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สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ได้มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยผลิตนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อ
พัฒนาไปสู่การเป็น นักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงใน
สาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใ หม่ไ ด้
อย่างอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้ างสรรค์ จรรโลงความก้ าวหน้ า ทาง
วิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง
มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะที่
เป็นสถาบันอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “ประชุม
วิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4” ขึน้ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาสาหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย และนาเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาของนิสติ ปริญญาโท แผน ข ตลอดจนเป็นเวทีที่เปิดโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และ
ทาให้เ กิดการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณ ภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่นาไปสู่ก ารเป็ น
นักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงต่อไป
ในเอกสารฉบับนีไ้ ด้รวบรวมและสรุปรายชื่อผลงานที่ได้เข้าร่วมนาเสนอ ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ครั้ง ที่ 4 รวมจานวนทั้ง สิ้น 102 ผลงาน ซึ่ง ได้มีจานวนคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมนาเสนอผลงาน จานวน 5 คณะ
1 วิทยาลัย โดยมีการนาเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation ดังนี้
วิทยาลัยการศึกษา
จานวน 47 ผลงาน
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน 13 ผลงาน
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จานวน 12 ผลงาน
คณะศิลปศาสตร์
จานวน
3 ผลงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จานวน
6 ผลงาน
คณะแพทยศาสตร์
จานวน 21 ผลงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา หวัง เป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้ง ที่ 4 นี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่
สาคัญของมหาวิทยาลัยที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา ให้ก้าวไปสู่การเป็นนักวิชาการ
และนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับนานาอารยะ
ต่อไป จึงขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รวมทั้งผู้มีส่วนสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนีใ้ ห้
สาเร็จด้วยดี

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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เกี่ยวกับการประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4
The 4th Phayao Graduate Research Conference (PGRC 4)
หลักการและเหตุผล
สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคน ที่มีความสามารถไปสู่ก ารพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คม ชุมชน
ท้องถิ่น โดยพื้นฐานการวิจัยเป็นศาสตร์ที่มีหลักวิชาและเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ที่เชื่อถือได้ ดังนั้นจึงถือได้ว่าการวิจัยและพัฒนาเป็นตัวจักรสาคัญในการสนับสนุนทรัพยากร
มนุษย์ตอ่ การสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว รวมไปถึงเพื่อให้เป็น
ตามประกาศเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดโครงการ
“ประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4” ขึน้ เพื่อสนับสนุนให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนิสิต
ระดับปริญญาโท แผน ข เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนิสติ คณาจารย์ และนักวิชาการ
ตลอดจนเป็นเวทีที่เปิดโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และทาให้เกิดการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนาเสนอผลงานวิจัยระดับบั ณฑิตศึกษาของนิสิต
ปริญญาโท แผน ข สู่สาธารณะชน
2. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานและข้อมูลการวิจั ย
ระหว่างนิสติ คณาจารย์ และนักวิชาการจากสาขาวิชาต่าง ๆ
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สู่การวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่ อ
ชุมชนสังคมและประเทศต่อไป

รูปแบบการประชุม
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นิสิต/ นักศึกษาได้เข้าร่วมประชุมงานเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิ ตศึก ษา และผู้นาเสนอผลงานได้ รั บ
ประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะการนาเสนองานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน
2. ได้เ สริมสร้างบรรยากาศการวิจัย และเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ร ะหว่างนิสิต/
นักศึกษา คณาจารย์ สาขาวิชาต่าง ๆ
3. งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพของนิสิต/ นักศึกษา ได้รับการสนั บสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่
ในรูปแบบที่เป็นเอกสารทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ
4. นิสิต/ นักศึกษาได้รับการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีคุณภาพสู่การวิจัยที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อชุมชน สังคมและประเทศต่อไป
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กาหนดการ ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4
The 4th Phayao Graduate Research Conference (PGRC 4)
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเรียนรวม(PKY) 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. – 16.30 น.

สถานที่
ชั้น 2 บริเวณห้อง PKY-1

ห้อง C-101 / C-102 /
C-103 / C-104
- คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้อง C-201 / C-202
- คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ห้อง C-203 / C-204
- คณะศิลปศาสตร์
ห้อง CE-14203 / CE-14204
- คณะแพทยศาสตร์
ห้อง C-301 / C-302
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
ห้อง ศาลจาลอง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอผลงาน
- วิทยาลัยการศึกษา
ห้อง C-101 / C-102 /
C-103 / C-104
- คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้อง C-201 / C-202
- คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ห้อง C-203 / C-204
- คณะแพทยศาสตร์
ห้อง C-301 / C-302
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
ห้อง ศาลจาลอง

จานวนผลงานการนาเสนอ
กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สังกัด
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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คณะศิลปศาสตร์
รวม
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ประสิทธิผลของโปรแกรมชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่ตาบลเจริญราษฎร์
อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา (Effectiveness of Program to slow kidney degeneration for Diabetes mellitus and
Hypertension patients at Jareanrad sub district, Meajai district, Phayao province) โดย คุณากร นาต๊ะ และ
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การประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การป้องกันอันตรายของพนักงานเก็บขนขยะ เทศบาลเมืองพะเยา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
Application of the health belief model to adjustment on hazard preventive
behaviors of garbage collectors in Phayao Municipality, Muang District, Phayao
Province
เศรษฐชาติ วงศ์ใหญ่1* และ อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์2
Setthachat WongYai1* and Arunpak Pitakpong2
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายของพนักงานเก็บขนขยะ เทศบาลเมือง
พะเยา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา จานวน 35 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
โรค ความรุนแรง ประโยชน์ที่ได้รับ การรับรู้อุปสรรค และการปรับเปลี่ยนพฤติก รรมเพื่อป้องกันโรคและอุบัติเ หตุ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสติเชิงพรรณนา แสดงเป็นจานวนและร้อยละ การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ย
ด้วย paired sample t-test กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่าการเจ็บป่วยส่วนใหญ่เป็นการ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ การบาดเจ็บส่วนใหญ่ได้รับการบาดเจ็บจากของมีคมบาดการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค
และอุบัติเ หตุ อยู่ใ นระดับปานกลาง การรับรู้อุปสรรคในการป้องกั นโรคและอุบัติเหตุ อยู่ใ นระดับปานกลาง และ
ประโยชน์ของการป้องกันโรคและอุบัติเ หตุ อยู่ใ นระดับปานกลาง เช่นกั น ส่วนการรับคว ามรุนแรงของโรคและ
อุบัติเหตุ อยู่ในระดับดี แต่จะพบว่าพนักงานจัดเก็บขนขยะมีพฤติกรรมการป้องกันโรคและอุบัติเหตุ อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด ภายหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องเรื่องโรคและอุบัติเหตุ การรับรู้โอกาสเสี่ยงการ
รับรู้ความรุนแรง การรั บรู้ผลดีของการป้องกัน การรับรู้อุปสรรคของการป้องกัน และพฤติกรรมการป้องกันโรคและ
อุบัติเหตุมากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
คาสาคัญ: พนักงานเก็บขนขยะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ เทศบาลเมืองพะเยา

Abstract
The purpose was studied the knowledge and the hazard preventive behaviors of 35 garbage collectors
in Phayao Municipality, Muang District, Phayao Province. The researcher had collected the data using a
questionnaire about behaviors that risked to diseases, violence, benefits, obstacle awareness and behavioral
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adjustment on preventive of diseases and accidents. To analyze the data by descriptive statistics that showed as
number and percentage. Comparison of mean scores with paired sample t-test was statistically significant at
0.05.The results were found that the illness mainly was muscle aches. The injury mainly was injured from sharp
edge. The exposure awareness of incidence of diseases and accidents were in moderate level. The obstacle
awareness on preventive of diseases and accidents were in moderate level and the benefits of prevention on
diseases and accidents were also in moderate level. The violence acceptance of diseases and accidents were in
good level, moreover, this research was found that the garbage collectors had the preventive behaviors of diseases
and accidents in the highest level. After the experiment, the subjects had the average score on knowledge of
diseases and accidents. Perception of risk Perception of violence Awareness of the benefits of prevention. Obstacle
awareness of protection and prevention of disease and accident than before the trial. Statistically significant (pvalue < 0.05)
Keywords: Garbage Collectors, Behavioral Adjustment, Health, Phayao Municipality

บทนา
ปัจจุบันปัญหาขยะเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง ของสัง คม จากพฤติกรรมการบริโภคของประชากรในสัง คม
ทาให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การที่มีขยะจานวนมากส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เกิดการ
กระจายของเชือ้ โรคมากขึ้นและเป็นแหล่งเพาะพันธุเ์ ชือ้ โรคต่าง ๆ กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายและเชื้อ
โรคจากขยะมากที่ สุ ด คื อ พนั ก งานจั ด เก็ บ ขยะ เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต้ อ งสั ม ผั ส กั บ ขยะเป็ น ประจ าทุ ก วัน
ซึ่งอันตรายที่เกิดจากการสัมผัสกับขยะมีหลายด้าน เช่น การได้รับบาดเจ็บจากเศษวัตถุหรือสิ่งของที่มีความคม การ
สัมผัสกับสารเคมีหรือสารพิษที่เป็นอันตราย และการสัมผัสกับเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น
ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบผิวหนัง ซึ่งการทิ้งขยะรวมกันโดยไม่มีก ารคัดแยก ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด คือ พนักงานเก็บขยะ หากไม่ร ะวัง ป้องกั นตัวเอง ก็ จะทาให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ อ โรค
ซึ่งนาไปสู่การเกิดโรคเรื้อรัง ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การเร่งจัดเก็บขยะจากครัวเรือนจานวนมาก ทาให้พนักงาน
ต้องช่วยกันคัดแยกขยะ บางคนใช้มือเปล่า และไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือยาง ผ้าปิดจมูกการต้องอยู่กับแหล่ง
สะสมเชือ้ โรคเป็นเวลานานกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน แต่จากความเคยชิน พวกเขาจึงไม่ค่อยระวังป้องกันตัวเท่าที่ควร โดย
อ้างความคล่องตัว แม้บางคนจะทราบดี ว่า ก าลัง อยู่บนความเสี่ยงด้ านผลกระทบต่อ สุขภาพ ผลสารวจ พบว่ า
ผลกระทบทางสุขภาพจากผู้ทางานที่เกี่ยวข้องกั บขยะส่วนใหญ่มีอาการ ท้องร่วง ภูมิแพ้ คลื่นไส้อาเจียน และปวด
ศีรษะ (พิเชษฐ์ คงนอก, 2555)
จากสถานการณ์ขยะที่เพิ่มมากขึ้นจึงทาให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพะเยา ต้องรับภาระ
ในการเก็บขนและกาจัดมูลฝอย ต้องจ้างพนักงานเก็บขยะมากขึ้น จากปริมาณขยะที่มากขึ้นทาให้พนักงานเก็บขยะต้อง
ทางานเพิ่มขึน้ ด้วยจึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพนักงานได้ จากการสารวจข้อมูลเบื้องต้นของพนักงาน
เก็บขยะในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์พนักงานร่วมกับการสังเกตการปฏิบัติงานของ
พนักงานเก็บขยะ ซึ่งจากการวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขยะพบว่าพนักงานมีความ
เสี่ยงทีอ่ าจได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานดังนี้ พนักงานส่วนมากจะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ ถุงมือยาง รองเท้าบู๊ต แต่ไม่สวมใส่ผ้าปิดจมูก และแว่นตา จึงเสี่ยงต่อการถูกสิ่งแปลกปลอมเข้าตา
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ขณะทา การเหวี่ยงถังขยะขึ้นรถเก็บขนมูลฝอย นอกจากนี้ พนักงานเก็บขยะส่วนใหญ่ต้องห้อยโหน กระโดดขึ้นลงรถ
เพื่อไปกลิ้ง และยกถัง ขยะขึ้นรถ จึง เสี่ยงต่อการพลัดตกจากรถ หรือเกิดอุบัติเ หตุบนท้องถนน ถู ก รถเฉี่ยวชนได้
ประกอบกับพนักงานบางส่วนมีการดูแลตนเองที่ไม่เหมาะสม เช่น ง่วงนอน หรือเมาค้างขณะปฏิบัติงาน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความรู้และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายของพนักงาน
เก็ บ ขนขยะ เทศบาลเมื อ งพะเยา อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พะเยา โดยใช้ แบบแผนความเชื่อ ด้า นสุข ภาพ เพื่ อ น ามา
ประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของพนักงานจัดเก็บขยะ เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน เช่น การป้องกัน
และเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวในการป้องกันที่ถูกต้องแก่พนักงานจัดเก็บขยะ ซึ่งจะทาให้
ปัญหาอันตรายจากการเก็บขนขยะของพนักงานจัดเก็บขยะลดน้อยลง ตลอดจนหน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้นาข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการจัดหามาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขป้องกัน อันตรายจากการปฏิบัติงานของพนักงาน
จัดเก็บขยะ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครั้ง นี้ไ ด้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจั ย โดยมีตัวแปรต่าง ๆ ที่สัม พันธ์กั นดัง แผนภาพ 1
ดังต่อไปนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
โปรแกรมตามแบบแผนความเชื่อ
ด้านสุขภาพในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคและ
อุบัติเหตุ
1.การับรู้ความรุนแรงของโรค
2.การรับรู้โอกาสโอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคและอุบัติเหตุ
3.การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรค
- อบรม
-ใช้สื่อ วีดีทศั น์
-แบบอย่าง
-อภิปรายและตอบคาถาม

พฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคและอุบัติเหตุของ
พนักงานเก็บขนขยะ
1.การรับรู้ความรุนแรงของโรคและอุบัติเหตุ
2.การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและ
อุบัติเหตุ
3.การรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน
โรคและอุบัติเหตุ
4.การรับรู้อุปสรรคในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกัน
โรคและอุบัติเหตุ
พฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน
โรคและอุบัติเหตุ

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือพนักงานเก็บขนขยะเทศบาลเมืองพะเยา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา อายุตั้งแต่
20 ปีขึ้นไป กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เนื่องจากประชากร
มีทั้งหมด 35 คน จึงนาประชากรทั้งหมดมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างของแบบสอบถามประกอบด้วยข้อคาถาม 4 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 สถานะสุขภาพ
ส่วนที่ 3 การรับรู้โอกาสเสี่ยงอุบัติเหตุและโรคจากการทางาน การรับรู้ความรุนแรงเพื่อป้องกันอันตรายจาก
โรคและอุบัติเหตุ เพื่อให้ทราบถึงความรู้สกึ ของการป้องกัน การรับรู้อุปสรรคเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมของพนักงานเก็บขนขยะ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้ ศึ ก ษาน าแบบสอบถามให้ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มีค วามรู้ จ านวน 3 ท่ า น ได้ แ ก่ ดร.บุ ญ ลื อ ฉิ ม บ้ า นไร่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ และผศ.ดร.สมชาย จาดศรี แล้วนาค่ามาหาคานวนหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดย
เลือกข้อคาถามที่มีค่า IC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2539) ซึ่งได้ค่าความตรงของเนื้อหา
เท่ากับ 0.89 จากนั้นนาแบบสอบถามทดลองใช้กับพนักงานเก็ บขนขยะ เทศบาลตาบลแม่ก า อาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา จานวน 20 คน และนามาวิเคราะห์หาความเที่ยงของเครื่องมือ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’
Alpha coefficient) เครื่องมือมีค่าความเที่ยง 0.8 ขึน้ ไป แต่หากเป็นเครื่องมือใหม่ที่ผู้วจิ ัยริเริ่มพัฒนาขึน้ ควรมีค่าความ
เที่ยง 0.70 ขึ้นไป (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร , 2547) ซึ่งผลการทดลองใช้ (Try out) ของแบบสอบถามในการศึกษานีม้ ีค่า
ความเที่ยงของเครื่องมือเท่ากับ 0.76
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นเตรียมการ
ผู้วิจัยดาเนินการขอเอกสารรับรองการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อ
ได้รับการรับรองแล้วผู้วิจัยจึงดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1. ทาหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยาถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพะเยาเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย
2. ประสานกับผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพะเยาเพื่อชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย และขอความร่วมมือในการดาเนินงานวิจัย
3. ผู้วิจัยสารวจรายชื่อพนักงานเก็บขนขยะ และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างให้ตรงตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
4. นัดกลุ่มตัวอย่างเพื่อชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการดาเนินงานและการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อม
ทั้งขอความร่วมมือในการเข้าร่วมวิจัยและลงนามในหนังสือยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นดาเนินงาน
1. ผู้วิจัยพบกลุ่มทดลอง โดยดาเนินการตามขั้นตอนของการวิจัย คือ แนะนาตนเอง อธิบายวัตถุประสงค์ ใน
การทาการศึกษา ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรักษาความลับ และการพิทักษ์สิทธิของกลุ่ม
ตัวอย่าง เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินดีเข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้วิจัยให้ลงนามยินดีเข้าร่วมวิจัย เมื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยแล้วถ้า
กลุ่มตัวอย่างต้องการหยุดการเข้าร่วมการวิจัยก็สามารถออกจากโครงการวิจัยดังกล่าวได้ โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ กับ
กลุ่ม ตัวอย่าง เมื่อชี้แจงทุกอย่างแล้ว ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเก็บข้อมูลทั่วไปและข้ อมูลสุขภาพ ในกลุ่ม
ทดลอง
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2. ผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มตัวอย่างเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมทั้งหมด 5 ครั้ง คือ ทุกวันพุธของสัปดาห์
เวลา 13.30 น. รวมทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ และสัปดาห์ที่ 6 เพื่อประเมินผลการรับรู้และพฤติกรรมของพนักงานเก็บขนขยะ
โดยกิจกรรมตามโปรแกรมแต่ละครั้งมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 กิจกรรมตามโปรแกรมครั้งที่ 1
2.1.1 วัดการรับรู้และพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างก่อนการให้โปรแกรม
2.1.2 ให้ความรู้ร่วมกับการนาเสนอสไลด์ เรื่อง สถานการณ์ปัจจุบั นของขยะ ประเภทของขยะ และ
สถานการณ์ของพนักงานเก็บขนขยะในปัจจุบัน ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดโรคและอุบัติเหตุขณะทางานเก็บขน
ขยะ ใช้เวลา 30 นาที และตอบข้อซักถามกลุ่มทดลอง 15 นาที
2.2 กิจกรรมตามโปรแกรมครั้งที่ 2
ให้กลุ่มทดลองร่วมอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกั บความรุนแรงของโรคและอุบัติเหตุ ใช้เวลา 15 นาที
และให้ความรู้ร่วมกับการนาเสนอสไลด์เกี่ยวกับความรุนแรงของโรคและอุบัติเหตุ เมื่อเกิดขึ้น ใช้เวลา 15 นาที และ
ตอบข้อซักถามของกลุ่มทดลอง ใช้เวลา 15 นาที
2.3 กิจกรรมตามโปรแกรมครั้งที่ 3
ให้กลุ่มทดลองร่วมอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับประโยชน์ ของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตราย จาก
โรคและอุบัติเหตุ ใช้เวลา 15 นาที และให้ความรู้ร่วมกับการนาเสนอสไลด์ เกี่ยวกับประโยชน์ของการปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันโรคและอุบัติเหตุ ใช้เวลา 15 นาที และตอบข้อซักถามของกลุ่มทดลองใช้เวลา 15 นาที
2.4 กิจกรรมตามโปรแกรมครั้งที่ 4
2.4.1 ให้กลุ่มทดลองร่วมอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับอุปสรรคของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคและ
อุบัติเหตุ ใช้เวลา 15 นาที และให้ความรู้ร่วมกับการนาเสนอสไลด์ เกี่ยวกับอุปสรรคของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการ
เกิดโรคและอุบัติเหตุ ใช้เวลา 15 นาที และตอบข้อซักถามของกลุ่มทดลองใช้เวลา 15 นาที
2.4.2 ให้กลุ่มทดลองร่วมอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคและอันตราย ใช้
เวลา 15 นาที และให้ความรู้ร่วมกับการนาเสนอสไลด์ เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคและอุบัติเหตุ ใช้เวลา 15
นาที และตอบข้อสงสัยของกลุ่มทดลองใช้เวลา 15 นาที สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคและ
อุบัติเหตุ ประโยชน์และอุปสรรคของการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคและอุบัติเหตุ รวมทั้งการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค
และอุบัติเหตุ ใช้เวลา 15 นาที และตอบข้อซักถามของกลุ่มทดลอง ใช้เวลา 15 นาที
2.5 กิจกรรมสัปดาห์ที่ 6
ให้กลุ่ม ตัวอย่างตอบแบบสอบถามการรั บรู้ทั้ ง 4 ด้าน และพฤติก รรมการปฏิบัติ ตัว หลัง สิ้นสุ ด
โครงการวิจัย ใช้เวลา 30 นาที และแจกคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากการเก็บขนขยะ เพื่อให้
กลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวอย่างต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ
2. วัดระดับการรับรู้ ทั้ง 4 ด้าน และพฤติกรรมการปฏิบัติตัว โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
ได้แก่ จานวน ร้อยละ (ค่าเฉลี่ย)
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้วยสถิติ paired sample t-test
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ผลการศึกษา
จากผลพบว่า จานวนและร้อยละของกลุ่ม ทดลองจาแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไปกลุ่ม ประชากร เพศชาย
ร้อยละ 100 อายุอยู่ระหว่าง 40–55 ปี ร้อยละ 42.9 อาศัยอยู่ในเขตอาเภอเมือง ร้อยละ 100 การศึกษาระดับประถม
ศึกษา ร้อยละ 37.1 สถานภาพ สมรส ร้อยละ 74.3 รายได้ตอ่ เดือน 5,000–10,000 บาท ร้อยละ 80 สถานะสุขภาพ
ของพนักงานเก็บขนขยะจากการศึกษา พบว่า ไม่เป็นโรคประจาตัว คิดเป็นร้อยละ 74.1 มีการตรวจสุขภาพประจาปี
ร้อยละ 82.90 โดยหน่วยงานเป็นคนจัดให้ คิดเป็นร้อยละ 80.00 ไม่มีการเจ็บป่วยขณะปฏิบัติงาน ร้อยละ 71.40 การ
เจ็บป่วยส่วนใหญ่เป็นการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ร้อยละ 74.30 ไม่มีการบาดเจ็บขณะปฏิบัติงาน ร้อยละ 54.30 การ
บาดเจ็บส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บจากของมีคน ร้อยละ 80.00 และพบว่า การเจ็บป่วยส่วนใหญ่ จะเข้ารับการรัก ษาใน
โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ร้อยละ 45.7 การบาดเจ็บหรือการเจ็บไม่ป่วยไม่มีผลกระทบต่องาน คิดเป็นร้อยละ
74.30 ส่วนระดับการรับรู้เกี่ยวกับโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคและอุบัติเหตุ การรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรคและ
อุบัติเหตุ และประโยชน์ของการป้องกันโรคและอุบัติเหตุ อยู่ในระดับปานกลาง การรับ รู้ ความรุนแรงของโรคและ
อุบัติเหตุ อยู่ในระดับดี ส่วนพฤติกรรมการป้องกันโรคและอุบัติเหตุ ก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมการให้ความรู้
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด
จากตาราง 1 พบว่ากลุ่มทดลองก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมมีระดับการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นโดยการรับรู้
ความรุนแรงเพื่อป้องกันอันตรายจากโรคและอุบัติเ หตุโ ดยรวมก่อนการทดลอง มีร ะดับการรับรู้น้อย หลัง ได้รับ
โปรแกรมมีระดับการรับรู้ดี การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันและการรับรู้อุปสรรคเพื่อป้องกันโรคโดยรวมก่อน การ
ทดลองมีการรับรู้ระดับน้อย หลังได้รับโปรแกรมมีระดับการรับปานกลางส่วนพฤติกรรมการป้องกันอันตรายและโรค
โดยรวมก่อนการทดลองมีระดับการรับรู้ปานกลาง หลังการได้รับโปรแกรม มีระดับการรับรู้มากที่สุด ซึ่งจากที่กล่าว
มาจะเห็นว่า โปรแกรมที่ที่ผู้วจิ ัยได้พัฒนาขึน้ มีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ได้
ตาราง 1 เปรียบเทียบผลก่อน-หลัง การทดลอง
ข้อความ
1.การรับรูโ้ อกาสเสี่ยงของโรคและอุบัติเหตุโดยรวม
2.การรับรูค้ วามรุนแรงเพื่อป้องกันอันตรายจากโรค
และอุบัติเหตุโดยรวม
3.รับรูป้ ระโยชน์ของการป้องกันอันตรายจากโรคและ
อุบัติเหตุโดยรวม
4.รับรูอ้ ุปสรรคเพื่อการป้องกันโรคและอุบัติเหตุโดยรวม
5.พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากโรคและอุบัติเหตุโดยรวม

ก่อนการทดลอง
ระดับการ
ค่าเฉลี่ย
รับรู้
1.84
ปานกลาง
1.27
น้อย

หลังการทดลอง
ระดับการ
ค่าเฉลี่ย
รับรู้
2.27
ปานกลาง
2.72
ดี

1.44

น้อย

2.5

ปานกลาง

1.67
2.77

น้อย
ปานกลาง

2.33
4.23

ปานกลาง
มากที่สุด
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการป้องกันโรคและอุบัติเหตุก่อน
และหลังการทดลอง
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
1.การรับรูโ้ อกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและอุบัติเหตุ
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
2.การรับรูค้ วามรุนแรงของโรคและอุบัติเหตุ
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
3.การรับรูป้ ระโยชน์ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคและ
อุบัติเหตุ
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
4.การรับรูอ้ ุปสรรคในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคและ
อุบัติเหตุ
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง

n

x

S.D.

35

34.11

2.36

35

27.66

1.74

35

46.20

2.22

35

21.83

2.46

35

32.46

2.16

35

18.71

2.09

35

23.34

2.58

35

16.68

t

p-value

15.88

<0.0001*

54.70

<0.0001*

29.94

<0.0001*

8.99

<0.0001*

2.56

*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ0.05
จากตาราง 2 พบว่าหลังการทดลองค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการป้องกันโรคและ
อุบัติเหตุ ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและอุบัติเหตุ ด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรคและอุบัติเหตุ ด้าน
การรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคและอุบัติเหตุ เพิ่มขึ้ นกว่าการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ0.05
ตาราง 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ก่อนและหลังการทดลอง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง

n

x

S.D.

35

84.68

5.05

35

55.49

t

p-value

32.32

<0.0001*

4.08

*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ0.05
จากตาราง 3 พบว่าหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพิ่มขึ้นกว่า
การทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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วิจารณ์และสรุปผล
ความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคและอุบัติเหตุของพนักงานเก็บขนขยะ ในเขต
พื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่าทาให้กลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมโปรแกรมมีการรับรู้ความ
รุนแรงของโรคและอุบัติเหตุ การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันอันตรายจากโรคและอุบัติเหตุ และการรับรู้อุปสรรค
เพื่อป้องกันอันตรายจากโรคและอุบัติเหตุ ดีขนึ้ กว่าการทดลอง โดยสามารถแยกออกได้ดังนี้
ด้านการรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพทั้ง 4 หมวด นามาจัดระดับการรับรู้ จาแนกเป็น 3 ระดับ
ระดับน้อย ระดับปานกลาง ระดับดี ผลจากการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ของกลุ่มทดลองระหว่างก่อน
และหลังการทดลอง พบว่า ระดับการรับรู้เกี่ยวกับโอกาสเสี่ยงต่อโรคและอุบัติเหตุ ,การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้
อุปสรรค มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึน้ ในระดับปานกลาง ผลการเปลี่ยนแปลงความรู้ดังกล่าวเกิดจากการได้รับโปรแกรม
การประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพที่ผู้วจิ ัยจัดทาขึน้ โดยกิจกรรมนีใ้ ช้กลวิธกี ารสอนที่มีการบรรยาย โดยให้
ความรู้ร่วมกับการใช้แผ่นภาพ สื่อสิ่ง พิม พ์ สไลด์ Power Point และการสนทนากลุ่มร่วมกั บการตอบข้อซัก ถามใน
ประเด็นที่มีข้อสงสัย และสรุปความเข้าใจในตอนท้าย จึง ทาให้หลัง การทดลองกลุ่ม ตัวอย่างมีความรู้มากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุภาภรณ์ นารี (2550) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกต์แบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และสุกัญญา แซ่ล้ี (2551) ศึกษาการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อ ด้านสุขภาพเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุและเหงือกอัก เสบของนัก เรียนประถมศึก ษาตาบลนาข่า อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี นอกจากนี้ผู้วิจัยได้จัดทาโปรแกรมที่ได้ประยุ กต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขด้านความเสี่ยงต่าง ๆ ที่
พนักงานเก็บขนขยะ เทศบาลเมืองพะเยา มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านร่างกาย พร้อมกับมีกิจกรรมบรรยาย
ร่วมกับการอภิปรายและตอบข้อซักถาม
ส่วนการรับรู้ความรุนแรงของโรคและอุบัติเหตุ มีก ารเปลี่ยนแปลงสูง ขึ้น ในระดับดีผ ลการเปลี่ยนแปลง
ความรู้ดัง กล่าวเกิดจากการได้รับโปรแกรมการประยุก ต์ใ ช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพที่ผู้วิจัยจัดทาขึ้น โดย
กิจกรรมนีใ้ ช้กลวิธกี ารสอนที่มีการบรรยายโดยให้ความรู้ร่วมกับการใช้แผ่นภาพ สื่อสิ่งพิมพ์ สไลด์ Power Point และ
การสนทนากลุ่มร่วมกับการตอบข้อซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย และสรุปความเข้าใจในตอนท้าย จึงทาให้หลังการ
ทดลองกลุ่มตัวอย่างมีความรู้มากขึ้น ผู้วิจัยได้สรุปเนื้อหาความรุนแรงของโรคและอุบัติเหตุ และความสูญเสียที่จะ
เกิดขึ้น ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทาให้มีการรับรู้ความรุนแรงของโรคและอุบัติเหตุมากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ
สุภาภรณ์ นารี (2550), ธนารัตน์ จันดามี (2551) และสุกัญญา แซ่ลี้ (2551) ที่พบว่า หลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยการ
รับรู้ความรุนแรงของโรคมากกว่าก่อนการทดลอง การรับรู้ถึง ความรุนแรงของโรคและอุบัติเหตุว่ามีอันตรายต่อ
ร่างกาย การเสียชีวิต ความลาบากการใช้เวลานานในการรักษา การเสียเงินในการรักษาและการเกิดโรคแทรกซ้อน
ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจและการดาเนินชีวิตประจาวัน ดังนั้นหากมีการรับรู้ความรุนแรงของโรคต่า จะทา
ให้มีการปฏิบัติพฤติกรรมในการป้องกันโรคต่าไปด้วย พฤติกรรมการป้องกันโรคและอุบัติเหตุจากการศึกษา พบว่า
ระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคและอุบัติเหตุของพนักงานเก็บขนขยะ เทศบาลเมืองพะเยา ก่อนและหลัง การเข้าร่วม
โปรแกรมอยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งจากการศึกษาจะพบว่ากลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดขี ึน้
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ข้อเสนอแนะ
การจัดโปรแกรมการสอน ควรใช้รูปแบบที่หลากหลาย โดยกลุ่มตัวอย่างต้องได้รับความรู้และตัวแบบที่ได้
เห็นภาพจริง ถึง ความรุนแรงของโรค อุปสรรค ประโยชน์ ความเสี่ยงที่จะเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค
จะส่งผลตต่อการปฏิบัติ การรับรู้ถึงประโยชน์ของการป้องกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะปฏิบัติ โดนจะเลือกปฏิบัติใน
สิ่งที่ก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย ส่วนการับรู้อุปสรรคเป็นปัจจัยสาคัญต่อพฤติกรรมการป้องกั น และพฤติกรรม
เหล่านีส้ ามารถใช้ทานายพฤติกรรมการให้ความร่วมมือได้ ดังนั้น ในเรื่องที่มารรับรู้และเห็นประโยชน์นอ้ ยควรมีการให้
ความรู้เพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นให้การเกิดความตระหนักในการเปลี่ยนแปลง ส่วนเรื่องอุปสรรคควรหาทางกาจัดหรือลด
น้อยลง

กิตติกรรมประกาศ
กราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะ เสียสละเวลาให้คาแนะนาในการแก้ไขงานวิจัย
เป็นอย่างดีร วมทั้ง กราบขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณ วุฒิทุก ท่านที่ไ ด้กรุณ าตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้
สาหรับการวิจัย
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลแม่กาอนุญาตให้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและขอขอบพระคุณ
พนักงานเก็บขยะเทศบาลตาบลแม่กาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็ นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ทดสอบ
คุณภาพเครื่องมือ
ขอขอบพระคุณผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเทศบาลเมืองพะเยา
ตลอดจนพนักงานเก็บขยะเขตพืน้ ที่ เทศบาลเมืองพะเยากรุณาอนุญาตให้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล อานวยความ
สะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามทา ให้การวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
ท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ ทุก ท่ าน ที่ไ ด้ประสิ ทธิ์ประสาทความรู้แก่ผู้วิจัย จนประสบ
ความสาเร็จในการศึกษา รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ขอขอบคุณ เพื่อนร่วมงานที่คอยสนับสนุนและ
ให้กาลังใจแก่ผู้วิจัยทุก ๆ ด้านตลอดมา คุณประโยชน์อันใดที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบ แด่บุพการี
คณาจารย์ และทุกท่าน ที่ไม่ได้เอ่ยนามที่มีสว่ นเกี่ยวข้องในความสาเร็จครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง
ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. อุบลราชธานี:สถาบันราชภัฎ
อุบลราชธานี.
ธนารัตน์ จันดามี. (2551). ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. วิทยานิพนธ์ ส.ม.,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
บุญใจ ศรีสถิตนรากูล. (2547). ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:ยูแอนด์ไอ
อินเตอร์มีเดีย.
พิเชษฐ์ คงนอก. (2555). การศึกษาการจัดการขยะชุมชน เทศบาลตาบลดอนหวายอาเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ วศ.ม., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา.

- Proceedings -

11

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)
ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: สุรีวิยาส์น.
สุกัญญา แซ่ล้ี. (2551). การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนประถมศึกษา ตาบลนาข่า อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ ส.ม., มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
สุภาภรณ์ นารี. (2550). ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ ส.ม.,มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น, ขอนแก่น.

- Proceedings -

12

การศึกษาทักษะการจัดการตนเองในผูส้ ูงอายุโรคความดันโลหิตสูง เขตบริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
A study of a self-management among hypertensive older people in the
service area of Ban-lao health promoting hospital, Ban-lao Subdistrict,
Maechai District, Phayao Province
รัตนพงศ์ คาเผ่า1* และ น้าเงิน จันทรมณี2
Rattanapong Kompao1* and Namngern Chantaramanee 2
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงวิเคราะห์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ ระดับทักษะการจัดการตนเองและระดับ
คุณภาพชีวติ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง คุณภาพชีวิตกับทักษะการจัดการ
ตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง เขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัด
พะเยา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุตอนต้นที่มีช่วงอายุระหว่าง 60 ถึง 70 ปี จานวนทั้งหมด 156 คน สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้
คือ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ t-test และ Pearson’s Correlation
ผลการวิจัยพบว่า ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตโดยรวม
และเมื่อจาแนกรายด้าน ส่วนใหญ่มีระดับคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง–มีคุณภาพชีวิตที่ดี และทักษะการจัดการตนเอง
อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง คุณภาพชีวิต
โดยรวม คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย และคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อทักษะการจัดการตนเองของ
ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 อีกทั้งคุณภาพชีวิตด้านสังคมมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อ
ทักษะการจัดการตนเองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ: ทักษะการจัดการตนเอง ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง

Abstract
The objectives of the analytics study was to a study of (1) knowledge level, self-management level and
quality of life. (2) Study of relationship between knowledge, self-management and quality of life in the service
area of Ban-lao health promoting hospital, Ban-lao Subdistrict, Maechai District, Phayao Province. The samples
were Elderly early (60 – 70 years old). The study drew on a random sample questionnaire survey of 156 municipal
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residents. The survey data were analyzed using descriptive statistics, i.e., frequency, percentage means and
standard deviation. The research using hypotheses tests, i.e., t-test, ANOVA and Pearson’s Correlation.
The results of the analysis revealed that the sample group had a moderate levels of knowledge about
hypertension, average score of quality of life of the patient was moderate levels to high levels and moderate levels
on self-management. in addition, statistical analyzed that knowledge about hypertension, overall of quality of life,
physical quality of life and mental quality of life In positive relationship were statistically significant levels at 0.01
with a self-management. Finally, quality of life in society In negative relationship were statistically significant levels
at 0.05 with a self-management.
Keywords: Self-management, Hypertensive older people

บทนา
จากการสารวจสถานการณ์ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึน้ ไป ของ สานักงานสถิติแห่งชาติ (2557) พบว่า
สัดส่วนผู้สูงอายุมีแนวโน้มทีเ่ พิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วในทุก ๆ ปี โดยในปี พ.ศ. 2537 มีจานวนผู้สูงอายุ ร้อยละ 6.80 นอกจากนั้น
ในปี 2545, 2550, 2554 และ 2557 มีผู้สูงอายุที่ ร้อยละ 9.40, 10.70, 12.20 และ 14.90 ตามลาดับ และผู้สูงอายุส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.90) มากกว่าชาย (ร้อยละ 45.10) ซึ่งในพื้นที่บ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ในเขตบริการ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเหล่ายังพบปัญหาผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน และจากประเด็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
ของจานวนผู้สูงอายุนั้น ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุที่ตามมายังเป็นอีกประเด็นที่สาคัญ เช่น ปัญหาสุขภาพเกี่ยวกั บโรค
เรื้อรัง โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง ข้อมูลจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (2561) พบว่า มีจานวนผู้สูงอายุ
ทั้งหมด 863 คน รวมทั้งข้อมูลจากคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดพะเยา (2561) เกี่ยวกับสถิติจานวนผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงในกลุ่มผู้สูงอายุทั้งหมดจานวน 374 คน แบ่งเป็นเพศชาย 157 คน และเพศหญิง 217 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 43.34
นอกจากนี้การสารวจข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเหล่า (2560) พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุตอนต้นนั้น มี
จานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุทั้งหมดที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ในเขตบริการของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบ้านเหล่าโดยผู้สูงอายุตอนต้น ในช่วงอายุ 60–70 ปี มีจานวนทั้งหมด 255 คน แบ่งเป็นเพศชาย 116 คน และ
เพศหญิง 139 คน ซึ่งการในศึกษาวิจัยครั้งนี้ เน้นการศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุตอนต้น ที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 60–70 ปี
เนื่องจากยังเป็นช่วงอายุที่มีความสาคัญต่อสังคมและชุมชนในเขตบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเหล่ า
รศรินทร์ เกรย์ , อุมาภรณ ภัทรวาณิชย, เฉลิมพล แจมจันทร และ เรวดี สุวรรณนพเกา(2556) ได้อธิบายลักษณะของ
ผู้สูงอายุตอนต้นว่า เป็นวัยที่เริ่มมีความเสื่อมสภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ แต่ยังเป็นวัยที่มีบทบาททางสังคมและชุมชน
เช่นกัน และส่วนใหญ่วัยนี้ยังคงสามารถดารงชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ เช่น การทากิจวัตรประจาวันได้ด้วนตนเอง เป็นต้น
โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยด้านการจัดการสุขภาพเกี่ยวกั บโรคความดันโลหิตสูงของตนเอง
ตามทฤษฎีทักษะการจัดการตนเอง หรือ Self–management ของ Creer (2000) ซึ่งทฤษฎีมีองค์ประกอบดังนี้ การสังเกตและ
การบันทึกข้อมูลตนเอง ประเมินตนเองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตนเอง การตัดสินใจเพื่อลงมือปฏิบัติ การปฏิบัติตนตาม
แผนและการสะท้อนตนเองหรือการประเมินตนเองในการปฏิบัติ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ
เป็ นการประเมิ นปั จจั ยที่ เป็ นตั วก าหนดทั กษะการจั ดการตนเองของผู้ สู ง อายุ โ รคความดั นโลหิ ตสู ง รวมถึ ง เพื่ อใช้
ประกอบการวางแผน การดาเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข อันจะเป็นแก้ไขปัญหาสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมทั กษะ
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การจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการลด
ความรุนแรงรวมทั้งลดภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มผู้สูงอายุต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ระดับคุณภาพชีวิตและระดับทักษะการจัดการตนเอง
ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง คุณภาพชีวิตกับทักษะการจัดการ
ตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
z
1. ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ดัชนีมวลกาย
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา

- อาชีพ
- รายได้
- ระยะเวลาการเจ็บป่วย
- ระดับความดันโลหิต

2. ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
3. คุณภาพชีวิต
- ด้านร่างกาย
- ด้านจิตใจ

ตัวแปรตาม

4. ทักษะการจัดการตนเอง
- การสังเกตและการบันทึกข้อมูลตนเอง
- ประเมินตนเองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
ตนเอง
- การตัดสินใจเพื่อลงมือปฏิบัติ
- การปฏิบัติตามแผน
- การสะท้อนตนเองหรือการประเมินตนเองในการ
ปฏิบัติ

- ด้านสังคม
- ด้านสิ่งแวดล้อม

ภาพ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุตอนต้นที่มีช่วงอายุระหว่าง 60 ถึง 70 ปี ที่อาศัยอยู่จริง
ในเขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จานวน 255 คน
การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie & Morgan (1970) อ้างอิงใน สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์
(2536) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 156 คน กาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น ทาการแบ่งกลุ่มประชากร
ออกเป็นรายหมู่บ้าน จากนั้นใช้วิธีการการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยวิธีจับฉลาก ซึ่งการหาตัวแทนของกลุ่มตัวอย่าง
สามารถสรุปรายละเอียด ได้ดังตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ศึกษา จาแนกรายหมู่บ้าน
หมู่ที่
1
3
4
5
10
12
13
14

หมู่บ้าน
เหล่าอ้อย
เหล่าเก่า
เหล้าธาตุ
ไร่อ้อย
ร้องศรีดอนมูล
เหล่าพัฒนา
เด่นโพธิ์ทอง
เหล่าศรีดอนตัน
รวม

ประชากรทั้งหมด
55
26
39
24
36
29
23
23
255

กลุ่มตัวอย่าง
33
16
24
15
22
18
14
14
156

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ น้าหนัก ส่วนสูง สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ระยะเวลาการเจ็บป่วย โดยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วจิ ัยพัฒนาขึน้ มา
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง เนื้อหาของข้อคาถามครอบคลุมในลักษณะทั่วไปเกี่ยวกั บโรค
ความดันโลหิตสูง จานวนทั้งหมด 10 ข้อ แบ่งเป็นคาถามเชิงบวก จานวน 7 ข้อ (1, 2, 3, 4, 6, 7, 10) และเชิงลบ จานวน 3
ข้อ (5, 8, 9) มีเกณฑ์การประเมินและการให้คะแนน คือ ตอบถูก ให้ 1 คะแนน ตอบผิด ให้ 0 คะแนน นอกจากนี้ การแปล
ผลคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง โดยคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0.00–0.30 คะแนน คือ มีความรู้ระดับน้อย
0.40–0.70 คะแนน คือ มีความรู้ระดับปานกลาง และ 0.80–1.00 คะแนน คือ มีความรู้ระดับมาก
ส่วนที่ 3 ทักษะและพฤติกรรมในการจัดการตนเอง ครอบคลุมหลักการจัดการตนเองในโรคความดันโลหิตสูง
โดยรวม ประกอบด้วย การตั้งเป้าหมายร่วมกัน 2 ข้อ การเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ข้อ การประมวลและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง 1 ข้อ การตัดสินใจในการจัดการตนเองหรือการลงมือปฏิบัติ 1 ข้อ และการสะท้ อน
ตนเองหรือการประเมินตนเอง 2 ข้อ ทั้งหมด 8 ข้อ มีเกณฑ์การประเมิน รวมทั้งให้คะแนน คือ เคย ให้ 1 คะแนน และไม่เคย
ให้ 0 คะแนน โดยการแปลผลคะแนนทักษะการจัดการตนเอง โดยคะแนนเฉลี่ย 0.00–0.33 คะแนน คือ มีทักษะระดับน้อย
0.34–0.67 คะแนน คือ มีทักษะระดับปานกลาง และ 0.68–1.00 คะแนน คือ มีทักษะระดับมาก
ส่วนที่ 4 แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย ประกอบด้วยทั้งหมด 4 ด้าน
คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย จานวนทั้งหมด 26 ข้อคาถาม
ในข้อที่ 2–25 เป็นข้อคาถามของคุณภาพแต่ละด้าน ยกเว้นข้อ 1 และข้อ 26 เป็นตัวชี้วัดที่อยู่ในคุณภาพชีวิตและสุ ขภาพ
โดยรวม ซึ่งจะไม่รวมอยู่ในองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน การแปลผลคะแนนคุณภาพชีวติ โดยรวม ช่วงคะแนน 26–60 คะแนน คือ
คุณภาพชีวิตที่ไม่ดี 61–95 คะแนน คือ คุณภาพชีวิตปานกลาง และช่วงคะแนน 96-130 คะแนน คือ คุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้
การแปลผลคะแนนคุณภาพชีวิต จาแนกรายด้าน (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, วิระวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล และ วนิดา พุ่มไพศาล
ชัย, 2540) ประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งแปลผลคะแนนเป็น
3 ระดับ คือ คุณภาพชีวิตที่ไม่ดี คุณภาพชีวิตปานกลาง และคุณภาพชีวิตที่ดี
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือในการศึกษาทั้ง 3 ส่วน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน จากนั้น
ผู้วิจัยนามาหาค่า IOC (Index of Item Objection Congruence) มีค่าคะแนนต่าสุดที่ 0.33 โดยข้อคาถามดังกล่าวผู้วิจัย ได้
ตัดทิ้งและเลือกใช้ข้อคาถามที่มีค่าคะแนนระหว่าง 0.66 – 1.00 ขึ้นไป จากนั้นวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของเครื่ องมื อ
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากั บ 0.73 และส่วนที่ 3 ทักษะและพฤติกรรม ใน
ทักษะการจัดการตนเอง ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.71 นอกจากนีใ้ นส่วนที่ 4 อ้างอิงตามแบบสอบถามคุณภาพชีวิตของ
องค์การอนามัยโลก ได้ผ่านการทดสอบความตรงตามเนื้อหาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการทดสอบค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามฉบับนี้และได้ค่าความเชื่อมั่นที่ 0.84 (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, วิระวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล
และวนิดา พุ่มไพศาลชัย, 2540)
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากผู้วิจัยขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว ผู้วิจัยนาหนังสือขออนุญาต
ดาเนินการวิจัยเสนอต่อสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาและสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ใจ ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อขออนุญาตในการดาเนินการวิจัยและขอความอนุเคราะห์
สถานที่ อีกทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงรายละเอียดการวิจัย และดาเนินการก าหนดกลุ่มตัวอย่างและสุ่ มจาก
รายชื่อผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยการจับฉลาก ตามลาดับรายชื่อ ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 156 คน และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลทั่ วไปของประชากร ประกอบด้ วย ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ รวมทั้งสถิติเชิงวิเคราะห์ใช้สถิติ t-test และ Pearson’s Correlation

ผลการศึกษา
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.90 และเพศชาย ร้อยละ 48.10 ช่วงอายุอยู่ระหว่าง
60-64 ปี ร้อยละ 50.00 ดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติที่ ร้อยละ 41.70 สถานภาพส่วนใหญ่ อยู่กันเป็นคู่หรือ
อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 61.50 ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 61.50 อาชีพที่มากที่สุด คือ เกษตรกรรม ร้อยละ
44.90 รายได้อยู่ระหว่าง 3,001–6,000 บาท ร้อยละ 37.80 และระยะเวลาการเจ็บป่วยส่วนใหญ่ นั้น อยู่ระหว่าง 10–
19 ปี ร้อยละ 58.30
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ
50 รองลงมา คือ ความรู้ระดับน้อย ร้อยละ 36.50 และมีความรู้ระดับมากที่ ร้อยละ 13.50 นอกจากนั้นระดับทักษะการ
จัดการตนเองมากที่สุดในระดับปานกลาง ร้อยละ 59.60 รองลงมา คือ มีทักษะระดับน้อย ร้อยละ 21.20 และมีทักษะ
ระดับมาก ร้อยละ 19.20 และระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมส่วนใหญ่นั้น อยู่ในระดับมีคุณภาพชีวิตปานกลางที่ ร้อยละ
79.50 และมี คุ ณ ภาพชี วิ ตที่ ดี ร้ อยละ 20.50 และจ าแนกรายด้ าน ประกอบด้ วย คุ ณ ภาพชี วิ ตด้ านร่ างกายพบว่ า
มีคุณภาพชีวิตปานกลาง ร้อยละ 81.40 และคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 18.60, คุณภาพชีวิตด้านจิตใจพบว่า มีคุณภาพชีวิต
ปานกลาง ร้อยละ 74.40 และคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 25.60 คุณภาพชีวิตด้านสังคมพบว่า คุณภาพชีวิตปานกลาง
ร้อยละ 57.10 และคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 42.90 และคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมพบว่า มีคุณภาพชีวิตปานกลาง
ร้อยละ 88.50 และคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 11.50 (ตาราง 2)
- Proceedings -

17

โดยผลการวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ระหว่ างปั จจัยด้ านความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง คุณภาพชีวิ ต
โดยรวมและคุณภาพชีวิตจาแนกรายด้าน ประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกับ
ทักษะการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในเขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเหล่า คือ
ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์กับทักษะการจัดการตนเองเช่นเดียวกับคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพ
ชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม (ตาราง 4)
ตาราง 2 แสดงระดับความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ระดับคุณภาพชีวิต และระดับทักษะการจัดการตนเอง
ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง (n = 156)
ตัวแปร
ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
(Mean = 0.48, S.D. = 0.24)
คุณภาพชีวิต
1. คุณภาพชีวิตโดยรวม
(Mean = 91.79, S.D. = 4.11)
2. คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย
(Mean = 24.42, S.D. = 2.21)
3. คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ
(Mean = 21.73, S.D. = 1.28)
4. คุณภาพชีวิตด้านสังคม
(Mean = 11.41, S.D. = 1.02)
5.คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม
(Mean = 27.28, S.D. = 1.92)
ทักษะการจัดการตนเอง
(Mean = 0.49, S.D. = 0.20)

มีความรู้ระดับน้อย
มีความรู้ระดับปานกลาง
มีความรู้ระดับมาก

จานวน (คน)
57
78
21

ร้อยละ
36.50
50.00
13.50

มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี
มีคุณภาพชีวิตปานกลาง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี
มีคุณภาพชีวิตปานกลาง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี
มีคุณภาพชีวิตปานกลาง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี
มีคุณภาพชีวิตปานกลาง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี
มีคุณภาพชีวิตปานกลาง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีทักษะระดับน้อย
มีทักษะระดับปานกลาง
มีทักษะระดับมาก

0
124
32
0
127
29
0
116
40
0
89
67
0
138
18
33
93
30

0
79.50
20.50
0
81.40
18.60
0
74.40
25.60
0
57.10
42.90
0
88.50
11.50
21.20
59.60
19.20
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ตาราง 3 แสดงระดับทักษะการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. ช่วงอายุ

3. ดัชนีมวลกาย (BMI)

4. สถานภาพ

5. ระดับการศึกษา

6. อาชีพ

7. รายได้

8. ระยะเวลาการเจ็บป่วย

ตัวแปร
ชาย
หญิง
60 - 64 ปี
65 - 69 ปี
> 70 ปี
< 18.5
18.6 - 22.9
23 - 24.9
> 25
โสด
คู่และอยู่ดว้ ยกัน
หม้าย
หย่า
แยกกันอยู่
ไม่ได้ศกึ ษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป
งานบ้าน
ค้าขาย
ข้าราชการบาเหน็จ/บานาญ
รับจ้าง
เกษตรกรรม
< 3,000 บาท
3,001–6,000 บาท
> 6,001 บาท
0-9 ปี
10-19 ปี
> 20 ปี
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ระดับทักษะการจัดการตนเอง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตาราง 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างความรู้ความเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและ
คุณภาพชีวิตกับทักษะการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
ทักษะการจัดการตนเอง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
0.652
0.455
0.677
0.358
-0.170
0.012

ตัวแปร
ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
คุณภาพชีวิตโดยรวม
- ด้านร่างกาย
- ด้านจิตใจ
- ด้านสังคม
- ด้านสิ่งแวดล้อม

P-Value
< 0.001**
< 0.001**
< 0.001**
< 0.001**
0.034*
0.883

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

วิจารณ์และสรุปผล
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ, ช่วงอายุ, ดัชนีมวลกาย (BMI), สถานภาพ และระยะเวลาการ
เจ็บป่วย ส่วนใหญ่ผู้สูง อายุโ รคความดันโลหิตสูง มีระดับทัก ษะการจัดการตนเองอยู่ใ นระดับปานกลาง แต่ร ะดับ
การศึกษา ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับทักษะการจัดการตนเองอยู่ในระดับมากและระดับการศึกษาอื่น ๆ อยู่ใน
ระดับปานกลาง รวมทั้งปัจจัยด้านอาชีพ คือ อาชีพข้าราชการบาเหน็จ/บานาญ มีระดับทักษะการจัดการตนเองอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ทั้งหมด อยู่ในระดับปานกลาง และรายได้ที่มากกว่า 6,001 บาทขึน้ ไป มีระดับทักษะ
การจัดการตนเองอยู่ในระดับมากและรายได้ในช่วงอื่นมีระดับทักษะการจัดการตนเองในระดับปานกลาง
นอกจากนี้ความสัมพันธ์ของความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง คุณภาพชีวิตกับทักษะการจัดการตนเอง
พบว่า ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์กั บทักษะการจัดการตนเองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ 0.01 เช่นเดียวกับคุณภาพชีวิตโดยรวม รวมทั้งเมื่อจาแนกคุณภาพชีวิตรายด้านพบว่า คุณภาพชีวติ ด้านร่างกายและ
ด้านจิตใจ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทักษะการจัดการตนเองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 รวมถึงคุณภาพชีวติ
ด้านสังคมที่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับทักษะการจัดการตนเองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนมีระดับการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้น
ไป ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกับ ลั ก ษณะการประกอบอาชี พ คื อ เมื่ อ มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ ปริญ ญาตรีขึ้ น ไป ผู้ ต อบ
แบบสอบถามในส่วนนี้จะประกอบอาชีพ ข้าราชการบาเหน็จ/บานาญเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงเมื่อมีรายได้ที่เพียงพอต่อ
การดาเนินชีวิต ส่งผลให้เกิดทักษะการจัดการตนเองอยู่ในระดับมาก ทาให้เกิดความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษา
กลุ่มอาชีพ หรือระดับรายได้ในช่วงหรือระดับอื่น ๆ
ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง จากผลการศึกษาระดับความรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้น
อยู่ในระดับน้อย-ปานกลาง ใกล้เคียงกันกับระดับการศึกษาที่ส่วนใหญ่อยู่ระดับประถมศึกษา และจากการวิเคราะห์
ผลแสดงให้เห็นว่าความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัก ษะการจัดการตนเอง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราวรรณ เผื่อแผ่, นารีรัตน์ จิตรมนตรี และ วีนัส ลีฬหกุล
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(2558) ที่ได้ศึกษาแล้วพบว่า ความรู้เกี่ยวกับโรคของตนเองและการปฏิบัติตัวนั้น มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม
ทักษะการจัดการตนเองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ดังนั้น เมื่อผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงใน
ระดับหนึ่งแล้ว จะส่งผลต่อการกาหนดพฤติกรรมในการจัดการสุขภาพของตนเองตามไปด้วย
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จากผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับ
คุณภาพชีวิตปานกลาง–คุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัฐยาวัชร ปรากฏผล และคณะ (2558) คือ ระดับ
คุณภาพชีวิต ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง ยังอยู่ในระดับคุณภาพชีวิตปานกลาง–ระดับคุณภาพชีวติ ที่ดี และจากผล
การวิเคราะห์ทักษะการจัดการตนเองกับคุณภาพชีวิตพบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมที่อยู่ในระดับนี้มีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อทักษะการจัดการตนเองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.01 เมื่อวิเคราะห์คุณภาพชีวิตรายด้านพบว่า
ด้านร่างกาย มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อทักษะการจัดการตนเองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 โดย
สามารถสรุปได้ว่า เมื่อผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงมีสุขภาพร่างกายที่ดี สามารถดาเนินชีวิตในแต่ละวันได้ อย่างไม่มี
ปัญหาทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการดาเนินกิจวัตรประจาวัน เช่น สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปกติ การพักผ่อน
ได้เพียงพอ เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษาด้านร่างกายส่วนใหญ่ มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง และคุณภาพชีวิต ด้าน
ร่างกายมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับทักษะการจัดการตนเอง ดังนั้น เมื่อผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงสามารถดูแล
สุขภาพร่างกายของตนเอง ให้ดาเนินวิถีชีวิตได้อย่างปกติแล้ว จะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการจัดการตนเองด้วย
ด้านจิตใจ เป็นอีกด้านหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อทักษะการจัดการตนเองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ 0.01 ซึ่งลักษณะจิ ตใจโดยรวมที่ดี คือ มีการจัดการด้ านอารมณ์ และความตระหนั กถึ ง คุณ ค่ าของตนเองอย่ า ง
เหมาะสม มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของตนเองและสามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้ดี กล่าวคือ เมื่อผู้สูงอายุ
โรคความดันโลหิตสูงเห็นคุณค่าในชีวิตของตนเอง มีความภาคภูมิใจและสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี จะทา
ให้ผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูง สามารถพัฒนาในทักษะการจัดการตนเองให้เหมาะสมต่อโรคความดันโลหิตได้ดียิ่งขึ้น
ด้ านสั งคม มี ความสั ม พั นธ์ ใ นเชิ ง ลบต่ อทั ก ษะการจั ดการตนเองอย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จงลักษณ์ ทวีแก้ว (2557) ที่พบว่า ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ใน
เชิงลบกั บการจัดการตนเองของผู้ป่ ว ยตามลั ก ษณะของชุม ชนที่ศึ ก ษา มีลักษณะการอาศั ยและอยู่ร่ วมกั น แบบ
ครอบครัวเดี่ยว กล่าวคือ ลักษณะครอบครัวและสภาพแวดล้อมทางสังคมนั้น ก่อให้เกิดทักษะการพึ่งพาตนเอง ด้าน
สุขภาพหรือเน้นการจัดการตนเองเป็นสาคัญหรือลักษณะสังคมที่มีการช่วยเหลือหรือเกื้อกูลทางด้านสุขภาพน้อย จะ
ก่อให้เกิดภาวะพึ่งพาตนเองและเป็นการพัฒนาทักษะการจัดการสุขภาพของตนเองในบางส่วน
นอกจากนี้ ด้านสิ่งแวดล้อมกลับไม่มีความสัมพันธ์ต่อทักษะการจัดการตนเอง อาจเนื่องมาจากลักษณะของ
ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงมีลักษณะของชุมชนที่อยู่อาศัยเป็นลักษณะชนบทหรือเขตชาญเมือง ที่มีลักษณะการอยู่
อาศัยที่ให้ความสาคัญกับการประกอบอาชีพการทางานเป็นหลัก ซึ่งลักษณะวิถีชีวิตด้านสุขภาพส่วนใหญ่เป็นการดูแล
โดยการพึ่งพาตนเองและครอบครัว ดังนั้น อาจมีผลต่อการศึกษาครั้งนีท้ ี่พบว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีความสัมพันธ์
กับทักษะการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
ทักษะการจัดการตนเอง ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบ้านเหล่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง มากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งการศึกษาสอดคล้องกั บงานวิจั ยของ
ดอร์จี เดมา (2557) ที่ศึกษาพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและพบว่า ระดับพฤติกรรมการ
จัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุในโรงพยาบาลเจลีปู ประเทศภูฏาน ส่วนใหญ่ อยู่ใน
ระดับปานกลางเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงนั้น มีการสังเกตการประเมินตนเองบ้างแล้ว
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แต่ขาดการลงมือปฏิบัติสเู่ ป้าหมายความสาเร็จหรือบางคนอาจไม่มีเป้าหมายในการจัดการสุขภาพของตนเอง ก่อให้เกิด
การขาดทักษะการจัดการตนเองในบางขั้นตอน
ข้อเสนอแนะ
สาหรับพื้นที่การศึกษา จากผลการวิจัยดังกล่าว สามารถนาไปพัฒนางานด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการส่งเสริม
องค์ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่ และสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไปสามารถ
ศึกษาและพัฒนางานวิจัย เช่น งานวิจัยเชิงกึ่งทดลอง โดยเน้นการการส่งเสริมหรือปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตในด้านร่างกาย
จิตใจ และการสร้างเสริมความรู้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหรือกลุ่มโรคเรื้อรังต่อไป
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และอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.น้าเงิน จันทรมณี ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการศึกษาครั้งนี้
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คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ผ่านการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบลร่องเคาะ
อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
Quality of Life in Elders, Attending in The Elderly School of Rong Kho,
Wang Nua District, Lampang
กษิติเดช ปาจุวัง1* และ อนุกูล มะโนทน2
Kasidaes Pajuwang 1* and Anukool Manoton2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้ง นี้ มีวัตถุประสงค์เ พื่อศึก ษาเปรียบเทียบคุณ ภาพชีวิตของผู้สูงอายุก่อนเข้าศึก ษาโรงเรียน
ผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุ เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุก่อนเข้าศึก ษาและ
หลังจบการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูง อายุ และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูง อายุหลัง จบการศึก ษาจากโรงเรี ยน
ผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 114 คน แบ่งออกเป็นผู้สูงอายุ ที่เข้า
ศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ จานวน 57 คน ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนผู้ สูงอายุ จานวน 57 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลการแจกแจงค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ t–test
ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุก่อนเข้าศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุ
ที่ไ ม่ไ ด้เข้าศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบลร่องเคาะ อาเภอวัง เหนือ จัง หวัดลาปาง ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุก่อนเข้าศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุกับหลังจากจบการศึกษา
ในโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ ต าบลร่ อ งเคาะ อ าเภอวั ง เหนื อ จั ง หวั ด ล าปาง ภาพรวมแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
ที่ระดับ 0.05 และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหลังจบการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้า
ศึก ษาในโรงเรียนผู้สูง อายุ ตาบลร่องเคาะ อาเภอวัง เหนือ จัง หวัดลาปาง ภาพรวมแตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญ
ที่ระดับ 0.05
จากผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนาไปใช้ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ
คาสาคัญ: คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ

Abstract
The research aimed to compare the quality of life of elders before attending the elderly school and elders
who did not attend the elderly school, to compare the quality of life of elders before attending and after the
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completion of the study program in the elderly school and to compare the quality of life of elders after the
completion of study program from the elderly school and elders who did not attend the elderly school of Rong Kho,
Wang Nua District, Lampang Province. The samples were grouped as 57 elders attending the elderly school, and
57 elders who did not attend the elderly school. The total samples are 114 people. The research tools were
documentary research, questionnaire. The Data was analyed, mean and percentage and t-test.
The research found that the comparison of life quality of elders before attending the elderly school and
elders who did not attend the elderly school of Rong Kho, Wang Nua District, Lampang Province,difference in 0.05
level. The comparison of life quality of elders before attending and after the completion of the study program were
significantly different in 0.05 level. Meanwhile, the quality of life of elders after the completion of study program
from the elderly school and elders who did not attend the elderly school of Rong Kho, Wang Nua District, Lampang
Province, also was significantly different in 0.05 level.
The results of this study can be used to promote, develop activities and promote the quality of life of
elders at the elderly schools in the future.
Keywords: The quality of life, Elderly, School of elderly

บทนา
ในปัจจุบันผู้สูงอายุทั่วโลกมีแนวโน้มที่สูงขึน้ ทุก ๆ ปีจากการประชุม World Economic Forum ปี 2555 ได้ระบุ
ว่าแนวโน้มประชากรโลกอายุ 60 ปีขนึ้ ไปในปี พ.ศ. 2593 จะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุถึงร้อยละ 22 ของประชากรทั้งหมด
โดยประเทศที่มีสัดส่วนประชากรสูงอายุที่มากที่สุดในโลกคือประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้น องค์การสหประชาชาติไ ด้
ประเมินสถานการณ์ผู้สูงอายุทั่วโลกพบว่าในช่วงระหว่างปี 2543-2593 จานวนประชากร ที่อายุ 60 ปี ขึน้ ไปจะมีเพิ่ม
มากถึง 400 ล้านคน ซึ่งกว่าร้อยละ 80 อาศัยอยู่ในประเทศที่ยากจนหรือประเทศที่กาลังพัฒนา จากข้อมูลของแผนก
ประชากรศาสตร์ขององค์การสหประชาชาติได้พยากรณ์การขยายตัวของประชากร ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป แบบราย
ประเทศทั่วโลกพบว่าในปี 2593 ญี่ปุ่นยังเป็นประเทศที่มีประชากรสูงอายุในสัดส่วนสูงที่สุดของโลก คือ ร้อยละ 42
ของประชากรรวมทั้งหมด รองลงมา คือ โปตุเกส บอสเนีย และเฮอเซโกวี จะมีสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มขึน้ เป็น
ร้อยละ 40 ของประชากรทั้งหมด (ดุจฤดี คงสุวรรณ์ และ วรรณะ รัตนพงษ์, 2554)
ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุตั้ง แต่ พ.ศ. 2549 ซึ่ง อัตราผู้สูง อายุถึงร้อยละ 11 เมื่อพิจารณาสัดส่วน
ประชากรผู้สูงอายุในอดีต พบว่าประชากรผู้สูงอายุเพิ่มจากร้อยละ 5 เป็น 2 เท่าคือร้อยละ 10 ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลา
ถึง 50 ปีแต่ในปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าคือร้อยละ 15.6 จะใช้เวลาเพียง 15 ปี ต่อจากนั้นระยะเวลาที่ประชากร
สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวจะสั้นลงเรื่อย ๆ แสดงถึงอัตราการเพิ่มของสัดส่วนประชากรสูงอายุที่รวดเร็วมาก ในปีพ.ศ.
2550 ประมาณ1 ใน 10 ของประชากรไทยเป็นประชากรสูงอายุ ภายในพ.ศ. 2573 คาดประมาณว่าสัดส่วนดังกล่าวจะ
เพิ่มเป็นถึง 1 ใน 4 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2550) ในขณะที่อัตราภาวะเจริญพันธุก์ ลับลดลงอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง ผู้สูงอายุเกือบครึ่ง ร้อยละ 48 ที่มีโรคเรื้อรังหรือโรคประจาตัว ร่วมกับมีแนวโน้ม ที่จะมีอายุยืน
ยาวขึ้น (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2550) ทาให้กลุ่มผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพาสูงและมีจานวนปีที่ ต้อง
พึ่งพาเพิ่มขึน้ แต่ประชากรกลุ่มที่จะต้องเป็นผู้ดูแลกลับมีสัดส่วนลดลง (ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ , วิราพรรณ วิโรจน์รัตน,
วรรณา คงสุริยะนาวิน และ วิลาสินี เติมเศรษฐเจริญ, 2555)
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การที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแต่ขาดประชากรกลุ่มผู้ดูแลย่อมก่อให้เกิดปัญหาตามมาคือการมี คุณภาพชีวติ ที่ไม่ดี
เนื่องจากวัยสูงอายุจะเป็นวัยที่ต้องพึ่งพึงอาศัยการดูแลจากบุคคลรอบข้าง การส่งเสริมสุขภาพเพิ่มความเข้มแข็งให้
ผู้สูงอายุใช้ชีวิตที่อิสระ ไม่ต้องพึ่งพา มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามประกาศขององค์การอนามัยโลก ปี 1990 จึงเป็นเรื่องที่
สาคัญที่จะทาให้คุณ ภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นมีความผาสุกในชีวิตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา Mauk
(2006) พบว่า ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 70.1 ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร มี
คุณภาพชีวิตระดับสูงร้อยละ 40.5 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าภูมิภาคอื่น ๆ การสนับสนุนทางสังคมความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน และภาวะสุขภาพจิตมีความสัม พันธ์กับคุณ ภาพชีวิตโดยรวม และสามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 52.3 เช่นเดียวกับการศึกษาของ พบว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในตาบลลาสิทธุ์อยู่โดยรวมใน
ระดับสูง ร้อยละ 48.2 คุณ ภาพชีวิตในด้านร่างกาย จิตใจ ความสัม พันธ์ทางสัง คม และสิ่ง แวดล้อมอยู่ในระดับสูง
ยกเว้นด้านปัญญาอยู่ในระดับปานกลาง และนอกจากนั้นยังพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ คือ ปัจจัยด้านอายุ และ
สภานะภาพหม้ายที่มีผลทางลบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนสถานภาพสมรสมีผลทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ซึ่งก็สอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศที่มีทิศทางเดียวกับประเทศไทยพบว่าผู้สูงอายุ ในเมืองเซาท์เปาโล
ประเทศบราซิล มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์ ประสบผลสาเร็จในชีวิตมีสัมพันธภาพที่ดีกั บบุคคลอื่นและมีกิจกรรมทาง
สังคม ด้วยเหตุนี้ภาครัฐจึงมีบทบาทอย่างมากที่จะต้องเข้ามาสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อรองรับการ
ขยายตัวตามสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขึน้ ในอนาคต
การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นหนึ่ งแนวทางที่จะช่วยทาให้ผู้สูงอายุนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้ ปัจจุบันได้มีหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นได้มีการริเริ่มแนวคิดโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งเป็นหลักสูตรหนึ่งที่ส่งเสริมด้าน
สุขภาพจิตและสภาวะทางอารมณ์ ของผู้สูงอายุ ด้านการสานสัม พันธ์ใ นสัง คมเกิดความไม่รู้สึกโดดเดี่ยวส่งเสริม
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ เน้นจัดกิจกรรมการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพพลานามัย การคิดเชิง
วิเคราะห์และการตัดสินใจ การรวมกลุ่มและบทบาททางสังคม และการส่งเสริม สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย หาก
ผู้สูง อายุไ ด้รับการพัฒนาเรียนรู้ อยู่ตลอดเวลาจะช่วยเพิ่มศัก ยภาพในตัวของผู้สูง อายุ ทั้ง ในด้านทัก ษะการใช้ชีวิต
ประจาวัน การเรียนรู้ในการดูแลตนเอง การเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ จะเป็นการช่วยลดปัญหาด้านร่างกายและจิตใจของ
ผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบดูแลโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุ
ในพืน้ ที่ทั้งหมด 1,452 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.26 ของจานวนประชากรทั้งหมด (องค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ,
2559) ด้วยสถานการณ์ที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น จาเป็นที่จะต้องหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ จึงทาให้
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาคุณ ภาพชีวิตของผู้สูง อายุที่ ผ่านการศึกษาโรงเรียนผู้สูง อายุตาบลร่องเคาะ อาเภอวัง เหนือ
จัง หวัดลาปาง ซึ่ง จะเป็นแนวทางสาหรับการก าหนดนโยบายขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลร่องเคาะในการดูแล
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะที่ดขี นึ้ ต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุก่อนเข้าศึก ษาโรงเรียนผู้สูง อายุกั บผู้สูง อายุที่ไม่ได้เ ข้าศึก ษา
ในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุก่อนเข้าศึก ษาและหลังจบการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
3. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหลังจบการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุ กับผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้า
ศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ
จังหวัดลาปาง ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและสภาวะทางอารมณ์
2. กิจกรรมสานสัมพันธ์ในสังคม
3. กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สภาพแวดล้ อ มความเป็ น อยู่ ข อง
ผู้สูงอายุ
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ
5. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของผู้สูงอายุ
6. กิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจ
7. กิจกรรมการรวมกลุ่มและบทบาททางสังคม
8. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสิทธิและหน้าที่ ตาม
กฎหมาย

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ประกอบด้วย
1. ด้านสุขภาพ
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
4. ด้านจิตวิญญาณ

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรในการวิจัยในครั้ง นี้ คือ ผู้สูง อายุตาบลร่องเคาะ อาเภอวัง เหนือ จัง หวัดลาปาง ที่เ ข้าศึก ษา
โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ จานวน 67 คน และผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนผู้สูง อายุ
67 คน รวม 134 คน (องค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ, 2559)
2. กลุ่ม ตัวอย่างที่นามาใช้ใ นการศึกษา คือ ผู้สูง อายุ ก่อนเข้าศึก ษาและผ่า นหลัก สูตรโรงเรียนผู้สู ง อายุ
องค์ก ารบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ จานวน 57 คน ตารางการหาขนาดของกลุ่ม ตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน
(Krejcie and Morgan, 1970) โดยใช้เกณฑ์คัดเข้าคัดออก
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview Schedule) ผู้วิจัยได้
สร้างขึน้ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
ด้านสุขภาพ
ด้านจิตใจ
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
จิตวิญญาณ
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ทดสอบความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 โดยใช้วิธีสัม ประสิทธิ์แอลฟาคอนบาค (Cronbachs’ alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่ น
(Reliability) เท่ากับ 0.792
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง เมื่อได้รับการพิจารณาและรับรองแล้วผู้วจิ ัยจึงดาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ผู้ศึกษานาหนังสือแนะนาตัว จากคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงนายกองค์กรบริหาร
ส่วนตาบลร่องเคาะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล พร้อมชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. ผู้ศึกษาดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่ม ผู้สูง อายุที่เ ข้าร่วมและที่ไ ม่ไ ด้เ ข้าร่วมหลัก สูตรโรงเรียน
ผู้สูงอายุ
3. ผู้ศึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิตกิ ารแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดย
การแจกแจงค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน สถิติเ ชิง อนุม าน (Inferential statistics) ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติ t–test

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้สูงอายุที่เข้าศึก ษาและจบการศึก ษาจากโรงเรีย น
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผู้สูงอายุที่เข้าศึกษา
และจบการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุ มีอายุเฉลี่ย 65.28 ปี ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ มีอายุเฉลี่ย
65.33 ปี ผู้ สู ง อายุ ที่ เ ข้ า ศึก ษาและจบการศึก ษาจากโรงเรี ย นผู้สู ง อายุ ส่ว นใหญ่มีร ะดับ การศึก ษาประถมศึก ษา
ผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ศึ ก ษาโรงเรี ย นผู้สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ มีร ะดั บ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ผู้ สู ง อายุ ที่ เข้ า ศึ ก ษาและ
จบการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มี
อาชีพ เกษตรกร ผู้สูง อายุที่เ ข้าศึกษาและจบการศึก ษาจากโรงเรียนผู้สูง อายุส่วนใหญ่มีร ายได้ต่อเดือนน้ อ ยกว่ า
10,000 บาท ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าศึกษาโรงเรียนผู้สูง อายุส่วนใหญ่มีร ายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ผู้สูงอายุ
ที่เ ข้าศึก ษาและจบการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ผู้สูง อายุที่ไ ม่ได้เข้าศึก ษาโรงเรียน
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ผู้สูงอายุก่อนเข้าศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาสุขภาพ ผู้สูงอายุ
ที่ไม่ได้เข้าศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพ ผู้สูงอายุที่จบการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มี
ปัญหาสุขภาพ ผู้สูง อายุก่อนเข้าศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโ รคที่เ กี่ยวกับปัญหาสุขภาพ คือ โรคข้อเสื่ อม
ผู้สูง อายุที่ไ ม่ไ ด้เ ข้าศึกษาโรงเรี ยนผู้สูง อายุส่ วนใหญ่มีโ รคที่เ กี่ย วกั บปัญ หาสุขภาพ คือ โรคอื่น ๆ ผู้สูง อายุ ที่ จ บ
การศึก ษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ คือ โรคข้อเสื่อม ผู้สูง อายุก่อนเข้าศึก ษา
โรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในปัจจุบันดี ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีคุณภาพ
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ชีวิตในปัจจุบันดี ผู้สูงอายุที่จบการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในปัจจุบันดี ผู้สูงอายุก่อนเข้า
ศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับคู่สมรสและลูกหลาน ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่พักอาศัยอยู่กับคู่สมรส และคู่สมรสและลูกหลาน ผู้สูงอายุหลังจบจากการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่
พักอาศัยอยู่กับลูกหลาน
ข้อมูลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
1. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุก่อนเข้าศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานจิตวิญญาณ รองลงมาคือ ดาน
สัมพันธภาพทางสังคม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ มีดานจิตใจ
2. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานจิตวิญญาณ รองลงมา
คือ ดานสัมพันธภาพทางสังคม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านสุขภาพกาย
3. คุณภาพชีวิตของผู้สูง อายุที่จบการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูง อายุตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัด
ลาปาง ในภาพรวมอยู่ใ นระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่ มีค่าเฉลี่ยสูง ที่สุด คือ ดานจิตวิญญาณ
รองลงมาคือ ดานสัมพันธภาพทางสังคม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านจิตใจ
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุก่อนเข้าศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุ
ที่ไม่ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
จากการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุก่อนเข้าศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุที่ไม่ได้ เข้า
ศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง พบว่า ด้านสุขภาพกายแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ร ะดับ 0.05 (p-value<0.001) ด้านจิตใจแตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (p-value<0.001)
ด้านสัมพันธภาพทางสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (p-value<0.001) และด้านจิตวิญญาณแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (p-value<0.001) คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ 0.05 (p-value<0.001) รายละเอียดดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ก่อนเข้าศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุ
ที่ไม่ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
คุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ
1. ด้านสุขภาพกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
4. ด้านจิตวิญญาณ
ภาพรวม

ก่อนเข้าศึกษา
โรงเรียนผู้สูงอายุ
X
S.D.

ไม่ได้เข้าศึกษา
โรงเรียนผู้สูงอายุ
X
S.D.

3.76
3.61
4.13
4.23
3.93

2.93
3.13
3.26
3.28
3.15

0.58
0.55
0.52
0.64
0.42

หมายเหตุ: * มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
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0.34
0.31
0.33
0.35
0.22

t

Sig.

ผลทดสอบ

9.443
5.672
10.656
9.826
12.421

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ก่อนเข้าศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ กับหลั งจบ
การศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
จากการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุก่อนเข้าศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ กับผู้สูงอายุหลังจาก
จบการศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง พบว่า ด้านสุขภาพกายแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) ด้านจิตใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (p-value <
0.001) ด้านสัมพันธภาพทางสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) และด้านจิตวิญญาณ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) รายละเอียดดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ก่อ นเข้าศึกษาโรงเรีย นผู้สูงอายุ กับหลังจบ
การศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
คุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ

1. ด้านสุขภาพกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
4. ด้านจิตวิญญาณ
ภาพรวม

ก่อนเข้าศึกษา
โรงเรียนผู้สูงอายุ

หลังจบการศึกษา
โรงเรียนผู้สูงอายุ

X
3.76
3.61
4.13
4.23
3.93

X
4.32
4.31
4.58
4.77
4.49

S.D.
0.58
0.55
0.52
0.64
0.42

S.D.
0.57
0.44
0.35
0.32
0.27

t

Sig.

ผลทดสอบ

-5.178
-7.514
-5.433
-5.639
-8.453

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง

หมายเหตุ: * มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุห ลังจบการศึกษาจากโรงเรีย นผู้สูงอายุ กั บ
ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
จากการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหลังจบการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุ กับผู้สูงอายุ ที่
ไม่ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง พบว่า ด้านสุขภาพกายแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) ด้านจิตใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (p-value <
0.001) ด้านสัมพันธภาพทางสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) และด้านจิตวิญญาณ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) รายละเอียดดังตาราง 3
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ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหลังจบการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุกับ
ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
คุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ
1. ด้านสุขภาพกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
4. ด้านจิตวิญญาณ
ภาพรวม

หลังจบการศึกษา
โรงเรียนผู้สูงอายุ
X
S.D.
4.32
0.57
4.31
0.44
4.58
0.35
4.77
0.32
4.49
0.27

ไม่ได้เข้าศึกษา
โรงเรียนผู้สูงอายุ
X
S.D.
3.53
0.59
3.77
0.55
4.16
0.58
4.42
0.55
3.97
0.41

t

Sig.

ผลทดสอบ

7.308
5.771
4.664
4.091
5.935

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง

หมายเหตุ: * มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05

วิจารณ์และสรุปผล
1. ด้านสุขภาพกาย คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพกาย อยู่ในระดับ
ปานกลาง อาจเป็นเพราะยังมีความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายอยู่บ้าง จึงจาเป็นต้องเข้ารักษาพยาบาลอยู่เสมอ คุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุก่อนเข้าศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพ อยู่ในระดับดี อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุมีการดูแลตนเอง
ในด้านสุขภาพพักผ่อนพอสมควร พยายามทากิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองทั้งในครอบครัวและชุม สุขภาพ
ร่างกายยังพอมีกาลังวังชาบ้างในการทากิจกรรมเพื่อสุขภาพของตนเอง สอดคล้องกับ ดวงใจ คาคง (2554) ได้ศกึ ษา
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตาบลลาสินธุ์ อาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง พบว่า คุณภาพชีวิตอยู่ใน
ระดับสูงร้อยละ 48.2 ระดับคุณภาพชีวิตรายด้าน อยู่ในระดับสูง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหลังจบการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพกาย อยู่
ในระดับดีมาก อาจเป็นเพราะว่า ผู้สูงอายุได้ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัย จึงทาให้มี
ศั ก ยภาพด้ า นร่ า งกายที่ ดี ขึ้ น ได้ ท ราบถึ ง การดู แ ลโภชนาการในการรั บ ประทานอาหารที่ มีป ระโยชน์ ต่ อตนเอง
สอดคล้ อ งกั บ Beadle-Brown, Murphy and DiTerlizzi. (2008) ได้ น าเสนอการแบ่ ง คุ ณ ภาพชีวิ ตควบคู่ ไ ปกั บการ
ก าหนดตัวชี้วัด ได้อธิบายไว้ว่าลักษณะทางสุขภาพซึ่ง จะเกี่ยวข้องกั บความปลอดภัย การมีสุขภาพดี การมีเ วลา
พักผ่อนหย่อนใจ กิจกรรมในชีวติ ประจาวัน กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ อาหารและโภชนาการ ความสามารถในการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย และการดูแลสุขภาพ
2. ด้านจิตใจ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้านจิตใจ อยู่ในระดับปานกลาง
อาจเป็นเพราะ ยัง มีความรูสึกเหงา วิตกกังวลอยู่บ้าง มีความพึงพอใจในตนเองพอสมควร คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ก่อนเข้าศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้านจิตใจ อยู่ในระดับดี อาจเป็นเพราะ ผู้สูงอายุอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกัน
ได้อยู่กับครอบครัว บุตรหลาน มีอารมณ์ผ่อนคลายอยู่เสมอ และมีความภาคภูมิใจในตนเอง ส่งผลต่อความพึ งพอใจ
ด้านจิตใจ คุณ ภาพชีวิตของผู้สูง อายุที่จบการศึก ษาจากโรงเรียนผู้สูง อายุ ด านจิตใจ อยู่ใ นระดับดีม าก อาจเป็น
เพราะว่า ผู้สูง อายุไ ด้รับการส่ง เสริมกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี มีก ารควบคุม อารมณ์และปรับ
สภาวะอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้รู สึกพอใจในตนเองมากขึน้ มีสมาธิในการทางานตาง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จนสาเร็จได้ดี สอดคล้องกับ สมพร โพธินาม (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ผู้สูงอายุไทย: บริบทของจัง หวัดมหาสารคาม
ผลการศึกษาพบว่า พบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสุของค์รวมของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดมหาสารคาม คือ การ
รับรู้คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในชีวิต การเป็นสมาชิกชมรม การมีสว่ นร่วมกับชมรม จานวนสมาชิกในครอบครัว
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3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลร่องเคาะ
อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง ด้านสัมพันธภาพทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะการใช้ชีวิตในสังคม
จาเป็นต้องได้เปรียบผู้อื่นในสิทธิที่จะทาให้คุณภาพชีวิตที่ดี และห่างเหินจากกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับผู้อื่น คุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุก่อนเข้าศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม อยู่ในระดับดี อาจเป็นเพราะว่า ผู้สูงอายุ
มีการพบปะกันอยู่บ้าง มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นาใจซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่เติบโตมาด้วยกันรู้กันมาตั้งแต่สมัยวัยเด็ก
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหลังจบการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม อยู่ในระดับดีมาก อาจ
เป็นเพราะได้รับการส่งเสริมกิจกรรมทักษะการใช้ชีวิตในสังคมโดยไม่คิดเบียดเบียนหรือเอาเปรียบผู้อื่น รวมถึงมีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สิ่งของ และน้าใจในการช่วยเหลือกันเวลาทากิจกรรมในชั้นเรียน สอดคล้องกับ สุทธิพงศ์ บุญผดุง
(2554) ได้ศกึ ษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรีย นเป็นฐาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะ
ที่ 1) พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็น
อันดับแรก รองลงมาคือด้านการรวมกลุ่มทางสังคม ด้านสภาพอารมณ์ที่ดี และด้านสภาพร่างกายที่ดี ตามลาดับ
4. ด้านจิตวิญญาณ คุณ ภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าศึก ษาโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้านจิตวิญญาณ อยู่ใ น
ระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะความรู สึกเห็น อกเห็นใจเมื่อผู อื่น ลดน้ อ ยลง มีความลัง เลในการทาสิ่ง ที่ถู ก ต้ อ ง
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุก่อนเข้าศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้านจิตวิญญาณ อยู่ในระดับดีมาก อาจเป็นเพราะ ผู้สูงอายุ
มีประสบการณ์และเข้าวัดฟังธรรมบ่อยโดยมีการให้ความสาคัญกับความเป็นมนุษย์เมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นที่พบเจอกับ
ปัญหาได้แล้วจะรู้สึกมีความสุข ผู้สูง อายุส่วนใหญ่จะรู สึก เห็นอกเห็นผู้อื่นเมื่อพบว่าเขามีทุก ข์ คุณ ภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่จบการศึกษาจากโรงเรี ยนผู้สูงอายุ ด้านจิตวิญญาณ อยู่ในระดับดีมาก อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุได้รับการ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา การทากิจกรรมทางจิตวิญญา เช่น นั่งสมาธิ ทาบุญตักบาตร สวดมนต์ไหว้พระ เป็นต้น
สอดคล้องกับ สุพร คูหา (2552) ได้ศึกษาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุของเทศบาลตาบลหนองขาว
อาเภอท่าม่วง จัง หวัดกาญจนบุรี พบว่า ต้องให้ความสาคัญทางด้านจิตใจโดยการเสริม สร้างความมั่นคงทางใจ
ด้วยการจัดโครงการแสดงธรรมเทศนาสาหรับผู้สูงอายุเป็นประจาทุกเดือน นอกจากนี้ ควรเสริมสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคมให้แก่ผู้สูง อายุ โดยจัดกิจกรรมกลุ่ม ชมรมสาหรับผู้สูง อายุเกี่ยวกั บการปฏิบัติธรรม รวมถึงแนวทางการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อม
5. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุก่อนเข้าศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง ภาพรวมแตกต่างกัน จึงเป็นไปตามสมมติฐาน อาจเป็นเพราะทัศนคติ
การใช้ชีวิต และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจึงทาให้คุณภาพของผู้สูงอายุแตกต่างกัน คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุก่อน
เข้าศึก ษาโรงเรียนผู้สูงอายุกับผู้สูง อายุหลังจากจบการศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบลร่องเคาะ อาเภอ วัง เหนือ
จังหวัดลาปาง ภาพรวมแตกต่างกัน คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหลัง จบการศึก ษาจากโรงเรียนผู้สูง อายุกั บผู้สูง อายุ
ที่ไม่ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนผู้สูง อายุ ตาบลร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง ภาพรวมแตกต่างกัน อาจเป็น
เพราะโรงเรียนผู้สูงอายุมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม ผู้สูงอายุที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรเกี่ยวกับส่งเสริมทักษะการดาเนิน
ชีวิต การดูแลสุขภาพกายจิตใจ การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนผู้สูงอายุในชั้นเรียนในการทากิจกรรมร่วมกันเกิดการ
ยอมรับซึ่ง กั นและกันมีความภูมิใ จในตนเองจึงทาให้คุณ ภาพชีวิตหลัง จากจบการศึก ษาดีก ว่าก่อนเข้าศึก ษา และ
ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุ สอดคล้องกับ ศิริลักษณ์ รื่นวงศ์ (2557) ได้การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่
มีอิทธิพลกับระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลหัวง้ม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้ที่ศึกษา
อยู่ในโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลหัวง้ม ที่มีระยะเวลามากกว่า 5 ปี มีคุณภาพชีวิตดีกว่าผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตาบลหัวง้ม ที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี ในด้านร่างกาย ด้านจิตใจและคุณภาพชีวิตโดยรวม
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาปัญหาอุปสรรคต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อนามาปรับปรุง แก้ไขวิธีการ
ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถหาแนวทางเชิงรุก เชิงป้องกัน
ในการดูแล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ ตามความต้องการผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเชียงคา อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
Guidelines for Service Quality Development for the needs of outpatients in
Chiang Kham Hospital, Chiang Kham District, Phayao Province
ศุภธิดา โคตรอาษา1* และ สมชาย จาดศรี2
Supatida Cotarsa1* and Somchai Chadsri2
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเป็น Mixed method เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการ ตาม
ความต้องการผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเชียงคา อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ
ผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก และผู้ให้บริการผู้ป่วยนอก โดยใช้แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test, ANOVA วิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพ ด้วย
การวิเคราะห์ตามเนื้อหา (content analysis)
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41–50 ปี มีสถานะภาพสมรส ระดับการศึกษา
ส่ ว นใหญ่ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ สู ง กว่ า มี อ าชี พ เป็ น รั บ ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ และใช้ สิ ท ธิ ก ารรั ก ษาของข้ า ราชการ
ผู้รับบริการผู้ป่วยนอกมีความต้องการของคุณภาพบริการใน ด้านการไว้ วางใจมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 (𝑥̅ = 4.50,
S.D. = 0.64) เมื่อเปรียบเทียบความต้องการกับความพึงพอใจของคุณภาพการบริการผู้มารับบริการ ผู้ป่วยนอกราย
ด้านพบว่า ในด้านการตอบสนองบริการ ด้านการไว้วางใจ ด้านการเข้าถึงบริการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการคุณภาพบริก ารผู้ป่วยนอกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ คือ
ระดับการศึกษา โดยมีแนวทางการพัฒนาคือ การทาความเข้า ใจในความต้องการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ มี
การสร้างความตระหนักในงานบริการและความปลอดภัยแก่ผู้ให้บริก าร สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร
และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ซึ่ง และการประเมินคุณ ภาพการบริการ จะเป็นส่วนสาคัญ ที่จะช่วยให้
ผู้บริหาร ผู้ใ ห้บ ริการสามารมองเห็นโอกาสพัฒนา รวมทั้ง จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนา ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: ความต้องการ คุณภาพบริการ ความพึงพอใจ
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Abstract
The mixed model study was done aimed to determine the guideline for service quality development
based on the need of outpatients of Chiang Kham Hospital, Chiang Kham District, Phayao Province. Sample in the
study were outpatients and outpatients providers. Data was collected by questionnaires and focus group discussion
and analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, ANOVA and Content analysis.
The results showed that most of the samples were 41-50 years of age, married, and complete university
graduates or higher. Most of them were government employees and the rights of health were cared by the
government. The highest need of service quality was Reliability (𝑥̅ = 4.50, S.D. = 0.64). The comparison between
the need and satisfactions of service quality found difference in service response, service reliability and service
accessibility at significant level 0.05. The factor statistically influenced the need of service quality was education
level (p < 0.05)
Keywords: Needs assessment, Service Quality, Satisfaction

บทนา
ปัญหาสาคัญของระบบบริการสุขภาพคือ ปัญหาเรื่องประสิทธิภ าพ คุณภาพบริการ และความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงบริการ โดยเฉพาะสถานบริการที่มีแผนกผู้ป่วยนอกขนาดใหญ่และรับภาระงานบริก ารผู้ป่วยนอกเป็น
จานวนมาก (อารี วัลยเสวี, 2553) การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกของประเทศไทยจะเป็นจุดแรกของการติดต่ อ
ระหว่างผู้ป่วยและระบบบริการสุขภาพแนวโน้มจากความคาดหวังของประชาชนที่เพิ่มสูงขึน้ ความไม่เข้าใจและความไม่
พอใจในการรับบริการทางการแพทย์จงึ สูงเพิ่มมากขึ้น (Wibulpolprasert, et al., 2011) การบริการพยาบาล ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ความเชื่อมั่นไว้วางใจของผู้ใช้บริการ ถดถอยลงและ
อาจทาให้เกิดกรณีร้องเรียนทางสื่อสาธารณะต่าง ๆ และการฟ้องร้องต่อองค์กรวิชาชีพได้ (อนุชา กาศลังกา, 2558)
โรงพยาบาลเชียงคาเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 231 เตียง ให้บริการสุขภาพครอบคลุม รวมทั้งประชาชนทั่วไปในเขต
พืน้ ที่รับผิดชอบอาเภอใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน มีการพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ให้ความสาคัญโดยยึด
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และยังเป็นสถานบริการด้านสุขภาพของภาครัฐที่ยังคงประสบปัญหาในเรื่องของจานวนผู้ที่มารับ
บริการสูงขึ้น และจากการสรุปข้อมูลการรับความคิดเห็น ปี 2559 ความต้องการของผู้ม ารับบริก ารภาพรวมของ
โรงพยาบาล พบข้อร้องเรียน ร้อยละ 40.54 และข้อเสนอแนะ 35.13 ด้านพฤติกรรมบริก ารมีแนวโน้มเพิ่ม ขึ้ นจาก
31.20 ในปี 2557 เพิ่มเป็น 39.06 ในปี 2559 (โรงพยาบาลเชียงคา, 2560)
ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการตามความต้องการผู้มา
รับบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเชียงคา อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา เพื่อที่จะนาผลการศึกษาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง คุณ ภาพการให้บริการของโรงพยาบาล และเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นภายใต้
แนวคิดการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
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วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการกับความพึงพอใจคุณภาพบริการของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการคุณภาพบริการของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการตามความต้องการของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีตัวแปรต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-สถานะภาพ
-การศึกษา
-ถิ่นที่อยู่อาศัย
-สิทธิการรักษา
-อาชีพหลัก
-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

วิจัยเชิงปริมาณ

ตัวแปรตาม

ความต้องการ ความพึงพอใจคุณภาพการบริการ
-ด้านกายภาพ
-ด้านความเชื่อถือของบริการ
-ด้านการตอบสนอง
-ด้านการไว้วางใจ
-ด้านการเข้าถึงผู้รับบริการ

วิจัยเชิงคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการที่สนอง
ความต้องการของผู้รับบริการทั้ง 3 กลุ่ม

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้มารับบริการและผู้ให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพยาบาลเชียงคา
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
1. ผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพยาบาลเชียงคา แบ่งเป็นสามกลุ่ม ผู้ป่วยนอกเวลาประมาณ
31,041 คน/เดือน (โรงพยาบาลเชียงคา, 2560) กลุ่มตัวอย่างของผู้รับบริก าร วิเคราะห์โดยใช้โ ปรแกรม G-Power
และใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Cohen, 1992) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.50
(ก าหนด effect size ขนาดกลาง) ระดับนัยสาคัญทางสถิติเ ท่ากั บ 0.05 ได้ก ลุ่ม ตัวอย่างทั้ง หมด 50 คน แบ่ง เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม เก็บเพิ่มแต่ละกลุ่มเป้าหมายอีก 10 % เพื่อป้องกันการศูนย์หายของแบบสอบถาม ดังนั้นกลุ่ม
ตัวอย่างของผู้รับบริการทั้งหมด 165 คน กลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มรับบริการในเวลา คือ ผู้ป่วยที่มารับบริการในเวลาราชการ 8.00–16.00 น.
2. กลุ่มผูร้ ับบริการนอกเวลา คือ ผู้ป่วยที่มารับบริการนอกเวลาราชการตั้งแต่ 16.00–8.00 น.
3. กลุ่มประชาชนที่ห่างไกล คือ ประชาชนที่อาศัยห่างไกลจากโรงพยาบาลเชียงคา 3 ตาบล คือ ตาบลแม่
ลาว ตาบลร่มเย็น และตาบลอ่างทองอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการ
ในเวลา และผู้รับบริการนอกเวลาสุ่มแบบ stratified sampling จากนั้นเลือกแบบ purposive sampling โดยมีเกณฑ์ การ
- Proceedings -

37

คัดเข้าและคัดออก กลุ่มประชากรที่อยู่ห่างไกล มีการสุ่มดังนี้สุ่มแบบ cluster sampling โดยมีทั้งหมด 3 ตาบล แบ่ง
ออกเป็นตาบล ตาบลละ 1 หมู่บ้าน จะได้ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน และเลือกแบบ purposive sampling โดยมีเกณฑ์การคัด
เข้าคัดออกเช่นกัน
2. ผู้ให้บริการ ประชากรผู้ให้ บริการทั้งหมด 86 คน ได้แก่ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน แผนกคลินิกพิเศษ แผนก
จ่ายยา แผนกจักษุ โดยเลือกแบบ purposive sampling มาทา focus group ขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้ให้บริการ แผนกละ 2
คน ทั้งหมด 8 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถามที่ ผู้ ศึ ก ษาได้ ส ร้ า งขึ้ น ซึ่ ง มี ลั ก ษณะโครงสร้ า งของ
แบบสอบถามประกอบด้วยข้อคาถาม 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานะภาพ
การศึกษา ถิ่นที่อยู่อาศัย สิทธิการรักษา อาชีพหลัก รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกั บความต้องการคุณภาพการบริการและความพึง พอใจคุณภาพ
การบริการของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเชียงคา ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านความเชื่อถือของบริการ
ด้านการตอบสนองของผู้รับบริการ ด้านความไว้วางใจ ด้านการเข้าถึงผู้รับบริการ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง ระดับคุณภาพการให้ต้องการ/พึงพอใจมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับคุณภาพการให้ต้องการ/พึงพอใจมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ระดับคุณภาพการให้ต้องการ/พึงพอใจปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ระดับคุณภาพการให้ต้องการ/พึงพอใจน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับคุณภาพการให้ต้องการ/พึงพอใจน้อยที่สุด
ซึ่งแปลค่าโดยจัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วง (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2553)
ค่าเฉลี่ย 1.00–1.49 หมายถึง ความต้องการ/พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50–2.49 หมายถึง ความต้องการ/พึงพอใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50–3.49 หมายถึง ความต้องการ/พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50–4.49 หมายถึง ความต้องการ/พึงพอใจระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50–5.00 หมายถึง ความต้องการ/พึงพอใจมากที่สุด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะที่ตอ้ งการให้พัฒนาการให้บริการ เป็นคาถามปลายเปิด
ส่วนที่ 4 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการตามความต้องการของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก โดยการทา
Focus Group ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การตรวจสอบความตรงของเนื้ อ หา (Content Validity) ผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบสอบถามที่ ดั ด แปลง จาก
แบบสอบถามที่มีผู้สร้างมาแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน พิจารณาจากนั้นผู้วิจัยนา
แบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิแนะนา
2. ตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ไ ปทดสอบใช้ (Try-out) กับ
กลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงจานวน 30 คน จากนั้นนาแบบสอบถามที่ได้ทดสอบมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิอัลฟาครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) โดยมีสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นที่ 0.82
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วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการดาเนินงานทั้งหมด 24 สัปดาห์ แบ่ง
ออกเป็นสามระยะเป็นขั้นตอนดังนี้
1. ระยะเวลาก่อนการวิจัย
1.1 ผู้วิจัยดาเนินการส่งเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตาม
แบบที่กาหนด
1.2 เมื่อได้รับการอนุมัติให้ทาการศึกษาแล้วผู้วิจัยส่งหนังสือที่ได้รับการอนุมัติถึงผู้อานวยการโรงพยาบาล
เพื่อชีแ้ จงวัตถุประสงค์ในการทาวิจัยและขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล
2. ระยะเวลาระหว่างการวิจัย
2.1 ผู้วิจัยจะดาเนินการสารวจความต้องการของกลุ่มตัวอย่างที่มารับ บริการโรงพยาบาลเชียงคา อาเภอ
เชียงคา จังหวัดพะเยาเพื่อสามารถระบุความต้องการ และจัดลาดับของแต่ละกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบ ความต้องการของ
แต่ละกลุ่มได้โดยใช้แบบสอบถามแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม
2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลของความต้องการ ซึ่งในขั้นตอนนี้ทาให้ทราบความต้ องการของผู้รับบริก ารหรือ
กลุ่มเป้าหมาย แล้วนาข้อมูลที่ได้มาจัดเรียงลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น
2.3 วิเคราะห์หาสาเหตุของความต้องการหรือประเด็นปัญหาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ผลที่
ได้จากขัน้ ตอนนี้ คือ ความต้องการจาเป็นหรือปัญหาที่ตอ้ งการการแก้ไขตามลาดับความสาคัญ
2.4 เมื่อได้ผลการประเมินความต้องการจาเป็นแล้วนาผลการประเมินไปใช้ ดังนี้
2.4.1 จัดเรียงลาดับ (Set priority) ความสาคัญของความต้องการจาเป็น
2.4.2 พิจารณาหาแนวทางสาหรับการแก้ไขปัญหา จากข้อที่ 1 กั บกลุ่ม ผู้ให้บริการผู้ป่วยนอก ทั้ง
4 แผนก คือ จักษุ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน คลินกิ พิเศษ ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยการทา focus group ประเมินในประเด็น
ความต้องการของปัญหาที่สาคัญที่สุด และเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการที่สนองความต้องการของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารกั บ คณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและบริ ก ารของโรงพยาบาล น าไปปรั บ ปรุ ง หรื อ แก้ ไ ขเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โ ปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเ คราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่าแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพด้วยการวิเคราะห์ตามเนื้อหา (content analysis)

ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็น การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการตามความต้องการผู้มารับบริการ
ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเชียงคา อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 165 คน โดย
ใช้แบบสอบถาม ซึ่งข้อมูลที่ได้วเิ คราะห์จากแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 อายุ 41–50 ปี สถานะภาพสมรส
86 คน ร้อยละ 52.1 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 57 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 มีอาชีพพนักงาน/
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 45 คน ร้อยละ 27.3 สิทธิการรักษาเป็นสิทธิเบิกได้ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5
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2. ผู้รับบริการผู้ป่วยนอกมีความต้องการของการรับบริการ ในด้านของความไว้วางใจมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1
(ค่าเฉลี่ย = 4.50) รองลงมาเป็นความต้องการในด้านความเชื่อถือและการเข้าถึงบริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.42 และ 4.41)
ตามลาดับดังตารางที่ 1
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และลาดับคุณภาพการบริการตามความต้อ งการผู้มารั บ
บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเชียงคา
คุณภาพบริการ
Mean
S.D.
ระดับความต้องการ
ลาดับที่
ด้านกายภาพ
4.29
0.65
มาก
5
ด้านการตอบสนอง
4.42
0.71
มาก
2
ด้านความเชื่อถือ
4.40
0.71
มาก
4
ด้านความไว้วางใจ
4.50
0.64
มากที่สุด
1
ด้านการเข้าถึง
4.41
0.78
มาก
3
3. ผลการเปรียบเทียบระหว่าง ความต้องการกั บความพึง พอใจคุณ ภาพการบริก ารของผู้ม ารับบริการ
ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเชียง พบว่า ความต้องการกั บความพึง พอใจคุณ ภาพบริก ารทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ตอบสนอง ด้านความไว้ว างใจ ด้านการเข้าถึง บริก าร มีความแตกต่างอย่ างมี นั ยส าคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดั บ 0.05
ส่วนด้านกายภาพและความเชื่อถือ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P > 0.05) ดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบระหว่าง ความต้อ งการกับความพึ งพอใจของคุณภาพการบริการของ
ผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเชียงคา
รายด้าน
ด้านกายภาพ
ด้านการตอบสนอง
ด้านความเชื่อถือ
ด้านความไว้วางใจ
ด้านการเข้าถึง

ความต้องการ
Mean
4.29
4.42
4.40
4.50
4.41

S.D.
0.65
0.71
0.71
0.64
0.78

ความพึงพอใจ
Mean
4.32
3.25
3.22
3.33
3.29

S.D.
0.70
0.8
0.96
0.90
1.00

ส่วนต่าง

P-Value

0.03
-1.17
0.18
-1.17
-1.12

0.3
0.00*
0.21
0.00*
0.00*

หมายเหตุ: *P-value < 0.05
4. ปัจจัยที่มีผ ลต่อความต้องการคุณ ภาพบริก ารของผู้รับบริก ารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเชียงคา พบว่า
ระดับการศึกษาแต่ละระดับของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเชียงคามีความต้องการคุณภาพบริการที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 สรุปได้ว่า ระดับการศึกษาเป็นปั จจัยที่มีผลต่อความต้องการคุณภาพบริก าร
ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเชียงคา ดังตาราง 3
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ตาราง 3 ปัจจัยที่มผี ลต่อความต้องการคุณภาพบริการของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเชียงคา
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปีขึน้ ไป
สถานะภาพ
สมรส
หย่าร้าง/ม่าย
โสด
ระดับการศึกษา
ไม่ได้ศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างทั่วไป
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
นักเรียน/ นักศึกษา
ทาไร่/ ทาสวน
อื่น ๆ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 5,000 บาท
5,001-12,000 บาท
12,001-19,000 บาท
มากกว่า 19,001 บาท

ความต้องการ
Mean
S.D.

T,F

P-value

4.23
4.38

0.70
0.59

-1.424

.15

4.25
4.20
4.37
4.52

0.56
0.84
0.65
0.36

1.68

.17

4.40
4.33
4.20

0.69
0.34
0.62

1.886

.15

3.90
4.15
4.25
4.34
4.40
4.62

0.74
0.67
0.51
0.62
0.35
0.67

2.63

.03*

4.43
4.31
4.33
4.24
4.18
4.37

0.62
0.62
0.71
0.47
0.50
0.82

0.47

0.80

4.33
4.29
4.21
4.43

0.57
0.67
0.66
0.58

2.62

.45
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ตาราง 3 (ต่อ)
ปัจจัยส่วนบุคคล
ถิ่นที่อยู่อาศัย
เขตเชียงคา
นอกเขตอาเภอเชียงคา
สิทธิการรักษา
สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของ
ข้าราชการ
สิทธิประกันสังคม
สิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท
อื่น ๆ

ความต้องการ
Mean
S.D.

T,F

P-value

4.33
4.31

0.65
0.59

0.023

.87

4.31

0.79

0.79

0.49

4.22
4.41
4.20

0.51
0.57
0.58

หมายเหตุ: *P-value < 0.05
ข้อมูลจากการ Focus Group ผู้วิจัยได้ดาเนินการจากการสอบถามสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนผู้ให้บริการผู้ป่วยนอก
ทั้ง 4 แผนก โดยวิเ คราะห์จากความต้องการจาเป็น (Need assessment) ของการตอบแบบสอบถาม พบว่า ความ
ต้องการและความพึงพอใจคุณภาพบริการของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเชียงคามีความแตกต่างกัน ซึ่งจะ
เห็นได้วา่ ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการคุณภาพบริการคือ ระดับการศึกษา สิ่งสาคัญในการแก้ไขปัญหาความต้องการ
จาเป็นนี้ การมองบริบทของพืน้ ที่ซึ่งโรงพยาบาลเชียงคามี ผู้รับบริการมาอย่างหลากหลายทั้งในเขตและนอกเขต และ
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า โดยความต้องการด้านความไว้วางใจมากที่สุด แนวทางการพัฒนา
และแก้ไ ขคือ ข้อมูลของผู้รับบริการต้องการที่จะได้รับต้องมีความชัดเจน เหมาะสม ครบถ้วน ครอบคลุม โดยผู้
ให้บริการต้องมีความสุภาพ และที่สาคัญต้องบ่งบอกถึงความมีมาตรฐานและปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทในชีวติ ิประจาวันมากยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะเป็น Line Facebook IG Twister เป็นต้น การรับข้อมูลข่าวและการเผยแพร่
ข้อมูลทาได้ง่ายมากขึ้น ผู้รับบริการส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการค้นหาข้อมูลทั้งในเรื่องการดูแลตนเองหรื อ
ติดตามข่าวสารทางสาธรณสุข ดังนั้นต้องสร้างความไว้วางใจในการให้บริก ารเพิ่ม ขึ้น โดยผู้ให้บริการผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเชียงคาจะนาแนวทางปฏิบัติในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
2P Safety (Personal) มาใช้ในการปฏิบัติในการให้บริการ เพื่อป้องกันสิทธิของผู้รับบริการ และการถูกฟ้องร้อง จาก
การให้บริการ ซึ่งแนวทางนี้จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริก าร ในการรับบริการครั้งต่อไปและยัง
ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการครั้งต่อไปเพิ่มมากขึ้น

วิจารณ์และสรุปผล
กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่เ ป็นเพศหญิง จานวน 99 คน อายุ 41–50 ปี มีสถานะภาพสมรส 86 คน ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 57 คน มีอาชีพพนักงาน/รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 45 คน และใช้สิทธิการ
รักษาของข้าราชการ 52 คน ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคลสามารถให้ทราบลักษณะของพืน้ ที่ในอาเภอได้ ผู้คนส่วนใหญ่ มีอาชีพ
พนักงาน/รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ สามารถใช้สิทธิเบิกได้ ซึ่งการบริการจะต้องมีคุณภาพและให้ความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการรวมถึงในอนาคตอีกด้วย ผู้รับบริการผู้ป่วยนอกมีความต้องการของคุณภาพบริการ ในด้านของ ความ
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ไว้วางใจมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 (ค่าเฉลี่ย = 4.50) ซึ่งผู้รับบริการจะมีความต้องการความชัดเจน เหมาะสม ครบถ้วน
ครอบคลุมของข้อมูลในสิ่งที่ตนเองได้รับ ต้องการให้ผู้ให้บริการมีความสุภาพ อ่อนน้อม และบริการที่มีปลอดภัย ซึ่ง
สอดคล้องกับ มยุเรศ โสภิพงค์ (2557) คุณภาพการให้บริการของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตาบลนาป่ า
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่กล่าวว่า การที่จะให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจขณะเข้ามารับบริการ คือการ
สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บ ริก ารที่มีข้ อมูล
ชัดเจน ครอบคลุม มีมาตรฐาน โดยการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
การเปรียบเทียบระหว่างความต้องการกับความพึงพอใจคุณภาพการบริการของผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเชียงคา พบว่าความต้องการและความพึงพอใจคุณภาพบริก ารมีความแตกต่างกัน ซึ่งกล่าวได้ว่าการ
ได้รับบริการที่ผ่านมาของผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเชียงคานั้นส่งผลต่อความต้องการ คือ ความต้องการ
ที่จะรับบริการในด้านนั้นสูง แต่ความพึงพอใจในการได้รับบริการนั้น ๆ แตกต่างกับความต้องการคุณภาพบริการ ที่
ได้รับ สอดคล้องกับ Tenner and Detoro (1992) ได้ก ล่ าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพ ลต่อความต้องการคาดหวังในการรับ
บริก ารของผู้รับบริการ นั้นคือผู้รับบริการมีความต้องการที่จะให้ความคาดหวัง ของตนได้รับการตอบสนองหรือ
บรรลุผลอย่างครบถ้วน ซึ่งจะผลต่อการยอมรับหรือพึงพอใจต่อบริการนั้น
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการคุณภาพบริการของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเชียงคา พบว่า ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน มีความต้องการคุณภาพบริการมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เนื่องจากระดับการศึกษาสามารถบ่งบอกถึงการรับรู้สว่ นบุคคลได้ จึงเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดความต้องการของแต่ละบุ คคล
ว่ามากหรือน้อยแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ อินทิรา จันทรัฐ (2553) ศึกษาเรื่องความต้องการคาดหวัง
และการรับรู้จริง ต่อคุณ ภาพการบริการสายการบินต้นทุนต่าเที่ยวบินภายในประเทศ ผลการศึก ษาพบว่า ระดับ
การศึก ษาที่แตกต่างกันมีผ ลต่อความต้องการคาดหวังและการรั บรู้ใ นการบริก ารทั้ง 5 คุณ ลัก ษณะ แตกต่างกัน
เนื่องจาก การศึกษาของแต่ละบุคคลมีผลต่อความรู้และความคาดหวังของบุคคลด้วยเช่นกัน
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ Focus Group ผู้ให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกทัง้ 4 แผนก พบว่า ได้ให้ความสาคัญ
กับคุณภาพการบริการของทางแผนก โดยยึดหลัก การส่งมอบบริการอย่างมีคุณภาพ โดยมีแนวทางในการพัฒนาคือ
มีก ารสนับสนุน จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ การเพิ่ม สมรรถนะและทัก ษะของคนหน้างาน เพื่อ
พัฒนาการทางาน โดยมีการนิเ ทศติดตามของวิชาชีพนั้นๆมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละหน่วยงานในการจัด
มหกรรมคุณภาพ และใช้แนวทางปฏิบัติ เช่น SOP, CPG, WI เพื่อเป็นหลักในการนามาตรฐานมาใช้ให้เ กิดคุณ ภาพ
อย่างต่อเนื่อง มีการกระตุ้นและสร้างความตระหนักแก่ผู้ให้บริการจนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยที่เกิดขึ้น ใน
องค์กรและสร้างเสริมเจ้าหน้าที่ในการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มี ความกระตือรือร้น สุภาพอ่อนโยน ไม่
เลือกปฏิบัติ และการเข้าถึงความต้องการของผู้รับบริการให้ครอบคลุม โดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการรับรู้การ
รักษาของตนเอง เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงที่สุด สอดคล้องกับ ศุภลักษณ์ สุริยะ (2556) ได้ศกึ ษา
เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับ โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวว่า การทา
ความเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า จะเป็นแนวทางให้สามารถออกแบบการบริก ารได้ตรงตามความ
ต้องการ และสามารถแก้ไขปัญหา ปรับปรุงระบบงานให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าสอดคล้อง
บริบทพืน้ ที่ได้และสิ่งที่สาคัญที่สุดคือคุณภาพของบริการที่มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานจะสร้าง ความพึงพอใจใน
การรับบริการของลูกค้าได้อย่างสูงที่สุด
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ข้อเสนอแนะ
1. การวิจัยครั้งนี้ความต้องการทุกๆด้านมีความต้องการในระดับมาก ความสาคัญของคุณภาพบริการแต่ละ
ด้านมีความเชื่อมโยงกัน ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขโดยมีการวิเคราะห์ความสาคัญของปัญหาและแก้ไขปัญหา
โดยการจัดทา focus group ของผู้รับบริการ ซึ่งจะสามารถมทราบความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างแท้จริง
2. การป้อนข้อมูลกลับให้ผู้ให้บริการผู้ป่วยนอกทราบ เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริก าร ที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการในอนาคต วิจัยครั้งต่อไปเพื่อเกิดประโยชน์มากขึ้น นาแนวทางมาปรับใช้ใน
การให้บริการและพัฒนาคุณภาพบริการต่อไปเพื่อให้เข้ากับบริบทของพืน้ ที่
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ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการขยะในชุมชน: กรณีศึกษาบ้านศรีเมืองชุม
อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
Effective of community garbage management programs: Case study Ban
Sri Muang Chum Chun District, Phayao Province
ธิดารัตน์ ธูปเรือง1* และ เทียนทอง ต๊ะแก้ว2
Tidarat Thoopruang 1* and Tienthong Takaew 2
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ยครั้ ง นี้ เ ชิง กึ่ง ทดลอง (Quasi-experimental study) แบบกลุ่ ม เดีย ววั ดสองครั้ง (One Group
Pretest-Posttest Design) มีวัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการขยะในชุมชน บ้านศรีเมืองชุม
อาเภอจุน จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนีแ้ บ่งออกเป็น 6 กลุ่มคือประชาชนที่อาศัยอยู่จริง ในบ้านศรี
เมืองชุม จานวน 80 คน เลือกกลุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจัยเป็นผู้ก าหนดเครื่องมือแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท แบบสอบถามและแบบบันทึก แบบสอบถามด้านความรู้ในการจัดการขยะมีค่า KR-21 เท่ากับ
0.80 แบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ มีค่ าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากั บ 0.85 แบบบันทึก
ปริมาณขยะมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.85 ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยความรู้หลังสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมการจัดการขยะในชุมชน เท่ากับ 7.52 และ 6.61 ตามลาดับเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้สถิติ Sign
Rank Test พบว่า ความรู้ในการจัดการขยะในชุมชนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P < =
0.027) และพบว่าการมีส่วนร่วมก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการขยะในชุมชนมีความแตกต่าง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P < 0.01) และเปรียบเทียบความความแตกต่างของปริมาณขยะในชุมชน ของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า ปริมาณขยะก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการขยะในชุมชน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (P < 0.01)
คาสาคัญ: โปรแกรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การมีสว่ นร่วม

Abstract
This study was a semi-experimental study. One Group Pretest-Posttest Design (Quasi-experimental
study) aims to study the effectiveness of a community waste management program. Ban Sri Chum Chum, Chun
District, Phayao Province. The samples in this study were divided into 6 groups: residents In this study, 80 samples
were selected for purposive sampling. The researcher assigned the instrument to be divided into 2 types,
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questionnaire and record. The knowledge questionnaire on garbage management had a KR-21 value of 0.80.
Participatory garbage management questionnaire Have confidence. The reliability was 0.85. (Reliability) is 0.85.
The study indicated that The average level of knowledge was higher than before joining the community garbage
management program at 7.52 and 6.61, respectively. When comparing the difference using the Sign Rank Test,
it was found that knowledge of community waste management was significantly different. The statistical
significance was 0.05 (P <= 0.027) It was found that the participation before and after joining the community
garbage management program was significantly different at 0.05 (P <0.01). Of the sample. The amount of waste
before and after joining a community garbage management program is different. At the 0.05 level (P <0.01).
Keywords: Solid garbage management program in the community, Participation

บทนา
ประเทศไทยมีแนวโน้ม ขยะเพิ่ม ปีละ 600,000 ตัน จากปริม าณขยะปัจจุบัน 26.85 ล้านตันต่อปี และมี
ปริมาณขยะตกค้าง 30 ล้านตันต่อปี ขณะที่การกาจัดทาถูกต้องเพียง 8.34 ล้านตันต่อปี (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับนโยบายการจัดการขยะมูล
ฝอย ซึ่งการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ตามร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 โดยใช้หลักการ 3Rs คือ Reduce, Reuse และ Recycle เพื่อนาขยะกลับมาใช้
ใหม่ กาจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ด้วยการนาไปแปรรูปผลิตพลังงานอย่างเหมาะสม หรือจากัดขยะของเสีย
อันตรายอย่างถูกวิธีปัจจุบันประเทศไทยมีขยะมูลฝอยรวม 26.85 ล้านตันต่อปี เฉลี่ยวันละ 73,560 ตัน แต่นาไป
กาจัดอย่างถูกต้องเพียงร้อยละ 31.06 หรือ 8.34 ล้านตันต่อปี นาไปใช้ประโยชน์ 4.94 ล้านตันต่อปี นาไปกาจัดไม่
ถูกต้อง 7.15 ล้านตันต่อปี และมีขยะตกค้างในพื้นที่และก าจัดไม่ถูก ต้อง 6.22 ล้านตันต่อปี (กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่ง แวดล้อม, 2560) จากสถานการณและสภาพปญหาโดยทั่วไปดัง ที่ก ลาวมาขางต้น ผู้วิจัยซึ่ง เป็นเจ้าพนัก งาน
สาธารณสุขชุมชน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลเวียงลอ ตระหนักถึงปัญหาว่าการจัดการ
ขยะในปัจจุบันยังมีอีกมากที่ไม่อาจดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล เพราะขาดหลักการจัดการที่ดี จึงใช้โปรแกรม
การจัดการขยะในชุมชน เพื่อนาขอมูลที่ไดนาไปหาแนวทางในการแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สามารถนาไปใช้เปนแบบอยางในการจัดการขยะในเขตเทศบาล ตาบลเวียงลอ ตอไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการขยะในชุมชน บ้านศรีเมืองชุม อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีสว่ นร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม
การจัดการขยะในชุมชนบ้านศรีเมืองชุม อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้ในการจัดการขยะก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการ
ขยะในชุมชนในบ้านศรีเมืองชุม อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณขยะก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการขยะในชุม ชน
บ้านศรีเมืองชุม อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

โปรแกรมการจัดการขยะในชุมชน
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องปัญหาการจัดการขยะใน
ชุมชน
2. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในชุมชน
3. การมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนี้
3.1 กิจกรรมแจกถังหมักชีวภาพlส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ที่ต้นทาง
3.2 แจกหัวเชือ้ ,กากน้าตาล เพื่อใช้ในการทานาหมัก
ชีวภาพลดปริมาณขยะเปียก
3.3 ธนาคารขยะหมู่บ้าน โดยคณะกรรมการหมู่บ้านเป็น
ผู้บริหารจัดการเพื่อลดปริมาณการทิ้งขยะ โดยการนาขยะ
ไปสร้างรายได้

หลั ง การจั ด โปรแกรมการจั ด การ
ขยะในชุมชน
1. ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชน
2. การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชน
3. ปริมาณขยะมูลฝอย

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร บ้านศรีเมืองชุม อาเภอจุน จังหวัดพะเยา จานวน 592 คน (กรมการปกครอง, 2560)
กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ
ประชาชนที่อาศัยอยู่จริงในบ้านศรีเมืองชุม อาเภอจุน จังหวัดพะเยา จานวน 80 คน เลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจัยเป็นผู้กาหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดเข้าคัดออก ของแต่ละ
กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้นาชุมชน จานวน 3 คน ได้แก่
1. ผู้ใหญ่บ้าน
จานวน 1 คน
2. ผูช้ ่วยผู้ใหญ่บ้าน
จานวน 1 คน
3. สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงลอ
จานวน 1 คน
เกณฑ์การคัดเข้าร่วมศึกษา
1. เป็นผู้นาชุมชนมาจากการเลือกตั้ง
2. ผู้ให้ข้อมูลมีความยินยอมในการให้ข้อมูล
เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมศึกษา
1. ผู้ร่วมการศึกษาย้ายออกหรือเดินทางออกจากหมู่บ้านนานกว่า 1 เดือน ในระหว่างการศึกษา
2. ผู้เข้าร่วมศึกษาเจ็บป่วยหรือสมรรถภาพร่างกายไม่พร้อม
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กลุ่มที่ 2ประธานกลุ่มต่าง ๆ และคณะกรรมการหมู่บ้าน จานวน 5 คน ได้แก่
1. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
จานวน 1 คน
2. ประธานผู้สูงอายุ
จานวน 1 คน
3. ประธานแม่บ้าน
จานวน 1 คน
4. คณะกรรมการหมู่บ้าน
จานวน 2 คน
เกณฑ์การคัดเข้าร่วมศึกษา
1. เป็นตัวแทนของชมรมต่าง ๆ ในหมู่บ้านมาจากการแต่งตั้ง
2. ผู้ให้ข้อมูลมีความยินยอมในการให้ข้อมูล
เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมศึกษา
1. ผู้ร่วมการศึกษาย้ายออกหรือเดินทางออกจากหมู่บ้านนานกว่า 1 เดือน ในระหว่างการศึกษา
2. ผู้เข้าร่วมศึกษาเจ็บป่วยหรือสมรรถภาพร่างกายไม่พร้อม
กลุ่มที่ 3 ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 1 คน
เกณฑ์การคัดเข้าร่วมศึกษา
1. เป็นผู้อานวยการสถานศึกษาในพืน้ ที่บ้านศรีเมืองชุม ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
2. ผู้ให้ข้อมูลมีความยินยอมในการให้ข้อมูล
เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมศึกษา
1. ผู้ร่วมการศึกษาย้ายออกหรือเดินทางออกจากหมู่บ้านนานกว่า 1 เดือน ในระหว่างการศึกษา
2. ผู้เข้าร่วมศึกษาเจ็บป่วยหรือสมรรถภาพร่างกายไม่พร้อม
กลุ่มที่ 4 หัวหน้าคุ้ม จานวน 11 คน
เกณฑ์การคัดเข้าร่วมศึกษา
1. หัวหน้าคุ้มจากการคัดเลือกของครัวเรือนที่มีพนื้ ที่อาณาเขตอยู่ตดิ กันโดยผ่านความเห็นชอบของกานัน
2. ผู้ให้ข้อมูลมีความยินยอมในการให้ข้อมูล
เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมศึกษา
1. ผู้ร่วมการศึกษาย้ายออกหรือเดินทางออกจากหมู่บ้านนานกว่า 1 เดือน ในระหว่างการศึกษา
2. ผู้เข้าร่วมศึกษาเจ็บป่วยหรือสมรรถภาพร่างกายไม่พร้อม
กลุ่มที่ 5พนักงานเก็บขนขยะ จานวน 5 คน
เกณฑ์การคัดเข้าร่วมศึกษา
1. เป็นพนักงาน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่ง แวดล้อม เทศบาลตาบลเวียงลอ ที่ดาเนินการเก็บ ขน และ
กาจัดขยะในพืน้ ที่ตาบลลอ
2. ผู้ให้ข้อมูลมีความยินยอมในการให้ข้อมูล
เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมศึกษา
1. ผู้ร่วมการศึกษาลาออกจากการปฏิบัติง านหรือเดินทางออกจากหมู่บ้านนานกว่า 1 เดือน ในระหว่าง
การศึกษา
2. ผู้เข้าร่วมศึกษาเจ็บป่วยหรือสมรรถภาพร่างกายไม่พร้อม
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กลุ่มที่ 6 ตัวแทนครัวเรือน จานวน 55 คน
เกณฑ์การคัดเข้าร่วมศึกษา
1. เป็นตัวแทนครัวเรือนที่ตอบแบบสารวจเข้าร่วมดาเนินการวิจัยครั้งนี้
2. ผู้ให้ข้อมูลมีความยินยอมในการให้ข้อมูล
เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมศึกษา
1. ผู้ร่วมการศึกษาย้ายออกหรือเดินทางออกจากหมู่บ้านนานกว่า 1 เดือน ในระหว่างการศึกษา
2. ผู้เข้าร่วมศึกษาเจ็บป่วยหรือสมรรถภาพร่างกายไม่พร้อม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถาม
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ยตั ว แปร เช่ น เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา อาชีพ รายได้ และตาแหน่งในชุมชน ทาการวิเคราะห์เชิงสถิติด้วยค่าทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ใน 5 ด้าน ได้แก่ การมีสว่ นร่วมในการค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา การมีสว่ นร่วม
ในการวางแผนแก้ไขปัญหา การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล โดยใช้แบบสอบถามเป็นแบบมาตรา ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ลักษณะของคาถามกาหนด
ระดับคะแนน ตามการมีสว่ นร่วมจากมากไปหาน้อย
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เช่น ประเภทขยะ ผลกระทบหรือปัญหา
จากขยะ การลดปริมาณขยะ และวิธกี ารกาจัดขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล เป็นต้น ลักษณะคาถามเป็นแบบปลายปิด มีข้อ
คาถามให้เลือกตอบ 2 ตัวเลือก เลือกตอบที่ถูกต้องเพียงตัวเลือกเดียว ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน
จากนั้นทา
2. แบบบันทึกปริมาณขยะ
โดยการชั่งน้าหนักก่อนการกาจัดก่อน-หลังเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมการจัดการขยะในชุมชน หน่วย
เป็นกิโลกรัม
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ทาการสารวจกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนโดยการใช้แบบสารวจ ได้แก่ ผู้ใหญ่ บ้าน 1 คน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงลอ 1 คน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
1 คน ประธานผู้สูงอายุ 1 คน ประธานแม่บ้าน 1 คน ผู้อานวยการสถานศึกษา 1 คน หัวหน้าคุ้ม 11 คน คณะกรรมการ
ธนาคารขยะหมู่บ้านหมู่ที่ 6 2 คน พนักงานเก็บขยะมูลฝอย 5 คน ตัวแทนครัวเรือนที่สมัครใจเข้าร่วมจากการตอบ
แบบสารวจ 55 คน รวมทั้งหมด 80 คน
2. เตรียมพืน้ ที่พบปะผู้นาชุมชน และแกนนา เพื่อชีแ้ จงวัตถุประสงค์ และแนวทางในการดาเนินงาน
3. เตรียมทีม งานในชุม ชน โดยผู้วิจัยเป็นผู้ก าหนดคุณ สมบัติตามเหตุผ ลหลัก เกณฑ์ ที่ก าหนดขึ้น ตาม
วัตถุประสงค์โดยการคัดเลือกใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
4. แต่ง ตั้ง ทีม งานในชุม ชน โดยการนัดประชุม แกนนาที่ไ ด้รับคัดเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling)
จานวน 80 คน
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5. วัดความรู้และการมีสว่ นร่วมในจัดการขยะในชุมชนก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการขยะในชุมชน
6. วัดปริมาณขยะก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการขยะในชุมชน
7. ดาเนินการจัดโปรแกรมการจัดการขยะในชุมชน ดังนี้
7.1. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องปัญหาการจัดการขยะในชุมชน
7.2. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในชุมชนแก่ผู้วิจัยร่วม
8. ผู้วิจัยร่วมกับผู้ร่วมวิจัย ประชุมแสดงความคิดเห็นการดาเนินงานและสรุปผล เพื่อประเมินประสิทธิผลของ
โปรแกรมการจัดการขยะในชุมชน บ้านศรีเมืองชุม อาเภอจุน จังหวัดพะเยา ดังนี้
8.1 วัดความรู้ในการจัดการขยะในชุมชนหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการขยะในชุมชน
8.2 วัดการมีสว่ นร่วมในการจัดการขยะในชุมชน ดังนี้
8.2.1 กลุ่มตัวอย่าง จานวน 80 คน มีการคัดแยกขยะ และการนาไปใช้ประโยชน์โดยการสนับสนุน
ถังน้าหมักชีวภาพ กากน้าตาล จากเทศบาลตาบลเวียงลอ
8.2.2 มีการหมักปุย๋ ชีวภาพส่งเสริมการคัดแยกและลดปริมาณขยะเปียกต้นทาง
8.2.3 ธนาคารขยะหมู่บ้าน โดยคณะกรรมการหมู่บ้านผลัดเปลี่ยนกันมาเป็นผู้รับซื้อตามวันเวลา ที่
นัดหมาย และเป็นผู้บริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อเป็นทุนในการซือ้ ขายขยะรีไซเคิล โดยคนชุมชน
นาขยะมาขายให้กับธนาคารขยะหมู่บ้านจะมีการแจกไข่เพื่อกระตุ้นให้นาขยะมาขายกับธนาคารขยะหมู่บ้าน และเป็น
การลดปริมาณขยะ สร้างรายได้แก่ครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างและชุมชน
8.3 วัดปริมาณขยะในชุมชนบ้านศรีเมืองชุมหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการขยะในชุมชน

ผลการศึกษา
ตาราง 1 เปรียบเทียบความความแตกต่างของการมีส่ว นร่ว มในการจัดการขยะในชุมชนของกลุ่มตัว อย่ าง
โดยการวัดก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการขยะในชุมชน

ก่อนดาเนินกิจกรรม

𝑥̅
19.58

หลังดาเนินกิจกรรม

21.92

คะแนนความรู้ในการจัดการขยะ
S.D.
P-Value
2.38
P < 0.01
2.63

จากตารางการเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชนของกลุ่มตัว อย่ าง
พบว่า การมีสว่ นร่วมก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการขยะในชุมชนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (P < 0.01)
ตาราง 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้ในการจัดการขยะในชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง โดยการวัดก่อน
และหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการขยะในชุมชน

ก่อนดาเนินกิจกรรม

𝑥̅
6.61

หลังดาเนินกิจกรรม

7.52

คะแนนความรู้ในการจัดการขยะ
S.D.
P-Value
0.77
P = 0.027
1.11
- Proceedings -

50

จากตาราง ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้ในการจัดการขยะในชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง โดย
การวัดก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการขยะในชุมชนพบว่า ปริมาณขยะลดลง เดือนมกราคม กุมภาพันธ์
และมีนาคม ตามลาดับ ซึ่งปริมาณขยะรีไซเคิลลดลงจากก่อนดาเนินกิจกรรมตามโปรแกรมการจัดการขยะในชุมชน
ร้อยละ 3.34 ขยะอันตรายลดลง 2.96 ขยะทั่วไป 3.22 และขี้เถ้า 2.90 ซึ่งที่ปริมาณขยะแต่ละประเภทลดลงมาก
เนื่องจากมีการปฏิบัติตามแผนแนวทางการจัดการขยะมูล พบว่าประเภทของขยะที่มากสุด เป็นขยะทั่วไปที่ไม่สามารถ
นาไปรีไซเคิลได้ รองลงมาคือ ขยะรีไซเคิล ซึ่งปริมาณขยะทุกประเภทมีปริมาณลดลง
ตาราง 3 เปรียบเทียบปริมาณขยะก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการขยะจ านวน 27 ครั้ง (ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561)

ก่อนดาเนินกิจกรรม

𝑥̅
3,414.75

ปริมาณขยะ
S.D.
5,387.36

หลังดาเนินกิจกรรม

2,982.75

4,689.52

P-Value
P < 0.01

จากตารางพบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณขยะในชุมชนของกลุ่มตัวอย่างพบว่าปริม าณ
ขยะก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการขยะในชุมชนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05
(P < 0.01)

วิจารณ์และสรุปผล
ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะจาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนใน
การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน สอดคล้องกับ สุรีย์ ตัณฑศ์รีสุโรจน์ (2531)
ได้สรุปถึงการมีส่วนร่วมไว้ว่า เป็นการร่วมมือ ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบด้วยกัน ไ ม่ว่าจะเป็นของปัจเจกบุคคล
หรือของกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการดาเนินการพัฒนา การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา และการลงมือปฏิบัติการ
ตามที่ได้ ตัดสินใจ สาหรับมิตทิ ี่สาม ได้แก่ การมีสว่ นร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการ ดาเนินงานและใน
การประเมินผล และสอดคล้องกับการศึกษาของ สุณีรัตน์ ยั่งยืน, จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย, ธิดารัตน์ สมดี และ สวรรค์
ธิติสุทธิ (2557) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดตั้งธนาคารขยะของหมู่บ้าน อยากให้ มีการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องทาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะของชุม ชน รู้จักวิธีคัดแยก ขยะได้อย่าง
ถูกต้องสร้างรายได้ให้กับประชาชน และช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็น การส่งเสริมให้ชุมชนมี
จิตสานึกต่อปัญหาและประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งการมีสว่ นร่วมในการจัดการเป็นปัจจัยที่สาคัญ ถ้าทุกคนมีโอกาสเข้ามามี
ส่วนร่วมในทุกขัน้ ตอนก็จะส่งผลให้เกิดการสร้างกลุ่มคนที่สามารถพัฒนาการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ขึ้น
และสอดคล้องกับการศึกษาของ คะนึง โยธา (2555) การจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านเหล่ า
อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่า วิธกี ารกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลบ้านเหล่าใช้วิธีการคัดแยก
ขยะก่อนนาไปทิ้ง วิธีการจัดเก็บขยะในครัวเรือน ต้องเก็ บใส่ภ าชนะที่มีฝ าปิดหรือถั ง ขยะ วิธีก ารก าจัดขยะสดใน
ครัวเรือนทาได้ โดยนาไปเป็นอาหารให้สัตว์เลีย้ ง หรือนาไปทาปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพ การกาจัดขยะแห้งในครัวเรือนมี
การแยกประเภทขยะแล้วนาไปขาย และวิธีการกาจัดขยะของใช้ชารุดหรือหมดสภาพ อาจแยกขยะแล้วนาไปขายเป็น
ของเก่า ส่วนแนวทางความต้องการจัดการขยะในอนาคตประชาชนต้องมีสว่ นร่วมกับเทศบาลในการจัดการขยะซึ่งจาก
การดาเนินการตามโปรแกรมการจัดการขยะในชุมชนเรื่องความรู้ในการจัดการขยะพบว่าระดับความรู้ของประชาชน
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ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง เพราะบางข้อประชานชนยังขาดความรู้ความเข้าใจซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกั บการคั ดแยก
พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้การจัดการขยะในชุมชน โดยการวัดความรู้ก่อนและหลังการดาเนินกิจกรรม มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (P < .027) แสดงว่า หลังดาเนินกิจกรรมประชาชนมี ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ในการจัดการขยะในชุมชน
มากกว่าก่อนดาเนินกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ พีรยา วัชโรทัย (2556) การจัดการ
ขยะขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น: กรณีศึก ษาเทศบาลตาบลเมืองแกลง จัง หวัดระยอง ผลการศึก ษาพบว่ า
กระบวนการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตาบลเมืองแกลง จากการรณรงค์ประชาสัม พันธ์ให้ประชาชนได้รับ
ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะจากบ้านเรือน เทศบาลมีการคัดแยกขยะ มีการส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านการ
จัดการขยะ ซึ่งสอดคล้องกับ โยธิน หนองซิว (2559) ศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านนาหลวง อาเภอ
สอง จังหวัดแพร่ ผลการศึกษาพบว่า จานวนขยะลดลงจากก่อนดาเนินการ ครอบครัวในชุมชนคัดแยกขยะเพิ่มขึ้นจาก
ก่อนดาเนินกิจกรรม ความรู้ในการจัดการขยะของชุมชน หลังการใช้แนวทางการจัดการขยะมากกว่า ก่อนการจัดการ
ขยะ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p < 0.001*) และไม่สอดคล้องของ โยธิน หนองซิว (2559) แนวทางการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านนาหลวง อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ร่วมกระบวนการศึกษามอง
ว่าคนในชุมชนขาดความรู้และความสนใจในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทาให้บ่อขยะเต็มเร็ว ถังขยะไม่เพียงพอและเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน และคนในชุมชนทิ้งขยะไม่ไปที่ ทาให้ตามที่สาธารณะและสองข้างทางของชุมชนสกปรกเต็มไป
ด้วยขยะ หลังจากดาเนินกิจกรรมพบว่า ปริมาณขยะลดลง ซึ่งปริมาณขยะรีไซเคิลลดลง จากก่อนดาเนินกิจกรรม
ตามโปรแกรมการจัดการขยะในชุมชน ร้อยละ 3.34 ขยะอันตรายลดลง 2.96 ขยะทั่วไป 3.22 และขี้เถ้า 2.90 ซึ่งที่
ปริมาณขยะแต่ละประเภทลดลงมาก เนื่องจากมีการปฏิบัติตามแผนแนวทางการจัดการขยะมูล พบว่าประเภทของ
ขยะที่ม ากสุด เป็นขยะทั่วไปที่ไ ม่สามารถนาไปรีไซเคิลได้ รองลงมาคือ ขยะรีไ ซเคิล ซึ่ง ปริม าณขยะทุกประเภทมี
ปริมาณลดลง ซึ่งไม่สอดคล้องกับ อนันต์ ลุนพุฒิ (2556) การจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลศิลา อาเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ด้านการจัดเก็บขยะ และการคัดแยก องค์การบริหารส่วนตาบลศิลา มีแบบ
แผนและขั้นตอนในการจัดเก็บขยะ มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับประชาชนไม่เพียงพอ ทาให้ระชาชนในพืน้ ที่
ไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลศิลาเท่าที่ควร เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ความรู้พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ในการจัดการขยะในชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง โดยการวัด
ก่อนและหลังการดาเนินกิจกรรมตามโปรแกรมการจัดการขยะในชุมชนบ้านศรีเมืองชุม พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้
การจัดการขยะในชุมชน โดยการวัดความรู้ก่อนและหลังการดาเนินกิจกรรม เท่ากับ 6.61 และ 7.52 ตามลาดับ พบว่า
มีนัยสาคัญทางสถิติ (P < .027) แสดงว่า หลังดาเนินกิจกรรมประชาชนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ในการจัดการขยะ
ในชุมชนมากกว่าก่อนดาเนินกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องของ กัลยาณี อุปราสิทธิ์
(2557) พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตเทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยภาพรวมของครัวเรือน พบว่าความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย ด้านการนาไปใช้ต่อ
และด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปรียบเทียบความแตกต่างของ
การมีสว่ นร่วมในการจัดการขยะในชุมชน พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะในชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง โดยการวัดก่อนและหลังการดาเนินกิจกรรมตามโปรแกรมการจัดการขยะในชุม ชน
พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชน โดยการวัดการมีส่วนร่วม ก่อนและหลังการดาเนิน
กิจกรรม เท่ากับ 19.58 และ 21.92 ตามลาดับ พบว่า มีนัยสาคัญทางสถิติ (P < .000) แสดงว่า หลังดาเนินกิจกรรม
ประชาชนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการมีสว่ นร่วมในการจัดการขยะในชุมชนมากกว่าก่อนดาเนินกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญ
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ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องของ วัฒนา ไชยลังกา (2555) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนในเขตตาบลฟ้าฮ่าม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สาหรับปัจจั ยที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม ด้านเพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาที่
อาศัยอยู่ในชุมชน อาชีพ และจานวนสมาชิกในครัวเรือน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนไม่แตกต่างกัน ยอมรับสมมุติฐาน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. แนวทางการจัดการขยะนี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับชุมชนใกล้เคียงที่มีบริบทพืน้ ที่ลักษณะคล้ายกัน
2. ผลการดาเนินกิจกรรมนีค้ วรนาไปสู่แผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตาบลลอ
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาในเชิงปริมาณด้านปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยของพืน้ ที่ในเขตเทศบาล
เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
บ้านศรีเมืองชุม หมู่ 6 ตาบลลอ อาเภอจุน จังหวัดพะเยา จากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มของแกนนาชุมชน ที่เน้น
ในส่วนการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน แต่ในส่วนตาบลนั้นยังไม่ได้ข้อ มูลที่ จึงควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณด้าน
การมีส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลลอ เพิ่มทั้งหมด
ทุกหมู่บ้าน
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ระลึกถึงพระคุณอาจารย์ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
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ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลตนเองต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดูแล
ข้อเข่าของผู้สูงอายุ
Effectiveness self-care program on knowledge, attitudes and behaviors of
knee osteoarthritis care among the elderly
ธนกร แสนบ้าน1* และ รุ่ง วงศ์วัฒน์2
Thanakorn Saenban1* and Rung Wongwat2
บทคัดย่อ
ข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคเรื้อรัง ที่ต้องได้รับการรักษาซึ่ง โปรแกรมการดูแลตนเองมีผ ลต่อความรู้ทัศนคติและ
พฤติกรรมในการดูแลข้อเข่าของผู้สูงอายุ การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึก ษาประสิทธิผ ลของโปรแกรมการดูแลตนเองต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติก รรมในการดูแลข้อเข่าตนเองของ
ผู้สูง อายุ ตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมือง จัง หวัดพะเยา โดยใช้ก ลุ่ม ตัวอย่างผู้ป่วย 30 ราย เก็ บรวบรวมข้อมูลด้ ว ย
แบบทดสอบความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมและทดสอบสภาพข้อเข่า ทั้ง ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการดูแล
ตนเองใช้ระยะเวลา 2 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ paired
t-test
ผลการวิจัยพบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยความรู้ทัศนคติ พฤติกรรม และสภาพข้อเข่า หลังให้โปรแกรมสูงกว่า
ก่อนให้โ ปรแกรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ร ะดับ 0.05 (p< 0.001) ดัง นั้นจึง สรุปได้ว่าโปรแกรมการดูแลตนเอง
สามารถประยุกต์ใช้ในการดูแลข้อเข่าในผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: ผู้สูงอายุ การดูแลข้อเข่า

Abstract
Knee osteoarthritis is a chronic disease that should be treated. The self-care program can be affect to
knowledge, attitudes and behaviors of elderly knee osteoarthritis. The objective of this quasi-experimental research
was to study effectiveness self-care program on knowledge, attitudes and behaviors of knee osteoarthritis care
among the elderly. The samples were 30 elderly. The data collections were consisted of knowledge, attitudes,
behaviors and knee osteoarthritis questionnaires. The data were collected by using Pretest-Posttest follow up for
2 months. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation and paired t-test.

1นิสิตคณะแพทยศาสตร์

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

- Proceedings -

55

The result showed that the mean score of knowledge, attitudes, behaviors and knee osteoarthritis care
after self-care program were higher than before self-care program significantly difference at 0.05 level (p<0.001).
Therefore, the self-care program can apply with elderly knee osteoarthritis that was efficiency.
Keywords: Elderly, Knee osteoarthritis care

บทนา
ข้อเข่าเสื่อม (Knee osteoarthritis) เป็นโรคเรื้อรัง ที่พบได้บ่อยในประชากรทั่วโลก โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่
50 ปีขึน้ ไป พบอุบัติการณ์การเกิดโรคเข่าเสื่อมร้อยละ 15.6 (Framingham Study) ร้อยละ 27.8 ใน The third National
health and Nutrition Examination Survey (NHANESIII) ร้ อ ยละ 16.1 ในประเทศจี น ร้ อ ยละ 21.2 ในประเทศญี่ ปุ่ น
ร้อยละ 37.8 ในประชากรสูงอายุ ประเทศเกาหลี ร้อยละ 6-35 ในคนไทย (ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์, 2555) ในประเทศ
ไทยพบว่า ค่าใช้จา่ ยในการผ่าตัดข้อเข่า1ครั้ง ประมาณ 78,533-79,316 บาท และใช้ระยะเวลานอนในโรงพยาบาลถึง
7-8 วัน (นัฐวุฒิ วิวรรธนวรางค์ , 2554) เมื่อปี พ.ศ. 2555 สังคมไทยมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปประมาณ 7.5 ล้านคน คิด
เป็นร้อยละ 11.3 ของประชากรทั้งประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2568 หรืออีก 13 ปีข้างหน้าจะเพิ่มเป็น 14.5 ล้านคน หรือ
ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ (เจษฎา โชคดารงสุข , 2555) ทั้งนี้ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เกิดจาก
ความเสื่อมของร่างกาย โรคที่พบมากคือโรคข้อเข่าเสื่อม จากกลุ่มรายงานมาตรฐานของหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ
ฐานข้อมูล HDC สานักงานสาธารณสุ ขจัง หวัดพะเยา ในปีง บประมาณ 2560 การคัดกรองพบปัญ หาในทุ ก ส่ ว น
โดยเฉพาะในคัดกรองข้อเข่า ตั้งแต่ระดับจังหวัดลงมาถึงระดับตาบล ระดับจังหวัด ซึ่งมีการคัดกรองร้อยละ 79.20 พบ
ผู้ มี ปั ญ หาเข้ า เสื่ อ ม (ผิ ด ปกติ ) เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 13.14 มากที่ สุ ด ที่ อ าเภอจุ น ร้อ ยละ 21.68 รองลงมาคื อ เมือ งพะเยา
ร้อยละ 13.87 และน้อยที่สุดคืออาเภอเชียงม่วน ร้อยละ 6.94 และในตาบลบ้านใหม่ร้อยละ 14.78 มากกว่าค่าเฉลี่ย
ของจังหวัด โรคข้อเข่าเสื่อมในคนสามารถให้การบาบัดรักษาแบบไม่ใช้ยา (Non-pharmacological therapy) ซึ่งผู้วิจัย
พบว่า ทฤษฎีการดูแลตนเอง (Self-care) เป็นทฤษฎีที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุปฏิบัติกิจกรรมที่บุคคลริเริ่มและกระทาด้วย
ตนเอง (นงพิมล นิมิตรอานันท์ , 2557) บุคคลที่กระทาการดูแลตนเองนั้นเป็นผู้ที่ต้องใช้ความสามารถหรือพลังในการ
กระทาที่ ประกอบด้วยระยะการพิจารณาและตัดสินใจ (Intention phase) เป็นระยะที่มีการหาข้อมูล เพื่อพิจารณาและ
ตัดสินใจเลือกกระทา
ดังนั้นผู้วิจัยได้การศึกษาทฤษฎีการดูแลตนเอง (Self-care) ประยุกต์ใช้เป็นโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่ม
ติดบ้านในการดูแลข้อเข่าตนเอง ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านตลอดจน ผู้มีสว่ น
เกี่ยวข้อง ทั้ง ผู้ดูแลครอบครัว ภาคีเ ครือข่ายต่าง ๆ ในชุม ชน เพื่อให้สอดคล้องกั บบริบท ทุนทางสัง คมและแหล่ง
สนับสนุนต่าง ๆ ที่มีอยู่ใ นชุม ชน อันจะส่ง ผลทาให้ผู้สูง อายุข้อเข่าเสื่อมเกิดแรงจูงใจในการ ดูแลตนเองสร้างเสริม
สมรรถภาพและลดอาการปวดข้อ เข่าลง และสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะ

วัตถุประสงค์การศึกษา
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลตนเองต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติก รรมในการดูแลข้อเข่า
ตนเองของผู้สูงอายุ ตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
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วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดูแลข้อเข่าของผู้สูงอายุ
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคะแนนผลการแบบประเมินสภาพข้อเข่าโดยแบบประเมินข้อเข่าเสื่อม ของผู้สูงอายุ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้ง นี้เ ป็นการศึกษาแบบกึ่ง ทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบกลุ่มเดียววัดสองครั้ง
Pretest- Posttest Design ได้กาหนดกรอบแนวคิด ในการวิจัย โดยมีตัวแปรต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันดังนี้
1. ความรู้เรื่องการดูแลเข่า
2. ทัศนคติการดูแลเข่า
3. พฤติกรรมการดูแลเข่า

คะแนนผลการประเมิน
สภาพข้อเข่า

โปรแกรมการดูแลตนเอง (self-care)
ระยะการพิจารณาและตัดสินใจ
1. ให้ความรู้เรื่องโรคข้อเสื่อมพยาธิสภาพของข้อเสื่อม
อาการและอาการแสดงของข้อเสื่อม และ แนวทางการ
รักษาข้อเสื่อม
2. ให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารการออกกาลังการเพื่อป้องกันโรคข้อเสื่อม กิจกรรม
ที่เหมาะสมและ การบรรเทาอาการเจ็บปวด
ระยะการกระทาและผลการกระทา
1. การสาธิตการรับประทานอาหารตามโมเดลอาหาร
2. การสาธิตวิธีการออกกาลังการสาหรับป้องกันเข่าเสื่อม
3. การสาธิตกิจกรรมหรือท่าทางที่มีความเสี่ยงต่อโรคเข่า
เสื่อมในผู้สูงอายุ
4. การสาธิตวิธีการประคบร้อน/เย็น การกดนวด การใช้
อุปกรณ์ช่วยในการพยุงตัว

1. ความรู้เรื่องการดูแลเข่า
2. ทัศนคติการดูแลเข่า
3. พฤติกรรมการดูแลเข่า
คะแนนผลการประเมิน
สภาพข้อเข่า

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้คือผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมตามรายงานการคัดกรองปี 2560 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา จานวน 127 คน
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กลุ่มตัวอย่าง
การคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มาจากการศึกษางานวิจัยของ (Likiratcharoe,
2000 อ้างอิง ใน รจนา ศักดิ์วัฒนกาจร, 2557) เรื่องการสัง เคราะห์ง านวิจัยการสนับสนุนและให้ความรู้แก่ผู้ป่วย
โรคเบาหวานในประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์อภิมาน ระหว่างปี พ.ศ. 2520 และ 2542 และศึกษาค่าขนาดอิทธิพล
และอิทธิพลของลักษณะงานวิจัยต่อผลลัพธ์ของผู้ป่วยจากงานวิจัยทั้งหมด 57 เรื่อง พบว่า ค่า effect size เฉลี่ยของ
ผลลัพธ์เกี่ยวกับการดูแลตนเอง คือ 1.65 ซึ่งขนาดอิทธิพลเป็นขนาดใหญ่ เมื่อนาไปเปิดตารางที่ Power = 0.80 และ
alpha = 0.05 ขนาดกลุ่ม ตัวอย่างในกลุ่มทดลองและกลุ่ม ควบคุมควรมีปริม าณอย่างน้อยที่สุด 25 คน (Polit and
Hungler, 1987 อ้างอิงใน รจนา ศักดิ์วัฒนกาจร, 2557) แต่จากการศึกษาในสถานการณ์จริง อาจมีโอกาสสูญหาย
ของกลุ่มตัวอย่างในระหว่างการทดลองจึงปรับเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพิ่ม ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. โปรแกรมการดูแลตนเองในการดูแลข้อเข่าตนเองของผู้สูงอายุ
2. คู่มือการดูแลตนเอง โรคข้อเข่าเสื่อม ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จัง หวัดชลบุรี
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับการวางแผนจาหน่ายผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม (อภิวรรณ ณัฐมนวรกุล,
จันทนงค์ อินทร์สุข, จิรนันท์ ทองสัมฤทธิ์ และ ดลินพร สนธิรักษ์, 2554)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับโรคข้อเข่า ตัวแปรประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ตอ่ เดือน ระดับการศึกษา
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามข้ อ มู ล ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลเข่ า ตนเอง ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น จากการทบทวน
วรรณกรรม ร่วมกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเล็มประกอบด้วยคาถามทั้งหมด 1 ข้อ ถ้าตอบถูก ได้
คะแนน 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน มีการแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับคะแนนน้อย ระดับคะแนน
ปานกลาง และระดับคะแนนสูง
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมู ลเกี่ย วกั บทั ศนคติ ต่ อการดูแลเข่ าตนเองผู้ วิจั ยสร้ างขึ้น จากการทบทวน
วรรณกรรม ร่วมกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองของ Orem (1983) ประกอบด้วย คาถามทั้งหมด 10 ข้อ มี 3
ตัวเลือก คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ และไม่เห็นด้วย แบ่งระดับความเห็นด้วย ออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับความเห็นด้วยน้อย
ระดับความเห็นด้วยปานกลาง และระดับความเห็นด้วยสูง
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกั บพฤติกรรมการดูแลเข่าตนเอง สร้างโดย พิพัฒน์ เพิ่มพูน (2553)
ประกอบด้ วยคาถามทั้ง หมด 13 ข้อผ่านการหาความเชื่อมั่นได้ค่าสัมประสิทธิ์คอนบราคอัลฟ่า ( Cronbach's’alpha
coefficient) 0.75 มี 3 ตัวเลือก คือ ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบางครั้ง และไม่เคยปฏิบัติเลย แบ่งระดับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง ออกเป็น 3 ระดับ คือ พฤติกรรมการดูแลตนเองต่า พฤติกรรมการดูแลตนเองปานกลาง และพฤติกรรม
การดูแลตนเองสูง
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามข้อมูลแบบประเมินสภาพข้อเข่าโดยแบบประเมินข้อเข่าเสื่อม (Oxford Knee Score)
ประกอบด้วยคาถามทั้ง หมด 12 ข้อ มี 5 ตัวเลือก แบ่งเกณฑ์คะแนนตามอาการและอาการแสดงแบ่งระดับ ความ
รุนแรงออกเป็น 4 ระดับ คือ รุนแรง ปานกลาง น้อย และไม่มีอาการ (กีรติ เจริญชลวานิช, 2548)
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. นาแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา แล้วนามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) โดยพิจารณาเป็นรายข้อ แล้วบันทึก ผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เ ชี่ยวชาญ นาไป
ปรับปรุง
2. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการหาความ
เชื่อมั่น
หาค่าความเชื่อมั่นในแบบสอบถามส่วนที่ 2 โดยระดับความยากง่ายพอเหมาะของแบบสอบถาม คือ 0.56
หาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามในส่วนที่ใช้อัตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จะใช้วิธีสัมประสิทธิ์คอน
บราคอัลฟ่า (Cronbach's’alpha coefficient) แล้วนาไปทดสอบกับแบบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. แบบแบบสอบถามส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอ่ การดูแลเข่าตนเอง ค่าที่ได้ คือ 0.73
2. แบบแบบสอบถามส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลเข่าตนเอง ค่าที่ได้ คือ 0.86
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขั้นเตรียมการ เตรียมผู้วิจัย ชุมชน เครื่องมือ และขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย ขอความร่วมมือ
ดาเนินการ ชี้แจงกลุ่มตัวอย่างเพื่อพิทักษ์สิทธิและประโยชน์ในการเข้าร่วมวิจัย ให้กลุ่มตัวอย่างสมัครใจลงนามในใบ
ยินยอม
2. ขั้นดาเนินการและประเมินผล ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการดูแลข้อเข่าตนเอง และประเมินสภาพข้อเข่า
โดยการจัดทาโปรแกรม จานวน 2 วัน สัปดาห์ละ 1 วันติดกัน 2 สัปดาห์ ติดตามผลและประเมินผลหลังให้โปรแกรม 2 เดือน
วันที่ 1 (บรรยาย ฉายวีดิทัศน์ แผ่นพับ) เรื่องละ 2 ชั่วโมงโดย นักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาลวิชาชีพ
1. วัดผลความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการดูแลข้อเข่า และประเมินสภาพข้อเข่า ก่อนการให้โปรแกรม
2. ให้ความรู้เรื่องโรคข้อเสื่อม พยาธิสภาพของข้อเสื่อม อาการและอาการแสดงของข้อเสื่อม และแนวทาง
การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ
3. ให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารการออกกาลังการเพื่อป้องกั นโรคข้อเสื่ อม
กิจกรรมที่เหมาะสมและการบรรเทาอาการเจ็บปวด
วันที่ 2 (บรรยาย สาธิต แผ่นพับ) เรื่องละ 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยนักวิชาการสาธารณสุขและ จนท.แพทย์แผนไทย
1. การสาธิตการรับประทานอาหารตามโมเดลอาหาร
2. การสาธิตวิธกี ารออกกาลังการสาหรับป้องกันเข่าเสื่อม
3. การสาธิตกิจกรรมหรือท่าทางที่มีความเสี่ยงต่อโรคเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ
4. การสาธิตวิธีการประคบร้อน/เย็น การกดนวด การใช้อุปกรณ์ช่วยในการพยุงตัว
และหลังจากนั้นกลุ่มตัวอย่างจะได้นับการติดตาม จาก อสม.ผู้รับผิดชอบ ต่อเนื่อง สัปดาห์ละ 1 วัน นาน 2 เดือน
แล้ววัดผลความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการดูแลข้อเข่า และประเมินสภาพข้อเข่า หลังสิ้นสุดโปรแกรม
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน และสถิติ Paired sample t- test

- Proceedings -

59

ผลการศึกษา
ตาราง 1 แสดงข้อมูลทั่วไป
รายการ
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
60–70 ปี
71–80 ปี
80 ปี ขึ้นไป
รวม
3. รายได้ตอ่ เดือน
น้อยกว่า 1,000 บาท
1,000–5,000 บาท
มากกว่า 5,000 บาท
รวม
4. ระดับการศึกษา
ไม่ได้ศึกษา
ประถมศึกษา
สูงกว่าประถมศึกษา
รวม

จานวน

ร้อยละ

15
15
30

50.00
50.00
100.00

12
15
3
30

40.00
50.00
10.00
100.00

12
12
6
30

40.00
40.00
20.00
100.00

11
14
5
30

36.67
46.67
16.67
100.00

จากตาราง 1 พบว่า ข้อมูลเพศ เพศชายกับเพศหญิงจานวนเท่ากัน คือ ร้อยละ 50 ข้อมูลอายุ มากที่สุด อยู่ที่
71-80 ปี ร้อยละ 50 รองลงมาคือ 60-70 ปี ร้อยละ 40 และน้อยที่สุดคือ 81 ปีขึ้นไปร้อยละ 10 ข้อมูลรายได้ ต่อ
เดือน มากที่สุดอยู่ที่นอ้ ยกว่า 1,000 บาท และ 1,000–5,000 บาท ร้อยละ 33.33 และ น้อยที่สุดคือ มากกว่า 5,000
บาท ร้อยละ 20.00 และข้อมูลระดับการศึกษา มากที่สุดประถมศึกษา ร้อยละ 46.67 รองลงมาคือ ไม่ได้ศึกษา ร้อย
ละ 36.67 และน้อยที่สุดคือสูงกว่าประถมศึกษา ร้อยละ 16.67
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการดูแลเข่าตนเอง
ตาราง 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ก่อนและหลังการให้โปรแกรม
การทดสอบ
จานวน
ความรู้ก่อนให้โปรแกรม
30
ความรู้หลังให้โปรแกรม
30

xˉ
5.13
7.87

S.D.
1.20
1.20
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จากตาราง 2 พบว่า การทดสอบความรู้กลุ่มตัวอย่าง 30 คน ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้การดูแลเข่าตนเองก่อน
ให้โปรแกรม คือ 5.13 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้การดูแลเข่าตนเองหลังให้โปรแกรมคือ 7.87 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนความรู้การดูแลเข่าตนเองทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากันคือ 1.20 ค่า t คือ 13.10 และผลการทดสอบคะแนน
ความรู้ก ารดูแลเข่าตนเอง หลัง ให้โ ปรแกรมสูง กว่าก่อนให้โปรแกรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ร ะดับ 0.05 (p <
0.001)
3. ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอ่ การดูแลเข่าตนเอง
ตาราง 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติก่อนและหลังการให้โปรแกรม
การทดสอบ
ทัศนคติก่อนให้โปรแกรม
ทัศนคติหลังให้โปรแกรม

จานวน
30
30

xˉ
20.40
23.87

S.D.
1.75
2.17

T
7.76

Sig.
.000**

จากตาราง 3 พบว่า การทดสอบทัศนคติการดูแลเข่าตนเองกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติการ
ดูแลเข่าตนเองก่อนให้โปรแกรม คือ 20.40 ค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติการดูแลเข่าตนเองหลังให้โปรแกรม คือ 23.87 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนทัศนคติการดูแลเข่าตนเองก่อนให้โ ปรแกรม คือ 1.75 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนทัศนคติการดูแลเข่าตนเองหลังให้โปรแกรม คือ 2.17 ค่า t คือ 7.76 และผลการทดสอบคะแนนทัศนคติต่อการ
ดูแลเข่าตนเอง หลังให้โปรแกรมสูงกว่าก่อนให้โปรแกรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05(p< 0.001)
4. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลเข่าตนเอง
ตาราง 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมก่อนและหลังการให้โปรแกรม
การทดสอบ
พฤติกรรมก่อนให้
โปรแกรม
พฤติกรรมหลังให้
โปรแกรม

จานวน
30

xˉ
22.07

S.D.
1.76

30

23.47

1.87

T
7.64

Sig.
.000**

จากตาราง 4 พบว่ า การทดสอบพฤติ ก รรมการดูแลเข่ า ตนเองกลุ่ม ตัว อย่ า ง 30 คน ค่ า เฉลี่ ย คะแนน
พฤติกรรมการดูแลเข่าตนเองก่อนให้โปรแกรม 22.07 ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลเข่าตนเองหลังให้โปรแกรม
คือ 23.47 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนพฤติกรรมการดูแลเข่าตนเองก่อนให้โปรแกรม คือ 1.76 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานคะแนนพฤติกรรมการดูแลเข่าตนเองหลังให้โปรแกรม คือ 1.87 ค่า t คือ 7.64 และผลการทดสอบคะแนน
พฤติกรรมต่อการดูแลเข่าตนเอง หลังให้โปรแกรมสูงกว่าก่อนให้โปรแกรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดั บ 0.05 (p<
0.001)
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5. ข้อมูลแบบประเมินสภาพข้อเข่า แบบประเมินสภาพข้อเข่าโดยแบบประเมินข้อเข่าเสื่อม
ตาราง 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสภาพข้อเข่าก่อนและหลังการให้โปรแกรม
การทดสอบ
พฤติกรรมก่อนให้โปรแกรม
พฤติกรรมหลังให้โปรแกรม

จานว
น
30
30

xˉ

S.D.

T

Sig.

26.80
28.00

2.62
2.44

4.70

.000**

จากตาราง 5 พบว่า การประเมินสภาพข้อเข่าจากแบบประเมินสภาพข้อเข่ากลุ่มตัวอย่าง 30 คน ค่าเฉลี่ย
คะแนนสภาพข้อเข่าก่อนให้โปรแกรม 26.80 ค่าเฉลี่ยคะแนนสภาพข้อเข่าหลังให้โปรแกรม คือ 28.00 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานคะแนนสภาพข้อเข่าก่อนให้โ ปรแกรม คือ 2.62 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนสภาพข้อเข่าหลัง ให้
โปรแกรม คือ 2.44 ค่า t คือ 4.70 และผลการประเมินสภาพข้อเข่าจากแบบประเมินสภาพข้อเข่า หลังให้โปรแกรมสูง
กว่าก่อนให้โปรแกรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

วิจารณ์และสรุปผล
ข้อ มูลเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการดูแลเข่าตนเอง ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้การดูแลเข่าตนเอง หลัง ให้
โปรแกรมสูงกว่าก่อนให้โปรแกรม แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ ยุวดี
สารบูรณ์ และ สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ (2556) พบว่า คะแนนความรู้ของกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับ
โรคข้อเข่าเสื่อมเท่ากับ 6.03 คะแนน จาก 10 คะแนน ซึ่งร้อยละ 70.6 มีคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อมต่ากว่า
ร้อยละ 60
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทัศ นคติ ต่ อการดู แ ลเข่าตนเอง ค่าเฉลี่ยคะแนนทัศ นคติ ก ารดู แลเข่ าตนเอง หลัง ให้
โปรแกรมสูงกว่าก่อนให้โปรแกรม แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ร ะดับ 0.05 สอดคล้องกั บการศึกษาของ
นนทรีย์ วงษ์วิจารณ์ และ สุปาณี สนธิรัตน์ (2556) พบว่า ระดับคะแนนโดยรวมและรายด้านของทัศนคติ ต่อการดูแล
ตนเอง อยู่ในระดับสูง
ข้อ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแ ลเข่าตนเอง ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติก รรมการดูแลเข่าตนเอง หลัง ให้
โปรแกรมสูงกว่าก่อนให้โปรแกรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พิพัฒน์ เพิ่มพูล (2553) พบว่า ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองระดับปานกลาง เนื่องจากในผู้ป่วยมีอาการมากกว่า
อาจมีก ารดูแลตนเองดีกว่า และสอดคล้องกับการวิจัยของ นรินทร์รัตน์ เพชรรัตน์ และ จิร าพร เกศพิช ญวัฒนา
(2556) พบว่า ในกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม ก่อนการทดลอง
และหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน ซึ่งในกลุ่มทดลองพบค่าเฉลี่ยการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม
ภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิต ที่ระดับ 0.05
ข้อมูลแบบประเมินสภาพข้อเข่า แบบประเมินสภาพข้อเข่าโดยแบบประเมินข้อ เข่าเสื่อม (Oxford
Knee Score) ค่าเฉลี่ยคะแนนสภาพข้อเข่า หลังให้โปรแกรมสูงกว่าก่อนให้โปรแกรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ที่ร ะดับ 0.05 สอดคล้องกับการวิจัยของ รัง สิยา นารินทร์ , วิลาวัณ ย์ เตือนราษฎร์ และ วราภรณ์ บุญเชียง
(2558) พบว่า อาการปวดข้อเข่าหลังให้โปรแกรมสูงกว่าก่อนให้โปรแกรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.001 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะพล พูลสุข, สุชาดา ทรงผาสุก , เมริษา จันทา และ เนตรยา นิ่ม
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พิทักษ์พงศ์ (2561) พบว่า ความสามารถในการใช้งานของข้อเข่า และช่วงเวลาในการลุกเดิน ความปวดของข้อเข่า
พบว่าคะแนนเฉลี่ยความปวดของข้อเข่าลดลง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเข่าตนเอง เพื่อให้ผลงานวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรปรับวิธกี ารให้ความรู้ ใน
โปรแกรมให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเข้าใจได้ง่ายขึน้ จะส่งผลต่อระดับทัศนคติเพิ่มขึน้ ด้วย
2. พฤติกรรมการดูแลเข่าตนเอง เพื่อให้ผลงานวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรเพิ่มกระกระบวนการในการ
ติดตามหรือดูแลให้มากขึ้นโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. หรือบุคคลในครอบครัว
3. สภาพข้อเข่า ด้วยพยาธิสภาพของผู้สูงอายุที่มีความเสื่อม ควรเพิ่มกระบวนการดูแลเข่า อย่างหลากหลาย
วิธี ในโปรแกรม เพื่อให้เกิดการดูแลที่ดแี ละมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาถึงสาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่ทาให้ข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ
2. ควรสร้างหรือพัฒนาโปรแกรมในการดูแลเข่าผู้สูงอายุ ทั้ง ในส่วนของผู้ดูแลในครอบครัว หรือแกนนา
สุขภาพประจาครอบครัว อสม. หรือภาคีเครือข่ายในชุมชน ร่วมกับการดูแลข้อเข่าตนเอง

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ ที่คอยให้คาแนะนาทุกอย่าง และ
การช่วยเหลือกระบวนการ ขั้นตอน การทาวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิน้ สุดการทาวิจัย
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา ที่ให้ความช่วยเหลือ
ด้านข้อมูลการทาวิจัย การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คาปรึกษาตลอดจนแผนงานต่าง ๆ ในโครงการวิจัย
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลบ้านใหม่ ที่ให้ความช่วยเหลือด้าน
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และให้คาปรึกษาในการทาโครงการวิจัย
ขอขอบพระคุณ วิทยากร อสม.ผู้นาชุมชน และกลุ่มเป้าหมายทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิน้ สุดโครงการวิจัย
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ประสิทธิผลของโปรแกรมชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ทีต่ าบลเจริญราษฎร์ อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
Effectiveness of Program to slow kidney degeneration for Diabetes mellitus
and Hypertension patients at Jareanrad sub district, Meajai district,
Phayao province
คุณากร นาต๊ะ1*และ วิชัย เทียนถาวร2
Kunakorn Nata1*and Vichai Tienthavorn2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ซึ่งใช้วิธีการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) โดยทาการศึกษาในกลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบ และวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (Randomized pretest-posttest control group design) โดย
วัดผลจากค่าการเปลี่ยนแปลงอัตราการกรองของไต และระดับความรุนแรงของโรค ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน และมี ภาวะไตวายเรื้อรังระยะที่ 1-5 ที่อาศัยอยู่ใน ต.เจริญราษฎร์ อาเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป G-power 3.1.9.2
(Effect Size = 0.8 effect size for α = 0.05 and power Analysis = 0.90) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 68 คน โดยแบ่งเป็น
กลุ่มทดลอง 1 หมู่บ้าน และกลุ่มเปรียบเทียบ 1 หมู่บ้าน กลุ่มละ 34 คน คัดเลือกตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกาหนดโดยความ
สมัครใจ ผู้วิจัยได้สร้างโปรแกรมชะลอไตเสื่อมขึ้น โดยการประยุกต์ใช้โมเดลปิงปองจราจรชีวติ 7 สี ในการแบ่งสีตาม
ระดับความรุนแรงของโรคไตเพื่อสร้างการรับรู้โรค พัฒนาทักษะส่วนบุคคลโดยส่งเสริมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม
กับโรคและลดเครื่องปรุงในอาหาร และกระตุ้นพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคการเตือนตนเอง
จากการศึกษาหลังได้รับโปรแกรมชะลอไตเสื่อม พบว่าในกลุ่มทดลองร้อยละ 73.5 มีระดับความรุนแรงของ
โรคไตคงที่ และมีผู้ป่วยร้อยละ 17.6 มีระดับความรุนแรงของโรคไตลดลง ในขณะที่กลุ่มเปรียบเทียบมี ระดับ ความ
รุนแรงของไตเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 5.9 โดยไม่พบว่ามีผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงของโรคไตที่ลดลงเลย นอกจากนี้ ยัง
พบว่าในกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรม มี ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงอัตราการกรองของไตน้อยกว่าช่วงก่อน การ
ได้รับโปรแกรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ P < 0.05 โดยกลุ่มที่ให้ความร่วมมือมากกว่าร้อยละ 70 (มากกว่าหรือ
เท่ากับ 5 วันต่อสัปดาห์) มีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงอัตราการกรองของไตเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ P <
0.05 ซึ่งแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีอัตราการกรองของไตที่ดขี ึน้
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จะเห็นได้ว่าโปรแกรมชะลอไตเสื่อม สามารถช่วยชะลอการเสื่อมของไตจากภาวะไตวายเรื้อรัง ให้ผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงของโรคไตในระยะที่ 1-3
(กลุ่มสีเขียว สีเหลือง และสีส้ม) และสามารถปฏิบัติตามโปรแกรมได้มากกว่าร้อยละ 70 (มากกว่าหรือเท่ากับ 5 วันต่อ
สัปดาห์)
คาสาคัญ: โปรแกรมชะลอไตเสื่อม ไตวายเรือ้ รัง ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

Abstract
This study aims to study the effectiveness of the program to slow kidney degenerative in diabetic and
hypertension patients. Quasi experimental research was used in this study. A randomized pretest posttest control
group design was used to measure the Glomerular filtration rate and the severity of the disease. The population
studied included patients with hypertension and diabetes with chronic renal failure stage 1-5 at Jareanrad
subdistrict, Maejai district, Phayao province. Set the sample size from the calculation by program G-power 3.1.9.2
(Effect Size = 0.8 effect size for α = 0.05 and power Analysis = 0.90) the sample size was 68 persons, divided
into 1 experimental group and 1 comparable group. Each group was selected by voluntary criteria. Researchers
have developed a program to slow kidney degeneration by applying Vichai’s 7-color balls model to create disease
awareness. Promote proper dietary intake and reduce food intake. And self-alert by self-monitoring techniques
The study in the experimental group, 73.5% had constant kidney failure. There were 17.6% of patients
with decreased renal impairment. In the comparison group, 91.1% had stable kidney levels. 5.9% had increased
kidney function. It was also found that in the experimental group receiving the program, the mean conversion rate
was lower than that before receiving the program. Patients with more than 70% (more than or equal to 5 days
per week) co-morbidities had a mean change in significant P < 0.05
It can be seen that the program to slowed kidney degeneration, it can help to slow the decline of kidney
from chronic renal failure to patients with diabetes and hypertension. In particular, patients with first to third stage
of renal disease and taken program more than 70% (more than or equal to 5 days per week).
Keywords: Program to slow kidney degeneration, Chronic kidney disease, Diabetes mellitus and hypertension
patients

บทนา
โรคไตวายเรือ้ รัง( Chronic kidney disease : CKD) เป็นโรคที่คุกคามคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมาก สามารถ แบ่ง
ระยะตามความรุนแรงได้เป็น 5 ระยะ โดยระยะที่ 1-4 มักจะไม่มีอาการให้ผู้ป่วยรับรู้ ทาให้ประชาชนทั่วไปอาจละเลย
การดูแลตนเอง ส่งผลให้โรครุนแรงเพิ่มขึ้นได้ จากข้อมูลของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ปี 2559 พบว่า คนไทย
ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังมากถึงร้อยละ 17.6 ของประชากรหรือประมาณ 8 ล้านคน โดยเป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้ายหรือระยะที่ 5 มากถึง 2 แสนคน และมีอัตราการป่วยเพิ่ม ขึ้น ถึง ปีล ะกว่า 7,800 ราย ซึ่ง ผู้ป่วยในระยะนี้
จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การรั ก ษาด้ ว ยการบ าบั ด แทนไต(Renal Replacement Therapy: RRT) ท าให้ รั ฐ บาลต้ อ งแบกรั บ
ค่าใช้จา่ ยในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนีเ้ ป็นจานวนมาก เฉลี่ยรายละ 250,000 บาท
- Proceedings -

66

โรคไตวายเรื้ อ รัง มี ส าเหตุ จ ากหลายประการ ซึ่ ง สาเหตุ ที่ พ บมากที่ สุด คื อ โรคความดั นโลหิ ตสู ง และ
โรคเบาหวาน โดยตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุขได้มีร ะบบการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคและป้ องกัน
ภาวะแทรกซ้อนในการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนัก โดย
การแบ่งระดับความรุนแรงของโรคด้วยโมเดล “ ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ” (วิชัย เทียนถาวร, 2556) เพื่อส่งเสริมและ
ป้องกันโรค ดูแลติดตามผู้ป่วย เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนได้อย่างเป็นระบบ สาเหตุรองลงมาคือ การมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (2560) คือ การได้รับสารอาหารต่าง ๆ ในปริมาณมาก
เกินไป ได้แก่ โซเดียม โปรตีน น้าตาล รวมถึงการรับประทานยาที่ตอ้ งขับออกทางไต (เช่น NSAID) การสูบบุหรี่ การดื่ม
สุร า และการไม่ออกกาลัง กาย ซึ่ง เป็นปัจจัยที่เ ราสามารถควบคุม และป้องกั นได้ โดยการสร้างสุขภาพด้วยหลัก
3อ. 2ส. แต่ก็ยังพบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีอัตราการเกิดภาวะไตวายเรื้อรังเพิ่มขึ้นทุกปี
เนื่องจากผู้ป่วยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไตวายเรื้อรัง มีพฤติกรรมสุขภาพและการบริโภคอาหาร ที่ ไม่
เหมาะสม
จากข้อมูลโรคเรื้อรังของ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (2560) พบว่า ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงของอาเภอแม่ใจ ที่มีค่าอัตราการกรองของไต (GFR) ลดลงมากกว่าร้อยละ 4 เพิ่มขึน้ ทุกปี และผู้ป่วย
ไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้ายก็เ พิ่ม ขึ้นทุกปีเ ช่นกัน หากผู้ป่ วยกลุ่ม ดัง กล่าวละเลยการดูแลตนเอง ไม่ปฏิบัติตัว ตาม
คาแนะนาของแพทย์ ขาดความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติก รรมเสี่ยงด้านการบริโภคอาหาร ไม่ออกก าลัง กาย
รวมถึงมีการจัดการความเครียดที่ไม่เหมาะสม ย่อมส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนและมีการดาเนินของโรคไตวาย
เรื้อรังเข้าสู่ระยะที่ 5 หรือไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (End-stage renal failure) ซึ่งมีความจาเป็นต้องได้รับการรักษา
โดยการผ่าตัดปลูกถ่ายไตหรือฟอกเลือดล้างไตเพื่อให้สามารถดารงชีวิตต่อไปได้ (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, 2559)
ซึ่งทาให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง ส่งผลกระทบต่อตัวผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านสุขภาพทางกาย
จากโรคไตวายเรือ้ รังและภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ภาวการณ์ตดิ เชือ้ ในช่องท้อง เป็น
ต้น ด้านทางจิตใจ ทาให้เกิดความเครียด เบื่อหน่าย ท้อแท้และเกิดภาวะซึมเศร้า ทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากผู้ป่วย
ไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้ ทาให้ขาดรายได้สาหรับใช้ในการดารงชีพและจุนเจือครอบครัว หากคานวณ
รายได้จากค่าแรงขั้นต่าผู้ป่วยจะต้องสูญเสียรายได้คิดเป็น 300 บาทต่อวันหรือประมาณ 72,000 บาท ต่อปี ประกอบ
กั บการล้างไตทางหน้าท้องยัง มีภ าระค่ าใช้จ่ายที่ภ าครัฐ ต้ องแบกรั บ มากถึง 25,000 บาทต่อคนต่อเดือนอี ก ด้ ว ย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (2560) จะเห็นได้ว่าโรคไตวายเรือ้ รังเป็นปัญหาสาคัญ จึงจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมี
แนวทางในการควบคุมและชะลอการเสื่อมของไต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้าย
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาโปรแกรมชะลอไตเสื่อม โดยการประยุกต์ใช้โมเดลปิงปองจราจรชีวิต 7 สี
(กาญจนา วิสัย, 2557) ในการสร้างการรับรู้โรค (จินตนา หามาลี, 2557) พัฒนาทักษะส่วนบุคคลโดยส่งเสริม การ
บริโภคอาหารที่เหมาะสมกับโรคและลดเครื่องปรุงในอาหารลง และกระตุ้นพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคการ
เตือนตนเอง (Self-Monitoring) (ศิริลักษณ์ ถุงทอง, 2558) เพื่อเป็นแนวทางสาหรับการควบคุมและชะลอการเสื่อม
ของไตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ซึ่งทาการศึกษาในพื้นที่ ตาบลเจริญราษฎร์ อาเภอแม่ใจ จังหวัด
พะเยา เนื่องจากเป็นพืน้ ที่ที่พบผู้ป่วยโรคไตวายเรือ้ รังมากที่สุด
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้ง นี้เป็นการศึกษาแบบกึ่ง ทดลอง (Quasi experimental research) โดยศึก ษากลุ่มทดลองและ
กลุ่ม ควบคุม แล้ววัดผลก่อนและหลัง การทดลอง (Randomized pretest-posttest control group design) เพื่อศึก ษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ทีต่ าบลเจริญราษฎร์ อาเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา โดยวัดผลจากค่าการเปลี่ยนแปลงอัตราการกรองของไต และระดับความรุนแรงของโรค เปรียบเทียบ
ก่อนและหลังการได้รับโปรแกรม
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างโปรแกรมชะลอไตเสื่อมขึน้ และกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้

ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น
โปรแกรมชะลอไตเสื่อม
(ประยุกต์จากโมเดลปิงปองจราจร 7 สี)

ตัวแปรตาม

หลังการศึกษา
 ค่าการเปลี่ยนแปลงอัตราการกรอง
ของไตหลังการศึกษา
(%GFR ปี 2561 - %GFR ปี 2560)

ก่อนการศึกษา
 ค่าการเปลี่ยนแปลงอัตราการกรอง
ของไตก่อนการศึกษา
(%GFR ปี 2560 - %GFR ปี 2559)
 ระดับความรุนแรงของโรคไต (Stage)

 ระดับความรุนแรงของโรคไต (Stage)

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน และ
มีภาวะไตวายเรือ้ รังระยะที่ 1-5 ทีอ่ าศัยอยู่ใน ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป G-power 3.1.9.2 เมื่อแทน
Effect Size = 0.8 effect size for α = 0.05 and power Analysis = 0.90 ลงในโปรแกรมจะไดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
กลุมละ 28 คน รวมเป็น 56 คน ผู้วจิ ัยจึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีก 12 ราย (ร้อยละ 20) เพื่อป้องกันการสูญหายของกลุ่ม
ตัวอย่างระหว่างการทดลอง จึงมีจานวนตัวอย่างรวม 68 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 34 คน กลุ่มเปรียบเทียบ 34 คน
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กาหนด ดังนี้
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) ของประชากรเป้าหมาย
1. ผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานและมีระดับ HbA1C < 8% และ/หรือ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูง ที่มีระดับความดันโลหิตขณะอยู่บ้านไม่เกิน 130/80 mmHg
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2. มีภาวะไตวายเรื้อรังระดับที่ 1-5 แบ่งระดับโดยใช้ค่าอัตราการกรองของไต (GFR ) ที่ยังไม่ได้รับการรัก ษา
โดยการฟอกไต
3. มีอายุระหว่าง 35-60 ปี
4. ผู้ป่วยที่มีดัชนีมวลกายระหว่าง18.5-24.9 kg/m2
5. มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์และสื่อสารตามปกติ ได้ ไม่มีภาวะซึมเศร้า คัดกรองโดยใช้แบบประเมิน โรค
ซึมเศร้า 2Q (กระทรวงสาธารณสุข, 2556)
6. สมัครใจยินยอมเข้าร่วมงานวิจั ย (โดยได้รับการอธิบายถึงวิธีการในการทาวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การเข้าร่วมงานวิจัยจากผู้วิจัยอย่างครบถ้วน)
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) ของประชากรเป้าหมาย
1. ผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงยาที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงจากแพทย์
2. ผู้ป่วยที่มีการใช้ยาแก้ปวดชนิด NSAID ระหว่างการศึกษา/สมุนไพรหรือการรักษาทางเลือก
3. ผู้ป่วยที่มีประวัติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ/หรือสูบบุหรี่ในระหว่างการศึกษา
4. ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 2 ครั้งขึ้นไป
จากนั้นคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 หมู่บ้าน และกลุ่มเปรียบเทียบ 1 หมู่บ้าน ในตาบล
เจริญราษฎร์ อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยให้มีจานวนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 34 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โปรแกรมชะลอไตเสื่อม ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก
ดังนี้
1. คืนข้อมูล ความรุนแรงของโรคให้ผู้ป่วย ทากิจกรรมในสัปดาห์ที่ 1 โดยแจ้ง ระดับ การทางานของไตเป็น
“ร้อยละการกรอง” แบ่งกลุ่มโดยประยุกต์จากปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ในการแบ่งสีตามระดับความรุนแรงของโรคไต
ดังนี้ ระยะที่ 1 = สีเขียว ระยะที่ 2 = สีเหลือง ระยะที่ 3 = สีส้ม ระยะที่ 4 = สีแดง และระยะที่ 5 = สีดา เพื่อสร้างการ
รับรู้โรค และให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคไตวาย ความเสี่ยงจากโรค โภชนาการที่เหมาะสมกั บโรคไตวาย การลดหวาน
ลดมัน และลดเค็ม โดยการแจ้ง ปริมาณโซเดียมในเครื่องปรุงรสอาหารต่าง ๆ ใช้สื่อที่มีรูปประกอบ ร่วมกับส่งเสริม
พฤติกรรม 3อ. 3ลด โดยใช้หลักการแบบแผน ความเชื่อด้านสุขภาพ (Health belief model)
2. พัฒนาทักษะส่วนบุคคล ด้วยการสร้างการรับรู้รสชาติใหม่ที่เหมาะสมกับโรค ทากิจกรรมในสัปดาห์ที่ 2
โดยสาธิ ต การประกอบอาหารที่ เ หมาะสมกับ โรคไต แล้ ว เปรี ย บเที ย บรสชาติอ าหารจากการปรุ ง สู ต รปกติ ใน
ชีวิตประจาวันของผู้ป่วยกับการปรุงโดยลดเครื่องปรุงลงครึ่งหนึ่ง
3. กระตุ้นพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครั้ง จานวน 3 ครั้ง โดยประยุกต์จากทฤษฎีการเตือนตนเอง
(Self-Monitoring) ด้วยแบบเตือนตนเองที่บ้าน ซึ่งนามาใช้ประเมินความร่วมมือของผู้ป่วยที่เข้าร่วมงานวิจัย
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
1. ผลการตรวจร่างกาย ได้แก่ ระดับความดันโลหิต และดัชนีมวลกาย
2. ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการประจาปีของผู้ป่วย โดยการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพในการศึกษาวิจัยครั้ง นี้
ใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการตรวจตามมาตรฐานการรักษาโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลแม่ใจ
เป็นประจาทุก 6 เดือน ได้แก่ serum creatinin และ HbA1C จากทะเบียนประวัติของผู้ป่วย
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3. แบบบันทึกการเตือนตนเองที่บ้าน ใช้สาหรับให้ผู้ป่วยจดบันทึกลักษณะการบริโภคอาหารและยา ปริมาณ
เครื่องปรุงที่ใช้ในการประกอบอาหารที่บ้าน พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ของผู้ป่วย ได้แก่ การออกกาลังกาย การใช้ยา การ
สูบบุหรี่ และการดื่มสุรา
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ก่อนทาการศึกษา รวบรวมข้อมูลของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป คือ
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ประวัติการดื่มสุราและสูบบุหรี่ และสืบค้นข้อมูลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่
serum creatinin และ HbA1C จากทะเบียนประวัติของผู้ป่วย และนาข้อมูลที่ได้มาคานวณเป็ นอัตราการกรองของไต
และความรุนแรงของโรค เพื่อวัดอัตราการกรองของไตก่อนการศึกษา, ค่าการเปลี่ยนแปลงอัตราการกรองของไตก่อน
การศึกษา (%GFR ปี 2560 - %GFR ปี 2559) และระดับความรุนแรงของโรค (Stage)
ระยะที่ 2 ระหว่างทาการศึกษา เก็บข้อมูลของกลุ่มทดลองในด้านพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง
จานวน 3 ครั้ง ด้วยแบบเตือนตนเองที่บ้าน ซึ่งนามาใช้ประเมินความร่วมมือของผู้ป่วยที่เข้าร่วมงานวิจัย โดยแบ่งการ
ประเมินความร่วมมือเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ให้ร่วมมือต่ากว่า 70% (น้อยกว่า 5 วันต่อสัปดาห์) และกลุ่มที่ให้ร่วมมือ
มากกว่า 70% (มากกว่าหรือเท่ากับ 5 วันต่อสัปดาห์) ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานการรักษา
ทั่วไปจากโรงพยาบาล และหากผลการวิจัยได้ผลว่าโปรแกรมนี้เกิดประโยชน์ ผู้วิจัยจะนาโปรแกรมนี้ไ ปใช้กั บกลุ่ม
เปรียบเทียบในภายหลัง
ระยะที่ 3 หลังทาการศึกษา เมื่อโปรแกรมเสร็จสิน้ กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ จะมีการวัดผลอีกครั้ง
โดยวัดจากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ serum creatinin เพื่อคานวณเป็นอัตราการกรองของไตและความรุนแรง
ของโรค เพื่อวัดอัตราการกรองของไตหลังการศึกษา ค่าการเปลี่ยนแปลงอัตราการกรองของไตหลังการศึกษา (%GFR
ปี 2561 - %GFR ปี 2560) และระดับความรุนแรงของโรค (Stage)
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
จากข้อมูลมีการแจกแจงปกติ จึงวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าความถี่และร้ อยละ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าการเปลี่ยนแปลงอัตราการกรองของไตก่อนและหลังการศึกษาภายในกลุ่ม โดยใช้
สถิติเชิงอนุมาน Paired sample t-test และเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มโดย Independent t-test ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
โดยกาหนดระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบทางสถิตทิ ี่ระดับนัยสาคัญ 0.05

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยพบว่ากลุ่มทดลองจานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ
58.8 และกลุ่มเปรียบเทียบ จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 และมีอายุเฉลี่ยคือ 48.76 และ 49.74 ตามลาดับ โดย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 41.17 และ 44.11 รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อย
ละ 35.29 และ 38.23 ตามลาดับ
ก่อนการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรุนแรงของไตในกลุ่มสีส้ม (ระยะที่ 3) โดยกลุ่มทดลองมีจานวน
14 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 และกลุ่มเปรียบเทียบ จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2
หลังทาการศึกษา พบว่ากลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรงของโรคไต ดังนี้ กลุ่มสีเขียว (ระยะ
ที่ 1) เพิ่มขึน้ จาก 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 เป็น 7 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 กลุ่มสีเหลือง (ระยะที่ 2) ลดลงจาก 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.4 เหลือ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 กลุ่มสีส้ม (ระยะที่ 3) ลดลงจาก 14 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2
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เหลือ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 กลุ่มสีแดง (ระยะที่ 4) เพิ่มขึน้ จาก 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 เหลือ 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.7 กลุ่มสีดา (ระยะที่ 5) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9
ส่วนกลุ่ม เปรียบเทียบมีการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรงของโรคไตดัง นี้ กลุ่ม สีเ ขียวลดลงจาก 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.6 เป็น 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 กลุ่มสีเหลืองเพิ่มขึน้ จาก 11 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 เหลือ 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 35.29 กลุ่มสีส้มลดลงจาก 13 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 เหลือ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29 กลุ่มสีแดง
เพิ่มขึน้ จาก 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 เหลือ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 กลุ่มสีดามีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 ไม่
มีการเปลี่ยนแปลง (ตาราง 1)
ตาราง 1 แสดงระดับความรุนแรงของไตของกลุ่มตัวอย่าง
ความ
รุนแรง
ของไต

กลุ่มทดลอง
ก่อน

กลุ่มเปรียบเทียบ
หลัง

Stage

กลุ่มสี

จานวน

ร้อยละ จานวน

1

เขียว

4

11.8

2

เหลือง

11

3

ส้ม

4
5

ก่อน

หลัง

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

7

20.6

6

17.6

5

11.7

32.4

10

29.4

11

32.4

12

35.29

14

41.2

11

32.4

13

38.2

12

35.29

แดง

4

11.8

5

11.7

3

8.8

4

11.8

ดา

1

2.9

1

2.9

1

2.9

1

2.9

หลัง ได้รับโปรแกรมชะลอไตเสื่อม พบว่าในกลุ่ม ทดลองจานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5 มีก ารระดับ
ความรุนแรงของไตที่คงที่ (ระดับความรุนแรงของไตหลังได้รับโปรแกรมเท่ากันกับก่อนได้รับโปรแกรม) และมีผู้ป่วย
จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 มีระดับความรุนแรงของไตที่ลดลง (ระดับความรุนแรงของไตหลังได้รับโปรแกรม
น้อยกว่าก่อนได้รับโปรแกรม) ส่วนในกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 91.1 มีระดับความ
รุนแรงของไตที่คงที่ และมีผู้ป่วยจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 มีระดับความรุนแรงของไตที่เพิ่มมากขึ้น (ระดับ
ความรุนแรงของไตหลังได้รับโปรแกรมมากกว่าก่อนได้รับโปรแกรม) (ตาราง 2)
ตาราง 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรงของไต (stage) ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงระดับ
ความรุนแรงของไต
ลดลง
คงที่
มากขึ้น

กลุ่มทดลอง
ก่อน

หลัง

กลุ่มเปรียบเทียบ
ก่อน
หลัง

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน
0
0
6
17.6
2
5.9
0
25
73.5
25
73.5
30
88.2
32
9
26.5
3
8.8
2
5.9
2
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การเปลี่ยนแปลงของอัตราการกรองของไตของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงอัตราการกรอง
ของไตในกลุ่ม ทดลองหลัง ได้ รั บโปรแกรมชะลอไตเสื่ อม มีค่าน้อยกว่ าช่วงก่ อนได้รั บโปรแกรม 0.85 และ 7.52
ตามลาดับ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ P < 0.05 ส่วนในกลุ่มเปรียบเทียบพบว่า ค่าเฉลี่ยอัตรา การ
กรองของไตในช่วงหลังการศึกษามีค่าลดลงจากช่วงก่อนการศึกษา 4.53 และ 1.83 ตามลาดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิตแิ ต่มีความแตกต่างกันทางคลินกิ (ตาราง 3)
ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงอัตราการกรองของไตในกลุ่มทดลองก่อนและหลังการศึกษา
การเปลี่ยนแปลง
ของค่าGFR
ก่อนศึกษา
หลังศึกษา

Mean

กลุ่มทดลอง
S.D. t value

P.value

Mean

กลุ่มเปรียบเทียบ
S.D. t value P.value

-7.52
-0.85

11.89
10.69

-2.29

< 0.05*

-1.83
-4.53

8.91
0.87

1.27

0.21

หมายเหตุ: * ค่าความเชื่อมั่นที่ p < 0.05
เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงอัตราการกรองของไตกับระดับความร่วมมือในการทากิจกรรมของกลุ่ม
ทดลองหลังได้รับโปรแกรม พบว่าในกลุ่มทดลองที่ให้ความร่วมมือมากกว่าร้อยละ 70 (มากกว่าหรือเท่ากับ 5 วันต่อ
สัปดาห์) มีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงของอัตราการกรองของไตเพิ่มขึน้ คือ 4.07 กลุ่มทดลองที่ให้ความร่วมมือ ต่ากว่า
ร้อยละ 70 มีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงของอัตราการกรองของไตลดลง คือ 8.08 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ P< 0.05 (ตาราง 4)
ตาราง 4 ตารางเปรียบเทียบระดับความร่วมมือในการทากิจกรรมของกลุ่มทดลอง
ระดับความร่วมมือ
ต่ากว่า 70%

Mean
-8.80

S.D.
8.47

มากกว่า 70%

4.07

8.89

t value
-4.22

P.value
<0.001**

หมายเหตุ: ** ค่าความเชื่อมั่นที่ p<0.01

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการศึกษา จะเห็นได้ว่า หลังได้รับโปรแกรมชะลอไตเสื่อม กลุ่มทดลองมีการชะลอการเสื่อมของไต
คือ มีระดับความรุนแรงของโรคลดลง และมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการกรองของไตที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากในกลุ่มทดลอง
ได้ผ่านกระบวนสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงความรุนแรงของโรคไตวายเรือ้ รัง ทาให้เกิดความตระหนักต่อการเจ็บป่วย
ของโรคไตวายตามทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และมีแนวทางปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
โดยการลดปริมาณของเครื่องปรุงอาหารลงครึ่งหนึ่งจากปกติ ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยผู้ป่วยเข้าใจง่ายและสามารถนาไป
ปฏิบัติชีวิตประจาวันได้จริง อีกทั้งมีการกระตุ้นพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบบันทึกเตือนตนเป็นเครื่องมือที่ช่วย
กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถปฏิบัติตามพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง และนาไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในอนาคต
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จะเห็นได้จากหลังทาการศึกษาในกลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรงของโรคไตในทางที่ดขี นึ้
คือ กลุ่มสีเขียวมีจานวนเพิ่มขึ้น กลุ่มสีเหลือง (ระยะที่ 2) และกลุ่มสีส้ม (ระยะที่ 3) มีจานวนลดลง นอกจากนี้พบว่า
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงอัตราการกรองของไตหลังได้รับโปรแกรมชะลอไตเสื่อมน้อยกว่าก่อนการได้รับ
โปรแกรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ P < 0.05 แต่ในกลุ่มเปรียบเทียบพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรง
ของโรคไตที่แย่ลง และยังพบว่าค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของไตในช่วงหลังการศึกษามีค่าลดลงจากช่วงก่อนการศึก ษา
ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติแต่มีความแตกต่างกันทางคลินิก แสดงให้เห็นว่าในช่วงระยะเวลาเดีย วกัน
กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมมีการชะลอการเสื่อมของไต ในขณะที่กลุ่มเปรียบเทียบยังมีการดาเนินของโรค อย่าง
ต่อเนื่อง และเมื่อพิจารณาด้านการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามโปรแกรมชะลอไตเสื่อมอย่างต่อเนื่อง พบว่ากลุ่ม
ทดลองที่ให้ความร่วมมือมากกว่าร้อยละ 70 (มากกว่าหรือเท่ากับ 5 วันต่อสัปดาห์) มีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงอัตรา
การกรองของไตเพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มทดลองที่ให้ความร่วมมือต่ากว่าร้อยละ 70 มีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงอัตราการ
กรองของไตลดลง ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ P < 0.05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติต ามโปรแกรม
ชะลอไตเสื่อมนีอ้ ย่างเคร่งครัดสามารถช่วยเพิ่มอัตราการกรองของไตให้ดีขึน้ ได้
ดังนั้นจะเห็นได้วา่ โปรแกรมชะลอไตเสื่อม สามารถช่วยชะลอการเสื่อมของไตจากภาวะไตวายเรือ้ รังให้ผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีระดับความรุน แรงของโรคไตวายเรื้อรังในระยะ
ที่ 1-3 (กลุ่มสีเขียว สีเหลือง และสีส้ม) และสามารถปฏิบัติตามโปรแกรมได้มากกว่าร้อยละ 70 (มากกว่าหรือเท่ากับ
5 วันต่อสัปดาห์) จะสามารถช่วยชะลอการเสื่อมของไตที่เกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพและการบริโภคอาหาร ที่ไม่
เหมาะสมได้
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยนี้ยังมีข้อจากัดด้านเนื้อหาของข้อมูลในบางประเด็น ซึ่งยังมีปัจจัยอีกหลายด้านที่อาจส่งผลต่อ การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราการกรองของไตของผู้ป่วย ที่ไม่ได้กล่าวถึงในการศึก ษานี้ จากการทากิจกรรมในโปรแกรม
ชะลอไตเสื่อม หากผู้ใดสนใจจะทาการศึกษาต่อไป อาจเพิ่มประเด็นความรู้หรือกิจกรรมที่สามารถนามาช่วยปรับปรุง
โปรแกรมชะลอไตเสื่อมได้
1. ความเชื่อด้านการบริโภค และปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่นแหล่งที่มาของอาหาร ปัจจัยผู้ดูแลร่วม และ
การใช้ยารักษาโรคบางกลุ่ม เป็นต้น อาจจะทาให้การดาเนินกิจกรรมโปรแกรมชะลอไตเสื่อม มีประสิทธิภ าพและเกิด
ประโยชน์กับผู้ป่วยได้มากยิ่งขึน้
2. การนาระเบียบวิธกี ารวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed-Methods) มาใช้ในการศึกษาในประเด็นปัจจัยอื่นที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราการกรองของไตของผู้ป่วย
3. เพิ่มการจัดการกับปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมรณรงค์ ลดเครื่องปรุงในร้านอาหาร ใน
ชุมชน และการสร้างนโยบายสาธารณต่าง ๆ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์พิเ ศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร ที่ปรึก ษางานวิจัย และคณาจารย์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้ให้คาปรึกษาแนะนา ตลอดการดาเนินงานวิจัยนี้ จนทาให้รายงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
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ขอขอบคุณสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ ที่ช่วย
อนุเคราะห์อานวยความสะดวกด้านข้อมูล และเอกสารราชการต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน ขณะทาการวิจัย
และขอขอบคุณผู้อานวยการ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเจริญราษฎร์ ผู้เข้าร่วม
งานวิจัยและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ช่วยทาให้การดาเนินงานวิจัยเป็นไปด้วยความราบรื่น สาเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เกิดองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในพืน้ ที่ตอ่ ไป
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ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรม และการรับรู้เกษตรกรปลูกข้าว
ตาบลห้วยยางขาม อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
Effectiveness of Health Education Programs in the Pesticide Application
Behaviors and Percived Among Farmers in Huaiyangkham Sub-District, Chun
District, Phayao Province
ณัฏฐกฤศ กองแก้ว1* และ สมคิด จูหว้า2
Natthakrit Kongkeaw 1* and Somkid Juwa2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึก ษาต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมี
กาจัดศัตรูพืช และการรับรู้เกษตรกรปลูกข้าว ตาบลห้วยยางขาม อาเภอจุน จังหวัดพะเยา วิธกี ารศึกษาวิจัยเป็นแบบ
กึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) เปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา กลุ่มตัวอย่าง 2
กลุ่มคือ เกษตรกรปลูกข้าวตาบลห้วยยางขาม จานวน 879 คน โดยเจาะจง เลือก 2 หมู่บ้านตามเกณฑ์ เพื่อเป็น
ตัวแทนในการศึกษา โดยการจับฉลากเลือกเป็นกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ หมู่ละ 22 คน รวมเป็น 44 คน เพื่อ
เป็นตัวแทน ใช้ระยะเวลา 1 เดือนครึ่งในการเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึก ษา ใช้แบบสอบถามวัดความรู้ด้านพฤติก รรม
เกษตรกรใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช และวัดการรับรู้ 3 ด้าน คือ รับรู้ประโยชน์ รับรู้อุปสรรค และรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง ในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง
ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน โดยใช้ ส ถิติ Paired Sample t-test และIndependent T-test
กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ผลจากการวิจัยพบว่า คะแนนประเมินความรู้ด้านพฤติก รรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช การทาเกษตร
อินทรีย์ และการรับรู้ทั้ง 3 ด้าน ที่เพิ่มขึ้นระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ (p < 0.05) โดยคะแนนความรู้ด้านพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช การทาเกษตรอินทรีย์ และการรับรู้
ทั้ง 3 ด้านของกลุ่มศึกษาเพิ่มขึน้ มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ และมากกว่าก่อนทดลอง รวมถึงกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนน
ความรู้ด้านพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช การทาเกษตรอินทรีย์ และการรับรู้ทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
คาสาคัญ: สารเคมีกาจัดศัตรูพืช เกษตรกรปลูกข้าว
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Abstract
This quasi-experimental research aimed to investigate the effectiveness of health education program on
behavior and insight of farmers in Huaiyangkham Sub-District, Chun District, Phayao Province.
A total 879 farmers in Huaiyangkham Sub-District were the target population in this study. 44 participants
from two villages, with 22 participants in each village were specifically chosen from Huaiyangkham Sub-District.
Each village was drawn and assigned to either intervention group or control group. The intervention group was
assigned to attend the program for 45 days. Both groups were evaluated knowledge regarding behavior in
pesticide use and three insight points; benefit perception, obstacle perception and self-efficacy by questionnaires
in both before and after participation in the program. All findings were analyzed percentage frequency, mean and
standard deviation by paired sample t-test and independent t-test at a statistical significance level of 0.05.
The intervention group showed significantly greater scores of knowledge regarding behavior in pesticide
use, organic farming and three insight points than those of control group and pre-programmed participation
(p<0.05). Moreover, knowledge regarding behavior in pesticide use, organic farming and three insight points of
the control group were not significantly different in both and pre- and post-programmed participation at a statistical
significance level of 0.05.
Keywords: Insecticide, Farmer

บทนา
สถานการณ์แนวโน้มการได้รับพิษจากสารกาจัดศัตรูพืช จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในช่วง
10 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2537–2546) พบว่า การรายงานสูงสุดในปี พ.ศ. 2541 (4,398 ราย) อัตราตาย 7.16 ต่อประชากร
แสนคน และมีแนวโน้ม ลดลงเรื่ อย ๆ ต่าสุดใน ปี พ.ศ. 2546 โดยส่วนใหญ่มีร ายงานค่ อ นข้ างสูง ระหว่างเดื อ น
พฤษภาคม ถึงสิงหาคม ของทุกปี ปี พ.ศ. 2546 มีรายงานผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารกาจัดศัตรูพืช 2,342 ราย คิดเป็น
อัตราป่วยเท่ากับ 3.72 ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยเสียชีวิต 9 ราย อัตราตาย 0.01 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วย
ตาย ร้อยละ 0.38 ภาคที่มีอัตราป่วยมากที่สุดคือ ภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต้คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 10.83, 3.00, 1.64 และ 0.51 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ ซึ่งมีลักษณะเช่นนี้ตงั้ แต่
ปี พ.ศ.2544 เป็ น ต้ น มา จากการเฝ้ า ระวั ง โรคพิ ษ สารเคมี ก าจั ด ศั ต รู พื ช ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนบน โดยใช้ ค่ า
มัธยฐานจากจานวนผู้ป่วยย้อนหลัง 5 ปี คือตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545-2549 พบว่า จานวนผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น ในเดือน
มีนาคม และจานวนผู้ป่วยสูง สุดในเดือนกรกฎาคม ซึ่ง เมื่อเทียบจานวนผู้ป่วยในปี พ.ศ. 2550 กั บค่ามัธยฐานแล้ว
พบว่าจานวนผู้ป่วยสูงเกินค่ามัธยฐานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งในพืน้ ที่สาธารณสุข เขต 1 มีผู้ป่วยด้วยโรคพิษสารเคมี
กาจัดศัตรูพืช 69 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1.20 ต่อแสนประชากร (สานักระบาดวิทยา, 2546)
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ด้วยในพืน้ ที่ตาบลห้วยยางขามจานวน 11 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 5,730 คน เป็นเกษตรกรที่ได้รับการขึน้
ทะเบียนเกษตรกรชาวนา ปี 2559 จานวน 880 คน (สานักงานเกษตรอาเภอจุน, 2559) ตาบลห้วยยางขาม เป็นพืน้ ที่
การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบการทานาเป็นหลักเพื่อจาหน่ายข้าว และทาไร่
ทาสวน เป็นอาชีพ รอง ซึ่ง พบว่าเกษตรกรส่วนมากมีก ารใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี ตลอดจน
สารเคมีในการรักษาผลผลิตทางการเกษตร อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากผลการเจาะเลือดเพื่อตรวจ
ระดับสารเคมีใ นเลือดเกษตรกรในปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีเ กษตรกรมีผลเลื อดในระดับปกติ จานวน 10 คน ระดับ
ปลอดภัย จานวน 192 คน ระดับอันตราย จานวน 339 คน และระดับเสี่ยง จานวน 339 คน พบว่า มีจานวนผู้ที่มีผล
เลือดในระดับเสี่ยง และระดับอันตรายเพิ่มสูงขึน้ มากกว่าปีก่อนหน้า (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยยางขาม,
2560) จากการสรุปผลงานประจาปีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยยางขาม อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
ปี 2559 พบว่า ปัญหาทางสาธารณสุขลาดับที่ 3 คือ ประชากรเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร
จากการใช้สารเคมีฆ่าแมลง โดยมีอาการแน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ และแผลพุพองตามแขนขาอัน เนื่องมาจากการ
ป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีฆ่าแมลงที่ไม่ถูกต้อง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยยางขาม, 2560)

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาความรู้ด้านพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตาบลห้วยยางขาม อาเภอจุน
จังหวัดพะเยา
2. เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรม และการรับรู้ของเกษตรกรของกลุ่มศึกษา ทั้ ง
ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษา
3. เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรม และการรับรู้ของเกษตรกรของกลุ่มเปรียบเทียบ
ทั้งก่อนและหลังการทดลอง
4. เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรม และการรับรู้ของเกษตรกร ระหว่างกลุ่มศึกษา
และกลุ่มเปรียบเทียบหลังได้รับโปรแกรม
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดในงานวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

1. ปัจจัยส่วนบุคคล
- อายุ เพศ ระดับการศึกษา และรายได้
1. ความรู้เรื่องพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
2. ความรู้เรื่องการทาเกษตรทฤษฏีใหม่
3. การรับรูป้ ระโยชน์การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชทีถ่ ูกวิธี
4. การรับรูอ้ ุปสรรคของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
5. การรับรูถ้ ึงความสามารถของตนในการปฏิบัตติ นที่
ถูกต้องในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพชื

1. ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืช และการทากษตรทฤษฎีใหม่
2. การรับรูป้ ระโยชน์ใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอย่าง
ถูกวิธี
3. การรับรูอ้ ุปสรรคของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
4. การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการปฏิบัติ
ตนใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช

เกษตรทฤษฎีใหม่ลดการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
โปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมและการรับรู้เกษตรกร
1. การให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีกาจัดศัตรูพืชและอันตรายจารสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
- การบรรยาย ประกอบสื่อการเรียนรู้
2. การให้ความรู้เกี่ยวกับการทาเกษตรทฤษฏีใหม่เพื่อลดการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
- การบรรยาย ประกอบสื่อการเรียนรู้
3. การให้ความรู้เรือ่ งประโยชน์ของการป้องกันตนเองเมื่อสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
- การบรรยายประกอบการสาธิตการสวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
4.การให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ กับการใช้สารชีวภาพจากธรรมชาติกาจัดศัตรูพืช
- การบรรยายประกอบสื่อการเรียนรู้ และการสาธิตการผลิตสารกาจัดศัตรูพืชจากสารชีวภาพ
5. กิจกรรมการกระตุ้นเตือนให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้องในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
- การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้สารเคมี และสารขีวภาพกาจัดศัตรูพืช

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และขนาดตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรปลูกข้าวตาบลห้วยยางขาม ทั้งชายและหญิง ในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยยางขาม ตาบลห้วยยางขาม อาเภอเชียงจุน จังหวัดพะเยา ซึ่งได้หมู่ 9 บ้าน
แผ่นดินทอง 22 คน และหมู่ 6 บ้านฝั่งหมิ่น 22 คน รวม 44 คน กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยกาหนดหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติ
คล้ายคลึงกัน และคัดเลือกตามเกณฑ์คัดเข้าเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามจานวนที่กาหนดไว้
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศกึ ษาได้ประยุกต์แบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับพฤติกรรม
การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ของวีรพรรณ คุ้มม่วง,2558 และ แบบสอบถามการยอมรั บ
แนวคิดเกษตรอินทรีย์ในทัศนของเกษตรกรรายย่อย ของทองพูน กองจินดา,2556 เข้าด้วยกัน แล้วสร้างเป็นเครื่องมือ
ขึน้ มา ประกอบด้วย แบบสอบถามทั้งหมด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม
ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้ ระยะเวลาการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
และชนิดของสารเคมีกาจัดศัตรูพืช จานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้ อ มู ล พฤติก รรมการปองกั น อั นตรายจากการใช้ส ารเคมีก าจั ดศั ต รูพืช โดยใช้ แ บบประเมิน
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ชนิดเลือกตอบแบบ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ประกอบด้วย
พฤติกรรมก่อนการใช้ จานวน 14 ข้อ ระหว่างใช้ จานวน 14 ข้อ และหลังการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชจานวน 11 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อมูลการรับรู้พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช และเกษตรอินทรีย์
โดยใช้แบบประเมินการรับรู้พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช และ แบบประเมินการรับรู้
3 ด้าน ชนิดเลือกตอบแบบ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ไม่แน่ใจ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จานวน 59 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้ศึกษานาแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อตรวจสอบดังนี้
1. การตรวจความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หลังจากได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อ เสนอแนะของอาจารย์
ที่ปรึกษาแล้ว นาแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญโดยมี นักวิชาการสาธารณสุข จานวน 1 ท่าน พยาบาลวิชาชีพ 1 ท่าน
และเภสัชกร จานวน 1 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหา จากนั้นนามาปรับปรุงแก้ไข
ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
2. การตรวจความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยการทดลองใช้ (Try out) ในกลุ่ม ที่มีลัก ษณะทาง
ประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน นาผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น ในด้านความรู้ และเจต
คติ และการรับรู้ ได้ค่า Cronbach’s α coefficient เท่ากับ 0.964
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เวลาในการดาเนินการประมาณ 3 เดือน โดยผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองกับเกษตรกรปลูกข้าวตาบลห้วยยางขาม อาเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยการใช้แบบสอบถาม จานวน 44 ชุดแบ่ง
งานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการทดลอง ระยะดาเนินการทดลอง ระยะหลังการทดลอง ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน
มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 รวม 12 สัปดาห์
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ผู้ศึกษาติดต่อประสานงานผู้อานวยการโรงพยาบาลส่ง เสริม สุขภาพตาบลห้วยยางขาม อาเภอจุน
จังหวัดพะเยา เพื่อขอความร่วมมือในการดาเนินการวิจัย และประสานงานกับกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยในครั้งนี้
1.2 ผู้วิจัยชี้แจงกับผู้ใ หญ่บ้าน ประธาน อสม. และกลุ่ม ตัวอย่าง จานวน 11 หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่ง เสริม สุขภาพตาบลห้วยยางขาม อาเภอจุน จัง หวัดพะเยา ถึง วัตถุ ประสงค์ในการทาศึก ษาและวิธี
การศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
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2. ขั้นดาเนินการวิจัย
2.1 ผู้วิจัยดาเนินการ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช แบบ นบก.
1 (ปรับปรุง ) ให้กลุ่ม ตัวอย่างเกษตรกรจานวน 11 หมู่บ้าน ตอบเกี่ยวกั บข้อมูลทั่วไป ข้อมูล พฤติกรรมการปองกัน
อันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ข้อมูลความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
2.2 รวบรวมข้อมูล แบบประเมิน นบก.1 (ปรับปรุงแก้ไข) แล้ววิเคราะห์ข้อมู ล และแปรผลข้อมูล โดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป เพื่อหาประเมินความเสี่ยงและหากลุ่มเสี่ยงเพื่อเป็นกลุ่มศึกษา และกลุ่มเปรียบเทียบ
2.3 หากลุ่มตัวอย่างจานวน 2 กลุ่ม เพื่อการทาการวิจัย 2 หมู่ จานวนหมู่ละ 22 คน รวมเป็น 44 คน โดยมี
เกณฑ์การคัดเลือกตามเกณฑ์การกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
2.4 ดาเนินการอบรมให้ความรู้ตามแผนการอบรมที่วางไว้ แก่กลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 หมู่ (กลุ่มศึกษาและ
กลุ่มเปรียบเทียบ) จานวน 44 คนโดยมีแผนกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมการอบรม เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเบือ้ งต้นเกี่ยวกับสารกาจัดศัตรูพืช และโรคจาก
การประกอบอาชีพทางการเกษตร ทั้งกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ จานวน 44 คน โดยทาการประเมินความรู้และ
พฤติกรรม ของทั้งสองกลุ่ม แล้วทาการอบรมตามแผนการอบรมที่วางไว้จานวน 6 ชั่วโมง โดย นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ หลัง จากอบรมเสร็จ ทาการแจ้ง ก าหนดการและรู ปแบบโปรแกรมสุข ศึก ษาในกลุ่ม ศึก ษาตามแผน
โปรแกรมสุขศึกษาจานวน 3 ครั้ง เป็นเวลา 1 เดือนครึ่งและนัดหมายกลุ่มเปรียบเทียบหลังระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง
2.5 ใช้ระยะเวลาในการเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา ในกลุ่ม ศึกษา เป็นเวลา 1 เดือนครึ่ง โดยมีกาหนดการ
ตามโปรแกรม นัดหมายให้ความรู้ และทากิจกรรมตามโปรแกรม ในกลุ่มศึกษา ดังนี้
นัดครั้งที่ 1 1 อาทิตย์หลังอบรมครั้งที่ 1 ให้ความรู้เรื่อง “หลักการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช 4 step”
โดยการนัดหมาย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ใช้ระยะเวลาในการให้ความรู้ 2 ชั่วโมง โดยนักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก การทาการเกษตรเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพตามหลัก
อาชีวอนามัย
นัดครั้งที่ 2 2 อาทิตย์หลังนัดครั้งที่ 1 ให้ความรู้เรื่อง “วิธีทางเลือกเกษตรอินทรีย์ลดสารเคมี เพิ่ม
ผลผลิตและรายได้ และเกษตรชีวภาพโดยใช้สมุนไพรพืน้ บ้าน”ใช้ระยะเวลาในการให้ความรู้ 2 ชั่วโมง โดยนักวิชาการ
แพทย์แผนไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บหลัก การทาการเกษตรโดยการใช้เ กษตรอิน ทรีย์เ พื่อ ความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่
นัดครั้งที่ 3 3 อาทิตย์หลังนัดครั้งที่ 2 ให้ความรู้เรื่อง “กินอยู่อย่างไรเพื่อห่างไกลสารเคมีและจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เ รื่องพฤติกรรมการใช้สารเคมีฆ่าแมลง” โดยการนัดหมาย ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ใช้
ระยะเวลาในการให้ความรู้ 2 ชั่วโมง โดยนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและแนวทางการใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตร
2.7 หลังดาเนินกิจกรรมตามโปรแกรมสุขศึกษาที่กาหนดไว้จานวน 1 เดือนครึ่ง (ระยะเวลา45 วัน) ทาการ
ประเมินความรู้และพฤติกรรมของกลุ่มทดลอง โดยแบบสอบถามการรับรู้กับพฤติ กรรมการป้องกันอันตรายจากการ
ใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช เพื่อประเมินความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช หลังการเข้าร่วมโปรแกรม
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2.8 หลั ง ระยะเวลา 1 เดื อ นครึ่ ง (ระยะเวลา45วั น ) ท าการประเมิ น ความรู้ แ ละพฤติ ก รรมของกลุ่ม
เปรียบเทียบ โดยแบบสอบถามการรับรู้กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีก าจัด เพื่อประเมิน
ความรู้ และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ของกลุ่มเปรียบเทียบ
2.9 นาผลการประเมินความรู้และพฤติกรรม ของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ มาประเมินผล เพื่อ
เปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่ม
3. ขั้นสรุปผลงานวิจัย
เปรียบเทียบ และประเมินผลการดาเนินงาน ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษาในกลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบ เพื่อสรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชากร เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดและประสบการณในการประกอบ
อาชีพเกษตรกร โดยใช้สถิตกิ ารแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 วิเคราะห์ ขอมูลพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช และขอมูลการรับรู
ประโยชน การรับรูอุปสรรค และการรับรูความสามารถแหงตน จากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ด้วยค่าสถิตริ ้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ยของคะแนน (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytical Statistics)
2.1 การเปรียบเทียบ ระดับความรู้ เจตคติและพฤติก รรมการใช้สารเคมี ทั้ง ก่อนและหลัง การได้ รั บ
โปรแกรม สุขศึกษาในกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติ Pair sample t-test
2.2 การเปรียบเทียบ ระดับความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการใช้สารเคมี ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ หลังกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสุขศึกษา โดยใช้สถิติ Independent sample t-test

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปพบว่ากลุ่มศึกษาส่วนใหญ่เป็นชาย ร้อยละ 63.63 หญิง ร้อยละ
36.36 กลุ่มเปรียบเทียบ เป็นชาย และหญิง ครึ่งต่อครึ่ง ทั้งกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ อายุอยู่ในช่วงระหว่าง
30-65 ปี กลุ่มศึกษาจบระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 59.1 รองลงมาจบระดับ ชั้นมัธยมศึกษา ร้อยละ 27.3 ปวช.
ร้อยละ 9.1 และไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 4.5 กลุ่มเปรียบเทียบจบชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 31.8 มัธยมศึกษา 31.8
ไม่ได้เรียน ร้อยละ 9.1 และปวช ปวส. ร้อยละ 4.5 รายได้ต่อปีของกลุ่มศึกษาอยู่ที่ 50,000-100,000 บาท ร้อยละ
45.5 ต่ากว่า 50,000 บาท ร้อยละ 31.8 100,001–150,000 และ 150,001-200,000 รายได้ตอ่ ปีของกลุ่มเปรียบเทียบ
อยู่ที่ 50,000-100,000 บาท ร้อยละ 50 ต่ากว่า 50,000 บาท ร้อยละ 36.4 และ 100,001–150,000 ร้อยละ 13.6
ความเพียงพอของรายได้ กลุ่มศึกษาพอใช้ไม่เหลือเก็บร้อยละ 72.7 พอใช้เหลือเก็บร้อยละ 27.3 กลุ่มเปรียบเทียบ
พอใช้ไม่เหลือเก็บร้อยละ 63.6 ไม่พอใช้เป็นหนี้ร้อยละ 27.3 และพอใช้เหลือเก็บร้อยละ 9.1 ระยะเวลาการประกอบ
อาชีพเกษตรกรกลุ่มศึกษาเป็นเกษตรกรมา 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.3 รองลงมาเป็น 21-25 ปี และ 25 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 22.70 10-15 ปีและ 16-20 ปี ร้อยละ 13.6 ระยะเวลาการประกอบอาชีพเกษตรกรกลุ่มเปรียบเทียบ เป็น
เกษตรก รม า 6-10 ปี คิ ด เป็ น ร้ อยล ะ 31.8 16-20 ปี ร้ อ ยละ 22.7 11-15 ปี 21-25 ปี 25 ปี ขึ้ นไ ป
ร้อยละ 13.6 และ 1-5 ปี ร้อยละ 4.5 กลุ่ม ศึก ษาใช้สารกาจัดศัตรูพืชร้อยละ 100 กลุ่ม เปรียบเทียบ ใช้สารก าจัด
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ศัตรูพืช ร้อยละ 90.9 กลุ่มศึกษาใช้สารกาจัดแมลงร้อยละ 77.3 กลุ่มเปรียบเทียบ ใช้สารกาจัดแมลง ร้อยละ 54.50
กลุ่มศึกษาใช้สารกาจัดเชือ้ ราร้อยละ 63.6 กลุ่มเปรียบเทียบ ใช้สารกาจัดเชือ้ ราร้อยละ 45.5
2. การวิเคราะห์ผลการศึกษา การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความรู้ด้านพฤติกรรม
ของเกษตรกรของกลุ่มศึกษา ทั้งก่อนและหลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษา
2.1. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับความรู้เรื่องพฤติกรรมการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชและการทาเกษตรอินทรีย์ ก่อนการทดลองและหลังการทดลองภายในกลุ่มเดียวกันทั้งกลุ่มศึกษา
และกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ก่อนการทดลองของเกษตรกรกลุ่มศึกษามีค่าเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชและการทาเกษตรอินทรีย์ ในก่อนใช้ ระหว่างใช้และหลังใช้ เท่ากับ 29.68 หลังการทดลอง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 37.68 ส่วนกลุ่ม เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ย ก่อนการทดลองมีค่า เท่ากับ 32.00 หลัง การทดลอง
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.13
2.2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ประโยชน์ของการใช้สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชที่ถูกวิธีและการทาเกษตรอินทรีย์ ก่อนการทดลองและหลังการทดลองภายในกลุ่มเดียวกัน ทั้งกลุ่มศึกษาและ
กลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ก่อนการทดลองของเกษตรกรกลุ่มศึกษามีค่าเฉลี่ยการรับรู้ประโยชน์ของการใช้สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชที่ถูกวิธีเท่ากับ 37.86 หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 81.18 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ย ก่อนการ
ทดลองมีค่าเท่ากับ 72.40 หลังการทดลอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 72.63
2.3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้อุปสรรค์ของการใช้สารเคมีก าจั ด
ศัตรูพืชที่ถูกวิธี และการทาเกษตรอินทรีย์ ก่อนการทดลองและหลังการทดลองภายในกลุ่มเดียวกันทั้งกลุ่มศึกษาและ
กลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ก่อนการทดลองของกษตรกรกลุ่มศึก ษามีค่าเฉลี่ยของการรับรู้อุปสรรค์ใ นการใช้สารเคมี
กาจัดศัตรูพืชที่ถูกวิธี และการทาเกษตรอินทรีย์ เท่ากับ 40.31 หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 58.72 ส่วนกลุ่ม
เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองมีค่าเท่ากับ 41.77 หลังการทดลอง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 41.68
2.4. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถตนเอง ของการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ถูกวิธี และการทาเกษตรอินทรีย์ ก่อนการทดลองและหลังการทดลองภายในกลุ่มเดียวกัน ทั้ง
กลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ก่อนการทดลองของกษตรกรกลุ่มศึกษามีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ถูกวิธี และการทาเกษตรอินทรีย์ เท่ากับ 37.86 หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 51.09 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองมีค่าเท่ากับ 41.72 หลังการทดลอง มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 41.50
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ทดสอบความแตกต่างทางสถิติ (Paired Sample T-test และ Independent Sample T-test)
ตาราง 1 ตารางเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ย ความรู้เกี่ย วกับเรื่อ งพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
การทาเกษตรอินทรีย์ และการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค์ การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ถูกวิธที ั้งก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มศึกษา (N = 22)

1
2
3
4

ความรู้รวมก่อนความรู้รวมหลัง
การรับรู้ประโยชน์ก่อนการรับรู้ประโยชน์หลัง
การรับรู้อุปสรรค์ก่อนการรับรู้อุปสรรค์หลัง
การับรู้ความสามารถก่อนการรับรู้ความสามารถหลัง

Mean
29.68
37.68
37.86
81.18
40.31
58.72
37.86
51.09

S.D.
6.62
.94
6.02
2.78
14.77
1.45
6.02
1.15

t
-6.126

p-value
.001

-40.491

.001

-6.140

.001

-10.396

.001

หมายเหตุ: *ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
ตาราง 2 ตารางเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ย วกับเรื่อ งพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
การทาเกษตรอินทรีย์ และการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค์ การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ถูกวิธที ั้งก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มเปรียบเทียบ (N = 22)

1
2
3
4

ความรู้รวมก่อนความรู้รวมหลัง
การรับรู้ประโยชน์ก่อนการรับรู้ประโยชน์หลัง
การรับรู้อุปสรรค์ก่อนการรับรู้อุปสรรค์หลัง
การับรู้ความสามารถก่อนการรับรู้ความสามารถหลัง

Mean
32.00
32.13
72.40
72.63
41.77
41.68
41.72
41.50

S.D.
5.53
5.12
12.09
12.28
19.13
18.80
6.59
6.22

หมายเหตุ: *ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
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t
-1.00

p-value
.329

-2.01

.057

.439

.665

1.418

.171
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ตาราง 3 เรื่องพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช การทาเกษตรอินทรีย์ และการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้
อุปสรรค์ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ถูกวิธี หลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ (N = 66)
เป้าหมาย
กลุ่มเปรียบเทียบ
ความรู้หลังรวม
กลุ่มศึกษา
กลุ่มเปรียบเทียบ
การรับรู้ประโยชน์หลังรวม
กลุ่มศึกษา
กลุ่มเปรียบเทียบ
การรับรู้อุปสรรค์หลังรวม
กลุ่มศึกษา
กลุ่มเปรียบเทียบ
การรับรู้ความสามารถหลังรวม
กลุ่มศึกษา

Mean
32.13
37.68
41.50
51.09
41.68
58.72
72.68
81.18

Std. Deviation
5.12
.945
6.22
1.15
18.80
1.45
12.28
2.78

t
-4.987
-4.987
-7.107
-7.107
-4.239
-4.239
-3.183
-3.183

p-value
.001
.001
.001
.003

หมายเหตุ: *ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มศึกษามีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้เรื่องพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช การทา
เกษตรอินทรีย์ และการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค์ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการใช้สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชที่ถูกวิธี มากกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (p < 0.05)
ดังตารางที่ 1 และ3 ตามลาดับและสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 และ 3 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ย ด้าน
ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช การทาเกษตรอินทรีย์ และการรับรู้ประโยชน์ การ
รับรู้อุปสรรค์ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ถูกวิธี ไม่แตกต่างกันทัง้ ก่อนและหลัง
การทดลองที่ร ะดับนัยสาคั ญทางสถิติ 0.05 (p > 0.05) ดัง ตารางที่ 2 และสอดคล้องกั บสมมติฐ านข้อ ที่ 3 ของ
การศึกษาในครั้งนี้

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าหญิง อายุอยู่ช่วงระหว่าง 30-65 ปี ส่วนใหญ่
จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา รายได้ ส่วนใหญ่อยู่ที่ 50,000–100,000 บาทต่อปี รายได้เพียงพอต่อการใช้
จ่ายแต่ไม่เหลือเก็บ ประกอบอาชีพเกษตรกร มาแล้วไม่ต่ากว่า 10 ปี ใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชมาแล้วไม่ต่ากว่า 10 ปี
เช่นกัน ใช้สารเคมีทางการเกษตรทั้งสารเคมีกาจัดวัชพืช สารเคมีกาจัดแมลง และสารเคมีกาจัดเชือ้ รา
1. ความรู้ดา้ นพฤติกรรมในการใช้สารเคมีทางการเกษตร และการทาเกษตรอินทร์ หลังการเข้าร่วมโปรแกรม
พบว่ากลุ่มศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ ก่อนใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ระหว่างใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช และหลังการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช และการทาเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึน้ มากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ วรเชษฐ์ ขอบใจ, อารักษ์ ดารงสัตย์ และ พิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ (2553) ได้ศกึ ษา
พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของกลุ่มเกษตรกรต้นน้า:
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กรณีศึกษาชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดพะเยา พบว่าส่วนใหญ่เกษตรกรมีพฤติกรรมก่อนการใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืช ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.24 พฤติกรรมขณะฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.41 ซึ่งกลุ่ม
เกษตรกรตัวอย่าง สวมเสือ้ แขนยาวและกางเกงขายาว สวมถุงมือถุงเท้า สวมรองเทาบู๊ตขณะใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
และพฤติกรรมหลังการใช้สารเคมีกาจัดศั ตรูพืช ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.41 ซึ่งกลุ่ มเกษตรกรตัวอย่าง อาบน้า
สระผม ดวยสบูและแชมพู ทันทีหลังการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืช เปลี่ยนเสือ้ ผาชุดใหมหลังการอาบน้า สระผม ชาระร
างกาย ซัก เสื้อผาชุดที่สวมใสพน สารเคมีทุกครั้ง และการศึก ษาของ พุทธมาศ ส่ง คืน (2559) ได้ศึก ษาผลของ
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ปลูกข้าว
นาปรัง ตาบลเพีย้ ราม อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พบว่า หลังการทดลองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ในกลุ่มทดลอง
มีค่าคะแนนเฉลี่ยด้านพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับก่อน
การทดลองและเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเปรียบเทียบก็มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
2. การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค์ การรับรู้ความสามารถ ในการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ถูกวิธี และ
การทาเกษตรอินทรีย์ หลังการเข้าร่วมโปรแกรมพบว่ากลุ่มศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค
การรับรู้ความสามารถ ในการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ถูกวิธี และการทาเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้นมากกว่า ก่อนเข้า
ร่วมโปรแกรมสุขศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ สุจิตรา ยอดจันทร์ (2554) ได้
ศึกษาผลของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืชของ
ชาวนา พบว่า คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกาจัดศั ตรู พืชก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลองสัปดาห์ที่ 4, 8 และ 12 ของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.001) คะแนนเฉลี่ย ความ
แตกต่างของการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชหลังการ
ทดลอง 12 สัปดาห์ ของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนทดลอง และสูงกว่าหลังการทดลองที่ 4 และ 8 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ (p < 0.05) แสดงว่า โปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพที่สร้างขึ้นจากแบบจาลองความเชื่อด้านสุขภาพมีผลทาให้
ชาวนามีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชสูงขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาตามรุ่นย้อนหลัง (Retrospective cohort study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย
ทานายความสาเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจ โดยทาการศึกษาในผู้ป่วย จานวน 200 ราย ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ
ในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ (1) แบบบันทึกข้อมูลการรักษาของผู้ป่วย (เวชระเบียน) (2) แบบบันทึกเกี่ยวกับการหย่า
เครื่องช่วยหายใจ (Weaning Protocol) และ (3) แบบบันทึกข้อมูลตัวแปรที่ต้องการศึกษา สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ สถิติ
พรรณนา Log-Rank test และ Cox proportional–hazards regression
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสาเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ได้แก่ การได้รับยาปฏิชีวนะ (HR 1.44; 95%CI 1.00–2.07) และการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล (HR 4.32; 95%CI
1.74-10.74) ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะมีโ อกาสหย่าเครื่ องช่วยหายใจสาเร็จ 1.44 เท่า มากกว่าผู้ป่วย
ที่ไม่ได้รับยาปฏิชีวนะ (p < 0.05) และผู้ป่วยที่ไม่มีการติดเชื้อในโรงพยาบาล มีโอกาสหย่าเครื่องช่วยหายใจส าเร็จ
4.32 เท่า มากกว่าผู้ป่วยที่มีการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล (p < 0.05)
การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการป้องกันการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลในผู้ป่วยใส่คาท่อช่วย
หายใจ และการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะอย่างเข้มข้น เพื่อลดระยะเวลาการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
คาสาคัญ: ปัจจัย การหย่าเครื่องช่วยหายใจ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม

Abstract
The retrospective cohort study was performed, aimed to determine the factors related to respiratory
machine weaning. Two hundred patients with respiratory machine in semi crisis ward in Phayao hospital were
observed during 1st October 2016 to 31st December 2017. Data was collected by medical record, weaning protocol,
1นิสิตคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1Graduate Student, School of Medicine, University of Phayao, Phayao 56000
2 Medical Physician of Phayao Hospital, Phayao 56000
3 School of Medicine, University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author : tuipari.jai@gmail.com
2แพทย์อายุรกรรม

- Proceedings -

87

and recording variables of interest. Statistics employed in this study were descriptive statistics, Log-Rank test and
Cox proportional hazard regression.
The results revealed that the factors statistically related to weaning were receiving antibiotics (HR 1.44;
95%CI 1.00-2.07) and nosocomial infection (HR 4.32; 95% CI 1.74-10.74). The patients, who received antibiotics,
had chance of weaning 1.44 times more than patients who did not received antibiotics (p < 0.05) and those who
did not get nosocomial infection had chance of weaning 4.32 times higher than those who got nosocomial infection
(p < 0.05).
This study implied the importance of prevention of nosocomial infection among the patients with
respiratory machine and intensive care of the patients who received antibiotics for less time respiratory machine
weaning.
Keywords: Factors, Weaning Mechanical Ventilator, Semi-Crisis ward

บทนา
การใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลว เป็นวิธีการรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ อ ยู่ใ น
ภาวะวิกฤต เพื่อรักษาพยาธิสภาพของผู้ป่วยจนกระทั่งสามารถหายใจได้เ อง แต่หากผู้ป่วยยังไม่สามารถหายใจได้
ด้วยตนเอง มีความจาเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต่อไปเป็นเวลานาน จะทาให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ที่สาคัญคือ ปอดแตก (Pneumothorax) การบาดเจ็บในทางเดินหายใจ (airway injury) ถุ งลมปอดถู กทาลาย (alveolar
damage) และปอดอักเสบจากการใช้เ ครื่องช่วยหายใจ (Ventilator–Associated Pneumonia: VAP) ซึ่ง พบได้ประมาณ
วันละ 1-3% ในช่วงแรกของการใช้เครื่องช่วยหายใจและยังพบว่า มีอัตราการเสียชีวิตประมาณ 50-80% นอกจากนั้น
ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ประกอบด้วย กระบัง-ลมฝ่อ (diaphragm atrophy) ปริมาตรเลือดส่งผ่านจากหัวใจต่อนาทีลดลง
(decreased cardiac output) และภาวะออกซิเจนเป็นพิษ (Oxygen toxicity) (Hoesch, et al., 2012)
การหย่าเครื่องช่วยหายใจ (weaning from machanical ventilation) เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่สาคัญที่สุด
อย่างหนึ่ง ของการดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะการหายใจล้มเหลว ซึ่งการหย่าเครื่องช่วยหายใจ หมายถึง การเลิกใช้
เครื่องช่วยหายใจ หรือค่อย ๆ ลดการใช้เครื่องช่วยหายใจ จนกระทั่งถอดเครื่องช่วยหายใจ เพื่อให้ผู้ป่วยหายใจได้ด้วย
ตนเอง โดยไม่ตอ้ งพึ่งเครื่องช่วยหายใจ แต่พบว่า 20-30% ของผู้ป่วยอยู่ในช่วงที่หย่าเครื่องช่วยหายใจยาก ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลวได้ รับการรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจเป็นเวลามากกว่า 96
ชั่วโมง (4 วัน) มีถึง 252,577 คน ในปี ค.ศ. 2000 และคาดว่าจะสูงถึง 605,898 คน ในปี ค.ศ. 2020 (มลธิรา อุดชุมพิสัย,
2552) โดยปัจจุบันมีการจัดจาแนกผู้ป่วยที่หย่าเครื่องช่วยหายใจสาเร็จ โดยใช้จานวนวัน ในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
เป็นตัวก าหนดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. หย่าเครื่องช่วยหายใจง่าย (Simple weaning) คือ ผู้ป่วยที่หย่าเครื่องช่วย
หายใจสาเร็จในครั้งแรก 2. หย่าเครื่องช่วยหายใจยาก (Difficult weaning) คือผู้ป่วยที่ใช้เวลาในการหย่าเครื่องช่วย
หายใจนาน 2-7 วัน 3. หย่าเครื่องช่วยหายใจเป็นเวลายาวนาน (Prolonged weaning) คือ ผู้ป่วยที่ใช้เวลาในการหย่า
เครื่องช่วยหายใจมากกว่า 7 วัน และจากการวิจัยพบว่า กลุ่มหย่าเครื่องช่วยหายใจยาก 52% ที่สาเร็จ และ 48% ไม่
สาเร็จ (Rushforth, 2005)
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หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลพะเยา เริ่มใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจตั้งแต่ เดือน
เมษายน พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน และจากสถิติการหย่าเครื่องช่วยหายใจตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือน
กั น ยายน พ.ศ. 2560 พบว่ า มี ผู้ ป่ ว ยหย่ า เครื่อ งช่วยหายใจส าเร็จ จ านวน 257 ราย จากจ านวนผู้ป่ ว ยที่ ใ ช้แนว
ปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจ จานวน 278 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.45 และหย่าเครื่องช่วยหายใจไม่สาเร็จ จานวน 21
ราย คิดเป็นร้อยละ 7.55 แต่กลุ่มที่หย่าเครื่องช่วยหายใจสาเร็จ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ป่วยที่หย่าเครื่องช่วยหายใจง่าย 84
ราย คิดเป็นร้อยละ 32.68 กลุ่มผู้ป่วยที่หย่าเครื่องช่วยหายใจยาก จานวน 163 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.43 และกลุ่มผู้ป่วย
ที่หย่าเครื่องช่วยหายใจเป็นเวลานาน จานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.89 (งานเฝ้าระวังการติดเชือ้ โรงพยาบาลพะเยา
, 2560) โดยผู้ป่วยกลุ่มที่หย่าเครื่องช่วยหายใจยากและหย่าเครื่องช่วยหายใจเป็นเวลานานเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่นอน
โรงพยาบาลนาน ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และมีความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อในปอดจากการใช้ เครื่องช่วยหายใจ
ตลอดจนอาจทาให้อัตราการตายสูงขึ้นได้ ผู้ศึก ษาจึง มีความสนใจศึก ษาปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการหย่ า
เครื่องช่วยหายใจ และระยะเวลาที่ใช้เครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วย เพื่อทราบถึงปัญหาของการหย่าเครื่องช่วยหายใจใน
ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ในหอผู้ป่วยและนาผลการวิจัยที่ได้มาใช้ในการวางแผนในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วย
ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. ศึกษาความสาเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจและระยะเวลาคาท่อช่วยหายใจ (Survival function) ในหอ
ผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลพะเยา
2. เปรี ย บเที ย บความส าเร็ จของการหย่ า เครื่อ งช่ว ยหายใจ และระยะเวลาคาท่ อ ช่ ว ยหายใจ (Survival
function) ในกลุ่มตัวแปรที่ศึกษาในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลพะเยา
3. หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทานาย (Predicting factors) และความสาเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจใน
หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลพะเยา

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิด
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น

ข้อมูลทั่วไป
ผลการตรวจเลือด
- เพศ
- ยูเรียไนโตรเจน
- อายุ
- อัตราการกรองของไต
- โรค
- โปแตสเซี่ยม
- รูปแบบการหย่า
- โซเดียม
- ดัชนีมวลกาย
- คาร์บอนไดออกไซด์
- ยาปฏิชีวนะ
- ออกซิเจน
- การติดเชือ้
- การติดเชือ้ ในโรงพยาบาล

สัญญาณชีพ
- ความดันซีสโตลิก
- ความดันไดแอสโตลิก
- อัตราการเต้นของหัวใจ
- อัตราการหายใจ
- อุณหภูมิร่างกาย
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รูปแบบการศึกษา การศึกษาตามรุ่นย้อนหลัง (Retrospective cohort study)
เหตุการณ์ที่สนใจ (Endpoint of interest) ความสาเร็จการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
ตัวแปรที่สนใจ (Factors of interest) มี 5 ตัวแปร คือ ภาวการณ์ตดิ เชือ้ การติดเชือ้ ในโรงพยาบาล การได้รับ
ยาปฏิชีวนะ การเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ และอุณหภูมิของร่างกาย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรมโรงพยาบาลพะเยา
อายุ 20 ปีขึ้นไป กาหนดโดยคานวณตามสูตรของ cox proportional–hazards regression N = 10k/P; k คือ จานวนตัวแปร
ที่สนใจศึกษา (กาหนด 5 ตัวแปร) p คือ อัตราการหย่าเครื่องช่วยหายใจสาเร็จเฉลี่ย 8 เดือน ของผู้ป่วยตั้งแต่ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2559–เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับ 0.27
10(5)
ขนาดตัวอย่าง =
0.27
= 185 เพิ่มอีก 10 เปอร์เซ็นต์รวมเป็น 200 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลการรักษาผู้ป่วย (เวชระเบียน)
ส่วนที่ 2 แบบบันทึกเกี่ยวกับการหย่าเครื่องช่วยหายใจ (Weaning Protocol)
ส่วนที่ 3 แบบบันทึกข้อมูลตัวแปรที่ต้องการศึกษา
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนีเ้ ป็นการเก็บข้อมูลย้อนกลับจากบันทึกการรักษาในแฟ้มประวัติของผู้ป่วย จากระบบคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาล (Hospital information system) และจากแบบบันทึกเกี่ยวกับการหย่าเครื่องช่วยหายใจ (Weaning protocol)
ของหอผู้ป่วยและของงานเฝ้าระวังการติดเชื้อของโรงพยาบาล (ICN) หลังจากเสนอโครงการผ่านคณะกรรมการจริยธรรม
มหาวิทยาลัยพะยา จึงทาการเก็บข้อมูลผู้ป่วย
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน
สถิติเชิงอนุมาน
Survival analysis
วิเคราะห์ความสาเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจและระยะเวลาคาท่อช่วยหายใจ
Log-Rank test
ทดสอบความแตกต่างของความสาเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจในกลุ่มที่มีการติดเชือ้ กับกลุ่มที่ไม่มีการติดเชือ้
Cox proportional-hazards regression
หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการหย่าเครื่องหลายตัวแปรพร้อมกัน แสดงความสัมพันธ์ด้วย ค่า
Hazard ratio (HR) และ 95% Confident interval (95% CI)
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ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป จากประชากรที่ใช้ศึกษาทั้งหมด 200 ราย เป็นเพศชายจานวน 111 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.5
เป็นเพศหญิงจานวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.5 อายุน้อยที่สุด 20 ปี และอายุมากที่สุด 97 ปี โดยเฉลี่ยอายุ 66.69
ปี (S.D. = 15.13) เข้ารับการรักษาด้วยโรคระบบทางเดินหายใจจานวน 108 ราย คิดเป็นร้อยละ 54 โรคที่ไม่เกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ 92 ราย คิดเป็นร้อยละ 46 รับผู้ป่วยจากห้องฉุกเฉิน จาวน 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา
เป็นรับย้ายจากหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย จานวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 21 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง จานวน 26 ราย
คิดเป็นร้อยละ 13 หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม จานวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 13 และห้องพิเศษ จานวน 6 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 3 ตามลาดับ
2. ความส าเร็ จของการหย่ า เครื่อ งช่วยหายใจและระยะเวลาหย่ า เครื่อ งช่ว ยหายใจ พบว่ า ผู้ ป่ วยหย่ า
เครื่องช่วยหายใจได้สาเร็จจานวน 166 ราย คิดเป็นร้อยละ 83 หย่าเครื่องช่วยหายใจไม่สาเร็จ จานวน 34 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 17 ผู้ป่วยที่หย่าเครื่องช่วยหายใจสาเร็จใช้เวลาน้อยที่สุด 1 วัน นานที่สุด 48 วัน โดยเฉลี่ยจานวนวัน 4.19 วัน ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.76 วัน

ภาพ 1 กราฟแสดงจานวนวันที่เข้ารับการใส่ท่อช่วยหายใจจนถึงถอดท่อช่วยหายใจ
3. ปัจจัยทานายความสาเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจและการเปรียบเทียบการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
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ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบการหย่าเครื่องช่วยหายใจและปัจจัยทานาย
ปัจจัยทานาย
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 60 ปี
60 ปี ขึน้ ไป
โรค
ระบบทางเดินหายใจ
โรคอื่น ๆ
รูปแบบการหย่า
CPAP
T-pice
CPAP ร่วมกับ T-pice
การติดเชื้อ
ติดเชือ้
ไม่ติดเชือ้
ยาปฏิชีวนะ
ได้รับ
ไม่ได้รับ
การติดเชื้อในโรงพยาบาล
ติดเชือ้
ไม่ติดเชือ้
ดัชนีมวลกาย
น้อยกว่า 18.5 kg/m2
18.5 kg/m2 ขึน้ ไป
ความดันซีสโตลิก
น้อยกว่า 90 mmHg
90-140 mmHg
มากกว่า 140 mmHg
ความดันไดแอสโตลิก
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 90 mmHg
มากกว่า 90 mmHg

จานวน
(ราย)

หย่าเครื่อง
Censored **
ช่วยหายใจสาเร็จ (ราย)
(ราย)

ค่า
มัธยฐาน

P value

111
89

85
73

26
16

3
3

60
140

46
112

14
28

3
3

0.86

108
92

80
78

28
14

4
3

0.03*

70
80
16

66
77
15

4
3
1

3
3
5

0.24

138
62

104
54

34
8

4
3

0.01*

155
45

118
40

37
5

4
2

0.00*

10
159

6
152

4
7

7
3

0.00*

24
176

21
137

3
39

3
3

0.65

17
128
55

13
99
46

4
29
9

5
4
3

0.10

173
27

138
20

35
7

3
5

0.99
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ตาราง 1 (ต่อ)
ปัจจัยทานาย
อัตราการเต้นของหัวใจ
น้อยกว่า 60 ครั้ง/นาที
60-100 ครั้ง/นาที
มากกว่า 100 ครั้ง/นาที
อัตราการหายใจ
น้อยกว่า 12 ครั้ง/นาที
12-18 ครั้ง/นาที
มากกว่า 18 ครั้ง/นาที
อุณหภูมิของร่างกาย
น้อยกว่า 35 ๐C
มากกว่าหรือเท่ากับ 35.5-37.5 ๐C
มากกว่า37.5 ๐C
ยูเรียไนโตรเจน
น้อยกว่า 20 mg/dl
มากกว่าหรือเท่ากับ 20 mg/dl
อัตราการกรองของไต
น้อยกว่า 10 mg/dl
10-20 mg/dl
มากกว่า 20 mg/dl
โปรแตสเซียม
น้อยกว่า 3.5 mEq/L
3.5-5 mEq/L
มากกว่า 5 mEq/L
โซเดียม
น้อยกว่า 135 mEq/L
135-145 mEq/L
มากกว่า 145 mEq/L
คาร์บอนไดออกไซด์
น้อยกว่า 23 mEq/L
23-30 mEq/L
มากกว่า 30 mEq/L
ออกซิเจน
มากกว่าหรือเท่ากับ 95 %
น้อยกว่า 95 %

จานวน
(ราย)

หย่าเครื่อง
ช่วยหายใจสาเร็จ (ราย)

Censored **
(ราย)

ค่า
มัธยฐาน

1
77
80

1
77
80

0
0
0

3
3

0.20

129
71

105
53

24
18

3
3

0.20

155
45

125
33

30
12

3
3

0.03*

169
31

131
27

38
4

5
3

0.48

17
14
135

17
14
127

0
0
8

3
2
3

0.61

55
48
63

50
46
62

5
2
1

4
3
3

0.10

57
46
63

54
42
62

3
4
1

3
3
3

0.11

114
54
32

96
37
25

18
17
7

3
3
5

0.17

175
25

137
21

38
4

3
3

0.67
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หมายเหตุ : *p <0.05
**censored : ผู้ป่วยที่เสียชีวิตหรือได้รับการส่งต่อไปที่แผนกอื่น โรงพยาบาลอื่น หรือไม่สมัครใจรับ การ
รักษาต่อ หรือ ครบระยะเวลาที่กาหนดในการศึกษา โดยที่ยังหย่าเครื่องช่วยหายใจไม่สาเร็จ
จากตาราง 1 เมื่อนาปัจจัยที่ศึกษาทั้งหมดมาวิเคราะห์เปรียบเทียบความสาเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
พบว่า ปัจจัยด้านโรค การติดเชือ้ การได้รับยาปฏิชีวนะ การติดเชือ้ ในโรงพยาบาล และอุณหภูมิของร่างกาย มีผลต่อ
ความสาเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจสาเร็จอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ปัจจัยด้านโรคผู้ป่วยที่เข้ารับ
การรักษาส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยจะมีอาการก าเริบของโรค จะมีการอุดกั้นของ
ทางเดินหายใจมากยิ่ง ขึ้นทาให้มีอาการการหายใจล้ม เหลวจากการที่มีก ารเพิ่ม ขึ้น ของ resistive load จาก airway
resistance ที่สูงขึ้นจากการอุดกั้นของหลอดลมทาให้อากาศไหลเข้าออกไม่สะดวกทาให้มีการใช้พลังงาน ในการหายใจ
เพิ่มมากขึ้นจนกล้ามเนื้อหายใจอ่อนล้าทางานไม่ไหว ส่งผลให้ใช้ระยะเวลาในการหย่าเครื่องช่วยหายใจนานขึน้ ปัจจัย
ด้านการติดเชือ้ อุณหภูมิของร่างกายและการได้รับยาปฏิชีวนะมีความเกี่ยวเนื่องกันกล่าวคือ เมื่อร่างกายเกิดภาวะติด
เชือ้ ขึน้ ทาให้เกิดผลต่อระบบภูมิต้านทานของร่างกายทั้งระดับเซลล์ และฮอร์โมนทาให้มีผลต่ออวัยวะอย่างกว้างขวาง
โดยเชื้อโรคต่าง ๆ จะสร้าง toxin มากระตุ้น monocyte, neutrophil และ endothelial cell หลั่ง mediators เกิดการ
กระตุ้น inflammatory response ทั่วร่างกายทาให้เ ซลล์เ สื่อมสภาพหลอดเลือดขยายตัว ทาให้เกิดอาการแสดงของ
ภาวะการติดเชือ้ คือ มีไข้ หนาวสั่น ชีพจรเร็ว หายใจเร็ว ระดับความรู้สกึ ตัวลดลงและความดันโลหิตต่าลงจนดาเนินไปสู่
ภาวะช็อคได้ (วีรพงศ์ วัฒนาวนิช, 2557) ในระยะนีผ้ ู้ป่วยจะเกิดความอ่อนแอของร่างกายทาให้หย่าเครื่องช่วยหายใจไม่
สาเร็จ และเมื่อพบว่าผู้ป่วยมีการติดเชือ้ ในร่างกายแพทย์จงึ จาเป็นต้องรักษาโดยการให้ยาปฏิชีวนะในการรักษา เพื่อแก้ไข
สาเหตุของการติดเชือ้ โดยเร็วที่สุด ผู้ป่วยจึงต้องใช้เวลาในการรักษา การติดเชือ้ ให้ดีขึ้นควบคู่ไปกับการหย่าเครื่องช่วย
หายใจ หรือรอรักษาการติดเชื้อให้ดีขึ้นก่อนจึง จะทาการหย่าเครื่องช่วยหายใจทาให้ต้องใช้ ระยะเวลาในการหย่า
เครื่องช่วยหายใจนานถึงจะหย่าได้สาเร็จ ปัจจัยด้านการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล ในผู้ป่วยที่ใส่คาท่อช่วยหายใจนาน คือ
ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator-Associated Pneumonia; VAP) ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญของการติด
เชื้อในโรงพยาบาลทาให้ผู้ป่วยเกิดภาวะวิกฤติเพิ่มขึ้นเพิ่มระยะเวลาในการรักษาไม่สามารถถอดท่อ ช่วยหายใจออกได้
โดยเร็ว (อุรา แสงเงิน, 2557) ส่วนปัจจัยด้านเพศ อายุ รูปแบบการหย่า ดัชนีมวลกาย ความดันซิสโตลิก ความดันไดแอสโต
ลิก อัตราการเต้นของหั วใจ อัตราการหายใจ ค่ายูเ รียไนโตรเจน อัตราการกรองของไต โปแตสเซี่ยม โซเดียม
คาร์บอนไดออกไซด์และ ออกซิเจน ไม่มีผลต่อความความสาเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจ (p > 0.05)
ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทานายและความสาเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
ปัจจัยทานาย
ได้รับยาปฏิชีวนะ
ไม่มีการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล

B
.366
1.464

SE

Wald

df p-value

.186
.464

3.894
9.944

1
1

.048
.002

HR
1.442
4.324

95.0% CI for HR
Lower Upper
1.002 2.074
1.740 10.742

จากตาราง 2 พบว่ า เมื่ อ น าปั จ จั ย ทั้ ง หมดที่ มี ผ ลต่ อ การหย่ า เครื่ อ งช่ ว ยหายใจจากตาราง 1 มาหา
ความสัมพันธ์กัน ตัวแปรที่สามารถทานายความสาเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจคือ การได้รับยาปฏิชีวนะ ( HR
1.44; 95%CI 1.00–2.07) และการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล (HR 4.32; 95%CI 1.74-10.74) ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยา
ปฏิชีวนะมีโอกาสหย่าเครื่องช่วยหายใจสาเร็จ 1.44 เท่า มากกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาปฏิชีวนะ (p < 0.05) และผู้ป่วยที่ไม่
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มีการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลมีโอกาสหย่าเครื่องช่วยหายใจสาเร็จ 4.32 เท่า มากกว่าผู้ป่วยที่มีการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
(p < 0.05) แสดงว่าภาวะการติดเชื้อกับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะมีความสัมพันธ์กั น ดังนั้นในผู้ป่วยที่ใส่คาท่ อช่ว ย
หายใจหากมีภาวะการติดเชือ้ ร่วมด้วยได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะจะทาให้มีโอกาสหย่าเครื่องช่วยหายใจได้สาเร็จ

วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษาในครั้งนี้ มุ่งเน้นที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทานายความสาเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจในหอ
ผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรมโรงพยาบาลพะเยา ซึ่งพบว่าผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะมีโอกาสหย่าเครื่องช่วย
หายใจสาเร็จ 1.44 เท่า มากกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาปฏิชีวนะสอดคล้องกับการศึกษาของ Chia–Cheng Tsenge, et al.
(2012) ได้ศกึ ษาปัจจัยทานายการพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาลเซียเมนเชียงกง ประเทศจีน พบว่า การรักษา
ด้วยยาปฏิชีวนะทาให้เ พิ่ม อัตราการหย่าเครื่องช่วยหายใจ (Rank test, P = 0.001) และผู้ป่วยที่ไ ม่มีก ารติดเชื้อใน
โรงพยาบาลมีโอกาสหย่าเครื่องช่วยหายใจสาเร็จ 4.32 เท่า แสดงว่าการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลส่งผลให้ผู้ป่วยต้องใช้
เวลาในการนอนโรงพยาบาลนานขึ้น มีค่าใช้จ่ายในการรัก ษาสูง ขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจ ไม่สามารถถอดท่อช่วยหายใจออกได้จนอาจทาให้เสียชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ภมร
แช่ม รัก ษา และ ธันยมัย ศรีหมาด (2557) ซึ่ง พบว่า ปัจจัยทานายระยะเวลาการหย่าเครื่ องช่วยหายใจในผู้ ป่ ว ย
ศัลยกรรมทางเดินหายใจสาเร็จอย่างมีนัยสาคัญ ได้แก่ ภาวะติดเชื้อ (β = 0.52) นอกจากนี้ผลการศึกษายัง พบว่า
ผู้ป่วยที่ใ ส่คาท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุร กรรมโรงพยาบาลพะเยาอยู่ใ นกลุ่มถอดท่อช่วยหายใจยาก
(ใช้เวลา 2-7 วัน) คือ ใช้เวลามากกว่าหรือเท่ากับ 4 วัน (4.19 วัน)
ดังนั้น จากผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของการตระหนักถึงการป้องกันการติดเชือ้ ใน
โรงพยาบาลของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ
จากการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลขึ้น นอกจากนี้การแก้ไขภาวะติดเชื้อตั้งแต่ เริ่มแรกของผู้ป่วย เป็นการป้องกันไม่ให้การ
ดาเนินโรคไปสู่ภาวะติดเชือ้ ที่รุนแรงมากขึ้น โดยบทบาทของพยาบาลผู้ดูแลมีสว่ นช่วยโดยการประสานงานกับแพทย์ใน
การค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อได้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วย
หย่าเครื่องช่วยหายใจได้เร็วขึน้ ไม่เกิดการชะงักระหว่างการหย่าเครื่องช่วยหายใจ และช่วยลดระยะเวลาการใส่คาท่อ
ช่วยหายใจลงได้ ซึ่งสามารถนาผลการศึกษาในครั้งนี้ไปวางแผนในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยที่ใส่คาท่อช่วย
หายใจได้ตอ่ ไป

กิตติกรรมประกาศ
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สนับสนุนการศึกษาครั้งนี้ให้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้ศึกษาจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

- Proceedings -

95

เอกสารอ้างอิง
งานเฝ้าระวังการติดเชือ้ โรงพยาบาลพะเยา. (2560). แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจ. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
ภมร แช่มรักษา และ ธันยมัย ศรีหมาด. (2557). ปัจจัยทานายระยะเวลาหย่าเครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วย
ศัลยกรรมทางเดินหายใจ. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 6(2), 36-46.
มลธิรา อุดชุมพิสัย. (2552). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นเวลานานในผู้ป่วยวิกฤต
ทางอายุรกรรม. วิทยานิพนธ์ พย.ม., มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ.
วีรพงศ์ วัฒนาวนิช. (2557). แนวทางการรักษาว่าสุดในภาวะช็อคจากการติดเชื้อ (พิมพ์ครั้งที่ 2).
ม.ป.ท.: เวชบาบัดวิกฤตสงขลานครินทร์.
อุรา แสงเงิน. (2557). การพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (พิมพ์ครั้งที่ 2).
ม.ป.ท.: เวชบาบัดวิกฤตสงขลานครินทร์.
Chia-Cheng Tsenge, et al. (2012). Factors predicting ventilator dependence inpatients with ventilator-associated
pneumonia. The Scientific World Journal, 2012(547241), 10.
Hoesch, et al. (2012). Acute lung injury in critical neurological illness. Critical Care Medicine,
40(2), 587-593.
Rushforth, K. (2005). A randomized controlled trial of weaning from mechanical ventilation in pediatric
intensive care: Methodological and practice issues. Intensive and Critical Care Nursing, 21,
76-86.

- Proceedings -

96

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนชาวเขา โรงเรียนธารทิพย์ จังหวัดเชียงราย
Factors Relating to The Nutritional Status and Food Consumption Behaviors of
Hill Tribe Students in Tharntip School Chiangrai Province
ชัชวรินทร์ พัฒน์บดินทร์กุล1* และ สมคิด จูหว้า2
Chatwarin Patbadinkun1* and Somkid Juwa2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภค และความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะโภชนาการกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนชาวเขา โรงเรียนธารทิพย์ จังหวัดเชียงราย
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือนักเรียนชาวเขา โรงเรียนธารทิพย์ จังหวัดเชียงราย ทั้งหมด 360 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่
เครื่องชั่งน้าหนัก ที่วัดส่วนสูง กราฟมาตรฐานน้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงเด็กไทยอายุ 1-19 ปี ของ กองโภชนาการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2547 และแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภค วิเคราะห์ข้อมูลด้ว ยสถิติ
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ผลการวิจัย
พบว่าส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการอยู่ในระดับปกติ พฤติกรรมการบริโภค อยู่ในระดับปานกลาง และภาวะโภชนาการ
กั บพฤติก รรมการบริโภคไม่มีความสัมพันธ์กัน ข้อเสนอแนะควรติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่ มีภาวะโภชนาการต่า
จัดทาโครงการส่งเสริมการออกกาลังกาย สาหรับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ใหความรู้ดา้ นโภชนาการ และการ
รู้เท่าทันในการเลือกบริโภคอาหาร สาหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่ไม่เหมาะสม
คาสาคัญ: ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภค

Abstract
The descriptive research aimed to examine a relationship between nutritional status and food consumption
among hill tribe students in Tharntip school, Chiangrai province. Population are 360 students and all was studied.
Measures include the 2004 standard growth chart for 1-19 years of Thai students for measuring nutrition status
and questionnaires for food consumption. Two-third of three experts rated their agreement for testing content
validity, and Cronbach’s alpha of 0.72 was reported for testing reliability. Frequency, mean, standard deviation,
and Chi-square were used to analyze the data. The results showed that the majority of students had a normal
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nutrition status and moderate level of food consumption. The relationship between nutrition status and food
consumption was not statistically significant.
Keywords: Nutritional status, Food consumption behavior

บทนา
ปัจจุบันปัญหาภาวะโภชนาการมีอยู่ในทุกประเทศทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว และกาลังพัฒนา จากรายงานการ
สารวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 แสดงให้เห็นแนวโน้มภาวะโภชนาการของเด็กไทยที่มีภาวะ
เตีย้ และน้าหนักน้อย มีความชุกลดลงแต่ภาวะน้าหนักเกินและอ้วนเพิ่มขึน้ สาหรับประเทศไทยได้รับการยกย่องในเวที
โลกให้เป็นตัวอย่างของประเทศที่ประสบความสาเร็จอย่างยิ่ง ในการขจัดปัญหาการขาดสารอาหารภาวะโภชนาการ
พร่องลดน้อยลง ภาวะขาดสารอาหารรุนแรง (ระดับ 3) เหลือน้อยมากแทบไม่มีรายงาน อย่างไรก็ตาม ยังพบเด็ก
น้าหนักน้อยและเตีย้ ได้ในเด็กยากจนด้อยโอกาส เช่น นักเรียนชาวเขา ในขณะเดียวกันก็พบเด็กไทย มีภาวะโภชนาการ
เกินและโรคอ้วนรุนแรงขึน้ ส่งผลให้พบปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่ม ขึน้ ทั้งหมดนีล้ ้วนบั่นทอนคุณภาพของทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศในอนาคต (ลัดดา เหมาะสุวรรณ, 2552) นอกจากนี้ในการสารวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 4
พ.ศ. 2551-2552 พบว่า พฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กไทย มีจานวนไม่นอ้ ย ที่รับประทานผัก ผลไม้นอ้ ย
กว่า 2 ส่วนต่อวัน แต่มีการรับประทานขนมซองทุกวัน ร้อยละ 28 ดื่มน้าอัดลมและเครื่องดื่มหวานทุกวัน ร้อยละ 15.3
และร้อยละ 10.4 ของเด็กวัยเรียนไม่รับประทานอาหารเช้า
ปัญหาจากพฤติกรรมเสี่ยงการบริโภคอาหาร การออกกาลังกาย และการควบคุมอารมณ์ส่งผลต่อสุขภาพ
ของเด็กนักเรียน ในปัจจุบันแนวโน้ม เด็กวัยเรียนมีภาวะน้าหนักเกินของเด็กตั้งแต่เกินเกณฑ์มาตรฐานจนถึงโรคอ้วน
มีอัตราเพิ่ม สูง ขึ้น ซึ่ง กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่แอบแฝงในเด็กวัยเรียนเกือบทุก สัง คม จนเป็นปัญหาสาธารณสุข
ที่สาคัญของประเทศไทย ดังนี้
ผลการสารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 พบว่า พฤติกรรมการ
กินที่ไม่ถูกต้อง มีการกินผักผลไม้นอ้ ย พบว่า เด็กและเยาวชน อายุ 6-14 ปี มีเพียงร้อยละ 6.8 ที่มีพฤติกรรมการกิน
ผักและผลไม้ที่เหมาะสมและเพียงพอตามคาแนะนา (5 ขีด) และยิ่งไปกว่านั้นมีพฤติกรรมการกินมันฝรั่งทอดเกือบทุก
วัน ร้อยละ 12.4 และกินทุกวันร้อยละ 8.9 กินขนมกรุบกรอบทุกวันร้อยละ 19.1 และกินทุกวัน ร้อยละ 27.4 และมี
พฤติก รรมการดื่ม น้าอัดลมเกือบทุกวันร้อยละ 16.5 และดื่ม ทุก วันร้อยละ 17.2 ซึ่ง เป็นความนิยมที่ม ากั บสัง คม
ตะวันตกเป็นค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง และยังพบอีกว่า เด็กอายุ 10-14 ปี งดอาหารมือ้ เช้า ถึงร้อยละ 63 (วิชัย เอกพลากร,
2553)
เด็กวัยเรียนจัดเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นวัยหัวเลีย้ วหัวต่อที่จะก้าวสูว่ ัยรุ่น
เด็ก วัยนี้มีก ารเจริญเติ บโตอย่ างรวดเร็ว ซึ่ง นัก เรียนชาวเขาเป็ นกลุ่ม ที่ ค วรได้ รั บประทานอาหารที่ถู ก ตามหลั ก
โภชนาการ โรงเรียนธารทิพย์ ตั้งอยู่ที่ ตาบลท่าสุด อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อขยาย
โอกาสให้นักเรียนชาวเขาได้รับการศึกษาและพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพ โดยเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนชาวเขา
จากหลากหลายชนเผ่า ทาให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ เช่น ขาดการบริโภคโปรตีนในปริ ม าณ
ที่เพียงพอต่อช่วงวัย ส่งผลถึงการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เป็นต้น

- Proceedings -

98

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภค ของนักเรียนชาวเขา โรงเรียนธาร
ทิพย์ จังหวัดเชียงราย เพื่อที่จะนาข้อมูลพื้นฐานที่ได้ไปเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และป้องกัน
ภาวะโภชนาการเกินของเด็กวัยเรียนได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของนักเรียนชาวเขา โรงเรียนธารทิพย์ จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนชาวเขา โรงเรียนธารทิพย์ จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการ กับ พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนชาวเขา โรงเรียน
ธารทิพย์ จังหวัดเชียงราย

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีตัวแปรต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ลักษณะทางประชากร
เพศ
ภาวะโภชนาการ
ระดับช่วงชั้น
พฤติกรรมการบริโภค
ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชาวเขา โรงเรียนธารทิพย์ จังหวัดเชียงราย ทั้งหมด 360 คน โดยทา
การเก็บข้อมูลในนักเรียนทุกคน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เครื่องชั่งน้าหนัก ที่วัดส่วนสูง กราฟการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน
ของ กรมอนามัย (2550) แบ่ง ภาวะโภชนาการเป็น 3 ระดับ โดยพิจารณาจาก ดัช นีวัดชี้วัดน้าหนักต่ออายุ (W/A)
ส่วนสูงต่ออายุ (H/A) น้าหนักต่อส่วนสูง (W/H) เทียบกับกราฟดังนี้
ระดับปกติ หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ +2SD ถึง -2SD
ระดับต่า หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ ต่ากว่า -2SD
ระดับเกิน หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ สูงกว่า +2SD
แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กอายุ 6-13 ปี ดัดแปลงของกรมอนามัย (กรมอนามัย,
2550) ให้มีเนื้อหาและข้อความกระชับ จานวน 15 ข้อ เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 4 ระดับ
แบ่งระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ตามหลักการหาค่าพิสัย 3 ช่วง แปลผลดังนี้
ค่าเฉลี่ย 3.01-4.00 ระดับดี
ค่าเฉลี่ย 2.01–3.00 ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.00–2.00 ระดับน้อย
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้ศึกษานาแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ในด้านโภชนาการเด็ก จานวน 3 ท่าน หาค่าดัชนี ความ
สอดคล้องของข้อมูล (IOC) ได้เกิน 2 ใน 3 ทุกข้อ และนาไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน จานวน 20 คน
คานวนหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ได้ 0.72
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
สถิติเ ชิง พรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หา
ความสัมพันธ์โดยใช้ค่า Chi-square

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของประชากรที่ศกึ ษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.3 อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ร้อยละ 48.9 และระดับประถมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 51.1 บุคคลผู้ดูแลหลักส่วนใหญ่ คือ มารดา ร้อยละ 38.3
รองลงมาคือทั้งบิดาและมารดา ช่วยกันดูแล ร้อยละ 35 ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงจานวนร้อยละ ของข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

จานวน

ร้อยละ

150
210

41.7
58.3

176
184

48.9
51.1

34
138
126
62

9.4
38.3
35.0
17.2

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ระดับช่วงชั้น
ประถมศึกษาตอนต้น
ประถมศึกษาตอนปลาย
3. บุคคลที่ดูแลหลัก
บิดา
มารดา
ทั้งบิดาและมารดา
ปู่ยา ตายาย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ ระดับช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น มีน้าหนักเฉลี่ย 29.62 กิโลกรัม ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.60 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลี่ย 126.52 เซนติเมตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.67 เซนติเมตร ระดับ
ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลายน้าหนักเฉลี่ย 41.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.92 ส่วนสูงเฉลี่ย 143.98 เซนติเมตร
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.49 เซนติเมตร ดังตาราง 2
ภาวะโภชนาการ จากดัชนีวัด ชี้วัดน้าหนักต่ออายุ (W/A) ส่วนสูงต่ออายุ (H/A) แล้วนามาเทียบกับกราฟ
การเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน พบว่า ภาวะโภชนาการปกติ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.6 รองลงมาคือ ภาวะ
โภชนาการเกิน (อ้วน) คิดเป็นร้อยละ 22.2 และภาวะโภชนาการต่า คิดเป็นร้อยละ 2.2 ดังตาราง 2
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ตาราง 2 แสดงจานวน ร้อยละ ภาวะโภชนาการเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต จาแนกตามช่วงชั้น
ภาวะโภชนาการ

ประถมต้น

ประถมปลาย

ระดับต่า(ผอม)
ระดับปกติ
ระดับเกิน(อ้วน)
รวม

2 (.6%)
138 (38.3%)
36 (10%)
176 (48.9)

6 (1.7%)
134 (37.2%)
44 (12.2)
184 (51.1%)

รวม
8 (2.2%)
272 (75.6%)
80 (22.2%)
360 (100%)

3. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35
เมื่อพิจารณาเป็นรายพฤติกรรม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ที่มีพฤติกรรมถู กต้องมากที่สุด คือรับประทานอาหารเช้ า
ทุกวัน มีค่าเฉลี่ย 3.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .664 รองลงมาคือ พฤติกรรมการรับประทานอาหารครบสามมื้อและ
ตรงเวลา มีค่าเฉลี่ย 3.44 ส่วนเบี่ยงเบนมตรฐาน .703
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมบริโภคอาหาร จาแนกตามระดับช่วงชั้น
พฤติกรรมบริโภคอาหาร

ระดับช่วงชั้น
ประถมต้น ประถมปลาย
̅ (S.D.)
̅ (S.D.)
𝒙
𝒙
3.64(.679) 3.66 (.649)
2.74 (.778)
2.67 (.798)
2.95(.724)
2.97 (.746)
3.11 (.834)
2.96 (.767)
3.47 (.724)
3.42 (.681)
2.93 (1.023) 3.04 (.848)
2.53 (.931)
2.18 (.848)
2.77 (.852) 2.68 (.922)

1. ท่านรับประทานอาหารเช้าทุกวัน
2. ท่านรับประทานผักวันละ 4-6 ทัพพี
3. ท่านรับประทานผลไม้ 6-8คา
4. ท่านรับประทานปลาหรือเนื้อสัตว์ไม่ตดิ มัน
5. ท่านรับประทานอาหารครบ3มือ้ และตรงเวลา
6. ท่านรับประทานอาหารหรือขนมก่อนนอน
7. ท่านดื่มน้าอัดลมหรือน้าหวานอย่างน้อยวันละ 1 แก้ว
8. ท่านรับประทานขนมหวาน เช่น ไอศกรีม ช็อกโกแลต
ลูกอม หลังรับประทานอาหาร
9. ท่านรับประทานขนมกรุบกรอบ เช่น มันฝรั่งทอด ข้าว
2.43 (.811)
เกรียบอย่างน้อยวันละ1ถุง
10. รับประทานอาหารว่าง วันละ2ครั้ง (ช่วงสายและช่วง
3.01 (.901)
บ่าย) ทุกวัน
11. ท่านรับประทานอาหารมากกว่า3มือ้ ต่อวัน
2.76 (.944)
12. ท่านรับประทานของทอด
2.38 (.745)
13. ท่านรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ด
2.95 (.622)
14. ท่านรับประทานอาหารบุฟเฟต์
2.95 (.543)
15. ถึงแม้รู้สึกอิ่มแล้วท่านมักจะทานอาหารที่เหลือจนหมด 3.02 (1.036)
ภาพรวม
2.93 (.346)
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ภาพรวม
̅ (S.D.)
𝒙
3.65 (.664)
2.71 (.789)
3.08 (1.663)
3.03 (.804)
3.44 (.703)
2.99 (.939)
2.36 (.907)
2.73 (.890)

2.22 (.860)

2.32 (.843)

3.14 (.844)

3.08 (.875)

2.85 (.946)
2.21 (.830)
3.00 (.610)
2.99 (.636)
2.89 (1.008)
2.86 (.35)

2.81 (.946)
2.29 (.794)
2.98 (.616)
2.97 (.593)
2.96 (1.024)
2.89 (.348)
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการ กับ พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนชาวเขา โรงเรียนธารทิพย์
จังหวัดเชียงราย พบว่า ภาวะโภชนาการไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค ดังตาราง 3
ตาราง 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการ กับ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ภาวะโภชนาการ

ระดับต่า (ผอม)
ระดับปกติ
ระดับเกิน (อ้วน)
รวม
X2 = .737

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ระดับปานกลาง
ระดับดี
N
%
N
%
4
1.10
4
1.10
170
47.20
102
28.30
52
14.40
28
7.80
226
62.8
134
37.2

รวม
N
8
272
80
360

%
2.20
75.60
22.20
100.00

Sig = .692

วิจารณ์และสรุปผล
1. ภาวะโภชนาการ จากดัชนีวัดชีว้ ัดน้าหนักต่ออายุ (W/A) ส่วนสูงต่ออายุ (H/A) น้าหนักต่อส่วนสูง (W/H) แล้ว
นามาเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต ของเด็กวัยเรียน พบว่า ส่วนใหญ่ภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนอยู่ในภาวะ
ปกติมากที่สุด สอดคล้องกับ อนุสรา อารักษ์ (2553) ที่ศึกษาภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ส่วนใหญ่ อยู่ระดับ
ปกติ ซึ่ง สอดคล้องกับผลสารวจในปี 2550 ของ กรมอนามัย (2550) ได้สารวจภาวะอาหารและโภชนาการของ
ประเทศไทย ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2550 นามาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทารายงาน พบว่า เด็กในช่วงอายุ 6 -14 ปี มีภาวะ
โภชนาการเกินร้อยละ 21.9 สาหรับภาวะโภชนาการต่ามีแนวโน้มที่ลดลง (กรมอนามัย, 2550)
2. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีพฤติกรรมบางข้อที่อยู่ใ นระดับดี ได้แก่
การให้ความสาคัญกับอาหารมื้อหลัก และการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยการรับประทานอาหารครบ 3 มือ้
และตรงเวลา โดยเฉพาะการรับประทานอาหารมื้อเช้า ที่เ ป็นมื้อสาคัญต่อการให้พ ลัง งานในการเรียน และการ
เจริญเติบโต ส่วนอาหารว่างระหว่างมื้อจะให้พลังงานสาหรับเด็กที่กาลังอยู่ในวัยเล่น รวมไปถึงการเลือกรับประทาน
โปรตีนจากเนื้อปลาและเนื้อสัตว์ไม่ติ ดมัน รวมถึงผักผลไม้จากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า มีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่
เหมาะสมที่พบได้บ่อยในนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยเฉพาะผู้ที่พ่อแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเนื่องจากการกาหนด
อาหารให้เด็ก พ่อแม่จะเตรียมอาหารให้ลูกรับประทานโดยยึดความพอใจ หรือความชอบในอาหารนั้น ๆ เป็นหลักไม่ได้
คานึงถึงความถูกต้องตามหลักโภชนาการ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุบิน สุนันต๊ะ (2551) ที่พบว่า ผู้ปกครองจะ
ซื้อลูก อม ขนมหวาน และช็อกโกแลต ให้นักเรียนเป็นบางครั้ง และอนุญาตให้นัก เรียน ซื้อขนมกรุบกรอบได้เอง
รองลงมาคือ ไปเลือกซื้อด้วยกัน ส่ วนการห้ามไม่ให้ซื้อมีเพียงเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามผู้ปกครองก็ ยังให้อิสระแก่
นักเรียนในการเลือกซือ้ ขนม โดยนักเรียนสามารถเลือกเองเป็นส่วนใหญ่
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการกับพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนระดับชาวเขา โรงเรียนธาร
ทิพ ย์ จัง หวัดเชียงราย ไม่มี ความสัม พันธ์กัน การที่คนเราจะมีภ าวะโภชนาการเป็นเช่นไร อาจมีปัจจัยที่เ กี่ยวข้อง
นอกเหนือจากพฤติกรรมบริโภค ได้แก่ โรคประจาตัว เงินที่ได้รับไปโรงเรียนต่อวัน รายได้ของครอบครัว อาชีพของ
บิดาและจานวนสมาชิกในครอบครัว ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุสรา อารักษ์ (2553) ที่พบว่า พฤติกรรม
บริโภคและภาวะโภชนาการมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
1. ครูประจาชั้น หรือ ครูพยาบาลควรมีการติดตามภาวะโภชนาการของนักเรียน โดยเร่งดาเนินการหาสาเหตุ
และให้การช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการต่า สาหรับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ควรมีการจัดทาโครงการ
ส่งเสริมการออกกาลังกาย การให้ความรู้ดา้ นโภชนาการ และการรู้เท่าทันในการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม
2. โรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่อาจส่งผลต่อภาวะโภชนาการเกิด ได้แก่ การดื่มน้าอัดลมหรือน้าหวาน การรับประทาน
ขนมกรุบกรอบ และการรับประทานของทอด โดยการรณรงค์ จัดทาป้ายนิทรรศการให้ข่าวสารด้านสุขภาพ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ อาจารย์สมคิด จูหว้า อาจารย์ที่ปรึก ษา ที่ใ ห้ความกรุณ าดูแลให้คาปรึก ษาและแนะนา
แนวทางต่าง ๆ รวมทั้ง อาจารย์ประจวบ แหลมหลัก ที่คอยผลัก ดันจนงานวิจัยชิ้นนี้สาเร็จได้ด้วยดี ขอขอบคุ ณ
ผู้อานวยการโรงเรียนธารทิพย์ที่ให้โอกาสข้าพเจ้าในการเข้าไปเก็บข้อมูลงานวิจัยชิน้ นี้ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้การช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน
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ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามปิงปองจราจรชีวิต 7 สี วิชัยโมเดลต่อระดับน้าตาล
ในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในเขตตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
Effectiveness of Health Behaviors Change Programs of VICHAI 7 colors model
on Glycemic Diabetic Patients in BanSaew Sub district, Chiang Sean District,
Chiang Rai Province
มินรดา อุ่นหน้อย1* และ ประจวบ แหลมหลัก2
Minrada Ounnoi1* and Prachuab Lamluk2
บทคัดย่อ
การศึกษากึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามปิงปองจราจรชีวิต 7 สี
วิชัยโมเดลต่อระดับน้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในเขตตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย กลุ่ม
ตัวอย่างแบ่ง ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม กลุ่ม ละ 64 คน เครื่องมือในการศึก ษาโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแบบสอบถาม (questionnaire) วิเ คราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (Independent sample
T-test) เปรียบเทียบภายในกลุ่ม (Paried sample T-test)
ผลการศึกพบว่า ระดับน้าตาลในเลือดของกลุ่ม ทดลองหลัง การใช้โ ปรแกรมแตกต่างจากระดับน้ าตาล
ในเลือดก่อนการใช้โ ปรแกรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ร ะดั บ 0.05 และระดับน้าตาลในเลือดของกลุ่ม ทดลอง
แตกต่างจากกลุ่มควบคุมหลังการใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนาปิงปองจราจร 7 สี เป็นเครื่องมือในการดูแลที่ต่อเนื่องเป็นแบบองค์รวม
การให้ความรู้ การปฏิบัติตัวตนที่ถูกต้องเพื่อลดการเกิดโรค ชะลอการเกิดโรค หรือการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคที่
ป่วย
คาสาคัญ: ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี พฤติกรรมสุขภาพ

Abstract
This quasi-experimental study aimed to investigate effectiveness of health behaviors change programs
of VICHAI model on glycemic diabetic patients in bansaew sub district, chiang sean district, chiang rai province.
The sample was divided into two groups experimental group and control group of 64 people. The tools in the study
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health behaviors change programs and questionnaire. Data were analysed by percentage, mean, std. deviation,
Independent sample T-test and paired sample T-test.
The results of this study Glycemic of the experimental group were significantly glycemic before using.
Glycemic of the experimental group were significantly glycemic of control group after used health behaviors change
programs.
The results from this study can be used VICHAI 7 colors model were health care, educating,
accurate behavior to reduce disease, slow down the disease or complications from sickness .
Keywords: VICHAI 7 colors model, Health behavior

บทนา
โรคเบาหวานเป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญทั่วโลก จากการรายงานขององค์กรอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2555
พบว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 1 ใน 10 ของประชาชนในวัยผู้ใหญ่เป็นโรคเบาหวานประมาณ 280 ล้านคน คาดว่า
ปี พ.ศ. 2573 จะมี ผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวานถึ ง 500 ล้ า นคน ส าหรั บ ประเทศไทยปี 2555 พบว่ า มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จาก
โรคเบาหวาน 7,749 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 22 ราย โดยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จานวน 674,826 ครั้ง นอกจากนี้จากการรายงานของกระทรวงสาธารณสุข (สานักระบาดวิทยา, 2555)
พบว่า โรคเบาหวานเป็นสาเหตุการป่วยมากที่สุดอันดับแรกของคนไทย และยังมีประชากรที่เสี่ยงที่จะป่วยจากโรคนี้อีก
ประมาณ 10 ล้านคน
จากสถิติในการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้านแซว มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ เรื่อย ๆ พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 จานวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 58 คน ที่มารับบริการตรวจ
รักษา 283 ครั้งสูงสุดอันดับที่ 9 ในปี 2558 พบจานวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 112 คน มารับบริการตรวจ 404 ครั้งสูงสุด
เป็นอันดับที่ 6 ในปี 2559 จานวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 182 คน มารับบริการตรวจ 503 ครั้ง สูงสุดเป็นอันดับที่ 4 ในปี
2560 ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม พบจานวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 64 คน มารับบริการตรวจ 252 ครั้งสูงสุด
เป็นอันดับที่ 3 ซึ่งผู้ป่วยเหล่านีม้ ีโอกาสเกิด ภาวะแทรกซ้อนเรือ้ รังเช่น โรคหัวใจ ไตวาย ตาบอด ต้องตัดเท้าหรือขา ทา
ให้ผู้ป่วยต้องทุกข์ทรมาน ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลจานวนมาก ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้มี โอกาส เกิด
ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานดัง กล่าว ถึง แม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีก ารแพทย์จะพัฒนาไปมากก็ ตาม แต่ก าร
จัดบริการสุขภาพที่ผ่านมา มุ่งเน้นด้านการรักษาพยาบาลเพื่อแก้ปัญหาความเจ็บป่วยความพิการ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จา่ ย
สูง เพราะต้องอาศัยวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีราคาแพงมากขึน้ ทาให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่
กลับได้ผลตอบแทนด้านสุขภาพต่า เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จา่ ยที่ต้องสูญเสียไป
ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานนั้น เนื่องจากสาเหตุหลักโรคเบาหวานเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย ซึ่งจะ
แตกต่างกันออกไป ตามระดับความรุนแรงของโรค ดังนั้นผู้ป่วยจะต้องปรับพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้สอดคล้อง
กับระดับความรุนแรงที่ตนเองประสบอยู่ สาหรับการดูแลผู้ป่วยตามสถานการณ์ดังกล่าวนั้น การใช้ปิงปองจราจร 7 สี
วิชัยโมเดล ซึ่งแบ่งประชาชนออกเป็น 7 สี ตามระดับน้าตาลในเลือด แต่ระดับจะมีแบบแผนในการดูแลสุขภาพแตกต่าง
กันออกไป จากการศึกษาของ นิศารัตน์ อุตตะมะ (2559) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตาม
แนวทางปิงปองจราจรชีวิต 7 สีในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ ไ ด้ รั บ การตรวจสุ ข ภาพประจ าปี พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ เครื่อ งมื อ ปิ ง ปองจราจรชีวิต
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7 สี อยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทางการศึก ษา จึงมีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแล
สุขภาพของตนเองค่อนข้างดี และส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการใช้เครื่องมือ ในการคัดกรองโรคความดันโลหิต และทาให้
บุคลากรรู้สกึ ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคมากยิ่งขึน้ จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยสนใจที่ศกึ ษาใช้ ปิงปองจราจร 7 สี
เป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพ โดยใช้สีทั้ง 7 สี บอกความรุนแรงของโรคและวิธีก ารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตัวตนที่ ถูก ต้ องเพื่ อลดการเกิด โรค ชะลอการเกิดโรค หรือการเกิดภาวะแทรกซ้ อนจากโรคที่ ป่ ว ยโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามปิงปองจราจรชีวิต 7 สี วิชัยโมเดลต่อระดับน้าตาลในเลือด
ของผู้ป่วยเบาหวานในเขตตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม
ปิงปองจราจร 7 สี วิชัยโมเดล
1.การตั้งเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.การเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมปัจจุบัน
3.การประมวลและการประเมินข้อมูล
4. การตัดสินใจในการกาเนินกิจกรรม
5.การลงมือปฏิบัติกิจกรรม
6.การสะท้อนกลับ
ตามทฤษฎีการจัดการตนเองของCreer

ระดับน้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในคลินิกที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแซว
และตาบลแม่เงิน อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เป็นเบาหวาที่มารับ บริการในคลินกิ เบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแซว
และตาบลแม่เงิน จานวน 128 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการ เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เนื่องจาก
ผู้ป่วยที่มารับบริการจากคลินิกโรคเบาหวานมีจานวน 64 คน หากแบ่งผู้ป่วยออกเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อทาการทดลอง
นั้น จะทาให้ผู้ป่วยเกิดการแบ่งแยกส่งผลให้การดาเนินการตามโปรแกรมวิจัยยากยิ่งขึน้ ผู้วิจัยจึงเลือกวิธีกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง ตามเกณฑ์ลักษณะ ดังนี้
1. เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเข้าศึกษา (Inclusion criteria) ประกอบด้วย 1) ผู้ที่ได้รับวินิจฉัยจากแพทย์วา่ เป็น
เบาหวาน ชนิดที่ 2 2) มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึน้ ไป 3) ผู้ เ ป็ น เบาหวานที่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาด้ ว ย ยาลดระดั บ น้ าตาลชนิ ด
รับประทาน 4) ไม่มีโรคร่วมหรือโรคแทรกซ้อนรุนแรงที่เป็นอุปสรรคในการทากิจกรรม เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคตาต้อ
กระจก โรคความดันโลหิตสูงที่มีระดับความดันมากกว่า 160/100 มิลลิเมตรปรอท 5) เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
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สามารถพูดฟัง และเข้าใจภาษาไทยได้ดี และ 6) ยินดีใ ห้ความร่วมมื อและสามารถมาตามนัดในการรับการตรวจ
รักษาพยาบาล
2. เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยออกจากการศึก ษา (Exclusion criteria) ประกอบด้วย 1) มีโรคแทรกซ้อนหรื อ
โรคเรื้อรังอื่น ๆ ที่รุนแรง เช่น ภาวะไตวาย ตามัวมากจนมองไม่เห็น อัมพาต 2) ผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่ต้องฉีด
อินซูลิน3) ผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้าตาลในเลือดมากกว่า 300 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร ขึน้ ไป และ 4) ผู้ป่วยเบาหวาน
ไม่สะดวกเข้าร่วมในการทากิจกรรมกลุ่มได้ 2 ครั้งหรือตอบแบบสอบถามไม่ครบตามที่กาหนดได้
3. เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมโครงการวิจัย (Termination criteria) เมื่อผู้ป่วยมีความประสงค์ขอถอนตัวออก
จากการขอถอนตัวออกจากการวิจัย โดยแจ้งต่อผู้วิจัยหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลินกิ โรคเบาหวาน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแบบสอบถาม
ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตาราง 1 โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เวลา
สัปดาห์ที่ 1
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 10.30 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
บรรยายให้ความรู้เรื่อง โรคเบาหวาน การใช้
ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามหลัก 3อ.2ส.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
การตั้งเป้าหมายและการเก็บรวบรวมข้อมูล ใน
การปฏิบัติพฤติกรรมที่จาเป็นเพื่อนาไปสู่
ความสาเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
การประมวลและการประเมินข้อมูล การเรียนรู้
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตนเอง หาจุดเด่น
จุดด้อย
พักรับประทานอาหารว่าง
การตัดสินใจ กระบวนการกิจกรรมกลุ่ม
การลงมือทากิจกรรมตามกระบวนการกลุ่มที่
ได้ตกลงกัน

14.30 – 14.45 น.
14.45 - 16. 30 น.
สัปดาห์ที่ 2-4
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ผลลัพธ์

ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคเบาหวาน
และการใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3อ.
2ส.
1. ร่วมตั้งเป้าหมายในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
2. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
ของผู้ป่วยเบาหวาน
ผลการวิเคราะห์ส่วนขาดของ
พฤติกรรมสุขภาพ

พฤติกรรมสุขภาพที่จะปรับเปลี่ยน
การปฏิบัติตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
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ตาราง 1 (ต่อ)
เวลา
สัปดาห์ที่ 4
วันศุกร์

สัปดาห์ที่ 5-8
สัปดาห์ที่ 8
วันศุกร์

กิจกรรม
ผลลัพธ์
ประเมินผลการทากระบวนการกลุ่ม วัดระดับ
1. ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
น้าตาลในเลือดและการเปลี่ยนแปลงกลุ่มสี ตาม ตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ครั้งที่ 1
ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี
2. การวิเคราะห์ส่วนขาดของ
พฤติกรรม
3. ปรับปรุงกระบวนการปรับเปลี่ยน
ตามส่วนขาดที่พบ
การลงมือทากิจกรรมตามกระบวนการกลุ่มที่ได้ การปฏิบัติตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
ตกลงกัน
ประเมินผลการทากระบวนการกลุ่ม วัดระดับ
1. ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
น้าตาลในเลือดและการเปลี่ยนแปลงกลุ่มสี ตาม ตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ครั้งที่ 2
ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี

2. แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ผู้วิจัยประยุกต์มาจากสมุดประจาตัวผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ดพิ จิต ร และส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ แบ่ ง เป็ น 3 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1
แบบสอบถามข้ อ มู ลทั่ ว ไป เป็ น แบบสอบถามให้ เ ลือ กตอบและเติ ม ข้ อ ความในช่อ งว่ า ง ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถาม
พฤติก รรมสุขภาพ 6 ด้าน คือ การบริโ ภคอาหาร การออกก าลัง กาย การจัดการอารมณ์ การสูบบุหรี่ การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (การดื่มสุรา) และการดูแลตนเอง เป็นแบบมาตรวัดระดับ และส่วนที่ 3 แบบบันทึกการตรวจ
เบาหวาน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน โดยมีค่าประเมิน
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC : Index of Item-Objective Congruence) ผ่านเกณฑ์มากกว่า
0.5 ทุกข้อ สาหรับแบบสอบถามส่วนที่ 2 วิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาค
(Cronbachs’ alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.807
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง เมื่อได้รับการพิจารณาและรับรองแล้วผู้วิจัยจึงดาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดย 1) จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเพื่อเป็นแบบสอบถามข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับ
บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตาบลบ้านแซวและตาบลแม่เ งิน 2) ขออนุมัติหนังสือขออนุญาตเก็บรวมรวม
ข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา 3) ประสานงานกับผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบล
บ้านแซวและตาบลแม่เงินเพื่อชีแ้ จงวัตถุประสงค์ 4) ประเมินผลก่อนทดลอง 5) ดาเนินการตามขั้นตอนของโปรแกรม
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 เป็นเวลา 8 สัปดาห์ และ 6) ประเมินหลังการทดลอง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเ คราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยใช้ก ารแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการพรรณนาข้อมูลใช้ Independent
sample T-test ในการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่มีความเป็นอิสระต่อกัน และ Paired sample T-test
ทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่ไม่มีความเป็นอิสระต่อกัน

ผลการศึกษา
1. ลักษณะทางประชากร
ผลการศึกษาของกลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.8 อายุเฉลี่ย 59.34 ปี (S.D. = 6.12) รอบ
เอวเฉลี่ย 77.65 เซนติเมตร (S.D. = 5.34) ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพทาไร่ ทาสวน
ผลการศึกษาของกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.6 อายุเฉลี่ย 58.81 ปี (S.D. = 6) รอบเอว
เฉลี่ย 77.16 เซนติเมตร (S.D. = 5.44) ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพทาไร่ ทาสวน
2. ระดับน้าตาล
2.1 ระดับน้าตาลก่อนการทดลอง
ตาราง 2 ผลระดับน้าตาลก่อนการทดลอง
สี
สีเขียวเข้ม (ระดับน้าตาล < 125 ml./dl.)
สีเหลือง (ระดับน้าตาล 125- 154 ml./dl.)
รวม
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

จานวน
ร้อยละ
35
54.69
29
45.31
64
100
xˉ = 121.92 S.D.=10.95

จานวน
ร้อยละ
38
59.38
26
40.62
64
100
xˉ = 120.84 S.D.=9.27

จากตาราง 2 กลุ่ม ทดลองสีเขียวเข้ม (ระดับน้าตาล < 125 ml/dl) ร้อยละ 54.69 สีเ หลือง (ระดับน้าตาล
125-154 ml./dl.) ร้อยละ 45.31 กลุ่มควบคุม สีเขียวเข้ม (ระดับน้าตาล < 125 ml/dl) ร้อยละ 59.38 สีเหลือง (ระดับ
น้าตาล 125-154 ml./dl.) ร้อยละ 40.62
2.2 ระดับน้าตาลหลังการทดลอง
ตาราง 3 ผลระดับน้าตาลหลังการทดลอง
สี
สีเขียวเข้ม (ระดับน้าตาล < 125 ml./dl.)
สีเหลือง (ระดับน้าตาล 125-154 ml./dl.)
รวม
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

กลุ่มทดลอง
จานวน
ร้อยละ
64
100
0
0
64
100
xˉ = 110.20 S.D.=7.84
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จานวน
ร้อยละ
36
56.25
28
43.75
64
100
xˉ = 121.48 S.D.=10.78
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จากตาราง 3 กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มสีอย่างเห็นได้ชัดเจนหลังจากการใช้โปรแกรม กลุ่มป่วยสี
เหลืองลดลง กลุ่มป่วยสีเขียวเข้มเพิ่ม ขึ้นแสดงผู้ป่วยมีก ารดูแลสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในทางที ดี ขึ้น
(เพิ่มขึน้ ร้อยละ 45.31) ส่วนกลุ่มควบคุมมีการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ชัดเจน กลุ่มป่วยสีเขียวเข้มลดลง กลุ่มป่วยสีเหลือง
เพิ่มขึน้
3. การเปรียบเทียบความแตกต่างระดับน้าตาลในเลือด
3.1 เปรียบเทียบความแตกต่างระดับน้าตาลในเลือดก่อนและหลังของกลุ่มทดลอง
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับน้าตาลในเลือดก่อนและหลังของกลุ่มทดลอง
ระดับน้าตาลในเลือดกลุ่มทดลอง

n

xˉ

S.D.

t

P-vale

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

64
64

121.92
110.20

10.91
7.83

6.537

0.001*

หมายเหตุ: *p < 0.05
จากตาราง 4 ผลการทดสอบความแตกต่างระดับน้าตาลในเลือดกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดสอบว่ า
ระดับน้าตาลในเลือดของกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างระดับน้าตาลในเลือดก่อนและหลังของกลุ่มควบคุม
ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับน้าตาลในเลือดก่อนและหลังของกลุ่มควบคุม
ระดับน้าตาลในเลือดกลุ่มควบคุม

n

xˉ

S.D.

t

P-vale

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

64
64

120.84
121.48

9.27
10.78

-0.371

0.712

หมายเหตุ: *p < 0.05
จากตาราง 5 ผลการทดสอบความแตกต่างระดับน้าตาลในเลือดกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดสอบว่า
ระดับน้าตาลในเลือดของกลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างกัน
3.3 เปรี ย บเที ย บความแตกต่า งระดั บน้ าตาลในเลือ ดระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม หลัง การใช้
โปรแกรม
ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับน้าตาลในเลือดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลัง
การใช้โปรแกรม
ระดับน้าตาลในเลือด
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

n
64
64

xˉ
110.20
121.48

หมายเหตุ: *p < 0.05

- Proceedings -

S.D.
7.84
10.78

t

P-vale

-6.772

0.001*
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จากตาราง 6 ผลการทดสอบความแตกต่างระดับน้าตาลในเลือดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลัง
การทดสอบว่า ระดับน้าตาลในเลือดของกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

วิจารณ์และสรุปผล
1. ลักษณะทางประชากร จะเห็นได้วา่ จานวนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งเป็นไป
ตามหลัก การวิ จัย คือการศึกษาทุก หน่ ว ยประชากรมี ข้ อ ดีที่ ข้ อมู ล ที่ไ ด้เ ป็ นข้ อ มูลจากลัก ษณะประชากรทั้ ง หมด
แต่ในทางปฏิบัติการที่จะเก็บข้อมูลจากทุกหน่วยประชากรอาจทาได้ยาก เสียเงิน และเสียเวลามาก ดังนั้นการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างจะเป็นวิธีที่ประหยัดเงินและเวลา การสุ่มตัวอย่างที่นา่ เชื่อถือก็สามารถนาข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างอ้างอิงไป
ยังข้อมูลประชากรได้
2. ผลการศึกษาพบว่า ระดับน้าตาลในเลือดระหว่างกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม หลัง การใช้โ ปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามปิงปองจราจรชีวิต 7 สี วิชัยโมเดล พบว่า ระดับน้าตาลในเลือดของกลุ่มทดลอง
แตกต่างจากระดับน้าตาลในเลือดของกลุ่ม ควบคุมหลังการใช้โ ปรแกรม สอดคล้องกั บการศึก ษา กาญจนา วิสัย
(2557) ที่ศึกษาผลของการใช้การ์ดสีเพื่อการสื่อสารตามปิงปองจราจรชีวิต 7 สีต่อระดับน้าตาลในเลือด ของผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่ไมพึ่งอินซูลิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแพะพัฒนา ตาบลเขื่อนผากอาเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่าการใช้การ์ดสีเพื่อการสื่อสารตามปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไมพึง่ อินซูลินเกิด
การตระหนักรู ตนเองต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่ างต่อเนื่อง และส่งผลให้ค่าเฉลี่ย FBG ลดลงมากถึง
61.11 มก./ดล.
หลังการใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มป่วยสีเหลืองลดลง กลุ่มป่วยสีเขียวเข้มเพิ่มขึน้
แสดงผู้ป่วยมีการดูแลสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในทางทีดีขึ้น สอดคล้องกับการศึก ษา วีรชัย บริบูร ณ์
(2559) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแนวทางการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ของจังหวัดสิง ห์บุรี
พบว่า การแสวงหาแนวทางในการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของจังหวัดสิงห์บุรี ได้วางระบบ
หรือแนวทางการดาเนินงานรวมถึง ตัวชี้วัดที่ทาให้ก ารดาเนินงานบรรลุ เป้าหมายทั้งของ จัง หวัดและภาพรวมของ
ประเทศ ที่สาคัญได้เ กิดการผสมผสานแนวทางของจัง หวั ดสิง ห์บุ รีกั บ แนวทาง VICHAI 7 COLORS Model (วิชัย
เทียนถาวร, 2556) มาใช้ร่วมเป็นแนวทางการดาเนินงานการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงการลดความ
แออัดในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป ไปสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล การวางระบบการจัดการโรค
เรือ้ รัง การพัฒนาคลินกิ NCD คุณภาพรวมถึงการนามาตรการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า
การสื่อสารตามปิงปองจราจร ชีวิต 7 สี สามารถนาไปใช้ในหน่วยบริการสุขภาพระดับ ปฐมภูมิเพื่อให้ผู้ป่วย
โรคเบาหวานทีม่ ีระดับน้าตาล ในเลือดสูงตั้งแต่ 155 มิลลิกรัม/เดซิลติ รขึ้นไป ตระหนักรู ถึงภาวะโรคของตนเองนาไป
สูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพของตนไดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยให้สามารถ ควบคุมป้องกันโรคไดอย่างมี
ประสิทธิภ าพยิ่ง ขึ้น ใช้ทรัพ ยากร งบประมาณและเวลาน้ อยให้ผ ลยั่ง ยืน ผู้ ป่วยไม่จาเป็ นต้องมีก ารศึก ษาสูง และ
สามารถใช้ไดผลดีต่อผู้ป่วยกลุ่มผู้ใหญ่ตอนปลายจนถึงสูงอายุอีกทั้งสามารถ ประยุกต์กระบวนการใช้เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ของโรคอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของพืน้ ที่ได เช่น โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
การจัดกิจกรรมอย่างมีขั้นตอน และการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆกิจกรรม จะช่วยให้ผู้ป่วยเกิด
การรับรู้ได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดี ควรให้บุคคลใน
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ครอบครัวเดียวกันเป็นผู้ดูแลร่วมกัน เพื่อรับทราบปัญหาข้อเสนอแนะ และกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก มีความตั้งใจ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในประเด็นการส่งเสริ มหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก่ประชาชน
โดยศึกษาในกลุ่มบุคลากรด้านสุขภาพ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อ
ค้นหารูปแบบและวิธกี ารส่งเสริมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมแก่ประชาชน
2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กั บ พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง อื่นที่เกี่ยวข้องกับพฤติก รรม
สุขภาพที่ไม่เหมาะสมและเป็นปัญหาสาธารณสุขในพืน้ ที่ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปวดข้อ โรคทางช่องปาก เป็นต้น
3. ควรมี ก ารศึ กษาติด ตามในระยะยาวถึ ง อั ตราป่ วยด้ ว ยโรคเบาหวานที่ เ ข้ า ร่ว มโปรแกรมปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ เพื่อประเมินและติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
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ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมน้าหนัก
ของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง อาเภอเชียงม่วน
จังหวัดพะเยา
The Effects of Health Promotion Program on Behavioral Modification for
Weight Control Among Overweight Chomchonbanlung School, Chiang Muan
District, Phayao Province
เกตน์ชญาณ์ คาลือ1* และ บุญลือ ฉิมบ้านไร่2
Kedchaya Kumlue1* and Boonlue Chimbanrai2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ในการควบคุมน้าหนักของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
รูปแบบการวิจัยกึ่ง ทดลอง กรอบแนวคิดในการศึก ษาครั้ง นี้ประยุก ต์ใ ช้ทฤษฎีก ารรับรู้ความสามารถของตนเอง
ของ Bandura (1997) ศึกษากลุ่มตัวอย่างเด็กวัยเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีภาวะโภชนาการเกินอายุ 9-12 ปี
จานวน 60 คน แบ่ง เป็นกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุมกลุ่มละ 30 คน กลุ่ม ทดลองได้รับโปรแกรม เป็นระยะเวลา
12 สั ป ดาห์ ใช้ แ บบสั ม ภาษณ์พ ฤติก รรมการบริโ ภคอาหารของเด็ก วั ยเรีย นที่ มีภ าวะโภชนาการหนั ก เกิ นที่ ผ่าน
การตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน และทดสอบค่าความเชื่อมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาครอน
บาค ได้ค่าเท่ากับ .72 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติ Paired
Sample t-test และ Independent T-test ผลการวิจัย พบว่า เด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินกลุ่มทีได้รับโปรแกรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมน้าหนักของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้
ความสามารถแห่งตน คะแนนความคาดหวังคะแนนพฤติกรรมบริโภคอาหารและพฤติกรรมออกกาลังกายสูงกว่าก่อน
ได้รับโปรแกรมและสูงกว่ากลุ่ มที่ไม่ได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ดังนั้นบุคลากรสาธารณสุข ครู
อนามัยโรงเรียนสามารถนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมน้าหนักของนักเรียนที่มีภาวะ
โภชนาการเกิน ไปประยุกต์ใช้ เพื่อป้องกันภาวะอ้วนในกลุ่มเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินได้
คาสาคัญ: เด็กวัยเรียน โปรแกรม ภาวะโภชนาการเกิน การรับรู้ความสามารถแห่งตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์

1นิสิตคณะแพทยศาสตร์

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

- Proceedings -

113

Abstract
The main objective of this quasi-experimental research was to The Effects of Health Promotion Program
on Behavioral Modification for Weight Control Among Overweight Chomchonbanlung School, Chiang Muan District,
Phayao Province. The conceptual framework of this study was based on the Self-Efficacy Theory proposed by
Bandura (1997).The sample included 60 students, age 9-12 year old with overweight, were divided equally into
the experimental and control groups .The experimental group participated in the 12-week health Promotion
Program on Behavioral Modification for Weight Control Among Overweight ,whereas, the control group received
no treatment. Data were collected at two-week after the intervention by using food consumption questionnaire.
The instrument was evaluated for content validity by three experts. Cronbach’s alpha coefficient was .72. Statistical
utilized for analysis was descriptive statistics, Paired Sample t-test and t-test. Results revealed that the schoolage children with overweight who received Health Promotion Program on Behavioral Modification for weight control
Among Overweight consumption score at posttest higher than at pretest and those of the control group with
statistical significance. Therefore, school nurses or teachers could apply this Health Promotion Program on
Behavioral Modification for Weight Control Among Overweight in school-age children with overweight.
Keywords: Children, Program, Overweight, Perceived self-efficacy, Social support, Consumption behavior,
School-age children

บทนา
ในปัจจุบันภาวะน้าหนักเกินในเด็กเป็นปัญหาที่สาคัญในประเทศที่กาลังพัฒนา โดยมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น และมี
แนวโน้มปัญหาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีเด็กอ้วนทั่วโลกมากกว่า 42 ล้าน และเกือบ 35 ล้านของ เด็กกลุ่มนี้อยู่ในประเทศ
ที่ก าลัง พัฒนา (World Health Organization, 2010) จากสถานการณ์ใ นประเทศไทยข้ อมู ลจากการเฝ้ าระวั ง ภาวะ
โภชนาการของเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี ในปีการศึกษา 2557 พบว่า ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กวัยเรียน ร้อยละ 8.8
ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 9.5 และปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 12.4 (กระทรวงสาธารณสุข, 2560) จากข้อมูลพบว่า
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อุบัติการณ์โรคอ้วนในเด็กไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและตามสถิติอาจสรุปได้ว่าเป็นประเทศที่มี
การเพิ่มจานวนเด็กอ้วนเร็วที่สุดในโลกมีรายงานว่าเฉพาะช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา จานวนเด็กก่อนวัยเรียนอ้วน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 และเด็กวัยเรียนอายุ 6-13 ปี อ้วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคของเด็กไทยที่น่า
เป็นห่วงถือเป็นวาระสาคัญของประเทศ ที่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะโรงเรียนต้องเร่งให้ความรู้แก่เด็ก (ชายกร สินธุสัย , 2556)
และผู้ใหญ่อ้วนเพิ่มขึน้ ปีละ 4 ล้านคน เสียชีวิตจากโรคอ้วนปีละประมาณ 20,000 คน คนอ้วนเสี่ยงเบาหวานกว่าคนไม่
อ้วนถึงสามเท่า ความดัน หัวใจ ข้อเข่าเสื่อม กว่าสองเท่าซึ่งล้วนส่งผลกระทบด้านลบต่อคุณภาพชีวิตและความสุขใน
การใช้ชีวิตของคนไทย (บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์, 2556)
จากการศึกษาข้อมูลอนามัยโรงเรียนและการตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง อาเภอเชียงม่วน
จังหวัดพะเยา พบว่า อัตราความชุกของนักเรียนประถมศึกษาที่มีน้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 21.71 (โรงเรียน
ชุม ชนบ้านหลวง, 2560) โดยสาเหตุสาคัญที่ทาให้เ กิดภาวะน้าหนัก เกินในเด็ก วัยเรียน คือ พฤติก รรมการบริโภค
อาหาร การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตประจาวัน มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากความเปลี่ยนแปลง ทางสังคม วัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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บริโภคนิยม ทุนนิยม การโฆษณาสามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายทาให้เด็กมีการบริโภค อาหารจุบจิบ อาหารจานด่วน
แบบตะวันตก ขนมหวาน เครื่องดื่ม น้าอัดลม และอาหารสาเร็จรูปกันมากขึ้น ซึ่งเมื่อบริโภคมากต่อเนื่องเป็น เวลานาน
จะทาให้เกิดภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วน
จากความสาคัญที่กล่าวมาข้างต้นจะจากความสาคัญที่ก ล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การเฝ้าระวัง ภาวะ
โภชนาการเด็กมีความสาคัญ เป็นนโยบายเชิง รุกที่สาคัญของประเทศ เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
และเพื่อให้นักเรียนได้รับการประเมินสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีการบูร
ณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีบทบาทในการดูแลส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนตามบริบทของแต่ละพืน้ ที่และผลัก ดัน
ให้เป็นยุทธศาสตร์ของอาเภอ ร่วมกันขับเคลื่อนระหว่างโรงเรียน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลในพืน้ ที่ทุกอาเภอ ในการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนในเด็กนักเรียน (กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
ฉะนั้นเด็กจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้นั้น ต้องขึ้นกั บพฤติกรรมการบริโภคอาหารซึ่งจะมีประสิทธิภ าพมากน้อ ย
เพี ย งใดขึ้ นอยู่ กั บ ปั จจั ย หลายประการ ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ และมีผ ลต่ อ พฤติ ก รรมโดยใช้ท ฤษฎี ก ารรับรู้
ความสามารถของตนเองมาประยุกต์ใ ช้ใ นการศึก ษาครั้ง นี้ เพื่อนาข้อมูลที่ไ ด้ม าเป็นแนวทางในการแก้ไ ขก าหนด
นโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินมีพฤติกรรมการบริโ ภค
ที่เหมาะสม ส่วนโรงเรียนและอาจารย์สามารถนาผลวิจัยไปเป็นแนวทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องและช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนประถมศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ทั่วไปของการศึกษา
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติก รรมสุขภาพเพื่อควบคุม น้าหนัก ของนัก เรียนที่มีภ าวะ
โภชนาการเกิน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
- การรับรู้ความสามารถของตน
- ความคาดหวังในผลลัพธ์
ของเด็ก ครูและผู้ปกครอง

โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพในการควบคุมน้าหนัก
ของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน
กิจกรรมให้ความรู้
1. การรับรู้ความสามารถแห่งตน
2. ความคาดหวังในผลลัพธ์
3. พฤติกรรมสุขภาพ
4. การบันทึกการรับประทานอาหาร
และการออกกาลังกาย

พฤติกรรมสุขภาพ
- พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
- พฤติกรรมการออกกาลังกาย
ค่าดัชนีมวลกายลดลง

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
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ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง ตาบลเชียงม่วน อาเภอเชียง
ม่วน จังหวัดพะเยา ที่มีภาวะโภชนาการเกินจานวน 30 คน และกลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านไชยสถาน ตาบล
เชี ย งม่ ว น อ าเภอเชี ย งม่ ว น จ านวน 30 คน การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งและขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ าง
เฉพาะเจาะจง ตามเกณฑ์คัดเข้า โดยได้จานวนกลุ่มอาสาสมัครดังต่อไปนี้
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ กลุ่มเด็กประถมศึกษาปีที่ 4-6 อายุ 9-12 ปี
ที่มีภาวะโภชนาการเกิน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ตามเกณฑ์คัดเข้า
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งนีเ้ ป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการ
ทบทวนแนวคิดวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 การรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันภาวะน้าหนักตัวเกิน
ส่วนที่ 3 ความคาดหวังในผลดีของการการบริโภคอาหารในการป้องกันภาวะน้าหนักตัวเกิน
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการบริโภคอาหารในการป้องกันภาวะน้าหนักตัวเกิน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสัมภาษณ์นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา แล้วนามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) และการหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability ) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
ให้มีความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสม ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
เท่ากับ 0.721
การเก็บรวบรวมข้อมูล
รูปแบบการวิจัย
รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง ออกเป็น
2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง (Experimental group) และกลุ่มเปรียบเทียบ (Control group) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งก่อน
และหลังการทดลองในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้จะทาการทดลองกับกลุ่มทดลองที่โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง ตาบลเชียงม่วน อาเภอเชียงม่วน
จังหวัดพะเยา และกลุ่มควบคุมที่โรงเรียนบ้านไชยสถาน ตาบลเชียงม่วน อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ใช้เวลาในการ
ดาเนินการเก็ บรวบรวมข้อมูล 12 สัปดาห์ โดยผู้วิจัยได้แบ่ง การดาเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ระยะเวลาในการทา
กิจกรรมแต่ละครั้ง 1 ชั่วโมง
ครั้ ง ที่ 1 ท าแบบทดสอบก่ อ นท ากิ จ กรรม ชั่ ง น้ าหนั ก วั ด ส่ ว นสู ง กิ จ กรรม “ฉั น อ้ ว นหรื อ ไม่ ” ทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย ประกอบไปด้วย วิ่งจับเวลา งอตัว กระโดดไกล ลุก -นั่ง ทาแบบสัมภาษณ์ก่อนการทากิจกรรม
(กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 60 คน)
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ครั้งที่ 2 เชิญครูและผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมกลุ่มกิ จกรรม “รู้จักโรคอ้วนหรือไม่ ?” ให้ความรู้เรื่องภาวะ
น้าหนักเกิน โรคอ้วน อันตรายจากโรคอ้วน และการป้องกันภาวะน้าหนักตัวเกิน แจกคู่มือการปฏิบัติตน ในการควบคุม
น้าหนักและแบบบันทึกน้าหนักส่วนสูง (กลุ่มทดลอง 30 คน)
ครั้งที่ 3 กิจกรรม “กินยังไงไม่ให้อ้วน” ให้ความรู้เรื่องอาหารที่ควรรับประทาน อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงและ
พลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน แจกแบบบันทึกการบริโภคอาหารในแต่ละวัน (กลุ่มทดลอง 30 คน)
ครั้งที่ 4 กิจกรรม “ออกกาลังกายกันเถอะ” ให้ความรู้การออกกาลังกาย การออกกาลังกายที่ถูกวิ ธีและ
ประโยชน์ของการออกกาลังกาย (กลุ่มทดลอง 30 คน)
ครั้งที่ 5 ทบทวนกิจกรรมที่ทามาทั้งหมดให้แต่ละคนประเมินตนเอง เล่าประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคของ
ตนเองในการควบคุมน้าหนักและทาแบบสัมภาษณ์หลังจบกิจกรรม (กลุ่มทดลอง 30 คน)
ครั้งที่ 6 ขั้นประเมินผลหลังการทดลอง (กลุ่มทดลอง 30 คน) ประเมินภาวะโภชนาการครั้งที่ 2 โดยการชั่ง
น้าหนัก ตัวและวัดส่วนสูง เก็บแบบบันทึกการบริโ ภคอาหารด้วยตนเองเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อเป็นการประเมิน
การบริโภคอาหาร ของนักเรียนหลังการทดลอง มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ลดน้าหนักได้มากที่สุด และประเมินภาวะ
โภชนาการครั้งที่ 2และแบบสัมภาษณ์ครั้งที่2ในกลุ่มควบคุมจานวน 30 คน
ขั้นรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล และแปรผลข้อมูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ได้แก่
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชากร โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
และค่าเฉลี่ย (Mean)
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)
1. Dependent T-test (Paired Sample t-test) ใช้ทดสอบความแตกต่างทางสถิติของข้อมูลก่อนและหลังการ
ให้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ภายในกลุ่มเดียวกัน
2. Independent T-test ใช้ทดสอบความแตกต่ างทางสถิ ติ ของข้ อมูล ระหว่างกลุ่ม ที่ไ ด้รั บการโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและกลุ่มควบคุม

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่ ม ทดลองส่ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย16 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 53.3 รองมาเพศหญิง 14 คน ร้ อ ยละ 46.7
กลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.3 รองลงมาเพศหญิง ร้อยละ 46.7 กลุ่มทดลองส่วนใหญ่อายุ 11 ปี
ร้อยละ 46.7 รองมาอายุ 10 ปี ร้อยละ 26.7 กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เป็นอายุ 10 ปี ร้อยละ 40 รองลงมาอายุ 9 ปีและ
11 ปี จ าร้ อ ยละ 30 กลุ่ ม ทดลองส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ร ะดั บ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 70 รองมาระดั บ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 30 กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 43.3 รองลงมาระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 30 เงินที่ได้รับจากผู้ปกครองกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ได้รับเงิน 51-100 บาท คิดเป็นร้อยละ
53.3 รองมาได้รับเงิน 0-50 บาท ร้อยละ 33.3 กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ ได้รับเงิน 51-100 บาท และได้รับเงิน 0-50
จานวน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองมาได้รับเงิน 101-150 บาท ร้อยละ 13.4 การเดินทางมาโรงเรียน กลุ่มทดลองส่วน
ใหญ่จักรยานคิดเป็น ร้อยละ 40 รองมารถตู้ร้อยละ 30 กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่จักรยาน คิดเป็นร้อยละ 40 รองมา
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เดินและรถตู้ร้อยละ 23.3 อาชีพของผู้ปกครองกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 40 รองมา
ข้าราชการ ร้อยละ 30 กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองมาค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 26.7
การวิเคราะห์ผลการศึกษา
1. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถแห่งตน ก่อนการทดลอง
และหลังการทดลองภายในกลุ่มเดียวกันของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลอง
มีคะแนนการรับรู้ความสามารถแห่ง ตนมากขึ้นและมากกว่ากลุ่ม ควบคุม อย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ร ะดับ .05
สอดคล้องกั บสมมติฐานข้อที่ 1 หลัง การทดลอง กลุ่ม ทดลองมีผ ลต่างค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองก่อนและหลังสูงกว่ากลุ่มควบคุม
2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวังในผลลัพธ์ ก่อนการทดลอง และหลัง
การทดลองภายในกลุ่มเดียวกันของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง พบว่าหลังการทดลองนักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนความคาดหวังในผลลัพ ธ์ม ากขึ้นและมากกว่ากลุ่ม ควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีผลต่างค่าคะแนนเฉลี่ย ความคาดหวัง ในผลลัพ ธ์
ของตนเองก่อนและหลังสูงกว่ากลุ่มควบคุม
3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกาลัง
กายก่อนการทดลองและหลังการทดลองภายในกลุ่มเดียวกันของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าหลังการทดลอง
นัก เรียนกลุ่มทดลองมี คะแนนของพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย มากขึ้นและมากกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีผลต่าง
ค่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกาลังกายของตนเองก่อนและหลังสูงกว่ากลุ่มควบคุม
4. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าดัชนีม วลกาย ก่อนการทดลองและหลังการทดลองภายในกลุ่ม
เดียวกันของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง พบว่าหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยดัชนีมวล
กาย ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 หลังการ
ทดลองค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มทดลองลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม
5. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถแห่งตน ก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง
ตาราง 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถแห่งตน
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

การทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

N
30
30
30
30

̅
𝒙
1.567
1.533
1.533
1.500

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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S.D.
0.504
0.507
0.000
0.507

T
0.255

P
0.799

15.832*

0.001
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จากตาราง 1 แสดงว่าก่อนการทดลอง กลุ่มการทดลองมีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถแห่งตนเท่ากับ
1.567 กลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถแห่งตน เท่ากับ 1.533 พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง
และกลุ่ม ควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ ความสามารถแห่ง ตนไม่แตกต่ างกั น หลัง การทดลอง ก่อนการทดลอง
มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถแห่งตน เท่ากับ 1.533 กลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถแห่ง ตน
เท่ากับ 1.500 พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05
6. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวังในผลลัพธ์ ก่อนการทดลองและ หลัง
การทดลอง
ตาราง 2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวังในผลลัพธ์ ก่อนการทดลอง
และหลัง
กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

การทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

N
30
30
30
30

̅
𝒙
1.500
1.533
2.933
1.533

S.D.
0.508
0.507
0.253
0.507

t
0.254

p
0.800

13.517*

0.001

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 2 แสดงว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของความคาดหวังในผลลัพธ์ เท่ากับ 1.500
กลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยของความคาดหวังเท่ากับ 1.533 พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนน
เฉลี่ยความคาดหวังในผลลัพธ์ ไม่แตกต่างกัน หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความคาดหวังในผลลัพธ์ เท่ากับ
2.933 กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยความคาดหวังในผลลัพธ์ เท่ากับ 1.533 พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
7. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ตาราง 3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกาลังกาย ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

การทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

N
30
30
30
30

̅
𝒙
2.067
2.000
4.000
1.933

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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S.D.
0.449
0.262
0.000
0.449

t
0.701

P
0.486

25.167

0.001*
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จากตาราง 3 แสดงว่า ก่อนทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ การออก
กาลังกาย เท่ากับ 2.067 กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกาลังกาย เท่ากับ 2.000
พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในผลลัพธ์ไม่แตกต่างกัน หลังการ
ทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกาลังกาย เท่ากับ 4.00 กลุ่มควบคุมมี
ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกาลังกาย เท่ากับ 1.9333 หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
8. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าดัชนีมวลกาย ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ตาราง 4 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าดัชนีมวลกายก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

การทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

N
30
30
30
30

̅
𝒙
25.214
25.458
23.929
25.214

S.D.
1.004
0.950
1.073
1.004

t
0.964

p
0.339

5.911

0.001*

หมายเหตุ:*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 4 แสดงว่า ก่อนทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของค่าดัชนีมวลกาย เท่ากับ 25.214 กลุ่มควบคุม
มีค่าเฉลี่ยของค่าดัช นีม วลกาย เท่ากับ 25.458 เมื่อนาไปทดสอบความแตกต่างทางสถิติ (Independent samples
t-test) พบว่าก่อนการทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในผลลัพ ธ์ ไม่แตกต่างกัน
หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยค่าดัชนีมวลกาย เท่ากับ 23.929 กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารและการออกกาลังกาย เท่ากับ 25.452 หลังการทดลองมีการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยผลต่างน้าหนักก่อน
และหลังการทดลองลดลงมากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

วิจารณ์และสรุปผล
1. การรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันภาวะโภชนาการเกิน หลังการทดลอง พบว่า
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันภาวะโภชนาการเกินมากกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 และกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเอง ในการ
เพื่ อ ป้ อ งกั น ภาวะโภชนาการเกิ น มากกว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 สอดคล้ อ งกั บ
ผลการศึกษาของ ปาริชา นิพพานนทน์ (2555) ผลของการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันภาวะน้าหนัก
ตัวเกินของเด็กวัยเรียน ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า การรับรู้ความสามารถตนเอง
ในการบริโ ภคอาหารเพื่อป้องกันภาวะน้าหนักตัวเกิน หลัง การทดลอง พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันภาวะน้าหนักตัวเกิน ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ p-value = 0.02
2. ความคาดหวังในผลลัพ ธ์ในการบริโภคอาหารเพื่อป้องกั นภาวะโภชนาการเกิน หลังการทดลอง พบว่า
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในผลลัพธ์ใ นการบริโภคอาหารเพื่อป้องกั นภาวะโภชนาการเกินมากกว่ า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 และกลุ่ม ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวัง ในผลลัพ ธ์ในการ
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ป้องกันภาวะโภชนาการเกิน มากกว่ากลุ่มควบคุม มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สุ นี ย์ ปิ น ทรายมู ล (2552) ที่ ศึ ก ษาผลของการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการบริโ ภคอาหารที่ เ หมาะสมในนั ก เรียน
ประถมศึกษาที่มีน้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความคาดหวังในการบริโภคอาหารที่เหมาะสม หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังสูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบและสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปาริชา นิพพานนทน์ (2555) ผลของการปรับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่อ ป้องกันภาวะน้าหนักตัวเกินของเด็กวัยเรียน ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า
ความคาดหวังในผลดีของการการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันภาวะน้าหนักตัวเกิน หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในผลดีของการบริโภคอาหารเพื่อป้องกั นภาวะน้าหนักตัวเกินมากกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ p-value < 0.01 และกลุ่ม ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในผลดีของการบริโภค
อาหารเพื่อป้องกันภาวะน้าหนักตัวเกิน มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ p-value < 0.01
3. พฤติกรรมการบริโ ภคอาหารและพฤติก รรมออกก าลัง กาย เพื่อป้องกั นภาวะโภชนาการเกินหลังการ
ทดลอง พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในผลลัพธ์ในการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันภาวะโภชนาการ
เกินมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 และกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภค
อาหารและพฤติกรรมออกกาลังกายมากกว่ากลุ่ม ควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ร ะดับ .05 การที่เด็กภาวะ
โภชนาการเกินกลุ่มที่ได้รับโปรแกรม เกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมมากขึน้ เนื่องจากผู้วิจัยจัดกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนของ Bandura (1997) กล่าวว่า การที่บุคคลตัดสินใจ
เกี่ยวกั บความสามารถของตนเองที่ จะจัดการและดาเนินการกระทาพฤติกรรมให้บรรลุเ ป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น
ประกอบด้วยสิ่งสาคัญคือการรับรู้ความสามารถของตนเองและความคาดหวังผลของการกระทาของตนเองสอดคล้อง
กั บผลการศึก ษาของ ศนิช า วิเ ดช (2554) และสอดคล้องกั บการศึก ษาของสอดคล้ องกั บงานวิจั ยที่ผ่ า นมาของ
สิริประภา กลั่นกลิ่น, ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์ และ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น (2556) เรื่องผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดย
การประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตน ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับประถมศึก ษา
ตอนปลายที่มีภาวะโภชนาการเกินซึ่งศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอายุ 10-13 ปี จานวน 61 คนพบว่า หลังการทดลองเด็กวัย
เรียนตอนปลายที่มีภาวะโภชนาการเกิน มีการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการปฏิบัติพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
สูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< .05)
4. หลังการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองซึ่งได้เข้าร่วมโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยผลต่างดัชนีมวลกาย
ก่อนและหลัง การทดลองลดลงมากกว่ากลุ่ม เปรียบเทียบอย่ างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ . 05 สามารถอธิบายได้ ว่ า
การวิจัยครั้งนี้สามารถอธิบายการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนของ Bandura (1997) มาใช้กับ
นักเรียนเป็นหลักในการจัดกิจกรรม มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
บริโ ภคอาหารส่ง ผลต่อการลดค่าดัช นีม วลกายสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัญชนา สุขอนนท์ (2559) พบว่า
น้าหนักหลังการทดลองน้าหนักหลังการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองซึ่งได้เข้าร่วมโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ย
ผลต่างน้าหนักก่อนและหลังการทดลองลดลงมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 (t = 3.16,
p-value = 0.003) และสอดคล้องกับผลการศึก ษาของ วรรณศิริ เทียมประทีป (2552) ได้ศึก ษาการปรับเปลี่ ย น
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมน้าหนักในเด็กนักเรียนชั้นประถามศึกษาที่มีนาหนั
้ กเกินในเขตเทศบาลเมืองท่า
ข้ า ม อ าเภอพุ น พิ น จั ง หวั ด สุ ร าฎร์ธ านี พบว่ า การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารท าให้ ก ลุ่ม ทดลอง
มีนาหนั
้ กตัวลดลงเฉลี่ย 0.5-1 กิโลกรัม
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จากการวิจัยจึงสรุปได้วา่ โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมน้าหนักของนักเรียน ที่มี
ภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง อาเภอเชียงม่วน จัง หวัดพะเยา เกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ที่เหมาะสม พฤติกรรมการออกกาลังกายที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้เกิดสุขภาพที่ดี ค่าดัชนีมวลกายของเด็กลงลดซึ่งเป็นการ
ลดภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียนได้
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ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชนบ้านไชยสถาน
ตาบลเชียงม่วน อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
The Effect of Behavior Modification Program for Solid Waste Management
of Community at Ban Chaisathan, Chiangmuan sub-district, Chiangmuan
district, Phayao Province
ปานรดา เมืองก้อน1* และ สุทธิชัย ศิรินวล2
Panrada Muangkon1* and Suthichai Sirinual2
บทคัดย่อ
การวิจัย นี้เ ป็นรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง แบบกลุ่ม เดียววัดก่อนและหลัง การทดลอง มีวัตถุ ประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการจัดการขยะ และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการขยะ
ของชุมชนบ้านไชยสถาน ด้านการคัดแยกขยะ ด้านการกาจัดขยะ ด้านการลดการเกิดขยะและด้านการนาขยะกลับมา
ใช้ใ หม่ กลุ่ม ตัวอย่างที่ใ ช้ใ นการศึกษาประกอบด้วย ผู้นาชุม ชน กรรมการหมู่ บ้าน และประชาชนที่อาศัยในชุมชน
จานวน 30 คน เข้าร่วมโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการจัดการขยะ เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ เก็บข้อมูล โดยใช้
แบบสอบถามประเมินพฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชน มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธ์ของครอนบาคที่ 0.793 การ
วิเ คราะห์ข้อมูลใช้สถิติเ ชิง พรรณนาและสถิติ ทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม สัม พันธ์กั น ด้วย paired t-test
ผลการวิจัยพบว่า หลังเข้าร่วมโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการจัดการขยะ มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมด้านการคัดแยกขยะ
พฤติกรรมด้านการกาจัดขยะ พฤติกรรมด้านการลดการเกิดขยะและพฤติกรรมด้านการนาขยะกลับมาใช้ใหม่สูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการจัดการขยะอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 (p-value < 0.001) สรุปได้
ว่าโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการจัดการขยะที่จัดทาขึ้นมีประสิทธิผล ทาให้ประชาชนกลุ่มตัวอย่างของชุมชนบ้าน
ไชยสถาน ตาบลเชียงม่วน อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีพฤติกรรมการจัดการขยะที่ดขี ึน้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนต่อไป
คาสาคัญ : โปรแกรมการปรับพฤติกรรมการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ การก าจัดขยะ การลดการเกิดขยะ
การนาขยะกลับมาใช้ใหม่
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Abstract
This quasi-experimental research used a one group pretest-posttest design, aimed to study the effect of
behavior modification program for solid waste management and compared solid waste management behavior in
sorting of solid waste, elimination of solid waste, reduction of solid waste, and recycling of solid waste. The sample
consisted 30 of community leaders, Village councilors and people who living in Ban Chaisathan, participated the
behavior modification program for solid waste management for 7 weeks. The data were collected by
questionnaires, analyzed by descriptive statistics and paired t-test. The results showed that: solid waste
management behavior in sorting of solid waste, elimination of solid waste, reduction of solid waste, and recycling
of solid waste were higher than before participated in behavior modification program for solid waste management
significantly at 0.05 (p-value <0.001).
In conclusion, behavior modification program for solid waste management was effective and can apply to
increase people participation for sustainable solid waste management.
Keywords: Behavior Modification Program for solid waste management, Sorting of solid waste, Elimination
of solid waste, Reduction of solid waste, Recycling of solid waste

บทนา
ขยะนั บ วั น จะมี ป ริ ม าณเพิ่ ม มากขึ้ น เรื่อ ย ๆ ตามจ านวนประชากรของประเทศ ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญหาต่อ
สภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก ส่ง ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ทั้ง โดยทางตรงและทางอ้อม จากข้อมูล
สถานการณ์ขยะชองปะเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า แนวโน้มของปริมาณขยะที่เกิดขึน้ ทั่วประเทศ มีแนวโน้มที่เพิ่มขึน้ ในทุก
ปี หากพิจารณาถึงอัตราการเกิดขยะของประเทศมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึน้ โดยในปี พ.ศ. 2559 พบว่า มีปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นของประเทศไทย 27.06 ล้านตัน ซึ่งเมื่อเทียบอัตราการเกิดขยะต่อคนต่อวัน คิดเป็นอัตรา 1.14 กิโลกรัมต่อคน
ต่อวัน (สานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ทั้งนี้วิกฤตปัญหาขยะจึงถือเป็นหนึ่งใน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งด้านปริมาณขยะที่
เพิ่มมากขึ้น และปัญหาสถานที่กาจัดขยะที่ดาเนินการไม่ถูกต้องยังคงไม่ได้รับการปรับปรุง การขยายตัวของประชากร
ทีเ่ พิ่มขึน้ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม ทาให้ปริมาณขยะเพิ่มสูงขึน้
หมู่บ้านไชยสถาน เป็นชุมชนหนึ่งในเขตอาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มี 242 ครัวเรือน มีประชากร จานวน
702 คน เป็นหมู่บ้านที่ประสบปัญหาขยะ คิดปริมาณขยะเป็นอัตรา 0.4 ตัน/วัน เนื่องจากมีถังขยะสาธารณะจานวน
น้อย ส่ง ผลให้เ กิดขยะตกค้างเป็ นจานวนมาก แม้ทางเทศบาลตาบลเชี ยงม่วนจะมีด าเนินการจั ดเก็ บแล้ว ก็ ต าม
(เทศบาลตาบลเชียงม่วน, 2558) หากมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ให้กั บประชาชนให้เห็น
ความสาคัญ และหันมาคัดแยกขยะต้นทางก่อนทิ้ง มีพฤติกรรมการลดการเกิดขยะ จะช่วยให้ปริมาณขยะที่จะนาไป
กาจัดทิง้ ลงบ่อขยะลดลง คงเหลือเพียงขยะทั่วไปหรือขยะที่ไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ที่ตอ้ งกาจัด
กระบวนการ A-I-C เพื่อการมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ที่มีวิธีการและขั้นตอน
ที่เปดโอกาสใหผูเข้าร่วมกิจกรรมไดมีโอกาสสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งทาให้เกิด
ความเขาใจถึงสภาพปัญหา ข้อจากัด ความต้องการและศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่าย เป็นกระบวนการที่ระดม
สมองเพื่ อการพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์ ผลงานที่ ไ ดจากการจัดกิจกรรมจะมาจากความคิดของผู้ เข้าร่วม
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ประชุมทกคน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุมตามบริบทของพืน้ ที่นั้น ๆ อันจะทาให้เกิดการแก้ไ ข
ปัญหาของชุมชนได้อย่างตรงประเด็นตามสภาพปัญหาของชุมชน
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชนบ้านไชยสถาน ตาบล
เชียงม่วน อาเภอเชียงม่วน จัง หวัดพะเยา ด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมเชิง ปฏิบัติก าร การมีส่วนร่วมของชุม ชน
(A-I-C) ในการแก้ไขปัญหาขยะของชุมชนเอง โดยวิธกี ารสร้างองค์ความรู้ วิเคราะห์ปัญหา สร้างวิสัยทัศน์ร่วมและวาง
แผนการดาเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในชุมชนอย่ าง
ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
วัตถุประสงค์ทั่วไป
1. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชนบ้านไชยสถาน ตาบลเชียงม่วน
อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชนบ้านไชยสถาน ด้านการคัดแยกขยะ
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชนบ้านไชยสถาน ด้านการกาจัดขยะ
3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชนบ้านไชยสถาน ด้านการลดการเกิดขยะ
4. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชนบ้านไชยสถาน ด้านการนาขยะกลับมา
ใช้ใหม่

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีตัวแปรต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
พฤติก รรมการจัดการขยะของชุม ชนบ้ า น
ไชยสถาน
- การคัดแยกขยะ
- การกาจัดขยะ
- การลดการเกิดขยะ
- การนาขยะกลับมาใช้ใหม่
- การลดการเกิดขยะ
การนาขยะกลั
บมาใช้ใหม่
ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิส- ระและตั
วแปรตาม

โปรแกรมการปรับพฤติกรรมการจัดการขยะของชุม ชน
บ้านไชยสถาน ตาบลเชียงม่วน อาเภอเชียงม่วน จังหวัด
พะเยา ตามกระบวนการ AIC
ขั้นตอนที่ 1 สร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการชื่นชม
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ร่วม
ขั้นตอนที่ 3 สร้างแผนปฏิบัติการและปฏิบัติการตามแผน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชากรแท้ ที่เป็นเจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้านตามเลขที่บ้าน ในชุมชน
บ้านไชยสถาน ตาบลเชียงม่วน อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลตาบล
เชียงม่วน จานวน 242 ครัวเรือน มีประชากรจานวนทั้งสิ้น 702 คน
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กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability) แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนีแ้ บ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้นาชุมชน จานวน 3 คน แกนนาชุมชน จานวน
10 คน ประชาชนที่อาศัยในชุมชน จานวน 17 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 30 คน โดยกำหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่ำง
ได้แก่ เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านไชยสถาน ตาบลเชียงม่วน อาเภอเชียงม่วน จัง หวัดพะเยา มีก ารรับรู้
สติสัม ปชัญญะดี สามารถสื่อสารได้เ ข้าใจ อายุ ระหว่าง 30–70 ปี มีบทบาทสาคัญและให้ความร่วมมือในชุมชน
มีความสมัครใจ ยินดีใ ห้ความร่วมมือ และสามารถเข้าร่วมโปรแกรมการปรับพฤติก รรมการจัดการขยะครบทุ ก
กิจกรรมทั้ง 7 สัปดาห์
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental research) แบบกลุ่มเดียวมีการวัดก่อนและ
หลังการทดลอง (One group pretest - Posttest design)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการเก็บข้อมูลครั้ง นี้ เป็นแบบสอบถามซึ่ง ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี 1 ชุด แบ่ง ออกเป็น 2 ส่วน
ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชนบ้านไชยสถาน ทั้ง 4 ด้าน ๆ ละ 6 ข้อ คือ ด้าน
การคัดแยกขยะ ด้านการกาจัดขยะ ด้านการลดการเกิดขยะ ด้านการนาขยะกลับมาใช้ใหม่ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557)
คาถามเชิงบวก
คาถามเชิงลบ
ปฏิบัติมากที่สุด
หมายถึง มีการปฏิบัติ 6 - 7 วันต่อสัปดาห์
5
1
ปฏิบัติมาก
หมายถึง มีการปฏิบัติ 5 วันต่อสัปดาห์
4
2
ปฏิบัติปานกลาง
หมายถึง มีการปฏิบัติ 4 วันต่อสัปดาห์
3
3
ปฏิบัตินอ้ ย
หมายถึง มีการปฏิบัติ 3 วันต่อสัปดาห์
2
4
ปฏิบัตินอ้ ยที่สุด
หมายถึง มีการปฏิบัติ 1 - 2 วันต่อสัปดาห์
1
5
การแปลผลพฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชนบ้านไชยสถาน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการคัดแยกขยะด้านการ
กาจัดขยะ ด้านการลดการเกิดขยะ ด้านการนาขยะกลับมาใช้ใหม่ คะแนนเต็มด้านละ 30 คะแนน โดยอิงเกณฑ์เป็น
หลัก ซึ่งแปลค่าโดยจัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วง (ประคอง กรรณสูตร, 2551 อ้างอิงใน ปัญจะ หัตตะโสภา, 2558)
ค่าเฉลี่ย
0-6.99
หมายถึง
ปฏิบัตินอ้ ยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
7.00–12.99
หมายถึง
ปฏิบัตินอ้ ย
ค่าเฉลี่ย
13.00–18.99 หมายถึง
ปฏิบัติปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
19.00–24.99 หมายถึง
ปฏิบัติมาก
ค่าเฉลี่ย
25.00–30.00 หมายถึง
ปฏิบัติมากที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ได้ทดสอบความ
เชื่อมั่น ของแบบสอบถามส่วนที่ 2 โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาค (Cronbachs’ alpha coefficient) ได้ค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.793
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วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วจิ ัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการดาเนินงาน แบ่งออกเป็นสามระยะ
เป็นขั้นตอนดังนี้
ระยะเวลาก่อนการวิจัย
1. ผู้วิจัยดาเนินการส่งเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตาม
แบบที่กาหนด
2. เมื่อได้รับการอนุมัติใ ห้ทาการศึกษาแล้วผู้วิจัยส่ง หนังสือที่ไ ด้รับการอนุมัติไ ปยังผู้นาชุมชน เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์ในการทาวิจัยและขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล
ระยะเวลาระหว่างการวิจัย
1. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเข้ า ร่ ว มโปรแกรมการปรั บ พฤติ ก รรมการจั ด การขยะของชุ ม ชนบ้ า นไชยสถาน ด้ ว ย
กระบวนการ A-I-C เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ในการทากิจกรรม
2. สัปดาห์ที่ 1 กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ตอบแบบสอบถามจานวน 1 ชุดเพื่อวัดระดับพฤติกรรมการกาจัด
ขยะ ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม ใช้เวลาในการดาเนินกิจกรรม 1 ครั้ง (15 นาที)
3. ขั้นตอนที่ 1 สร้างองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการยอมรับและชื่นชม (Appreciation: A) โดยการบรรยายถึง
สถานการณ์ปัญหา ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การกาจัดขยะประเภทต่าง ๆ
และการนากลับมาใช้ใหม่ ใช้เวลาในการดาเนินกิจกรรม 1 ครั้ง (8 ชั่วโมง)
4. ชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับการจัดการขยะของชุมชนต้นแบบที่ประสบความสาเร็จ ใช้เวลาในการดาเนินกิจกรรม 4
ครั้ง (ครั้งละ 30 นาที)
5. ขั้นตอนที่ 2 กาหนดกลวิธีและยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ร่วม (Influence: I) ในสัปดาห์ที่ 2 ใช้เวลาในการ
ดาเนินกิจกรรม 1 ครั้ง (8 ชั่วโมง)
6. ขั้นตอนที่ 3 สร้างแผนปฏิบัติการและปฏิบัติการตามแผน (Control: C) ในสัปดาห์ที่ 3-6 สร้างแผนการ
จัดการขยะภายในประจาชุม ชนและดาเนินการตามแผนการจัดการขยะ การคัดแยกขยะและการจัดการขยะตาม
ประเภท ขยะรีไซเคิลนาไปจาหน่ายหรือนากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ขยะอินทรีย์แปรสภาพเป็นน้าหมักชีวภาพ ขยะ
อันตรายแยกเก็บรวบรวมไม่ทิ้งปะปนกับขยะประเภทอื่น โดยการนาทิ้งในถังขยะอันตรายของหมู่บ้าน ขยะทั่วไปให้
เทศบาลดาเนินการจัดการ
ระยะติดตามประเมินผล
1. สัปดาห์ที่ 7 ดาเนินการประเมินพฤติกรรมการจัดการขยะหลังการเข้าร่วมโปรแกรมใช้เวลาในการดาเนิน
กิจกรรม 1 ครั้ง (20 นาที) และนาไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธที างสถิตติ ่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โ ปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเ คราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและค่าต่าสุด สถิติทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร
2 กลุ่มสัมพันธ์กันด้วย Paired t-test
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ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล
ตาราง 1 แสดงจานวนและร้อยละของประชากรที่เข้าร่วมโปรแกรมจาแนกตามข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลส่วนข้อมูล

จานวน (n = 30)

ร้อยละ

1) ชาย
2) หญิง
รวม

14
16
30

46.7
53.3
100.0

1) ต่ากว่า 39 ปี
2) 40-48 ปี
3) 49-60 ปี
4) 61 ปีขนึ้ ไป
รวม

8
7
9
6
30

26.7
23.3
30.0
20.0
100.0

30

100.00

13
11
4
2
30

43.3
36.7
13.3
6.7
100.0

8
9
5
8
30

26.7
30.0
16.6
26.7
100.0

18
2
2
8
30

60.0
6.7
6.7
26.6
100.0

เพศ

อายุ

ศาสนา
พุทธ
ระดับการศึกษาสูงสุด
1) ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
2) มัธยมศึกษาตอนต้นหรือปวช.
3) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวส.
4) ปริญญาตรี
รวม
รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน
1) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4,000 บาท
2) 4,001–5,500 บาท
3) 5,501–7,250 บาท
4) มากกว่า 7,250 บาท
รวม
อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) เกษตรกร
2) ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
3) ค้าขาย
4) รับจ้างทั่วไป
รวม
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ตาราง 1 (ต่อ)
ข้อมูลส่วนข้อมูล
จานวนสมาชิกในครัวเรือน
1) 3 คน
2) 4 คน
3) 5 คน
รวม

จานวน (n = 30)

ร้อยละ

4
23
3
30

13.3
76.7
10.0
100.0

จากตาราง 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.3) อายุ 49-60 ปี (ร้อยละ 30.0) นับถือ
ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100.0) จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่า (ร้อยละ 43.3) ประกอบอาชีพเกษตรกร
(ร้อยละ 60) รายได้ครอบครัวต่อเดือน 4,001-5,500 บาท (ร้อยละ30.0) มีจานวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน (ร้อยละ
76.7)
ส่วนที่ 2 ประเมินพฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชนบ้านไชยสถาน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการคัดแยกขยะ
ด้านการกาจัดขยะ ด้านการลดการเกิดขยะ ด้านการนาขยะกลับมาใช้ใหม่
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมด้านการคัดแยกขยะ ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม
การปรับพฤติกรรมการจัดการขยะ
คะแนนเฉลี่ย
ก่อนเข้าโปรแกรม
หลังเข้าโปรแกรม

n
30
30

̅
𝒙
12.20
20.07

S.D.
3.188
2.033

t
-18.260

df
29

p-value
<0.001

หมายเหตุ: * (p-value < 0.001)
จากตาราง 2 พบว่ า หลั ง การเข้ า ร่ ว มโปรแกรม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค่ า เฉลี่ ย พฤติ ก รรมการจั ด การขยะ
ด้านการคัดแยกขยะสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p < 0.001) โดยก่อนการ
เข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมด้านการคัดแยกขยะ เฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ = 12.20) หลังการ
เข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมด้านการคัดแยกขยะ เฉลี่ยเพิ่มขึน้ เป็นระดับมาก (𝑥̅ = 20.07)
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมด้านการกาจัดขยะ ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม
การปรับพฤติกรรมการจัดการขยะ
คะแนนเฉลี่ย
ก่อนเข้าโปรแกรม
หลังเข้าโปรแกรม

n
30
30

̅
𝒙
12.93
23.93

หมายเหตุ: * (p-value < 0.001)
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1.552
1.507

t
-28.905

df
29

p-value
<0.001
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จากตาราง 3 พบว่า หลังการเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการขยะ ด้านการ
ก าจัดขยะสูง กว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p < 0.001) โดย ก่อนการเข้าร่วม
โปรแกรม กลุ่มตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมด้านการกาจัดขยะ เฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ = 12.93) หลังการเข้าร่วม
โปรแกรม กลุ่มตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมด้านการกาจัดขยะ เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ เป็นระดับมาก (𝑥̅ = 23.93)
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมด้านการลดการเกิดขยะ ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม
การปรับพฤติกรรมการจัดการขยะ
คะแนนเฉลี่ย
ก่อนเข้าโปรแกรม
หลังเข้าโปรแกรม

n
30
30

̅
𝒙
13.80
20.10

S.D.
2.857
2.771

t
-14.239

df
29

p-value
<0.001

หมายเหตุ: * (p-value < 0.001)
จากตาราง 4 พบว่า หลังการเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการขยะ ด้านการลด
การเกิดขยะสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 (p < 0.001) โดยก่อนการเข้าร่วม
โปรแกรม กลุ่มตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมด้านการลดการเกิดขยะ เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 13.80) หลังการ
เข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมด้านการลดการเกิดขยะ เฉลี่ยเพิ่มขึน้ เป็นระดับมาก (𝑥̅ = 20.10)
ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมด้านการนาขยะกลับมาใช้ใหม่ ก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมการจัดการขยะ
คะแนนเฉลี่ย
ก่อนเข้าโปรแกรม
หลังเข้าโปรแกรม

n
30
30

̅
𝒙
15.10
20.70

S.D.
2.564
2.306

t
-14.421

df
29

p-value
<0.001

หมายเหตุ: * (p-value < 0.001)
จากตาราง 5 พบว่า หลังการเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการขยะ ด้านการนา
ขยะกลับมาใช้ใหม่สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p < 0.001) โดย ก่อนการเข้า
ร่วมโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมด้านการนาขยะกลับมาใช้ใหม่ เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 15.10)
หลังการเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมด้านการนาขยะกลับมาใช้ใหม่ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นระดับมาก
(𝑥̅ = 20.70)

วิจารณ์และสรุปผล
สรุปและอภิปรายผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.3)
อายุ 49-60 ปี (ร้อยละ 30.0) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100.0) จบการศึก ษาระดับ ประถมศึก ษาหรือต่ากว่า
(ร้อยละ 43.3) ประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 60) รายได้ครอบครัวต่อเดือน 4,001-5,500 บาท (ร้อยละ 30.0)
มีจานวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน (ร้อยละ 76.7) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภาวิน เหิดขุนทด (2554) ศึกษาเรื่อง
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พฤติก รรมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนขององค์ก ารบริหารส่วนต ำบลสานัก ตะคร้อ อาเภอ
เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็นผู้หญิง (ร้อยละ 67.6) มีอายุ
ระหว่าง 36-45 ปี (ร้อยละ 34.5) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 80) ระดับการศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี (ร้อยละ
92.1) ส่วนใหญ่มีอาชีพทานา/ทาไร่ (ร้อยละ 64.2) มีรายได้ในครัวเรือนระหว่าง 5,000–10,000 บาท (ร้อยละ 44.2)
มีจานวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน (ร้อยละ 45.3)
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการขยะก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการจัดการ
ขยะ พบว่าหลังการทดลองมีพฤติกรรม ด้านการคัดแยกขยะ พฤติกรรมด้านการกาจัดขยะ พฤติกรรมด้านการลดการ
เกิดขยะ และพฤติกรรมด้านการนาขยะกลับมาใช้ใหม่ ดีกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
(p < 0.001) อาจเนื่องมาจากการสร้างองค์ความรู้ การจัดการให้โปรแกรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติในการลดปริมาณ
ขยะในครัวเรือน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างประชากร การบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่ วน
ร่วมในการจัดการขยะภายในชุมชนด้วยกระบวนการ A-I-C ไปสู่การปฏิบัติที่ถูกวิธี เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และเกิดการรับรู้ถึงประโยชน์ของการจัดการขยะ มีพฤติกรรมการจัดการขยะที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจั ยของ
ภิ ญ โญ หงส์ ท อง และ สุ ด ารั ต น์ ไชยเฉลิ ม (2557) ศึ ก ษาเรื่ อ งผลของโปรแกรมทางพฤติ ก รรมศาสตร์ต่ อ การ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการจั ด การขยะมู ล ฝอยในครั ว เรื อ นต าบลพงศ์ ป ระศาสน์ อ าเภอบางสะพาน จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ระดับพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน หลังเข้าร่วมโปรแกรมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญจะ หัตตะโสภา (2558) ศึกษาเรื่องผลของการเข้าร่วม 5 R ต่อความรู้
และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชนในตาบลพนมสารคาม อาเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรม 5 R (กลุ่มทดลอง) มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม (กลุ่มเปรียบเทียบ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้งาน
1. โปรแกรมการปรับพฤติกรรมการจัดการขยะ ต้องอาศัยการทาความเข้าใจกับประชาชน และผู้นาในชุมชน
การเตรียมชุมชนจึงมีความสาคัญมาก เนื่องจากบริบทในแต่ละพืน้ ที่มีความแตกต่างกัน
2. ควรมีการนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการจัดการขยะไปทดลองใช้กับพืน้ ที่อื่น เพื่อเปรียบเทียบผลการ
ทดลอง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการจัดการขยะไปใช้ในหน่วยงานอื่น ๆ เช่น เทศบาล โรงเรียนวัด
เป็นต้น
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ผลของโปรแกรมการส่งเสริมผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก
อายุ 0-3 ปี ที่มารับบริการคลินกิ สุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้านแม่บง ตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
The effects of oral health promotion programs among children 0-3 years’s
parents at well baby clinic in Mae bong health promoting hospital,
Chokchai Subdistrict, Doiluang District, Chiangrai Province
จุฑามาศ สิทธิขันแก้ว1* และ น้าเงิน จันทรมณี2
Chuthamas Sittikkhankaew1* and Namngern Chantaramanee2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมผู้ปกครอง ในการ
ดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กที่มารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแม่บง ตาบล
โชคชัยอาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองของเด็ก จานวน 86 คน และเด็กที่มารับบริการ
คลินิก สุขภาพเด็กดี จานวน 86 คน โดยแบ่ง เป็นกลุ่ม ทดลองที่ได้รับ โปรแกรมการส่ง เสริม ผู้ปกครองในการดูแล
สุขภาพช่องปากและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 43 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกแผ่น
คราบจุ ลิ น ทรี ย์ ร อบตั ว ฟั น เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ระหว่ า ง มกราคม–เมษายน 2561 สถิ ติ ที่ ใ ช้ คื อ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Independent sample t-test และ Paired sample t-test
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองที่เป็นผู้ปกครองของเด็กมีความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ช่องปากของเด็ก การรับรู้โอกาสเสียงต่อการเกิดโรคในช่องปากเด็ก การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคในช่องปาก
เด็ก สูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value < 0.001) และกลุ่ม
ทดลอง ที่เป็นเด็กที่มารับบริการคลินกิ สุขภาพเด็กดีมีปริมาณคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันของเด็ก ลดลงก่อนการทดลอง
และลดลงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value < 0.001) โปรแกรมนี้สามารถลดการเกิดคราบ
จุลินทรีย์และป้องกันการเกิดโรคฟัน ผุอีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ถึงวิธีการดูแลสุขภาพช่องปาก ของเด็ก
อีกด้วย
คาสาคัญ: โปรแกรมการส่งเสริมผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปาก คลินกิ สุขภาพเด็กดี
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Abstract
This study was a quasi-experimental research aimed to study the effects of oral health promotion
programs among 0-3 years’ parents at well baby clinic in Mae bong health promoting hospital, Chokchai
Subdistrict, Doiluang District, Chiangrai Province. The samples selected were parents of children 86 people and
86 children who got service form well baby clinic. There were 2 groups of samples; control group and experiment
group that was got oral health promotion programs, each group consisted of 43 people equally. The instrument
used were interviews and dental plaque plates recorder. Data were collected during January-April 2018. The
statistics used were percentage, mean, standard deviation. Statistics Independent sample t-test and Paired sample
t-test.
The study indicated that the experimental group consisting the parent of a child had knowledge, attitude
and practice regarding oral hygiene in perception of opportunity for oral disease in children and perception of oral
violence in children more than before trial and more than the comparison group. There was a significant difference
( P-value < 0 . 0 01) . And the children's health service group which had declined before trial and lower than the
comparison group. There was a significant difference (P-value < 0.001). This program could reduce plaque and
prevent dental caries. It also encouraged parents to learn how to take care of children's oral health .
Keywords: Oral health promotion programs among children 0-3 years’s parents, Well baby clinic

บทนา
ปัญหาโรคฟันผุถือเป็นปัญหาสาคัญที่พบได้ใ นกลุ่ม ประชากรทุกกลุ่ม อายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม เด็ก
มีอัตราการเกิดโรคฟันผุค่อนข้างสูงตามการวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปัจจัยเสี่ยงของโรค
มีมากขึ้น เช่น ความหลากหลายของขนม การเลี้ยงดูบุตรด้วยนมขวด การมีบุตรเมื่ออายุยังน้อย การประกอบอาชีพ
ความรู้ของผู้ปกครองรวมถึงความเชื่อที่ฝังตัวอยู่ในระบบวัฒนธรรมไทย เช่น การละเลยการดูแลฟันน้านมของเด็ก
โดยเข้าใจว่าอย่างไรเสียฟันน้านมก็จะหลุดออกไปเองตามธรรมชาติ ทาให้เด็กเป็นจานวนมากต้องอยู่กับสภาพที่มีเชื้อ
โรคเต็มปาก และไม่สามารถเคีย้ วอาหารได้ เมื่อไม่มีรักษา โรคก็จะลุกลาม และทวีความทวีรุนแรงขึน้ คราบจุลินทรีย์
เป็นสาเหตุของการเกิดโรคฟันผุซึ่งเกิดจากการกรดที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นทาลายแร่ธาตุแคลเซียม ออกจากผิวฟันด้าน
นอกอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นรูฟันผุขึ้นการควบคุมให้ปริมาณและคุณภาพของคราบจุลินทรีย์ อยู่ในระดับที่ยังคงมี
สุขภาพเหงือกและฟันที่ดไี ว้ได้ไม่เกิดพยาธิสภาพ (ชุติมา ไตรวรกุล, 2554)
จากการสารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติในเด็กอายุ 3 ปี ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2556 พบค่า เฉลี่ย ฟันผุ ถอน อุด
(dmft) 2.7 ซี่ต่อคน การสารวจสภาวะทัน ตสุขภาพภาคเหนือในเด็กอายุ 3 ปี ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2556 พบค่าเฉลี่ย ฟันผุ
ถอน อุด (dmft) 1.7 ซี่ตอ่ คน (สานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย, 2556) และจากการสารวจสภาวะทันตสุขภาพของ
เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแม่บง เมื่อเดือนกันยายน ปี 2559 พบค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุดของ
ฟันน้านมเฉลี่ย 2.71 ซี่ต่อคน จากที่กล่าวมาจึงทาให้ทราบว่าเด็กอายุ 3 ปี ของเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่ง เสริม
สุขภาพตาบลบ้านแม่บง มีค่าเฉลี่ยฟันผุถอน อุด มากกว่าระดับภาคและระดับประเทศ และจากการสารวจเชิงคุณภาพ
พบว่า เด็กบางคนมีฟันผุทะลุโพรงประสาทซึ่งไม่สามารถที่จะป้องกันได้ จึงต้องทาการรักษา เด็กบางคนฟันผุเหลือแต่
ราก หรื อ มี อ าการปวดฟั น ซึ่ ง จากผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ท าให้ ไ ม่ ส ามารถที่ จ ะป้ อ งกั น ได้ จะต้ อ งท าการรั ก ษาเท่ า นั้ น
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จึงต้องอาศัยการดูแลจากผู้ปกครองในการดู แลสุขภาพช่องปากของเด็กดังนั้น ผู้ปกครองจึงมีบทบาทสาคัญในการ
ดูแลสุขภาพของเด็ก ปัจจุบันการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในงานทันตสาธารณสุขนั้นมีวิธีดาเนินงาน คือ การเคลือบ
ฟลูออไรด์ในเด็กที่มารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี และสอนการดูแลช่องปากของเด็กเล็กน้อยซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึง
การปฏิบัติของผู้ปกครอง เรียนรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก และการเยี่ยมบ้านเพื่อดูการดูแลสุขภาพช่อ งปากของเด็ก
จากที่ก ล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจัยจึง เห็นว่าการส่ง เสริม และป้ องกั น ควรที่ จะเริ่ม จากฟันซี่แรก เพื่อลดการเกิดฟั น ผุ
ในอนาคตของเด็ก ควรมุ่งเน้นไปยังผู้ปกครองการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กเพราะเด็กยังไม่มีความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองได้ดีพอ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมผู้ปกครอง
ในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กที่มารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแม่บง
ตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยนาทฤษฏีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและทฤษฏีแรงสนับสนุน
ทางสังคมรวมถึงวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ถึงวิธกี ารดูแลสุขภาพช่องปาก
ถูกต้อง และสามารถนาโปรแกรมนีม้ าปรับใช้ในการทางานเพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ เด็กและผู้ปกครองมากยิ่ งขึน้ อีกทั้ง
ยังส่งผลให้เด็กมีสุขภาพช่องปากที่ดีขนึ้

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กที่มารับบริการคลินิก
สุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแม่บง ตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีตัวแปรต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันดังนี้
โปรแกรมการส่งเสริมผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากของเด็กโดยประกอบด้วย
1. การบรรยายประกอบสือ่ วิดทิ ัศน์ การสาธิต
การแปรงฟันโดยเจ้าหน้าที่บุคลากร
2. เจ้าหน้าที่บุคลากรเล่าประสบการณ์ในการทางาน และ
ผู้ปกครองเล่าประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพช่องปาก
โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบมีสว่ นร่วม
3. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปกครองของเด็ก
4. กิจกรรมเยี่ยมบ้านและกระตุน้ เตือนเกี่ยวกับวิธีการดูแล
สุขภาพช่องปากของเด็กโดยผู้ปกครอง
5. กิจกรรมสาธิตการแปรงฟันและวิธีการตรวจดูคราบ
จุลินทรีย์ของเด็กโดยผู้ปกครอง

1. ความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ช่องปากเด็กและเรื่องโรคในช่องปากเด็ก
2. การรับรู้โอกาสเสียงต่อการเกิดโรคในช่องปากเด็ก
3. การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคในช่องปากเด็ก
4. การรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติตัวเพือ่ ป้องกัน
การเกิดโรคในช่องปากเด็ก
5. การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัตติ ัวเพือ่ ป้องกัน
การเกิดโรคในช่องปาก
6. การปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก
เด็ก
คราบจุลินทรีย์บนตัวฟันของเด็ก

ภาพ 1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ปกครองของเด็ก และเด็กที่มารับบริก ารคลินิก สุขภาพเด็กดี อาเภอดอย
หลวง จังหวัดเชียงราย จานวน 688 คน โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างวิจัยใช้ตารางสาเร็จรูปในการกาหนดขนาด
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งของ Cohen (1988) ก าหนดค่ า Effect size = 0.40 Power of test = 0.70 ∝ = 0.05 ได้ ข นาดกลุ่ ม
ตัวอย่างวิจัยกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มละ 78 คน รวมจานวน 156 คน และป้องกันการสูญหายของข้อมูล
โดยเพิ่มกลุ่มตัวอย่าง 10% จึงได้กลุ่มตัวอย่างวิจัยกลุ่มละ 86 คน รวมจานวน 172 คน ทั้งนี้ การสุ่มตัวอย่างแบบทราบ
ความน่าจะเป็น ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย ดังนี้
กลุ่มทดลอง คือ ผู้ปกครองของเด็กที่มารับบริการคลินกิ สุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้าน
แม่บง ตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรายจานวน 43 คน และเด็กที่มารับบริการคลินิกสุขภาพเด็ก ดี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแม่บง ตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จานวน 43 คน
กลุ่มเปรียบเทียบ คือ ผู้ปกครองของเด็กที่มารับบริการคลินกิ สุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ปงน้อย ตาบลปงน้อย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรายจานวน 43 คน และเด็กที่มารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปงน้อย ตาบลปงน้อย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรายจานวน 43 คน
เกณฑ์ในการคัดกลุ่มตัวอย่างเข้า (Inclusion criteria) คือ ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กโดยตรงและเด็กอายุ 6 เดือนขึน้
ไป และมีฟันขึ้นอย่างน้อย 1 ซี่ ที่ยินดีให้ความร่วมมือในการศึกษา และมาร่วมกิจกรรมตามนัดทุกครั้ง และ สามารถ
สื่อสารเข้าใจ ไม่มีปัญหาในเรื่องการพูด การฟัง และการได้ยิน ส่วนเกณฑ์ในการคัดกลุ่มตัวอย่างออก (Withdrawal
criteria) คือ ผู้ปกครองปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการวิจัย ในระหว่างการดาเนินการศึกษาผู้ปกครองไม่สามารถมาร่วม
กิจกรรมตามนัดได้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์ ซึ่งใช้ในการสอบถามผู้ปกครองของเด็กที่มารับบริการคลินกิ สุขภาพเด็กดีโดยประกอบด้วย
9 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองเด็ก ข้อมูลทางด้านเศรษฐานะ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก
เด็กและเรื่องโรคในช่องปากเด็ก ข้อมูลทัศคนติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก ข้อมูลการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก ข้อมูลการรับรู้โอกาสเสียงต่อการเกิดโรคในช่องปากเด็ก ข้อมูลการรับรู้ความรุนแรงของการ
เกิดโรคในช่องปากเด็ก ข้อมูลการรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรคในช่องปากเด็ก ข้อมูลการรับรู้
อุปสรรคในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรคในช่องปากเด็ก
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
แบบบันทึกแผ่นคราบจุลินทรีย์ร อบตัวฟัน ใช้ใ นการประเมินการแปรงฟันแก่เด็กโดยผู้ปกครอง ผู้วิจัย
ตรวจให้คะแนนโดยใช้ Plaque Index ของ Quigley-high เป็นดัชนีที่ใช้วัดประสิทธิภาพของการแปรงฟันโดยวัด ด้าน
labial และด้าน lingual ของฟัน 6 ซี่ คือ ซี่ที่ 51, 55, 65, 75, 85, 71
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาแล้วนามาหาค่ า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างคาถามรายข้อกับวัตถุ ประสงค์ที่ต้องการวัดของแต่ละข้อคาถาม ค่า IOC อยู่ระหว่าง
0.5-1.0 และนาแบบสอบถามทดลองใช้กับผู้ปกครองของเด็กที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
แบบสัมภาษณ์ในส่วนที่มีตัวเลือก 2 ตัวเลือก ถูก ผิด วิเคราะห์หาความยากง่าย โดยใช้สูตร KR20 ได้ค่าความยากง่าย
เท่ากับ 0.71 และแบบสัมภาษณ์ในส่วนที่ใช้อัตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น ใช้วิธีสัม ประสิทธิ์ ค อน
บราคอัลฟ่า ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.836
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทาการทดลองกับกลุ่มทดลองที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านแม่บง ตาบลโชคชัย อาเภอดอย
หลวง จังหวัดเชียงราย และกลุ่มเปรียบเทียบที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปงน้อย ตาบลปงน้อย อาเภอดอย
หลวง จัง หวัดเชียงราย ใช้เ วลาในการดาเนินการเก็ บรวบรวมข้อมูล 12 สัปดาห์โ ดยผู้วิจัยได้แบ่ง การดาเนินงาน
ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการ ระยะดาเนินการ และระยะหลังดาเนินการ ตามโปรแกรมที่ผู้วจิ ัยได้ออกแบบขึน้
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
สถิติเ ชิง พรรณนา (Descriptive Statistics) วิเ คราะห์ข้อมูล ทั่วไปของประชากร โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytical Statistics) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ใช้สถิติ Independent sample t-test และ Paired sample t-test

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทีย บ
ร้อยละ 93.0 และ 72.1 ตามลาดับ) ช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 25-35 ปี (กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ร้อยละ
34.9 และ 39.5 ตามลาดับ) สถานภาพสมรส (กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ร้อยละ 81.4 และ 67.4 ตามลาดับ)
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ร้อยละ 44.2 และ 34.9
ตามลาดับ) ศาสนาพุทธ (กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม เปรียบเทียบ ร้อยละ 93.0 และ 86.0 ตามลาดับ) ความสัม พันธ์
ระหว่างเด็กส่วนใหญ่ เป็นบิดาหรือมารดา (กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ร้อยละ 69.8 และ 65.1 ตามลาดับ)
ข้อมูลทางเศรษฐานะ กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 39.5 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 30.2 ส่วนรายได้อยู่ในช่วง 0-3,000 บาท (กลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ ร้อยละ 58.1 และ 62.8 ตามลาดับ)
จากตาราง 1 พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ช่องปากของเด็ก เพิ่มขึ้นก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value < 0.001) ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า
ไม่มีความแตกต่างกัน
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ตาราง 1 แสดงความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแ ลสุขภาพช่อ งปากของเด็ก ก่อนและหลังการใช้
โปรแกรมการส่งเสริมผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กภายในกลุ่มทดลอง
ตัวแปร
N Mean
S.D.
t
p-value
ความรูเ้ กี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่อง
ก่อนทดลอง 43 5.86
0.70
-6.50
<0.001*
ปากเด็กและเรือ่ งโรคในช่องปากเด็ก
หลังทดลอง 43 7.84
1.54
ทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่อง
ก่อนทดลอง 43 22.16
3.11
-8.39
<0.001*
ปากของเด็ก
หลังทดลอง 43 27.56
2.72
การปฏิบัตเิ กี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ก่อนทดลอง 43 21.74
2.49
-3.95
<0.001*
ช่องปากของเด็ก
หลังทดลอง 43 24.93
3.70
หมายเหตุ: *p-value < 0.001
จากตาราง 2 พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม เปรียบเทียบ มีคะแนนความรู้ ทัศนคติการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก ไม่แตกต่างกันทางสถิติ หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนน
ความรู้ ทัศนคติการปฏิบัติเ กี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก มากกว่าก่อนการทดลอง และมากกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value < 0.001)
ตาราง 2 แสดงความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแ ลสุขภาพช่อ งปากของเด็ก ก่อนและหลังการใช้
โปรแกรมการส่งเสริมผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ ม
เปรียบเทียบ
pตัวแปร
N Mean S.D.
t
value
กลุม่ ทดลอง 43 5.86 0.97 0.34 0.732
ก่อน
ความรูเ้ กี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ทดลอง กลุม่ เปรียบเทียบ 43 5.79 0.91
ช่องปากเด็กและเรือ่ งโรคในช่องปาก
หลัง
กลุม่ ทดลอง 43 7.84 1.54 7.70 <0.001*
เด็ก
ทดลอง กลุม่ เปรียบเทียบ 43 5.72 0.93
กลุม่ ทดลอง 43 22.16 3.11 0.47 0.643
ก่อน
ทดลอง กลุม่ เปรียบเทียบ 43 21.86 2.92
ทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่อง
ปากของเด็ก
หลัง
กลุม่ ทดลอง 43 27.56 2.72 12.02 <0.001*
ทดลอง กลุม่ เปรียบเทียบ 43 21.12 2.23
ก่อน
กลุม่ ทดลอง 43 21.74 2.49 1.65 0.103
การปฏิบัตเิ กี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่อง ทดลอง กลุม่ เปรียบเทียบ 43 20.81 2.75
ปากของเด็ก
หลัง
กลุม่ ทดลอง 43 24.93 3.70 6.34 <0.001*
ทดลอง กลุม่ เปรียบเทียบ 43 20.98 1.74
หมายเหตุ: *p-value < 0.001
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จากตาราง 3 พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีการรับรู้โอกาสเสียงต่อการเกิดโรคในช่องปากเด็ก
และการรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคในช่องปากเด็ก เพิ่มขึ้นก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value
<0.05) ส่วนการรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรคในช่องปากเด็ก การรับรู้อุปสรรค ในการปฏิบัติ
ตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรคในช่องปากเด็ก พบว่า ไม่ มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ
ตาราง 3 แสดงการรับรู้โอกาสเสี่ยง ความรุนแรง ประโยชน์ และอุปสรรค ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการ
ส่งเสริมผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กภายในกลุ่มทดลอง
ตัวแปร
N Mean S.D.
t
p-value
การรับรูโ้ อกาสเสียงต่อการเกิดโรคในช่องปากเด็ก
ก่อนทดลอง 43 12.93 1.86 -3.35 0.002*
หลังทดลอง 43 14.12 1.07
การรับรูค้ วามรุนแรงของการเกิดโรคในช่องปากเด็ก ก่อนทดลอง 43 12.95 1.98 -2.73 0.009*
หลังทดลอง 43 14.07 1.33
การรับรูป้ ระโยชน์ในการปฏิบัตติ ัวเพือ่ ป้องกันการ
ก่อนทดลอง 43 13.05 2.01 -1.05
0.300
เกิดโรคในช่องปากเด็ก
หลังทดลอง 43 13.51 1.86
การรับรูอ้ ุปสรรคในการปฏิบัตติ ัวเพือ่ ป้องกันการ
ก่อนทดลอง 43 11.88 2.10 -0.96 0.345
เกิดโรคในช่องปากเด็ก
หลังทดลอง 43 12.35 2.70
หมายเหตุ: *p-value < 0.05
จากตาราง 4 พบว่า ก่อนการทดลอง ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ มีคะแนนการรับรู้ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติแต่หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมี การรับรู้โอกาสเสียงต่อการเกิดโรคในช่องปากเด็ก การรับรู้ความ
รุนแรงของการเกิดโรคในช่องปากเด็ก มากกว่าก่อนการทดลอง และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (P-value < 0.05) ส่วนการรับรู้ประโยชน์ใ นการปฏิบั ติตัวเพื่ อป้ องกั นการเกิดโรคในช่องปากเด็ก การรับรู้
อุปสรรคในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน การเกิด โรคในช่องปากเด็ก หลัง การทดลอง พบว่า ไม่แตกต่างกั นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ตาราง 4 แสดงการรั บ รู้ โ อกาสเสี่ ย ง ความรุ น แรง ประโยชน์ และอุ ป สรรค ระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการส่งเสริมผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปาก
ของเด็ก
ตัวแปร
การรับรูโ้ อกาสเสียงต่อ
การเกิดโรคในช่องปาก
เด็ก

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ

N
43
43
43
43
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Mean
12.93
12.49
14.12
12.47

S.D.
1.86
1.96
1.07
2.34

t
1.07

p-value
0.286

4.20

<0.001**
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ตาราง 4 (ต่อ)
ตัวแปร
ก่อนทดลอง

การรับรูค้ วามรุนแรงของ
การเกิดโรคในช่องปากเด็ก

หลังทดลอง

การรับรูป้ ระโยชน์ในการ
ปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการ
เกิดโรคในช่องปากเด็ก

ก่อนทดลอง

การรับรูอ้ ุปสรรคในการ
ปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการ
เกิดโรคในช่องปากเด็ก

ก่อนทดลอง

หลังทดลอง

หลังทดลอง

กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ

N
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43

Mean
12.96
12.96
14.07
12.93
13.05
12.98
13.51
13.07
11.88
12.42
12.35
12.19

S.D.
1.98
2.65
1.33
2.65
2.01
2.81
1.86
2.67
2.10
2.99
2.70
2.88

t
0.00

p-value
1.000

2.52

0.014*

0.13

0.895

0.89

0.375

-0.96

0.339

0.27

0.787

หมายเหตุ: *p-value < 0.05 **p-value < 0.001
จากตาราง 5 พบว่า ก่อนการทดลอง ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ มี ปริมาณคราบจุลินทรีย์บนตัว
ฟันของเด็กไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่หลังการทดลองแล้ว พบว่า กลุ่มทดลองมีปริมาณคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันของ
เด็กลดลงก่อนการทดลอง และลดลงกลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value < 0.001)
ตาราง 5 แสดงปริมาณคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันของเด็ก ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและ
หลังการใช้โปรแกรมการส่งเสริมผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก
ตัวแปร
ปริมาณคราบจุลินทรีย์บน
ตัวฟันของเด็ก

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ เปรียบเทียบ
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ เปรียบเทียบ

N

Mean

S.D.

t

p-value

43
43
43
43

1.81
1.99
0.73
1.73

0.55
0.57
0.51
0.55

-1.47

0.145

-8.69

<0.001*

หมายเหตุ: *p-value < 0.001
จากผลการศึกษาทั้งหมด สามารถสรุปได้ว่า โปรแกรมการส่งเสริมผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากของ
เด็กอายุ 0-3 ปี ที่มารับบริการเด็กดี ส่งผลให้กลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กและเรื่องโรค
ในช่องปากเด็ก ทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก การปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก การ
รับรู้โอกาสเสียงต่อการเกิดโรคในช่องปากเด็ก การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคในช่องปากเด็ก ดีขึน้ และปริมาณ
คราบจุลินทรีย์บนตัวฟันของเด็กมีค่าลดลง
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วิจารณ์และสรุปผล
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กและเรื่องโรคในช่องปากเด็ก หลังการใช้โปรแกรมการส่งเสริม
ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก ดีกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (P-value < 0.001) ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากในการเข้าร่วมการฟังบรรยายผู้ปกครองของเด็กมีความตั้งใจฟัง
และได้รับความรู้กลับไปใช้ใ นชีวิตประจ าวั น จึง ทาให้ผู้ปกครองสามารถที่จ ะประมวลความรู้ที่รั บออกมาได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ยุทธนา พินจิ กิจ (2559) ที่พบว่า ผู้ปกครองสามารถนาประสบการณ์ต่างๆมาเป็นความรู้
ในการดูแลสุขภาพช่องปาก และหลังการได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษาผู้ปกครองมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่อง
ปากและโรคฟันผุสูงกว่าก่อนการทดลอง
ทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก หลังการใช้โปรแกรมการส่งเสริมผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากของเด็กดีกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value < 0.001)
เนื่องมาจากในโปรแกรมได้มีการติดตามผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก จึงทาให้ผู้ปกครองมีทัศนคติที่
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากดีขนึ้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธาราทิพย์ ก้อนทอง, จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ และ
ประวิ อ่าพันธุ์ (2557) ที่ว่าผู้ปกครองมีความคิดเห็นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก
ทาให้เกิดความเชื่อที่ถูกต้อง พบว่าหลังการได้รับโปรแกรมประยุกต์การพัฒนาความสามรถในการดูแลช่องปากแบบ
ใกล้ชิดต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กมีคะแนนทัศนคติใ นการดูแลทันตสุขภาพ
มากกว่าก่อนการทดลอง
การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กหลังการใช้โปรแกรมการส่งเสริมผู้ปกครองในการดูแล
สุขภาพช่องปากของเด็ก ดีกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value <
0.001) ในโปรแกรมจะให้ผู้ปกครองทาการทาความสะอาดช่องปากในสั ปดาห์ที่รับฟังบรรยายและหลังจากนั้นมีการ
ติดตามกระตุ้นเตือนที่บ้าน พร้อมทั้งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพชองปากของเด็กในผู้ปกครอง ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของธาราทิพย์ ก้อนทอง, จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ และ ประวิ อ่าพันธุ์ (2557) ที่ว่าการปฏิบัติตัว
เพื่อป้องกันโรคฟันผุมากขึ้นกว่ากลุ่มเปรียบเทียบและกลุ่มทดลอง
การรับรู้โอกาสเสียงต่อการเกิดโรคในช่องปากเด็ก และการรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคในช่องปากเด็ก
หลังการใช้โปรแกรมการส่งเสริมผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก ดีกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ า
กลุ่ม เปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคั ญทางสถิติ (P-value <0.05) ซึ่ง ในโปรแกรมได้มีเ จ้าหน้าที่ทันตบุคลากรมาเล่ า
ประสบการณ์เกี่ยวกับการทางานซึ่งจะเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับการเกิดโรคฟันผุในเด็กที่มีโรคฟันผุที่รุนแรง พร้อม
ทั้งได้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงทาให้ผู้ปกครองรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งในทฤษฏีแบบ
แผนความเชื่อด้านสุขภาพ ได้กล่าวไว้วา่ ด้านการรับรู้ตอ่ โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค (Perceived Susceptibility) ความ
เชื่อของบุคคลที่มีผลโดยตรงต่อการทาตามคาแนะนาด้านสุขภาพทั้งในภาวะเจ็บป่วย แต่ละบุคคลจะมีความเชื่ อใน
ระดับที่ไม่เท่ากัน ดังนั้น บุคคลเหล่านีจ้ ึงหลีกเลี่ยงการเป็นโรคด้วยการปฏิบัติเพื่อป้องกันและรักษาสุขภาพที่ไม่เท่ากัน
หรือไม่เหมือนกัน และด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรค (Perceived Severity) ปัญหาสุขภาพหรือผลกระทบจากการ
เกิดโรคซึ่งก่อให้เกิดความพิการหรือเสียชีวิต การประเมินความรุนแรงนั้นอาศัยระดับต่างๆ ของการกระตุ้นเร้าของ
บุคคลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนั้น ซึ่งอาจจะมองความรุนแรงของการเจ็บป่วยนั้น ทาให้เกิดความพิการหรือตายได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ กฤติยา โนนใหญ่, นิรุวรรณ เทรินโบล์ป และระวิ อ่าพันธุ์ (2556) พบว่า หลังการทดลอง
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กลุ่มทดลองมีการรับรู้โอกาสเสียงต่อการเกิดโรคฟันผุและการรับรู้ความรุนแรงของโรคฟันผุ มากกว่าก่อนการทดลอง
และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
การรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรคในช่องปากเด็กและการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติ
ตัว เพื่อป้องกันการเกิดโรคในช่องปากเด็ก ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ เนื่องจากผู้ปกครองของเด็กอาจจะไม่เคยได้สัมผัส
กับการเกิดโรคในช่องปากของเด็ก จึงทาให้ไม่ทราบว่าอุปสรรคที่จะเกิดขึน้ นั้นเป็นอย่างไรและผู้ปกครองอาจจะไม่เคย
ได้รู้ถึงประโยชน์ในการดูแลสุขภาพช่องปาก เพราะสุขภาพช่องปากนั้นจะดีขึ้นเรื่อย ๆ นั้นต้องได้รับการดูแลอย่ าง
สม่าเสมอและต้องใช้ระยะเวลานานผู้ปกครองส่วนใหญ่ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมไม่ได้เห็นความสาคัญแก่ฟันน้านม
จึงทาให้การศึกษาครั้งนี้ไม่บรรลุผล ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาของ กฤติยา โนนใหญ่, นิรุวรรณ เทรินโบล์ป และ ระวิ อ่า
พันธุ์ (2556) พบว่า หลัง การทดลอง กลุ่ม ทดลองมีการรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติตัวตามคาแนะนาและ การรับรู้
อุปสรรค ตามคาแนะนามากกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
ปริม าณคราบจุลินทรีย์บนตั วฟันของเด็ก ก่อนการทดลอง พบว่า กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม เปรียบเทียบไม่
แตกต่างกันทางสถิติ หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมี ปริมาณคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันของเด็ก ลดลงก่อนการ
ทดลอง และลดลงกลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value <0.001) ซึ่งในโปรแกรมนี้มีกิจกรรมการ
กระตุ้นเตือนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก และกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน ทาให้มีผลต่อการลดลงของคราบจุลินทรีย์
ซึ่งในทฤษฏีแรงสนับสนุนทางสังคมได้กล่าวไว้ว่า กลุ่มทุติยภูมิที่ให้การสนับสนุนข้อมูล ข่าวสารความรู้ ที่เกี่ยวกับ
สุขภาพ เช่น การให้คาแนะนา การตักเตือนการให้คาปรึก ษา และการให้ข่าวสาร ซึ่ง ความสัม พันธ์ร ะหว่างแรง
สนับสนุนทางสังคมกับสุขภาพ ผู้ที่มีการติดต่อหรือการเข้าร่วมกลุ่มมีการสนับสนุนทางสังคมน้อย มีอัตราป่วย สูงกว่า
ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมมากกว่า 2-5 เท่า สอดคล้องกับงานศึกษาของ รัชนี กิจขุนทด, นิรุวรรณ เทิรนโบล์
และ รณรุทธ์ บุตรแสนคน (2557) พบว่า หลังจากได้รับโรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
ก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองแล้ว ปริมาณคราบจุลินทรีย์ลดลงกว่าก่อนการทดลองและลดลงกว่า กลุ่มเปรียบเทียบ
ข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้ง นี้ใ นการจั ดโปรแกรมการส่ ง เสริม ผู้ป กครองของเด็ ก อายุ 0- 3 ปี ผู้ปกครองที่เ ข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมจึงได้เรียนรู้ถึงวิธกี ารดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก จึงทาให้เกิดผลดีตอ่ เด็ก เด็กมีฟันที่สะอาด และในอนาคต
เด็กจะไม่มีฟันผุส่วนในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรนาโปรแกรมนี้ไปปรับวิธกี ารในโปรแกรมในส่วนของการรับรู้ประโยชน์
ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรคในช่องปากและการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรคในช่อง
ปาก ควรเพิ่ม การประเมินในแต่ละกิจกรรม เพื่อจะได้ทราบการดาเนินการในแต่ละกิจกรรมว่าบรรลุผลในแต่ละ
กิจกรรมหรือไม่ และควรนาโปรแกรมนี้ไปปรับใช้ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปงน้อยและเขตพืน้ ที่อื่นใน
อาเภอดอยหลวงต่อไป
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ผลของโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินต่อความรู้และทักษะ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในกลุ่มอาสาฉุกเฉินชุมชน ตาบลป่าหุ่ง อาเภอพานจังหวัด
เชียงราย
Effects of the Emergency Medical Networking Program on Knowledge and
Skills of Emergency Medicine in Community Emergency Volunteers at
Pha-hung Subdistrict, Phan District, ChiangRai Province
บรรจง กาวิละมูล1* และ เทียนทอง ต๊ะแก้ว2
Banjong Khawelamoon1* and Tienthong Takaew2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินต่อความรู้และทักษะ ด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินในกลุ่มอาสาฉุกเฉินชุมชนตาบลป่าหุ่ง อาเภอพาน จังหวัดเชียงรายเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasiexperimental research) แบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (Two groups pre-test, post-test Design) กลุ่ม
ตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มอาสาฉุกเฉินชุมชนจานวน 40 คน ใช้เกณฑ์คัดเข้าคัดออกและกลุ่มตัวแทนหลัง คา
เรือนสุ่มโดยวิธีจับสลาก กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane ได้จานวน 352 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบความรู้แบบประเมินทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินของอาสาฉุกเฉินชุมชนแบบทดสอบ
ความรู้ดา้ นการเจ็บป่วยฉุกเฉินและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการทางานของอาสาฉุกเฉินชุมชนในตัวแทนหลังคา
เรือนแบบบันทึกเวลาปฏิบัติการฉุกเฉิน ตั้งแต่รับแจ้งถึงที่เกิดเหตุ (Response time) ในสถานการณ์จาลองใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน ได้แก่ Wilcoxson signed ranks test และ Mann-Whitney U test
ผลการศึกษาพบว่าความรู้และทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินของอาสาฉุกเฉินชุมชน ความรู้ด้านการเจ็บป่วย
ฉุกเฉินและความพึงพอใจต่อการทางานของอาสาฉุกเฉินชุมชนในตัวแทนหลังคาเรือนสัดส่วนเวลาปฏิบัติการฉุกเฉิน
ตั้งแต่รับแจ้งถึงที่เกิดเหตุ (Response time) ในสถานการณ์จาลองหลังและก่อนจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (p-value = 0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.005
ตามลาดับ)
คาสาคัญ: โปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อาสาฉุกเฉินชุมชน
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Abstract
Research Effects of the Emergency Medical Networking Program on Knowledge and Skills of Emergency
Medicine in Community Emergency Volunteers at Pha-Hung Subdistrict, Phan District , Chiang Rai Province. Quasiexperimental research was conducted in two groups: pre-test and post-test.The sample is divided into two groups,
volunteer groups, community emergencygroups number is 40 people into screening criteria exclude and
Representative households randomized by lottery the sample size was determined using the Taro Yamane formula
have number 352 people. The instruments used for data collection were the Knowledge test and Emergency
Medical Skills Assessment for Community Emergency Volunteers, Knowledge of emergency illness and job
satisfaction of community emergency volunteers. Recording of emergency response time from response time in
simulation scenario. Descriptive statistics average are conservative at Wilcoxson signed ranks test and MannWhitney U test.
The results showed that the knowledge and skills of the volunteer emergency medical community,
Knowledge of emergency and satisfaction with the work of volunteer emergency community representative
households, Timeline of recording emergency response time in simulation scenario. After the program is different
from the first program to create a network of emergency medical services are statistically significant at 0.05
(p-value. = 0.05 (p-value = 0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.005, respectively)
Keywords: The Emergency Medical Networking Program, Community Emergency Volunteers

บทนา
ระบบบริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ในประเทศไทยได้ ด าเนิน การมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ มี พ ระราชบั ญญัติ
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบันได้จัดทาแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560–
2564 เพื่อให้มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานประชาชนสามารถเข้าถึ งได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งในภาวะ
ปกติและสาธารณภัยด้วยความร่วมใจจากทุกภาคส่วน (อนุชา เศรษฐเสถียร, 2559) ปัจจุบันได้มีการประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 1669 อย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มีสถิตกิ ารใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่ม
มากขึ้น แต่เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดเพื่อเปรียบเทียบการใช้บริการของผู้ป่วยในระดับวิกฤติที่ต้องได้รับการดูแล
อย่างเร่งด่วนแล้วกลับพบว่าผู้ป่วยในระดับวิกฤติมาโรงพยาบาลด้วยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในระดับอาเภอ
ระดับจังหวัดและระดับประเทศมีไม่ถึงร้อยละ 15 (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2559) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติจึงสนับสนุนและริเริ่มพัฒนาให้ประชาชนทั่วไปฝึกอบรมความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น โดยสมัครเข้า
ร่วมเป็นอาสาฉุกเฉินชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในชุมชนเบื้องต้น โดยเริ่มมีการจัดอบรมอาสาฉุกเฉิ นชุมชนมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 แต่ผลการศึกษาเชิงลึกพบว่าการเชื่อมระบบสารสนเทศกั บหน่วยงานอื่นเพื่อการใช้สารสนเทศ
ร่วมกั นยัง ไม่บรรลุเป้าหมาย การสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเ ครือข่ายอื่น ๆ และภาคประชาชนไม่ประสบผลสาเร็จ
เท่าที่ควรไม่มีการวางแผนการดาเนินงานที่เป็นให้ประชาชนเข้าถึงอย่างเป็นระบบ (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ,
2559)
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จากข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดด้านการแพทย์ฉุ กเฉินในปี พ.ศ. 2559 มีผู้ป่วยระดับวิกฤติหรือผู้ป่วยในกลุ่มสีแดง
มารับบริก ารที่ห้องฉุกเฉินทั้งหมด 1,500,285 ครั้ง มาด้วยระบบบริก ารการแพทย์ฉุ กเฉิน 192,548 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 12.83 (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่ง ชาติ, 2559) ในจัง หวัดเชียงรายมีผู้ป่วยฉุ ก เฉิน ระดับวิก ฤติ จานวน
24,428 ครั้ง มาด้วยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจานวน 2,423 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.92 (สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย, 2559) สาหรับอาเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีผู้ป่วยระดับวิกฤติทั้งหมด 7,236 ครั้ง มาโรงพยาบาล
โดยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจานวน 727 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.04
ผู้วิจัยเป็นผู้ปฏิบัติง านในระบบบริการการแพทย์ฉุ ก เฉินจึงได้ศึกษาการจัด โปรแกรมการสร้างเครือข่าย
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยสร้างอาสาฉุกเฉินชุมชนให้มีความรู้และทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินและเผยแพร่ความรู้
และข่าวสารด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้ประชาชาชนในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ดา้ นการเจ็บป่วยฉุกเฉินและเข้าถึง
บริการที่ทั่วถึง รวดเร็วและปลอดภัย

วัตถุประสงค์การศึกษา
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินต่อความรู้และทักษะด้านการแพทย์
ฉุกเฉินในกลุ่มอาสาฉุกเฉินชุมชน
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1.เพื่อเปรียบเทียบความรู้ดา้ นการแพทย์ฉุกเฉินของอาสาฉุกเฉินชุมชน
2.เพื่อเปรียบเทียบทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินของอาสาฉุกเฉินชุมชน
3.เพื่อเปรียบเทียบความรู้ดา้ นการเจ็บป่วยฉุกเฉินในตัวแทนหลังคาเรือน
4.เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการทางานของอาสาฉุกเฉินชุมชน ในตัวแทนหลังคาเรือน
5.เพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนเวลาปฏิบัติการฉุกเฉินตั้งแต่รับแจ้งถึงที่เกิดเหตุ (Response time) ในสถานการณ์
จาลอง
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีตัวแปรต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันดังนี้
โปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
1. รับสมัครอาสาสมัครและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้อาสาสมัครที่เข้ารับการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน
1.1 กิจกรรมการอบรมโดยการบรรยายและสาธิตจากทีมวิทยากรโรงพยาบาลพาน
1.2 กิจกรรมฝึกทักษะแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
2. ตั้งเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินในหมู่บ้าน
3.กิจกรรมแผนที่ชมุ ชนบันทึกข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงลงระบบนาทาง Home ward 4G smart life ของโรงพยาบาลพาน
4. กิจกรรมอาสาฉุกเฉินชุมชนเพื่อให้ความรู้ดา้ นการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนในพืน้ ที่รับผิดชอบ อย่างเดือนละ
1 ครั้ง ประชุมเครือข่ายรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะแจ้งข่าวสารด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
5. สถานการณ์จาลองเวลาปฏิบัติการฉุกเฉินตั้งแต่รับแจ้งเหตุถึงที่เกิดเหตุ (Response time)

ก่อนจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
1.ความรู้ดา้ นการแพทย์ฉุกเฉินของอาสาฉุกเฉิน
ชุมชน
2. ทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินของอาสาฉุกเฉิน
ชุมชน
3.ความรู้ด้านเจ็บป่วยฉุกเฉินของตัวแทน
หลังคาเรือน
4.ความพึงพอใจของตัวแทนหลังคาเรือนต่อการ
ทางานของอาสาฉุกเฉินชุมชน
5.สัดส่วนเวลาปฏิบัติการฉุกเฉินตั้งแต่รับแจ้งถึง
ที่เกิดเหตุ (Response time)

หลังจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
1.ความรู้ดา้ นการแพทย์ฉุกเฉินของอาสาฉุกเฉิน
ชุมชน
2.ทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินของอาสาฉุกเฉิน
ชุมชน
3. ความรู้ดา้ นเจ็บป่วยฉุกเฉินของตัวแทนหลังคา
เรือน
4.ความพึงพอใจของตัวแทนหลังคาเรือนต่อการ
ทางานของอาสาฉุกเฉินชุมชน
5.สัดส่วนเวลาปฏิบัติการฉุกเฉินตั้งแต่รับแจ้งถึงที่
เกิดเหตุ (Response time)

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
รูปแบบการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินต่อความรู้และทักษะ ด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินในกลุ่มอาสาฉุกเฉินชุมชน ตาบลป่าหุง่ อาเภอพาน จังหวัดเชียงรายเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi–
Eeperimental Research) แบ่งเป็น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมวัดผลก่อนและหลังการทดลอง ในกลุ่มทดลองมีการ
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาฉุกเฉินชุมชนและจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน วัดผล
จากตั ว แทนหลั ง คาเรื อ นและสั ด ส่ ว นเวลาปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ตั้ ง แต่ รั บ แจ้ ง เหตุ ถึ ง ที่ เ กิ ด เหตุ (Response time)
ในสถานการณ์จาลอง
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านหรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10
ตาบลป่าหุง่ อาเภอพาน จังหวัดเชียงรายจานวน40 คน
กลุ่มที่ 2 ตัวแทนหลังคาเรือนในตาบลป่าหุ่งเพื่อตอบแบบสอบถามความรู้ด้านเจ็บป่วยฉุกเฉินและความพึง
พอใจต่อการทางานของอาสาฉุกเฉินชุมชน ตาบลป่าหุ่งอาเภอพาน จังหวัดเชียงราย กลุ่มประชากรในหมู่ที่ 1 จานวน
270 คนและหมู่ที่ 10 จานวน 257 คน
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1คือกลุ่มอาสาสมัครเพื่อเข้ารับการอบรมหลัก สูตรอาสาฉุกเฉินชุมชนคัดเลือกจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านหรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจาหมู่บ้านละ 20 คน เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างมีขนาดเล็กผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาทั้งหมด
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria)
1.อายุ 20–65 ปี
2.ไม่มีความบกพร่องทางการรับรู้และการสื่อสาร
3.สมัครใจเข้ารับการอบรม
4.เป็นประชากรในพืน้ ที่ศึกษาจริง
5.เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านหรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria)
1.ทาแบบทดสอบวัดความรู้และทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินหลังการอบรมได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 80
2.ร่วมกิจกรรมจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินไม่ครบตามกาหนด2 ครั้ง
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2คือตัวแทนหลังคาเรือน สุ่มโดยวิธีจับสลาก กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
Taro Yamane ที่ร ะดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้จานวนกลุ่ม ตัวอย่างตัวแทนหลัง คาเรือ นกลุ่มละ 160 คน ผู้วิจัย
เพิ่มร้อยละ 10 ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างตัวแทนหลังคาเรือนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 176 คน รวม 352 คน
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria)
1.อายุ 20–65 ปี
2.ไม่มีความบกพร่องทางการรับรู้และการสื่อสาร
3.เป็นตัวแทนหลังคาเรือนในพืน้ ที่ศึกษาจริง
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria)
1.เป็นผู้เ ข้ารับการอบรมอาสาฉุกเฉินในการจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุก เฉินต่อ
ความรู้และทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินในกลุ่มอาสาฉุกเฉินชุมชนครั้งนี้
2.พักอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกันกับผู้เข้ารับการอบรมอาสาฉุกเฉินโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินต่อความรู้และทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินในกลุ่มอาสาฉุกเฉินชุมชนในครั้งนี้
วิธดี าเนินการวิจัย
1.รับสมัครอาสาสมัครและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้อาสาสมัครที่เข้ารับการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน
1.1 กิจกรรมการอบรมโดยการบรรยายและสาธิตจากทีมวิทยากรโรงพยาบาลพาน
1.2 กิจกรรมฝึกทักษะแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
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2.ผู้ วิ จั ย ประชุม ร่ วมกั บ อาสาฉุ กเฉิน ชุม ชนเพื่อ วางแผนการจั ด จั ดโปรแกรมการสร้า งเครื อ ข่ า ยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินนาแบบสอบถามความรู้ด้านการเจ็บป่วยฉุกเฉินและความพึงพอใจต่อ การทางานของอาสาฉุกเฉิน
ชุมชน ให้ตัวแทนหลังคาเรือนทาแบบทดสอบและประเมินระดับความพึงพอใจในสัปดาห์ที่ 1
3.จัดกิจกรรมแผนที่ชุม ชนบัน ทึก ข้ อมู ลผู้ ป่ วยกลุ่ม เสี่ ยงลงระบบน าทาง Home ward 4G smart life ของ
โรงพยาบาลพานในสัปดาห์ที่ 1, 2
4.จัดกิจกรรมอาสาฉุกเฉินชุมชนเพื่อให้ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนในพืน้ ที่รับผิดชอบ อย่าง
เดือนละ 1 ครั้ง รวม 3 เดือน นัดหมายอาสาสมัครเดือนละ 1 ครั้งใช้เวลา 1–2 ชั่วโมง เพื่อรับทราบข้อมูลและติดตาม
ความก้าวหน้า ตอบข้อซักถาม รับฟังอุปสรรคปัญหาและแจ้งข่าวด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
5.สถานการณ์จาลองเวลาปฏิบัติการฉุกเฉินตั้งแต่รับแจ้งเหตุถึงที่เกิดเหตุ (Response time)
6.นาแบบสอบถามความรู้ด้านการเจ็บป่วยฉุกเฉินและความพึงพอใจต่ออาสาฉุกเฉินชุ มชนให้ตัวแทนหลังคา
เรือนประเมินหลังจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสัปดาห์ที่ 12
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
1.แบบทดสอบความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินจานวน20 ข้อ ในแต่ละข้อมีคาตอบให้เลือก 4 คาตอบ เลือกตอบ
ข้อที่ถูกที่สุดโดยใช้แบบทดสอบของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
2.แบบประเมินทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จานวน 26 ข้อ แบบเลือก 2 คาตอบปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ ประเมิน
และสังเกตโดยผู้วิจัยและทีมวิทยากร
3.แบบทดสอบความรู้ด้านการเจ็บป่วยฉุกเฉินของตัวแทนครัวเรือนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จานวน
15 ข้อ แบบเลือกตอบถูกหรือผิด
4.แบบสอบถามระดับความพึงพอใจต่อการทางานของอาสาฉุกเฉินชุมชน จานวน 8 ข้อคาถาม เลือกตอบ 5
ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และไม่พึงพอใจ
5.แบบบันทึกบันทึกสัดส่วนเวลาปฏิบัติการฉุกเฉินตั้งแต่รับแจ้งถึงที่เกิดเหตุ (Response time)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1.แบบทดสอบความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้เชียวชาญจานวน 3 ท่าน
และนาคะแนนที่ได้มาคานวณดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่า IOC= 0.923
2.แบบประเมินทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินหาค่าความเชื่อมั่นโดยนาแบบทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกัน
จานวน 30 คน โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟ่า (Cronbachs’ alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นที่ 0.786
3.แบบทดสอบความรู้ด้านการเจ็บป่วยฉุกเฉินของตัวแทนหลั งคาเรือนตรวจสอบความตรงของเนื้อหา โดย
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ได้ค่า IOC=0.911
4.แบบสอบถามระดับความพึงพอใจต่อการทางานของอาสาฉุกเฉินชุมชน หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการทางานของอาสาฉุกเฉินชุมชน โดยนาไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคี ยงกับ
ประชากรจริง จานวน 30 ราย โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟ่า (Cronbachs’ alpha coefficient) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นที่ 0.811
5.แบบบันทึกบันทึกสัดส่วนเวลาปฏิบัติการฉุก เฉินตั้ง แต่รับแจ้งถึงที่เ กิดเหตุ (Response time) ตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ได้ค่า IOC=1
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1.ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.ใช้สถิตเิ ชิงอนุมานได้แก่ Mann-Whitney U test และ Wilcoxson signed ranks test

ผลการศึกษา
ตาราง1 เปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้แ ละทั กษะด้านการแพทย์ ฉุกเฉิ นของอาสาฉุ กเฉิ น ชุ ม ชน
ความรู้ด้ายการเจ็บป่วยฉุกเฉินและความพึงพอใจต่อ การทางานของอาสาฉุกเฉินชุมชน ในกลุ่ม
ตัวแทนหลังคาเรือนสัดส่วนเวลาปฏิบัติการฉุกเฉินตั้งแต่รับแจ้งถึงที่เกิดเหตุ (Response time) ใน
สถานการณ์จาลองในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่าย
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
รายการ
ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินของกลุ่มอาสาฉุกเฉินชุมชน
กลุ่มทดลอง
ก่อน
หลัง
กลุ่มควบคุม
ก่อน
หลัง
ทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินของกลุ่มอาสาฉุกเฉินชุมชน
กลุ่มทดลอง
ก่อน
หลัง
กลุ่มควบคุม
ก่อน
หลัง
ความรู้ด้านการเจ็บป่วยฉุกเฉินของกลุ่มตัวแทนหลังคาเรือน
กลุ่มทดลอง
ก่อน
หลัง
กลุ่มควบคุม
ก่อน
หลัง
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x

Z

p-value

13.50
19.05

-3.994

<0.001

12.74
13.00

-1.508

0.132

11.85
23.45

-3.947

<0.001

11.50
11.75

-1.265

0.206

8.57
14.5

-11.612

< 0.001

8.68
8.99

-4.423

< 0.001
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ตาราง 1 (ต่อ)
รายการ
ความพึงพอใจต่อการทางานของอาสาฉุกเฉินชุมชน ในกลุ่มตัว แทน
หลังคาเรือน
กลุ่มทดลอง
ก่อน
หลัง
กลุ่มควบคุม
ก่อน
หลัง
สัดส่ว นเวลาปฏิบัติการฉุกเฉินตั้งแต่รับแจ้งถึงที่เกิดเหตุ (Response
time) ในสถาณการณ์จาลอง
กลุ่มทดลอง
ก่อน
หลัง
กลุ่มควบคุม
ก่อน
หลัง

x

Z

p-value

2.421
4.429

-11.531

<0.001

2.410
2.391

-0.891

0.313

10.45
7.73

-2.83

0.005

10.74
10.14

-1.479

0.139

จากตาราง 1 ความรู้ ด้ า นการแพทย์ ฉุ ก เฉิน ของกลุ่ ม อาสาฉุ ก เฉิน ชุม ชนในกลุ่ม ทดลอง พบว่ า หลั ง จัด
โปรแกรมมี ค ะแนนสู ง กว่ า ก่ อ นจั ด โปรแกรมการสร้ า งเครื อ ข่ า ยบริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ( x =19.05, 13.55
ตามลาดับ) เมื่อใช้สถิติ Wilcoxson signed ranks test เปรียบเทียบความแตกต่างพบว่าความรู้ ด้านการแพทย์ฉุ ก เฉิน
ก่อนและหลังจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (p-value = < 0.001) ความรู้ด้านการแพทย์ฉุ กเฉินของกลุ่มอาสาฉุกเฉินชุมชนในกลุ่ม ควบคุม พบว่ า
หลังจัดโปรแกรมมีคะแนนสูงกว่าก่อนจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุ กเฉิน ( x = 12.74, 13.00
ตามลาดับ) เมื่อใช้สถิติ Wilcoxson signed ranks test เปรียบเทียบความแตกต่างพบว่า ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ก่อนและหลังจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.139)
ทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินของกลุ่ม อาสาฉุกเฉินชุมชนในกลุ่มทดลอง พบว่าหลังจัดโปรแกรมมีคะแนนสูง
กว่าก่อนจัดโปรแกรมการสร้ างเครื อ ข่ ายบริก ารการแพทย์ฉุ ก เฉิน ( x = 11.85, 23.45 ตามลาดับ) เมื่อใช้สถิ ติ
Wilcoxson signed ranks test เปรียบเทียบความแตกต่างพบว่า ทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินก่อนและหลังจัดโปรแกรม
การสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value =
< 0.001) ทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินของกลุ่มอาสาฉุกเฉินชุมชนในกลุ่มควบคุม พบว่า หลังจัดโปรแกรมมีคะแนนสูง
กว่าก่อนจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( x = 11.50, 11.75 ตามลาดับ) ใช้สถิติ Wilcoxson
signed ranks test เปรียบเทียบความแตกต่างพบว่าความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินก่อนและหลังจัดโปรแกรมการสร้าง
เครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( p-value = 0.206)
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ความรู้ด้านการเจ็บป่วยฉุกเฉินของกลุ่มตัวแทนหลังคาเรือนในกลุ่มทดลอง พบว่าหลังจัดโปรแกรมมีคะแนนสูงกว่า
ก่อนจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( x = 14.75, 8.57 ตามลาดับ) เมื่อใช้สถิติ Wilcoxson
signed ranks test เปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่าความรู้ดา้ นการเจ็บป่วยฉุกเฉินของกลุ่มตัวแทน หลังคาเรือนก่อน
และหลังจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
0.05 (P-value <0.001) ความรู้ดา้ นการเจ็บป่วยฉุกเฉินของกลุ่มตัวแทนหลังคาเรือน ในกลุ่มควบคุม พบว่า หลังจัด
โปรแกรมมีคะแนนสูงกว่าก่อนจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( x = 8.68, 8.99 ตามลาดับ)
เมื่อใช้สถิติ Wilcoxson signed ranks test เปรียบเทียบความแตกต่างพบว่า ด้านการเจ็บป่วยฉุกเฉินของกลุ่มตัวแทน
หลัง คาเรือนก่อนและหลัง จัดโปรแกรมการสร้างเครื อข่ายบริก ารการแพทย์ฉุ ก เฉิน มีความแตกต่างกั นอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (p-value =<0.001)
ความพึงพอใจต่อการทางานของอาสาฉุกเฉินชุมชนในกลุ่มตัวแทนหลังคาเรือนกลุ่มทดลองพบว่า หลังจัด
โปรแกรมมีคะแนนสูงกว่าก่อนจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( x = 4.43, 2.42 ตามลาดับ)
เมื่อใช้สถิติ Wilcoxson signed ranks test เปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่า ความพึงพอใจต่อการทางานของอาสา
ฉุกเฉินชุมชนในกลุ่มตัวแทนหลังคาเรือนก่อนและหลังจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (p-value = <0.001) ความพึงพอใจต่อการทางานของอาสาฉุกเฉิน
ชุมชนในกลุ่มตัวแทนหลังคาเรือนกลุ่มควบคุม พบว่า หลังจัดโปรแกรมมีคะแนนต่ากว่าก่อนจัดโปรแกรมการสร้ าง
เครื อ ข่ า ยบริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ( x = 2.39, 2.41 ตามล าดั บ ) เมื่ อ ใช้ ส ถิ ติ Wilcoxson signed ranks test
เปรียบเทียบความแตกต่างพบว่า ความพึงพอใจต่อการทางานของอาสาฉุกเฉินชุมชนในกลุ่มตัวแทนหลังคาเรือน ก่อน
และหลังจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 (p-value = 0.313)
สัดส่วนเวลาปฏิบัติการฉุกเฉินตั้ง แต่รับแจ้ง ถึง ที่เ กิดเหตุ (Response time) ในสถานการณ์จาลองในกลุ่ม
ทดลองพบว่าหลังจัดโปรแกรมใช้เวลาน้อยกว่าก่อนจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิ น ( x =
7.73, 10.45 ตามลาดับ) เมื่อใช้สถิติ Wilcoxson signed ranks test เปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่า สัดส่วนเวลา
ปฏิบัติการฉุกเฉินตั้งแต่รับแจ้ง ถึง ที่เกิดเหตุ (Response time) ในสถานการณ์จาลองก่อนและหลังจัดโปรแกรมการ
สร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีความแตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 (P-value =
0.005) ในกลุ่มควบคุมพบว่า หลังจัดโปรแกรมใช้เวลาน้อยกว่าก่อนจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์
ฉุ ก เฉิ น ( x = 10.14, 10.74 ตามล าดั บ ) เมื่ อ ใช้ ส ถิ ติ เ มื่ อ ใช้ส ถิติ Wilcoxson signed ranks test เปรี ย บเที ย บความ
แตกต่างพบว่าสัดส่วนเวลาปฏิบัติการฉุกเฉินตั้งแต่รับแจ้งถึงที่เกิดเหตุ (Response time) ในสถานการณ์จาลองก่อน
และหลังจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินไม่มีความแตกต่า งกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 (p-value = 0.139)
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ตาราง 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้และทักษะด้านการแพทย์ ฉุกเฉินของอาสาฉุกเฉินชุมชน
ความรู้ด้า นการเจ็บป่วยฉุกเฉินและความพึงพอใจต่อ การท างานของอาสาฉุกเฉินชุมชนในกลุ่ม
ตัว แทนหลังคาเรือน สัดส่วนเวลาปฏิบัติการฉุกเฉินตั้งแต่รับแจ้งถึงที่เกิดเหตุ (Response time)
ในสถานการณ์จ าลอง ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่าย
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
รายการ
Mean Rank
ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินของอาสาฉุกเฉินชุมชน
หลังทดลอง
กลุ่มทดลอง
30.48
กลุ่มทดลอง
10.53
ทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินของอาสาฉุกเฉินชุมชน
หลังทดลอง
กลุ่มทดลอง
30.50
กลุ่มทดลอง
10.50
ความรู้ด้านการเจ็บป่วยฉุกเฉินของตัวแทนหลังคาเรือน
หลังทดลอง
กลุ่มทดลอง
264.50
กลุ่มทดลอง
ความพึงพอใจต่อการทางานของอาสาฉุกเฉินชุมชนในตัว แทน
หลังคาเรือน
หลังทดลอง
กลุ่มทดลอง
264.50
กลุ่มทดลอง
88.50
สั ด ส่ ว นเวลาปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ตั้ ง แต่ รั บ แจ้ ง ถึ ง ที่ เ กิ ด เหตุ
(Response time) ในสถานการณ์จาลอง
หลังทดลอง
กลุ่มทดลอง
5.50
กลุ่มทดลอง
15.50

Z

p-value

-5.473

< 0.001

-5.492

< 0.001

-16.579

< 0.001

-16.293

-3.75

< 0.001

ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินของกลุ่ม อาสาฉุกเฉินชุมชนหลัง การจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริก าร
การแพทย์ฉุกเฉินพบว่าในกลุ่ม ทดลองมีคะแนนความรู้ด้านการแพทย์ฉุ กเฉินมากกว่ากลุ่ม ควบคุม (Mean Rank =
30.48, 10.55 ตามลาดับ) เมื่อใช้สถิติ Mann-Whitney U test เปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่า ความรู้ดา้ นการแพทย์
ฉุกเฉินของอาสาฉุกเฉินชุมชนในกลุ่มทดลองและกลุ่ม ควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05
(p-value = <0.001)
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ทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ของกลุ่ม อาสาฉุกเฉินชุมชน หลังการจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริก าร
การแพทย์ฉุกเฉิน พบว่าในกลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะด้านการแพทย์ฉุก เฉินมากกว่ากลุ่มควบคุม ( Mean Rank =
30.50, 10.50 ตามลาดับ) เมื่อใช้สถิติ Mann-Whitney U test เปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่า ทักษะด้านการแพทย์
ฉุกเฉินของอาสาฉุกเฉินชุมชนในกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุมแตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ ระดับ 0.05
(p-value = <0.001)
ความรู้ดา้ นการเจ็บป่วยฉุกเฉินของกลุ่มตัวแทนหลังคาเรือนหลังการจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน พบว่า ในกลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้ด้านการเจ็บป่วยฉุกเฉินของกลุ่มตัวแทนหลังคาเรือนมากกว่า
กลุ่มควบคุม(Mean Rank= 264.50, 88.50 ตามลาดับ) เมื่อใช้สถิติ Mann-Whitney U test เปรียบเทียบความแตกต่าง
พบว่า ความรู้ด้านการเจ็บป่วยฉุกเฉินของกลุ่ม ตัวแทนหลัง คาเรือนในกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม แตกต่ า งกั น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = < 0.001) ความพึงพอใจต่อการทางานของอาสาฉุกเฉินชุมชนใน
กลุ่ม ตัวแทนหลังคาเรือนหลังการจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุก เฉิน พบว่า ในกลุ่ม ทดลอง
มีคะแนนความพึงพอใจต่อการทางานของอาสาฉุกเฉินชุมชนในกลุ่มตัวแทนหลังคาเรือนมากกว่ากลุ่มควบคุม (Mean
Rank = 264.50, 88.50 ตามลาดับ) เมื่อใช้สถิติ Mann-Whitney U test เปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่าความพึง
พอใจต่อการทางานของอาสาฉุกเฉินชุมชนในกลุ่มตัวแทนหลังคาเรือนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างกั น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (p-value = < 0.001
สัดส่วนเวลาปฏิบัติการฉุกเฉินตั้งแต่รับแจ้งถึงที่เกิดเหตุ (Response time) ในสถานการณ์จาลองหลังการจัด
โปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พบว่าในกลุ่มทดลองใช้เวลาน้อยกว่ากลุ่มควบคุม (Mean Rank
= 5.50, 15.50 ตามล าดั บ ) เมื่ อ ใช้ ส ถิ ติ Mann-Whitney U test เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า ง พบว่ า สั ด ส่ ว นเวลา
ปฏิบัติการฉุกเฉินตั้งแต่รับแจ้งถึงที่เกิดเหตุ (Response time) ในสถานการณ์จาลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ีร่ ะดับ 0.05 (p-value = <0.001)

วิจารณ์และสรุปผล
ความรู้ และทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินของอาสาฉุ ก เฉินชุม ชนในกลุ่ม ทดลอง พบว่า หลัง จัดโปรแกรม
มีคะแนนสูงกว่าก่อนจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( x = 19.05, 23.45 ตามลาดับ) ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ วิไลภรณ์ ศิริกา, ศศิธร พิมพชายนอย และ ทิพานัน นามวิจิตร (2559) ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาอาสาฉุกเฉินชุมชนประจาครัวเรือน โดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าพระ อาเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น พบว่า คะแนนความรู้ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วย
ฉุกเฉินหลังการพัฒนาอยู่ในระดับสูงกว่าก่อนพัฒนาอาสาฉุกเฉินชุมชนประจาครัวเรือน ( x = 16.1, 20)
ความรู้ด้านการเจ็บป่วยฉุกเฉินของตัวแทนหลังคาเรือนในกลุ่มทดลอง พบว่าหลังจัดโปรแกรมมีคะแนนสูง
กว่าก่อนจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( x = 14.75, 8.57 ตามลาดับ) เมื่อใช้สถิติเมื่อใช้
สถิติ Wilcoxson signed ranks test เปรียบเทียบความแตกต่ าง พบว่าความรู้ด้ านการเจ็ บป่ ว ยฉุ ก เฉิ น ของตั ว แทน
หลัง คาเรือนก่อนและหลัง จั ดโปรแกรมการสร้ างเครื อข่ า ยบริก ารการแพทย์ฉุ ก เฉิ น มีความแตกต่างกั นอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = <0.001) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เพ็ญจันทร์ แสนประสาน และ
คณะ (2558) ศึกษาเรื่องผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านต่อความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด พบว่า ภายหลังการเข้ารับ
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โปรแกรมการการพัฒนาศักยภาพแบบมีส่วนร่วม อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านต่อความรู้มีความรู้โรคหัวใจ
และหลอดเลือดเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = <0.001)
ความพึงพอใจต่อการทางานของอาสาฉุกเฉินชุมชนในกลุ่มตัวแทนหลังคาเรือนพบว่า หลังจัดโปรแกรม มี
คะแนนสูงกว่าก่อนจัดโปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (𝑥̅ = 4.43, 2.42 ตามลาดับ) ซึ่งอยู่ใน
ระดับพอใจมาก เมื่อใช้สถิติ Wilcoxson signed ranks test เปรียบเทียบความแตกต่ างมี ค วามแตกต่ างกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( p-value < 0.001) อาจเป็นเพราะการให้ความรู้และการประสานงานการช่วยเหลือ
จากเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ กัญญา วังศรี , รานี แสงจันทร์นวล, มรกต สุบิน,
พะนอ เตชะอธิก และ กรกฎ อภิรัตน์วรากุล (2559) ได้ศกึ ษาเรื่องการจัดรูปแบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร ณ จุด
เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้หลักสูตรอาสาฉุ กเฉินชุมชนพบว่าคะแนน
ความพึงพอใจมากที่สุดในระดับร้อยละ 100
สัดส่วนเวลาปฏิบัติการฉุกเฉินตั้งแต่รับแจ้งถึงที่เกิดเหตุ (Response time) ในสถานการณ์จาลอง กลุ่มทดลอง
เวลาเฉลี่ย 7.43 นาที ใช้เ วลาน้อยกว่ามาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุก เฉินแห่ง ชาติที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 8 นา ที
(สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ , 2559) อาจเป็นเพราะการกาหนดจุดหมายที่ชัดเจนและผู้รับบริการสามารถแจ้ง
เหตุฉุกเฉินได้ถูกต้องส่งผลให้การเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะ
1.เพื่อความยั่งยืนของการสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จึงควรนาเสนอผู้บริหารและหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดเป็นนโยบาย
2.อาสาฉุกเฉินชุมชนมีส่วนสาคัญในการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างหน่วยปฏิบัติก ารฉุก เฉินระดับสูง และ
ประชาชน การให้ข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการดาเนินกิจกรรมอย่างสม่าเสมอกับอาสาฉุกเฉินชุมชนจึง
มีสว่ นสาคัญต่อการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง
3.การศึกษาสัดส่วนเวลาปฏิบัติการฉุกเฉินตั้งแต่รับแจ้งถึงที่เกิดเหตุ (Response time) ในสถานการณ์จาลอง
ในครั้งนี้จัดกิจกรรมในพื้นที่ราบสภาพการจราจรปกติร ะยะทางจากหน่วยปฏิบัติก ารถึง ที่เกิดเหตุฉุกเฉินอยู่ภ ายใน
ระยะทางไม่เ กิ น 15 กิโ ลเมตร ควรจัด โปรแกรมการสร้างเครือข่ายบริก ารการแพทย์ฉุ ก เฉินในสภาพภูมิศ าสตร์
ที่แตกต่างกันหรือในพืน้ ที่การจราจรติดขัดน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา
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ผลของโปรแกรมการออกกาลังกายแบบผสมผสานต่อการทรงตัวผู้สูงอายุ
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Effect of combination exercise on balance in elderly Mae Tum sub-district,
Phayameng-rai district, Chiang Rai province
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการออกกาลังกายแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การทรงตัวในผู้สูง อายุที่มี อายุ 60 ปีขึ้นไป ในกลุ่ม ผู้สูง อายุใ นตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็ง ราย จัง หวัดเชียงราย
มีผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด 60 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับการออกกาลังกาย 30 คน และกลุ่มควบคุม
จ านวน 30 คน โดยการศึ ก ษานั้ น ผู้ วิ จั ย ประเมิ นการทรงตั ว ผู้สู ง อายุ โ ดยใช้ Berg Balance test, Time up and go,
5 times Sit to stand ก่อนให้โปรแกรมการออกกาลังกายและผู้สูงอายุกลุ่มออกกาลังกายได้รับการออกกาลังกายแบบ
ผสมผสานเพิ่มความสามารถในการทรงตัว โดยให้โปรแกรมการออกกาลังกายแบบเพิ่มการทรงตัว 3 วันต่อ สัปดาห์
เป็นเวลา 6 สัปดาห์
ผลการศึกษาโปรแกรมการออกกาลังกายแบบผสมผสานต่อการทรงตัวผู้สูงอายุ ตาบลแม่ตา อาเภอพญา
เม็งราย จังหวัดเชียงรายพบว่า กลุ่มที่ได้รับการออกก าลังกาย 30 คน มีการเพิ่มขึ้นของคะแนนการทรงตัว (BBS)
ลดลงของเวลาการเดินและกลับตัว 3 เมตร (TUGT) และการลุกนั่ง 5 ครั้ง (FTSTS) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยใช้
Dependent T-test วัดค่า baseline ภายกลุ่มและใช้ Independent T-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม
การทดลอง โดยกาหนดช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% และค่า alpha level สาหรับการศึกษานีต้ ั้งไว้ที่ p < .05 จึงจะถือว่า
มีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: การออกกาลังกายแบบผสมผสาน การทรงตัว ผู้สูงอายุ
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Abstract
The purpose of this study was to study the effects of combination exercise on balance in elderly Mae
Tum sub-district, Phayameng-rai district, Chiang Rai province. There were 60 participants in the study. They
were divided into 2 groups: 30 exercise group and 30 control group. In this study, the researcher assessed the
elderly's balance by using the Berg Balance test, Time up and Go test, 5 times Sit to stand test before exercise
program and the elderly in the exercise group received a combination exercise for improve Balance. The program
of exercise increases balance 3 days per week for 6 weeks.
The results of the study showed that The 30 participants in exercise group had a statistically significant
increase in Berg Balance Scores (BBS), decrease in Time Up and Go test (TUGT) and 5 times sit to stand (FTSTS).
Dependent T-test was used to measure baseline and Independent T-test was used to compare the differences
between the two groups. The confidence interval was 95% and the alpha level for this study was set at p < .05.
Keywords: Combination exercise, Balance, Elderly

บทนา
การหกล้มเป็นปัญหาสาคัญในทางสาธารณสุข ประเทศไทยมีจานวนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ผู้สูงอายุที่มีการเสื่อมสมรรถภาพทางกาย ซึ่งทาให้มีการเสี่ยงต่อการหกล้ม องค์การอนามัยโลกระบุวา่ ผู้สูงอายุที่อายุ
65 ปีขึ้นไป เสี่ยงต่อการหกล้ม 28-35% และยิ่งมีอายุมากขึ้นเป็น 70 ปี จะเสี่ยงต่อการหกล้มเพิ่มขึ้นเป็น 32-42%
(มนสภรณ์ วิทูรเมธา, 2555) การหกล้มเป็นสาเหตุนาไปสู่การเสียชีวิตได้ในคนที่อายุ 75 ปีขึ้นไป แม้จะไม่เสียชีวิต
ปัญหาที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญคือ ไม่สามารถใช้ชีวิตประจาวันได้ต่อไปหรือเป็นภาระของผู้ดูแล (ฐิตมิ า ทาสุวรรณอินทร,
2557)
การป้องกันการหกล้มโดยการฝึกการทรงตัวเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามการออกก าลั งกาย
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อหลังเป็นการส่งเสริมการทรงตัวและการเคลื่อนไหว รวมถึงการ
ออกกาลังกายเพื่อเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อสะโพกและข้อเท้า (Mary and Patricia, 2004) โดยการออกกาลังกาย
สามารถลดความเสี่ยงต่อการหกล้มได้ร้อยละ 12 และลดจานวนครั้งในการหกล้มได้ถึงร้อยละ 19 (Stevens, 2005)
ในประเทศไทยมีการศึกษาเกี่ยวกับการออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทรงตัวยังมีน้อย และจาก
ข้อมูลสารวจของโรงพยาบาลพญาเม็ง ราย จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2560 ตาบลแม่ตา มีจานวนผู้สูงอายุทั้ง หมด
258 คน ซึ่ง มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม จากการใช้แบบประเมิน Berg Balance Test ที่มีคะแนนต่ากว่า 45 คะแนน
จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 26.35 ของผู้สูงอายุทั้งหมด ดังนั้นทางผู้จัดทาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการ
ออกก าลั ง กายที่ มี ผ ลต่ อ ความสามารถในการทรงตั ว โดยใช้ โ ปรแกรมการออกก าลั ง กายแบบผสมผสาน ซึ่ ง
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้คือ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการออกกาลังกายแบบผสมผสานต่อการทรงตัว ใน
ผู้สูงอายุ ตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพื่อนาผลไปเป็นแนวทางในการจัดโปรแกรมการออกกาลัง
กายแบบผสมผสานต่อการทรงตัวในผู้สูอายุ
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
รูปแบบการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาแบบการทดลองแบบ Quasi-experimental design ชนิ ด Randomized
controlled trial กลุ่ม ประชากรตัวอย่างได้รับการประเมินความสามารถในการทรงตัวก่อนการศึกษา ซึ่ง ผู้ประเมิน
ไม่ทราบว่ากลุ่มประชากรตัวอย่างอยู่กลุ่มใด (Single blind) หลังการศึกษาในสัปดาห์ที่ 6 กลุ่มประชากรตัวอย่างได้รับ
การประเมินความสามารถในการทรงตัว โดยผู้ประเมินคนเดิม และนาข้อมูลที่ได้เปรียบเทียบก่อนและหลัง การออก
กาลังกายแบบเพิ่มการทรงตัวและเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มที่ได้รับการออกกาลังกายแบบเพิ่มการทรงตัวและกลุ่ม
ควบคุม
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ศกึ ษาในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุเพศชายและเพศหญิงอายุระหว่าง 60 ปีขึน้ ไป ที่อาศัยอยู่
ในตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ที่ผ่านการคัดกรองโดยใช้แบบประเมิน Berg Balance Test แล้ว มี
คะแนนต่ากว่า 45 คะแนน จานวน 60 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ได้รับการออกกาลังกาย
แบบเพิ่มความสามารถในการทรงตัว (Experimental group) จานวน 30 คน และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการออกก าลัง
กาย (Control group) จานวน 30 คน
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดกลุ่ม ตัวอย่างโดยใช้โ ปรแกรม G*-power ก าหนดค่า Effect size = 0.7, power of test = 0.80 และ
α = 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มออกกาลังกายและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 26 คน รวมจานวน 52 คน และป้องกัน
การสูญหายของข้อมูลโดยเพิ่มกลุ่มตัวอย่าง 15% จึงจะได้กลุ่มตัวอย่างรวมจานวน 60 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
แบบบันทึกประวัติสุขภาพผู้สูงอายุ
2. การประเมิน Berg balance scale (BBS) เป็น แบบประเมินการทรงตัว 14 กิจกรรม ให้คะแนน 5 ระดับ
คะแนนรวมเท่ากับ 56 คะแนน น้อยกว่า 45 คะแนนถือว่ามีความเสี่ยงต่อการล้ม
3. การประเมิน Time up and go test (TUGT) เป็นการเดินและกลับตัว 3 เมตร ใช้เวลามากกว่า 12 วินาที ถือ
ว่ามีความเสี่ยงต่อการล้ม
4. การประเมิน Five times sits to stand (FTSTS) เป็นการประมินการลุกนั่ง 5 ครั้ง ซึ่งใช้เวลามากกว่า
15 วินาที ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการล้ม
5. คู่มือจดบันทึกการออกกาลังกาย
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลัง ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยและเก็บข้อมูล ดังนี้
1. ผู้วิจัยนาหนังสือจากคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาเสนอต่อผู้อานวยการ โรงพยาบาล
พญาเม็ง ราย ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจาตาบลแม่ตาเพื่อแจ้งวัตถุ ประสงค์การวิจัยและขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุ
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2. ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ผู้วิจัยรวบรวมผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึน้ ไป ในตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
4. ผู้วิจัยแนะนาตัวชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย ชี้แจงสิทธิ์ของผู้ร่วมวิจัยจรรยาบรรณการวิจัยให้ผู้ร่วมวิจัย
ทราบและขอความยิ น ยอมและความร่ว มมือ ตามการตั ดสิ นใจของผู้เ ข้ า ร่ว มวิ จั ย โดยให้ ลงลายมือ ชื่อ หรื อพิม พ์
ลายนิว้ มือในเอกสารขอความยินยอมและร่วมมือเข้าร่วมการวิจัย
5. ผู้วิจัยประเมินการทรงตัวผู้สูงอายุ โดยใช้ Berg balance test, Time up and go, 5 times sit to stand ก่อน
ให้โปรแกรมการออกกาลังกาย
6. ผู้วิจัยทาการสุ่มแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ได้รับการออกกาลังกายและกลุ่มควบคุม
7. ผู้สูงอายุกลุ่มออกกาลังกายได้รับการออกกาลังกายแบบผสมผสานเพิ่มความสามารถในการทรงตัว โดย
ให้โปรแกรมการออกกาลังกายแบบเพิ่มการทรงตัวทาท่าละ 10 ครั้ง 3 รอบ 3 วันต่อสัปดาห์ คือ วันจันทร์ พุธ และ
ศุกร์ เป็นเวลา 6 สัปดาห์
8. ผู้วิจัยประเมินความสามารถในการทรงตัว หลังให้โปรแกรมการออกกาลังกายแบบผสมผสานโดยใช้การ
ประเมิน Berg balance test, Time up and go และ 5 times Sit to stand เพื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการออกกาลัง
กาย
9. ผู้วิจัยกล่าวแสดงความขอบคุณผู้เข้าร่วมวิจัยที่ให้ความร่วมมือในการวิจัย
ขั้นรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล และแปรผลข้อมูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ได้แก่ สถิติพรรณนาได้ถูกนามาใช้
ในการอธิบายลักษณะของข้อมูลทั้งแบบต่อเนื่อง (Continuous) และแบบแจงนับ (Category) โดยที่ตัวแปรต่อเนื่อง (เช่น
อายุ) จะถูกอธิบายโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนตัวแปรที่เป็นแบบแจงนับ (เช่น เพศ อาชีพ) จะถูก
อธิบายโดยการใช้จานวนค่าสัดส่วนที่เป็นร้อยละในการอธิบาย และสถิตเิ ชิงอนุมานจะวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS
ค่าตัวแปรต่าง ๆ จะถูกนาเสนอในลักษณะของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้ Dependent T-test วัดค่า
baseline ภายกลุ่มและใช้ Independent T-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มการทดลอง โดยกาหนดช่วง
ความเชื่อมั่นที่ 95% และค่า alpha level สาหรับการศึกษานีต้ ั้งไว้ที่ p < .05 จึงจะถือว่ามีนัยสาคัญทางสถิติ

ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการออกกาลังกายแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการทรงตัวในผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี อายุ 60 ปีขึ้นไป ในกลุ่มผู้สูงอายุในตาบลแม่ตา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด 60 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับการออกกาลังกาย 30 คน และ
กลุ่มควบคุม 30 คน ซึ่งคณะผู้จัดทาภาคนิพนธ์ได้วิเคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้เข้าร่วมการศึกษา และนาเสนอข้อมูลใน
ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ± Standard Deviation, SD) ในตารางที่ 1 และนาเสนอข้อมูลในค่าร้ อยละ
ในตาราง 1-2
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ตาราง 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมการศึกษา แสดงข้อมูลในค่าเฉลี่ ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ±
Standard Deviation, S.D.)

อายุ (ปี)
น้าหนัก (กิโลกรัม)
ส่วนสูง (เซนติเมตร)
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร2)

กลุ่มออกกาลังกาย
(n = 30)
63.7 ± 4.12
55.32 ± 4.15
158.4 ± 2.83
22.05 ± 1.54

กลุ่มควบคุม
(n = 30)
63.2 ± 2.60
56.1 ± 5.19
156.7 ± 2.63
22.81 ± 1.68

จากตาราง 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้เ ข้า ร่วมการศึก ษา โดยผู้เ ข้าร่วมการศึก ษา ในกลุ่ม ที่ไ ด้รับ การ
ออกก าลัง กายแบบผสมผสาน มีอายุเ ฉลี่ย 63.7 ± 4.12 ปี มีน้าหนัก เฉลี่ย 55.32 ± 4.15 กิโ ลกรัม มีส่วนสูง เฉลี่ย
158.4 ± 2.83 เซนติเมตร และมีดัชนีมวลกายเฉลี่ย 22.05 ± 1.54กิโลกรัม/เมตร2 และส่วนในกลุ่มควบคุมมีอายุเฉลี่ย
63.2 ± 2.60 ปี มีน้าหนักเฉลี่ย 56.1 ± 5.19 กิโลกรัม มีส่วนสูงเฉลี่ย 156.7 ± 2.63 เซนติเมตร และมีดัชนีมวลกาย
เฉลี่ย 22.81 ± 1.68 กิโลกรัม/เมตร2
ตาราง 2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมการศึกษา แสดงข้อมูลในค่าร้อยละ
ข้อมูลพื้นฐาน

กลุ่มออกกาลังกาย (n = 30)
จานวน (n)
ร้อยละ

กลุ่มควบคุม (n = 30)
จานวน (n)
ร้อยละ

เพศ
- ชาย
- หญิง
โรคประจาตัว
- มี
- ไม่มี
ประวัติการหกล้ม
- ไม่เคย
- เคย 1 ปี
ประวัติการหักของกระดูก
- ไม่เคย
- เคย
การร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ
- ไม่เคย
- เคย

11
19

36.66
63.33

8
22

26.66
73.33

23
7

76.66
23.33

24
6

80
20

30
0

100
0

30
0

100
0

30
0

100
0

30
0

100
0

30
0

100
0

30
0

100
0
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ตาราง 2 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้เ ข้าร่วมการศึกษา แสดงข้อมูลในค่าร้อยละ โดยผู้เ ข้าร่วมการศึก ษา
ในกลุ่มที่ได้รับการออกกาลังกายแบบผสมผสานเป็นเพศชายจานวน 11 คน (ร้อยละ 36.66) เพศหญิงจานวน 19 คน
(ร้อยละ 63.33) มีโรคประจาตัว 23 คน (ร้อยละ 76.66) ไม่มีโรคประจาตัว 7 คน (ร้อยละ 23.33) และในกลุ่มควบคุม
เป็นเพศชายจานวน 8 คน (ร้อยละ 26.66 ) เพศหญิงจานวน 22 คน (ร้อยละ 73.33) มีโรคประจาตัว 24 คน (ร้อยละ
80) ไม่มีโรคประจาตัว 6 คน (ร้อยละ 20)
ตาราง 3 เปรียบเทียบผลของการออกกาลังการออกกาลังกายแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ทรงตัวในผู้สูงอายุระหว่างก่อนและหลังการออกกาลังกายของแต่ละกลุ่ม แสดงข้อมูล
ในค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ± Standard Deviation, S.D.)
ตัวแปร
กลุ่มออกกาลังกาย (n=30)
- BBS (คะแนน)
- TUGT (วินาที)
- FTSTS (วินาที)
กลุ่มควบคุม (n=30)
- BBS (คะแนน)
- TUGT (วินาที)
- FTSTS (วินาที)

ก่อนการทดลอง
(Mean ± S.D.)

หลังการทดลอง
(Mean ± S.D.)

p-value

38.23 ± 7.64
12.68 ± 2.23
16.18 ± 1.37

48.20 ± 4.79
11.56 ± 2.39
14.83 ± 2.04

0.000*
0.000*
0.000*

37.93 ± 5.96
13.61 ± 2.72
16.27 ± 1.80

44.36 ± 4.31
13.15 ± 2.93
16.30 ± 1.70

0.000*
0.256
0.955

หมายเหตุ: * กาหนดค่าความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ p-value ≤ 0.05
**Berg Balance Scores (BBS), Time Up and Go test (TUGT) และ 5 times sit to stand (FTSTS)
จากตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบผลของการออกกาลังการแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มความสามารถ ในการ
ทรงตัวในผู้สูงอายุระหว่างก่อนและหลังการออกกาลังกายเป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า ในกลุ่มที่ได้รับการออกกาลัง
กายแบบผสมผสานมีค่า BBS ก่อนการออกกาลังกายเท่ากั บ 38.23 ± 7.64 คะแนน และหลัง การออกก าลังกาย
เท่ากับ 48.20 ± 4.79 คะแนน ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ส่วนค่า TUGT ก่อนและ
หลังการออกกาลังกายเท่ากับ 12.68 ± 2.23 วินาที และ 11.56 ± 2.39 วินาที ตามลาดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) และค่า FTSTS ก่อนและหลังการออกกาลังกายเท่ากับ 16.18 ± 1.37 และ 14.83 ±
2.04 ตามลาดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ในกลุ่มควบคุมพบว่ามีค่า BBS ก่อนและ
หลังการออกกาลังกายเท่ากับ 37.93 ± 5.96 คะแนน และ 44.36 ± 4.31 คะแนน ตามลาดับ ส่วนค่า TUGT ก่อนและ
หลังการออกกาลังกายเท่ากับ 13.61 ± 2.72 วินาที และ 13.15 ± 2.93 วินาที ตามลาดับ และค่า FTSTS ก่อนและ
หลังการออกกาลังกายเท่ากับ 16.27 ± 1.80 และ 16.30 ± 1.70 ตามลาดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
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ตาราง 4 เปรียบเทียบผลของการออกกาลังการออกกาลังกายแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ทรงตัวในผู้สูงอายุก่อนและหลังการออกกาลังกายระหว่างกลุ่มที่ได้รับการออกกาลังกายแบบและ
กลุ่มควบคุม โดยแสดงข้อมูลในค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ± Standard Deviation,
S.D.)
ตัวแปร
ก่อนการทดลอง
- BBS (คะแนน)
- TUGT (วินาที)
- FTSTS (วินาที)
หลังการทดลอง
- BBS (คะแนน)
- TUGT (วินาที)
- FTSTS (วินาที)

กลุ่มออกกาลังกาย
(n = 30)
(Mean ± S.D.)

กลุ่มควบคุม
(n = 30)
(Mean ± S.D.)

p-value

38.23 ± 7.64
12.68 ± 2.23
16.18 ± 1.37

37.93 ± 5.96
13.61 ± 2.72
16.27 ± 1.80

0.866
0.154
0.829

48.20 ± 4.79
11.56 ± 2.39
14.83 ± 2.04

44.36 ± 4.31
13.15 ± 2.93
16.30 ± 1.70

0.002*
0.024*
0.004*

หมายเหตุ: * กาหนดค่าความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ p-value ≤ 0.05
**Berg Balance Scores (BBS), Time Up and Go test (TUGT) และ 5 times sit to stand (FTSTS)
จากตาราง 4 เปรียบเทียบผลของการออกกาลังการออกกาลังกายแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการทรงตัวในผู้สูงอายุก่อนและหลังการออกกาลังกายระหว่างกลุ่มที่ได้รับการออกกาลังกายแบบและกลุ่มควบคุม
เป็นเวลา 6 สัปดาห์พบว่าในกลุ่มที่ได้รับการออกกาลังกายแบบผสมผสานมีค่า BBS, TUTG และ FTSTS ก่อนการออก
กาลังกายเท่ากับ 38.23 ± 7.64 คะแนน 12.68 ± 2.23 วินาทีและ 16.18 ± 1.37 วินาที ตามลาดับ และกลุ่มควบคุม
มีค่า BBS, TUTG และ FTSTS ก่อนการออกก าลังกายเท่ากั บ 37.93 ± 5.96 คะแนน 13.61 ± 2.72 วินาที และ 16.27 ±
1.80 วินาที ตามลาดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และหลังการออกกาลังกายแบบผสมผสาน
พบว่า มีค่า BBS ในกลุ่มออกกาลังกายเท่ากับ 48.20 ± 4.79 คะแนน และกลุ่มควบคุมเท่ากับ 44.36 ± 4.31 คะแนน
ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ในส่วน TUGT ในกลุ่มออกกาลังกายเท่ากับ 11.56 ± 2.39
วินาทีและกลุ่ม ควบคุมเท่ากับ 13.15 ± 2.93 ซึ่ง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) สาหรับ
FTSTS ในกลุ่มออกกาลังกายเท่ากับ 14.83 ± 2.04 วินาที และในกลุ่มควบคุมเท่ากับ 16.30 ± 1.70 วินาที ซึ่งมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)

วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุ ประสงค์เพื่อศึก ษาผลของการออกก าลังกายแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการทรงตัวในผู้สูงอายุที่มี อายุ 60 ปีขึ้นไปจานวน 60 คน ผลการศึกษาพบว่า การออกกาลังกายแบบผสมผสาน
สามารถเพิ่มคะแนนการทรงตัว (BBS) ลดเวลาการเดินและกลับตัว 3 เมตร (TUG) และการลุก นั่ง 5 ครั้ง (FTSTS)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และในกลุ่มควบคุมที่มีการเพิ่มคะแนนการทรงตัว (BBS) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตินั้น
การเคลื่อนไหวระหว่างวันและการทากิจกรรมทางกายเป็นประจาช่วยชะลอความบกพร่องของระบบต่าง ๆ ของ
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ร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัวได้ จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทาให้ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของ BBS หลังการออกกาลังกาย
ภายในกลุ่มในกลุ่มที่ได้รับการออกกาลังกายและกลุ่มควบคุม อีกทั้งในปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่ทาให้ผู้สูงอายุเ ข้าถึง
ระบบบริการสุขภาพ รู้จักการดูแลตนเองมากขึ้น เช่น อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ และสอดคล้องกับการศึกษาข อง
ในการศึกษาของ Ahn, et al. (2016) ผลการศึกษาพบว่า เมื่อจบโปรแกรมการรักษาในกลุ่มออกกาลังกายและกลุ่ม
ควบคุมมีการเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในทุกค่าที่วัดได้ ซึ่งในการศึกษานีไ้ ด้ให้ความเห็นว่าการออกกาลังกายควร
จะมีการออกกาลังกายอย่างสมดุล ซึ่งในขณะที่เดินร่างกายต้องมีการปรับสมดุลของขาทั้ง 2 ข้าง กล้ามเนื้อแกนกลาง
ลาตัว และรยางค์ส่วนบนเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลซึ่งการออกกาลังกายในผู้สูงอายุจะเน้นถึงความสามารถ
ของร่างกายในการประกอบกิจวัตรประจาวันได้ด้วยตนเอง องค์ประกอบหลักที่สาคัญของโปรแกรมการออกกาลังกาย
ในผู้สูงอายุ ได้แก่ ความทนทาน (endurance) ความเข็งแรงของกล้ามเนื้อ (strength) ความยืดหยุ่น (flexibility) และ
ความสามารถในการทรงตัว (balance) นอกจากนั้น เป้าหมายของโปรแกรมการออกกาลังกายในผู้สูงอายุมี 4 ประการ
คือ 1. เพิ่มความทนทานของระบบหัวใจและหลอดเลือด 2. เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขา
เพื่อให้ผู้สูง อายุสามารถเดิน ช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ความแข็ง แรงของกล้ามเนื้อจะช่วยป้องกัน
อาการอ่อนล้าจากการใช้งานในชีวิตประจาวันได้ 3. โปรแกรมการออกกาลังกายนั้นต้องไม่ทาให้เกิดการบาดเจ็บ 4.
ผู้สูงอายุต้องมีความสนุกสนานกับการออกกาลังกายนั้น ๆ โดยไม่ทาให้เหนื่อยเกินไปน
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ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคฟันผุ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาเภอปัว จังหวัดน่าน
The Effect of Dental Health Program to Dental Caries Prevention Behavior
Among Sixth Grade at Pua District, Nan Province
กล้าณรงค์ เตชะนันท์1* และ อนุกูล มะโนทน2
Klanarong thechanan1* and Anukool manoton2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบกึ่งทดลอง แบบสองกลุ่มทดสอบก่อนและหลัง มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาเภอปัว จังหวัดน่าน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มอย่างง่ายในนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 จานวนทั้งหมด 74 คน
แบ่ง เป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม ทดลอง 37 คนและกลุ่ม ควบคุ ม 37 คน กลุ่ม ทดลองได้รับโปรแกรมส่ง เสริม ทันตสุขภาพ
ที่ประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเอง ระยะเวลา 12 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และแบบบันทึก
คราบจุลินทรีย์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติ Paired t-test และ Independent t-test ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ผลการวิจัยพบว่าภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้าน การรับรู้ความสามารถตนเอง ในการ
ป้องกันโรคฟันผุ ความคาดหวังผลดีของการป้องกันโรคฟันผุ การปฏิบัติในการป้องกันโรคฟันผุสูงกว่าก่อนการทดลอง
และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<.05) และพบว่าแผ่นคราบจุลินทรีย์ในกลุ่มทดลองลดลงกว่าก่อน
ทดลองและลดลงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<.05) จากโปรแกรมทันตสุขภาพ โดยประยุกต์ทฤษฎี
ความสามารถตนเอง ทาให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันฟันผุทั้ง ด้านการรับรู้ความ สามารถ
ตนเอง ความคาดหวังผลดีของการป้องกันโรคฟันผุและการปฏิบัติตนในการป้องกันฟันผุที่ดขี ึน้
คาสาคัญ: โปรแกรมทันตสุขศึกษา โรคฟันผุ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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Abstract
This quasi-experimental study was using two groups: pretest and posttest design. The objective was to
study the effect of dental health program to dental caries prevention behavior among sixth grade at pua district,
nan province. The study group comprised 74 students. The sample size were selected by sample random sampling
into 2 groups. The 37 students were assigned into the experimental group and 37 students were comparison
group. The experimental group received both self-eficacy application in order to develop the dental caries
preventive behavior. The total duration of program was 12 weeks. Data were collected two times, it is to say
before and after the intervention, using questionnaire and plaque index records. Data were analyzed using
percentage, mean, standard deviation, paired t-test, and independent t-test. Significantly level at 0.05
Results showed that, the experimental group had significantly better perceived self-eficacy, outcome
expectation, preventive practice than before and that of the comparison group (p < .05).Their average plaque
index was also significantly decreased (p < .05) after participated in the dental health promotion program.
Keywords: Dental Health Education Program, Dental caries disease, School Children among sixth grade

บทนา
ปัจจุบันปัญหาโรคฟันผุ คุก คามเป็น อย่างมาก ประชากรทั่วโลกมีฟันผุ 5.4 พัน ล้านคน และจากข้ อ มู ล
สถานการณ์ปัญหาทันตสุขภาพในประเทศไทยพบว่าปัจจุบันคนไทยมีปัญหาโรคฟั นผุมาก เด็กไทยมีฟันผุร้อยละ 60
และผู้ใหญ่มีประสบการณ์ฟันผุร้อยละ 80 (กรมอนามัย, 2558) โรคฟันผุนีจ้ ะไม่จากัดอยู่ที่ฟันซี่ใดซี่หนึ่งเท่านั้น เด็กมี
โอกาสเป็นโรคฟันผุได้พร้อม ๆ กัน ซีง่ เป็นสาเหตุให้ฟันต้องถูกถอนออกก่อนระยะเวลาอันควร มีผลเสียต่อสุขภาพของ
ฟันและช่องปาก (สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล, 2559) ซึ่งปัญหาฟันผุในเด็กมีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการบริโภค
ของเด็กที่นิยมกินอาหารหรือขนมที่หาซื้อได้ง่าย เช่น น้าอัดลม ขนมกรุบกรอบ รวมทั้งมี พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ช่องปากที่ไม่เหมาะสม เช่น การไม่แปรงฟันหลังรับประทานอาหารหรือหลังจากการรับประทานขนม นอกจากจะทาให้
เกิดปัญหาฟันผุในเด็กแล้ว ยัง ก่อให้เ กิดความเจ็บปวด การติดเชื้อ และสร้างปัญหาการบดเคี้ยวอาหาร มีผ ลต่อ
น้าหนัก การเจริญเติบโตและบุคลิกภาพของเด็ก ที่สาคัญคือส่งผลกระทบต่อการเรียน ทาให้เด็กหยุดเรียนและปัญหา
ฟันผุ นาไปสู่การสูญเสียฟันในวัยเด็ก และอาจสะสมจนต้องสูญเสียฟันทั้งปากในวัยสูงอายุตามมา (สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560)
จากสถานการสภาวะทันตสุขภาพสานักทันตสาธารณสุข เด็กกลุ่มอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (cavity free)
ร้อยละ 52 หรือมีจานวนผุไม่เกินร้อยละ 48 (สานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย , 2560) เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการ
สารวจสภาวะช่องปากในเด็กอายุ 12 ปี ในประเทศไทยปี 2558 2559 และ2560 พบว่ามีอัตราฟันผุร้อยละ 33.20
36.94 และ 38.88 ในจังหวัดน่าน ปี 2558, 2559 และ 2560 พบว่า มีอัตราฟันผุร้อยละ 33.39, 39.45 และ 37.14
ในเขตอาเภอปัว ปี 2558, 2559 และ 2560 พบว่า มีอัตราฟันผุร้อยละ 35.57, 39.63 และ49.22 ตามลาดั บ
(สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560)
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม เด็กวัย 12 ปี ยังคงมีปัญหาการเกิดโรคฟันผุและที่สาคัญคือเด็ก ยังคง
มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ การเกิดโรคฟันผุ จากการทบทวนวรรณกรรมทฤษฎีความสามารถตนเอง แสดงให้เห็นว่าการ
รับรู้ความสามารถตนเองและความคาดหวังผลลัพธ์ของการปฏิบัติ เป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้บุคคลตัดสินใจริเริ่มการ
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ปฏิบัติหรือ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ได้นาเอาทฤษฎีความสามารถของตนเองมาประยุกต์ใช้ใน
โปรแกรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพช่ อ งปากโดยใช้ กิ จ กรรม เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด การปรั บ เปลี่ ย น พฤติ ก รรมการรั บ รู้
ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ ความคาดหวัง ในผลดีของการป้องกันโรคฟันผุ การปฏิบัติตัวในการ
ป้องกั นโรคฟันผุหากเด็กสามารถดูแลความสะอาดช่องปากตนเองได้อย่างถู กวิธีและเหมาะสมก็จะนาไปสู่การมี
ทันตสุขภาพที่ดใี นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาเภอปัว จังหวัดน่าน วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาผลของ
โปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการป้องกั นการเกิดโรคฟันผุของนัก เรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 6 อาเภอปัว
จังหวัดน่าน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

โปรแกรมทันตสุขศึกษาการประยุกต์ใช้ท ฤษฎี
ความสามารถของตนเอง
- กิจกรรมประสบการณ์ที่ประสบควาสาเร็จ
- กิจกรรมการได้เห็นประสบการณ์ผู้อื่น
- กิจกรรมการใช้คาพูดชักจูง
-กิจกรรมการกระตุ้นอารมณ์
-กิจกรรมการแปรงฟันที่ถูกวิธี
-กิ จ กรรมความคาดหวั ง ในผลลั พ ธ์ ข องการ
ปฏิบัติ ด้านกายภาพ ด้านประเมินด้วยตนเอง

พฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคฟันผุ
-การรับรู้ความสามารถตนเอง
-ความคาดหวังในผลลัพธ์
-การปฏิบัติในการป้องกัน
-ปริมาณคราบจุลินทรีย์

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดกลุ่มตัวอย่างวิจัยใช้ตารางสาเร็จรูปในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Cohen (1988) กาหนดค่า
Effect size = 0.5 Power of test = 0.95 ∝ = 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างวิจัยกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่ม
ละ 34 คน รวมจานวน 68 คนและป้องกันการสูญหายของข้อมูลโดยเพิ่ มกลุ่มตัวอย่าง 10% จึงได้กลุ่มตัวอย่างวิจัย
กลุ่มละ 37 คน รวมจานวน 74 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบทราบความน่าจะเป็น ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่ายโดย
สุ่มจากลุ่มเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 และเด็กนักเรียน ที่ศึกษา
อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนวรนคร อาเภอปัว จังหวัดน่าน
กลุ่มทดลอง คือ เด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 อาเภอปัว
จังหวัดน่าน จานวน 37 คน
กลุ่มเปรียบเทียบ คือ เด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนวรนคร อาเภอปัว จังหวัดน่าน
จานวน 37 คน ตามเกณฑ์คัดเข้า
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการ
ทบทวนแนวคิดวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ
ส่วนที่ 3 ความคาดหวังผลดีของการปฏิบัติป้องกันโรคฟันผุ
ส่วนที่ 4 การปฏิบัติการป้องกันโรคฟันผุ
ส่วนที่ 5 แบบบันทึกปริมาณคราบจุลินทรีย์
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสัมภาษณ์นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา แล้วนามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) และการหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไข ให้
มีความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสม ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
เท่ากับ 0.77
การเก็บรวบรวมข้อมูล
รูปแบบการวิจัย
รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น
2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง (Experimental group) และกลุ่มเปรียบเทียบ (Control group) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งก่อน
และหลังการทดลองในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
การดาเนินการวิจัย 12 สัปดาห์ ระยะเวลาที่ศึกษาดาเนินการในช่วงเดือนมกราคม–เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
ดาเนินการวิจัยกับกลุ่มทดลอง โดยจัดกิจกรรมที่ประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ช่องปากตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใช้คาบเรียนในวิชากิจกรรมครั้งละ 1 ชั่วโมง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ชี้แจงผู้อานวยการ คณะครูและผู้ปกครองของนักเรียนถึงรายละเอียดของการวิจัย ทาแบบทดสอบ
ก่อนทากิจกรรม ตรวจช่องปากบันทึกแผ่นคราบจุลินทรีย์ก่อนทากิจกรรม (กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 74 คน)
ครั้ง ที่ 2 อภิปรายกลุ่ม ย่อยตามประเด็นคาถามสุขภาพช่องปากที่ก าหนดให้ ส่ง ตัวแทนนาเสนอผลการ
อภิปรายกลุ่ม หน้าห้องเรียนพร้อมซักถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผู้วิจัยสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาให้ความรู้เพิ่มเติม
และนัดหมายการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป (กลุ่มทดลอง 37 คน)
ครั้งที่ 3 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน ออกมาเสนอหน้าห้องเรียนถึงอันตรายของแผ่นคราบจุลินทรีย์ และ
ผู้วิจัยสรุปและให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มเดิมจับคู่กันคนที่ 1 รับประทานผลไม้ (ฝรั่ง แอ็ปเปิ้ล) คนที่ 2 รับประมาณ
ขนมเหนียวติดฟัน (ช็อกโกแลต) โดยให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอหน้าห้องว่าอาหารประเภทใดติดฟันมาก
ที่สุด (กลุ่มทดลอง 37 คน)
ครั้งที่ 4 ให้อาสาสมัครกลุ่มละ 1 คน ออกมาแสดงบทบาทสมมติเรื่องโทษของการแปรงฟันไม่ถูกวิธี โดยให้
นักเรียนคิดบทบาทเอง เพื่อตอบปัญหาที่ว่าการแปรงฟันไม่ถูกวิธี มีโทษอย่างไรและนักเรียนจะมีวิธแี ก้ไข อย่างไร ใคร
เป็นคนแก้ไขที่ดที ี่สุด แล้วให้นักเรียนออกมานาเสนอหน้าห้อง (กลุ่มทดลอง 37 คน)
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ครั้งที่ 5 ผู้วิจัยจัดการประกวด ภาพวาด คาขวัญฟันสวย การแปรงฟันถูกวิธี และเกี่ยวกับความรุนแรงของ
การเกิดโรคพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค วิธีการป้องกันรักษาด้วยตนเอง และผลดีในการมีพฤติกรรมการดูแล
รักษาฟันที่ถูกต้อง (กลุ่มทดลอง 37 คน)
ครั้งที่ 6 การจัดกิจกรรม ฟ.ฟันที่รัก ในนิทรรศการที่จัดประกอบด้วย การจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกั บความ
รุนแรงของการเกิดโรค พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค วิธกี ารป้องกันรักษาด้วยตนเอง และผลดีในการมีพฤติกรรม
การดูแลรักษาฟันที่ถูกต้อง (กลุ่มทดลอง 37 คน)
ครั้งที่ 7 กิจกรรมสร้างเสริมความคงทนในการดูแลทันตสุขภาพ โดยการมอบหมายให้นักเรียนทาแบบบันทึก
ความถี่ของการปฏิบัติตัวในการดูแลทันตสุขภาพ ซึ่งนักเรียนเป็นผู้บันทึกพฤติกรรมการแปรงฟันและการตรวจฟัน
ด้วยตัวเอง ในช่วงเวลา หลังอาหารเช้า กลังอาหารกลางวันและก่อนนอนและเว้นไป 4 สัปดาห์ (กลุ่มทดลอง 37 คน)
ครั้งที่ 8 ทบทวนกิจกรรมที่ทามาทั้งหมดให้แต่ละคนประเมินตนเอง เล่าประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคของ
ตนเองในการดูแลทันตสุขภาพ ส่งตัวแทนพูดเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพและเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามโดยผู้วิจัย
กระตุ้นให้มีการซักถามปัญหาที่ ไม่เ ข้าใจและให้สมาชิกร่วมกันตอบ แสดงความคิดเห็นโดยมีผู้วิจัยคอยช่วยปรั บให้
เข้าใจอย่างถูกต้อง (กลุ่มทดลอง 37 คน)
ครั้งที่ 9 ประเมินผลหลังการทดลอง ผู้วิจัยเก็บข้อมูลหลังดาเนินการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามกับเด็กนักเรียน
ทั้ง 2 กลุ่ม ตรวจแผ่นคราบจุลินทรีย์ และวิธีการแปรงฟัน กับเด็กนักเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดย
ผู้วิจัยและทันตบุคลากร (กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 74 คน)
ขั้นรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล และแปรผลข้อมูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ได้แก่
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
วิเคราะห์ข้อมูลทั่ วไปของประชากร โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
และค่าเฉลี่ย (Mean)
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)
1. Dependent T-test (Paired Sample t-test) ใช้ทดสอบความแตกต่างทางสถิติ ของข้อมูลก่อนและหลังการ
ให้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ภายในกลุ่มเดียวกัน
2. Independent T-test ใช้ทดสอบความแตกต่ างทางสถิ ติ ของข้ อมูล ระหว่างกลุ่ม ที่ไ ด้รั บการโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและกลุ่มควบคุม

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 21 คน ร้อยละ 56.8 เพศชาย 16 คน ร้อยละ 43.2 กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง 22 คน ร้อยละ 59.5 เพศชาย 15 คน ร้อยละ 40.5 ตามลาดับ กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ผู้ปกครองประกอบ
อาชีพ รับจ้าง 16 คน ร้อยละ 43.2 รองลงมา รับข้าราชการ 9 คน ร้อยละ 24.3 กลุ่ม ควบคุม ส่วนใหญ่ผู้ปกครอง
ประกอบอาชีพรับจ้าง 18 คน ร้อยละ 48.6 รองลงมา เกษตรและรับข้าราชการ 7, 7 คน ร้อยละ 18.9, 18.9 กลุ่ม
ทดลองส่วนใหญ่ผู้ปกครองจบการศึกษาระดับมัธยมศึก ษาปีที่ 6 จานวน 20 คน ร้อยละ 54.1 รองลงมา ระดับ
ปริญญาตรี จานวน 9 คน ร้อยละ 24.3 กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ผู้ปกครองจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน
20 คน ร้อยละ 54.1 รองลงมาประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 9 คน ร้อยละ 24.3 กลุ่มทดลองส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดา
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มารดา 26 คน ร้อยละ 70.3 รองลงมาอาศัยอยู่กับตายาย 9 คน ร้อยละ 24.3 กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่อาศัยอยู่กั บบิดา
มารดา 25 คน ร้อยละ 67.6 รองลงมาอาศัยอยู่กับตายาย 10 คน ร้อยละ 27 กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ได้รับเงิ นจาก
ผู้ปกครอง 10 บาท จานวน 19 คน ร้อยละ 51.4 รองลงมาได้รับเงิน 50 บาท จานวน 10 คน ร้อยละ 27 กลุ่มควบคุม
ส่วนใหญ่ได้รับเงินจากผู้ปกครอง 10 บาท จานวน 21 คน ร้อยละ 56.8 รองลงมาได้รับเงิน 20 บาทจานวน 8 คน ร้อย
ละ 21.6
การวิเคราะห์ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษา
1. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถแห่งตน ก่อนการทดลองและ
หลังการทดลองภายในกลุ่มเดียวกันของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถแห่งตนเท่ากับ 2.3514
หลังการทดลองของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถแห่งตนเท่ากับ 4.0811 และกลุ่มควบคุม ก่อนการ
ทดลองของนักเรีย นมีค่ าเฉลี่ย ของการรั บรู้ ความสามารถแห่ง ตนเท่ากั บ 2.4595 หลัง การทดล องของนัก เรี ย น
มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถแห่งตนเท่ากับ 2.4054 เมื่อนาไปทดสอบความแตกต่างทางสถิติ (Paired Sample
t-test) ก่อนและหลังการทดลองพบว่าหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนการรับรู้ความสามารถแห่ง
ตนเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มควบคุมพบว่าก่อนและหลังการทดลองไม่ตา่ งกัน
2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวังในผลลัพธ์ ก่อนการทดลองและหลัง
การทดลองภายในกลุ่มเดียวกันของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยของความคาดหวั งในผลลัพธ์ เท่ากับ 2.4865 หลัง
การทดลองของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยของความคาดหวังในผลลัพธ์ เท่ากับ 3.9189 และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองของ
นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของความคาดหวังในผลลัพ ธ์ เท่ากับ 2.5405 หลังการทดลองของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยของความ
คาดหวังในผลลัพธ์ เท่ากับ 2.5946 เมื่อนาไปทดสอบความแตกต่างทางสถิติ (Paired Sample t-test) ก่อนและหลัง
การทดลองพบว่าหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความคาดหวังในผลลัพธ์เพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มควบคุมพบว่าก่อนและหลังการทดลองไม่ตา่ งกัน
3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติการป้องกันฟันผุ ก่อนการทดลองและ
หลังการทดลองภายในกลุ่มเดียวกันของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติการป้องกันฟันผุ เท่ากับ 2.0541 หลัง
การทดลองของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติการป้องกันฟันผุ เท่ากับ 4.000 และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง
ของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติการป้องกันฟันผุ เท่ากับ 2.1622 หลังการทดลองของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยของการ
ปฏิบัติการป้องกันฟันผุ เท่ากับ 2.1351 เมื่อนาไปทดสอบความแตกต่างทางสถิติ (Paired Sample t-test) ก่อนและหลัง
การทดลองพบว่าหลัง การทดลองของนักเรียนกลุ่ม ทดลองมีคะแนนการปฏิบัติก ารป้องกั นฟันผุ เพิ่ม ขึ้น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มควบคุมพบว่าก่อนและหลังการทดลองไม่ตา่ งกัน
4. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าปริมาณคราบจุลิน ทรีย์ ก่อนการทดลองและหลังการทดลองภายใน
กลุ่มเดียวกันของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองของนักเรี ยนมีค่ าเฉลี่ ยปริมาณคราบจุลิ นทรีย์ เท่ากั บ 2.2903 หลังการ
ทดลองของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรีย์ เท่ากับ 1.2332 และกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองของนักเรียนมี
ค่าเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรีย์ เท่ากับ 2.3243 หลังการทดลองของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรีย์ เท่ากับ
2.3676 เมื่อนาไปทดสอบความแตกต่ างทางสถิติ (Paired Sample t-test) ก่อนและหลังการทดลองพบว่า หลังการ
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ทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนค่าปริมาณคราบจุลินทรีย์ลดลง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
กลุ่มควบคุมพบว่าก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มควบคุมมีคะแนนค่าปริมาณคราบจุลินทรีย์ไม่ตา่ งกัน
5 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถแห่ งตนของนักเรียนระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ตาราง 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถแห่งตนของนักเรียน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

การทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

n
37
37
37
37

̅
𝒙
2.3514
2.4595
4.0811
2.4054

S.D.
0.48398
0.50523
0.27672
0.49774

t
0.940

p
0.350

17.898

0.000

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 1 แสดงก่อนการทดลองของกลุ่ม ทดลอง มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถแห่ง ตนเท่ากั บ
2.3514 และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถแห่งตนเท่ากับ 2.4595 เมื่อนาไปทดสอบความแตกต่าง
ทางสถิติ (Independent samples t-test) พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม มี ค ะแนนการรั บ รู้
ความสามารถแห่งตนไม่แตกต่างกัน หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถแห่งตนเท่ากับ
4.0811 และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถแห่งตนเท่ากับ 2.4054 เมื่อนาไปทดสอบความแตกต่าง
ทางสถิติ (Independent samples t-test) พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนการรับรู้ความสามารถแห่งตน
มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
6. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวังในผลลัพธ์ ก่อนการทดลองและ หลัง
การทดลอง
ตาราง 2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่ างค่ าคะแนนเฉลี่ ย ของความคาดหวั งในผลลัพ ธ์ข องนัก เรี ย น
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

การทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

n
37
37
37
37

̅
𝒙
2.4865
2.5405
3.9189
2.5946

S.D.
0.50671
0.50523
0.27672
0.49774

t
0.460

p
0.647

14.145

0.000

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 แสดงก่อนการทดลองของกลุ่ม ทดลอง มีค่าเฉลี่ยของความคาดหวัง ในผลลัพ ธ์ เท่ากับ
2.4865 และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยของความคาดหวังในผลลัพธ์ เท่ากับ 2.5405 เมื่อนาไปทดสอบความแตกต่าง
ทางสถิติ (Independent samples t-test) พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนความคาดหวัง
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ในผลลัพธ์ไม่แตกต่างกัน หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของความคาดหวังในผลลัพธ์ เท่ากับ 3.9189 และ
กลุ่ม ควบคุม มีค่า เฉลี่ยของความคาดหวัง ในผลลัพ ธ์ เท่ากั บ 2.5946 เมื่อนาไปทดสอบความแตกต่างทางสถิ ติ
(Independent samples t-test) พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนความคาดหวังในผลลัพธ์ มากกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
7. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติการป้องกันฟันผุของนักเรียน ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ตาราง 3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติการป้อ งกันฟันผุข องนักเรีย น
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

การทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

n
37
37
37
37

̅
𝒙
2.0541
2.1622
4.0000
2.1351

S.D.
0.22924
0.37368
0.0000
0.37368

t
1.500

p
0.138

32.730

0.000

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 3 แสดง ก่อนการทดลองของกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติการป้องกันฟันผุ เท่ากับ
2.0541 และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติการป้องกันฟันผุ เท่ากับ 2.1622 เมื่อนาไปทดสอบความแตกต่าง
ทางสถิติ (Independent samples t-test) พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนการปฏิบัติการ
ป้องกันฟันผุไม่แตกต่างกัน หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติการป้องกันฟันผุ เท่ากับ 4.000 และ
กลุ่ม ควบคุม มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติการป้องกันฟันผุ เท่ากับ 2.1351 เมื่อนาไปทดสอบความแตกต่างทางสถิติ
(Independent samples t-test) พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนการปฏิบัติการป้องกันฟันผุ มากกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
8. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าปริมาณคราบจุลินทรีย์ของนักเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ตาราง 4 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าปริมาณคราบจุลินทรีย์ของนักเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

การทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

n
37
37
37
37

̅
𝒙
2.2903
2.3243
1.2332
2.3676

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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S.D.
0.36677
0.36999
0.28704
0.32150

t
0.398

p
0.692

16.009

0.000
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จากตาราง 4 แสดง ก่อนการทดลองของกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยของปริมาณคราบจุลินทรีย์ เท่ากับ 2.2903
และกลุ่ม ควบคุม มีค่าเฉลี่ยของปริมาณคราบจุลินทรีย์ เท่ากั บ 2.3243 เมื่อนาไปทดสอบความแตกต่างทางสถิติ
(Independent samples t-test) พบว่ า ก่ อ นการทดลอง กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม มี ค ะแนนค่ า ปริ ม าณคราบ
จุลินทรีย์ไม่แตกต่างกัน หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของปริมาณคราบจุลินทรีย์ เท่ากับ 1.2332 และกลุ่ม
ควบคุมมีค่าเฉลี่ยของปริมาณคราบจุลินทรีย์ เท่ากับ 2.3676 เมื่อนาไปทดสอบความแตกต่างทางสถิติ (Independent
samples t-test) พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนค่าปริมาณคราบจุลินทรีย์ลดลงกว่า กลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

วิจารณ์และสรุปผล
1. ด้านการรับรู้ความสามารถตนเองต่อการป้องกั นโรคฟันผุ พบว่า นัก เรียนกลุ่ม ทดลองภายหลังได้รับ
โปรแกรมทันตสุขศึกษามีคะแนนการรับรู้ความสามารถตนเองต่อการป้องกันโรคฟันผุ มากกว่าก่อนได้รับโปรแกรม
ทันตสุขศึก ษา และมากกว่านักเรียนกลุ่ม ควบคุม อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ (p-value < .05) สอดคล้องกั บ ผล
การศึกษาของ ชิงชัย บัวทอง (2558) ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคฝันผุของ
นัก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางเหียน อาเภอปลายพระยา จัง หวัด กระบี่ กลุ่ม ตัวอย่าง 68 คน
ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองมากกว่าก่อน
การทดลองและมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ (p-value < .05) และสอดคล้องกับการศึกษาของ
ไพรบูลย์ กูลพิมาย (2558) โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพโดยบุคคลต้นแบบต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกัน
โรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย อาเภอพระทองคา จัง หวัดนครราชศรีม า กลุ่ม ตัวอย่าง 74 คน
ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองมากกว่าก่อน
การทดลองและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ (p-value < .001)
2. ด้านความคาดหวัง ในผลลัพ ธ์ข องการปฏิบั ติตัวในการป้ องกั นโรคฟันผุ พบว่า นัก เรียนกลุ่ม ทดลอง
ภายหลังได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษามีคะแนนความคาดหวังในผลลัพธ์ของการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ มาก
ว่าก่อนได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษาและมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ (p-value < .05)
สอดคล้องกั บผลการศึกษาของ ปัญนี กิตติพ งศ์พิทยา (2551) การประยุก ต์ทฤษฎีก ารรับรู้ความสามารถตนเอง
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว กลุ่ม
ตัวอย่าง 85 คน ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านความคาดหวังในผลลัพ ธ์
มากกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ (p-value < .001) และสอดคล้อง
กับการศึกษาของ วงษ์ทิพ อินปั๋น (2558) ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคฟันผุ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่าง 33 คน ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการ
ได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านความคาดหวังในผลลัพธ์มากกว่าก่อนได้รับโปรแกรมทันตสุข
ศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ (p-value < .05)
3. ด้านการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองภายหลังได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษา
มีคะแนนการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ มากกว่าก่อนได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษาและมากกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ (p-value < .05) สอดคล้องกับผลการศึก ษาของ สิริลักษณ์ รสภิรมณ์ (2556)
ประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมทั น ตสุ ข ศึก ษาโดยประยุ ก ต์ท ฤษฎีก ารรั บรู้ ค วามสามารถตนเองที่ มี ผลต่ อ พฤติก รรม
ทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่าง 94 คน ผลการวิจัยพบว่า
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ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุมากกว่าก่อนการทดลองและ
มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ (p-value < .05) และสอดคล้องกับการศึกษาของ รัตนา จันทร
(2559) ผลของโปรแกรมทั นตสุข ศึ กษาในการปรับ เปลี่ ย นพฤติก รรมทั นตสุข ภาพของนัก เรีย นชั้นประถมศึ ก ษา
ในโรงเรี ย นสั ง กั ดเทศบาลเมือ งฉะเชิง เทรา อ าเภอเมื อ งฉะเชิง เทรา จั ง หวั ด ฉะเชิง เทรา กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 153 คน
ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุมากกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ (p-value < .05)
4. ด้านปริมาณคราบจุลินทรีย์ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองภายหลังได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษามีปริมาณ
คราบจุลินทรีย์ น้อยว่าก่อนได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษาและน้อยกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
(p-value < .05) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณรงศักดิ์ บุญเฉลียว (2559) ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง 61 คน ผลการวิจัย
พบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนปริมาณคราบจุลินทรีย์ น้อยกว่าก่อนการทดลองและ น้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ (p-value < .001) และสอดคล้องกับการศึกษาของ อุมาพร ชมโฉม (2560) ผล
ของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบในนักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่
6 อาเภอพุนพิน จัง หวัดสุร าษฎร์ธานี กลุ่ม ตัวอย่าง 70 คน ผลการวิจัยพบว่า ภายหลัง การทดลองกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรีย์ น้อยกว่าก่อนการทดลองและน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติ ที่
(p-value < .05)
จากการวิจัยจึงสรุปภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคฟันผุของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาเภอปัว จังหวัดน่าน นักเรียนมีการรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์
การปฏิบัติในการป้องกันฟันผุ เพิ่มขึน้ และมีปริมาณคราบจุลินทรีย์ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและรูปแบบกิจกรรมอื่นๆ มาใช้ในการป้องกั นโรคฟันผุกั บกลุ่ม ตัวอย่ างที่มี
ความแตกต่างกันแตกต่างทั้งพืน้ ที่และการดาเนินชีวิตเพื่องศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมว่าใช้ได้กับทุกพืน้ ที่หรือไม่
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลโปรแกรมทันตสุขศึกษาในแต่ละช่วงวัย เช่น กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน
กลุ่ม ประถมศึกษาตอนต้น กลุ่ม ประถมศึกษาตอนปลาย และกลุ่ม วัยรุ่น เพื่อศึก ษาว่าโปรแกรมทันตสุขศึ ก ษามี
ประสิทธิผลสูงสุดในช่วงวัยใดและแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่างกันอย่างไร

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ที่ ปรึ กษา ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ทุก ท่ าน ที่ให้คาแนะน าและข้ อเสนอแนะ ที่เป็ น
ประโยชน์ ขอขอบพระคุณผู้ร่วมวิจัย คุณครู นักเรียนทุกท่านที่ที่เข้าร่วมและให้ความร่วมมือในวิจัยในครั้งนี้และผู้ที่มี
ส่วนส่งเสริมและสนับสนุนทุกท่านในงานวิจัยนี้
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ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือก
อักเสบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (4-6) ตาบลอ่างทอง อาเภอเชียงคา
จังหวัดพะเยา
The Effects of Dental Health Education Program on Behavioral Modification
for Gingivitis Prevention Behavior Among 4th-6th Grade Student in Angthong
Sub-District,Chiangkham District ,Phayao Province
ณัฐพงษ์ ชาวแพะ1* และ ประจวบ แหลมหลัก2
Natthapong Chaopae1* and Prachuab Lamluk2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนีเ้ ป็นรูปแบบกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (4-6) ตาบลอ่างทอง อาเภอเชียงคา จังหวัด
พะเยา โดยประยุกต์ใ ช้ทฤษฎีการรับรู้ค วามสามารถของตนเองของ Bandura (1997) กลุ่ม ตัวอย่างเป็นนัก เรี ย น
ระดับชั้นประถมศึ กษาตอนปลาย ( 4-6 ) จานวน 66 คน ทาการสุ่ม ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)
เข้ากลุ่ม ศึก ษาและกลุ่ม เปรียบเทียบกลุ่ม ละ 33 คน ทดสอบก่อนและหลัง การทดลอง โดยทั้ง สองกลุ่ม ได้รับ การ
ประเมินสภาวะเหงือกอักเสบ ตรวจวัดปริมาณคราบจุลินทรีย์ และประเมินความรู้ เจตคติ การรับรู้และความคาดหวัง
ในการดูแลทันตสุขภาพ ซึ่งกลุ่มศึกษาจะได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษาเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ในขณะที่กลุ่มเปรียบเทียบ
ได้รับการดูแลปกติ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติ Paired samples ttest และ Independent samples t-test กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ผลจากการวิจัยพบว่า กลุ่มศึกษามีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้เกี่ยวกั บโรคเหงือกอักเสบ เจตคติในการดูแล
ทันตสุขภาพ การรับรู้ความสามารถตนเองในการดูแลทันตสุขภาพ และความคาดหวังในผลการดูแ ลทันตสุ ขภาพ
มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ และมากกว่าก่อนการทดลองที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และมีคะแนนเฉลี่ยสภาวะ
เหงือกอัก เสบและปริม าณคราบจุลินทรีย์ใ นกลุ่ม ศึก ษา ลดลงกว่ากลุ่ม เปรียบเทียบและก่อนการทดลองที่ร ะดั บ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ: โปรแกรมทันตสุขศึกษา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โรคเหงือกอักเสบ
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Abstract
This quasi-experimental study was conducted to determine the effectiveness of dental health education
program on improving behavior for gingivitis prevention behavior among 4th-6th grade students in Angthong SubDistrict, Chiangkham District, Phayao Province.
Self-efficacy theory of Bandura (1997) and random simple sampling were chosen in this study. A total
66 participants were randomly selected from 4th-6th grade students and assigned to intervention group and
control group, with 33 participants in each group. Both groups were assessed gingival status, plaque scores and
oral health-related knowledge. Scores of attitude, self-efficacy and expectation for oral health care were also
investigated. The intervention group was engaged in the dental health education program for 8 weeks, while the
control group was normally achieved oral health care. All outcome data were statistically analyzed by percentage,
frequency, mean, standard deviation, paired samples t-test and independent samples t-test at a statistical
significance level of 0.05.
The intervention group showed significantly greater scores of knowledge regarding gingivitis, oral health
care attitude, self-efficacy on dental health care and expectation for oral health care result than those of control
group and pre-programmed participation (p < 0.05). Also, the gingival status and plaque scores of the intervention
group were significantly less than those of control group and pre-programmed participation (p < 0.05).
Keywords: Dental health education program, Behavioral Modification, Gingivitis

บทนา
จากรายงานการสารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ พบว่า ในกลุ่มวัยรุ่นตอนต้นอายุ 12 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มสาคัญ
ทางระบาดวิทยา เนื่องจากอัตราการเกิดโรคฟันผุในวัยนี้ สามารถใช้ทานายแนวโน้มการเกิดโรคฟันผุในวัยผู้ใหญ่ ได้
จากการสารวจสภาวะโรคฟันผุในฟันแท้ในกลุ่มอายุ 12 ปี พบว่า ร้อยละ 56.9 ของเด็กเป็นโรคฟันผุ ค่าเฉลี่ยฟันผุ
ถอน อุด (DMFT) เท่ากับ 1.64 ซี่/คน ทั้งนี้ฟันที่เป็นโรคส่วนใหญ่จะยังไม่ได้รับการรักษาคิดเป็น ร้อยละ 54.2 สาหรับ
สถานการณ์ปัญหาสภาวะเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์ในวัยรุ่นตอนต้น พบว่า มีเด็กอายุ 12 ปี เพียงร้อยละ 18 ที่มี
เหงือกปกติ ในขณะที่ร้อยละ 58.9 ของเด็กอายุ 12 ปี มีเหงือกอักเสบ เฉลี่ย 2.94 ส่วนจาก 6 ส่วน ทั้งนี้ร้อยละ 35.7
จะมีหินน้าลายร่วมด้วย ซึ่งมีความจาเป็นต้ องได้รับการขูดหินปูนด้วย เนื่องจากมีโอกาสที่จะพัฒนาเกิดเป็นเหงื อก
อัก เสบได้ (กองทันตสาธารณสุข , 2550) โดยโรคเหงือกอัก เสบส่วนใหญ่มีสาเหตุหลัก ๆ มีอยู่ 2 สาเหตุ คือ การ
บริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค และการแปรงฟันไม่สะอาด โรคเหงือกอักเสบนอกจากจะทาให้เจ็บป่วยทางด้าน
ร่างกายแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อการเรียน เศรษฐกิจทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ซึ่งปัญหาดังกล่าวยังยากในการควบคุม
และฟื้นฟูให้กลับมามีสภาพดังเดิม และยังเป็นปัญหาทางด้านทันตสาธารณสุข
สถิติข้อมูลจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา พบว่า การเกิดโรคเหงือกอักเสบของเด็ก นั ก เรียนใน
อาเภอเชียงคา มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากร้อยละ 20 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 35 ในปี 2560 และข้อมูลจากการสารวจ
ด้านทันตสุขภาพประจาปี 2560 ของนักเรียนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขตาบลบ้านจาบอน พบว่า
เด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีร้อยละของโรคเหงือกอักเสบเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 30 ตามลาดับ
รวมถึงข้อมูลผลการย้อมคราบจุลินทรีย์ พบว่า นักเรียนร้อยละ 90 ย้อมติดสีคราบจุลินทรีย์บนตัวฟัน นั่นแสดงถึง
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การมีประสิทธิภาพการแปรงฟันไม่ดี และคาดว่าน่าจะมีแนวโน้มโรคเหงือกอักเสบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การศึกษาใน
ครั้งนี้จงึ วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบ เจตคติในการดูแลทันตสุขภาพ การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการดูแลทันตสุขภาพ ความคาดหวังในผลการดูแลทันตสุขภาพ สภาวะเหงือกอักเสบและปริมาณคราบ
จุลินทรีย์ของนักเรียนกลุ่มศึกษา ทั้งก่อนและหลังที่ได้รับโปรแกรม
2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบ เจตคติในการดูแลทันตสุขภาพ การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการดูแลทันตสุขภาพ ความคาดหวังในผลการดูแลทันตสุขภาพ สภาวะเหงือกอักเสบและปริมาณคราบ
จุลินทรีย์ของนักเรียนกลุ่มเปรียบเทียบ ทั้งก่อนและหลังที่ได้รับโปรแกรม
3. เพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบ เจตคติในการดูแลทันตสุขภาพ การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการดูแลทันตสุขภาพ ความคาดหวังในผลการดูแลทันตสุขภาพ สภาวะเหงือกอักเสบและปริมาณคราบ
จุลินทรีย์สภาวะเหงือกอักเสบ และปริมาณคราบจุลินทรีย์ระหว่างนักเรียนกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบหลัง ได้รับ
โปรแกรม

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

1. ความรู้เกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบ
2. เจตคติในการดูแลทันตสุขภาพ
3. การรับรู้ความสามารถของตนเองในการดูแล
ทันตสุขภาพ
4. ความคาดหวังในผลของการดูแลทันตสุขภาพ
5. สภาวะเหงือกอักเสบ
6. ปริมาณคราบจุลินทรีย์

1. คะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบ
2. คะแนนเจตคติในการดูแลทันตสุขภาพ
3. คะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดูแล
ทันตสุขภาพ
4. คะแนนความคาดหวังในผลการดูแล
ทันตสุขภาพ
5. สภาวะเหงือกอักเสบ
6. ปริมาณคราบจุลินทรีย์

โปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ
1.การให้ความรู้ การสร้างเจตคติที่ดีด้านทันตสุขภาพ และการรับรูต้ นเองในการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ
-การบรรยายพร้อมสื่อประกอบ และการฝึกการแปรงฟันอย่างถูกวิธี การใช้ไหมขัดฟัน การตรวจฟันด้วยตนเอง การบันทึกผล
กิจกรรม และกิจกรรมสัญญาใจ
2.สร้างความคาดหวังในผลของการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ
-กิจ กรรมค้น หาบุ ค คลต้นแบบ การอภิ ป รายกลุ่มแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์ การถ่ า ยทอดสู่กลุ่มบุ คคลอื่น รวมถึ ง
กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติและการวิเคราะห์ผลดีผลเสีย
3.สร้างการควบคุมกากับตนเองในการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ
-กิจกรรมการบันทึกผลการตรวจฟันด้วยตนเองและการแปรงฟัน
4.การสร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อป้องกันโรคเหงือกอักเสบ
-กิจกรรมการจัดบอร์ด และกิจกรรมประกวดห้องเรียนฟันดี
5.สร้างความต่อเนื่องและยั่งยืนในการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อป้องกันโรคเหงือกอักเสบ โดยใช้ แรงสนับสนุนทางสังคมโดย
การกระตุ้นเตือนโดยครูประจาชั้น เพื่อน ผู้ปกครอง และผู้วิจัย

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และขนาดตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทั้งชายและหญิง โรงเรียนบ้านจาบอนและ
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตาบลบ้านจาบอน ตาบลอ่างทอง อาเภอ
เชียงคา จังหวัดพะเยา จานวน 66 คน กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยกาหนดโรงเรียนที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน เกณฑ์การ
คัดเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. มีนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
2. นักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่บังคับ
3. นักเรียนสามารถความร่วมมือในกิจกรรมของงานวิจัยตลอดระยะเวลาที่ทาการศึกษา
เกณฑ์การคัดออก คือ ผู้ที่ไม่สมัครใจเข้าร่วมหรือต้องการออกจากการวิจัย เนื่องจากความไม่สบายใจหรือเจ็บป่วย
ด้วยโรคบางอย่าง ที่สง่ ผลต่อการทดลองของผู้วจิ ัย และนาโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาสุ่มอย่างง่าย โดยการ
จับสลาก (Simple random sampling) เพื่อเลือกเป็นกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยโรงเรียนบ้านจาบอนเป็นกลุ่ม
ศึก ษาและโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ การคานวณการกาหนดขนาดกลุ่มตั วอย่างใช้สูตรของ
องอาจ นัยพัฒน์ (2544) และประยุกต์ร่วมกับสูตร Cohen (1969) ได้กลุ่มละ 33 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ โดยแบ่งเครื่องมื อ ที่ใ ช้
ในการศึกษาออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 แบบตรวจประเมินสภาวะเหงือกอักเสบและตรวจปริมาณคราบจุลินทรีย์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1
แบบบันทึกการตรวจสภาวะเหงือกตามแบบบันทึกของ (WHO, 1997) และส่วนที่ 2 แบบบันทึกปริมาณคราบจุลินทรีย์
ตามแบบบันทึกของ Quigley-Hein (1962)
1.2 แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เป็นแบบเติมคาและแบบให้
เลือกตอบ ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับทันตสุขศึก ษา เป็นข้อคาถามให้เลือกตอบ ส่วนที่ 3 แบบทดสอบ
เจตคติต่อการดูแลทันตสุขภาพ ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถในการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ และ
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามความคาดหวังในผลของการปฏิบัติตนในการดูแลทันตสุขภาพ ทั้ง 3 ส่วนเป็นมาตรวัดระดับ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
โปรแกรมทั น ตสุ ข ศึ ก ษาในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรคเหงื อ กอั ก เสบในนั ก เรี ย นชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 โดยการประยุ กต์ ใ ช้ท ฤษฎีค วามสามารถแห่ ง ตน (Self-Efficacy Theory) ซึ่ ง ประกอบด้วย
กิจกรรม 13 ครั้ง ใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 8 สัปดาห์
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
หลัง จากได้ปรับปรุง แก้ไ ขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว นาแบบสอบถามไปให้ผู้เ ชี่ยว ชาญ
จานวน 3 ท่าน ประกอบด้วยทันตแพทย์ จานวน 2 ท่าน และนักวิชาการสาธารณสุข 1 ท่าน ประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์" (IOC : Index of Item-Objective Congruence) เท่ากับ 0.962 จากนั้นนาไปทดลอง
ใช้ (Try out) ในกลุ่ม ที่มีลักษณะทางประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนามาวิเคราะห์ความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ได้ค่าค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความรู้เท่ากับ 0.711 แบบวัดเจตคติเท่ากับ 0.700
แบบวัดการรับรู้เท่ากับ 0.720 และแบบวัดความคาดหวังในผลการดูแลทันตสุขภาพเท่ากับ 0.699
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วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนีผ้ ู้ศกึ ษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่างโดยติดต่อประสานงาน
กับผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และกระบวนการวิจัย เก็บข้อมูลก่อนการทดลองในกลุ่ม ศึกษาและ
กลุ่มเปรียบเทียบ จัดโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบระหว่างวันที่
1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 รวม 8 สัปดาห์ แล้วเก็บข้อมูลหลังการทดลองในกลุ่มศึกษาและกลุ่ม
เปรียบเทียบ
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้ว ผู้ ศึกษาได้บรรณาธิกรแบบสอบถาม แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของประชากร ใช้สถิติก ารแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.ใช้ Paired Sample T-test เพื่อเปรียบเที ยบผลของโปรแกรมทั นตสุ ขศึก ษา สภาวะเหงือ กอั ก เสบและ
ปริมาณคราบจุลินทรีย์ ของนักเรียนกลุ่มศึกษาทั้งก่อนและหลังที่ได้รับโปรแกรม
3. ใช้ Independent Sample T-test เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมทันตสุขศึก ษา สภาวะเหงือกอักเสบ
และปริมาณคราบจุลินทรีย์ ระหว่างนักเรียนกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบหลังได้รับโปรแกรม

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มศึกษา ส่วนใหญ่ เ ป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 60.6 ส่วนใหญ่อายุ 11 ปี ร้อยละ 39.4 รองลงมาอายุ
12 ปี ร้อยละ 33.3 และอายุต่าสุด 10 ปี ร้อยละ 27.3 อาชีพผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและค้าขาย
เท่ากัน ร้อยละ 30.3 รองลงมา คือเกษตรกรรม ร้อยละ 18.2 น้อยสุด คืออาชีพรับราชการ ร้อยละ 3.0 การศึกษาของ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึก ษาตอนปลายเท่ากัน ร้อยละ 30.3 รองลงมาคือ ระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ร้ อ ยละ 21.2 น้ อ ยสุ ด คื อ ไม่ ไ ด้ เ รี ย นหนั ง สื อ และระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา/ปวส. ร้ อ ยละ 9.1
เด็กนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดาและมารดา ร้อยละ 48.5 รองลงมา คืออยู่กับมารดา ร้อยละ 18.2 และน้อยสุด
คือ อยู่กั บญาติ ร้อยละ 6.1 ส่วนใหญ่ไ ด้เ งินไปโรงเรียนวันละประมาณ 20-50 บาท ร้อยละ 54.5 และนัก เรี ย น
ส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับช่องปาก ร้อยละ 60.6
กลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.5 เพศหญิง เป็นร้อยละ 48.5 อายุสูงสุด 12 ปี
ร้อยละ 51.5 รองลงมาอายุ 11 ปี และ 10 ปีเท่ากัน อย่างละ 8 คน ร้อยละ 24.2 อาชีพผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไป 11 คน ร้อยละ 33.3 รองลงมา คือค้าขาย 8 คน ร้อยละ 24.2 น้อยสุด คืออาชีพรับราชการ 1 คน
ร้อยละ 3.0 การศึกษาของผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 11 คน ร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ
ระดับประถมศึกษา 9 คน ร้อยละ 27.3 น้อยสุดคือ ระดับอนุปริญญา/ปวส. 2 คน ร้อยละ 6.1 เด็กนักเรียนส่วนใหญ่
อาศัยอยู่กับบิดาและมารดา 14 คน ร้อยละ 42.4 รองลงมา คืออยู่กับมารดา 7 คน ร้อยละ 21.2 และน้อยสุดคือ อยู่
กับญาติ 1 คน ร้อยละ 3.0 ส่วนใหญ่ได้เงินไปโรงเรียนวันละประมาณ 20-50 บาท 20 คน ร้อยละ 60.6 และนักเรียน
ส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับช่องปาก 19 คน ร้อยละ 57.6
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2. การวิเคราะห์ความแตกต่างของความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ความสามารถตนเองในการดูแ ลทั น ต
สุขภาพคะแนนความคาดหวังในผลการดูแลทันตสุขภาพ สภาวะเหงือกอักเสบ และปริมาณคราบจุลินทรีย์
2.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มศึกษา
ตาราง 1 การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับโรคเหงือ กอั กเสบและการดูแ ลทั นตสุข ภาพ
เจตคติเกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบและการดูแลทันตสุขภาพ การรับรู้ความสามารถในการดูแลทันต
สุขภาพ ความคาดหวังในผลการดูแลทันตสุขภาพ สภาวะเหงือกอักเสบ และปริมาณคราบจุลินทรีย์
ทั้งก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มศึกษา (N = 33)
คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มศึกษา
1. ความรู้ก่อน
ความรู้หลัง
2. ทัศนคติก่อน
ทัศนคติหลัง
3. การรับรู้ก่อน
การรับรู้หลัง
4. ความคาดหวังก่อน
ความคาดหวังหลัง
5. สภาวะเหงือกอักเสบก่อน
สภาวะเหงือกอักเสบหลัง
6. คราบจุลินทรีย์ก่อน
คราบจุลินทรีย์หลัง

Mean

S.D.

t

p-value

5.33
9.67
28.97
37.76
27.06
35.94
27.52
33.85
2.02
1.89
2.55
2.33

1.267
.595
3.097
1.300
2.839
1.657
3.144
1.752
.209
.185
.449
.474

-19.282

.001

-15.232

.001

-16.507

.001

-11.140

.001

5.718

.001

5.440

.001

หมายเหตุ: *ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบและการดูแลทันตสุขภาพ เจตคติ
เกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบและการดูแลทันตสุขภาพ การรับรู้ความสามารถในการดูแลทันตสุขภาพ และความคาดหวัง
ในผลการดูแลทันตสุขภาพ พบว่า หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ส่วนสภาวะเหงือกอักเสบ และปริมาณคราบจุลินทรีย์ พบว่า หลังการทดลองต่า
กว่าก่อนการทดลอง ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 เช่นกัน
2.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มเปรียบเทียบ
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ตาราง 2 ตารางเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ย ความรู้เกี่ย วกับโรคเหงือ กอั กเสบและการดูแ ลทั นตสุข ภาพ
เจตคติเกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบและการดูแลทันตสุขภาพ การรับรู้ความสามารถในการดูแ ลทั นต
สุขภาพ ความคาดหวังในผลการดูแลทันตสุขภาพ สภาวะเหงือกอักเสบ และปริมาณคราบจุลินทรีย์
ทั้งก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มเปรียบเทียบ (N = 33)
คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มเปรียบเทียบ
1. ความรู้ก่อน
ความรู้หลัง
2. ทัศนคติก่อน
ทัศนคติหลัง
3. การรับรู้ก่อน
การรับรู้หลัง
4. ความคาดหวังก่อน
ความคาดหวังหลัง
5. สภาวะเหงือกอักเสบก่อน
สภาวะเหงือกอักเสบหลัง
6. คราบจุลินทรีย์ก่อน
คราบจุลินทรีย์หลัง

Mean

S.D.

t

p-value

5.52
5.85
27.73
26.88
26.94
26.76
27.82
28.24
2.00
2.01
2.54
2.59

1.326
1.278
3.243
2.781
2.015
1.821
3.167
3.172
.216
.201
.506
.427

-1.935

.062

1.809

.080

.484

.632

-2.031

.051

-.523

.605

-1.601

.119

หมายเหตุ: *ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบและการดูแลทันตสุขภาพ เจตคติเกี่ยวกับโรค
เหงือกอักเสบและการดูแลทันตสุขภาพ การรับรู้ความสามารถในการดูแลทันตสุขภาพ ความคาดหวังในผลการดูแล
ทันตสุขภาพ สภาวะเหงือกอักเสบ และปริมาณคราบจุลินทรีย์ของกลุ่มเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการทดลอง
พบว่าไม่แตกต่างกัน
2.3 การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกั บโรคเหงือกอัก เสบและการดูแลทันตสุขภาพ
เจตคติเ กี่ยวกั บโรคเหงือกอักเสบและการดูแลทันตสุขภาพ การรับรู้ความสามารถในการดูแลทันตสุขภาพความ
คาดหวัง ในผลการดูแลทันตสุขภาพ สภาวะเหงือกอักเสบ และปริม าณคราบจุลินทรีย์ระหว่างกลุ่มศึก ษากับกลุ่ม
เปรียบเทียบหลังการทดลอง
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ตาราง 3 ตารางเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ย ความรู้เกี่ย วกับโรคเหงือ กอั กเสบและการดูแ ลทันตสุข ภาพ
เจตคติเกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบและการดูแลทันตสุขภาพ การรับรู้ความสามารถในการดูแลทันต
สุขภาพ ความคาดหวังในผลการดูแลทันตสุขภาพสภาวะเหงือกอักเสบ และปริมาณคราบจุลินทรีย์
หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบหลังการทดลอง (N = 66)

ความรู้
ทัศนคติ
การรับรู้
ความคาดหวัง
สภาวะเหงือก
อักเสบ
คราบจุลินทรีย์

เป้าหมาย
กลุ่มเปรียบเทียบ
กลุ่มศึกษา
กลุ่มเปรียบเทียบ
กลุ่มศึกษา
กลุ่มเปรียบเทียบ
กลุ่มศึกษา
กลุ่มเปรียบเทียบ
กลุ่มศึกษา
กลุ่มเปรียบเทียบ
กลุ่มศึกษา
กลุ่มเปรียบเทียบ
กลุ่มศึกษา

Mean
5.85
9.67
26.88
37.76
26.76
35.94
28.24
33.85
2.01
1.89
2.59
2.33

S.D.
1.278
.595
2.781
1.300
1.821
1.657
3.172
1.752
.201
.185
.427
.474

t
-15.561

p-value
.001

-20.357

.001

-21.425

.001

-8.886

.001

2.316

.024

2.322

.023

หมายเหตุ: *ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบและการดูแลทันตสุขภาพ เจตคติ
เกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบและการดูแลทันตสุขภาพ การรับรู้ความสามารถในการดูแลทันตสุขภาพ ความคาดหวัง
ในผลการดูแลทันตสุขภาพ สภาวะเหงือกอักเสบ และปริมาณคราบจุลินทรีย์ระหว่างกลุ่มศึกษากับกลุ่มเปรียบเทียบ
หลังการทดลอง พบว่า คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มศึกษาสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการศึ ก ษากลุ่ ม ศึ กษามี ค ะแนนเฉลี่ย ด้ า นความรู้ เ กี่ย วกั บ โรคเหงือ กอั ก เสบ เจตคติ ใ นการดูแล
ทันตสุขภาพ การรับรู้ความสามารถตนเองในการดูแลทันตสุขภาพและความคาดหวังในผลการดูแ ลทันตสุขภาพ
มากกว่ากลุ่ม เปรียบเทียบและมากกว่าก่อนการทดลองที่ร ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (P-Value < 0.05) และมี
คะแนนเฉลี่ยสภาวะเหงือกอักเสบและปริมาณคราบจุลินทรีย์ในกลุ่มศึกษาลดลงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบและก่อนการ
ทดลองที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (P-Value < 0.05) สอดคล้องกับการวิจัยของ อุมาพร ชมโฉม, อารยา ปราน
ประวิตร และ วันเพ็ญ แก้วปาน (2560) กลุ่ม ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้เ รื่องโรคเหงือกอัก เสบ การรับรู้
ความสามารถตนเองต่อการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ ความคาดหวังในผลที่เกิดจากการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค
เหงือกอักเสบและการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ มากกว่าก่อนการทดลอง และมากกว่ากลุ่มควบคุม ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 คะแนนเฉลี่ยของปริม าณคราบจุลินทรีย์และสภาวะเหงือกอักเสบในกลุ่ม ทดลอง
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ลดลงกว่าก่อนการทดลองและลดลงกว่ากลุ่มควบคุม ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 และกุลชาติ วัฒนวงศ์เวฬุวนา
รักษ์ (2555) วิเคราะห์เปรียบเทียบกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย ด้านความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความ
คาดหวังในผลดี การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการทดลอง
และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (P-Value < 0.001) นอกจากนี้ กลุ่มทดลองมีปริมาณแผ่นคราบ
จุลินทรีย์ลด ลงมากกว่าก่อนการทดลอง และลดลงมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบที่ร ะดับนัยสาคัญ 0.05 (P-Value <
0.001) และวงษ์ทิพ อินปั๋น (2558) ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมทันตสุขศึกษานักเรียนมีความรู้
ด้านทันตสุขภาพ มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุ มีการรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคฟันผุ มีความ
คาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองในการป้องกันโรคฟันผุ มีความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการ
ป้องกันโรคฟันผุและมีการปฏิบัติตัวในการป้องกันการเกิดโรคฟันผุเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 มี
ปริมาณคราบจุลินทรีย์ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และผลการวิจัยของ วีรยุทธ พลท้าว (2557) พบว่า
ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของด้านความรู้โรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ การรับรู้ความรุนแรง
ต่อการเกิดโรคฟันผุและโรคเหงือกอั กเสบ การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุและโรคเหงือกอั กเสบ ความ
คาดหวั ง ในความสามารถของตนเองต่ อ การป้ อ งกั นการเกิ ดโรคฟั น ผุแ ละโรคเหงือ กอั กเสบ ความคาดหวั ง ใน
ประสิทธิผลของการตอบสนองต่อพฤติกรรมในการป้องกันการเกิ ดโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ และการปฏิบัติตัว
ในการป้องกั นการเกิดโรคฟันผุและโรคเหงือกอัก เสบสูง กว่าก่อนการทดลองและสูง กว่ากลุ่ม เปรีย บเทีย บอย่ า ง
มีนัยสาคัญทางมีสถิติ (p-value < 0.001) คะแนนเฉลี่ยของปริมาณคราบจุลินทรีย์และสภาวะเหงือกอั กเสบในกลุ่ม
ทดลองลดลงกว่าก่อ นการทดลองและลดลงกว่ากลุ่ม เปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคั ญ ทางสถิติ (p-value < 0.001)
รวมถึงงานวิจัยของ สิริลักษณ์ รสภิรมย์ (2556) พบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฏี
ความสามารถตนเอง กลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพดีกว่าก่อนได้รั บทันตสุขศึกษา และดีกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า โปรแกรมในการศึกษาครั้งนีส้ ามารถพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบและการดูแลทันตสุขภาพ เจตคติเกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบและการดูแลทันตสุขภาพ การ
รับรู้ความสามารถในการดูแลทันตสุขภาพ และความคาดหวังในผลการดูแลทันตสุขภาพได้ รวมถึงสามารถแก้ปัญหา
สภาวะเหงือกอักเสบและปริมาณคราบจุลินทรีย์ได้เช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบว่าโปรแกรมทันตสุขศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบได้
จึงควรนาโปรแกรมไปปรับใช้กับกลุ่มเปรียบเทียบด้วยเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจน รวมถึงการขูดหินปูนก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
ทุกคนเพื่อไม่ให้ผลเกิดการคลาดเคลื่อน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาของ ดร.ประจวบ แหลมหลัก
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่คอยให้คาแนะนาและเอาใจใส่เป็นอย่างดี
ขอขอบคุณ นายทวีศักดิ์ สมศักดิ์ นางสาวปภาวี สมฤทธิ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ และนางสาวสุนันทา ชัยวงค์
นักวิชาการสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ให้คาแนะนาในการจัดทาแบบสอบถาม
ขอขอบคุณ นางสาวพนิดา ชัยวัง พยาบาลวิชาชีพ ให้คาแนะนาในการจัดทาข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบคุณคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านจาบอนและโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ที่เอือ้ เฟื้อสถานที่และ
ให้ความร่วมมือในการศึกษาครั้งนี้
- Proceedings -

185

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณบิดา มารดา ที่เปรียบเสมือนครูคนแรกและคอยให้คาแนะนาและกาลังใจในการศึกษา
ตลอดมา
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ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือก
อักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ดอยหลวง อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
The Effects of Dental Health Education Program for Gingivitis Prevention
among the Six Grade Students in Doiloung Hospital, Doiloung District Chiangrai
Province
จันทร์จิรา อยู่เกียรติกุล1* และ ประจวบ แหลมหลัก2
Janjira Yukiatkul 1* and Prachuab Lamluk2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบกึ่งทดลอง แบบสองกลุ่มทดสอบก่อนและหลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึ ก ษาผลของโปรแกรมทั น ตสุ ข ศึ ก ษาต่ อ พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น การเกิ ด โรค เหงื อ กอั ก เสบของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มอย่างง่ายในนักเรียนประถมศึกษา
ชั้นปีที่ 6 ได้จานวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง 39 คน และกลุ่มควบคุม 39 คน กลุ่มทดลอง
ได้รับโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพที่ประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง ระยะเวลา 8 สัปดาห์ เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และแบบบันทึกคราบจุลินทรีย์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติ Paired t-test และ Independent t-test ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ 0.05
ผลการวิ จั ย พบว่ า ภายหลั ง การทดลองกลุ่ ม ทดลองมี ค ะแนนเฉลี่ ย ด้ า นความรู้ ทั น ตสุ ข ภาพ การรั บ รู้
ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ ความคาดหวังในการปฏิบัติตนของการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ
ดีกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และพบว่าแผ่นคราบจุลินทรีย์ในกลุ่ม
ทดลองลดลงกว่าก่อนทดลองและลดลงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จากโปรแกรมทันตสุขภาพ
โดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง ทาให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคเหงือก
อักเสบ ทั้งด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังผลดีของการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ และค่าของแผ่น
คราบจุลินทรีย์ที่ดขี นึ้
คาสาคัญ: โปรแกรมทันตสุขศึกษา โรคเหงือกอักเสบ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
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Abstract
This study is a quasi-experimental study using two groups: pretest and posttest design. The objective
was to study the effect of dental health program to gingivitis prevention behavior among sixth grade in doiluang
hospital, doiluang district, Chiangrai province. The study group comprised 78 students. The sample size were
selected by sample random sampling into 2 groups. The 39 students were assigned into the experimental group
and 39 students were comparison group. The experimental group received both self-efficacy application in order
to develop the gingivitis preventive behavior. The total duration of program was 8 weeks. Data were collected
two times, it is to say before and after the intervention, using questionnaire and plaque index records. Data were
analyzed using percentage, mean, standard deviation, paired t-test, and independent t-test. Significantly level at
0.05.
Results showed that, The experimental group had significantly better perceived self-efficacy, outcome
expectation, preventive practice than before and that of the comparison group 0.05. Their average plaque index
was also significantly decreased 0.05 after participated in the dental health promotion program.
Keywords: Dental Health Education Program, Gingivitis disease, School Children among sixth grade

บทนา
โรคเหงือกอักเสบเป็นโรคในช่องปากที่ถือว่าเป็นปัญหาสาคัญทางทันตสุขภาพและยังเป็นปัญหาสาธารณสุข
ของประเทศไทย แม้จะไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงถึงแก่ชีวิตและไม่เป็นปัญหารุนแรงเฉียบพลันแต่เป็นภัยคุมคามและบั่นทอน
สุขภาพ (กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2551) หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่แรกเริ่มก็อาจ
ทาให้อาการลุกลามจนเกิดการสูญเสียฟันได้ในที่สุด การมีปัญหาสุขภาพช่องปากจะมีผลให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง
สมบูรณ์ เนื่องจากการสูญเสียฟันจะมีผลต่อการบดเคี้ยวอาหารทาให้เคี้ยวอาหารไม่ได้หรือเคี้ยวอาหารไม่ละเอียด
กลุ่มนักเรียนประถมศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญที่ควรเน้นหนักด้านทันตกรรมป้องกันเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคเหงือกอักเสบโดยเฉพาะเด็กนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายซึ่งมีช่วงอายุระหว่าง 10-12 ปี เนื่องจากเด็กในวัย
นีก้ าลังเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นและมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน
จากรายงานการสารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2549-2550 ได้ประเมินสภาวะปริทันต์ ทา
การสารวจกลุ่ม อายุ 12 ปี ใช้ดัช นี CPI (Community Periodontal Index) จากการสารวจสภาวะปริ ทัน ต์ใ นเด็ ก และ
เยาวชนพบว่า ในกลุ่มอายุ 12 ปี เมื่อวัดด้วยดัชนี CPI พบสภาวะปริทันต์ในกลุ่มเด็กอายุ 12 ปี มีปัญหาสภาวะปริทันต์
ในเด็กวัยเรียนและเยาวชน คือ การมีเหงือกอักเสบและการมีหินน้าลายพบว่ามีเด็กอายุ 12 ปี เพียงร้อยละ 18.00 ที่มี
เหงือกปกติในขณะที่ร้อยละ 58.94 ของเด็กอายุ 12 ปี มีเหงือกอักเสบเฉลี่ย 2.94 ส่วน (sextant) ทั้งนี้ ร้อยละ 35.74
จะมีหินน้าลายร่วมด้วย และร้อยละ 22.36 มีหินน้าลายในช่องปากโดยไม่มีการอัก เสบของเหงือกอย่างไรก็ดีเด็ก
เหล่านีม้ ีโอกาสที่จะพัฒนาเกิดเป็นเหงือกอักเสบได้ (กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2551)
จากการสารวจสภาวะทั นตสุขภาพของเด็กอายุ 12 ปี ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลดอยหลวง ปี 2558
และ 2559 พบเหงือกอักเสบร้อยละ 50.3 และ 60 ตามลาดับ เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่มีกิจกรรมแปรงฟัน หลัง
อาหารกลางวันและส่วนใหญ่ไม่แปรงฟันก่อนนอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทาการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยน
พฤติก รรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบโดยการประยุก ต์ใช้ทฤษฎีก ารรับรู้ความสามารถของตนเองร่วมกั บการ
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สนับสนุนทางสังคมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมทางทันตสุขศึกษาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ
ป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการวัดความรู้เรื่องทันตสุขภาพ การรับรู้ความสามารถตนเองต่อการ
ดูแลทันตสุขภาพ ความคาดหวัง ในผลของการดูแลทันตสุขภาพ ที่เ ป็นกลุ่มศึก ษาระหว่างก่อนกับหลัง การเข้าร่วม
โปรแกรม
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการวัดความรู้เรื่องทันตสุขภาพ การรับรู้ความสามารถตนเองต่อการ
ดูแลทันตสุขภาพ ความคาดหวังในผลของการดูแลทันตสุขภาพ ที่เป็น กลุ่มเปรียบเทียบระหว่างก่อนกับหลังการเข้า
ร่วมโปรแกรม
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการวัดความรู้เรื่องทันตสุขภาพ การรับรู้ความสามารถตนเองต่อการ
ดูแลทันตสุขภาพ ความคาดหวังในผลของการดูแลทันตสุขภาพ ระหว่างกลุ่มศึกษากับกลุ่มเปรียบเทียบหลังการเข้า
ร่วมโปรแกรม
4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันของเด็ก ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
5. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการแปรงฟันของเด็ก ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

โปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของ
ตนเอง ประกอบด้วย
1. ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพโดยใช้บทเรียนจาก
- การบรรยาย
- กิจกรรมกลุ่ม
2. การพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถตนเองในการดูแลทันต
สุขภาพโดย
- กิจกรรมกลุ่ม
- สาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธี
- สาธิตการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างง่ายด้วยตนเอง
3. การพัฒนาความคาดหวังในผลของการปฏิบัติตนในการดูแล
ทันตสุขภาพ
- กาหนดเป้าหมายทันตสุขภาพ
4. การเสริมสร้างความคงทนในการดูแลทันตสุขภาพ
- การเสริมแรงทางบวกจากครู ผู้นากลุ่ม ผู้วิจัย ผู้ปกครอง
และเพื่อน

1. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพ
2. การรับรูค้ วามสามารถตนเองต่อการดูแล
ทันตสุขภาพ
3. ความคาดหวังในผลของการดูแลทันต
สุขภาพ
4. ทักษะการแปรงฟันและการตรวจสุขภาพ
ช่องปากด้วยตนเอง
5. การปฏิบัติตนในการดูแลทันตสุขภาพ

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
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ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
𝒏=

𝒛𝟐 𝒑(𝟏 − 𝒑)
𝒅𝟐

(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 𝟎. 𝟗(𝟏 − 𝟎. 𝟗)
𝒏=
𝟎. 𝟏𝟐
𝒏 = 𝟑𝟓

ขนาดกลุ่มตัวอย่างวิจัยกลุ่ม ศึกษาและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ จานวน 35 คน และบวกเพิ่มอีก 10% ดังนั้น
ขนาดกลุ่มตัวอย่างวิจัยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 39 คน การสุ่มตัวอย่างแบบทราบความน่าจะเป็นใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบอย่างง่าย โดยสุ่มจากลุ่มเด็กนักเรียนที่ศึก ษาอยู่ชั้นประถมศึก ษาปีที่ 6 ในโรงเรียนบ้านดอย และเด็ก
นักเรียนที่ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนอนุบาลดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
กลุ่มทดลอง คือ เด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนบ้านดอย อาเภอดอยหลวง จังหวัด
เชียงราย จานวน 39 คน กลุ่มเปรียบเทียบ คือ เด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนอนุบาลดอย
หลวง จังหวัดเชียงรายจานวน 39 คน
โดยผู้วิจัยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้ เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลดอยหลวง
อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย มีสภาพภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกัน และผู้บริหารให้ความร่วมมือ ครู และนักเรียนยินดี
เข้าร่วมโปรแกรมทันตสุขศึกษาตลอดการวิจัย จานวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มากกว่า 30 คน
เกณฑ์ในการคัดอาสาสมัครออกจากโครงการวิจัย (Withdrawal criteria ) มีดังนี้ นักเรียนปฏิเสธการเข้าร่วม
โครงการวิจัย ในระหว่างการดาเนินการศึกษา นักเรียนไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมตามนัดได้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ เพศ อาชีพของบิดา และมารดา ระดับการศึกษาของบิดา
และมารดา บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ดว้ ย ผู้ที่นักเรียนมักจะปรึกษาเมื่อมีปัญหาด้านทันตสุขภาพ รวม 8 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ รูปแบบคาถามเป็นแบบเลือกตอบคือ ถูกและผิด
จานวน 10 ข้อ โดย ถ้าถูกได้คะแนน 1 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนนผู้วิจัยใช้เกณฑ์การให้คะแนนและแปลผลโดยการ
ประยุกต์เกณฑ์ของ Bloom (1975)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการดูแลทันตสุขภาพ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลความคาดหวังที่เกิดจากการปฏิบัติตนในการดูแลทันตสุขภาพ
โดยส่วนที่ 3–4 ประกอบด้วย คาถามทั้ง หมด10 ข้อของแต่ละส่วน โดยใช้อัตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 3 ระดับ คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย
แบบประเมินทักษะการแปรงฟัน
เป็นแบบประเมินทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี โดยมีผู้วิจัยเป็นผู้สังเกตและจดบันทึก โดยผู้วิจัยได้ดัดแปลงมา
จากดัชนีวัดทักษะ ด้านอนามัยช่องปาก (Oral hygiene skill achievement index: S.A.I) ของ Niederman and Sullivans
(1981) โดยจะทาการประเมินใน 2 องค์ประกอบ คือ แปรงฟันครบตาแหน่ง (Placement) และแปรงฟันถูกวิธี (Motions)
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ซึ่งจะมีบริเวณในการประเมิน ทั้งหมด 17 บริเวณ ประกอบด้วยบริเวณผิวฟัน 16 ส่วน และลิน้ 1 ส่วนตามแนวทางของ
กรมอนามัยในการสอนการแปรงฟันรายละเอียดของบริเวณต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินทักษะการแปรงฟัน
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
แบบประเมินคราบจุลินทรีย์
เป็นแบบบันทึก ปริม าณคราบจุ ลิน ทรี ย์โ ดยผู้วิ จัยเป็นผู้ บัน ทึก ดัดแปลงมาจากแบบบัน ทึก ของ Loe and
Sillness (1967) เพื่อใช้วัดระดับปริมาณคราบจุลินทรีย์ การวัดปริมาณคราบจุลินทรี ย์โดยจะทาการตรวจเฉพาะฟัน
ตัวแทนจานวน 6 ซี่ ได้แก่ 16, 12, 24, 32, 36 และ 44 ในกรณีที่ฟันตัวแทนหายไปหรือฟันที่เหลือแต่รากให้พิจารณา
บันทึก ฟันข้างเคียงแทน โดยในฟันแต่ละซี่จะตรวจ 4 ด้าน ได้แก่ buccal, lingual, mesial และ distal โดยดูปริม าณ
plaque ที่ deposit ในแต่ละด้าน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การหาความเที่ยงของเนื้อหา
นาแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา แล้วนามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) โดยพิจารณาเป็นรายข้อว่าแต่ละคาถามนั้นมีความสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องหารวัด หรือไม่ โดย
ใช้เกณฑ์คะแนนดังนี้ + 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นมีความสอดคล้องกับสิ่งที่ตอ้ งการวัด 0 มื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้น
มีความสอดคล้องกับสิ่ง ที่ต้องการวัดหรือไม่ -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกั บสิ่งที่ต้องการวัด
บันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็ นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละข้อแล้วนาไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อ
คาถามกับสิ่งที่ต้องการวัด โดยผู้วิจัยเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.5 หรือมากกว่า ซึ่งแสดงว่า
ข้อคาถามนั้นมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาส่วนข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องน้ อยกว่า 0.5 ผู้วิจัยจึงต้องตัดออก
นาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ (Try out) กับเด็กนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
การหาความเชื่อมั่น หาความเชื่อมั่นแบบสัมภาษณ์ในส่วนที่มีตัวเลือก 4 ตัวเลือก โดยใช้วิธีการ หาความ
ยากง่าย โดยระดับความยากง่ายพอเหมาะของแบบสัมภาษณ์ควรมีระดับความยากง่ายเฉลี่ยประมาณ 0.50 หาความ
เชื่ อ มั่ น แบบสั ม ภาษณ์ ใ นส่ ว นที่ ใ ช้ อั ต ราส่ ว นประมาณค่ า (Rating scale) จะใช้ วิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ ค อนบาคอั ล ฟ่ า
(Cronbachs’ alpha coefficient) โดยค่าที่ได้ต้องมากกว่า 0.70 ถึงจะยอมรับได้
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาแล้วนามาหาค่ า
ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งค้ า ถามรายข้ อ กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต้ อ งการวั ด ( IOC: Index of item – Objective
Congruence) ของแต่ละข้อคาถาม ค่า IOC อยู่ร ะหว่าง 0.5-1.0 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กั บเด็ก นัก เรียน ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แบบสัมภาษณ์ในส่วนที่มีตัวเลือก 2 ตัวเลือก ถูก ผิด วิเคราะห์หา
ความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร KR20 ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.71 และแบบสัมภาษณ์ในส่วนที่ใช้อัตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น ใช้วิธีสัมประสิทธิ์คอนบาคอัลฟ่า (Cronbachs’ alpha coefficient) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.815
การเก็บรวบรวมข้อมูล
รูปแบบการวิจัย
รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น
2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง (Experimental group) และกลุ่มเปรียบเทียบ (Control group) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งก่อน
และหลังการทดลองในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม ดังรูปแบบการทดลองดังนี้
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ใช้เวลาในการดาเนินงานทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ
1. ระยะเตรียมการในสัปดาห์ที่ 1
2. ระยะดาเนินการในสัปดาห์ที่ 2-6
3. ระยะติดตามและประเมินผลในสัปดาห์ที่ 7-8
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
การดาเนินการวิจัย 8 สัปดาห์ ระยะเวลาที่ศึกษาดาเนินการในช่วงเดือนมกราคม–เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1 ประสานงานกับโรงเรียนที่จะเข้าดาเนินงานวิจัย เพื่อชี้แจงวัตุประสงค์ของการวิจัย วิธีก ารวิจัย
พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการดาเนินการวิจัย
ศึก ษาแผนการเรีย นการสอน เพื่อนามาก าหนดเวลาในการเก็ บ ข้ อมูล และด าเนิ นการจั ดกิจ กรรมตาม
โปรแกรมทันตสุขศึกษา ชีแ้ จงขั้นตอนการทาวิจัยต่อผู้บริหาร ครูประจาชั้น ครูอนามัย และเด็กนักเรียน
เก็บข้อมูลแบบสอบถามก่อนการทดลองทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ
ตรวจปริ ม าณค่ า แผ่ น คราบจุ ลิ น ทรี ย์ บ นตั ว ฟั น ของเด็ ก ก่ อ นการทดลองทั้ ง ในกลุ่ ม ทดลอง และกลุ่ ม
เปรียบเทียบ
ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมให้ความรู้ดาเนินการให้แรงสนับสนุนทางสังคม โดยการกระตุ้นเตือนครูประจาชั้น และ
ครูอนามัยเกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบ โดยให้ความรู้เรื่องโรคเหงือกอักเสบ โครงสร้าง และส่วนประกอบของเหงือก
สาเหตุของการเกิดโรคเหงือกอักเสบ ลักษณะอาการของโรคเหงือกอักเสบ วิธกี าร ป้องกันการเกิดโรคเหงือกอักเสบ
ผลดีของการป้องกันการเกิดโรคเหงือกอักเสบ หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มนักเรียน เป็นกลุ่ม ๆ ละ 9-10 คน ให้นักเรียน
อภิปรายในกลุ่มถึงการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพช่องปาก
ครั้งที่ 3 การพัฒนาการรับรู้ความสามารถตนเองในการดูแลทันตสุขภาพ
โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ให้เข้าศึกษาตามฐาน 3 ฐาน ประกอบด้วยฐานที่ 1 เรื่องการแปรงฟัน
แบบขยับปัด ฐานที่ 2 เรื่อง การใช้ไหมขัดฟัน ฐานที่ 3 เรื่องการตรวจหาคราบจุลินทรีย์โดยการใช้เม็ดสีย้อมฟัน ซึ่งแต่
ละฐานจะมีก ารให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติจริง ใช้เ วลาฐานละ 10 นาที หลัง จากนั้นนัก เรียน และผู้วิจัยร่วมกั นสรุป
กิจกรรม
ครั้งที่ 4 การพัฒนาการรับรู้ความสามารถตนเองในการดูแลทันตสุขภาพ
โดยการสอนวิธีตรวจสุขภาพช่องปากด้วยตนเองอย่างถูกต้อง เช่น การตรวจด้วยตนเองจากวิธีส่องกระจก
วิธกี ารแหวกช่องปากเพื่อทาการตรวจสุขภาพช่องปาก หลังจากนั้นนักเรียน และผู้วิจัยร่วมกันสรุปกิจกรรม
ครั้งที่ 5 การพัฒนาความคาดหวังในผลของการปฏิบัติตนในการดูแลทันตสุขภาพ
โดยการหาอาสาสมัคร 3 คน แสดงบทบาทสมมุติ ในหัวข้อการสะท้อนพฤติกรรมของเด็กที่ไม่ดูแลสุขภาพ
ช่องปากของตนเอง จนก่อให้เกิดโรคเหงือกอักเสบ ใช้การแสดงบทบาทสมมุติเป็นคาถาม ในกิจกรรมการอภิปราย
กลุ่ม เพื่อให้นักเรียน อภิปรายให้ไ ด้ว่ามีสาเหตุจากอะไร หรือพฤติกรรมอะไร ที่ส่ง ผลกระทบกั บตัวละครดังกล่าว
หลังจากนั้นนักเรียน และผู้วิจัยร่วมกันสรุปกิจกรรม
ครั้งที่ 6 สรุปความรู้เกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบ รวมถึงขั้นตอนในการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพช่องปาก
อย่างถูกวิธี
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ครั้งที่ 7-8 เก็บข้อมูลหลังการทดลองทั้งกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ
ตรวจปริ ม าณค่ า แผ่ น คราบจุ ลิ น ทรี ย์ บ นตั ว ฟั น ของเด็ ก หลั ง การทดลองทั้ ง ในกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
เปรียบเทียบ และสรุปประเมินผลโปรแกรม
ขั้นรวบรวมข้อมูล
เมื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ได้ ค รบแล้ว ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ข องข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชากร โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytical Statistics)
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้ สถิติ Independent sample t-test และ Paired sample t-test

ผลการศึกษา
ตาราง 1 แสดงความรู้ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลทั น ตสุ ข ภาพ การรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเองต่ อ การดู แ ล
ทั นตสุข ภาพความคาดหวังที่เกิดจากการปฏิบัติตนในการดูแลทันตสุขภาพ ก่อ นและหลังการใช้
โปรแกรม ทันตสุข ศึกษาเพื่อปรับเปลี่ย นพฤติก รรมการป้อ งกัน โรคเหงือ กอั กเสบของนัก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายในกลุ่มทดลอง
ตัวแปร
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลทันต
สุขภาพ
การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ต่อการดูแลทันตสุขภาพ
ความคาดหวังที่เกิดจากการปฏิบัติ
ตนในการดูแลทันตสุขภาพ

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

N
39
39

Mean
3.79
8.15

S.D.
1.54
1.25

t
-12.83

p-value
< 0.001*

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

39
39
39
39

14.67
24.10
13.10
24.28

4.76
3.60
3.39
3.57

-9.06

< 0.001*

-12.80

< 0.001*

หมายเหตุ: *p-value < 0.05
ผลการศึกษาผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลดอยหลวง อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พบว่า
ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพ การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อ
การดูแลทันตสุขภาพ ความคาดหวังที่เกิดจากการปฏิบัติตนในการดูแลทันตสุขภาพเพิ่มขึ้นก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 1) ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1)
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ตาราง 2 แสดงความรู้ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลทั น ตสุ ข ภาพ การรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเองต่ อ การดู แ ล
ทั นตสุข ภาพความคาดหวังที่เกิดจากการปฏิบัติตนในการดูแลทั นตสุขภาพ ก่อ นและหลังการใช้
โปรแกรมทัน ตสุข ศึ กษาเพื่ อปรับ เปลี่ย นพฤติ ก รรมการป้ อ งกัน โรคเหงือ กอั กเสบของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายในกลุ่มเปรียบเทียบ
ตัวแปร
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพ
การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อ
การดูแลทันตสุขภาพ
ความคาดหวังที่เกิดจากการปฏิบัติตน
ในการดูแลทันตสุขภาพ

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

N
39
39
39
39
39
39

Mean
3.79
3.90
13.36
12.28
12.33
12.31

S.D.
2.02
1.45
3.57
3.03
3.00
2.35

t
-0.47

p-value
0.643

1.62

0.113

0.05

0.958

ผลการศึกษาผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลดอยหลวง อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พบว่า
ภายหลังการทดลองกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพ การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ต่อการดูแลทันตสุขภาพ ความคาดหวังที่เกิดจากการปฏิบัติตนในการดูแลทันตสุขภาพ พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (ตารางที่ 2)
ตาราง 3 แสดงความรู้ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลทั น ตสุ ข ภาพ การรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเองต่ อ การดู แ ล
ทันตสุขภาพความคาดหวังที่เกิดจากการปฏิบัติตนในการดูแลทันตสุขภาพ ระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมทันตสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกัน
โรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลัง
ตัวแปร
ก่อนทดลอง

ความรู้เกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพ
หลังทดลอง

การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อ
การดูแลทันตสุขภาพ

ความคาดหวังที่เกิดจากการปฏิบัติตน
ในการดูแลทันตสุขภาพ

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ เปรียบเทียบ
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ เปรียบเทียบ
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ เปรียบเทียบ
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ เปรียบเทียบ
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ เปรียบเทียบ
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ เปรียบเทียบ

หมายเหตุ: *p-value <0.05
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N
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

Mean
3.79
3.79
8.15
3.90
14.67
13.36
24.10
12.31
13.10
12.33
24.28
12.31

S.D.
1.54
2.02
1.25
1.45
4.76
3.57
3.60
3.03
3.39
3.00
3.57
2.35

t p-value
0.00 1.000
13.92 <0.001*
1.37

1.372

15.67 <0.001*
1.06

1.060

17.50 <0.001*
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ผลการศึกษาผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลดอยหลวง อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พบว่า
ก่ อ นการทดลอง กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม เปรี ย บเที ย บ มี ค ะแนนความรู้ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลทั น ตสุ ข ภาพ การรั บ รู้
ความสามารถของตนเองต่อการดูแลทันตสุขภาพ ความคาดหวัง ที่เ กิดจากการปฏิบัติตนในการดูแลทันตสุขภาพ
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพ การรับรู้
ความสามารถของตนเองต่อการดูแลทันตสุขภาพ ความคาดหวัง ที่เ กิดจากการปฏิบัติตนในการดูแลทันตสุขภาพ
มากกว่าก่อนการทดลอง และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 3)
ตาราง 4 แสดงปริมาณคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันของเด็กนักเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมทันตสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตัวแปร
N Mean S.D.
t
p-value
กลุม่ ทดลอง
39 2.52
0.50
-0.74
0.465
ก่อนทดลอง
ปริมาณคราบจุลินทรีย์บน
กลุม่ เปรียบเทียบ 39 2.60
0.42
ตัวฟันของเด็ก
กลุม่ ทดลอง
39
1.41
0.67 -10.59 <0.001*
หลังทดลอง
กลุม่ เปรียบเทียบ 39 2.71
0.37
ก่อนการทดลอง กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม เปรียบเทียบ มี ปริม าณคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันของเด็ก นัก เรียน
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมี ปริมาณคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันของเด็ก นักเรียนลดลง
ก่อนการทดลอง และลดลงกลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 4)
ตาราง 5 แสดงคะแนนการแปรงฟันที่ถูกต้องของเด็กนักเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อน
และหลังการใช้โปรแกรมทันตสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตัวแปร
คะแนนการแปรงฟันที่
ถูกต้อง

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ เปรียบเทียบ
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ เปรียบเทียบ

N

Mean

S.D.

t

p-value

39
39
39
39

8.10
5.92
23.79
6.18

4.77
2.30
5.52
2.35

2.57

0.012

18.35

<0.001*

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ มีคะแนนการแปรงฟันที่ถูกต้อง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนการแปรงฟันที่ถูกต้อง เพิ่มขึน้ มากกว่าก่อนการทดลอง และมากกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 5)
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วิจารณ์และสรุปผล
ด้านความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพหลัง การใช้ โ ปรแกรมทันตสุขศึก ษาเพื่อปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดีกว่าก่อนการทดลอง และมากกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากในการเข้าร่วมการฟังบรรยายเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึก ษาปีที่ 6 มีความตั้ง ใจ ใส่ใ จ นาความรู้ที่ไ ด้รับน าไปใช้ใ ห้ก่ อประโยชน์แก่ต นเอง ซึ่ง สอดคล้อ งกั บ
การศึกษาของ รัตนา จันทร (2559) ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพพบว่าภายหลังการให้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทันตสุขภาพกลุ่ม ทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมทันตสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยความรู้เ กี่ยวกับทันต
สุขภาพเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมและมากกว่าก่อนการให้โ ปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทันตสุขภาพ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงให้เป็นถึงโปรแกรมทันตสุขภาพ มีผลต่อการเพิ่มระดับคะแนนเฉลี่ย
ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการดูแลทันตสุขภาพหลัง การใช้ โ ปรแกรมทันตสุขศึก ษา เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 6 ดีกว่าก่อนการทดลองและ
มากกว่ากลุ่ม เปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 ซึ่ง สอดคล้องกั บการศึก ษาของ ชิง ชัย บัวทอง
(2558) ได้ศกึ ษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุ และเหงือกอักเสบ ในด้าน
การรับรู้ความสามารถของตนเอง ด้านความคาดหวังของการป้องกันโรคฟันผุและด้านปฏิบัติ เพื่อป้องกันโรคฟันผุและ
ศึกษาปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์หลังแปรงฟันของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนบ้านบางเหียนอาเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากมีผลทาให้พฤติการณ์
ป้องกันโรคฟันผุและเหงือกอักเสบสูง ขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถนาไปใช้ ในการส่งเสริม
การป้องกันโรคฝันผุและเหงือกอักเสบในเด็กนักเรียนได้
ด้านความคาดหวังที่เกิดจากการปฏิบัติตนในการดูแลทันตสุขภาพหลังการใช้ โปรแกรมทันตสุขศึกษาเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 6 ดีกว่าก่อนการทดลองและ
มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับการศึก ษาของ อุมาพร ชมโฉม,
อารยา ปรานประวิตร และ วันเพ็ญ แก้วปาน (2560) นักเรียนที่มีสภาวะเหงือกอักเสบ หลังได้รับโปรแกรมทันตสุข
ศึ ก ษามี ค วามคาดหวั ง ในผลของการปฏิ บั ติ ตั ว ในการป้ อ งกั น โรคเหงื อ ก อั ก เสบ มากกว่ า ก่ อ นได้ รั บ โปรแกรม
ทันตสุขศึกษา และมากกว่านักเรียนที่มีสภาวะเหงือกอักเสบที่ไม่ได้รับ โปรแกรมทันตสุขศึกษา อย่างมีนั ยสาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.05
ด้านปริมาณคราบจุลินทรีย์ และการแปรงฟันที่ถูกต้อง พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองภายหลังได้รับโปรแกรม
ทันตสุขศึกษามีปริมาณคราบจุลินทรีย์ น้อยว่าก่อนได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษาและมากกว่านักเรียนกลุ่ม ควบคุม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกั บผลการศึกษาของ ปิยรัตน์ พลพงศ์ (2539) ได้ทาการศึกษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครูและผู้ปกครองต่อพฤติกรรมการแปรง
ฟันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 68 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ เรื่องการ
ปฏิบัติตนในการแปรงฟันวิธกี ารแปรงฟันที่ถูกต้องและจานวนครั้งที่แปรงฟันต่อวันมากขึ้นกว่าก่อนดาเนินการทดลอง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตินอกจากนี้ปริมาณแผ่นคราบจุลิทรีย์บนตัวฟันของนักเรียนกลุ่ มตัวอย่างภายหลังดาเนินการ
ทดลองมีนอ้ ยกว่าก่อนดาเนินการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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จากการวิจัยจึงสรุปภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อพฤติก รรมการป้องกันการเกิดโรคเหงือก
อักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย นักเรียนมี ความรู้ด้านทันตสุขภาพ การ
รับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวัง ที่เกิดจากการปฏิบัติตนในการดูแลทันตสุขภาพ การแปรงฟันที่ถูกวิธีเพิ่มขึน้
และมีปริมาณคราบจุลินทรีย์ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
การนาผลการวิจัยไปใช้
ควรนาข้อมูล และโปรแกรมทันตสุขภาพไปใช้ในการวางแผนดาเนินงานส่งเสริมทันตสุขศึก ษาในเขตพื้น ที่
รับผิดชอบ เพื่อให้เด็กนักเรียนในพืน้ ที่รับผิดชอบมีความรู้ และทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองได้ อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการประยุกต์ใ ช้ทฤษฎีและรูปแบบกิจกรรมอื่นๆ มาใช้ใ นการป้องกั นโรคเหงือกอัก เสบกั บ กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันแตกต่างทั้งพืน้ ที่และการดาเนินชีวิต เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมว่าใช้ได้กับทุก
พืน้ ที่หรือไม่
2. ควรเพิ่มการประเมินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม เพื่อจะทาให้ทราบว่ากิจกรรมนั้นบรรลุผลหรือไม่
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ผลโปรแกรมทันตสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ตาบลทุ่งกล้วย อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
The Effects of Dental Health Education Program for Oral health care
behavioral Modification among primary school in Phusang District, Phayao
Province
วรางคณา สมนาม1* และ บุญลือ ฉิมบ้านไร่2
Wararngkana Somnam1* and Boonlue Chimbanrai2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมทันตสุขภาพ เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ตาบลทุ่งกล้วย อาเภอภูซาง
จัง หวัดพะเยา กลุ่ม ตัวอย่าง จานวน 66 คน ประกอบด้วยกลุ่ม ทดลอง 33 คนและกลุ่ม ควบคุม 33 คน โดยกลุ่ม
ทดลองได้รับโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพที่ผู้ศึกษาสร้างขึน้ ใช้เวลาศึกษา 12 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังการทดลองในทั้งสองกลุ่ม โดยใช้แบบสอบถามและแบบบันทึกปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์ ด้วยสถิตเิ ชิง
อนุมาน คือ Paired sample t-test และ Independent sample t-test ตามลาดับ โดยกาหนดนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการ
ดูแลอนามัยช่องปาก ก่อนการทดลองและมีปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันน้อยกว่า ก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่าหลัง การทดลอง กลุ่มทดลอง มีความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตัวในการดูแลอนามัยช่องปากสูง กว่ากลุ่ม เปรียบเทียบและมีปริม าณแผ่นคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันน้อยกว่ากลุ่ ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05ไป
คาสาคัญ: โปรแกรมทันตสุขภาพ การดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
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Abstract
This quasi-experimental research was designed to study the Effects of Dental Health Education Program
for Oral health care behavioral Modification among primary school in Phusang District, Phayao Province. The
sample consisted of 66 students; 33 students were assigned to an experimental group and 33 students were
assigned to a control group. Data were collected 12 weeks. Data were collected by questionnaire and record the
amount of plaque. The statistics used for analyzing data were Paired samples t-test, and Independent samples
t-test.
The results of the study revealed that after the experiment, the mean scores of experimental group
relating to knowledge, attitude and Oral health care behavioral were higher than before the experiment.
Additionally, the mean score of dental plaque was significantly lower than before the experiment (p < 0.05). After
the experiment, the mean scores of knowledge, attitude and Oral health care behavioral of the experimental group
were higher than the control group. Also the mean score of dental plaque of the experimental group was
significantly lower than control group (p < 0.05).
Keywords: Dental Health Education, Oral health care behavioral among primary school

บทนา
จากการสารวจสภาวะทันตสุขภาพครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2555 พบว่าเด็กวัยเรียนอายุ 12 ปี มีสภาวะการเกิดโรค
ฟันผุร้อยละ 52.3 ของเด็กมีประสบการณ์ การเกิดเป็นโรคฟันผุ โดยค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 1.3 ซี่ต่อคน และพบเด็ก
อายุ 12 ปี ร้อยละ 6.3 ปวดฟันจนขาดเรียนเฉลี่ย 1.3 วัน และการสารวจพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอนแล้วเข้านอน
ทันทีของเด็กอายุ 12 ปี พบว่าได้ร้อยละ 38.8 และยังพบว่า พฤติกรรมการดื่มน้าอัดลมและน้าหวาน รวมทั้งพฤติกรรม
การบริโ ภคขนมกรุบกรอบพบว่าเด็กอายุ 12 ปี มีก ารบริโภคขนมกรุบกรอบทุกวัน ร้อยล ะ 38.8 จาแนกตามภาค
พบว่า ภาคเหนือเป็นภาคที่เด็กอายุ 12 ปี มีประสบการณ์การเป็นโรคฟันผุสูงเป็นอันดับที่สองของระดับประเทศ โดย
ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด สูงถึง 1.3 ซี่ตอ่ คน โดยมีความชุกร้อยละ 52.8 และการสารวจพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอนแล้ว
เข้านอนทันทีของเด็กอายุ 12 ปี พบว่า ได้ร้อยละ 35.0 (กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ,
2556) ในจังหวัดพะเยาพบว่า กลุ่มอายุ 12 ปี พบว่า มีค่าเฉลี่ย ผุ ถอน อุด (dmft) เท่ากับ 0.83 ซี่ต่อคน โดยมีความ
ชุก ร้อยละ 39.04 และการแปรงฟันก่อนทุกวันได้ร้อยละ 67.0 (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, 2558) และอาเภอเชียง
คาและภูซาง พบว่า มีค่าเฉลี่ย ผุ ถอน อุด (dmft) เท่ากับ 0.99 ซี่ต่อคน โดยมีความชุก 44.18 และการแปรงฟันก่อน
ทุกวันได้ร้อยละ 81.12 จะเห็นได้วา่ ค่าเฉลี่ย ผุ ถอน อุด (dmft) และความชุกของโรคสูงกว่าระดับจังหวัด ซึ่งต้องได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึน้
จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ปัญหาโรคผุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
หากไม่ไ ด้รับการส่ง เสริม สุขภาพในอนาคตปัญหาโรคฟันผุจ ะเพิ่ม ยิ่ง ขึ้น ดัง นั้นผู้วิจัยจึง สนใจศึก ษาผลโปรแกรม
ทันตสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ตาบลทุ่ง
กล้วย อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อดาเนินการวางแผนและปรับปรุงแก้ไขในอนาคตต่อไป
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วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่ อ ศึ ก ษาผลโปรแกรมทั น ตสุ ข ภาพเพื่อ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการดู แ ลอนามั ย ช่อ งปากของนั ก เรียน
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ตาบลทุ่งกล้วย อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการดูแลอนามัยช่องปาก
ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลอง
2. เพื่อเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์บนตัวฟัน ก่อนและหลังการทดลอง ของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีตัวแปรต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
โปรแกรมทันตสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่องปากโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
1. กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่องโรคฟันผุ และการดูแลอนามัยช่องปาก
2. แสดงบทบาทสมมติ เรื่อง พี่หมีฟันผุ และอภิปรายกลุ่มย่อย
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง ฟันของฉันในอดีต
4. กิจกรรมฝึกการแปรงฟันที่ถูกวิธี สอนการตรวจฟันของตนเองและเพื่อน สอน
การแปรงฟันที่ถูกวิธีและการใช้ไหมขัดฟัน
5. กิจกรรมเก็บลายเซ็นต์ เมื่อนักเรียนแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน
จะต้องให้ค รู ป ระจ าเซ็ น ในสมุ ด การแปรงฟั น และเมื่อแปรงฟั น ก่ อนนอนให้
ผู้ปกครองเซ็น

1. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลอนามัยช่อง
ปาก
2. ทัศนคติที่ดตี ่อพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปาก
3.พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก

พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
ที่ถูกต้อง

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตาบลทุ่งกล้วย อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
มีจานวน 66 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองจานวน 33 คน และกลุ่มเปรียบเทียบจานวน 33 คน จากขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ใช้วิธีการเทียบสัดสวนของนักเรียนแตละชั้นเรียน และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยการจับ
ฉลาก (รัตนา ทรัพย์บาเรอ, 2559)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ชุดดังนี้
ชุดที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) และแบบบันทึกการตรวจ
ความสะอาดของช่องปาก แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้านความรู้เกี่ยวกับการดูแลอนามัยช่องปาก
15 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามด้านทัศนคติที่ดตี ่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
15 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการดูแลอนามัยช่องปาก
15 ข้อ
ชุดที่ 2 แบบตรวจบันทึกการหาปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์ โดยใช้แบบ บันทึกการตรวจแผ่นคราบจุลินทรีย์
ของ Quigley-Hein Modified by Turesky 1970 (อรกัญญา บัวพัฒน์, 2551)
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยใช้แบบสอบถามด้านความรู้
ด้านทัศนคติ ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว
โดยทีมผู้วิจัยที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว
2. การเก็บข้อมูลระหว่างการทดลองใช้การสังเกตการร่วมกิจกรรมและการบันทึกข้อมูลปริมาณแผ่นคราบ
จุลินทรีย์ (การหาค่า Plaque Index) โดยทันตบุคลากรที่ผ่านการฝึก อบรมการตรวจแล้วระหว่างการตรวจจะมีการ
ตรวจซ้าเพื่อวัดความเที่ยงของทีมผู้ตรวจ
3. เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลองในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเที ยบใช้แบบสอบถามด้านความรู้ด้าน
ทัศนคติ ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติ และแบบบันทึก ปริม าณแผ่นคราบจุลินทรีย์กั บนัก เรียนกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่าสุด
2. สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ Paired t-test สาหรับทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยภายในกลุ่มทดลอง
ก่อนและหลังการทดลองและ Independent t–test สาหรับทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่างกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลอง ในกรณีที่ขอมูลมีการแจกแจงที่ไมปกติจะใชสถิติ Mann-Whitney U Test

ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.6) อายุ 12 ปี (ร้อยละ 45.5) อาชีพหลักของผู้ปกครอง
คือ เกษตรกรรม (ร้อยละ 33.3) การศึกษาผู้ปกครองส่วนใหญ่ คือ มัธยมปลาย (ร้อยละ 30.3) การพักอาศัยของ
นักเรียน ส่วนใหญ่นักเรียนพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา (ร้อยละ 33.3) รายได้ต่อเดือน (รวมทั้งหมดของครอบครั ว)
ส่วนใหญ่ คือ 5,000-10,000 บาท (ร้อยละ 39.4) ในแต่ละวันนักเรียนแปรงฟันวันละ 1–2 ครั้ง (ร้อยละ 60.6) นักเรียน
ได้เงินมาโรงเรียนต่อวันอยู่ระหว่างวันละ ส่วนใหญ่ คือ 10-20 บาท (ร้อยละ 48.5)
กลุ่มเปรียบเทียบเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.5) อายุ 12 ปี (ร้อยละ 45.5) อาชีพหลักของผู้ปกครอง คือ รับจ้าง
(ร้อยละ 30.3) การศึกษาผู้ปกครองส่วนใหญ่ คือ มัธยมปลาย (ร้อยละ 27.3) การพักอาศัยของนักเรียน ส่วนใหญ่
นักเรียนพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา (ร้อยละ 30.3) รายได้ตอ่ เดือน (รวมทั้งหมดของครอบครัว) ส่วนใหญ่ คือ มากกว่า
10,000 บาท (ร้อยละ 45.5) ในแต่ละวันนักเรียน แปรงฟันวันละ 1–2 ครั้ง (ร้อยละ 63.6) นักเรียนได้เงินมาโรงเรียนต่อ
วันอยู่ระหว่างวันละ ส่วนใหญ่ คือ 10-20 บาท (ร้อยละ 39.4)
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ตาราง 1 การเปรี ย บเที ยบคะแนนเฉลี่ย ความรู้ ทั ศ นคติ พฤติ ก รรมการดู แ ลอนามัย ช่อ งปาก ก่ อ นและ
หลังการทดลอง ภายในกลุ่มทดลอง (กลุ่มศึกษา 1) และกลุ่มเปรียบเทียบ (กลุ่มศึกษา 2)
คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มศึกษา
1
ความรู้หลังการทดลอง
ความรู้ก่อนการทดลอง
2
ความรู้หลังการทดลอง
ความรู้ก่อนการทดลอง
1
ทัศนคติหลังการทดลอง
ทัศนคติก่อนการทดลอง
2
ทัศนคติหลังการทดลอง
ทัศนคติก่อนการทดลอง
1
พฤติกรรมหลังการทดลอง
พฤติกรรมก่อนการทดลอง
2
พฤติกรรมหลังการทดลอง
พฤติกรรมก่อนการทดลอง

̅
𝒙

S.D.

t

P-value

10.45
8.51
8.03
8.42
2.81
2.03
1.96
1.95
2.30
1.90
1.80
1.76

2.04
1.90
2.09
1.92
0.39
0.17
0.19
0.18
0.52
0.29
0.39
0.41

-4.35

<0.001*

-0.99
-10.902

0.328
< 0.001*

-.215

0.831

-3.71

< 0.001*

-.349

0.730

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการดูแลอนามัยช่องปาก หลังการ
ทดลอง มากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบก่อนการทดลอง และ
หลังการทดลองมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการดูแลอนามัยช่องปาก ไม่แตกต่างกัน
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียน ก่อนและ
หลังการทดลองภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนด้านทัศนคติที่ ดีต่ อ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียน หลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบก่อนการทดลองและหลังการทดลองมีคะแนนด้านทัศนคติ ไม่แตกต่างกัน
การเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ด้ า นพฤติ ก รรมการปฏิบั ติ ตั ว พบว่ า นั ก เ รี ย นกลุ่ ม ทดลองมี ค ะแนนด้ าน
พฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการดูแลอนามัยช่องปาก หลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แต่กลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า คะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการดูแลอนามัยช่องปาก ก่อน
และหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบคะแนนด้านความรู้ ทั ศนคติ พฤติกรรมการดูแ ลอนามัย ช่อ งปากของนักเรีย น
ก่อนและหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลอง (กลุ่มศึกษา 1) และกลุ่มเปรียบเทียบ (กลุ่มศึกษา 2)
ความรู้ก่อนการทดลอง
ความรู้หลังการทดลอง
ทัศนคติก่อนการทอลอง
ทัศนคติหลังการทดลอง
พฤติกรรมก่อนการทดลอง
พฤติกรรมหลังการทดลอง

กลุ่มศึกษา
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

̅
𝒙
2.03
1.96
2.81
1.96
2.03
1.96
2.81
1.96
1.90
1.78
2.30
1.81

S.D.
0.17
0.17
0.39
0.17
0.17
0.17
0.39
0.17
0.29
0.41
0.52
0.39

t
1.41

P-value
0.162

11.37

<0.001*

1.41

0.162

11.37

<0.001*

1.37

0.175

4.22

<0.001*

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 2 พบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ มีคะแนน ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลอนามัยช่องปาก อยู่ในระดับปานกลางและไม่มีความแตกต่างกัน (p >0.05) และหลังการทดลอง นักเรียน
กลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการดูแลอนามัยช่องปากมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
การเปรียบเทีย บคะแนนด้ า นทั ศนคติที่ ดีต่ อพฤติก รรมการดูแ ลอนามั ยช่อ งปากของนัก เรี ยน ก่อนและ
หลั ง การทดลอง ระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม เปรีย บเที ย บ พบว่ า ก่ อ นการทดลองนั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนน ด้านทัศนคติที่ดตี ่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียน ไม่แตกต่างกัน และหลัง
การทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนด้านทัศนคติที่ดตี ่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียน มากกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
การเปรียบเทียบคะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการดูแลอนามัยช่องปากของนัก เรียน ก่ อนและ
หลั ง การทดลอง ระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม เปรี ย บเที ย บ พบว่ า ก่ อ นการทดลองนั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียนไม่แตกต่างกัน และหลังการทดลอง
นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการดูแลอนามัยช่ องปากของนักเรียน มากกว่ากลุ่มเปรียบเทีย บ
อย่างมีนัยสาคัญทาง สถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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ตาราง 3 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์บนตัวฟั นของ
นักเรียน ก่อนและหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
ปริมาณแผ่นคราบ
จุลินทรีย์บนตัวฟัน
ก่อนการทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
หลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ

n

จานวน

ร้อยละ

ปริมาณแผ่นคราบ
จุลินทรีย์บนตัวฟัน

33
33

33
31

100
93.94

ปานกลาง
ปานกลาง

33
33

20
32

60.61
96.97

น้อย
ปานกลาง

จากตาราง 3 พบว่า ก่อนการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมีปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์
บนตัวฟัน อยู่ในระดับปานกลางและไม่มีความแตกต่างกัน หลังการทดลอง นักเรียน กลุ่มทดลองมีปริมาณแผ่นคราบ
จุลินทรีย์บนตัวฟันอยู่ในระดับน้อย ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ที่มีปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันอยู่ในระดับ
ปานกลาง

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาวิจัยมีข้อค้นพบสรุปผลได้ ดังนี้
1. ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 33 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 33 คน พบว่า
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57 และร้อยละ 54.5) อายุของนักเรียน
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ อายุ 12 ปี (ร้อยละ 45.5) อาชีพหลักของผู้ปกครอง พบว่ากลุ่มทดลองอาชีพของ
ผู้ปกครอง คือ เกษตรกรรม (ร้อยละ 33.3) อาชีพหลักของผู้ปกครองของกลุ่มเปรียบเทียบ คือ รับจ้าง (ร้อยละ 30.3)
การศึ ก ษาผู้ ป กครองของกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม เปรี ย บเที ย บ คื อ มั ธ ยมปลาย (ร้ อ ยละ 30.3 และร้ อ ยละ 27.3
ตามลาดับ) การพักอาศัยของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่นักเรียนพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา
(ร้อยละ 33.3 และร้อยละ 30.3 ตามลาดับ) รายได้ต่อเดือน (รวมทั้งหมดของครอบครัว)ของกลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่
คือ 5,000-10,000 บาท (ร้อยละ 39.4) รายได้ตอ่ เดือน (รวมทั้งหมดของครอบครัว) ของกลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนใหญ่
คือ มากกว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 45.5) นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบแปรงฟันวันละ 1–2 ครั้ง (ร้อยละ
60.6 และร้อยละ 63.6 ตามลาดับ) นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบได้เงินมาโรงเรียนต่อวัน อยู่ระหว่างวัน
ละ 10-20 บาท (ร้อยละ 48.5 และ 39.4 ตามลาดับ)
2. จานวนและร้อยระดับคะแนนความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการดูแลอนามัยช่องปาก
2.1 ด้ า นความรู้ เ กี่ ย วกั บ การดู แลอนามัย ช่อ งปาก พบว่ า ก่ อ นการทดลองทั้ ง กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ มีความรู้อยู่ระดับปานกลาง รองลงมา พบว่า กลุ่มทดลอง คือ ระดับสูง และกลุ่มเปรียบเทียบ คือ ระดับ
ต่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีความรู้เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูง รองลงมาคือระดับปานกลาง แต่กลุ่ม
เปรียบเทียบมีระดับความรู้ไม่แตกต่างทั้งก่อนและหลังการทดลอง
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2.2 ด้านทัศนคติที่ดตี ่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ ส่วนใหญ่อยู่ระดับปานกลาง รองลงมา พบว่า กลุ่มทดลองอยู่ในระดับสูง และกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่
อยู่ระดับต่า ภายหลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองส่วนใหญ่อยู่ระดับสูง ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการ
ทดลอง มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง
2.3 ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการดูแลอนามัยช่องปากของนักเรียน พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนใหญ่อยู่ระดับปานกลาง รองลงมา พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบอยู่ใน
ระดับต่า ภายหลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวระดับสูงเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลอง แต่
กลุ่มเปรียบเทียบไม่มีความแตกต่างกันทัง้ ก่อนและหลังการทดลอง
3. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการดูแลอนามัยช่องปาก
3.1 ความรู้เกี่ยวกับการดูแลอนามัยช่องปาก พบว่า กลุ่มทดลองภายหลังการทดลองเพิ่มขึน้ กว่าก่อนการ
ทดลอง และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุ่มเปรียบเทียบ มีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ทั้งก่อนและหลังการทดลอง ไม่แตกต่างกัน
3.2 ทัศนคติที่ดตี ่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก พบว่า กลุ่มทดลองภายหลังการทดลองเพิ่มขึน้ กว่า
ก่อนการทดลอง และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และกลุ่มเปรียบเทียบ มีคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติทั้งก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน
3.3 พฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการดูแลอนามัยช่องปาก พบว่า กลุ่มทดลอง ภายหลังการทดลองเพิ่ม ขึ้น
กว่าก่อนทดลอง และมากกว่ากลุ่มเปรียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และกลุ่มเปรียบเทียบ มีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการปฏิบัติตัวทั้งก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน
4. การเปรียบเทียบคะแนนปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์บนตัวฟัน พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบมีปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์บนตัวฟัน อยู่ในระดับปานกลางและไม่มีความแตกต่างกัน หลังการ
ทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันอยู่ในระดับน้อ ย ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบที่มี
ปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันอยู่ในระดับปานกลาง
วิจารณ์
จากผลการวิจัย พบว่า ผลโปรแกรมทันตสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ตาบลทุ่งกล้วย อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลอนามัยช่องปาก ซึ่งมีประเด็นสาคั ญที่นามาอภิปรายผลตาม
สมมติฐาน ไดดังนี้
สมมติฐานที่ 1
หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนด้านความรู้ ด้านทัศนคติ ด้านพฤติ กรรม
การปฏิบัติตัวในการดูแลอนามัยช่องปากมากกว่าก่อนการทดลอง และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
ภายหลังการทดลองเด็กนักเรียนกลุ มทดลองมีคะแนนค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนด้านความรู้ ด้านทัศนคติ
ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการดูแลอนามัยช่องปากมากกว่าก่อนการทดลอง และมากกว่ากลุ่ มเปรียบเทียบอยาง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิติพันธุ์ อวนมินทร์ (2555)
พบว่า เมื่อสิ้นสุดการทดลองกลุ่มทดลองมีการรับรู้ความสามารถของตนและความตั้งใจในการดูแลอนามัยช่องปาก
เด็ก มากขึ้น และมากกว่ากลุ่ม ควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 นอกจากนี้ยัง พบว่า กลุ่ม ทดลองมี
ปริมาณคราบจุลินทรีย์น้อยลงและน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ ณัฐ วุธ แก้วสุทธา, อัง ศินันท์ อินทรก าแหง และพัช รี ดวงจันทร์ (2559) การวิ จัยเชิงทดลองครั้ง นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนนาร่อง จังหวัดนครนายก จานวน 94 คน ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์–พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยทาการสุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มทดลอง จานวน 48
คน ได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากที่ประยุกต์มาจากแนวคิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และทฤษฎีเรียนรู้ปัญญาสังคม และกลุ่มควบคุม จานวน 46 คน ได้รับทันตสุขศึกษาแบบกลุ่มแบบป กติ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบตรวจฟันและแบบสอบถามมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ มีค่าความ
เชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.63-0.78 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
พหุตัวแปรวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุตัวแปร ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น จะมีการทาความสะอาดช่องปาก การบริโภคอาหารเพื่ออนามัยช่องปาก
และสภาวะอนามัยช่องปากดีกว่านักเรียนที่ไ ม่ไ ด้ รับโปรแกรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) และไม่พ บ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจิตสังคมกับรูปแบบ การฝึกอบรมที่มีต่อการทาความสะอาดช่องปาก การบริโภคอาหาร
เพื่ออนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปาก
สมมติฐานที่ 2
หลังการทดลอง ปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันน้อยกว่าก่อนทดลอง และน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
ภายหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันอยู่ในระดับน้อย ซึ่งน้อยกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบที่มีปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 ในการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์โดยการนากฎแห่งการฝึกหัดมาใช้โดยให้นักเรียนกลุ่มทดลองฝึกปฏิบัติซ้า ๆ
บ่อยครั้งจะเกิดการเรียนรู้เข้าใจมีการปฏิบัติได้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของงานวิจัยของ พิศมัย พุฒป่า (2555)
พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู้เรื่องโรคฟันผุ การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุสูงกว่าก่อนการ
ทดลองและมีปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันน้อยกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และพบว่าหลัง การทดลองกลุ่ม ทดลองมี ความรู้เ รื่องโรคฟันผุ การปฏิบัติตัวในการป้องกั นโรคฟันผุสูง กว่ า กลุ่ ม
เปรียบเทียบและมีปริมาณ แผ่นคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันน้อยกว่ากลุ่ มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เป็นผลจากการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ มาใช้ในการวิจัยดังกล่าว เพราะการ
เรียนรู้ตามแผนการสอนให้ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ ฝึกการแปรงฟันที่ถูกวิธี โดยสอนการตรวจฟันของตนเองและ
เพื่อน สอนการแปรงฟันที่ถูกวิธีและการใช้ไหมขัดฟัน ทาให้กลุ่มทดลองมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถใน
การจดจาและเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดโรคฟันผุ อาการ และการลุกลามของโรค ประเภทของโรคฟันผุ การควบคุม
และป้องกั นโรคฟันผุ การแปรงฟันที่ถูกวิธี และการเลือกบริโ ภคอาหารที่ เสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุจากการใช้สื่อ
ทันตสุขศึกษาเช่น โดยการบรรยายด้วย รูปภาพเคลื่อนไหว วิดิโอการ์ตูนฟันผุ ซองขนม โมเดลฟัน ไหมขัดฟัน ซึ่งทาให้
นัก เรียนกลุ่ม ทดลองมีความสนใจมากขึ้น เห็นถึง ผลเสียที่เ กิดขึ้นจริง จากเล่าประสบการณ์ และทาให้นัก เรียนมี
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากที่ถูกต้องโดยได้วัดผลจากปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์บนตัวฟัน และพบว่านักเรียน
กลุ่มทดลองมีปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันอยู่ในระดับน้อย ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ การนากฎแห่งการ
ฝึกหัดมาใช้ โดยให้นักเรียนกลุ่มทดลองฝึกปฏิบัติซ้า ๆ บ่อยครั้งจะเกิดการเรียนรู้เข้าใจ มีการปฏิบัติได้ดีขึน้ และหมั่น
ฝึกฝนหรือนาสิ่งที่เรียนรู้นั้นมาใช้บ่อย ๆ จะทาให้การเรียนรู้นานและคงทนถาวร การนากฎแห่งความพอใจมาใช้โดย
การกล่าวชมเชย ให้กาลังใจและการมอบรางวัล
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ในการจัด โปรแกรมทันตสุขภาพเพื่ อปรั บเปลี่ย นพฤติก รรมการดูแลอนามั ยช่องปากของนัก เรี ยนน าไป
ประยุก ต์ใ ช้ กั บนักเรียนชั้นอื่น ๆ หรือกลุ่ม เป้าหมายในชุมชนอื่น ๆ ได้ ซึ่ง จะช่วยพัฒนาให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดตี ่อไป
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เป็นแบบอย่างที่ดใี น การทางานแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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พฤติกรรมการใช้สารเคมีในการปลูกข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตาบลแม่ปืม
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
Chemical behavior rice cultivation of rice farmers in Maepuem Sub-district,
Muang District, Phayao Province
จิณณ์ณณัช ชัยก๋า1* และ อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์2
Jinnanat Chaika1* and Arunpak Pitakpong 2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการปลูก ข้าว
ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตาบลแม่ปืม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรกร
จานวน 294 คน สาหรับตอบแบบสอบถาม และเกษตรกร จานวน 50 คน สาหรับตรวจระดับเอ็นไชม์โคลีนเอสเตอเรส
ในเลือด และสัม ภาษณ์ เครื่องมือในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม การสัม ภาษณ์ และการตรวจโลหิตหาระดับ
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส วิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ไคสแคว์
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีพฤติกรรมการใช้และ การปฏิบัติยังไม่ถูกต้อง อาการเจ็บป่วยที่
พบหลังการสัมผัสสารเคมี ได้แก่ ตาแดง แสบตา คัน เจ็บคอ ไอ เหนื่อยง่าย แสบจมูก ปวดหัว เวียนศีรษะ และผื่นคัน
ที่ผิวหนัง เกษตรกรที่เข้ารับการตรวจระดับเอนไซม์ โคลีนเอสเตอเรสในเลือดมีความเสี่ยงและระดับไม่ปลอดภัย ร้อย
ละ 24.0 ระดับมีความเสี่ยง ร้อยละ 34.0 ระดับปลอดภัย ร้อยละ 26.0 และระดับปกติ ร้อยละ 16.0
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
มีความสัม พันธ์กับพฤติกรรมระหว่างใช้สารเคมี ในการปลูก ข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และระดับเอ็นไชม์โคลีน
เอสเตอสในเลือดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมระหว่างใช้สารเคมี ในการปลูก ข้าวของเกษตรกรผู้ปลูก ข้าวในต าบล
แม่ปืม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
คาสาคัญ: การประเมินผล ผลกระทบสุขภาพ สารเคมี เกษตรกร

Abstract
This research is mixed method purpose of this research was to study chemical behavior rice cultivation
of rice farmers in Maepuem Sub-district, Muang District, Phayao Province. The sample 2 groups were 294 farmers
for questionnaire and 50 farmers for blood transfusion and interview. The instruments included study were
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questionnaires, interviews and blood screening for choline esters. Analyze data using frequency, percentage, mean
standard deviation and Chi-Square.
The results showed that some of the behaviors and practices were improper. The illnesses found after
using chemicals were red eyes, sore eyes, sore throat, coughing easily, burning nose, headache, dizziness and
skin rash. Farmers tested for levels cholinesterase enzyme in the blood indicate that 24.0% were at risk detected
as unsafe level, 34.0% were at risk level, 26.0% were at safe level and 16.0%
The hypothesis test were personal factors by age and monthly income of rice farmers relationship to
chemical behavior rice cultivation of rice farmers and blood cholinesterase enzyme in blood relationship to chemical
behavior rice cultivation of rice farmers in Maepuem Sub-district, Muang District, Phayao Province.
Keywords: Assessment, Health Impact, Chemical, Rice Farmer

บทนา
จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเกษตรใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชเป็นจานวนมาก (สานักงานเกษตร จังหวัด
พะเยา, 2560) ในปี 2559 ได้สารวจพบว่า ปริมาณสารเคมี ที่จาหน่ายในจังหวัดพะเยาไม่ต่ากว่า 10,000 ลิตรต่อปี
จานวนชนิดมากว่า 10 ชนิด สารเคมีที่ใช้สูงสุด คือ พาราควอทไดคลอไรด์และข้อูลจากสถานบริก ารสาธารณสุข
พบว่าผู้ป่วยโรคพิษจากสารกาจัดศัตรู อัตราป่วย 4 ต่อประชากรแสนคน และผลการเจาะเลือดตรวจระดับเอนไชด์
โคลีนเอสเตอเรส พบว่า มีอัตราความเสี่ยง และไม่ปลอดภัยร้อยละ 16.14 และ6.47 ตามลาดับ (สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา, 2560) ในพืน้ ที่ตาบลแม่ปืม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปพืน้ ที่ ราบลุ่มแม่น้า
และที่ราบสูงโดยทั่วไปมีเทือกเขาเป็นแนวยาว มีแหล่งน้าสาคัญ ได้แก่ อ่างเก็บน้าแม่ปืม อ่างเก็บน้าห้วยบง (เทศบาล
ตาบลแม่ปืม, 2558) สภาพอากาศเย็นสบาย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เนื่องจากพืน้ ที่ราบลุ่ม
เป็นดินเหนียวและดินปนทราย เหมาะแก่การทานา และมีแหล่งน้าเพียงพอเพื่อการเกษตรและการอุปโภคกับความ
ต้องการของประชาชน ด้านเศรษฐกิจตาบลแม่ปืมยังต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็นส่ วนใหญ่ โดย
อาชีพหลัก คือ ปลูกข้าว และในอนาคต ภาคเกษตรเป็นยังสิ่งสาคัญสาหรับตาบลแม่ปืมที่จะต้องดาเนินการพัฒนา
ผลผลิตทางการเกษตรและยังการใช้สารเคมีทางการเกษตรซึ่ง เกษตรกรจะทาการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าคุมหญ้าจากนั้น
เกษตรกรจะปล่อยไว้ 3-5 วัน ความหมายของการคุม หญ้าของเกษตรกรคือ การไม่ใ ห้หญ้าเกิดขึ้นมาอีก ในช่วง
ระยะเวลาหลังจากหว่านเมล็ดพันธุข์ ้าวไว้ในนา ส่วนการกาจัดโรคและแมลงศัตรูพืชเกษตรกรจะตรวจดูโรคและแมลง
รบกวน หากพบโรคและแมลงรบกวนเกษตรกรจะดาเนินการฉีดพ่นยา เกษตรกรจะใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอยู่ระหว่าง
6-7 ครั้ง ต่อหนึ่ง รอบการผลิตส่ง ผลกระทบทางสุขภาพของเกษตร กฤติญา แสงภัก ดี และคณะ (2557) ศึก ษา
พฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกาจัดศัตรูพืชของชาวนาจากการศึกษาพบว่า เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบต่อพิษ
ภัยของสารเคมีที่ได้ฉีดพ่นหรือใช้ในการผลิตข้าว แต่เกษตรกรเหล่านีย้ ังจาเป็นต้องใช้ในระบบการผลิ ตข้าวแบบนีเ้ พราะ
เป็นวิธีการที่สะดวก และได้ผลดีมากที่สุดโดยเกษตรกรเหล่านีไ้ ด้ทาการป้องกันตนเองเมื่อต้องฉีด หรือใช้สารเคมี เช่น
การใส่ถุงมือ การล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังจากสัมผัสสารเคมี หรือการสวมหมวก หน้ากาก แว่นตา เสื้อคลุม ถุง
มือ รองเท้าบูทเวลาทาการฉีด พ่นสารเคมี เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามจากการสังเกตการฉีดพ่นยาของเกษตรกรนั้น
ขัดแย้งกันกับความตระหนักด้านสุขภาพ เนื่องจากกลุ่มผู้รับจ้างฉีดยานั้นยังคงใส่รองเท้าแตะ ไม่สวมหน้ากาก หรือถุง
มือ หากแต่สวมหมวก เสือ้ แขนยาว และกางเกงขายาวเพื่อกันแดดเท่านั้น วรเชษฐ์ ขอบใจ, อารักษ์ ดารงสัตย์, พิทักษ์
พงศ์ ปันต๊ะ และ เดช ดอกพวง (2553) ที่รายงานว่า เกษตรกรส่วนใหญ่กังวลต่อพิษภัยของสารเคมีที่ฉีดพ่น แต่กับมี
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พฤติกรรมสวนทางกับความกังวลดังกล่าว ทั้งนี้ สุวิทย์ วรรณศรี (2553) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกษตรกรโดยมากมักจะ
คิดในทางที่ดีว่า เดียวร่างกายสามารถขจัดขึ้นมาเองได้ แต่อย่างไรก็ ตาม เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ ยัง คงข้อกั งวลต่อ
ผลกระทบทางด้านสุขภาพ
จากข้อมูลการรับบริการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่ง เสริม สุขภาพตาบล แม่ปืม
อาเภอ เมือง จังหวัดพะเยาในปี 2559 พบว่ามีผู้ป่วยด้วยอาการผื่นคันจากการแพ้สารเคมี อ่อนเพลีย วิงเวียนหน้ามืด
จานวน 22 คน และจากการตรวจวัดระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร พบว่าปริมาณเอนไซม์โคลีน
เอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรอยู่ใ นระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัยรวมจานวน 467 คน คิดเป็น ร้อยละ 34.11 และ
57.49 ตามลาดับ ปัญหาดัง กล่าว ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งตัวเกษตรกรและประชาชนที่อยู่รอบแหล่งผลิต
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตรได้ส่งผลต่อมิติต่าง ๆ ได้แก่ สุขภาพทางกาย
สุขภาพทางจิต สุขภาพทางสังคม และสุขภาพทางจิตวิญญาณ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ในการปลูกข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตาบลแม่ปืม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อนาเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
ลดผลกระทบสุขภาพจากการปลูกข้าวอันจะนาไปสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรต่อไปในอนาคต

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
พฤติกรรมการใช้สารเคมีในการปลูกข้าว
- เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม
- ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เกษตรกร 294 คน
- เนื้อหา ได้แก่ พฤติกรรมก่อนใช้สารเคมี
ระหว่างใช้สารเคมี และหลังใช้สารเคมี
ตรวจระดับเอ็นไชม์โคลีนเอสเตอสในเลือด
- ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เกษตรกร 50 คน
- ระดับ ได้แก่ ปกติ ปลอดภัย มีความเสี่ยง
และไม่ปลอดภัย

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตาบลแม่ปมื
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้สารเคมีในการปลูกข้าว

การประเมินผลกระทบสุขภาพ
- เครื่องมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
- ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เกษตรกร 50 คน
- เนื้อหา ได้แก่ ผลกระทบทางกาย ทางจิตใจ
ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรที่ขึน้ ทะเบียนตาบลปืม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
การเลือกตัวอย่างสาหรับแบบสอบถาม ได้แก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตาบลปืม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
จานวน 294 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากเกษตรกรที่มีผล ตรวจระดับเอ็นไชม์
โคลีนเอสเตอสในเลือดที่มีผลเสี่ยงและไม่ปลอดภัยปี 2559
การเลือกตั วอย่างสาหรับสัม ภาษณ์ ได้แก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตาบลปืม อาเภอเมือง จัง หวัดพะเยา
จานวน 50 คน โดยกาหนดวิธีและหลักเกณฑ์ในการเลือกตัวอย่างจากประชากรเป้าหมาย ดังนี้
1. เกณฑ์การคัดเลือก (Inclusion criteria) ของประชากรเป้าหมาย จากเกษตรกรที่มีผล ตรวจระดับเอ็นไชม์
โคลีนเอสเตอสในเลือดที่มีผลเสี่ยงและไม่ปลอดภัยปี 2559 จานวน 50 คน โดยคัดเลือกจากเกษตรกรอายุ 30-60 ปี
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตาบลแม่ปืม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา อาศัยอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ประกอบอาชีพ
ทาเกษตรกรรม
2. เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) ของประชากรเป้าหมาย จากเกษตรกรที่มีผล ตรวจระดับเอ็นไชม์
โคลีนเอสเตอสในเลือดที่มีผลเสี่ยงและไม่ปลอดภัยปี 2559 จานวน 244 คน โดยคัดออกจากเกษตรกรที่ไม่สามารถ
สื่อสารภาษาไทยได้ ไม่ยินยอมการเข้าร่วมในโครงการวิจัย และเป็นผู้ที่โรคประจาตัว
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้รับจริยธรรมในมนุษย์ หมายเลข 2/154/60 แล้วจึงจัดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. แบบสอบถาม สาหรับศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีใ นการปลูกข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในต าบล
แม่ปืม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้สารเคมี ใ นการปลูก ข้าวของเกษตรกรผู้ปลูก ข้าวในตาบลแม่ปืม อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย พฤติกรรมก่อนใช้สารเคมี พฤติกรรมระหว่างใช้สารเคมี และพฤติกรรมหลังใช้สารเคมี
โดยให้คะแนนตามพฤติกรรมดังนี้
2. แบบสัมภาษณ์ สาหรับประเมินผลกระทบสุขภาพจากการใช้สารเคมี ในการปลูกข้าวของเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวในตาบลแม่ปืม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ วันทีส่ ัมภาษณ์ ระยะเวลาที่สัมภาษณ์ สถานทีส่ ัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 การประเมินผลกระทบสุขภาพจากการใช้สารเคมี ในการปลูกข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตาบล
แม่ปืม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย ผลกระทบทางกาย ผลกระทบทางจิตใจ ผลกระทบทางสังคม และ
ผลกระทบทางจิตวิญญาณ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เริ่มต้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การประเมินผล
กระทบสุขภาพ จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามากาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา และสร้างเครื่องมือซึ่งเป็น
แบบสอบถามให้ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาที่ ก าหนด ส่ ว นการ ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ น าแบบสอบถาม
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นางสาวอภิรุจี เกนทา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 2) นายสุรพล
แผ่นทอง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ และ 3) นางสาวตรัยชัชญาญ์ ไชยวุฒิขจร อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัย
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พะเยา เพื่อ ตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อหา และนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ กั บเกษตรกรที่ ขึ้น ทะเบียนในพื้ น ที่
ใกล้เคียง และมีบริบทที่คล้ายคลึงกันที่ไม่ใช่ประชากรกลุ่ม ตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบหาค่าความเที่ยง
(Reliability) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการปลูกข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตาบลแม่ปืม อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตาบลปืม อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา จานวน 294 คน ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประสานเพื่อการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน
ดัง นี้ 1) ประสานทีม วิจัย เทศบาลตาบลปืม โรงพยาบาลส่ง เสริม สุขภาพตาบลแม่ปืม เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัย และประชาสัมพันธ์ และขออนุญาตเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลและดาเนินการวิจัยในพืน้ ที่ 2) อธิบายการ
ตอบแบบสอบถามให้แก่ก ลุ่ม ตั ว อย่ างโดยท าความเข้ าใจในการตอบแบบสอบถามและอธิ บ ายความหมายของ
แบบสอบถามแต่ละข้อ และเก็บข้อมูล 3) นาเสนอข้อมูลสู่ชุมชนต่อไป
ระยะที่ 2 ตรวจระดับเอ็นไชม์โคลีนเอสเตอสในเลือดของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตาบลแม่ปืม อาเภอเมือง
จัง หวัดพะเยาดาเนิน การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยตรวจระดับเอ็นไชม์โ คลีนเอสเตอสในเลือดของเกษตรกร จานวน
50 คน โดยคัดเลือกจากเกษตรกรอายุ 30-60 ปี ที่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่ตาบลแม่ปืม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา อาศัยอยู่
ในพื้นที่ตั้ง แต่ 1 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ประกอบอาชีพ ทาเกษตรกรรม ผู้ศึก ษาได้ดาเนินการดัง นี้ 1) ประสานทีม วิ จั ย
เทศบาลต าบลแม่ ปื ม โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลแม่ ปื ม เพื่ อ ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อโครงการวิ จั ย และ
ประชาสั ม พั น ธ์ และขออนุ ญ าตเข้ า ไปเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และด าเนิ น การวิ จั ย ในพื้ น ที่ 2) ตรวจวิ เ คราห์ ร ะดั บ
โคลีนเรสเตอเรตเบือ้ งต้น โดยใช้กระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส (Reactive paper) ขององค์การเภสัชกรรม
ระยะที่ 3 การประเมินผลกระทบสุขภาพจากการใช้สารเคมีในการปลูกข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตาบล
แม่ปืม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์จากเกษตรกร จานวน 50 คน
โดยคัดเลือกจากเกษตรกรอายุ 30-60 ปี ที่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่ตาบลแม่ปืม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา อาศัยอยู่ในพื้นที่
ตั้งแต่ 1 ปีขึน้ ไป และเป็นผู้ประกอบอาชีพทาเกษตรกรรม ผู้ศึกษาได้ดาเนินการประสานทีมวิจัย เทศบาลตาบลแม่ปืม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่ปืม เพื่อชีแ้ จงวัตถุประสงค์ขอโครงการวิจัย และประชาสัมพันธ์ และขออนุญาต
เข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลและดาเนินการวิจัยในพืน้ ที่
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ การทดสอบไคสแคว์ (Chi-Square)
2. การวิเ คราะห์ข้อมูล เชิง คุณ ภาพ โดยการก าหนดข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ตามประเด็นการศึก ษาค้ น คว้ า
วิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายที่กาหนดไว้โดยวิธีการตีความและนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยการพรรณนา

ผลการศึกษา
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตาบลปืม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.78
มีอายุ 46-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.84 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 75.85 การศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็น
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ร้อยละ 32.66 มีรายได้เฉลี่ย 10,001-15,000บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 53.40 และได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชจากวิทยุ โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 39.12
1. พฤติกรรมการใช้สารเคมีในการปลูกข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตาบลแม่ปืม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ตาราง 1 แสดงพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการปลูกข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตาบลแม่ปมื อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
พฤติกรรมการใช้สารเคมี

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

พฤติกรรมก่อนใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื
พฤติกรรมระหว่างใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช
พฤติกรรมหลังใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช

4.15
4.12
3.86

0.76
0.56
0.44

ระดับ
พฤติกรรม
ปฏิบัติเกือบทุกครั้ง
ปฏิบัติเกือบทุกครั้ง
ปฏิบัติเกือบทุกครั้ง

จากตาราง 1 พฤติกรรมการใช้สารเคมีในการปลูกข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตาบลแม่ปืม อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา พบว่า พฤติกรรมก่อนใช้สารเคมี พฤติกรรมระหว่างใช้สารเคมี และพฤติกรรมหลังใช้สารเคมีปฏิบัติ
เกือบทุกครั้ง ส่วนใหญ่ เลือกใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงในการกาจัดศัตรูพืชนั้น ๆ อยู่เหนือลมเสมอขณะฉีดพ่น
สารเคมี และทุบทาลายภาชนะบรรจุสารเคมีกาจัดศัตรูพืชทุกชนิดที่ใช้หมดแล้ว
ตาราง 2 แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการปลูกข้าวของเกษตรกร
ที่ปลูกข้าวในตาบลแม่ปมื อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ปัจจัยส่วนบุคคล
พฤติกรรมการใช้สารเคมี
เพศ
พฤติกรรมก่อนใช้สารเคมี
พฤติกรรมระหว่างใช้สารเคมี
พฤติกรรมหลังใช้สารเคมี
อายุ
พฤติกรรมก่อนใช้สารเคมี
พฤติกรรมระหว่างใช้สารเคมี
พฤติกรรมหลังใช้สารเคมี
สถานภาพสมรส
พฤติกรรมก่อนใช้สารเคมี
พฤติกรรมระหว่างใช้สารเคมี
พฤติกรรมหลังใช้สารเคมี
ระดับการศึกษา
พฤติกรรมก่อนใช้สารเคมี
พฤติกรรมระหว่างใช้สารเคมี
พฤติกรรมหลังใช้สารเคมี
รายได้เฉลี่ย
พฤติกรรมก่อนใช้สารเคมี
ต่อเดือน
พฤติกรรมระหว่างใช้สารเคมี
พฤติกรรมหลังใช้สารเคมี

2

21.676
22.895
12.065
78.699
88.174
52.958
32.943
65.804
29.859
70.532
81.628
42.881
73.818
85.508
49.684
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df
18
27
18
54
81
54
36
54
36
54
81
54
54
81
54

ระดับนัยสาคัญ
.247
.691
.844
.016*
.274
.515
.615
.130
.755
.065
.460
.862
.038*
.345
.641
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ตาราง 2 (ต่อ)
ปัจจัยส่วนบุคคล
พฤติกรรมการใช้สารเคมี
การได้รับ
พฤติกรรมก่อนใช้สารเคมี
ข้อมูลข่าวสาร
พฤติกรรมระหว่างใช้สารเคมี
พฤติกรรมหลังใช้สารเคมี

2

36.246
72.982
61.081

df
54
81
54

ระดับนัยสาคัญ
.970
.725
.237

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 2 พบว่า อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมก่อน
ใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
2. ผลตรวจระดับเอ็นไชม์โคลีนเอสเตอสในเลือดของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตาบลแม่ปืม อาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา
ตาราง 3 แสดงจานวนและร้อยละของการตรวจระดับเอ็นไชม์โคลีนเอสเตอสในเลือดของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ผลการตรวจ

จานวน
8
13
17
12
50

ปกติ
ปลอดภัย
มีความเสี่ยง
ไม่ปลอดภัย
รวม

ร้อยละ
16.00
26.00
34.00
24.00
100.00

จากตาราง 3 พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตาบลแม่ปืมอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่มีผลตรวจระดับ
เอ็นไชม์โคลีนเอสเตอสในเลือด อยู่ในระดับมีความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 34.00 อยู่ในระดับปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ
26.00 อยู่ในระดับไม่ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 24.00 และอยู่ในระดับปกติ คิดเป็นร้อยละ 16.00
ตาราง 4 แสดงความสัมพันธ์ของระดับเอ็นไชม์โคลีนเอสเตอสในเลือ ดกับพฤติกรรมการใช้สารเคมีใ นการ
ปลูกข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตาบลแม่ปมื อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ระดับเอ็นไชม์โคลีน
เอสเตอสในเลือด
พฤติกรรม

ปกติ

ก่อนใช้
สารเคมี

ปลอดภัย
มีความเสี่ยง
ไม่ปลอดภัย

พฤติกรรมการใช้สารเคมี
ไม่ค่อยได้ ปฏิบัติเป็น ปฏิบัติเกือบ ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
บางครั้ง
ทุกครั้ง
ทุกครั้ง
0

1

6

1

0
1
1

2
2
1

6
6
5

5
8
5
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5.5
29

df

ระดับ
นัยสาคัญ

9

0.786
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ตาราง 4 (ต่อ)
ระดับเอ็นไชม์โคลีน
เอสเตอสในเลือด
พฤติกรรม

ปกติ

ระหว่างใช้
สารเคมี
พฤติกรรม
หลังใช้
สารเคมี

พฤติกรรมการใช้สารเคมี
ไม่ค่อยได้ ปฏิบัติเป็น ปฏิบัติเกือบ ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
บางครั้ง
ทุกครั้ง
ทุกครั้ง
0

0

6

2

ปลอดภัย
มีความเสี่ยง
ไม่ปลอดภัย
ปกติ

0
0
1

2
2
3

7
9
7

4
6
1

0

1

7

0

ปลอดภัย
มีความเสี่ยง
ไม่ปลอดภัย

0
0
0

1
4
1

12
13
11

0
0
0

df

ระดับ
นัยสาคัญ

8.0
37

9

0.035*

2.0
47

3

0.563

2

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 4 พบว่า ระดับเอ็นไชม์โคลีนเอสเตอสในเลือดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมระหว่างใช้สารเคมี
ในการปลูกข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตาบลแม่ปืม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. การประเมินผลกระทบสุขภาพจากการใช้สารเคมีในการปลูกข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตาบลแม่ปืม
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ผลกระทบสุขภาพทางกาย พบว่า จากการใช้สารเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตาบลแม่ปืม อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา มักจะมีอาการ ตาแดง แสบตา คัน เจ็บคอ ไอ เหนื่อยง่าย แสบจมูก ปวดหัว เวียนศีรษะ ผิวหนังเป็นผื่น
คันที่ผิวหนัง นอกจากนั้น มีอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ด้วยโรคและอาการตามระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่
มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย เช่น ปวดศีร ษะ เวียนศีร ษะ ปวดหลัง อ่อนแรง ปากแห้ง คอแห้ง เจ็บแน่นหน้าอก
มีอาการเหนื่อยง่าย ชาตามมือตามเท้า เจ็บป่วยบ่อย ๆ แน่นหน้าอก ใจสั่น ตาแดง
ผลกระทบสุขภาพทางจิตใจ พบว่า จากการใช้สารเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตาบลแม่ปืม อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา จะรู้สึกกังวลที่สารเคมีกาจัดศัตรูพืชมีราคาแพงทาให้ต้นทุนการผลิตสูง รู้สึกเป็นทุกข์เนื่องจากการกีด
กันทางการค้าทาให้ข้าวราคาไม่ดี รู้สึกกังวลเนื่องจากการพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืชใกล้บ้านทาให้ปลิวเข้าบ้านตกใส่
อาหารและเสือ้ ผ้าที่ตากไว้
ผลกระทบสุขภาพทางสังคม พบว่า จากการใช้สารเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตาบลแม่ปืม อาเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา จะรู้สึกว่าการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชทาให้ต้นทุนการผลิตสูงและเกิดภาวะหนี้สินนาไปสู่การมี
ปัญหาครอบครัว การใช้สารเคมีในการเกษตรทาให้เป็นหนี้มากกว่ารายได้ ตั้งแต่มีการนาสารเคมีกาจัดศัตรูพืชมาใช้
จนกระทั่ง ปัจจุบันทาให้การช่วยเหลือเกื้อกูลพึ่ง พาอาศัยกั นในกิจกรรมการงานของหมู่บ้านและชุมชนน้อยลงไป
กว่าเดิม นอกจากนั้น การนาสารเคมีกาจัดศัตรูพืชมาใช้ทาให้ผลผลิตขายได้ร าคาดีและมีร ายได้จุนเจือครอบครัว
แต่เกษตรกรผู้ปลูก ข้าวส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาในการทากิจกรรมร่วมกับชุมชนเนื่องจากใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดูแล
แปลงข้าว
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ผลกระทบสุขภาพทางจิตวิญญาณ พบว่า จากการใช้สารเคมีของเกษตรกรผู้ปลูก ข้าวในตาบลแม่ปืม
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา จะรู้สึกว่าการนาสารเคมีก าจัดศัตรูพืชมาใช้เพื่อเพิ่ม ปริม าณผลผลิต เกษตรกรต่างมุ่ง
ผลผลิตและมีการจ้างงานมากขึ้นทาให้ประเพณีการลงแขกถูกละเลยไป ตั้งแต่มีการนาสารเคมีกาจัดศัตรูพืชมาใช้ทา
ให้เกษตรกรมุ่งแต่ผลผลิตของตนเอง ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นน้อยไปกว่าเดิม

วิจารณ์และสรุปผล
พฤติกรรมก่อนใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร ส่วนใหญ่ เลือกใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภ าพสูง
ในการกาจัดศัตรูพืชนั้น ๆ ทาการเลือกใช้สารเคมีที่ถูกขนาดและถูกวิธี โดยดูจากสลากที่ติดข้างขวด และตรวจสภาพ
อุปกรณ์ก่อนใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชทุกครั้ง ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า เกษตรกรยังไม่ให้ความสาคัญ
กั บรายละเอียดของสารเคมีที่ใ ช้ซึ่ง เป็นสิ่ง ที่เกษตรกรควรอ่านให้ละเอียดและปฏิ บัติตามโดยเคร่ง ครัด เกษตรกร
บางรายเร่ง รีบและมักจะใช้สารเคมีตามคาบอกเล่าหรือการโฆษณาของบริษัทขายสารเคมีก ารเกษตรโดยเฉพาะ
สารเคมีป้องกันกาจัดแมลงศัตรูพืชและสารเคมีป้องกันกาจัดวัชพืชที่มักจะแทรกอยู่ตามรายการถ่ายทอดมวยไทยตาม
ช่องโทรทัศน์ทุกช่อง เกษตรกรจะคานึงถึงผลผลิตให้ขายได้ราคาดี และในปัจจุบันแมลงศัตรูพืชเพิ่มมากขึน้ ทั้งชนิดและ
จานวนการใช้สารเคมีจึงเป็นทางเลือกที่เกษตรกรคิดว่าดีที่สุดที่จะสามารถกาจัดแมลงเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วทันใจ
ส่วนการใช้ปุ๋ยนั้นใช้เพื่อบารุงและเร่งการเจริญเติบโตของพืชเท่า นั้น โดยจะต้องใช้ทุกครั้งที่ทาการปลูกพืช เนื่องจาก
ดินที่ผ่านการใช้เพาะปลูกมานานและหลายครั้ งจะทาให้ดินเสื่อมคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริภัณฑ์กัญญา
เรืองไชย (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ปลูก ยาสู บใน
ตาบลลาห้วยหลัว อาเภอสมเด็จ จัง หวัดกาฬสินธุ์ พบว่าพฤติก รรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ที่ไ ม่ถู ก ต้องเกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรและผลตรวจวัดระดับเอนไซม์โ คลีนเอสเตอเรส พบว่า เกษตรกรผู้ฉีดพ่นมีร ะดับ
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสอยู่ในระดับเสี่ยงอันตรายมากว่าผู้สัมผัสแบบอื่น
พฤติก รรมระหว่างใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร ส่วนใหญ่ อยู่เ หนือลมเสมอขณะฉีดพ่น
สารเคมี เมื่อมีสิ่งอุดตันอุปกรณ์ฉีดพ่น ไม่ได้ใช้ปากเป่า หรือใช้มือเปล่าทาการซ่อมอุปกรณ์ และขณะฉีดพ่นสารเคมี
ให้เด็กและสัตว์เลีย้ งออกจากบริเวณนั้น ผลการวิจัยปรากฏเช่นนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผลกระทบของสารเคมีการเกษตร
ในการปลูกพืชไร่ได้ส่งผลต่อสุขภาพทางกายโดยเฉพาะปัญหาด้านระบบกล้ามเนื้ อ เส้นเอ็น กระดูกและข้อ ปัญหานี้
อาจจะเกิดจากการใช้อุปกรณ์แบบสะพายหลังแบบเครื่องยนต์ ท่าการยกอุปกรณ์ที่ผิดท่า รวมถึงระยะเวลาการพ่นที่
นานเกินไป ปัญหาระบบประสาท ปัญหาระบบหายใจและปัญหาผิวหนังอาจจะมาจากการที่เกษตรกรไม่มีการป้องกัน
ตนเองในการใช้สารเคมี โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตนเองที่ไม่มีประสิทธิภาพทาให้สารเคมีเข้าสู่ร่างกาย
มากเกินไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตรา เทพภูเขียว (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
จากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชในการปลูกดอกไม้เพื่อร้อยมาลัยขาย พบว่า การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจาก
การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช โดยใช้แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ในใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ส่งผล
กระทบต่ อ สุ ข ภาพก่ อ ให้ เ กิ ด การเจ็ บ ป่ ว ย เช่ น ผื่ น คั น แสบจมู ก ท้ อ งอื ด ปวดเมื่ อ ยตามร่ า งกาย และอ่ อ นล้ า
พบสิ่ง แวดล้อมเปลี่ยนแปลงเช่น อากาศมีกลิ่นสารเคมี ดินเสียมากขึ้น แหล่ง น้าธรรมชาติเปลี่ยนแปลง สัตว์ตาม
ธรรมชาติลดน้อยลง ผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจทาให้เกิดความกลัวและกังวลต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว
และผลกระทบด้านสังคมได้แก่ เกิดความขัดแย้งขึน้ ในชุมชน
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พฤติกรรมหลังใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ส่วนใหญ่ ทุบทาลายภาชนะบรรจุสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชทุกชนิดที่ใช้หมดแล้ว เมื่อสารเคมีกาจัดศัตรูพืชหกเปรอะเปื้อนพื้น ใช้ดนิ หรือขีเ้ ลื่อยดูดซับ แล้วจึงนาไปฝัง ดิน
ในที่ห่างไกลที่อยู่อาศัย และเมื่อมีสารเคมีกาจัดศัตรูพืชรั่วไหลออกมาเป็นจานวนมากควรใช้ปูนขาวหรือขี้เถ้าที่มี
คุณสมบัติเป็นด่างขจัดพิษเสียก่อน แล้วนาไปฝังดินในที่ ๆ ปลอดภัย ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การใช้
สารเคมี ก ารเกษตรส่ ง ผลต่ อ คุ ณ สมบั ติ ข องดิ น แปลงปลู ก โดยเฉพาะปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น ที่ มี ป ริ ม าณสูง
อินทรียวัตถุจะเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชและทาให้ดินอุ้มน้าได้ดี การที่ปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูง
จะทาให้ดินเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านธาตุอาหารและความเป็ นกรด ด่างของดินโดยชวยเพิ่มความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนธาตุประจุบวกให้ แก่ดินอินทรียวัตถุชวยเพิ่มความสามารถในการสรรหาและปลดปล่ อยธาตุอาหารให้แก่
พืช ช่วยควบคุม หรื อ ลดการละลายได้ ของแร่ ธ าตุบ างชนิ ดในดิน การที่จะให้โ ครงสร้ างของดิ นเหมาะสมต่ อ การ
เจริญเติบโตของพืชเกษตรกรต้องเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ เจริญคา
(2557) ได้ศึกษาเรื่อง การตรวจระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด พบว่า อาการเจ็บป่วยที่พบหลังการสัม ผัส
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่ ได้แก่ ปัญหาด้านระบบ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกและข้อมากขึ้น มีปัญหาหรืออาการ
ทางระบบประสาท มากขึ้น ปัญหาระบบทางเดินหายใจ ปัญหาและอาการทางผิวหนัง ประชาชนที่เข้ารับการตรวจ
ระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดมีความเสี่ยงและ ไม่ปลอดภัย จากการใช้สารเคมีการเกษตรที่จะส่งผลต่อความ
เจ็บป่วยของตนเองและคนในครอบครัว
ข้อเสนอแนะ
1. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีการเกษตร ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนกัน
ในหลายมิตยิ ากที่จะประเมิน ผลกระทบทางสุขภาพของเกษตรกรและประชาชนแต่ละกลุ่มอาจแตกต่างกัน ในบางกลุ่ม
อาจเป็นเชิงลบ บางกลุ่มอาจเป็นเชิงบวก ควรแบ่งกลุ่มประชากรให้ชัดเจน
2. การใช้กระบวนการประชุมกลุ่มต้องก่อให้เกิดการระดมความคิดเห็นให้ครอบคลุมจากทุกฝ่าย หน่วยงาน
ภาครัฐไม่ควรที่จะครอบงาความคิดของเกษตรกรและประชาชน ดังนั้นในขั้นตอนศึกษาที่ต้องใช้กระบวนการกลุ่มเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ควรจะจาแนกกลุ่มประชากรเข้ากลุ่มให้ชัดเจน และให้กลุ่มประชากรแต่ละคนได้เข้ามีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง
3. ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบทางสุขภาพเชิงปริมาณของกลุ่มเกษตรกรทุกประเภททั้ งเกษตรกรที่ปลูกพืช
ไร่ พืชสวนและเลี้ยงสัตว์และกลุ่มประชาชนทั่ วไป และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ทางสถิติของปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
กับผลกระทบทางสุขภาพทั้ง 4 มิติ และใช้ผลการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทั้งคุณภาพ
ดิน คุณภาพน้าและคุณภาพอากาศ ประกอบการวิเคราะห์

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้สาเร็จลงได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ อาจารย์ประจา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้กรุณาให้แนวคิดและคาแนะนา ตลอดจนการช่วยตรวจสอบและแก้ไขให้
การศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณ์ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณ เกษตรกรที่ ขึ้ น ทะเบี ย นต าบลปื ม อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พะเยา ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ในการตอบแบบสอบถาม ตรวจระดับเอ็นไชม์โคลีนเอสเตอสในเลือดและประเมินผลกระทบสุขภาพจากการใช้สารเคมี
และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้อนุเคราะห์ในการสนทนากลุ่มครั้งนี้
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การปรับปรุงผลิตภาพ การก่อสร้างคลองระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก: กรณีศึกษา
โครงการของ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ในจังหวัดเชียงราย
Productivity Improvement Construction of Reinforced Concrete Drainage Canal:
Case Study Italian-Thai Development Public Company Limited, Chiang Rai
Province
พงษ์ศักดิ์ กุศล1* ธนากร ชมพูรัตน์2 และ อภิชาต บัวกล้า3
Pongsak Kusol1* Thanakron Chompoorat2 and Apichat Buakla3
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการปรับปรุงวิธีการก่อสร้าง และเพิ่มผลิตภาพของงานก่อสร้างคลอง
ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยท้าการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการก่อสร้างทั้ง 3 รูปแบบ คือ วิธีการก่อสร้าง
ทั่วไป วิธีก่อสร้างระบบ Precast.และวิธีการก่อสร้างระบบ.Semi-Precast.ของบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเ วล๊อปเมนต์
จ้ากัด1(มหาชน).จ้านวน 2 โครงการ ในพืน้ ที่จังหวัดเชียงราย
ผลการวิจัยพบว่า.จากการปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างคลองระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้คู่มือวิธีการ
ท้างานต่าง ๆ ข้อดี-ข้อเสียทั้ง 3 รูปแบบ ทั้งนี้จะเป็นข้อมูลและมาตรฐานการท้างานของบริษัทต่อไป อีกทั้งท้าให้มีการ
เพิ่มผลิตภาพของงาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการท้างานโดยรวมดีขึน้ 1ซึ่งจะเห็นได้จากข้อมูลที่ท้าการวิเคราะห์ พบว่า
วิธกี ารก่อสร้างระบบ.Semi-Precast.ในปริมาณงานที่เท่ากัน ให้ผลลัพธ์ที่ดกี ว่าดังนี้ ใช้แรงงานจ้านวนคนลดลง 31.คน.
ใช้เวลาการท้างานลดลง120.ชม.ราคาต้นทุนที่ใช้ลดลง 89.50 บ./ลบ.ม. และเพิ่มผลิตภาพ 6.77% (ปริมาณงาน 330
ลบ.ม.)
ค้าส้าคัญ: การปรับปรุงผลิตภาพ ชิน้ ส่วนโครงสร้างคอนกรีตกึ่งส้าเร็จรูป คลองระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

Abstract
This research to study the improvement construction method and increases productivity construction of
reinforced concrete drainage canal. This research was conducted by collecting data to analyze and compare 3
types of construction that is General construction Precast construction system and Se-mi precast construction
system. Such a construction model are supported by Italian-Thai Development Public Company Limited, 2 projects
in Chiang Rai area
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The results show that the improvement of 3 types construction methods provides a working guide with
advantages and disadvantages. And then these information will be the work standard of the company. It also
increases the qualitative of work and better performance. As seen from the data analysis. It was found that Semi precast construction method is better construction methods as follow Decreased of worker 31 person, Reduce
working time around 20 hours ,Reduce cost is 89.50 bath/cubic meter and Increased productivity by 6.77 percent.
Keywords: Productivity Improvement, Semi-Precast, Reinforced concrete drainage canal

บทน้า
ในภาวการณ์แข่ง ขันของธุร กิจก่อสร้างปัจจุบันค่อนข้างสูง อีก ทั้ง ประสบปัญหาจากปัจจัยภายนอกที่ไ ม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การผันผวนของราคาน้้ามันเชือ้ เพลิง การปรับตัวของอัตราดอกเบีย้ การปรับค่าแรงขั้นต่้า การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้า ซึ่งจะกระทบและส่งผลให้ต้นทุนการด้าเนินงานใน
ธุรกิจก่อสร้างสูงขึ้น ก้าไรลดลงและที่ผ่านมาผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างมีอัตราจ้านวนเพิ่มขึ้นทุกปี จึงต้องมีการ
ปรับตัวในการด้าเนินธุรกิจโดยเพิ่มขีดความสามารถ เพิ่มผลิตภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้าง.การหา
รูปแบบวิธีการก่อสร้างใหม่ ๆ ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ท้าให้ใช้ร ะยะเวลาสั้น ใช้งบประมาณไม่สูงและได้คุณ ภาพ
รวมถึงการจัดระบบบริหารโครงการในธุรกิจก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ สายงานธุรกิจมารีน ด้าเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานก่อสร้างทางน้้าทั้งในทะเล
และแหล่งน้้าต่าง ๆ โดยด้าเนินธุรกิจกับกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคเอกชนและรัฐ จากการส้ารวจปัญหาการด้าเนินงานและ
ขั้นตอนก่อสร้าง ในกลุ่มงานระบบป้องกันน้้าท่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานก่อสร้างคลองระบายน้้า ซึ่งบริษัทฯ รับงาน
ในลักษณะนี้ค่อนข้างมาก มีสัดส่วนประมาณร้ อยละ 30-50 ของมูลค่าในแต่ละโครงการ (วิฑูร เหลืองหิรัญ, 2560)
ปัญหา ที่พบคือ ยังขาดประสิทธิภาพในการวางแผนการปฏิบัติง าน เกิดการสูญเปล่าขึ้น แรงงานในธุรกิจก่อสร้าง
ลดลงและค่าแรงสูงขึน้ ส่งผลกระทบกับต้นทุนการผลิตที่มากขึ้น

ภาพ 1 แสดงปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึนในการก่อสร้างคลองระบายน้า
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โดยเหตุ นี้ ท างบริ ษั ท อิ ต าเลี ย นไทยฯ จึ ง ปรั บ ปรุ ง ผลิ ตภาพ โดยเริ่ ม จากการวางแผนงานก่ อ สร้ า งที่มี
ประสิทธิภ าพ ก้าหนดเป้าหมายของงาน ก้าหนดบทบาทของบุคคลต่าง ๆ ก้ าหนดล้าดับก่อน -หลังของกิจกรรม
ก้าหนดระยะเวลาเริ่มต้น และแล้วเสร็จ (ประเสริฐ ด้ารงชัย, 2552) น้ามาสู่การพิจารณารูปแบบการก่อสร้างคลอง
ระบายน้้าที่เหมาะสม โดยการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยผังก้างปลา (Cause.&.Effect.Diagram) เรียงความส้าคัญ
ของสาเหตุ1ปัญหา1ด้วยแผนภูมิ พาเรโต (ParetoงDiagram).ศึกษาสาเหตุความสูญเสียต่าง ๆ ด้วยความสูญเสีย 7
ประการ (7 Waste) หาวิธีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดขั้นตอนที่ซ้าซ้อน หรือไม่มีความจ้าเป็น โดยใช้หลักการ 5W1H
และใช้หลัก การปรับปรุง ด้วย.E-C-R-S.(อธิวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2559) ใช้เ ป็นแนวทางในการปรับปรุ ง
คุณ ภาพงาน ดัง นั้นผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาวิเ คราะห์และหาแนวทางร่วมกับ บมจ. อิตาเลียนไทย
ดีเวล๊อปเมนต์ ในการหารูปแบบการก่อสร้างคลองระบายน้้า คสล. ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการด้าเนินงาน
อันน้าไปสู่การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. ศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอน.การก่อสร้างโดยวิธีทั่วไป ก่อสร้างโดยวิธี Precast และ ก่อสร้างโดยวิธี SemiPrecast
2. ศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลา โดยวิธกี ่อสร้างทั้ง 3 รูปแบบ
3. ศึกษาเปรียบเทียบแรงงานที่ใช้ โดยวิธกี ่อสร้างทั้ง 3 รูปแบบ
4. ศึกษาเปรียบเทียบราคาก่อสร้าง โดยวิธกี ่อสร้างทั้ง 3 รูปแบบ
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้เ ป็นการศึกษาการก่อสร้าง โดยวิธีทั่วไป.การก่อสร้าง.โดยวิธี. Semi-Precast.และรูปแบบการ
ก่อสร้างโดยวิธี Precast ในการก่อสร้างคลองระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กของ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
โครงการพัฒนาพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษด่านแม่สายและโครงการก่อสร้างคลองระบายน้้าเพื่อบรรเทาปัญหาน้้าท่วม
ชุมชนแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีขอบเขตดังนี้
1. ศึกษาขั้นตอนการก่อสร้างคลองระบายน้้าของ บมจ. อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์
2. ศึกษาปัญหาสาเหตุความสูญเสียต่าง ๆ ในขั้นตอนการก่ อสร้างงานคลองระบายน้้าโดยใช้แผนภูมิ C&E
(ผังก้างปลา) และความสูญเสีย 7 ประการ (7 waste)
3. แนวทางแก้ไขปรับปรุง ขั้นตอนการก่อสร้างคลองระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยหลักการ ECRS โดย
น้าระบบ Precast มาปรับใช้ในรูปแบบ Semi-Precast
4. การเปรียบเทียบ ผลการแก้ไ ขปรั บปรุง ขั้นตอนการก่อสร้างคลองระบายน้้าคอนกรีตเสริม เหล็ก โดย
รูปแบบวิธกี ่อสร้างทั่วไปวิธี Precast และ วิธี Semi-Precast
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้วิธีการ ขั้นตอนการท้างานและแนวทางการปรับปรุงงาน คลองระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพ ลดความสูญเสีย ในขั้นตอนต่าง ๆ ของ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
2. มีความรู้ความเข้าใจในวิธี การ หลัก การในแต่ละวิธีก ารก่ อสร้ าง สามารถเพิ่ม ประสิทธิภ าพและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรการผลิตต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า
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3. แนวทางในงานวิจัยนี้ ท้าให้สามารถสรุปข้อดีและข้อเสีย ของแต่ละวิธีการก่อสร้าง ได้ช่วยให้ผู้ที่สนใจ
สามารถน้าหลักการและข้อมูล ไปประยุกต์ใช้ ในการปรับปรุงงานก่อสร้างคลองระบายน้้าและงานอื่น ๆ เพื่อเพิ่มผลิต
ภาพ ลดต้นทุนการผลิตและระยะเวลา

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วิธกี ารศึกษาค้นคว้า
สมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัย
การเพิ่ม ผลิตภาพการท้างานก่อสร้างคลองระบายน้้า โดยน้าหลัก การทางวิ ช าการมาปรับใช้แทนการ
ท้างานในรูปแบบเดิม โดยน้าระบบ.Precast.มาปรับใช้ในรูปแบบ.Semi-Precast.จะท้าให้ลดความสูญเสีย.ลดต้นทุน
การท้างานและยัง สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ว่าจ้าง ส่งผลต่อผลประกอบการทางธุร กิจที่ดีขึ้นของหน่วยงานและ
องค์กร
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น คลองระบายน้้า, ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการก่อสร้างคลองระบายน้้า คสล. (รูปตัวยู)
ของ บมจ. อิตาเลียนทไย ดีเวล๊อปเมนต์
วิธีการก่อสร้างทั่วไป (หล่อในที่)
- งานส้ารวจ
- งานปรับพืน้ ที่
- งานตอกเสาเข็ม
- งาน Bypass น้้าและกั้นน้้า
- งานขุดดินและตัดเสาเข็ม
- งานเข้าแบบและลงเหล็กพืน้
- งานคอนกรีตโครงสร้างพืน้
- งานเข้าแบบและลงเหล็กผนัง
- งานคอนกรีตโครงสร้างผนัง
- งานรื้อแบบ, ค้้ายัน
- งานเก็บความเรียบร้อย Repair
- งานบ่มคอนกรีต

วิเคราะห์ปัญหาในขั้นตอนการก่อสร้าง
คลองระบายน้้า คสล. โดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- การเพิ่มผลิตภาพ
- ความสูญเสีย 7 ประการ
- ผังก้างปลา
- แผนภูมิพาเรโต
- ทฤษฎี อืน่ ๆ

ระบุแนวทางพัฒนา การปรับปรุงขั้นตอนและ
รูปแบบวิธีการก่อสร้างคลองระบายน้้า คสล. (รูป
ตัวยู) โดยใช้หลักวิชาการ
น้าแนวทางที่ได้มาประยุกต์ ด้าเนินกาปรับปรุง
วิธีการก่อสร้างคลองระบายน้้า คสล.(รูปตัวยู)

เปรียบเทียบผลการด้าเนินการก่อสร้างคลองระบายน้้า ก่อนการปรับปรุง (วิธีการก่อสร้างทั่วไป)
และหลังการปรับปรุง (วิธีการก่อสร้างแบบ Precast และ Semi-Precast)
สรุปผลการวิจัย
- ปัญหาด้านขั้นตอนการก่อสร้าง, แรงงาน, เวลาและค่าใช้จา่ ยในแต่ละรูปแบบวิธีการก่อสร้าง
- ข้อดี / ข้อจ้ากัด ในแต่ละรูปแบบวิธีการก่อสร้าง

ภาพ 2 แสดงกรอบแนวคิดการศึกษาค้นคว้า
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาวิจัย การเปรียบเทียบการก่อสร้างโดยวิธีทั่วไป โดยวิธี Precast และวิธี Semi-Precast ในการ
ก่ อ สร้ า งคลองระบายน้้า คสล. (รู ป ตั ว ยู ) ของโครงการพัฒ นาพื้นที่ เ ขตเศรษฐกิจ พิเ ศษด่า นแม่ส าย อ.แ ม่ ส าย
จ.เชียงรายและโครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าเพื่อบรรเทาปัญหาน้้าท่วมพืน้ ที่ชุมชนแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย
ของ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมในการเลือกวิธีการก่อสร้าง โดยเลือกใช้วิธีทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ และ
ทดลองวิธี Semi-Precast ความยาว 90 ม. แต่การก่อสร้างโดยวิธี Precast.พบว่าไม่เหมาะสมในโครงการดังกล่าว
เนื่องจาก ชิ้นงานมีน้าหนักมากและมีขนาดใหญ่ พื้นที่ก่อสร้างไม่สะดวกในการยก-ติดตั้งชิน้ งาน อีกทั้งเจ้าของงาน
(กรมโยธาธิการและผังเมือง) ไม่สามารถแก้ไขสัญญาให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบงานก่อสร้าง ให้เป็นการก่อสร้างโดยวิธี
Precast ได้ทันในระยะเวลาตามสัญญาก่อสร้างเดิม ผู้ท้าการวิจัยจึงท้าการศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะวิธกี ่อสร้างแบบ
ทั่วไป(หล่อในที่) กับ วิธกี ่อสร้างแบบ Semi-Precast ได้ดังนี้
ตาราง 1 แสดงเปรียบเทียบขันตอนการท้างานคลองระบายน้า คสล. โดยวิธีทั่วไปและวิธี Semi-Precast
ล้าดับ
วิธกี ่อสร้างแบบทั่วไป (หล่อในที)่
แบบ Semi-Precast (กึ่งส้าเร็จรูป)
หมายเหตุ
1
งานส้ารวจ
งานส้ารวจ
ล้าดับ 1-5
- ตรวจสอบแนวก่อสร้าง
- ตรวจสอบแนวก่อสร้าง
จะด้าเนิน
- งานประสานท้องถิ่น
- งานประสานท้องถิ่น
การขั้นตอน
2
งานปรับพืน้ ที่
งานปรับพืน้ ที่
เหมือนกัน
3
งานตอกเสาเข็ม
งานตอกเสาเข็ม
- งานวางแผนผลิตเสาเข็ม
- งานวางแผนผลิตเสาเข็ม
- งานเตรียมปั้นจั่น
- งานเตรียมปั้นจั่น
- แผนการตอกเสาเข็ม
- แผนการตอกเสาเข็ม
- การตรวจสอบ
- การตรวจสอบ
4
งาน Bypass น้้า/กั้นน้้า
งาน Bypass น้้า/กั้นน้้า
5
งานขุดดินและตัดหัวเสาเข็ม
งานขุดดินและตัดหัวเสาเข็ม
6
งานเข้าแบบและลงเหล็กพืน้
งานผลิตชิน้ ส่วนส้าเร็จรูป (ผนัง)
7
งานคอนกรีตโครงสร้างพืน้
งานประกอบติดตัง้ ชิน้ ส่วนส้าเร็จรูป (ผนัง)
8
งานเข้าแบบและลงเหล็กผนัง
งานลงเหล็กพืน้
9
งานคอนกรีตโครงสร้างผนัง
งานคอนกรีตโครงสร้างพืน้
10
งานรื้อแบบค้้ายัน
งานบ่มคอนกรีต
11
งาน Repair / เก็บงาน
12
งานบ่มคอนกรีต
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ภาพ 4 ขันตอนการก่อสร้างโดยวิธีทั่วไป (หล่อในที่)

ภาพ 5 แสดงขันตอนการติดตัง โดยวิธี Semi-Precast
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ตาราง 2 แสดงข้อมูลการก่อสร้างคลองระบายน้า คสล. วิธีทั่ ว ไป (หล่อ ในที่) โดยมีปริมาณงานเท่ า กั น
(330 ลบ.ม.)
ขั้นตอนการก่อนสร้าง
1. งานส้ารวจ
2. งานปรับพืน้ ที่
3. งานตอกเสาเข็ม
4. งาน Bypass น้้า/กั้นน้้า
5. งานขุดดินและตัดหัวเสาเข็ม
6. งานเข้าแบบและลงเหล็กพืน้
7. งานคอนกรีตโครงสร้างพืน้
8. งานเข้าแบบและลงเหล็กผนัง
9. งานคอนกรีตโครงสร้างผนัง
10. งานรือ้ แบบค้้ายัน
11. งาน Repair / เก็บงาน
12. งานบ่มคอนกรีต
รวม

ระยะเวลา
(ชม.)
10
10
120
188
74
96
24
120
24
48
48
48
810

แรงงาน
(คน)
4
1
5
2
8
15
15
15
15
10
5
2
97

ค่าใช้จ่าย
(บาท)
2,000.00
54,450.00
161,200.00
27,000.00
52,400.00
64,770.00
22,866.00
100,166.00
45,734.00
20,000.00
20,000.00
4,000.00
574,586.00

8.งานเข้าแบบและลงเหล็ก
ผนัง, 15

เครื่องจักร
ที่ใช้
1. Back hoe PC200
2. เครื่องสูบน้้า
3. เครื่องปั่นไฟฟ้า
4. เครื่องตัด
5. เครื่องดัด
6. เครื่องจีค้ อนกรีต
7. สกัดไฟฟ้า
8. ตู้เชื่อมไฟฟ้า
9. ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม

หมายเหตุ
ปริมาณงาน
330 ลบ.ม. คลอง
ระบายน้้า คสล.
พืน้
กว้าง 55 ม.
หนา 0.45
ยาว 90 ม.
ผนัง
สูง 2.40 ม.
หนา 0.25 ม.
ยาว 90 ม.

9.งานคอนกรีตโครงสร้าง
ผนัง, 15

7.งานคอนกรีตโครงสร้าง
พืน้ , 15

10.งานรือ้ แบบค้้ายัน, 10

11.งาน Repair / เก็บงาน, 5

6.งานเข้าแบบและลงเหล็ก
พืน้ , 15

5.งานขุดดินและตัดหัว
เสาเข็ม, 8

12.งานบ่มคอนกรีต, 2
1.งานส้ารวจ, 4
4.งาน Bypass น้้า/กั้นน้้า, 2

2.งานปรับพื้นที่, 1
3.งานตอกเสาเข็ม, 5

ภาพ 6 แสดงข้อมูลจ้านวนแรงงานคนในการท้างานแต่ละขันตอนโดยวิธีทั่วไป
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ภาพ 7 แสดงข้อมูลเวลาในการท้างานแต่ละขันตอนโดยวิธีทั่วไป
จากตาราง 2 แรงงาน ระยะเวลา เครื่องจักร และค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ ของการก่อสร้างคลองระบายน้้า คสล.
วิธที ั่วไป พบว่า ใช้เวลาด้าเนินการทั้งหมด
810 ชม. ( 68 วัน )
ใช้แรงงานทั้งหมด
97
คน
ปริมาณผลผลิตที่ได้(ชม.ทั้งหมดของงาน)

การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)

=

โดยผลผลิต/จ้านวนคน

= 54

ปัจจัยที่ใช้สูงสุด(จ้านวนคนที่ใช้สูงสุด)

=

810(ชม.)
15(คน)

ชม./คน

ตาราง 3 แสดงข้อมูลการก่อสร้างคลองระบายน้า คสล. แบบ Semi-Precast โดยมีปริมาณเท่ากัน
ขั้นตอนการก่อนสร้าง
1. งานส้ารวจ
2. งานปรับพืน้ ที่
3. งานตอกเสาเข็ม
4. งาน Bypass น้้า/กั้นน้้า
5. งานขุดดินและตัดเสาเข็ม
6. งานเข้าแบบและลงเหล็กพืน้
7. งานประกอบติดตั้งชิน้ ส่วน
ส้าเร็จรูป (ผนัง)
8. งานลงเหล็กพืน้
9. งานคอนกรีตโครงสร้างพืน้
10. งานบ่มคอนกรีต
รวม

ระยะเวลา
(ชม.)
10
10
120
188
74
150
70

แรงงาน
(คน)
4
1
5
2
8
13
7

ค่าใช้จ่าย
(บาท)
2,000.00
54,450.00
161,200.00
27,000.00
52,4000.00
120,500.00
59,500.00

96
24
48
790

12
13
1
66

48,000.00
18,000.00
2,000.00
545,050.00
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เครื่องจักร
ที่ใช้
1.Back hoe PC200
2. เครื่องสูบน้้า
3. เครื่องปั่นไฟฟ้า
4. เครื่องตัด-ดัด
5. รถ Trailer
6. เครื่องจีค้ อนกรีต
7. สกัดไฟฟ้า
8. ตู้เชื่อมไฟฟ้า
9. ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม
10. เครน 25 ตัน

หมายเหตุ
ปริมาณงาน
330 ลบ.ม. คลอง
ระบายน้้า คสล.
พืน้
กว้าง 55 ม.
หนา 0.45
ยาว 90 ม.
ผนัง คสล.ส้าเร็จรูป
สูง 2.40 ม.
หนา 0.25 ม.
ยาว 4 ม./ชิ้น

228

7.งานประกอบติดตั้ง
ชิน้ ส่วนส้าเร็จรูป
(ผนัง), 7

8.งานลงเหล็กพืน้ , 12
9.งานคอนกรีต
โครงสร้างพืน้ , 13

6.งานผลิตชิน้ ส่วน
ส้าเร็จรูป (ผนัง), 13
10.งานบ่มคอนกรีต, 1
5.งานขุดดินและตัด
หัวเสาเข็ม, 8
1.งานส้ารวจ, 4
4.งาน Bypass น้้า/กั้น
น้า้ , 2

2.งานปรับพื้นที่, 1

3.งานตอกเสาเข็ม, 5

ภาพ 8 แสดงข้อมูลจ้านวนแรงงานคนในการท้างานแต่ละขันตอนโดยวิธี Semi-Precast
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ภาพ 9 แสดงข้อมูลเวลาในการท้างานแต่ละขันตอนโดยโดยวิธี Semi-Precast
จากตาราง 3 ข้อมูลแรงงาน ระยะเวลา เครื่องจักร และค่าใช้จ่ายที่เกิด ขึน้ ของการก่อสร้างคลองระบาย
น้้า คสล. วิธี Semi-Precast พบว่า ใช้เวลาด้าเนินการทั้งหมด 790
ชม. ( 65 วัน )
ใช้แรงงานทั้งหมด
66
คน
ปริมาณผลผลิตที่ได้(ชม.ทั้งหมดของงาน)

การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)

=

โดยผลผลิต/จ้านวนคน

= 60.77 ชม./คน
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ปัจจัยที่ใช้สูงสุด(จ้านวนคนที่ใช้สูงสุด)

=

790(ชม.)
13(คน)
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0
ระยะเวลา (ชม.)

แรงงาน (คน)

โดยวิธีทั่วไป

ค่าใช้จ่าย (พันบาท)

การเพิ่มผลิตภาพ
(ชม./คน)

โดยวิธี Semi-Precast

ภาพ 10 แสดงแผนภูมิแท่งแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการก่อสร้างคลองระบายน้า คสล.
โดยวิธีทั่วไป และ วิธี Semi-Precast

วิจารณ์และสรุปผล
ผลการศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบการก่อสร้างคลองระบายน้้า คสล. โดยวิธีทั่วไป และ วิธี Semi-Precast
ในปริมาณงานที่เท่ากัน 330 ลบ.ม. โดยโครงสร้างที่ท้าการก่อสร้างเป็นรูปแบบตัวยู ขนาดพื้นกว้าง 5.50 ม. หนา
0.45 ม.,ขนาดผนัง สูง 2.40 ม. หนา 0.25 ม. และมีความยาว 90.00 ม. ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ถึง พฤษภาคม
2561 สรุปผลลัพธ์ที่ได้ มีดังนี้
1. จ้านวนแรงงานลดลง 31.91 % - ก่อสร้างโดยวิธที ั่วไป ใช้แรงงานรวม 97 คน
- ก่อสร้างโดยวิธี Semi-Precast ใช้แรงงานรวม 66 คน
2. ระยะเวลาลดลง
2.47 % - ก่อสร้างโดยวิธที ั่วไป ใช้เวลารวม 810 ชม.
- ก่อสร้างโดยวิธี Semi-Precast ใช้เวลารวม 790 ชม.
3. ค่าใช้จา่ ยลดลง
5.14 % - ก่อสร้างโดยวิธที ั่วไป มีค่าใช้จา่ ยรวม 574,586 บาท
- ก่อสร้างโดยวิธี Semi-Precast มีค่าใช้จา่ ยรวม 545,050 บาท
4. การเพิ่มผลิตภาพเพิ่มขึน้ 6.77 % - ก่อสร้างโดยวิธที ั่วไป การเพิ่มผลิตภาพ 54 ชม./คน
- ก่อสร้างโดยวิธี Semi-Precast การเพิ่มผลิตภาพ 60.77 ชม./คน
อภิปรายผลการวิจัย
ขั้นตอนการก่อสร้าง.(จากตาราง 1) เมื่อน้าผลขั้นตอนการก่อสร้างทั้ง 2 รูปแบบ มาเปรียบเทียบกันแล้ว
ขั้นตอนในส่วนงานฐานรากจะเหมือนกัน ใช้เ สาเข็ม ขนาดเดียวกัน โครงสร้างพื้นจะใกล้เคียงกัน ส่วนงานผนัง จะ
แตกต่างกัน โดยการก่อสร้างคลองระบายน้้า คสล..ตัวยู.โดยวิธี. Semi-Precast เป็นผนังที่หล่อส้าเร็จมาจากโรงงาน
จึงสามารถติดตั้งได้สะดวก รวดเร็ว และขั้นตอนการท้างานไม่ยุ่งยากหลายขั้นตอนต่างกับการก่อสร้างโดยวิธีทั่วไป
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ซึ่ง ต้องติดตั้งแบบค้้ายันและยังต้องการเวลา ให้ค อนกรีตรับกำลัง ได้ จนถึง จุดที่ส ำมำรถถอดแบบคำยันได้ก่อน จึง จะ
สำมำรถดำเนินงำน ในขันตอนต่อไปได้
แรงงาน (จากตาราง 2 และ 3) แรงงานที่ด้าเนินการในแต่ละขั้นตอน ส่วนใหญ่จะเป็นคนงานชุดเดียวกัน
ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนจบ โดยแต่ละชุดจะประกอบด้วย กลุ่มคนงานและหัวหน้าชุดหรือโฟร์แมน 1 คน ซึ่งจากข้อมูล
พบว่าโครงการก่อสร้างคลองระบายน้้า คสล. โดยวิธี Semi-Precast (ปริมาณงาน 330 ลบ.ม.) ใช้คนงาน แต่ละชุด
ประมาณ 13 คน น้อยกว่าการก่อสร้างโดยวิธี ทั่วไป ที่ใช้คนงาน 15 คน แต่ยังมีปัจจัยอื่น ที่ส่งผลกระทบกับจ้านวน
คนงาน เช่น ระยะเวลาในการด้าเนินงาน ที่ต้องรีบเร่งมากเพียงใด งบประมาณหรือต้นทุนของผู้รับจ้างด้าเนินการ
มีมากน้อยเพียงใด ความยากง่ายของแบบ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและการสนับสนุนของมวลชนในพืน้ ที่นนั้ ๆ ล้วนแต่
เป็นปัจจัยที่ตอ้ งน้ามาพิจารณาจัดจ้านวนแรงงานด้วย
เวลาที่ใช้ (ตาราง 2 และ 3) พบว่า ระยะเวลาในการด้าเนินงานฐานราก เสาเข็ม และพื้นคลองระบายน้้า
คสล.ทั้ง 2 รูปแบบใกล้เคียงกัน แต่ในการก่อสร้างโดยวิธที ั่วไป จะใช้ระยะเวลาในส่วนของงานผนัง 240 ชม.นานกว่า
โดยวิธี Semi-Precast ซึ่งใช้ระยะเวลา 220 ชม. ทีส่ ั้นกว่า เนื่องจากไม่ตอ้ งเข้าแบบหน้างาน ผนังคอนกรีตหล่อมาจาก
โรงงาน เตรียมแต่การติดตัง้ เท่านั้น อีกทั้งจะลดระยะเวลาเนื่องจากไม่ต้องรอให้คอนกรีตเซ็ตตัวตามก้าหนดเวลา ซึ่ง
เป็นปัญหาของการก่อสร้างรูปแบบทั่ว ๆ ไป เนื่องจากต้องรอคอนกรีตเซ็ตตัวก่อน จึงจะด้าเนินการรือ้ แบบค้้า ยันได้
เพื่อความปลอดภัย แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบกับเวลา เช่น สภาพภูมิอากาศ การท้างานในฤดูฝน ความ
ช้านาญของคนงานและผู้ควบคุมงาน สภาพคล่องทางการเงิน สภาพแวดล้อมพื้นที่ท้างาน เหมาะส้าหรับการขนย้าย
ล้าเลียงเครื่องจักรต่าง ๆ เป็นต้น
ค่าใช้จ่าย จากข้อมูล (ตาราง 2 และ 3) ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานฐานราก เสาเข็ ม และพื้นคลองทั้ง 2
รูปแบบใกล้เคียงกัน แต่ ในส่วนของงานโครงสร้างผนัง วิธกี ารก่อสร้างทั่วไป จะมีค่าใช้จา่ ยรวม 1,741 บ./ลบ.ม. และ
การก่อสร้างโดยวิธี Semi-Precast มีค่าใช้จ่ายรวม 1,651 บ./ลบ.ม. ตามจ้านวนแรงงานและระยะเวลาที่ใช้ใ นการ
ด้าเนินงาน จะพบว่า โดยวิธกี ารก่อสร้างทั่วไปจะมีค่าใช้จา่ ยรวม สูงกว่า การก่อสร้างโดยวิธี Semi-Precast
ข้อเสนอแนะ
จากข้อมูลการวิจัย ข้อสรุปต่าง ๆ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อน้ามาเปรียบเทียบ วิจัยและสรุปผล หากท้าการศึกษาเก็บข้อมูลหลาย ๆ
โครงการ ที่มีความคล้ ายคลึงกัน จะได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากโครงการที่ผู้วิจัยเข้าไปเก็บ
ข้อมูล ยังเป็นการทดลองพัฒนา การเปลี่ยนแปลงรูปแบบก่อสร้างของบริษัท การท้างานในแต่ละขั้นตอนยังขาดคู่มือ
วิธีการที่เป็นมาตรฐานและยังต้องเพิ่มทักษะ เทคนิคในการท้างานของแต่ละกลุ่มช่าง ซึ่งจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
ความช้านาญ เชี่ยวชาญ และทักษะในแต่ละกลุ่ม
2. บริษัทฯ และหน่วยงานฯ ควรมีแผนกหรือฝ่าย พัฒนาการท้างานหรือวิเคราะห์ปรับปรุงคุณภาพงาน
แนะน้าด้านเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งขั้นตอนวิธีการเครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ น้ามาทดแทนรุ่นเก่า ๆ หรือ
แรงงานที่เป็นปัญหาการขาดแคลน เพื่อให้การท้างานได้เต็มประสิทธิภาพ งานที่ได้มีคุณภาพ มีมาตรฐานเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับเจ้าของงาน ลูกค้า
3. การเลือกระบบก่อสร้าง ว่าจะใช้วิธกี ารก่อสร้างแบบใด พิจารณาถึงข้อดี ข้อเสีย ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง
ๆ เช่น ความต้องการของเจ้าของงาน พร้อมมวลชนในพืน้ ที่ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ หรือทรัพยากรด้านแรงงาน
แหล่งวัตถุดิบต่าง ๆ ความปลอดภัยในการท้างานและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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4. การเลื อ กใช้ ร ะบบการก่ อ สร้ า งแบบ Precast และ Semi-Precast เหมาะกั บ งานที่ มี ป ริ ม าณมาก
เพียงพอ ถึงจะคุ้มทุน แม้ว่าจะสามารถสร้างปริมาณงานได้มากในเวลาที่สั้นแต่การลงทุนค่อนข้างสูงในส่วนของการ
ลงทุน แบบหล่อชิ้นส่วนส้าเร็จรูป (Mould) ผลิตชิ้นส่วนส้าเร็จรูปและการยก-ย้าย ชิ้นงาน รวมกั บการขนส่งจาก
โรงงานถึงสถานก่อสร้าง จึงควรน้ามาประกอบในการพิจารณา เลือกระบบ รูปแบบ
5. การเปลี่ยนแปลงพัฒนารูปแบบการก่อสร้าง Precast และ Semi-Precast จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลด
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ช่วยลดปัญหาคุณภาพของงานและงานที่ได้มาตรฐานแตกต่างกัน เนื่องจากลักษณะ
การท้างานจะเป็นการท้างานซ้้า ๆ ท้าให้พนักงานที่ปฏิบัติมีความช้านาญ ถูกต้อง เพิ่มปริมาณมากขึ้น
ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยครังต่อไป
1. ศึกษาพัฒนาการสร้างองค์ความรู้ วิธีการ ขั้นตอน และแนวคิดน้าไปสู่การพัฒนาวิธีการก่อสร้างอื่น ๆ
มาใช้เป็นรูปแบบ Precast เพื่อการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เป็นมิต รกับสิ่งแวดล้อม สามารถน้าไปใช้กับโครงการอื่น ๆ
ในอนาคตได้
2. ควรศึกษาการพัฒนาด้านคุณภาพ และสวัสดิการของพนักงาน แรงงาน ของบริษัทก่อสร้าง เพื่อสร้าง
แรงจูงใจ ให้พนักงานท้างานกับบริษัทต่อเนื่องระยะยาว ซึ่งจะท้าให้พัฒนาความช้านาญ เชี่ยวชาญ รู้เทคนิคเฉพาะ
ด้านดีขึน้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ คุณภาพของงานก่อสร้าง
3. ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน ข้อบังคับ ทางระบบราชการที่เป็นอุปสรรคกับการเปลี่ยนแปลง พัฒนารูปแบบ
งานก่อสร้างแทนรูปแบบเดิมๆ
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การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อสนับสนุนพืนที่ภูมิทัศน์ในศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา
Water Resources Development for Supporting Landscaped Area in Medical
Center and Hospital University of Phayao
เทิดทัศน์ ภูริธรรมวิวัฒน์1* และ กิตติพงษ์ วุฒจิ ้านงค์2
Terdtas Phurithammawiwat 1* and Kittipong Vuthijumnonk 2
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าเรื่อง การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อสนับสนุนพื้นที่ภูมิทัศน์ศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคถึงปริมาณแหล่งน้้าต้นทุนของโครงการว่า
มีปริมาณเพียงพอที่จะสนับสนุนโครงการได้หรือไม่
จากผลการศึกษาค้นคว้าที่ไ ด้พบว่า แหล่ง น้้าต้นทุนเพียงพอต่อความต้องการ โดยรูปแบบของโครงการ
ประกอบด้วย การสูบน้้าด้วยไฟฟ้าและการสร้างอ่างเก็บน้้า โครงการสูบน้้าแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกสูบชักน้้าด้วย
ก้ าลัง 14.23 กิโ ลวัตต์ และพักน้้า ที่ถัง พัก บริเ วณเรือนพัก รับรอง ใช้ท่อขนาด 4 นิ้ ว ช่วงที่ 2 ปล่อยน้้าสู่พื้นที่ศูนย์
การแพทย์ด้วยแรงโน้มถ่วง ใช้ท่อขนาด 6 นิ้ว เขื่อนเป็นชนิดเขื่อนดิน ท้านบดินสูง 11 เมตร ความจุ ที่ระดับสูง สุด
เท่ากั บ 110,000.00 ลูกบาศก์เ มตร ความจุที่ร ะดับเก็ บกั ก เท่ากั บ 76,967.00ลูก บาศก์เ มตร โครงการสามารถ
ช่วยเหลือพืน้ ที่ป่าไม้ในบริเวณศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เพียงพอต่อความต้องการ
ค้าส้าคัญ: พิจารณาโครงการ ส้ารวจ ออกแบบ

Abstract
The objective of this study was to conduct technical feasibility the sufficiency of water resource for
supporting landscaped area.
The results of this study indicated that the water resource development project consisted of electrical
pumping system and constructing a reservoir. The pumping system divided into two phases. The first one was
pumping water with a power of 14.23 kW and 4 inch pipe. water was kept in a tank at the guesthouse. The
second phase was releasing water from the tank to Medical Center by gravity using 6 inch pipe. A reservoir was
characterized by 11 meter height earth dam, a maximum capacity of 110,000.00 cubic meters, a storage capacity
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of 76,967.00 cubic meters. This project could support sufficient quantity of water forest and landscaped area in
University of Phayao Medical Center and Hospital.
Keywords: Project consideration, Survey, Design

บทน้า
ปัญหาการขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูแล้ง เป็นปัญหาที่เ กิดขึ้นกั บพื้นที่หลายพื้นที่ใ นประเทศไทยที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นทุก ๆ ปี รวมทั้งมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีพนื้ ที่ป่าไม้ค่อนข้างมากจึงต้องประสบกับปัญหานีด้ ้วย ปัญหาที่
เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย และการเจริญเติบโตของชุมชนข้างเคียง จึงส่งผลให้ความ
ต้องการใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโ ภคมีเพิ่ม มากขึ้น ท้าให้ทางมหาวิทยาลัยตะหนัก ถึ งปัญหา
ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่างเก็บน้้าที่มีปริมาณน้้าอย่างจ้ากัด
การพัฒนาแหล่งน้้าและการบริหารจัดการน้้าของมหาวิทยาลัย มักประสบปัญหามาโดยตลอด เนื่องจากการ
หาบริเวณที่เหมาะสมในการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ท้าได้ยาก นอกจากนี้ยังต้องประสบปัญหาทางด้านผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุผลดังกล่าวท้าให้เห็นว่า การพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กจะท้าได้ง่ายและคล่องตัวกว่า เพราะจะ
สามารถสร้างให้กระจายอยู่ทั่ว ๆ ไปทุกพืน้ ที่ และในปีหนึ่ง มีน้าเสียที่ถูกปล่อยทิง้ จากหอพักภายในมหาวิทยาลัย เป็น
จ้านวนค่อนข้างมาก ถ้าหากไม่มีการจัดการที่ดีอาจส่ง ผลกระทบต่อพื้นที่ภ ายในมหาวิทยาลัยและบริเ วณชุม ชน
ข้างเคียงได้
ในการศึกษานี้จะเป็นการบริหารจัดการพัฒนาแหล่งน้้า จากน้้าที่ได้มาจากการอุปโภคบริโภคบริเวณหอพัก
และอาคารข้างเคียงภายในมหาวิทยาลัยพะเยา มาบริหารจัดการให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ด รวมทั้งพัฒนาหาแหล่งน้้า
จากพื้นที่มหาวิทยาลัย ที่พอมีศักยภาพในการสร้างอ่างกักเก็บน้้าภายในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าในบริเวณพืน้ ที่โรงพยาบาลและบริเวณภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างมั่นคงและยืน
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า เพื่อศึกษาปริมาณแหล่งน้้าต้นทุน ปริมาณความต้องการน้้าของพืช เพื่อ
ศึกษาสภาพภูมิประเทศในการก่อสร้างโครงการที่เหมาะสมและเพื่อศึกษาออกแบบระบบท่อส่งน้้าและขนาดอ่างเก็บ
น้้าเบือ้ งต้นที่เหมาะสม
ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษานีจ้ ะด้าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ในพืน้ ที่ขอบเขตมหาวิทยาลัยพะเยา บริเวณ
พืน้ ที่ตงั้ หัวงาน และพืน้ ที่สวนป่าที่ได้รับประโยชน์ 365 ไร่ การศึกษานีจ้ ะประกอบด้วยขั้นตอนการด้าเนินการ คือ งาน
พิจารณาโครงการ งานส้ารวจขอบเขตโครงการ และงานออกแบบลัก ษณะเค้าโครงเบื้องต้น เริ่มจากเก็บรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐาน ปริมาณน้้าต้นทุน ความต้องการน้้าของพืช ตลอดจนการออกระบบท่อส่งน้้าและลักษณะอ่างเก็ บน้้ า
เบือ้ งต้น
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1.1 ปริมาณความต้องการใช้น้าของพืช
1.2 ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี ปริมาณน้้าท่า
1.3 ปริมาณการใช้น้าจากหอพักและปริมาณน้้าทิง้
1.4 ข้อมูลสภาพภูมิประเทศที่ตงั้ ของโครงการ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
2.2 อุปกรณ์ส้ารวจภาคสนาม เช่น กล้องวัดระดับ เทปวัดระยะ และกล้องถ่ายภาพดิจติ อล
2.3 เครื่องค้านวณ
2.4 แผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000
2.5 โปรแกรมวิเคราะห์แผนที่ทางภูมิศาสตร์ ร่วมกับโปรแกรม Google Earth
วิธกี าร
การศึกษาครั้งนีม้ ีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบความเหมาะสม ในการจัดการระบบน้้าทิง้ ที่ปล่อยลง
สู่ฝ าย น้ามาใช้ประโยชน์ในการเก็บและส่ง ให้พื้นที่ ป่าไม้บริเวณโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการสังเกต
สอบถาม บันทึก และเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณน้้าทิง้ ที่ปล่อย ปริมาณน้้าต้นทุน ชนิดของพืชในพืชที่จัดส่ง การจัดการ
น้้า ระบบท่อส่งน้้าจากแหล่งรับน้้าสู่ปลายทาง การหาต้าแหน่งอ่างเก็บน้้า ขนาดอ่างเก็บน้้าที่เหมาะสม และปั ญหา
อุปสรรคในการด้าเนินการ ตลอดจนความคุ้มค่า ความเหมาะสม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์โครงการ จะต้องใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาจากเจ้าหน้า ที่ฝ่ าย
อาคารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ส้าคัญได้แก่ ข้อมูลมั่วไปของพื้นที่ ปริมาณน้้าที่ปล่อยจากบริเวณหอพักและอาคาร
ต่างๆที่ปล่อยลงสู่ฝ าย และข้อมูลจากการค้นหาเพิ่ม เติม ได้แก่ ปริม าณพื้นที่โ รงพยาบาล ข้อมูลชนิดพืช ในพื้นที่
โรงพยาบาล ข้อมูลระดับในพืน้ ที่ ปริมาณน้้าฝน ปริมาณน้้าท่า ปริมาณความต้องการน้้าของพืช
ขันตอนการศึกษา
ในการศึกษาโครงการจัดหาน้้าเพื่อสนับสนุนพืน้ ที่เพาะปลูกบริเวณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยานั้นต้อง
ใช้วิธีด้าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน มีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้
1. การศึกษาข้อมูลทั่วไปของพืน้ ที่
2. การหาปริมาณความต้องการน้้าของพืชในพืน้ ที่
3. การหาน้้าเพื่อสนับสนุนโครงการ
4. การพิจารณาโครงการเบือ้ งต้น
5. การออกแบบลักษณะโครงการเบือ้ งต้น
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การศึกษาข้อมูลทั่วไปของพืนที่
พื้นที่ท้าการศึกษาตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา ต้าบลแม่กา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา พิกัด UTM
ที่ 596723 E 2104673 N ระวางแผนที่หมายเลข 4947 II ชุด L7018 ของแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 หมู่ที่ 2 บ้านแม่กา
ต้าบลแม่กา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา (ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560)
อาณาเขตของพืน้ ที่โครงการ ต้าบลแม่กา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ทิศเหนือ
ติดกับอ้าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ทิศใต้
ติดกับอ้าเภองาว จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับอ้าเภอดอกค้าใต้ และอ้าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก ติดกับอ้าเภอวังเหนือ จังหวัดล้าปาง
โดยพืน้ ที่ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมีพนื้ ที่ทั้งหมดประมาณ 581 ไร่
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ภาพ 1 แสดงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่มา: กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา (2560)
พืน้ ที่ทั้งหมด 581 ไร่ (แบ่งเป็น
1. สวนป่าพืน้ ที่เท่ากับ 236.32 ไร่ คิดเป็น 40.69% ของพืน้ ที่ทั้งหมด
2. ป่าเบญจพรรณพืน้ ที่เท่ากับ 121.22 ไร่ คิดเป็น 20.87% ของพืน้ ที่ทั้งหมด
3. ทุ่งหญ้าสลับไม้ พุ่มเตีย้ -ข้าวโพดพืน้ ที่เท่ากับ 7.34 ไร่ คิดเป็น 1.26% ของพืน้ ที่ทั้งหมด
4. อาคาร สิ่งปลูกสร้างและพืน้ ที่วา่ งเปล่าพืน้ ที่เท่ากับ 215.84 ไร่ คิดเป็น 37.17% ของพืน้ ที่ทั้งหมด
โดยชนิดพืชในพืน้ ที่ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล จะคิดเป็นสวนป่าทั้งหมดมีพนื้ ที่ เท่ากับ 365 ไร่
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การศึกษาปริมาณฝน
บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่มีสถานีวัดน้้าฝนอยู่ในล้าน้้า ดังนั้นในการประเมินหาปริมาณน้้าต้นทุนของ
โครงการ จึงต้องใช้ข้อมูลพืน้ ที่ใกล้เคียงเปรียบเทียบ นั่นคือปริมาณน้้าฝนของอ่างเก็บน้้าแม่ต้า
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณน้าฝนเฉลี่ยรายเดือนที่อ่างเก็บน้าแม่ต้า อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

76.20

174.60

104.10

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

164.90 205.20 185.70 102.60

หน่วย : มิลลิเมตร
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ธ.ค.

ม.ค.
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ปริมาณน้าฝนรายเดือนเฉลี่ยที่อ่างเก็บน้าแม่ต้า
ปริมาณน้้าฝน มิลลิเมตร
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ภาพ 2 แสดงกราฟปริมาณน้าฝนรายเดือนเฉลี่ยที่อ่างเก็บน้าแม่ต้า อ.เมือง จ.พะเยา
หมายเหตุ: หน่วย : มิลลิเมตร
ที่มา: ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์ ส่วนอุทกวิทยา (2560)
การหาปริมาณความต้องการน้าของพืช
ในการค้านวณหาความต้องการน้้าของพืชเพื่อการเพาะปลูกนั้น ก็เพื่อน้าค่าเหล่านีม้ าประกอบการ
พิจารณาค้านวณหาน้้าต้นทุนว่าเพียงพอหรือไม่ ปริมาตรกักเก็บของอ่างเก็บน้้า หรือปริมาณน้้าที่จะต้องผันจากหัว
งานเข้าคลองส่งน้้าต่อไป
ขั้นตอนการหาปริมาณความต้องการน้้าในพืน้ ที่บริเวณศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย
พะเยา ต้องการข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
1. แผนการปลูกพืช (Cropping Pattern)
2. ชนิดของพืชที่ปลูก
3. ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้าของพืช (Crop Coefficient)
4. การใช้น้าของพืชอ้างอิง (Potential Evapotranspiration)
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เนื่องจากพืช ส่วนใหญ่บริเ วณศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสวนป่า พืช จึงไม่
ต้องการดูแลมากนัก แผนการปลูกพืชจึงเว้นหน้าฝนช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน ซึ่งมีปริมาณน้้าเพียงพอต่อความ
ต้องการของพืชอยู่แล้ว ค่า Crop Factor (Kc) คิดชนิดพืชเป็นไม้ยืนต้น
โดยผลจากการประเมินความต้องการใช้น้าของพืชในปัจจุบันจะน้าไปเปรียบเทียบกับปริมาณน้้าต้นทุน ที่มี
อยู่ มีความต้องการใช้น้าอยู่ที่ 847 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ดังนั้นปริมาณความต้องการน้้าของพืน้ ที่ศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิท ยาลั ยพะเยาจะเท่ ากั บ 186,880 ลูก บาศก์เ มตรต่อ ปี และค่าชลภาระสูง สุดเท่ ากั บ 0.1103
ล./วินาที/ไร่
การหาน้าเพื่อสนับสนุนโครงการ
แหล่งน้้าที่มีศักยภาพสนับสนุนปริมาณน้้าเพื่อการเพาะปลูก บริเวณโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา ที่
ท้าการศึกษาไว้มีอยู่ 2 แหล่งคือ
1. ฝายบริเวณหน้าหอพัก (ฝายห้วยทับช้าง)
2. อ่างเก็บน้้าบริเวณหน้าบ้านพักอธิการบดี (อ่างห้วยเคียน)

ภาพ 3 แสดงแหล่งน้าที่สนับสนุนพืนที่เพาะปลูกโครงการ
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จากการศึกษาปริม าณน้้าต้นทุนทั้ง ฝาย (ห้วยทับช้าง) และอ่างเก็ บน้้า (ห้วยเคียน) สรุปรายละเอียดได้
ดังต่อไปนี้
น้้าจากฝาย (ห้วยทับช้าง)
1. น้้าท่า มีปริมาณเท่ากับ 332,700 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
2. น้้ า ทิ้ ง ที่ ป ล่ อ ยลงสู่ ฝ าย มี ป ริ ม าณเท่ า กั บ 537,952 ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ ปี (กองอาคารและสถานที่
มหาวิทยาลัยพะเยา, 2560)
น้้าจากอ่างเก็บน้้า(ห้วยเคียน)
1. น้้าท่า มีปริมาณเท่ากับ 74,200 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
รวมปริมาณน้้าต้นทุนทั้งหมดเท่ากับ 944,852 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และคิดเผื่อการสูญเสียจากการซึม การ
ระเหย ประมาณร้อยละ 40 แล้วเหลือปริมาณน้้าเท่ากับ 566,910 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ในขณะที่ปริมาณความต้องการ
น้้าเพื่อการเพาะปลูกพืน้ ที่ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยามีปริมาณเท่ากับ 186,898.25 ลูกบาศก์
เมตรต่อปี จึงสรุปได้วา่ ปริมาณน้้าต้นทุนที่มี เพียงพอต่อความต้องการ
การพิจารณาโครงการเบืองต้นและการออกแบบลักษณะโครงการเบืองต้น
จากการพิจารณาแผนที่ กรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1 : 50,000 ประกอบกับการส้ารวจภูมิประเทศจริง
ในสนาม สามารถสรุปได้ว่า
โครงการที่มีความเหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่มากที่สุด จากการวิเคราะห์ ควรเป็นโครงการสถานีสูบน้้าด้วย
ไฟฟ้าด้วยสูบจากฝายห้วยทับช้างบริเวณหน้าอาคารหอพัก เนื่องจากมีน้าไหลตลอดทั้งปีจากการอุปโภคบริโภคของ
ประชากรในมหาวิทยาลัย อีกทั้งพื้นที่บริเวณนั้นมีความสามารถในการพัฒนาเป็นที่ตั้งของสถานีสูบน้้าได้ และการ
ก่อสร้างอ่างกักเก็บน้้าบริเวณหน้าบ้านพักอธิการบดีเพื่อกักเก็บและสนับสนุนปริมาณน้้าเพิ่มเติม
การออกแบบเชิงวิศวกรรมของสถานีสูบน้้า ประกอบด้วย การค้านวณหาความต้องการใช้น้าสูงสุดของพืช
การออกแบบขนาดของคลอง/ท่อส่งน้้า การค้านวณการสูญเสีย Head ในระบบท่อส่งน้้า การออกแบบอัตราการสูบ
และระดับส่งของเครื่องสูบน้้า การเลือกประเภทของเครื่องสูบน้้าที่เหมาะสม การค้านวณหาระดับติดตั้งสูงสุดของ
เครื่องสูบน้้าเพื่อป้องกันการเกิดโพรง (Cavitation) และการค้านวณเกี่ยวกับความดันที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการกระแทก
ของน้้า เป็นต้น

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์การศึกษาหาปริมาณน้้าต้นทุนของโครงการ ได้แก่ แหล่งน้้าจากฝายหน้าหอพัก และอ่าง
เก็บน้้าบริเวณหน้าบ้านพักอธิการบดี พบว่า น้้าต้นทุนเมื่อคิดเผื่อการสูญเสียที่ร้อยละ 40 แล้ว มีค่าเท่ากับ 566,910
ลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ปริมาณความต้องการน้้าของพืช ในขอบเขตพื้นที่ 365 ไร่ มีค่าเท่ากับ 186,898 ลูกบาศก์
เมตรต่อปี
การศึกษาหาต้าแหน่ง ที่ตั้ง ของโครงการ ต้าแหน่ง ที่ตั้ง ที่เ หมาะสมของโครงการนั้น แบ่ง เป็น 2 โครงการ
ด้วยกัน โครงการแรก โครงการสูบน้้าด้วยพลังงานไฟฟ้า จุดสูบน้้าจะอยู่ที่ ฝายหน้ามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นจุดที่น้าใช้
อุปโภคบริโภคทั้งหมดไหลรวมผ่านมาต้าแหน่งนี้ เดินท่อส่งน้้าขึน้ ไปพักน้้าที่จุดสูงสุดของเนินเขาบริเวณเรือนพักรับรอง
แล้ ว เดิ น ท่ อ ตามไหล่ท างของถนนไปยัง บริเ วณพื้น ที่ รับ ประโยชน์ โครงการก่อ สร้า งอ่ า งกั ก เก็ บ น้้ า พื้ น ที่ ภ ายใน
มหาวิทยาลัยที่พอมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นอ่างเก็บน้้านั้น พิจารณาจากพืน้ ที่มีช่องเขาและเป็นเนินเขาอยู่ใกล้กัน
สามารถกักเก็บน้้าได้มาก อยู่บริเวณสูงสามารถส่งน้้าไปยังพืน้ ที่เพาะปลูกได้ นั่นคือพืน้ ที่บริเวณหน้าบ้านพักอธิการบดี
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ผลของข้อมูล การส่งน้้าจากฝายบริเวณหน้าหอพักไปยังพืน้ ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาจะแบ่งออกเป็น
2 ช่วง ช่วงแรกใช้แรงจากปั้มชักน้้าขนาดก้าลังของปั้มประมาณ 14.23 กิโลวัตต์ และพักน้้าที่ถังน้้าบริเวณยอดเขาเรือน
พั ก รั บ รอง ระยะทาง 500 เมตร ใช้ ท่ อ ขนาด 4 นิ้ ว ช่ ว งที่ 2 ปล่ อ ยน้้ า สู่ พื้ น ที่ ศู น ย์ ก ารแพทย์ แ ละโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยาด้วยแรงโน้มถ่วง ระยะทาง 2,600 เมตร ใช้ท่อขนาด 6 นิว้
ขนาดของเขื่อนสรุปได้ว่า ท้านบดินมีความสูง 11 เมตร ความกว้างท้านบดิน 5.20 เมตร ความยาวท้านบดิน
140 เมตร ความจุที่ร ะดับ สูง สุดเท่ ากั บ 110,000.00 ลูก บาศก์เ มตร ความจุที่ร ะดั บเก็ บกั ก เท่ ากั บ 76,967.00
ลูกบาศก์เมตร

ภาพ 4 แสดงแผนผังแสดงต้าแหน่งต่างๆของโครงการ

วิจารณ์และสรุปผล
สรุปผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาค้ น คว้ า เรื่ อ ง การพั ฒ นาแหล่ ง น้้ า เพื่ อ สนั บ สนุ น พื้ น ที่ ภู มิ ทั ศ น์ ใ นศู น ย์ ก ารแพทย์ แ ละ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาแหล่งน้้ารองรับการขนาดแคลนน้้าของพื้นที่ในอนาคต
รวมทั้งการขยายตัวของประชากรภายในมหาวิทยาลัยและบริเ วณข้างเคียง โดยการหาปริม าณน้้าต้นทุนต่อ ความ
ต้องการน้้าของพื้นที่ว่าเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ โดยพบว่า น้้าต้นทุนมีค่าเท่ากั บ 566,910 ลูกบาศก์เ มตร
- Proceedings -

240

ในขณะที่ปริมาณความต้องการน้้าของพืชในพืน้ ที่ มีค่าเท่ากับ 186,898 ลูกบาศก์เมตรต่อปี จึงสรุปได้ว่าปริมาณน้้า
เพียงพอต่อความต้องการ รูปแบบโครงการจะประกอบด้วย โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าและอ่างกักเก็บน้้า โดยทั้ง 2
โครงการสามารถช่วยเหลือพืน้ ที่ป่าไม้ขนาด 365 ไร่ ในบริเวณศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้
อย่างเพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งยังช่วยในการป้องกัน แก้ปัญหาการขาดแคลนน้้าในพืน้ ที่มหาวิทยาลัยได้อีกด้วย
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาค้ น คว้ า เรื่ อ ง การพั ฒ นาแหล่ ง น้้ า เพื่ อ สนั บ สนุ น พื้ น ที่ ภู มิ ทั ศ น์ ใ นศู น ย์ ก ารแพทย์ แ ละ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในเชิงเทคนิคว่ามีความเป็นไปได้มากน้อย
เพี ย งใด ปริ ม าณน้้ า ในพื้น ที่ พ บว่า เพี ยงพอต่อ ความต้ อ งการ แต่ ก็ มี ข้ อ ก้ า จั ดทางด้า นคุ ณ ภาพน้้ า ที่ น้า มาใช้ว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ อาจต้องมีการตรวจวัดคุณภาพน้้า ในขั้นตอนล้าดับต่อไป
โครงการส่งน้้าด้วยท่อไม่สามารถใช้แรงโน้มถ่วงได้ตลอดแนว เนื่องจากปัจจัยทางด้านสภาพภูมิประเทศ
ที่เป็นเนินเขา จึงต้องน้าระบบสูบน้้าเข้ามาช่วยในการน้าน้้าส่ง ไปยังพื้นที่ ซึ่งจะท้าให้โครงการมีค่าใช้จ่ายที่เ พิ่ม ขึ้น
จึงต้องศึกษารายละเอียดความคุ้มทุนของโครงการต่อไป
ประเภทท่อ ใช้ท่อ HDPE เนื่องจากคุณ สมบัติใ นการโค้ง งอ สามารถ โค้ง งอได้เ ยอะ อายุก ารใช้ง านที่
ยาวนาน ไม่เปราะแตกหักง่าย ทนต่อสารเคมี และรับแรงดันได้มาก แต่ก็มีข้อเสียที่ราคาข้อนข้างสูง
เขื่อนเป็นชนิดเขื่อนดินประเภทแบ่งส่วน (ZONE TYPE DAM) เนื่องจากดินที่ใช้ในการถมตัวเขื่อนนั้นหาได้
ยาก และต้องใช้ใ นปริมาณที่มาก ขณะเดียวกันวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ดีในการถมตัวเขื่อนก็มีอยู่อย่างจ้ากั ด แต่การ
ก่อสร้างเขื่อนที่ดแี ละแข็งแรงก็มีปัจจัยหลาย ๆ อย่างประกอบกันทัง้ ในเรื่องของวัสดุ ขั้นตอนและวิธกี ารก่อสร้าง
ข้อเสนอแนะ
ในอนาคต หากพื้นที่ขยายเพิ่มมากขึน้ ความต้องการก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย การรับมือเตรียมความพร้อม
ควรหาแหล่ง น้้าสนับสนุนบริเ วณมหาวิทยาลัยเพิ่ม เติม เช่น การขุดสระน้้า การน้าน้้าอุปโภคบริโ ภคภายในศู น ย์
การแพทย์และโรงพยาบาลมาบ้าบัด
หากมีการวิจัยต่อยอดในลักษณะเดียวกัน ควรเพิ่มเติมข้อมูลทางด้านผลการวิเคราะห์ด้านธรณีวิทยาว่า
เหมาะสมในการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าหรือไม่ ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ถึงความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการแบบ
ก่อสร้างในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง และผลการวิเคราะห์คุณภาพของน้้าว่ามีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
หากงบประมาณในการด้าเนินโครงการมีอยู่อย่างจ้ากัด สามารถเลือกทางเลือกระบบสูบน้้าจากฝายเพียง
โครงการเดียวก็มีศักยภาพเพียงพอต่อความต้องการน้้าที่จะสนับสนุนพืน้ ที่ในปัจจุบันแล้ว
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การเพิ่มผลิตภาพในการบริหารคลังสินค้า: กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงราย
วิวัฒน์ค้าไม้ (สาขาแม่ลาว)
Increasing Productivity for Warehouse Management: The Case Study of
Chiang Rai Wiwat Wood Trading Limited Partnership (Mae Lao Branch)
วราสิษฐ์ ศรีเจริญจิตร์1* ธนกร ชมพูรัตน์2 และ อภิชาต บัวกล้า3
Warasit Sricharoenchit1* Thanakorn Chompoorat 2 and Apichat Buakla 2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เก็ บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้า
ระยะเวลา 2 ปี จากนั้นออกแบบแผนผัง คลังสินค้าใหม่ โดยใช้วิธีก ารแบ่ง กลุ่มสินค้าตามการวิเคราะห์แบบ ABC
Classification แล้วจึงค้านวณหาผลิตภาพและผลประหยัดที่เกิดขึน้ พบว่า แผนผังคลังสินค้าใหม่สามารถลดระยะทาง
ในการขนส่ง สินค้าลง ร้อยละ 28.16 และลดระยะเวลาการปฏิบัติงานลง ร้อยละ 18.98 ท้าให้ประหยัดค่าน้้ามัน
เชือ้ เพลิงในการขนส่งได้ 6,963.36 บาท ค่าจ้างพนักงาน 9,450 บาท และค่าเสื่อมราคารถโฟล์คลิฟท์ 1,564.42 บาท/
ปี นอกจากนี้ การออกแบบแผนผังคลังสินค้าใหม่ยังท้าให้ผลิตภาพเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ช่วยเสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันในธุรกิจค้าไม้แปรรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค้าส้าคัญ: การเพิ่มผลิตภาพ การขนส่งสินค้า ออกแบบแผนผัง

Abstract
The objective of this independent study was to collect warehouse management data for 2 years. New
warehouse layout was designed for the sample wood processing factory. ABC Classification was used as
a guideline for managing new warehouse layout. Productivity and the savings were calculated. From the research,
it was found that the shipping distance was deceased 2 8 . 1 6 percent and operating time was decreased
18.98 percent. It led to the savings in fuel oil cost in shipping at 6,963.36 baht, labor cost at 9,450 baht and
forklift depreciation expense at 1.564.42 baht / year. Moreover, it was found that new warehouse layout could
lead to continuous increase, which were competitiveness in the wood processing business.
Keywords: Increasing productivity, Shipping, Layout design
1นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
3คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1Graduate Student, School of Engineering, University of Phayao, Phayao 56000
2School of Engineering, University of Phayao, Phayao 56000
3School of Engineering, University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding anther : angpaoonline@hotmail.com
2คณะวิศวกรรมศาสตร์

- Proceedings -

243

บทน้า
ปัจจุบันไม้แปรรูปยังคงได้รับความนิยมใช้ในงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ท้าให้โรงค้าไม้แปรรูปในพื้นที่จัง หวัด
เชียงรายแข่งขันกันมากไม่ว่าจะเป็นมิติ ของราคา ลักษณะสินค้า รวมถึงการบริการที่ประทับใจ เพื่อตอบสนองต่ อ
ลูกค้า ถือเป็นปัจจัยต้น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อไม้แปรรูป (เมธา ดุลยธรรม, 2551) ซึ่งกระทบต่อส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ ดัง นั้น จึง ควรหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภ าพในการ
บริหารคลังสินค้า เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันจากผลิตภาพการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงค้า ไม้
แปรรูปตัวอย่างได้ ในเบื้องต้น คณะกรรมการบริหารได้ร่วมกับพนักงานระดมความคิด วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่
สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้าด้วยแผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) พบว่า การขาดแนวทางการ
จัดเก็บสินค้า ท้าให้ไม่ได้ใช้ข้อมูลวางแผนจัดเก็บสินค้าให้เกิดประโยชน์ เช่น ประเภทสินค้า ภายในคลังสินค้าทั้งหมด
สินค้าที่มีอัตราการหมุนเวียนสูง ลักษณะรูปแบบของการจัดเก็บสินค้า เป็นต้น และแผนผังคลังสินค้าจึงไม่สอดคล้อง
กับกิจกรรมการคลังสินค้าที่เป็นอยู่ พนักงานค้นหาสินค้า ไม่พบหรือท้าได้ช้า สินค้าจัดเก็บไม่เหมาะสมกับพืน้ ที่ ท้าให้
สินค้าที่มักจ้าหน่ายออกไปอยู่บ่อยครั้งถูกเก็บไว้โซนหลังของคลังสินค้า เกิดระยะทางขนส่ง เวลาและแรงงานมากใน
การขนย้ายสินค้า

ภาพ 1 แสดงปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึนในการบริหารคลังสินค้าของโรงค้าไม้แปรรูปตัวอย่าง
การปรับปรุง แผนผัง คลัง สินค้าเป็ นแนวทางหนึ่ง ที่จะช่ วยเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบริ หารคลัง สิ นค้ า ให้ กั บ
องค์การ โดยการวางแผนผังจัดการพืน้ ที่จัดเก็บสินค้าคงคลังอย่างมีระบบ ท้าให้สินค้าถูกจัดวางเป็นหมวดหมู่ ค้นหา
ได้ง่าย ถูกต้อง และที่ส้าคัญช่วยลดระยะทางการขนส่งสินค้าที่สิน้ เปลืองหรือไม่จ้าเป็นลง เกิดการประหยัดค่าใช้จา่ ย
และเวลา สามารถควบคุมอัตราหมุนเวียนและคุณภาพ รวมทั้งป้องกันการขโมยหรือสินค้าสูญหายได้ เป็นต้น
ดั ง นั้ น ผู้ ศึ ก ษาได้ เ ก็บ รวบรวมข้ อ มูล สิ น ค้ า และสภาพคลั ง สิ นค้ า ในช่ว งระยะเวลา 2 ปี ที่ ผ่ า นมาภายใน
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ (สาขาแม่ลาว) แล้วน้าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ และสร้างแนวทางการลด
ความสูญเสียในการขนส่ง สินค้าภายในคลัง สินค้า เช่น ระยะทางขนส่ง สินค้า ปริม าณการใช้น้ามันเชื้อเพลิง และ
ค่าใช้จ่ายต้นทุนการปฏิบัติงาน อันจะน้าไปสู่การเพิ่ม ผลิตภาพในการบริหารคลังสินค้า จึงเกิดเป็นการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองฉบับนีข้ นึ้
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วิธดี ้าเนินการวิจัย

ภาพ 2 แสดงขันตอนวิธดี ้าเนินการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการบริหารงานคลัง สินค้า เช่น การจัดการคลังสินค้า ขั้นตอน
การปฏิบัติงานคลังสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นต้น
2. เก็บรวบรวมและน้าเสนอข้อมูลสินค้าและแผนผังการจัดเก็บสินค้าของโรงค้าไม้แปรรูปตัวอย่าง ในช่วง
ระยะเวลา 2 ปี (เดือนพฤศจิกายน 2558-ตุลาคม 2560) แสดงเป็นตารางแสดงสถิติการ น้าเข้า-จ้าหน่าย ไม้แปรรูป
ชนิดต่าง ๆ ภายในคลัง สินค้ า ตารางแสดงสถิติก ารจ้ าหน่า ยไม้แ ปรรู ปชนิด ต่ าง ๆ ภายในคลัง สินค้ า ภาพพื้น ที่
คลังสินค้า ของโรงค้าไม้แปรรูปตัวอย่าง และภาพแผนผังการจัดเก็บสินค้าเดิม เพื่อให้ทราบรายละเอียดเบื้องต้นอัน
น้าไปสู่การปรับปรุงแผนผังคลังสินค้าใหม่
3. แบ่งกลุ่มสินค้าตามการวิเคราะห์แบบ ABC Classification แยกประภทสินค้าออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
A เป็นกลุ่มที่มียอดจ้าหน่ายในระดับสูง กลุ่ม B เป็นกลุ่มที่มียอดจ้าหน่ายในระดับปานกลาง และกลุ่ม C เป็นกลุ่มที่มี
ยอดจ้าหน่ายในระดับต่้า
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4. ค้านวณหาผลิตภาพที่เพิ่มขึน้ จากการออกแบบแผนผังคลังสินค้าใหม่ เปรียบเทียบผลลัพธ์ของระยะทาง
ในการขนส่งสินค้าจากพืน้ ที่จัดเก็บไปยังพืน้ ที่ปฏิบัติงาน และระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานในการขนส่งสินค้า
5. ค้านวณผลประหยัดที่เกิดขึน้ ในมิตขิ องค่าน้้ามันเชือ้ เพลิงในการขนส่ง ค่าจ้างพนักงาน และค่าเสื่อมราคา
รถโฟล์คลิฟท์โดยใช้หน่วยวัดเป็นตัวเงิน (บาท)
6. สรุปผลการวิจัยให้สัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งเสนอข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

ผลการศึกษา
การแบ่งกลุ่มสินค้าตามการวิเคราะห์แบบ ABC Classification

ภาพ 3 แสดงแผนภูมิแท่งแสดงสถิติจ้าหน่ายไม้แปรรูป ตังแต่เดือนพฤศจิกายน 2558-ตุลาคม 2560
จากแผนภูมิข้างต้น จะเห็นได้วา่ การจ้าหน่ายไม้แปรรูปออกจากคลังสินค้าทั้งหมด 46 รายการ ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2558-ตุลาคม 2560 มีปริมาตรรวมทั้งหมด 1,005.10 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นสินค้ากลุ่ม A จ้านวน
5 รายการ ปริมาตร 914.61 ลูกบาศก์เมตร ได้แก่ ไม้เบญจพรรณ ขนาด 1½x3 ไม้เบญจพรรณ ขนาด 2x8 ไม้แคมปัส
ขนาด 1½x3 ไม้เ บญจพรรณ ขนาด 1x8 และไม้แคมปัส ขนาด 2x12 คิดเป็นร้อยละ 91.00 สินค้ากลุ่ม B จ้านวน
14 รายการ ปริมาตร 87.57 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 8.71 และสินค้ากลุ่ม C จ้านวน 27 รายการ ปริมาตร 2.92
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 0.29 สอดคล้องกับกฎ 20/80 ของทฤษฎีพาเรโต กล่าวคือ สินค้ากลุ่ม A ซึ่งมีจ้านวนไม่
เกิน 20 ส่วนจาก 80 ส่วนของสินค้าทั้งหมดภายในคลังสินค้าจะจ้าหน่ายได้ถึงร้อยละ 80 ของยอดการจ้าหน่ายไม้แปร
รูปทั้งหมด ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นความส้าคัญของการก้าหนดประเภทและวิเคราะห์ปริมาณสินค้าหลัก เพื่อให้สามารถ
ออกแบบแผนผังและบริหารจัดการสินค้าให้เกิดประโยชน์ตอ่ องค์การมากที่สุด
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การปรับปรุงแผนผังคลังสินค้าใหม่

ภาพ 4 แสดงแผนผังการจัดเก็บสินค้าเดิม

ภาพ 5 แสดงแผนผังการจัดเก็บสินค้าใหม่
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จากภาพ 4 และ 5 พบว่า แผนผังการจัดสินค้าเดิมยังจัดวางสินค้าไม่เป็นระเบียบ แยกเป็นหมวดหมู่ อย่าง
ชัดเจน กล่าวคือ ยึดความสะดวกสบายและพื้นที่ว่างในการจัดเก็บสินค้าเป็นหลัก สินค้าใดมาก่อนจะจัดเก็บไว้พื้นที่
โซนหลังของคลังสินค้า สินค้าใดมาทีหลังจะจัดเก็บไว้ข้างหน้า และสินค้าต่างชนิดกันที่พอจะกองวางรวมกันได้ ก็จะ
เก็บไว้รวมกัน ซึ่งบางครั้งท้า ให้เกิดความสับสนในการหยิบสินค้า ยกตัวอย่าง มีค้าสั่งให้หยิบไม้เบญจพรรณ ขนาด
1½x3x4.00 ที่ต้าแหน่งมุมซ้ายบนของแผนผังเดิม แต่พนักงานกลับหยิบไม้ยาง ขนาด 1½x3x4.00 ออกมาจ้าหน่ายเป็น
ไม้เบญพรรณแทน ท้าให้เกิดความสูญเสียด้านค่าใช้จ่ายและเวลาในการขอเปลี่ยนคืนสินค้า เนื่ องจากไม้ยางมีราคาสูง
กว่าไม้เบญจพรรณ สาเหตุเกิดจากไม้แปรรูปทั้งสองชนิดจัดวางอยู่ใกล้กัน ท้าให้พนักงานที่สังเกตแต่ขนาดของไม้แปร
รูปเพียงอย่างเดียว เข้าใจผิดคิดว่าเป็นไม้ชนิดเดียวกันทั้งหมด ดังนั้นการออกแบบแผนผังการจัดเก็ บสินค้าใหม่จ ะ
ก้าหนดกลุ่มและประเภทของสินค้าอย่างชัดเจนตามตาราง 1 โดยใช้สถิตกิ ารจ้าหน่ายไม้แปรรูปมาเป็นเกณฑ์แบ่งกลุ่ม
สินค้า แยกชนิดและขนาดของไม้แปรรูป เพื่อป้องกันความสูญเสียต่าง ๆ และค้านึงถึงการสร้างผลิตภาพให้เกิดขึ้น ผู้
ศึกษาก้าหนดให้พื้นที่ด้านหน้าของคลังสินค้า จ้านวน 3,000 ตารางเมตร ส้าหรับจัดเก็บ สินค้ากลุ่ม A เนื่องจากเป็น
พื้นที่ที่ขนส่งสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว และใกล้กับพื้นที่ปฏิบัติงาน พื้นที่ตอนกลาง จ้านวน 700 ตารางเมตร ส้าหรับ
สินค้ากลุ่ม B และพืน้ ที่ดา้ นหลัง จ้านวน 300 ตารางเมตร ส้าหรับจัดเก็บสินค้ากลุ่ม C ที่มีระยะทางในการขนส่งสินค้า
มากแต่ทว่าความต้องการให้สินค้าถูกขนส่งออกมาจะน้อย
ตาราง 1 แสดงการแบ่งกลุ่มสินค้าตามพืนที่แผนผังใหม่
พืนที่

A1,A2
A2,A3
A5
A6
A4
B1
B1
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B3
B3
B3

ชนิดไม้
เบญจพรรณ1½x3

ปริมาตร
246.16

เบญจพรรณ 2x8

271.54

แคมปัส 1½x3

162.46

เบญจพรรณ 1x8

7.00

แคมปัส 2x12

181.75

แคมปัส B 1½x3

38.06

เบญจพรรณ 2x6

23.34

หมากก่อ 6x6

16.83

บพ.แข็ง6x6

27.50

เบญจพรรณ 2x4

6.43

เต็ง B (N.P) 2x4

16.02

เบญจพรรณ 1x10

0.00

แคมปัส 2x10

137.91

เต็ง B 2x4

5.08

เบญจพรรณ1½x4

2.99

แคมปัส 2x8

113.93

พืนที่

B3
B3
B3
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

ชนิดไม้
ไม้สน1x8

ปริมาตร
5.63

เบญจพรรณ ½x6

10.41

ยาง (N.P) 1½x3
กาเปอร์ต้นสน1½x3

11.17

แคมปัส B 1x6

4.29

เบญจพรรณ 1½x6

0.20

เต็ง ½x2

0.30

เต็ง ¾x6

1.03

เบญจพรรณ ½x2

1.61

เบญจพรรณ 1x2

0.27

เบญจพรรณ ½x5

0.14

แคมปัส 2x6

1.54

เต็ง ¾x4

0.75

เต็ง 1x2

1.92

เต็ง 1x3

0.18

เต็ง 1x4

0.48
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พืนที่

C1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2

ชนิดไม้
แคมปัส 1x12

ปริมาตร
0.48

เต็ง ¾x8

2.45

เต็ง 1x6

0.36

เต็ง 1x8

0.60

เต็ง 2x4

0.47

บพ.แข็ง 5x5

21.25

ยางต้นสน 1½x3

14.36

เมอซาว่า 1½x3

6.92

ยาง B 1½x3

3.81

เต็ง B 1½x3

0.63

เต็ง B 1½x4

3.43

เต็ง B 1½x6

1.38

เต็ง B 2x6

0.66

เต็ง B 2x8

4.59
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1. ผลิตภาพในการบริหารคลังสินค้าที่เพิ่มขึน
1.1 ระยะทางในการขนส่งสินค้า
ตาราง 2 แสดงตัวอย่างการเปรียบเทียบระยะทางในการขนส่งสินค้า
ชนิดไม้

A
จ้านวนครัง

เบญจพรรณ 1½x3
เบญจพรรณ 2x8
แคมปัส 2x12
แคมปัส B 1½x3
กาเปอร์ต้นสน 1½x3

431
312
17
16
1

แผนผังเดิม
B
2(AxB)
ระยะห่าง
ระยะทาง
(เมตร)
(เมตร)
40
34,480
65
40,560
45
1,530
40
1,280
65
130

แผนผังใหม่
C
2(AxC)
ระยะห่าง
ระยะทาง
(เมตร)
(เมตร)
20
17,240
45
28,080
45
1,530
50
1,600
55
110

ส่วนต่าง
(เมตร)
17,240
12,480
0
-320
20

ผลิตภาพ
ร้อยละ
50.00
30.77
0.00
-25.00
15.38

ตาราง 3 แสดงระยะทางในการขนส่งสินค้าโดยรวม
ระยะทาง (เมตร)

แผนผังเดิม
98,248

แผนผังใหม่
70,586

ส่วนต่าง
27,662

ลดลงร้อยละ
28.16

จากตาราง 2 และ 3 พบว่า การออกแบบแผนผัง คลัง สิ นค้ าใหม่ส ามารถลดระยะทางในการขนส่ ง
ไม้แปรรูปส่วนใหญ่ได้ เช่น ไม้เบญจพรรณ ขนาด 1½x3 ลดลงถึงร้อยละ 50.00 แต่ไม้แปรรูปบางชนิดมีระยะทางเพิ่มขึ้น
เช่ น แคมปั ส B ขนาด 1½x3 เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 25.00 เนื่ อ งจากต้ อ งการจั ด เก็ บ ไว้ ใ ห้ ต รงตามพื้ น ที่ ก ลุ่ ม สิ น ค้ า
โดยภาพรวมท้าให้ลดระยะทางในการขนส่งสินค้าได้ 27,662 เมตร คิดเป็นอัตราผลิตภาพร้อยละ 28.16
1.2 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตาราง 4 แสดงระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา (ชั่วโมง)

แผนผังเดิม
374.62

แผนผังใหม่
303.51

ส่วนต่าง
71.11

ลดลงร้อยละ
18.98

จากตาราง 4 พบว่า การออกแบบคลังสินค้าใหม่สามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติงานในการขนส่งสินค้า
ได้ 71.11 ชั่วโมง คิดเป็นอัตราผลิตภาพร้อยละ 18.98
2. ผลประหยัดที่เกิดขึนจากการออกแบบ
2.1 ค่าน้้ามันเชือ้ เพลิงในการขนส่ง
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ตาราง 5 แสดงผลประหยัดของค่าน้ามันเชือเพลิง
ปริมาณ (ลิตร)
ต้นทุน* (บาท)

แผนผังเดิม
884.23
24,731.97

แผนผังใหม่
635.24
17,768.61

ส่วนต่าง
248.99
6,963.36

ลดลงร้อยละ
28.16
28.16

หมายเหตุ:* ราคาน้้ามัน 27.97 บาท/ลิตร ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
จากตาราง 5 พบว่า การออกแบบคลังสินค้าใหม่สามารถลดปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงในการขนส่ง
สินค้าได้ 248.99 ลิตร และประหยัดต้นทุนค่าน้้ามันเชือ้ เพลิงได้ 6,963.36 บาท
2.2 ค่าจ้างพนักงาน
ตาราง 6 แสดงรายการค่าจ้างพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานคลังสินค้า
รายการ
ค่าจ้างรายวันพนักงงานโรงงาน 2 คน
ค่าจ้างรายวันพนักงงานขาย-จัดชือ้ 1 คน
(ส้าหรับก้ากับดูแลการจัดเก็บคลังสินค้า)
รวมเป็นเงิน

หน่วยละ (บาท)
300.00
450.00

เป็นเงิน (บาท)
600.00
450.00
1,050.00

จากตาราง 4 และ 6 พบว่า การออกแบบคลัง สิน ค้ าใหม่ส ามารถลดระยะเวลาการปฏิ บัติ ง านได้
71.11 ชั่วโมง คิดเป็น 9 วัน (8 ชั่วโมงต่อวัน) ท้าให้เกิดผลประหยัดค่าจ้างพนักงาน 1,050 บาท x 9 วัน = 9,450 บาท
2.3 ค่าเสื่อมราคารถโฟล์คลิฟท์
ก้าหนดให้รถโฟล์คลิฟท์มีราคาต้นทุน 350,000 บาท มูลค่าซาก 75,000 บาท ใช้งาน 5 ปี (12,500
ชั่วโมง) ค่าเสื่อมราคาต่อปี 55,000 บาท
ตาราง 7 แสดงค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงของรถโฟล์คลิฟท์
รอบระยะเวลา
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5

การค้านวณยอดค่าเสื่อมรายปี
(350,000-75,000)/5 = 55,000
350,000-75,000)/5 = 55,000
350,000-75,000)/5 = 55,000
350,000-75,000)/5 = 55,000
350,000-75,000)/5 = 55,000
รวมค่าเสื่อมราคา 5 ปี เท่ากับ 275,000 บาท

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ สินปี
295,000.00
240,000.00
185,000.00
130,000.00
75,000.00

ดังนัน จากตาราง 4 และ 7 พบว่า การออกแบบคลังสินค้าใหม่สามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติง านได้
71.11 ชั่วโมง และค่าใช้งานรถคิดจาก

ค่าเสื่อมราคา 5 ปี เป็นเงิน 275,000 บาท
เวลาใช้งาน 12,500 ชั่วโมง

= 22 บาท/ชั่วโมง ท้าให้เกิดผลประหยัดจากค่า

เสื่อมราคารถโฟล์คลิฟท์ 71.11 ชั่วโมง x 22 บาท/ชั่วโมง = 1,564.42 บาท/ปี
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วิจารณ์และสรุปผล

ภาพ 6 แสดงแผนภูมิวงกลมแสดงกลุ่มสินค้า
ตามการวิเคราะห์แบบ ABC Classification

ภาพ 7 แสดงแผนภูมิวงกลมแสดงพืนที่
ส้าหรับการจัดเก็บสินค้าตามการออกแบบแผนผังใหม่
จากการแบ่งกลุ่มสินค้าตามการวิเคราะห์แบบ ABC Classification ท้าให้ทราบล้าดับความส้าคัญของกลุ่ม
สินค้า โดยใช้สถิติการจ้าหน่ายไม้แปรรูปเป็นเกณฑ์แบ่งกลุ่ม ซึ่งได้เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558- ตุลาคม
2560 รวมระยะเวลา 2 ปี แบ่งเป็นสินค้ากลุ่ม A มีปริมาณการจ้าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 91.00 ของปริมาณการจ้าหน่าย
ไม้แปรรูปทั้งหมด สินค้ากลุ่ม B ร้อยละ 8.71 และสินค้ากลุ่ม C ร้อยละ 0.29 ตามล้าดับ น้าไปสู่การออกแบบแผนผัง
คลังสินค้าใหม่ ผู้ศึกษาได้ก้าหนดให้พนื้ ที่ด้านหน้าร้อยละ 75 ของพื้นที่คลังสินค้าทั้งหมดส้าหรับจัดเก็บสินค้ากลุ่ม A
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เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ขนส่งสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว และใกล้กับพืน้ ที่ปฏิบัติงาน พื้นที่ตอนกลางร้อยละ 17.50 ส้าหรับ
จัดเก็บสินค้ากลุ่ม B และพื้นที่ร้อยละ 7.50 ส้าหรับจัดเก็บสินค้ากลุ่ม C ที่มีระยะทางขนส่งมาก แต่ความต้องการ
สินค้าถู ก ขนส่ง ออกมาจะน้ อ ย น้าไปสู่การออกแบบแผนผัง คลัง สิน ค้าใหม่ สามารถเพิ่ม ผลิตภาพในการบริ ห าร
คลังสินค้าของโรงค้าไม้แปรรูปตัวอย่างได้ ด้วยวิธีการเพิ่มผลิตผลและลดปัจจัยการผลิตผ่านการปรับปรุงสภาพการ
ท้างานซึ่งเป็นปัจจัยการผลิต (Input) ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานลง 71.11 ชั่วโมง และลดระยะทางในการขนส่งสินค้า
ลง 27,662 เมตร ส่ง ผลท้าให้ผ ลิตผล (Output) เพิ่ม ขึ้น ได้แก่ ผลประหยัดค่าน้้ามันเชื้อเพลิง ในการขนส่งเพิ่มขึ้ น
6,963.36 บาท ผลประหยัดค่าจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น 9,450 บาท และผลประหยัดค่าเสื่อมราคารถโฟล์คลิฟท์เพิ่มขึน้
1,564.42 บาท/ปี ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของอมรรัตน์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา (2556) กล่าวว่า การจัดแผนผัง
คลัง สินค้าแบบใหม่ จ ะช่ วยลดเวลาในการปฏิ บั ติง านของพนัก งาน และช่วยลดระยะทางที่ใ ช้ใ นการหยิบ งานได้
นอกจากนี้เมื่อจ้าลองสถานการณ์สถิติการจ้าหน่ายไม้แปรรูปชนิดต่าง ๆ ภายในคลังสินค้าเป็น 7 ช่วง ได้แก่ ยอด
จ้าหน่ายลดลงร้อยละ 30, 20, 10, คงเดิม และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10, 20, 30 ตามภาพ 8 พบว่า การออกแบบแผนผัง
คลังสินค้าใหม่ยัง ท้าให้ส่วนต่างของระยะทางในการขนส่งสินค้าและระยะเวลาการปฏิบัติง านซึ่งเป็นปัจจัยการผลิต
เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ หากปริมาณการจ้าหน่ายไม้แปรรูปเพิ่มขึน้ จะท้าให้ผลิตภาพในการบริหารคลัง สินค้า
เพิ่มขึน้ ตาม เป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจค้าไม้แปรรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตาราง 8 แสดงแนวทางการเพิ่มผลิตภาพ
การปรับปรุงผลิตภาพ
เพิ่ ม ผลิ ต ผล (Output) และลดปั จ จั ย การผลิ ต
(Input)

ผลิตผล

ปัจจัยการผลิต

ผลิตภาพ

หมายเหตุ
เพิ่มขึน้
ลดลง

ที่มา: วันชัย ริจริ วนิช (2543)

ส่วนต่างของปัจจัยการผลิตตามการจ้าลองสถานการณ์
40,000

100.00

30,000

80.00
60.00

20,000

40.00

10,000

20.00

-

0.00
1

-30%

2

-20%

3

4

-10%
ระยะทาง

+30%

5

6

0 ระยะเวลา +10%

7

+20%

ภาพ 8 แสดงแผนภูมิแสดงส่วนต่างของปัจจัยการผลิตตามการจ้าลองสถานการณ์
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป
1. ศึกษาเปรียบเทียบและหาแนวทางการลดต้นทุนการปฏิบัติงานระหว่างการใช้งานรถโฟล์คลิฟและเครน
รางเดี่ยวในการขนส่งสินค้าภายในโรงค้าไม้แปรรูปตัวอย่าง
2. ศึกษารูปแบบและวิธีการการจัดวางสินค้าภายในคลังสินค้าให้ประหยัดพื้นที่ รักษาคุณภาพของสินค้า
และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน
3. ศึกษากระบวนการท้างาน พฤติกรรม และแรงจูงใจของพนักงานโรงค้าไม้แปรรูปตัวอย่าง
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การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านจัดสรร ในเขตเทศบาลนครเชียงราย
Probability Study of Housing Project in Municipality Mueang Chiang Rai
สุวัฒน์ชัย หลวงสุภา1* ปรีดา ไชยมหาวัน2 และ อภิชาติ บัวกล้า3
Suwatchai Luangsupa 1* Preeda chaimahawan 2 and Apichat Buakla2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปในโครงการหมู่บ้านจัดสรรในเขตเทศบาลนครเชีย งราย
จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ด้านการตลาด และด้านการเงินโดย ใช้ดัชนีความคุ้มค่าทางการเงิน ได้แก่ ระยะเวลาคืนทุน
(Payback Period) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of
Return: IRR) ซึ่งโครงการมีค่าใช้จา่ ยในส่วนของต้นทุนทั้งหมด 176.71 ล้านบาท ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานโครงการ
7.63 ล้ า นบาท และมี ร ายรั บ จากการขายบ้ า นในโครงการ 224.1 ล้ า นบาท ซึ่ ง ก้ า หนดระยะเวลาโครงการ 3 ปี
ผลการศึกษาสรุป ดัชนีความคุ้มค่าทางการเงิน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV) เท่ากับ 26.09 ล้านบาท อัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการ (IRR) เท่ากับ ร้อยละ 28.58 และมีระยะเวลาในการคืนทุน เท่ากับ 72 หลัง จึงสรุปได้ว่าโครงการนี้มี
ความเป็นไปได้และเหมาะสมในการลงทุน
ค้าส้าคัญ: บ้านจัดสรร อสังหาริมทรัพย์ การลงทุน

Abstract
This paper provides a probability study for investment of housing project in Municipality Mueang Chiang
rai Key aspects covered included marketing and financial .The study based on financial analysis in aspects of
Payback Period, Net Present Value (NPV), and Internal Rate of Return (IRR) .And project fix cost and Administrative
costs of 176.71 millions baht and 7.63 millions baht and total of benefits this project were 224.1 millions baht in 3
years project time period .The results showed the net present value (NPV) of 26 . 0 9 millions baht, the internal
rate of return(IRR) of 28 . 5 8 percent and payback period of 7 2 unit. Based on this probability study, it can be
concluded order to invest in the project.
Keywords: housing development housing project investment
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บทน้า
ที่อยู่อาศัย หรืออสัง หาริม ทรัพ ย์ถือเป็นหนึ่ง ในปัจจัยสี่ ซึ่ง เป็นสิ่ง ที่จ้าเป็นในการด้ารงชีพ ของมนุษย์ ซึ่ง
ปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึน้ ของประชากรมีมากขึ้น อีกทั้งความต้องการที่อยู่อาศัยที่เป็นของตนเอง และต้องการคุณภาพ
ชีวิตที่ดขี ึน้ จึงท้าให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้ง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ หรือคอนโดมิเนียม ขยายตัวตามไปด้วย
จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่เหนือสุดของ อาณาเขตติดกับประเทศเมียนร์มา ประเทศลาว จังหวัด
เชียงใหม่ และจังหวัดพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วยประชากรหลายเชือ้ ชาติ ซึ่งแต่ละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรม ที่มี
เอกลัก ษณ์ ที่ท้าให้เชียงรายได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ และเชียงรายยังมี
อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.เชียงของ ที่ถือว่าเป็นเขตชายแดนที่มีความส้าคัญด้านเศรฐกิจ มีสะพานข้ามแม่น้าโขงแห่งที่ 4
มีดา่ นการค้าชายอดน 3 ด่าน ถนน R3A เซื่อมต่อกับกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS) ประกอบไปด้วย
ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ ท้าให้มีการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุนค่อนข้างสูง
ปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดเชียงรายมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยดูได้จากมีโครงการหมู่บ้าน
จัดสรร และคอนโดมีเนียม เกิดขีน้ อย่างมากมาย ทั้งจากกลุ่มทุนท้องถิ่น และกลุ่มทุนขนาดใหญ่จากส่วนกลาง และมี
การเปิดสาขาของร้านค้าวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ อาทิ โฮมโปร ไทวัสดุ โกบอลเฮ้าท์ และเมกาโฮม เพื่อตอบสนอง กับการ
ก่อสร้างในจังหวัด

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ข องโครงการหมู่ บ้ านจัดสรรบนที่ ดินใน ต้าบลรอบเวียง อ้าเภอเมือง จัง หวั ด
เชียงราย ดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษากายภาพของโครงการ ที่ตั้ง สภาพแวดล้อมโดยรอบ รวมไปถึงสิ่งอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ
โดยรอบโครงการที่เป็นปัจจัยส้าคัญต่อการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคและมีผลต่อการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โครงการบ้านจัดสรร
2. เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีข้อจ้ากัดและข้อก้าหนดต่าง ๆ ของการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพ ย์
โครงการบ้านจัดสรร
3. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด ราคาที่เหมาะสม ช่องทางการขาย การจัดท้า โปรโมชั่น
4. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของธุร กิจอสังหาริมทรัพย์โครงการบ้านจัดสรร และรวมไปถึง
แนวทางในการพิจารณาในการอนุมัติของสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
ขอบเขตของการวิจัย
1. วิเคราะห์ต้าแหน่งที่ตงั้ โครงการ สภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ และสถานที่ส้าคัญโดยรอบโครงการ
2. ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โครงการบ้านจัดสรร
เช่น พระราชบัญญัตผิ ังเมือง พระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรที่ดนิ
3. ศึกษาและวิเคราะห์ด้านการตลาด แนวโน้มของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดเชียงราย และคู่แข่งใน
พืน้ ที่
4. วิเคราะห์ทางด้านการเงิน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านจัดสรร และผลตอบแทน
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วิธดี ้าเนินการวิจัย
วิธกี ารด้าเนินการวิจัยจะท้าการแบ่งขัน้ ตอนการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ภาพ 1 แสดงขันตอนการด้าเนินการวิจัย
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยศึกษากฎหหมายที่เกี่ยวข้องกับบ้านจัดสรร อาทิ กฏ
กระทรวงผังเมืองรวมเมืองเชียงราย พระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรที่ดนิ เป็นต้น
2. การวิเคราะห์ต้นทุนของโครงการ โดยศึกษาชนิดของต้นทุนต่าง ๆ อาทิ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร
3. การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ โดยศึกษา ดัชนีความคุ้มค่าในการลงทุน อาทิ ระยะเวลาคืนทุน
(Payback Period) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษางานวิจัยความเป็นไปได้ในการลงทุนต่างๆ อาทิ หมู่บ้านจัดสรร อพาร์ตเมนท์
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. ด้านกายภาพ ท้าการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
1.1 ที่ตงั้ โครงการ ต้าแหน่ง ขนาดพืน้ ที่ของโครงการ ซึ่งจะมีความส้าคัญในวางผังโครงการ
1.2 การเข้าถึงโครงการ ลักษณะเส้นทางเข้าโครงการ ขนาด และความยาวของเส้นทาง
1.3 สภาพโดยรอบของโครงการ สถานที่ส้าคัญโดยรอบของโครงการ
1.4 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กฏกระทรวงผังเมืองรวมเมืองเชียงราย พระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรที่ดนิ
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2. ด้านการตลาด ท้าการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 สภาพเศรษฐกิจโดยรวม สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงราย
2.2 สภาพเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์โดยรวม สภาพเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุปัน
2.3 แนวโน้มราคาอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มราคาของอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันเพื่อก้าหนดราคาขาย
2.4 คู่แข่งในตลาด ก้าหนดกลุ่มตลาด จุดเด่นจุดด้อย ของโครงการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
3. ด้านการเงิน ท้าการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ต้นทุนโครงการ จ้าแนกต้นทุนโครงการดังนี้ ต้นทุนที่ดนิ , ต้นทุนพืน้ ทีข่ าย, ต้นทุนด้านสาธารณูปโภค
และส่วนกลาง, ต้นทุนการบริหารโครงการ
3.2 ดัชนีความคุ้มค่าในการลงทุน วิเคราะห์ความคุมค่าในการลงทุนโดยใช้เครื่องมือ ต่อไปนี้
3.2.1 ระยะเวลาการคืนทุน (Payback Period) หมายถึง ระยะเวลานับตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึง
ขณะที่โครงการสามารถสร้างผลตอบแทนให้โดยรวมกันแล้วเท่ากับเงินลงทุนเริ่มต้นพอดี มีสูตรในการค้านวณ ดังนี้
ระยะเวลาคืนทุน = จ้านวนปีก่อนคืนทุน +

กระแสเงินสดส่วนที่เหลือ
กระแสเงินสดทั้งปี

3.2.2 มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value:NPV หมายถึง การประเมินหาผลรวม
สุทธิของมูลค่าปัจจุบัน ของกระแสเงินสดรับและจ่าย ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงอายุของโครงการ โดยการลดค่าด้วยอัตรา
ส่วนลด ซึ่งการค้านวณหามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิมีสูตรการค้านวณ ดังนี้

NPV < 0 ไม่ควรลงทุน
NPV = 0 ไม่มีความแตกต่างระหว่างลงทุนและไม่ลงทุน
NPV > 0 ควรลงทุน
3.2.3 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) คือ อัตราส่วนลดที่ท้า
ให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเท่ากับศูนย์ เพื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่โครงการลงทุนสามารถสร้างให้
ได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ มีสูตรในการคานวณ ดังนี้

r < k ไม่ควรลงทุน
r = k ไม่มีความแตกต่างระหว่างลงทุนและไม่ลงทุน
r > k ควรลงทุน
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3.2.4 การวิ เ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) เป็ น การวิ เ คราะห์ ก าร
เปลี่ ย นแปลงของผลตอบแทนการลงทุ น อั นเป็ น ผลเนื่อ งมากจากปั จ จัย ที่ มี ผ ลกระทบต่อ การสร้ า งรายรั บ การ
เปลี่ยนแปลงในตัวปัจจัยต่างๆ โดยศึกษาในกรณีรายได้ลดลงและกรณีรายจ่ายเพิ่มขึน้
3.2.5 การวิเคราะห์ผลตอบแทนในสถานการณ์ตา่ งๆ (Scenario Analysis) การวิเคราะห์ผลตอบแทน
ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ซึ่งได้จ้าลองสถานการณ์ ที่สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ของ
โครงการ

ผลการศึกษา
ท้าการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่กี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ด้านกายภาพของโครงการ
1.1 ทีต่ ั้งโครงการตั้งอยู่บน ถนนศรีเวียง ต้าบลรอบเวียง อ้าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เชื่อมต่อ
กับถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 5023 ซึ่งเป็นถนนเลี่ยงเมือง มีเนื้อที่ทั้งหมดรวม 15 ไร่ 3 งาน 66.6 ตารางวา หรือ
6,366.6 ตารางวา
1.2 เส้นทางการเข้าถึง โครงการสามารถเข้าถึง ได้ด้วยยานพาหนะส่วนบุคคล โดยสามารภเข้าได้ 2
เส้นทาง เส้นทางที่ 1 ระยะทางรวมประมาณ 1.6 กิโ ลเมตร ความกว้างถนนประมาณ 5-6 เมตร เส้นทางที่ 2
ระยะทางรวมประมาณ 250 เมตร ความกว้างถนนประมาณ 4-5 เมตร
1.3 สภาพโดยรอบ ที่ตงั้ โครงการอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
มีความหนาแน่นน้อย ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาล ศูนย์การค้า และตลาดสด ใช้เวลาในการเดินทางไปยังตัวเมือง
ประมาณ 10 นาที

ภาพ 2 แสดงที่ตังโครงการ
1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตามที่ในกฏกระทรวงผังเมืองรวมเมืองเชียงรายระบุไ ว้
พืน้ ที่ตงั้ โครงการจะอยู่เขต ที่ดนิ ในบริเวณหมายเลข 1.1 ถึงหมายเลข 1.14 ที่ก้าหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดนิ ประเภท
ที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย ซึ่ ง ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย สถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ (กฏกระทรวงผังเมืองรวมเมืองเชียงราย, 2550)
- Proceedings -

258

ภาพ 3 แสดงที่ตังโครงการในผังเมืองรวมเมืองเชียงราย
ตามข้อก้าหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน ขนาดของพืน้ ที่ตั้งโครงการ มีพนื้ ที่รวม 15 ไร่ 3 งาน 66.6
ตารางวา จะจัดอยู่ในเกณฑ์ การที่ดนิ จัดสรร ขนาดเล็ก จ้านวนแปลงย่อยเพื่อจัดจ้าหน่ายไม่เกิน 99 แปลง หรือเนื้อที่
โครงการต่้ากว่า 19 ไร่ (ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดนิ จังหวัดเชียงราย, 2543)
ถนนที่ใช้เป็นทางเข้าออกสู่ที่ดินแปลงย่อยไม่เกิน 99 แปลง หรือเนื้อที่ต่้ากว่า 19 ไร่ ต้องมีความ
กว้างของเขตทางไม่ต่้ากว่า 8.00 เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจรไม่ต่้ากว่า 6.00 เมตร (ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการ
จัดสรรที่ดนิ จังหวัดเชียงราย, 2543)แต่เนื่องจากทางเข้าของโครงการมีความกว้างน้อยกว่า 8.00 ม. จึงจ้าเป็นต้องซื้อ
ที่ดนิ ข้างเคียงเพื่อท้าทางเข้าโครงการ
สวน สนามเด็กเล่น สนามกีฬ าให้กั นพื้นที่ไ ว้เ พื่อ จัดท้ า สวน สนามเด็ก เล่น และสนามกีฬ าโดย
ค้านวณจากพืน้ ที่จัดจ้าหน่ายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 (ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดนิ จังหวัดเชียงราย, 2543)
2. การวิเคราะห์ด้านการตลาด
2.1 สภาพเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการชะลอตัวลงจากเหตุการทางการเมือง อีกทั้งยัง
ได้ผ ลกระทบด้านเศรษฐกิจจากตลาดโลก และอัตราค่าจ้างแรงงานรวมถึง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่สูง ขึ้น จะเห็นได้จาก
จ้านวนหน่วยขายที่อยู่อาศัยที่มีจ้านวนลดลง
ซึ่งปัจจุปันโครงการบ้านจัดสรรในเชรยงราย ก้าลังเปิดขาย 42 โครงการ รวม 3,283 ยูนิต มีบ้าน
จัดสรรเหลือขายจ้านวน 1,745 ยูนิต (เทียบกับปีก่อนหน้ามี 35 โครงการ รวม 2,953 ยูนิต เหลือขาย 1,781 ยูนิต)
(วีรวัฒน์ รัตนวราหะ, 2560, สื่อออนไลน์)
2.2 แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยเมืองเชียงราย
ราคาที่อยู่อาศัยในพื้นที่เมืองเชียงราย ส่วนใหญ่มีราคากลางที่อยู่อาศัย (Median Selling Price) ต่้า
กว่า 5 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นมาตรฐานส้าหรับราคากลางที่อยู่อาศัยส้าหรับเมืองระดับรองหรือเมืองขนาดเล็ก ย่าน ที่
มีราคากลางที่อยู่อาศัยสูงสุดคือ ย่านขนส่งใหม่( 3.06ล้านบาท) รองลงมาคือย่านสนามบินเก่า (3.05ล้านบาท)และ
ย่านสี่แยกแม่กรณ์(3.03ล้านบาท)(วีรวัฒน์ รัตนวราหะ, 2560, สื่อออนไลน์)
เมื่อพิจารณาราคาเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่จะพบว่ามี โครงการที่อยู่อาศัยในโซนเมืองเชียงรายมีร าคา
เฉลี่ยต่อตารางเมตรสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของจังหวัด โดยในปี 2016 ค่าเฉลี่ยราคาขายอยู่ที่ 39,800 บาทต่อตาราง
เมตร ขณะที่ภาพรวมของจังหวัดอยู่ที่ 17,400 บาทต่อตารางเมตร (วีรวัฒน์ รัตนวราหะ, 2560, สื่อออนไลน์)
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2.3 คู่แข่งในตลาด
จากการส้ า รวจพื้น ที่ พ บว่ า โครงการคู่ แข่ ง ส่ว นใหญ่ มีท้ า เลที่ ตั้ง อยู่ บ นถนนศรีเ วี ย ง ในรั ศ มี 2
กิโลเมตร จ้านวน 8 โครงการ ซึ่งมีทั้งโครงการที่เป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่สร้างขึ้นใหม่และเป็นโครงการหมู่บ้าน
จัดสรรที่สร้างขึน้ มานานแล้ว โดยมีโครงการที่ก่อสร้างใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านรั ตนบุรี และหมู่บ้านสีวลี ที่สามารถ
น้ามาเปรียบเทียบได้ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่สร้างขึน้ ใหม่และยังมีบ้านขายในโครงการอยู่
3. การวิเคราะห์ด้านการเงิน
3.1 การวิเคราะห์ต้นทุน จ้าแนกต้นทุนของโครงการได้ดังนี้
ตามขนาดพืน้ ที่ของโครงการ สามารถแบ่ง ตัวบ้าน ได้ 2 แบบ
3.1.1 บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว ขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้้า พืน้ ที่ใช้สอย 90 ตร.ม.ขนาดที่ดนิ 45 ตร.วา
จ้านวน 31 หลัง
3.1.2 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้้าพืน้ ที่ใช้สอย 130 ตร.ม.ขนาดที่ดนิ 56.25 ตร.วา
จ้านวน 47 หลัง

ภาพ 4 แสดงผังโครงการ
ตาราง 1 แสดงราคาขายบ้านเดี่ยว ชันเดียว
รายการ
ต้นทุนพืน้ ที่ขาย
ต้นทุนด้านสาธารณูปโภค
ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้าน
ก้าไร 25%
รวม

หน่วย
ตร.วา
ตร.วา
ตร.ม.

จ้านวน
45
45
90

ราคาขาย

ราคา/หน่วย
11,884.75
5,069.64
11,000

รวม
534,813.93
228,113.70
990,000
438,236
2,191,184.54
2,150,000
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ตาราง 2 แสดงราคาขายบ้านเดี่ยว 2 ชัน
รายการ
ต้นทุนพืน้ ที่ขาย
ต้นทุนด้านสาธารณูปโภค
ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้าน
ก้าไร 30%
รวม

หน่วย
ตร.วา
ตร.วา
ตร.ม.

จ้านวน
56.25
56.25
150

ราคา/หน่วย
11,884.75
5,069.64
11,000

ราคาขาย

3,350,000

ตาราง 3 แสดงแผนการก่อสร้าง
ปีที่
หน่วย
ปีที่ 1
หลัง
ปีที่ 2
หลัง
ปีที่ 3
หลัง
รวม

รวม
668,517.41
285,167.13
1,650,000
781,105.36
3,384,785

หลัง

บ้านเดี่ยวชั้นเดียว
15
16
31

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
12
20
15
47

รวม
27
36
15
78

3.2 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน ได้ผลดังนี้
ตาราง 4 แสดงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน
ปีที่
ปี่ที่ 0
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3

รายจ่าย
- 68,474,550
- 37,190,000
- 51,380,000
- 27,290,000

รายรับ
72,450,000
101,400,000
50,250,000

NPV
IRR
PB

ก้าไรสุทธิ
- 68,474,550
35,266,000
50,020,000
22,966,000
26,091,281.44
28.58 %
72 % หรือ 56 หลัง
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3.3 วิเคราะห์ความไวทางการเงิน (Sensitivity Analysis) ได้ผลดังนี้
ตาราง 5 แสดงสถานการณ์ราคาก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาก่อสร้าง
- 20%
- 10%
0
10 %
NPV
IRR

144.97
42.77%

35.83
35.77%

20%

26.09
28.58%

16.64
21.19%

7.2
19.86%

0

10 %

20%

26.09
28.58%

16.37
19.33%

5.77
11.24%

0

10 %

20%

45.65
43.29%

65.20
57.36%

หมายเหตุ หน่วย:ล้านบาท
ตาราง 6 แสดงสถานการณ์ราคาที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาที่ดนิ

-20%

10%

NPV
IRR

42.83
51.40%

34.91
39.20%

หมายเหตุ หน่วย:ล้านบาท
ตาราง 7 แสดงสถานการณ์ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาขาย
NPV
IRR

-20%

10%

-13.02
-3.89%

6.33
12.98%

26.09
28.58%

หมายเหตุ หน่วย:ล้านบาท
3.4 การวิเคราะห์ผลตอบแทนในสถานการณ์ต่าง ๆ (Scenario Analysis) ได้ผลดังนี้
ตาราง 8 แสดงสถานการณ์ยอดขายต่อปีมเี พียง 50% จากแผนที่วางไว้
ปีที่
ปี่ที่ 0
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5
ปีที่ 6

รายจ่าย
- 68,474,550
- 37,196,000
- 51,380,000
- 27,290,000
- 2,540,000
- 2,540,000
- 2,540,000

รายรับ
36,225,000
36,225,000
50,700,000
50,700,000
25,125,000
25,125,000

NPV
IRR

ก้าไรสุทธิ
- 68,474,550
- 965,000
- 15,155,000
23,410,000
48,160,000
22,585,000
22,585,000
2,786,007.9
8.40 %
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วิจารณ์และสรุปผล
โครงการ มีเนื้อที่ทั้งหมดรวม 15 ไร่ 3 งาน 66.6 ตารางวา โดยสามารถเข้าออกได้ 2 เส้นทาง ห่างจากตัว
เมืองเชียงรายประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที ตั้งอยู่ในเขต ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ตามผัง
เมืองรวมเมืองเชียงราย จากขนาดของพื้นที่ สามารถวางผังโครงการได้ เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว พืน้ ที่ใช้สอย 90 ตร.ม.
ขนาดที่ดนิ 45 ตร.วา จ้านวน 31 หลัง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พืน้ ที่ใช้สอย 130 ตร.ม. ขนาดที่ดนิ 56.25 ตร. จ้านวน 74 หลัง
มีพืน้ ที่ส้าหรับส่วนกลาง ส้าหรับสวน หรือสนามเด็กเล่น มากกว่าร้อยละ 5 และถนนที่ใช้เป็นทางเข้าออกมีความกว้าง
น้อยกว่า 8.00 ม. จึงจ้าเป็นต้องซือ้ ที่ดนิ ข้างเคียงเพื่อท้าทางเข้าโครงการ
แนวโน้มธุรกิจอสังหาทรัพย์ใ นเชียงราย ซึ่งปัจจุปันโครงการบ้านจัดสรร ก้าลังเปิดขาย 42 โครงการ รวม
3,283 ยูนิต มีบ้านจัดสรรเหลือขายจ้านวน 1,745 ยูนิต โดยมีค่าเฉลี่ยราคาขายอยู่ที่ 3.05 ล้านบาท โดยมีคู่แข่ง 2
ราย ได้แก่ หมู่บ้านรัตนบุรี และหมู่บ้านสีวลี
โครงการมีค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุน ทั้งหมด 176.71 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการ 7.63
ล้านบาท และมีรายรับจากการขายบ้าน 224.1 ล้านบาท ซึ่งก้าหนดระยะเวลาโครงการ 3 ปี ดัชนีความคุ้มค่า ทาง
การเงิน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 26.09 ล้านบาท ซึ่ง มากกว่า 0 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ(IRR)
เท่ากับ ร้อยละ 28.58 ซึ่งมากกว่าอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ที่ ร้อยละ 7.5 และระยะในการคืนทุน เท่ากับ 72 หลัง
จึงสรุปได้ว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้และมีความนน่าสนใจในการลงทุน และเมื่อวิเคราะห์ความไวทาง
การเงิน พบว่าหากราคาค่าก่อสร้างบ้านปรับสูง ขึ้นไม่เกินร้อยละ 20 โครงการยังคงมีความน่าสนใจในการลงทุน
หากราคาที่ดนิ ปรับสูงขึน้ ไม่เกินร้อยละ 20 โครงการยังคงมีความน่าสนใจในการลงทุน และหากปรับลดราคาขายของ
บ้านในโครงการ สามารถปรับลดได้ไม่ควรเกินร้อยละ 10 โครงการจะยังมีความน่าสนใจ แต่ถ้าปรับลดลงเกินร้อยละ
13 จะท้าให้โครงการมีความเสี่ยงในการขาดทุน และวิเคราะห์ผลตอบแทนในสถานการณ์จ้าลอง ให้มียอดขายบ้านได้
เพียงร้อยละ 50 จากแผนที่วางไว้ จากสถานการณ์ดังกล่าว มีอัตราผลตอบแทน (IRR) ร้อยละ 8.4 มีความใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ที่ 7.5 % ซึ่งจะมีความเสี่ยงในการลงทุน
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาในครั้งนี้ ข้อมูลดัชนีความคุ้มค่าในการลงทุน ชี้ให้เห็นว่า โครงการนี้มีความน่าลงทุน แต่
จากสภาพตลาดปัจจุบัน มียอดบ้านจัดสรรขายได้เพียง ร้อยละ 47 ของจ้านวนทั้ง หมด และยังมีบ้านจัดสรรที่ ยัง
คงเหลือถึง 1,781 ยูนิต จึงมีความเสี่ยงในการขายบ้านให้ได้ตามเป้าที่ก้าหนดไว้ตามที่ได้จ้าลองสถานการณ์ไว้ ดังนั้น
ควรมีการวางแผนเรื่องการตลาดเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว
2. จากการศึกษาในครั้งนี้ ในเรื่องราคาขายของบ้าน เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วยังอยู่ในระดับราคาที่
ใกล้เคียงกันและเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่มีส่งิ อ้านวยความสะดวกครบครัน เช่น สระว่ายน้้า สปอร์ตคลับ ดังนั้นหากตั้ง
ราคาให้ถูกลง จะท้าให้บ้านขายให้ง่ายขึน้
3. โครงการนีม้ ีปัญหาข้อส้าคัญที่สุด คือทางเข้าโครงการจ้าเป็นต้องซื้อที่ดินแปลงข้างเคียงเพื่อท้าทางเข้า
ซึ่งส่งผลต่อต้นทุน และราคาขาย และหากเจรจาซือ้ ขายที่ดินดังกล่ าวไม่ได้ จะไม่สามารถด้าเนินโครงการได้เนื่องจาก
ทางเข้าอื่นที่มีในปัจจุบัน มีความกว้างน้อยกว่า 8.00 ม.ซึ่งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตจิ ัดสรรที่ดนิ
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การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ในพืนที่บ้านโป่งน้าตก หมู่ที่ 7 ต้าบลบ้านดู่ อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Feasibility study of water resources development project for consumption and
agriculture: Case study Ban Pongnamtok Ban du District, Chiangrai Province
นพพร สารพิพัฒน์1* และ กิตติพงษ์ วุฒจิ ้านงค์2
Nopporn sarnpipart 1* and Kittipong Vuthijumnonk 2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ส้าหรับโครงการก่ออสร้าง
ฝายทดน้้าห้วยมะยมและระบบส่งน้้า เพื่อส่งน้้าให้กับระบบผลิตน้้าประปาบ้านโป่งน้้าตก ต้าบลบ้านดู่ อ้าเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย พบว่าล้าห้วยมะยม ณ จุดที่ตั้งฝาย มีปริมาณน้้าเฉลี่ยทั้งปีรวม 1,267,694 ลูกบาศก์เมตร โดยใน
เดือนกุมภาพันธ์มีปริมาณน้้าน้อยที่สุด คือ 4,387 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้้าจากล้าห้วยมะยมมีความเหมาะสมในการ
พัฒนาเพื่อเป็นแหล่งน้้าดิบ ส้าหรับระบบผลิตน้้าประปาของชุมชนบ้านโป่งน้้าตกขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ค้าส้าคัญ: ห้วยมะยม ผลิตน้้าประปา ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม

Abstract
The objective of this study is considering the suitability of an irrigation project which will be constructing
concrete weir and delivery system in Huey Mayom, Ban Pongnamtok, Tambon Ban Du, Muang District, Chiangrai
Province. The result of this study revealed that at the weir site the average annual runoff is about 1,267,694 cubic
meters. The minimum runoff was 4,387cubic meter could be measured in February. The water from this project is suitable
for development and provide as raw water for treatment. This treated water will be delivered for domestic use in
Ban Pongnamtok community as much as 10 cubic meters per hour.
Keywords: Huay Mayom, the suitability of Water Resources Engineering, water supply system

บทน้า
น้้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตและมี ความส้าคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต ในขณะที่
น้้ามีจ้านวนจ้ากัด ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ การจัดท้าโครงการพัฒนาแหล่งน้้าชุมชน จะเป็นการจัดท้าโครงการ
ในลักษณะของการบูรณาการ การบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้้า โดยค้านึงถึงการบริหารด้านการจัดการ ด้าน
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อุปสงค์ของการใช้น้า และการบริหารจัดการด้านอุปทาน ซึ่งประกอบด้วยการจัดการน้้าต้นทุน การจัดระบบอนุรักษ์
ดินและน้้า การจัดระบบการปลูกพืช วิธกี ารปลูกพืช และการบริหารการใช้น้า เป็นองค์ประกอบส้าคัญอย่างหนึ่งของ
โครงการพัฒนาแหล่งน้้าชุมชน การพิจารณาการจัดท้าโครงการพัฒนาแหล่งน้้าชุมชนแต่ละแห่งนั้ น ควรต้องมีการ
ก้าหนดวัตถุประสงค์ การใช้งานตามล้าดับความส้าคัญ เพื่อจะได้ประกอบการพิจารณาว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้้า
ชุมชนที่ก้าหนดจะก่อสร้างขึ้นนั้นมีความต้องการน้้าจ้านวนเท่าใด แหล่งน้้าต้นทุนมีเพียงพอหรือไม่ และจะบริหาร
จัดการน้้าดังกล่าวอย่างไร
บ้านโป่งน้้าตก ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอเมือง เป็นชุมชนขนาดเล็กในพืน้ ที่ชนบท สภาพเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา มีล้า
น้้าไหลผ่านในพืน้ ที่หลายสาย ระดับน้้าใต้ดนิ ตื้น แต่สภาพน้้าใต้ดนิ มีปริมาณสนิมเหล็กสูงและมีปัญหาเรื่องน้้ากระด้ าง
ท้าให้ไม่เหมาะสมที่จะน้ามาใช้อุปโภค-บริโภค การน้าน้้าผิวดินจากล้าห้วยพื้นที่ป่าภูเขาบริเวณใกล้หมู่บ้านที่มีน้าไหล
ตลอดปี มาใช้จงึ เป็นทางเลือกที่เหมาะสมในลักษณะของระบบประปาภูเขา มีระบบกรองน้้าตามมาตรฐานกรมโยธาธิ
การขนาด 10 ลบ.ม./ซม.

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาศักยภาพของน้้าที่ในล้าน้้าห้วยมะยม ที่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้
2. เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการระบบชลประทานห้วยมะยม เพื่อส่งน้้าดิบให้แก่ระบบผลิต
น้้าประปาบ้านโป่งน้้าตก
3. เพื่อศึกษาความคุ้มค่าของต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการบชลประทาน ที่ใช้ในการแก้ปัญหาระบบ
ผลิตน้้าประปาบ้านโป่งน้้าตก

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ข้อมูลที่ตอ้ งใช้ในการศึกษา
ตรวจสอบสภาพปัญหา สภาพพืน้ ที่ และการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ
1. ตรวจสอบข้อมูลแหล่งน้้าธรรมชาติและแหล่งน้้าที่พัฒนาแล้วในบริเวณพืน้ ที่เป้าหมาย เพื่อพิจารณาใน
เบือ้ งต้นว่ามีวิธีการใดที่จะพัฒนาและน้าน้้าจากแหล่งน้้าที่มีอยู่มาช่วยแก้ไขปัญหาในพืน้ ที่เป้าหมาย
2. รวบรวมข้อมูลที่จ้าเป็นต้องใช้ในการศึกษาโครงการ ได้แก่ ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลด้านอุทกวิทยา
ข้อมูลการใช้น้าประปาของชุมชน
3. ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศและเก็บข้อมูล เพื่อตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจริงเทียบเคียงกับแผนที่
มาตราส่วน 1:50,000 ที่เป็นแผนที่หลักใช้ประกอบการพิจารณา และสภาพดินทางปฐพีวิทยาและธรณีวิทยา เพื่อเป็น
ข้อมูลเบือ้ งต้นประกอบการพิจารณาออกแบบ
ขันตอนการศึกษา
การด้าเนินการมีล้าดับขั้นตอนการศึกษา ดังนี้
1. พิจารณาสภาพภูมิประเทศโดยรวมของพืน้ ที่เป้าหมายและเส้นทางคมนาคม ที่จะเข้าสู่พนื้ ที่ดังกล่าวจาก
แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000
2. ตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวมได้และข้อมูลที่ตอ้ งรวบรวมเพิ่มเติมในสนาม
3. แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์เอกสารและการส้ารวจเก็บข้อมูล
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แหล่งน้้าดิบที่ใช้ผลิตประปา ระบบการการผลิตน้้าประปาที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งวิเคราะห์งบประมาณที่ใช้ ทั้งนี้ การ
วิเคราะห์รูปแบบระบบการผลิตน้าประปาชุมชนอยู่บนพืน้ ฐานความเป็นไปได้ทางด้านงบประมาณของกิจการประปา
กระฉอด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษา
ที่ตังโครงการ
โครงการฝายห้วยมะยมพร้อมระบบส่งน้้า ตั้งอยู่ที่พิกัด 47 QNC 856–134 ระวาง 4948 I ล้าดับชุด L 7018
ในเขตบ้านโป่งน้้าตก หมู่ที่ 7 ต้าบลบ้านดู่ อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปบริเ วณที่ตั้งโครงการซึ่ง อยู่ในต้าบลบ้านดู่ มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มเชิง เขา
มียอดเขาสูงประมาณ 1,130 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลาง โดยมีแนวเทือกเขาอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของพื้นที่ทอดตัวยาวไปตามแนวทิศเหนือใต้ทางตอนบนขอพื้นมีสภาพเป็นภูเขาและป่าโปร่ง พื้นที่ท้าการเกษตรของ
ราษฎรส่วนใหญ่จะอยู่ริมฝั่งห้วยมะยม ส้าหรับลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินรวนปนทราย มีการระบายน้้าได้ดี
สภาพล้าน้า
บริเวณพืน้ ที่โครงการมีล้าห้วยมะยมไหลผ่าน ซึ่งอยู่ในพืน้ ที่ลมุ่ น้้าโขงกก รหัสลุ่มน้้า (0305) ซึ่งมีตน้ ก้าเนิด
จากยอดดอยที่ร ะดับความสูง 880 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลางโดยมีทิ ศทางการไหลของล้ าห้ ว ยจากทิ ศ
ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉีย งใต้ข องพื้ น ที่ ในฤดู ฝ นมี ป ริ ม าณน้้ า ไหลมากส่ ว นฤดู แ ล้ง มีน้ า ไหล
พอประมาณ โดยสภาพท้องล้าห้วยเป็นดินเหนียวปนทรายมีความกว้างประมาณ 8-10 เมตร
สภาพเศรษฐกิจสังคม การเกษตร และการปกครอง
ราษฎรในพืน้ ที่โครงการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรในฤดูฝนปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 และ
ข้าวเจ้าหอมมะลิ 105 เป็นการปลูกไว้เ พื่อบริโ ภคเองภายในครัวเรือน หากมีเ หลือจึง ขายให้กั บพ่อค้าที่ม ารั บ ซื้ อ
หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว ผลผลิตข้าวประมาณ 500-550 กิโลกรัมต่อไร่ ในฤดูแล้งมีการปลูกข้าวโพด เลีย้ งสัตว์ และ
ถั่ว เป็นต้น โครงการฝายห้วยมะยมพร้อมระบบส่งน้้า อยู่ในพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ้ านดู่
โดยองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านดู่ มีพื้นที่ประมาณ 72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 44,375 ไร่ ครอบคลุมพืน้ ที่
ปกครองจ้านวน 19 หมู่บ้าน (เทศบาลต้าบลบ้านดู่, 2561, สื่อออนไลน์)
สภาพแหล่งน้าปัจจุบัน
ปัจจุบันราษฎรบ้านโป่งน้้าตกใช้น้าจากแหล่งน้้าที่สร้างขึน้ เองและของหน่วยงานราชการก่อสร้างให้ ดังนี้
1. ฝายประปาภูเขา ลักษณะเป็นระบบประปาภูเขามีสภาพช้ารุดเสียหาย พิกัด 47 QNC 854-137 ระวาง
4949 II ล้าดับชุด L 7018 มีระบบส่งน้้าฝั่งซ้าย ยาวประมาณ 1,300 เมตร มีสภาพช้ารุดเสียหาย
2. ฝายห้วยมะยม (เก่า) เป็นฝายคอนกรีต มีสภาพช้ารุดเสียหาย พิกัด 47 QNC 855-131 ระวาง 4949 II
ล้าดับชุด L 7018
3. ฝายต้นงิ้ว เป็นฝายคอนกรีต มีสภาพช้ารุดเสียหาย พิกัด 47 QNC 862-116 ระวาง 4949 II ล้าดับชุด
L 7018
4. ระบบประปาหมู่บ้าน น้้าตก ก่อสร้างโดยองค์ก ารบริหารส่วนต้าบลบ้านดู่ สภาพใช้งานได้ บริเวณที่
สาธารณประโยชน์ พิกัด 47 QNC 849-129 ระวาง 4949 II ล้าดับชุด L 7018 ลักษณะรูปแบบ เป็นประปาผิวดิน ถัง
พักน้้าคอนกรีต ก้าลังการผลิตขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง รูปแบบตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง
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ภาพ 1 แสดงภาพถ่ายทางอากาศบริเวณพืนที่ป้านโป่งน้าตก
ซึ่งจากการพิจารณาสภาพพื้นที่นั้น ล้าห้วยมะยมเป็นแหล่งน้้าที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมทางด้าน
วิศวกรรม สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้
การค้านวณปริมาณน้า
ข้อมูลปริมาณน้้าฝนรายเดือนเฉลี่ย (Monthly Rainfall) จากสถานีวัดน้้าฝนของกรมชลประทานสถานี n-08013
อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงรายมี ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี 1706.1 มิลลิเมตร
พืน้ ที่รับน้้าฝนเหนือที่ตงั้ หัวงาน (A)
1.791667
ตารางกิโลเมตร
ความยาวของล้าน้้าสายหลักจากฝายจนถึงจุดไกลสุดบนสันปันน้้า ( L )
2
กิโลเมตร
ความแตกต่างระหว่างพืน้ ดินที่ตงั้ ฝายและจุดไกลสุดบนสันปันน้้า (H)
420.000
เมตร (รทก.)
Time of Concentration (Tc) จะค้านวณได้จาก, Tc = (0.87*L3/H) 0.385
ดังนั้น Tc เท่ากับ 0.21
ชั่วโมง หรือ 12.38 นาที
ก้าหนดให้รอบปีการเกิดซ้้าเฉลี่ยเท่ากับ
25
ปี
จากกราฟความเข้มน้้าฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้้าของจังหวัดเชียงราย
จะได้ค่าความเข้มของฝน (I) เท่ากับ
180
มม./ชั่วโมง
ค่าสัมประสิทธิ์น้าท่า (C) ที่ใช้ในสูตร Rational formula เท่ากับ
0.15
ปริมาณการไหลสูงสุด Q = 0.278*C*I*A
ดังนั้นปริมาณการไหลสูงสุด, Q เท่ากับ
13.448
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
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ตาราง 1 แสดงผลค้านวณการแพร่กระจายน้า
การแผ่
การแผ่กระจายน้้าท่าใน ปริมาณ
เดือน
ฝนเฉลี่ย
กระจาย
ลุ่มน้้าใกล้เคียง
น้้าต้นทุน
(มม.)
เนื่องจาก สถานี G.8 (D.A = 621 km2) ไหลผ่าน
ฝน (%)
หัวงาน
(%)
(ล้าน ม.3)
%
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
รวม

86.00
207.70
200.10
305.30
391.00
272.70
124.80
50.90
19.30
12.00
10.50
25.80
1,706.10

1.79
9.28
8.94
20.86
32.90
18.92
5.25
1.45
0.00
0.00
0.00
0.62
100.00

7.39
38.59
33.00
45.36
154.14
222.07
114.82
95.61
49.96
13.67
5.43
4.08
784.10

0.94
4.92
4.21
5.79
19.66
28.32
14.64
12.19
6.37
1.74
0.69
0.52
100.00

1.37
7.10
6.57
13.32
26.28
23.62
9.95
6.82
3.19
0.87
0.35
0.57
100.00

ปริมาณน้้า
ต้นทุน
ไหลผ่าน
หัวงาน
(ม3)

ปริมาณ
น้้าต้นทุน
ไหลผ่าน
หัวงาน
(ม3/ชม)

17,315
90,000
83,343
168,885
333,110
299,431
126,118
86,474
40,387
11,047
4,387
7,196
1,267,694

24.05
125.00
115.75
234.56
462.65
415.88
175.16
120.10
56.09
15.34
6.09
9.99
1,761

จากผลการค้านวณ ล้าห้วยมะยมจากการค้านวณปรากฏว่ามีปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,218,839
ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้้าในฤดูฝน(เดือนพฤษภาคม–เดือนตุลาคม) ประมาณ 1,100,888 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้้า
ในฤดูแล้ง (เดือนพฤศจิกายน–เดือนเมษายน) ประมาณ 166,806 ลูก บาศก์เ มตร ปริม าณน้้าหลากสูง สุดเท่ากับ
13.448 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่มีปริมาณน้้าไหลน้อยที่สุดประมาณ 4,387 ลูกบาศก์เมตร
จากการปรับแก้ปริมาณน้้าท่าที่ได้จากการค้านวณ จากการสอบถามราษฎรที่ร่วมตรวจสอบพื้นที่พบว่าในล้าห้วยมะยม มี
น้้าไหลตลอดทั้ง ปี พื้นที่รับน้้าเป็นป่ามีความอุดมสมบูร ณ์ ไม่มิก ารบุก รุก ท้าการเกษตร เป็นแหล่งต้นน้้าล้าธารที่
เหมาะสมในการ น้ามาใช้ประโยชน์ด้านการอุปโภค บริโภค ให้กับพืน้ ที่ได้อย่างเพียงพอ จากการศึก ษาข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรมและลงพื้นที่เพื่อพิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและความต้องการใช้น้า ของ
ราษฎรในพืน้ ที่แล้วนั้น สามารถก้าหนดลักษณะเค้าโครงเบือ้ งต้นของโครงการฝายห้วยมะยมพร้อมระบบส่งน้้า ได้ดังนี้
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โครงการฝายห้วยมะยมพร้อมระบบส่งน้า
1. ที่ตงั้ บ้านโป่งน้้าตกหมู่ที่ 7 ต้าบลบ้านดู่อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2. พิกัดแบบ Decimal Degree ; Latitude 20.015447 Longitude 99.818373
3. พิกัด 47 QNC 856–134 ระวาง 4949 II ล้าดับชุด L 7018
4. แหล่งน้้า
ห้วยมะยม
5. พืน้ ที่รับน้้าฝนเหนือที่ตั้งหัวงาน
1.79
ตารางกิโลเมตร
6. ความยาวของล้าน้้าจากต้นน้้าถึงที่ตงั้ ฝาย
2.0
กิโลเมตร
7. ความลาดเทของล้าน้้าตรงจุดที่ตงั้ ฝาย
1:10
8. ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยทั้งปี
1706.1
มิลลิเมตร
9. จ้านวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปี
131.9
วัน
10. ปริมาณน้้าไหลผ่านหัวงานเฉลี่ยทั้งปี
1046359
ลูกบาศก์เมตร
11. ปริมาณน้้านองสูงสุด Return Period 25 ปี
13.448
ลูกบาศก์เมตร/วินาที
12. อาคารหัวงาน
12.1 ประเภท
ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก
12.2 ยาว
10.00
เมตร
12.3 สูง
2.0
เมตร
12.4 ระดับท้องล้าห้วยที่ตงั้ ฝาย
+460.000
เมตร (ร.ท.ก.)
12.5 ระดับสันฝาย
+462.000
เมตร (ร.ท.ก.)
13. อาคารประกอบ
13.1 อาคารบังคับน้้าปากท่อส่งน้้า
1
แห่ง
14. ระบบส่งน้้า
14.1 ท่อส่งน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
2
นิว้
14.2 ความยาวรวมประมาณ
1,100
เมตร
15. ถังพักน้้าบริเวณที่ตงั้ ระบบผลิตน้้าประปาพิกัด 47 QNC 860 - 128 ระวาง 4949 II
15.1 ขนาดความจุ
100
ลูกบาศก์เมตร
15.2 ระดับที่ตงั้ ถังพักน้้า
+438.000
เมตร (ร.ท.ก.)
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการมาช่วยในการตัดสินใจได้โดยมีขันตอน ดังนี
1. ประมาณการผลประโยชน์ตลอดอายุโครงการ
2. ประเมินมูลค่าต้นทุนและผลประโยชน์ดว้ ยราคาตลาด
3. แปลงมูลค่าต้นทุน ผลประโยชน์ และผลประโยชน์สุทธิในอนาคตเป็นมูลค่าปัจจุบัน
4. วิเคราะห์โครงการด้วยการประเมินค่าการลงทุนแบบคิดค่าปัจจุบันของเงิน
โดยก้าหนดสมมติฐาน ราคาตลาดที่ใช้เป็นราคาคงที่โดยใช้ราคาปี 2561 เป็นปีฐาน ส่วนอัตราดอกเบีย้ เงินกู้
ล่าสุดที่สถาบันการเงินคิดให้กับลูกค่าชั้นดี (MLR) เป็นอัตราคิดลดทางสังคม โดยก้าจัดเงินเฟ้อออกแล้ว และอายุของ
โครงการที่ใช้วิเคราะห์คือ 20 ปี
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ต้นทุนคงที่โครงการฝายห้วยมะยมพร้อมระบบส่งน้า
โดยต้นทุนคงที่มีองค์ประกอบ ดังนี้
ประมาณการต้นทุนการก่อสร้างโครงการฝายห้วยมะยมพร้อมระบบส่งน้้า
มูลค่างานก่อสร้างเทียบเคียงจากโครงการในลักษณะเดียวกันในพืน้ ที่ใกล้เคียงใช้งบประมาณ ดังนี้
ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กสูง
2.00 เมตร ความยาว 10.00 เมตร 1 แห่ง
ราคา
308,804
บาท
ระบบส่งน้้าท่อส่งน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00นิว้ ความยาว 1,100.00 เมตร
ราคา
120,000
บาท
ถังพักน้้าขนาดความจุ
100 ลูกบาศก์เมตร ราคา 380,000 บาท
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
808,804
บาท
ซึ่งแยกค่าเสื่อมราคาได้ ดังนี้
ราคาโครงการฝายห้วยมะยมพร้อมระบบส่งน้้า มูลค่ารวม 808,804 บาท ไม่มีมูลค่าซาก
ค่าเสื่อมราคาต่อปี
= (880804-0)/20
= 44,040 บาทต่อปี
ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา
คือค่าใช้จา่ ยที่เกิดจากการบ้ารุงรักษา แก้ไข ซ่อมแซม ดูแลระบบส่งน้้า และขุดลอกตะกอน โดยมีมูลค่า
ซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาต่อปีประเมินไว้ที 3 เปอร์เซ็นต์ของค่าก่อสร้าง
= 880804x0.03
= 26,424 บาทต่อปี
ผลตอบแทนโครงการ
ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการเป็นผลตอบแทนทางตรงที่สามารถวัดค่าเป็นตัวเงินได้ ซึ่งได้แก่
รายได้จากการจ้าหน่ายน้้าประปา โดยน้าความสามรถผลิตน้้าประปา ของระบบประปาบ้านโป่ง น้้าตกที่ผ ลิต ได้
51,100 ลูก บาศก์เ มตรต่อปีคูณ กับราคาน้้า ดิบ (ราคาน้้าดิบจากค่าน้้าชลประทาน ลูก บาศก์เ มตรละ 0.50 บาท)
ค่าตอบแทนรวม 25,550 บาทต่อปี
แปลงมูลค่าต้นทุน และผลประโยชน์สุทธิในอนาคตเป็นมูลค่าปัจจุบัน
หลั ก เกณฑ์ที่ ใ ช้ป ระเมิน โครงการนี้จ ะใช้อั ต ราผลตอบแทนค่ า ลงทุ น (Benefit cost ratio: B/C) เป็ น การ
เปรียบเทียบมูลค่ า ปัจจุ บัน ของผลประโยชน์ที่ ประเมิน ค่ าเป็ นเงินได้กั บมู ลค่ า ปัจ จุบั นของค่ าลงทุน แต่เ นื่ องจาก
หลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมินโครงการดังกล่าวต้องค้านวณจากมูลค่าเงินปัจจุบัน คือแปลงมูลค่าต้นทุน และผลประโยชน์ที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดทางสังคม และในการศึกษาครั้งนีใ้ ช้อัตราดอกเบี้ยต่้าสุดที่
ธนาคารให้กับลูกค่าชั้นดีหรือ (Minimum lone rate, MLR) 6.25 % อัตราเงินเฟ้อ เฉลี่ยในช่วง 10 ปี ณ เดือน มิถุนายน
2561 มีค่าเท่ากับ 2.09 %ดังตารางที่ 4.19 แต่เนื่องจาก MLR เป็นอัตราคิดลดตลาดที่ยังมีอัตราเงินเฟ้อ จึงต้องท้าให้
เป็นอัตราคิดลดแท้จริง (Real discount rate)
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โดยค้านวณได้จากสูตร
r = ((1+R))/((1+Fe))-1
เมื่อ r อัตราคิดลดที่แท้จริง
R อัตราคิดลดตลาด
Fe อัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะเกิดขึน้
ดังนั้น r = ((1+0.0625))/((1+0.0209))-1
r = 4.07 %
การค้านวณมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนและผลประโยชน์
มูลค่าของต้นทุนและผลตอบแทนที่เกิดขึน้ ในปีตา่ ง ๆ ในอนาคตสามารถปรับให้เป็นมูลค่าปัจจุบันเพื่อให้อยู่
บนฐานของเวลาเดียวกันได้
โดยค้านวณได้จากสูตร
PV = F x DF
เมื่อ
PV = มูลค่าในปัจจุบัน
F = มูลค่าในอนาคต
DF = Discount Factor เท่ากับ 4.07 %
สูตรของการค้านวณ NPV คือ
𝑇𝑐

𝑁𝑃𝑉 = −𝐶𝑦 ∑
(𝑖=1)

𝐶𝑖
𝑥(1 + 𝑟)𝑖

C0 = เงินลงทุนเริ่มแรก
C = กระแสเงินสด
r = อัตราคิดลด (Discount Rate)
T = ระยะเวลา (อายุของโครงการ)
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV)
ผลรวมของของค่าปัจจุบันของผลตอบแทน เท่ากับ
ผลรวมของค่าปัจจุบันของต้นทุน เท่ากับ
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ NPVเท่ากับ

345,090 บาท
951,720 บาท
345,090-951,720
= -606,630 บาท

บาท

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (B/C)
= 345,090/951,720
= 0.36

วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความเหมาะสมของ โครงการฝายห้วยมะยมพร้อม
ระบบส่งน้้า เพื่อรองรับการผลิตน้้าประปาของระบบผลิตน้้าประปาบ้านโป่งน้้าตก โดยการพิจารณาความเหมาะสมทางด้าน
วิศวกรรมของ โครงการก่อสร้างฝายทดน้้าห้วยมะยมพร้อมระบบส่งน้้า โดยการค้านวณปริมาณน้้าทีใหลผ่านจุดที่ตั้ง
ฝาย ค้านวณปริมาณน้้าหลากสูงสุดเพื่อก้าหนดขนาดฝาย ศึกษาปริมาณน้้าที่ต้องการเพื่อก้าหนดขนาดระบบส่งน้้า
การพิจารณาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์โดยใช้วิธีการหาอัตราส่วนของมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนต่อ ต้นทุน
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(Benefit cost ratio, B/C ratio) เมื่อโครงการฝายห้วยมะยมพร้อมระบบส่งน้้าคิดเป็นต้นทุนค่าก่อสร้างคิดเป็นมูลค่าปัจจุบั น
ของต้นทุนสุทธิ C = 951,720 บาท ส่วนปริมาณน้้าที่ส่งให้กับระบบผลิตน้้าประปาคิดเป็นเงินรายได้ผลตอบแทนสุทธิ B =
345,090 บาท ให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (B/C) เท่ากับ 0.34 เมื่อ B/C มีค่าน้อยกว่า 1 นั้นคือผลตอบแทนที่
ได้รับน้อยกว่าเงินลงทุนที่ลงทุนไป จึงเป็นโครงการที่ไม่น่าลงทุน แต่โครงการนี้เป็นงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
ที่ด้าเนินการเพื่อพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีร ายได้น้อยในเขตพื้นที่ช นบทของประเทศเพื่ อให้มี
คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการน้าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ให้เกิดสมดุลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่า ง
ยั่งยืน อีกทั้งเป็นการพัฒนาที่มีลักษณะการพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่ม การตัดสินใจและความต้องการของชุมชน
ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาควรร่วมมือกับราษฎรในพืน้ ที่ ควรร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่มี
อยู่ในพื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งควรมีการเพิ่มพูนความรู้ทางวิช าการและการบริหารจัดการทรัพยากรให้แก่
ประชาชน เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรน้้าที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดตามผลการด้าเนินงาน
ราษฎรในพืน้ ที่โครงการจะต้องมีความพร้อมในการดูแลบ้ารุงรักษาโครงการเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมถึงการปลูกฝัง
ค่านิยมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้สภาพป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งน้้าต้นทุนได้อย่างยั่งยืน
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การศึกษาความเหมาะสมของโครงการจัดหาแหล่งนา้ เพือ่ สนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา
Study on the Suitability of Water Supply to Support University of Phayao
กิตติคุณ ปวงแก้ว1* และ กิตติพงษ์ วุฒจิ ้านงค์2
Kittikhun Poungkaew 1* and Kittipong Vuthijumnonk 2
บทคัดย่อ
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการจัดหาแหล่งน้้าเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยาได้พิจารณาความ
เหมาะสมของล้าน้้าห้วยขวัญ โดยล้าห้วยขวัญเป็นล้าห้วยสาขาของน้้างาว มีระดับสูง 700 เมตร จากระดับน้้าทะเล
ปานกลาง ล้าน้้าห้วยขวัญมีพื้นที่ลุ่มน้้าประมาณ 2.75 ตารางกิโลเมตรมีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,176มิลลิเมตรมี
ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 861,039 ลูกบาศก์เมตรและได้พิจารณาเลือกจุดที่เหมาะสมส้าหรับการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้้าห้วยขวัญ ซึ่งอยู่ในเขต ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ล้าปาง สามารถเก็บกักน้้าได้ประมาณ 800,000 ลูกบาศก์เมตร
และส่งน้้าโดยใช้ระบบท่อส่งน้้าโดยระบบแรงโน้มถ่วงจากอ่างเก็บน้้าไปยังมหาวิทยาลัยรวมระยะทางประมาณ 9,500
เมตร สามารถสนับสนุนได้ตามความต้องการเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยพะเยา
ค้าส้าคัญ: พืน้ ที่ลมุ่ น้้า น้้าฝนเฉลี่ยทั้งปี ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยทั้งปี อ่างเก็บน้้าห้วยขวัญ

Abstract
The study on the Suitability of Water Supply to Support University of Phayao is done by considering the
suitability of Huai Khwan River. The Huai Khwan is a tributary of the Ngao River with an elevation of 700 meters
above mean sea level. It’s water shed area is about 2 . 7 5 square kilometers. The average annual rainfall was
1 ,1 7 6 millimeters, the average annual runoff was about 8 6 1 , 0 3 9 cubic meters and the appropriate site was
selected for the construction of Huay Kwang Reservoir at Ban Rong, Ngao District, Lampang Province. The capacity
of Huai Khwan Reservoir is about 800,000 cubic meters which can be delivered to support the demands of the
University of Phayao.
Keywords: Water Shed Area, Average Rainfall, Average Runoff, Huay Kwang Reservoir

บทน้า
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยามีแผนงานก่อสร้างอาคารสถานที่เพิ่มขึ้นส้าาหรับรองรับการจัดการเรียนการ
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แหล่งน้้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด้าเนินการแล้วเสร็จไปนั้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการน้้าเพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้ทั่วถึง จึง ท้าให้ประสบปัญหาเกี่ยวกั บการขาดแ คลนน้้าหรือ ความ
เดือดร้อนในเรื่องน้้าที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุก ๆ ปี จากสถิติการใช้น้าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ปริมาณ
การความต้องการใช้น้าในอนาคตของมหาวิทยาลัยพะเยามีความต้องการใช้น้าในการด้าเนินกิจกรรมตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย คิดเป็นอัตรา 2,000,000- 2,500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และเมื่อน้ามาเปรียบเทียบกับน้้าต้นทุนที่มี
อยู่นนั้ สามารถรองรับการใช้งานได้มีปริมาณเพียง 1,389,200 ลูกบาศก์เมตรต่อปีเท่านั้น
จากเหตุผลข้างต้นมหาวิทยาลัยพะเยาต้องมีการเตรียมการและจัดหาแหล่ง น้้าใช้ภ ายในมหาวิทยาลัยให้
เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้นการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
จัดหาแหล่งน้้าเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยาจึงพิจารณาการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าห้วยขวัญ ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.
ล้าปางและเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่า การจัดหาน้้าแนวทางใดจะมีความเหมาะสมและใช้ง านได้ตามวัตถุ ประสงค์
ถูกต้องตามหลักวิชาการ

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาศักยภาพของน้้าท่าที่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้
2. เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ
3. เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของการเลือกจุดที่ตงั้ ของอ่างเก็บน้้าที่เหมาะสม
ขอบเขตของงานวิจัย
ศึกษาเฉพาะพืน้ ที่กรณีศึกษาเขตพืน้ ที่ล้าน้้าห้วยขวัญพิกัด 47 QPB 905-005ระวาง 4947 II ล้าดับชุด L
7018 ต้าบลบ้านร้อง อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง เพื่อพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้้าห้วยขวัญ การวิเคราะห์ปริมาณ
น้้าท่าที่ไหลผ่านหัวงาน
- การวิเคราะห์ปริมาณน้้านองสูงสุด
- การศึกษาความต้องการใช้น้าของโครงการ
- การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการตรวจสอบจากสถานที่จริง รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลของกรม
อุตุนิยมวิทยา, กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ขอมูลที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายป
- ปริมาณน้้าทา
- ปริมาณการใช้น้า
- ขอมูลสภาพภูมิประเทศที่ตงั้ ของโครงการ
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
- เครื่องคอมพิวเตอร
- อุปกรณส้ารวจภาคสนาม เชน กลองวัดระดับ เทปวัดระยะ เครื่องวัดพิกัด และกลองถายภาพดิจติ อล
- แผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000
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วิธดี ้าเนินการวิจัย
1. การวิเคราะห์ปริมาณน้าฝนในเขตพืนที่โครงการ (Rainfall Analysis)
ฝนที่ตกลงบนผิวดิน (วราวุธ วุฒิวณิชย์.(2533). อุทกวิทยาประยุกต์.หน้า 1-1 ถึง 1-4) ข้อมูลปริมาณ
น้้าฝนได้จากสถานีตรวจวัดของหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน สถานีวิจัยทดลองทางด้าน
การเกษตร หรือสถานีหน่วยจัดการต้นน้้าต่าง ๆ ของกรมป่าไม้ โดยจะพิจารณาข้อมูลจากสถานีที่อยู่ใกล้เคียงกับ
พืน้ ที่หัวงานโครงการ การวิเคราะห์ปริมาณฝนจะแยกออกได้เป็นสภาพฝนโดยทั่วไปในเขตพืน้ ที่ลมุ่ น้้าของโครงการที่
ศึกษา ซึ่งจะต้องท้าการวิเคราะห์สภาพฝนรายปี รูปแบบการผันแปรตามฤดูกาล การแพร่กระจายตามพืน้ ที่ ปริมาณ
ฝน รายเดือน และเปอร์เซ็นต์การแพร่กระจายเป็นรายเดือนของฝน จ้านวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยราย เดือน/รายปี ส้าหรับ
การวิเคราะห์ปริมาณน้้าฝนของสถานีหลัก จ้าเป็นต้องมีการตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูลก่อนที่จะน้าไปใช้ใน
การศึกษา ประโยชน์ของการวิเคราะห์ปริมาณน้้าฝนที่สามารถน้าไปใช้งานได้ มีดังนี้
1.1. น้าไปใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินปริมาณน้้าท่าในกรณีที่ข้อมูลมีไม่เพียงพอ
1.2. น้าไปใช้ค้านวณหาปริมาณฝนใช้การ และค้านวณปริมาณน้้าชลประทานที่พืชต้องการ
1.3. ใช้สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม ช่วงเวลา-ความถี่ของฝนเพื่อค้านวณหาปริมาณน้้านองสูงสุด
ส้าหรับการออกแบบรายละเอียดอาคารหัวงาน และอาคารประกอบอื่น ๆ
1.4. ใช้วิเคราะห์ความถี่ของการเกิด (Frequency) ของปริมาณฝนสูงสุดในคาบปี (Return Period) เพื่อค้านวณ
หากราฟน้้านองสูงสุดในรอบปีการเกิดซ้้าต่าง ๆ ส้าหรับการออกแบบอาคารระบายน้้าล้นและอาคารประกอบอื่นๆ
2. การวิเคราะห์ปริมาณน้าท่าที่ไหลผ่านหัวงาน (Runoff Analysis)
Runoff (งานพิจารณาโครงการ ฝ่ายวิศวกรรม ส้านักชลประทานที่ 5. (2530). คู่มือการจัดท้ารายงาน
การศึกษาโครงการ. หน้า 15-30) หมายถึง น้้าฝนส่วนที่ตกลงบนผิวดินแล้วไหลไปตามผิวดินลงสู่ล้าน้้าหลังจากที่
บางส่วนได้ระเหยและรั่วซึมลงไปในดินแล้ว ในระหว่างที่น้าไหลไปตามผิวดินเรียกว่า Overland Flow เมื่อไหลลงล้า
น้้าแล้วเรียกว่า Stream Flow ตามปกติปริมาณน้้าส่วนที่ไหลลงล้าน้้าจะมีค่าประมาณ 15%-35% ของปริมาณฝนที่
วัดได้ ทั้งนี้ขึน้ อยู่กับสภาพภูมิอากาศ ดิน ทางน้้า ลักษณะ ของลุ่มน้้า สภาพพืน้ ที่ และสภาพป่าไม้ในเขตลุ่มน้้า ฯลฯ
การวิเคราะห์ปริมาณน้าท่าในเขตพืนที่โครงการ มีแนวทางดังนี
2.1. การประเมินปริมาณน้้าท่าเบือ้ งต้น โดยท้าการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้้าท่ารายเดือนและรายปีด้วยการใช้
สถิตขิ ้อมูลที่วัดจริง ของสถานีวัดน้้าท่าต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับพืน้ ที่ที่ศึกษา และท้าการค้านวณหาปริมาณน้้าท่าเฉลี่ย
รายปีตอ่ หน่วยพืน้ ที่
2.2. การค้านวณปริมาณน้้าท่า (Runoff Estimation)มีขั้นตอนด้าเนินงานดังนี้
1) ก้าหนดจุดที่ตงั้ หัวงาน จากแผนที่มาตราส่วน 1:50,000
2) หาพืน้ ที่รับน้้าฝน (Drainage Area) เป็นพืน้ ที่ลมุ่ น้้าเหนือแนวที่ตงั้ หัวงาน
3) เลือกสถานีน้าฝนที่อยู่ใกล้เคียง และคาดว่าจะอาศัยเป็นตัวแทนของฝนที่ตกในเขตลุ่มน้้าที่ตั้งหัว
งานได้ โดยใช้วิธี Thiessen
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3. การวิเคราะห์ปริมาณน้านองสูงสุด
เนื่องจากพืน้ ที่ตงั้ หัวงานไม่มีการติดตัง้ สถานีวัดน้้าท่า ดังนั้นการหาปริมาณน้้านองสูงสุดต้องอาศัย
ข้อมูลน้้าฝนของสถานีใกล้เคียง วิธกี ารหาปริมาณน้้านองสูงสุดที่นยิ มใช้กัน คือ
Rational Formula ใช้สูตรในการค้านวณหาปริมาณน้้านองสูงสุด (Peak discharge) เพื่อการออกแบบใน
รอบปีการเกิดซ้้า (Return Period) ใช้ส้าหรับลุ่มน้้าขนาดเล็กที่มีพนื้ ที่ลมุ่ น้้าน้อยกว่า 25 ตารางกิโลเมตรสูตรที่ใช้ คือ
Q = 0.278CiA เมื่อ Q = ปริมาณน้้าสูงสุด หน่วยเป็น ลูกบาศก์ก์เมตร/วินาที
C

= สัมประสิทธ์ (Coefficient) ขึน้ อยู่กับลักษณะลุ่มน้้า

i

=

ความเข้มของฝนในช่วงเวลาและรอบปีการเกิดซ้้าที่
ก้าหนด หน่วยเป็น มิลลิเมตร/ชั่วโมง

A =

พืน้ ที่ลมุ่ น้้า หน่วยเป็น ตารางกิโลเมตร

4. การพิจารณาวางโครงการ
การวางโครงการ (สมเกียรติ ประจ้าวงษ์ . (2542). การวางโครงการชลประทาน( Irrigation Project
Planing ).เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการวางโครงการชลประทาน.กรมชลประทาน.) เป็นการพิจารณาถึงความ
ต้องการและปัญหาที่เ กิดขึ้นในเขตพื้นที่โ ครงการ ท้าให้ทราบถึง ขอบเขตโครงการและรายละเอียดเบื้ องต้ น ของ
โครงการ ประกอบด้วย พิกัดจุดที่ตงั้ หัวงาน ชื่อล้าน้้า และบริเวณที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการ ซึ่งดูได้จากแผนที่
มาตราส่วน 1:50,000 ร่วมกับ การตรวจสอบรายละเอียดพื้นที่โครงการในสนาม หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกจุด
ที่ตงั้ หัวงาน มีดังนี้
4.1. พิจารณาบริเวณที่มีสภาพภูมิประเทศเหมาะสม (Topo Suitability)
- ถ้าเป็นหัวงานประเภทอ่างเก็บน้้า ควรเป็นบริเวณเขาแคบ หรือมีสันเนินอยู่ใกล้กัน บริเวณที่เก็บ
กักน้้ามีลักษณะเป็นแอ่งกว้าง ท้าให้ไม่ตอ้ งสร้างท้านบดินยาวเกินไปหรือสูงเกินไป
- ถ้าเป็นหัวงานประเภทฝายหรือเขื่อนทดน้้า ควรเลือกท้าเลที่มีช่องลัด แนวล้าน้้าบริเวณเหนือน้้า
และท้ายน้้าค่อนข้างตรง มีตลิ่งสูงและมั่นคง ล้าน้้ามีน้าไหลตลอดปี ไม่คดเคีย้ วมากนัก และเป็นบริเวณที่น้าไม่กัดเซาะ
ตลิ่ง
4.2. พิจารณาบริเวณที่มีสภาพทางธรณีวิทยาและสภาพฐานรากที่เหมาะสม
(Geological and Foundation System) จากการตรวจสอบชั้นดินหรือชั้นหิน ที่ไม่มีรอยแตกหรือรอยแยกมากเกินไป ซึ่ง
จะเป็นสาเหตุท้าให้เกิดน้้าซึมลอดใต้อาคารหัวงานได้ นอกจากนี้ต้องพิจารณาถึงค่า Bearing Capacity ของดินที่เป็น
ฐานรากว่าสามารถรองรับน้้าหนักอาคารหัวงานได้โดยปลอดภัย
4.3 หัวงานควรตั้งอยู่ในบริเวณที่สูง สามารถส่งน้้าหรือมี Head เพียงพอที่จะส่งน้้าไปยังพืน้ ที่เพาะปลูกที
ต้องการจะช่วยเหลือได้ และหลีกเลี่ยงการเกิดน้้าท่วมพืน้ ที่เพาะปลูกและบริเวณที่อยู่อาศัยของราษฎรเสียหาย จนเป็น
เหตุให้ราษฎรในพืน้ ที่จ้านวนมากได้รับความเดือดร้อน
5. การท้า Reservoir Operation Study (R.O.S.)
การวางโครงการโดยวิธี Reservoir Operation Study (ดร.ทองเปลว กองจันทร์. เทคนิคและวิธกี าร
จัดการอ่างเก็บน้้า. สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน. หน้า 3-1 ถึง 3-4) มีวัตถุประสงค์เพือ่ ก้าหนด
ขนาดความจุของอ่างเก็บน้้า และขนาดพืน้ ที่ชลประทานที่เหมาะสม
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ก้าหนดขนาดพื้นที่ชลประทานแล้วค้านวณหาปริมาณความต้องการใช้น้ารายเดือน เมื่อรู้ปริมาณน้้าที่เวลา
ต้นเดือน ก็สามารถค้านวณหาปริมาณน้้าที่เวลาสิน้ เดือนได้โดย
ปริมาณน้าที่เวลาสินเดือน = ปริมาณน้้าที่เวลาต้นเดือน + ปริมาณน้้าท่าที่ไหลลงอ่างฯ + ปริมาณฝนที่
ตกลงอ่างฯ – ปริมาณน้้าที่ระเหยและซึมลงดิน - ปริมาณน้้าที่ปล่อยออก
6 .การประมาณราคาก่อสร้าง
การประมาณราคาค่าก่อสร้างและพัฒนาโครงการ ใช้หลัก เกณฑ์ก ารพิจารณาในการคิดราคาต่ อ
หน่วย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน และอื่น ๆ แล้วค้านวณหาราคาค่าก่อสร้างโครงการ ส้าหรับใช้ใน
การเปรียบเทียบเพื่อคัดเลือกหาแนวทางเลือกที่เหมาะสมและดีที่สุด ซึ่งจะได้ราคาที่ประหยัด หรือราคาที่ต่้าสุด แต่
ยังมีความเป็นไปได้ทางด้าน วิศวกรรมและการลงทุน การประมาณราคาควรจะ ต้องท้าการวิเคราะห์เปรียบเทีย บ
ข้อมูลราคากั บโครงการที่มีลักษณะใกล้เ คียงกั นในด้านสภาพภูมิประเทศ รู ปแบบ วัตถุ ประสงค์ของการใช้ง าน
ตลอดจนสภาพแวดล้อมของโครงการ เพื่อให้ได้ราคาที่ใกล้เคียงกับความจริง และได้มาตรฐานมากที่สุด
7. การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์ใช้วิธี Discounted cash flow technique ซึ่งเป็นการตัดลดกระแสรายได้และค่าใช้จ่ า ยที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคตเป็นมูลค่าปัจจุบันทั้งหมด เพื่อขจัดปัญหา ความแตกต่างกันของมูลค่าเงินในเวลาที่ต่างกัน
(Time Value of money) อันจะให้เกิดการเปรียบเทียบผลประโยชน์กันต้นทุนไปอย่างถูกต้อง โครงการพัฒนาที่มีความ
เหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ควรจะยอมรับได้เมื่อผลการวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ดังต่อไปนี้
1. อัตราผลประโยชน์ตอ่ ค่าลงทุน Benefit – cost ratio ควรมีค่ามากกว่า 1
2. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มหรือมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present value) ณ
ระดับอัตราค่าเสียโอกาสร้อยละ 12 ต่อปี ควรมีค่ามากกว่า 0
3. อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ Internal Rate of Return หรือ IRR ควรมีค่า
มากกว่าอัตราส่วนลด 12 เปอร์เซ็นต์

ผลการศึกษา
จากการศึกษาลักษณะของน้้าท่าโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาประกอบในการพิจารณา ได้แก่ ข้อมูลจาก
การตรวจสอบภูมิประเทศและสัมภาษณ์ราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้ล้าห้วยขวัญ ท้าให้ทราบถึงลักษณะการไหลของน้้าท่า
โดยเฉพาะในช่วงน้้าหลากและช่วงน้้าน้อย ประกอบกับการพิจารณาข้อมูลจากปริมาณน้้าฝน สภาพลุ่มน้้า คุณสมบัติ
ของดิน ความลาดเทของพื้นที่ลุ่มน้้า สามารถก้าหนดค่า Runoff Coefficient นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลจากสถานีวัด
ปริมาณน้้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกับล้าห้วยขวัญ ส้าหรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลปริมาณน้้าท่าที่ป ระเมินได้
จากการค้านวณปรากฏว่า มีปริมาณน้้าท่าไหลผ่านหัวงานในเกณฑ์เฉลี่ยปีละ 861,039 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้้า
ในฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม) เท่ากับ 835,840 ลูกบาศก์เมตร ส่วนฤดูแล้ง (เดือนพฤศจิก ายนเดือนเมษายน) เท่ากับ 25,199 ลูกบาศก์เมตร Specific Yield มีค่าเท่ากับ 6.1 ลิตร/วินาที/ตารางกิโลเมตร ปริมาณ
น้้านองสูงสุด Return Period รอบ 25 ปี เท่ากับ 31.136 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และจากการพิจารณาแผนที่ กรมแผน
ที่ทหาร มาตราสวน 1 : 50,000 ประกอบกับการส้ารวจภูมิประเทศจริงในสนาม สามารถสรุปไดวาจุดที่ตงั้ หัวงานของ
อ่างเก็บน้้าห้วยขวัญ พิกัด 47 QNB 905-005 ระวาง 4947 II ล้าดับชุด L 7018 มีระดับความสูงประมาณ +700.000
ของระดับน้้าทะเลปานกลาง ซึ่งมีความสูงมากกว่าบริเวณที่ตงั้ ของมหาวิทยาลัยที่มีระดับความสูงประมาณ +580.000
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ของระดับน้้าทะเลปานกลาง ท้าให้มีแรงดันน้้าที่จะสามารถส่งน้้าโดยใช้ระบบท่อส่งน้้าโดยระบบแรงโน้มถ่วงได้จากอ่าง
เก็บน้้าไปยังมหาวิทยาลัยได้
มีลักษณะโครงการดังนี้
- อ่างเก็บน้้าห้วยขวัญพร้อมระบบส่งน้้า
- ที่ตงั้ ต้าบลบ้านร้อง อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
- พิกัด 47 QNB 905-005 ระวาง 4947 II ล้าดับชุด L 7018
- พืน้ ที่รับน้้าฝนเหนือจุดที่ตงั้ หัวงาน
2.75
ตารางกิโลเมตร
- ความยาวของล้าน้้าจากต้นน้้าถึงหัวงาน 2.70
กิโลเมตร
- ความลาดเทของล้าน้้าตรงจุดที่ตงั้ หัวงาน 1:7.5
- ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยทั้งปี
1,176
มิลลิเมตร
- จ้านวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปี
68.3
วัน
- ปริมาณน้้าไหลผ่านหัวงานทดน้้าเฉลี่ยทั้งปี 861,039
ลูกบาศก์เมตร
- อาคารหัวงาน
ประเภทท้านบดิน
กว้าง
8.00
เมตร
ยาวประมาณ
130.00
เมตร
สูงสุดประมาณ
30.00
เมตร
ระดับท้องน้้าประมาณ
+690.000
เมตร (ร.ท.ก.)
ระดับน้้าต่้าสุดประมาณ
+695.000
เมตร (ร.ท.ก.)
ระดับน้้าเก็บกักประมาณ
+705.000
เมตร (ร.ท.ก.)
ระดับน้้าสูงสุดประมาณ
+706.000
เมตร (ร.ท.ก.)
ระดับสันท้านบดินประมาณ
+707.000
เมตร (ร.ท.ก.)
ความจุของอ่างฯ ที่ระดับเก็บกักประมาณ
800,000
ลูกบาศก์เมตร
พืน้ ที่ผิวอ่างฯ ที่ระดับเก็บกักน้้าประมาณ
30
ไร่
- อาคารประกอบ
ท่อส่งน้้าลงล้าน้้าเดิม ชนิด Concrete Steel Liner
จ้านวน
1
แห่ง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30
เมตร
อาคารระบายน้้าล้น ชนิดรางเท
จ้านวน
1
แห่ง
ระบายน้้าสูงสุด
10.40
ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- ระบบส่งน้้าโดยระบบแรงโน้มถ่วง
ระบบท่อส่งน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8-10
นิว้
ความยาวรวมประมาณ
9,500
เมตร
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รูปที่ 1 จุดที่ตงั้ อ่างเก็บน้้าห้วยขวัญ
การวิเคราะห์ด้านการประมาณราคาก่อสร้าง
โครงการอ่างเก็บน้้าห้วยขวัญพร้อมระบบส่งน้้า ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ล้าปาง โดยการวิเคราะห์กิจกรรม
ด้านต่าง ๆ ที่ต้องด้าเนินการก่อสร้าง และเมื่อน้ามาเทียบกับอัตราราคาต่อหน่วย (Unit Cost) จะได้ราคาค่าก่อสร้าง
โดยประมาณของ โครงการอ่างเก็บน้้าห้วยขวัญพร้อมระบบส่งน้้า ซึ่งประกอบด้ วยอาคารหัวงานและอาคารประกอบ
ต่างๆ คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 38,700,000 บาท ระยะเวลาด้าเนินการก่อสร้าง 1 ปี ดังรายละเอียด
ที่ได้แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดราคาค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอ่างเก็บน้้าห้วยขวัญพร้อมระบบส่งน้้า
รายการ
จ้านวนเงิน (บาท)
1. กิจกรรมงานเตรียมพืน้ ที่ และ งานเบื้องต้น

=

2. กิจกรรมท้านบดิน ขนาด กว้าง 8.00 ม. ยาว 130.00 ม. สูง 30.00 ม.

= 23,127,000.00

3. กิจกรรมทางระบายน้้าล้นแบบรางเท ขนาดระบายกว้าง 10.00 ม.

=

5,861,000.00

4. กิจกรรมท่อส่งน้้า (ท่อ PVC ยาว 9,500. ม.)

=

8,450,000.00

รวมกิจกรรม
ค่าควบคุมงานก่อสร้าง (3%)

135,000.00

= 37,573,000.00
=

1,127,190.00

รวมทั้งสิ้น

= 38,700,190.00

คิดเป็น

= 38,700,000.00
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ผลตอบแทนโครงการ
- ผลประโยชน์ดา้ นอุปโภคบริโภคแก่มหาวิทยาลัพะเยา คิดจากราคาน้้าต้นทุนที่สง่ มาให้ในปริมาณ 800,000
ลูกบากศ์เมตรต่อปีและมีประสิทธิภาพของระบบชลประทาน 75% ราคาน้้าดิบจากค่าน้้าชลประทาน ลูกบาศก์เมตรละ
0.50 บาท
= 800,000 x 0.75 x 0.50 = 300,000 บาทต่อปี
- ผลประโยชน์ที่สูญเสียพืน้ ที่ป่าไม้ที่ถูกน้้าท่ วมเหนืออ่างฯ ประเมินจากพืน้ ที่ป่าไม้ที่ถูกน้้าท่วม 30 ไร่ ค่าปลูก
ป่า 3,900 บาทต่อไร่
= 3,900 x 30 = 117,000 บาทต่อปี
- ค่าบ้ารุงรักษาคิดปีละ 0.3 % ของราคาค่าค่าลงทุนโครงการ 38.70 ล้านบาท
= 38.70 x 0.30% = 0.116 ล้านบาทต่อปี
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
ในการพิจารณาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการอ่างเก็บห้วยขวัญพร้อมระบบส่งน้้าได้
พิจารณาจากตัวชีว้ ัด 2 ตัว ดังนี้
-

มูลค่าปัจจุบัน (Net Present Values - NPV)
อัตราส่วนผลประโยชน์ตอ่ ค่าลงทุน(Benefit Cost Ratio - B/C)

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการอ่างเก็บน้้าห้วยขวัญพร้อมระบบส่งน้้า
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV 12%)
-34.189 ล้านบาท
อัตราส่วนผลประโยชน์ตอ่ ค่าลงทุน (B/C 12%)
0.058

<0
<1

วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการจัดหาแหล่ งน้้าเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งท้าการพิจารณา
ความเหมาะสมของล้าน้้าห้วยขวัญในเขต ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ล้าปาง จากผลการศึกษาปรากฏว่าล้าน้้าห้วยขวัญมี
ความเหมาะสมที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง น้้าต้นทุนเพื่อน้ามาสนับสนุนเพิ่ม เติม ให้กั บแหล่ง น้้าที่มีอยู่เ ดิม ภายใน
มหาวิทยาลัยโดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าห้วยขวัญข้อมูลปริมาณน้้าท่าที่ประเมินได้จากการค้านวณปรากฏว่า มี
ปริมาณน้้าท่าไหลผ่านหัวงานในเกณฑ์เฉลี่ยปีละ 861,039 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอ่างเก็บน้้าห้วยขวัญสามาถเก็บกักน้้า
ได้ประมาณ 800,000 ลูกบาศก์เมตร และสามารถส่งมาสนับสนุนโดยใช้ระบบท่อส่งน้้าความยาวรวมประมาณ 9,500
เมตรโดยระบบแรงโน้มถ่วงได้ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยพะเยา
และจากผลการศึกษาพบว่าโครงการมีความเหมาะสมทางการเงิน โดยมีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน
(B/C) เท่ากับ 0.058 และมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ -34.189 ล้านบาท ตามล้าดับ กล่าวคือ NPV < 0 และ, B/C
< 1 อัตราค่าเสียโอกาสของเงินทุนที่ระดับร้อยละ 12 เมื่อท้า การเปรียบเทียบระหว่างการประเมินผลตอบแทนทาง
การเงินของโครงการอ่างเก็บน้้าห้วยขวัญ พบว่าให้ผลตอบแทนได้รับน้อยกว่าเงินลงทุนที่ลงทุนไป จึงเป็นโครงการที่
ไม่นา่ ลงทุน
แต่โครงการนีม้ ีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจัดหาแหล่งน้้าเพื่อสนับสนุนให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้น้าน้้าต้นทุน
จากโครงการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ แล้วสามารถผลักดันท้าให้ภารกิจด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยที่จ้าเป็นต้องใช้น้า
เป็นต้นทุนในการผลิตเช่น การประปาภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น ประสบผลส้า เร็จลงได้ และก่อเกิดมูลค่าขึ้นมา
ภายหลังได้อีกมากมาย จึงเห็นสมควรพิจารณาใช้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจลงทุนแก่โครงการนีต้ ่อไป
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ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาความต้องการน้้ าของโครงการอ่ างเก็ บน้้ าห้ว ยขวัญเป็นส่ วนหนึ่ง ของการการศึก ษาความ
เหมาะสมของโครงการจัดหาแหล่งน้้าเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น ยังไม่ทราบถึงขนาดความสูง ความจุ
ของอ่างเก็บที่แน่นอน จ้าเป็นต้องมีการส้ารวจด้านภูมิประเทศอย่างละเอียดเพิ่มเติม
2. ควรมีการพิจารณาบริเวณที่ก่อสร้างหัวงานว่า มีสภาพทางธรณีวิทยาและสภาพฐานราก (Geological and
Foundation System) ที่เหมาะสม หรือไม่ และควรมีการตรวจสอบชั้นดินหรือชั้นหิน ที่ไม่มีรอยแตกหรือรอยแยกมาก
เกินไป ซึ่งจะเป็นสาเหตุท้าให้เกิดน้้าซึมลอดใต้อาคารหัวงานได้ นอกจากนี้ตอ้ งพิจารณาถึงค่า Bearing Capacity ของ
ดินที่เป็นฐานรากว่าสามารถรองรับน้้าหนักอาคารหัวงานได้โดยปลอดภัย
3. ควรมีการศึกษาทางด้านรอยเลื่อนจากแผ่นดินไหวที่อาจส่งผลต่อตัวท้านบดินของอ่างเก็บน้้าได้อีกด้วย
เมื่อพิจารณาถึงการก่อสร้างจริงในอนาคต เห็นควรให้ผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมน้าไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นและ
ประกอบการศึกษาในเรื่องการออกแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้างและความคุ้ ม ทุนของโครงการที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
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การด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
Implementation of internal quality assurance of the school under ChiangRai
Primary Educational Service Area Office 1
กมลทิพย์ ไชยวุฒิ1* และ นันทิมา นาคาพงศ์2
Kamonthip Chaiwut 1* and Nanthima Nakaphong 2
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง การด้ า เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีวัตถุ ประสงค์เ พื่อศึก ษาการด้าเนินงานการประกั นคุณ ภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และเพื่อเปรียบเทียบการด้าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จ้าแนกตาม
ขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้อ้านวยการ และครู ในสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
1 จ้านวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ใช้สถิตคิ ่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว One Way Anova และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe โดยก้าหนดนัยส้าคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า
1) สภาพการด้าเนินงานการประกันคุณ ภาพภายในของสถานศึกษา สัง กั ดส้านัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยภาพรวมมีการด้าเนินงานการบริหารจัดการสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ส้าหรับด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ด้านการก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมาได้แก่ ด้านการจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด้านการจัดท้ารายงานประจ้าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน ส่วนด้านการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด
2) การทดสอบสมมติฐาน พบว่า โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ที่มีขนาดต่างกันมีการด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึก ษาแตกต่างกั นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยที่สถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง มีการด้าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา แตกต่างกับสถานศึกษาขนาดใหญ่
ค้าส้าคัญ: โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 การประกันคุณภาพภายใน
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Abstract
This Independent study of Implementation of internal quality assurance of the school under Chiang Rai
Primary Educational Service Area Office 1 . Vocational Education aims to study the Implementation of internal
quality assurance of the school under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 1 to compare the quality
assurance of education under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 1 by size of school. The sample
was director and teacher in the school under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 1 300 were used
in this study was a questionnaire. The researcher collected data manually. Data were analyzed using the computer
program. Using statistics, percentage, mean, standard deviation, and One Way Anova analysis of variance and
the Scheffe to compare the average income double. The statistical significance at the .05 level.
The research found that
1 ) The Implementation of internal quality assurance of the school under Chiang Rai Primary Educational
Service Area Office 1 overall and the effective management of education at a high level. For the side with the
highest average. The educational standards of the school. Followed by The provision of quality assessment
standards within the school. And the preparation of the annual report on the quality of the report. Part of the
planning, development, management, education, education. The average minimum
2) The test found that schools under the school under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office
1 with different sizes, operations, quality assurance of education varies a significant level of 0.5. according to the
hypothesis The schools are small and medium-sized operations, quality assurance of education. The difference
with a larger study.
Keywords: The school under ChiangRai Primary Educational Service Area Office 1 , Implementation of internal
quality assurance.

บทน้า
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวถึงความ
มุ่ง หมายและหลักการของการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึก ษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เ ป็นมนุ ษ ย์ ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด้ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส้านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักรักษาและ
ส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
ความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จัก
พึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
การที่จะจัดการศึกษาให้เป็นไปตามความมุ่งหมายได้นั้นจะต้องอาศัยระบบการประกันคุณภาพการศึก ษา
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก้าหนดไว้เ ป็น
ภารกิจส้าคัญในหมวด 6 “มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา” ดังนี้ มาตรา 47 ระบุให้มีระบบการประกัน
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คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึก ษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณ ภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไป
ตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง และมาตรา 48 ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึก ษา จัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท้ารายงานประจ้าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาคุณ ภาพมาตรฐานการศึก ษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554 หน้า 29-30)
การประกันคุณภาพภายในเป็นกลไกส้าคัญประการหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ด้าเนินไปอย่างต่อเนื่องปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผู้ที่จบการศึกษามีคุณภาพตามที่มุ่ง หวัง
ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน และองค์ ก ร/สถานประกอบการที่ รั บ ช่ ว งผู้ จ บก ารศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาต่ อ หรื อ รั บ เข้ า ท้ า งาน
มีความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งมีคุณภาพได้มาตรฐาน แม้จะไม่เท่ากันแต่ก็แตกต่างกันไม่
มากนัก นักเรียนที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาทุกแห่งมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก้าหนด ดังนั้น ผู้เรียนจึงเป็นบุคคลส้าคัญที่สุดที่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรสนับสนุนทุกคน
ในสถานศึกษา ต้องค้านึงถึงตลอดเวลาไม่ว่าจะคิดท้ากิจกรรมใดหรือโครงการใดก็ตามผู้เรียนจะต้องได้รับผลหรื อ
ประโยชน์ที่เกิดขึน้ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม นอกจากนี้ในการจัดการศึกษาจ้าเป็นต้องอาศัยการมีสว่ นร่วมของบุคคลทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามที่คาดหวัง กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาจึง
เป็นเครื่องมือที่มีความส้าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาในปัจจุบันและต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีก ารประกั นคุณ ภาพการศึก ษา พ.ศ. 2553 ได้ก้ าหนดแนว
ทางการด้าเนิ นงานพั ฒนาระบบประกัน คุณ ภาพภายในของสถานศึก ษาและได้ สร้ างความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ ระบบ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการด้าเนินการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้อย่างชัดเจนตาม
ภารกิจ 8 ประการ ได้แก่ การก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท้าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา การจั ด ระบบบริ ห ารและสารสนเทศ
การด้าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึ กษา
การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษา การจัดท้ารายงานประจ้าปีที่เ ป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในและการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้สถานศึกษา
มี ก ารก้ า หนดเป้ า หมายมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา มี ก ารพั ฒ นาและประเมิ นตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มีกระบวนการบริหารที่ดีสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการบริหารและจัดการศึก ษามุ่งให้ก ารประกั นคุณ ภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็น “การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีเป้าหมาย คือ คุณภาพของผู้เรียนเป็นส้าคัญ”
แม้ว่าปัจจุบัน สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง จะมีการใช้งานประกัน
คุณ ภาพภายในของสถานศึกษามาเป็นกลไกในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งมั่นปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน คือ คุณภาพของผู้เรียน แต่ผลที่ปรากฏจากการจัดการศึกษากลับสะท้อนปัญหาของ
การจัดการศึกษาอย่างชัดเจน โดยจะเห็นได้จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีก ารศึก ษา 2559
จ้าแนกตามสังกัดจากทั่วประเทศที่มีผลปรากฏว่านักเรียนในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
มีคะแนนเฉลี่ยต่้ากว่าโรงเรียนที่อยู่ใ นสังกัดส้านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต) ส้านัก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และต่้ากว่าโรงเรียนที่อยู่ในส้านักการศึก ษากรุงเทพมหานคร นอกจากนี้
พบว่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชาของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีระดับต่้าว่าคะแนนเฉลี่ยใน
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ระดับประเทศทุกวิชา และเมื่อพิจารณาภาพความส้าเร็จของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 จ้านวน 105 โรงเรียน พบว่ามีผ ลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ปีการศึกษา 2559 เฉลี่ยระดับประเทศต่้ากว่าระดับประเทศทุกวิชาและมีคะแนนเฉลี่ยต่้ากว่าร้อยละ 50 ทุกวิชาอีก
ด้วย โดยโรงเรียนในเขตอ้าเภอเมืองเชียงรายมีคะแนนเฉลี่ยต่้ากว่าระดับประเทศร้อยละ 1.20 โรงเรียนในเขตอ้าเภอ
เวียงเชียงรุ้ง มีคะแนนเฉลี่ยต่้ากว่าระดับประเทศร้อยละ 0.56 (สถาบันทดสอบทางการศึก ษาแห่ง ชาติ (องค์การ
มหาชน) : 2560)
จากผลสัมฤทธิ์ที่กล่าวมาข้างต้ น เป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่า โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ยังมีจุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษา
ซึ่ง สามารถพัฒนาได้โดยการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึก ษาให้มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่ง เ มื่อศึกษา
ข้อมูลด้านงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
1 จาก เอกสารสรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจ้าปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา
2559 ของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ้าปี
การศึกษา 2559 ในภาพรวม มีปัญหาที่ควรได้รับการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา ได้แก่ สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดการ
พัฒนามาตรฐานศึกษาของโรงเรียน ซึ่งอาจเนื่องมาจากมีก ารปรับมาตรฐานการศึก ษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิการ สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดความเข้มแข็งในการ
นิเ ทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษา มีก ารน้าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพในระดับน้อยสถานศึกษาส่วนหนึ่งขาดการพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และการพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์
นอกจากนี้แล้วยังพบว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นใน
การจัดการศึกษาในระดับน้อย และขาดความเข้มแข็งในการสร้างเครื อข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา เป็นต้น
จากปัญหาการพัฒนาคุณ ภาพการศึก ษา ดัง กล่าว เป็นภาพสะท้อนได้ว่าส้านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ควรมีการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่ง ขึ้ น
อีก ทั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการด้าเนินงานประกั นคุณภาพภายในของสถานศึก ษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานใหม่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ด้วย ซึ่งการศึกษาบริบทและการเปรียบเทีย บการ
ด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยจ้าแนกตามขนาดของสถานศึก ษาจะท้าให้เ ห็นภาพการ
ด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้ชัดเจนตลอดจนเป็นกลไกส้าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติได้
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เพื่อศึกษาการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ
เปรี ย บเที ย บการด้ า เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึก ษาเชียงราย เขต 1 จ้าแนกตามขนาดโรงเรียน ทั้ง นี้ผ ลที่ไ ด้จากการวิ จัยจะเป็นแนวทางที่ สามารถไป
ประยุกต์ใช้ในการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สามารถน้าผลการวิจัยเป็นข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์
แผนกลยุทธ์ด้านงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและน้าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึก ษา
ต่อไป
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วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบการด้าเนินงานการประกั นคุณ ภาพภายในของสถานศึก ษา สัง กั ดส้านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จ้าแนกตามขนาดโรงเรียน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่มีขนาดต่างกันมีการด้าเนิน งาน
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ขนาดของสถานศึกษา
1. ขนาดเล็ก
2. ขนาดกลาง
3. ขนาดใหญ่

ระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขต
พืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ตามขันตอนการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
1) ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2) จัดท้าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4) ด้าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
7) จัดท้ารายงานประจ้าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การด้ า เนิ น งานการประกั นคุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เป็นการวิจัยเชิง ปริม าณ กลุ่ม ตัวอย่างเป็นผู้อ้านวยการโรงเรียน และครู
ในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 1 จ้านวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ยเป็น
แบบสอบถามแบ่ง 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม สภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิก ารศึก ษา ประสบการณ์ก ารท้างาน
สถานภาพในการปฏิบัติงานและขนาดของสถานศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นการตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ย วกั บการด้ าเนินงานระบบประกั น คุณ ภาพภายในของสถานศึก ษา 8 ด้าน
ลักษณะแบบสอบถาม เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ประกอบด้วย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด
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ผูว้ จิ ัยด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส้าเร็จรูป โดย
ใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One Way Anova และ
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยวิธขี อง Scheffe

ผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่อง การด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึก ษา สังกัดส้านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาโท ด้าน
ประสบการณ์ในการท้างาน โดยมีประสบการณ์การท้างาน 16-20 ปี และปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง
2. สภาพการด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึก ษา สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยภาพรวมมีการด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
ส้าหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ด้านการก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมาได้แก่ ด้านการจัด
ให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด้านการจัดท้ารายงานประจ้าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ส่วนด้านการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย
ต่้าที่สุด โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้
2.1 ด้านการก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการด้าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ส้าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและมีการด้าเนินงานการบริหารจัดการในระดับ
มากที่สุด ได้แก่ มีการประชุม วางแผนและแต่งตั้ง คณะกรรมการด้าเนินงานเพื่อก้ าหนดมาตรฐานการศึก ษาของ
สถานศึกษา รองลงมาได้แก่ มีการก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ และมีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการด้าเนินงานเกี่ยวกับการก้าหนดมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึกษา ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด ได้แก่ มีการก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
2.2 ด้านการจัดท้าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยภาพรวมมีการด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ส้าหรับข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูง ที่สุด ได้แก่ มีการรายงานผลการด้าเนินงานการจัดท้าแผนพัฒนาการจัดการศึก ษาที่มุ่งคุณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมาได้แก่ มีการประชุมวางแผนการด้าเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด้าเนินงาน และจัดท้าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้า
ที่สุด ได้แก่ มีการจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ้าปีอย่างมีระบบและสามารถน้าไปใช้ได้
จริง
2.3 ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยภาพรวมมีการด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึก ษาอยู่ใ นระดับมาก ส้าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง ที่สุด ได้แก่ มีก ารจัดท้าระบบสารสนเทศ เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและน้าสารสนเทศมาใช้เป็นข้อมูลในการด้าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึก ษา รองลงมาได้แก่ ส่ง เสริมให้ ชุมชนและหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผน ควบคุม ก้ ากับ
ติ ด ตาม นิ เ ทศและประเมิ น ผลการด้ า เนิน งานอย่ า งสม่้า เสมอ ส่ ว นข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่้ า ที่ สุ ด ได้ แ ก่ มี ก ารแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม

- Proceedings -

289

2.4 ด้านการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการด้าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ส้าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ มีการด้าเนินโครงการ/
กิจกรรมทุกกิจกรรมตามที่แผนปฏิบัติการประจ้าปีก้าหนดไว้และด้าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ
รองลงมาได้แก่ คณะกรรมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้าเนินงานตามที่ก้าหนดไว้ในแผนอย่างเต็มความสามารถ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด ได้แก่ มีการควบคุม ก้ากับ ติดตามและนิเทศให้การด้าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึก ษา
อย่างต่อเนื่อง
2.5 ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึก ษา โดยภาพรวมมีการด้าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ส้าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ มีการวางแผนการตรวจสอบและ
ทบทวนคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยมี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบชั ด เจนและให้ บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยมี ส่ ว นร่ ว ม และโรงเรี ย นน้ า ผล
การตรวจสอบไปเปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
รองลงมาได้แก่ มีการใช้วิธีการตรวจสอบที่หลากหลาย เหมาะสมครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด ได้แก่ มีการวางกรอบการประเมินความสัมพันธ์ เชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายมาตรฐาน ตัวบ่งชี้
เครื่องมือ แหล่งข้อมูล เกณฑ์ ช่วงเวลาและผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
2.6 ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึกษา โดยภาพรวม
มีก ารด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ส้าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่ สุด ได้แก่
มีการส่งเสริม สนับสนุน ในการปฏิบัติ ก้ากับ ติดตามการท้างานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และให้การนิเทศ รองลงมา
ได้แก่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ก้าหนดกรอบการด้าเนินงาน ระยะเวลาและทรัพ ยากรในการประเมินคุณ ภาพ
ภายในสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดท้ารายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา พร้อม
สรุปจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด ได้แก่ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล โดยจ้าแนกตามมาตรฐานและตัวบ่งชีอ้ ย่างถูกต้องเหมาะสม
และมีการวางกรอบการตรวจสอบผลการด้าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
2.7 ด้านการจัดท้ารายงานประจ้าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยภาพรวมมีการด้าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ส้าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ มีการด้าเนินการรายงาน
ภาพรวมของสถานศึกษาอย่างครบถ้วน รองลงมาได้แก่ มีการรายงานสภาพและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด ได้แก่ มีการรวบรวม วิเคราะห์ แปลผลและน้าเสนอ
ข้อมูลผลการด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
2.8 ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมและรายด้านมีการด้าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ส้าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ มีการก้าหนดนโยบาย
นโยบายเพื่อพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รองลงมาได้แก่ มีก ารปรับปรุง และพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีการน้าวิธีการที่มีคุณภาพในการพัฒนาการศึกษามา
เป็นแนวปฏิบัติเพื่อเป็นวัฒนธรรมองค์กรและมีก ารรัก ษามาตรฐานการปฏิบัติง านที่ประสบความส้าเร็จไว้ เพื่อให้
สถานศึกษามีคุณภาพที่ยั่งยืนต่อไป ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด ได้แก่ มีการสร้างจิตส้านึกในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในให้กับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
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3. จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1 ที่มีขนาดต่างกันมีการด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ โดยที่สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง มีการด้าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา แตกต่างกับสถานศึกษาขนาดใหญ่

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง การด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึก ษา สังกัดส้านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. สภาพการด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยภาพรวมมีการด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีสภาพการด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน สอดคล้องกับการศึกษาของ โกสินทร์ เขื่อนแก้ว (2555) ได้ศึกษา สภาพการด้าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนในสัง กัด เทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จัง หวัดพะเยา ผลการศึก ษาพบว่า ด้านผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยาอยู่ในระดับมาก ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ สินฤทัย ใจนันต๊ะ (2555) ได้
ศึก ษา กระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษาของโรงเรียนวังเหนือวิทยา ส้านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับ
การปฏิบัติทุกขั้นตอนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ ภาณพ แจ้งพลอย (2556) ได้ศึกษาการศึก ษา
สภาพการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
ผลการศึกษา พบว่า สภาพการด้าเนินงานประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา สัง กั ดส้านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน
สอดคล้องกับการศึกษาของ วันฤดี ดอกม่วง (2558) ได้ศกึ ษาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานสังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ผลการศึกษา พบว่า การด้าเนิ นงานประกันคุณภาพ
ภายในสถาน ศึกษาขั้นพืน้ ฐานสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ทั้งในภาพรวมและ
รายด้านมีร ะดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ วาสนา ค้าห้วยหาญ (2559) ได้ศึก ษา แนวทางการด้าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึ กษาในสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36
ผลการศึกษาพบว่า สภาพการด้าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนระดับมัธยมศึก ษา
ในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 36 โดยภาพรวม มีการด้าเนินการอยู่ในระดับมาก และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุพิชญา กลั่นนุรักษ์ (2559) ได้ศึกษาการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มเกาะแก้ว สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการศึกษา
พบว่า สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน การด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่ม
เกาะแก้ว สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ภาพรวมมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก แต่แตกต่างกับการศึกษาของ กฤษณา พลสิม, สุนทร โคตรบรรเทา (2558) ได้ศกึ ษาการ
ด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
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เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า การด้าเนินการประกั นคุณภาพภายในสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส้านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมมีการด้าเนินงานอยู่ระดับปานกลาง
จากผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เหตุ ผ ลส้ า คั ญ ที่ ท้ า ให้ ส ภาพการด้ า เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึก ษา สัง กัดส้านักงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาเชี ยงราย เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้ า นมี ก าร
ด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากสถานศึกษามีการประชุมวางแผน
และแต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงานเพื่อก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการรายงานผลการด้าเนินงาน
การจัดท้าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง คุณ ภาพตามมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึกษา มีก ารจัดท้าระบบ
สารสนเทศ เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาที่ ถู ก ต้ อ งเป็ น ปั จจุ บั น และน้ า สารสนเทศมาใช้เ ป็ น ข้ อ มูล ในก าร
ด้าเนินการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา มีก ารด้าเนินโครงการ/กิจกรรมทุก กิจกรรมตามที่แผนปฏิบัติการ
ประจ้าปีก้าหนดไว้และด้าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการตรวจสอบและทบทวน
คุณ ภาพการศึกษา โดยมีผู้รับผิดชอบชัดเจนและให้บุคลากรทุก ฝ่ายมีส่วนร่วม ตลอดจนน้า ผลการตรวจสอบไป
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริม
สนับสนุน ในการปฏิบัติ ก้ากับ ติดตามการท้างานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และให้การนิเทศ มีการด้าเนินการรายงาน
ภาพรวมของสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและมีการก้าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ
หากสถานศึก ษาในสัง กัดส้านักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชียงรายเขต 1 มีก ารด้าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามภารกิจ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้าน
การจัดท้าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจัดให้มี
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาข อง
สถานศึกษา ด้านการจัดท้ารายงานประจ้าปีที่เ ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และด้านการจัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้มีการด้าเนินงานมากยิ่งขึ้นจะส่งผลให้การด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุดได้
2. จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ ยระหว่ างโรงเรียนในสัง กั ดส้า นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต 1 ที่มีขนาดต่างกัน กับการด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พบว่า มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับการศึกษาของ น้อยนัดดา มีศรี
(2559) ได้ศึก ษา การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการประกั นคุณ ภาพภายในสถานศึกษา สัง กัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการศึกษาพบว่า ในการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของข้าราชการครู จ้าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ โกสินทร์ เขื่อนแก้ว (2555) ได้ศกึ ษาสภาพการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่า ในการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จ้าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการ
ด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่แตกต่างกับการศึกษาของ วัน
ฤดี ดอกม่วง และสมลักษณ์ พรหมมีเนตร (2558) ได้ศึกษาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ผลการศึกษา พบว่า การเปรียบเทียบการด้าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส้า นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4
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ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่อยู่ในขนาดสถานศึกษาต่างกัน พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ ในภาพรวมมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน
จากการศึกษาครั้งนี้เหตุผ ลส้าคัญที่ส่งผลให้ โรงเรียนในสังกัดส้า นักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
เชียงราย เขต 1 ที่มีขนาดต่างกันมีการด้าเนินงานการประกั นคุณภาพภายในของสถานศึก ษาแตกต่างกั นอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 มีดังนี้
2.1 ประเด็นที่สถานศึกษาขนาดเล็ก มีการด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา แตกต่าง
กับสถานศึกษาขนาดใหญ่ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากสถานศึกษาขนาดเล็กส่วนใหญ่ มีจ้านวน
บุคลากรน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ บุคลากรครูมีภารงานจ้านวนมาก ขาดความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
และขาดประสบการณ์ด้านงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส่งผลให้ การด้าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษามีความแตกต่างกับโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2.2 ประเด็นที่สถานศึกษาขนาดกลาง มีการด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแตกต่าง
กับสถานศึกษาขนาดใหญ่ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากสถานศึกษาขนาดกลาง มีจ้านวนบุคลากร
น้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ และบุคลากรขาดความเชี่ยวชาญด้านงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส่งผล
ให้ก ารด้าเนินงานการประกันคุณ ภาพภายในของสถานศึก ษามีความแตกต่างกั บโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะส้าหรับการน้าผลการวิจัยไปใช้
1. การก้ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากร คณะกรรมการ
สถานศึก ษาและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการก้าหนดและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา เพื่อน้ามาพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
2. การจัดท้าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ควรมีการวิเคราะห์สภาพของโรงเรียน เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ้ากัดหรืออุปสรรค เพื่อ
ก้าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและส่ง เสริม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บแผนพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาให้แก่บุคลากรภายในโรงเรียนและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเรียนอย่างต่อเนื่อง
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ควรส่งเสริมให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ควบคุม ก้ากับ ติดตาม นิเ ทศและประเมินผลการด้าเนินงานอย่างสม่้าเส มอ เพื่อใช้ข้อมูลย้อนกลับมา
พัฒนาการจัดระบบบริหารและสารสนเทศให้เป็นระบบมากขึ้น
4. การด้าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ควรมีการควบคุม ก้ากับ ติดตามและ
นิเทศให้การด้าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และควรมีการบันทึกผลการปฏิบัติงานอย่ าง
ถูกต้อง สมบูรณ์และสม่้าเสมอ เพื่อสามารถด้าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างเป็น
ระบบ
5. การติดตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึก ษา ควรมีก ารวางกรอบการประเมินความสัม พันธ์ เชื่อมโยง
ระหว่างเป้าหมายมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เครื่องมือ แหล่งข้อมูล เกณฑ์ ช่วงเวลาและผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และควร
น้าผลการตรวจสอบไปเปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่ าง
ต่อเนื่อง
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6. การประเมินคุณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษา ควรมีก ารส่ง เสริม สนับสนุน
ในการปฏิบัติ ก้ากับ ติดตามการท้างานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และให้การนิเทศ และควรมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล โดยจ้าแนกตามมาตรฐานและตัวบ่งชีอ้ ย่างถูกต้องเหมาะสม
7. การจัดท้ารายงานประจ้าปีที่เ ป็นรายงานประเมินคุณ ภาพภายใน ควรมีก ารน้าข้อมูลย้อนกลับจาก
กลุ่มเป้าหมายมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ควรมีการน้าวิธีการที่มีคุณภาพในการพัฒนาการศึกษามา
เป็นแนวปฏิบัติเพื่อเป็นวัฒนธรรมองค์กรและมีก ารรัก ษามาตรฐานการปฏิบัติง านที่ประสบความส้าเร็จไว้ เพื่อให้
สถานศึกษามีคุณภาพที่ยั่งยืนต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
1. ควรมีการศึกษาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นรายเขตพืน้ ที่การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ
ว่า ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบริบทต่างกันจะส่งผลต่อการด้าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
หรือไม่
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผ ลท้าให้ก ารประกั นคุณ ภาพภายในของสถานศึก ษาผ่านการประเมินของ
หน่วยงานต้นสังกัดในระดับมากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้ง นี้ส้ าเร็จ ลุล่ วงได้ด้ วยดี ขอขอบพระคุณ มหาวิ ทยาลัยพะเยา ที่ม อบโอกาสในการเรี ย นรู้
ประสบการณ์ที่ดี ขอขอบพระคุณ ดร.นันทิมา นาคาพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาสละเวลา ให้ความรู้ ค้าปรึกษา
แนะน้าแนวทางการศึกษา และตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องของการศึก ษาค้นคว้าอิสระจนเสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาขอ
กราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบและให้ค้าแนะน้าในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย
ดร.สุนทร คล้ายอ่้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา นายสมเดช พิศาลไพโรจน์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านมังกาล่า และ
นายสงกรานต์ แก้ววัน ครู โรงเรียนบ้านวาวี สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 2
ขอขอบคุณผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ให้ความอนุเคราะห์ใน
การเก็ บข้อมูล ขอขอบคุณ ผู้อ้านวยการสถานศึก ษาและครู ในสัง กั ดส้านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต 1 ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา รวมไปถึงการอ้านวยความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม
เป็นอย่างดี
ท้ายที่สุดขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครูอาจารย์ และผู้ที่สนับสนุนการศึกษาครั้งนี้ทุก ท่าน ที่ให้
ก้าลังใจและให้โอกาสในการศึกษาอันมีค่ายิ่ง
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การด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพืนที่สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
Administrative Implementation of the Center for Early Childhood Development
of high of Mae-Fha Luang District, Chiang Rai Province
เสาวรักษ์ ค้าภิละ1* และ นันทิมา นาคาพงศ์2
Sawarak Khumphird 1* and Nanthima Nakapong 2
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพืน้ ที่สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง
จัง หวัดเชียงราย และเพื่อเปรียบเทียบการด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก บนพื้นที่สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จัง หวัด
เชียงราย จ้าแนกตามต้าบล กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการครู ครูผู้ช่วย ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบล
ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพื้นที่สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในปีการศึกษา 2560 จ้านวน 169 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลด้ว ย
โปรแกรมส้าเร็จรูป โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ F-test และการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ ก้าหนดระดับนัยส้าคัญไว้ที่ .05
ผลการศึกษาพบว่า 1) การด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพืน้ ที่สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดย
ภาพรวมมีก ารด้าเนินงานในระดับมาก ส้าหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง ที่สุดได้แก่ ด้านบุคลากร รองลงมาได้แก่ ด้าน
วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ส่วนด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2) การเปรียบเทียบการด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพื้นที่สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จ้าแนกตาม
ต้าบล พบว่า มีการด้าเนินงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยที่ต้าบล
เทอดไทย มีการด้าเนินงานแตกต่างกับต้าบลแม่สลองใน ต้าบลแม่สลองนอก และต้าบลแม่ฟ้าหลวง อย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ค้าส้าคัญ: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพืน้ ที่สูง

Abstract
The study purpose of administrative implementation of the Center for Early Childhood Development of
high of Mae-Fha Luang District, Chiang Rai Province was to study the administration in the Center for Early
Childhood Development of high of Mae-Fha Luang District, Chiang Rai Province and compare it with other center.
The samplings were government teachers, assistant teachers, administrators and members of the center in 2017
for 169 people. The research tools were questionnaire that the researcher would collect data and use computer
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program to analyzed them by using percentage, mean, standard deviation, F-test statistic and comparing mean
in couple with statistical significance equal to .05
Keywords: The center of early childhood of high

บทน้า
การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเป็นสิ่งที่มีความจ้าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสังคมที่ด้อยโอกาสและอยู่
ในพื้นที่ช นบทห่างไกล รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพึง ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการพัฒนาอย่างจริง จัง จึง จะ
สามารถพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพได้ การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ เพราะการ
พัฒนาประเทศต้องอาศัยก้าลังคนเป็นส้าคัญ และก้าลังคนจะมีประสิทธิภาพเพียงใดย่อมขึน้ อยู่กับประสิทธิภาพในการ
จัดการศึกษาและการเตรียมความพร้อมของคนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมของคนในวัย
เด็กหรือการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัยให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นฐานของ
การศึก ษาในระดับที่สูง ขึ้นและเป็นการพัฒนาทรัพ ยากรมนุษย์ข องประเทศให้มี คุณ ภาพต่อไป (รัฐ ธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย, 2550)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 49 บัญญัตไิ ว้วา่ บุคคลย่อมมีสทิ ธิเสมอกันใน
การเข้ารับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้
พิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล้าบากต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับ
บุคคลอื่น ในมาตรา 80 บัญญัติใ ห้รัฐ ต้องด้าเนินการตามแนวนโยบายด้านการศึก ษาในการพัฒนาคุณ ภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับชั้นและทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิ ตส้านึกในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค้านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นใน
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้มีการกระจายอ้านาจไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การทางศาสนา และหน่วยงานเอกชน ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้เกิ ดความเท่า
เทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรู้รักสามัคคี รักษาค่านิยม
อันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2551 หน้า 1)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่ได้รับการกระจายอ้านาจให้ มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบด้าน
การจัดการศึกษา ตามบทบัญญัติแห่ง รัฐ ธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจ ทั้ง
องค์ก ารบริหารส่วนต้าบล เทศบาล หรือเมืองพัทยา ล้วนแต่มีบทบาทที่ส้าคัญในการจัดการศึกษา ดัง นั้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท้าแผนพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ซึ่งได้ก้าหนด
วิสัยทัศน์ประเทศไทยไว้วา่ มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness society) คนไทยมีคุณธรรม
น้าความรู้รอบรู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพแ ละเป็นธรรม
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ด้ารงไว้ซึ่ง
ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี ” โดยมีเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพคน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้
ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการด้ารงชี วิต ครอบคลุม ทุก กลุ่ม เป้าหมาย เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพให้ตนเองที่จะน้าไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว และสังคม
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่ วนราชการต่ าง ๆ ถ่ายโอนให้กั บองค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่นและศูน ย์ ที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง ถือว่าเป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 18
และมาตรา 4 ในปัจจุบันการบริหารงานของศูนย์ฯ ยังมีความแตกต่างกันตามข้อจ้ากัดการบริหารงานของศูนย์ในแต่ละ
แห่ง ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในการบริหารงานด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการ
หลักสูตร ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ ถือเป็น
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด้าเนินการจั ดการศึกษาให้มีคุณ ภาพและมาตรฐาน ดัง นั้นทางกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้ก้าหนดมาตรฐานการด้าเนินงานศูนย์ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการด้าเนินงานศูน ย์
พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านบุคลากร ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุน และด้านส่ง เสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก ปฐมวัย (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 2559 หน้า ข)
ส้าหรับปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มาอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบ ได้แก่ ปัญหาในเรื่องวิสัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจ และความต่อเนื่องของการด้ารงต้าแหน่งของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้าให้เกิดช่องว่ าง
ความแตกต่างของมาตรฐานการดูแลเด็กปฐมวัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง เนื่องจากการบริหารจัดการ
และการจัดสรรงบประมาณขึ้นอยู่กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหตุปัจจัยที่ท้าให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่ได้ให้ความส้าคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพราะยังขาดความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนั ก ถึ ง ความส้ า คั ญในการพัฒนา คุ ณ ภาพชีวิ ต อี ก ทั้ ง การสนับ สนุน และพั ฒนาศูน ย์ พัฒนาเด็ก เล็ก ยัง เป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่อยู่ใ นล้าดับรองจากโครงสร้างพื้นฐานอื่น ท้าให้ก ารใส่ใ จหรือการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ให้มี
มาตรฐานเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กยังอยู่ในความสนใจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้อยกว่าการ
ให้ความส้าคัญในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตงั้ อยู่อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ถือเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพื้นที่สูง
เป็นสังคมที่ดอ้ ยโอกาสและอยู่ในพืน้ ที่ชนบทห่างไกล ในการบริหารงานก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อื่น ๆ คือ ปัญหาในเรื่องวิสัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจ ของผู้บริหาร และความต่อเนื่องในการด้ารงต้าแหน่ง ของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาระดับ ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้าให้
เกิดช่องว่าง เกิดความแตกต่างของมาตรฐานการดูแลเด็กปฐมวัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง เนื่องจาก
การบริหารจัดการและการจัดสรรงบประมาณขึ้นอยู่กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ไ ด้ให้ความส้าคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากขาดความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความส้าคัญในการพัฒนาคุณ ภาพชีวิต และที่ส้าคัญการส่ง เสริมสนับสนุนและพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่อยู่ในล้าดับรองจากโครงสร้างพื้นฐานอื่น (องค์การบริ หารส่วนต้าบลแม่สลอง
นอก, 2559 หน้า 5) จากปัญหาดังกล่าวผู้ศกึ ษาในฐานะบุคลากรครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพืน้ ที่สูง สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต้าบลแม่สลองนอก อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จึงสนใจที่จะศึกษาการด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบนพืน้ ที่สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสามารถน้าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพื้นที่สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จัง หวัดเชียงราย ให้ไ ด้ตามมาตรฐานการศึก ษาขั้น
พืน้ ฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- Proceedings -

298

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพการด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพืน้ ที่สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบการด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บนพื้นที่สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จัง หวัดเชียงราย
จ้าแนกตามต้าบล

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพื้นที่สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จ้าแนกตามต้าบล มี
ความแตกต่างกัน
กำรดำเนินงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบนพื้นที่สูง
1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
2. ด้ำนบุคลำกร
3. ด้ำนอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และควำม
ปลอดภัย
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
4. ด้ำนวิชำกำร และกิจกรรมตำมหลักสูตร
5. ด้ำนกำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภำคส่วน
6. ด้ำนส่งเสริมเครือข่ำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย

พื้นที่ดำเนินงำน
1. ต้าบลเทอดไทย
2. ต้าบลแม่สลองใน
3. ต้าบลแม่สลองนอก
4. ต้าบลแม่ฟ้าหลวง

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพืน้ ที่สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เนื้อหา
ของการวิจัยได้ปรับปรุงมาจากมาตรฐานการด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ้านวน 6 ด้าน ประกอบด้วย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , 2559) 1) ด้านการบริหาร
จัดการ 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านอาคารสถานที่ สิ่ง แวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก 4) ด้าน
วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน และ 6) ด้านส่งเสริมเครือข่าย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย การศึกษาครั้ง นี้เ ป็นการศึก ษาวิจัยเชิง ปริม าณ กลุ่ม ตัวอย่างเป็นข้าราชการครู ครูผู้ช่วย
ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บนพื้นที่สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย ในปีการศึกษา 2560 จ้านวน 169 คน ท้าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2557 หน้า 49, 61)
ตามตาราง
ล้าดับที่
1
2
3
4

ต้าบล
ต้าบลเทอดไทย
ต้าบลแม่สลองใน
ต้าบลแม่สลองนอก
ต้าบลแม่ฟ้าหลวง
รวม
- Proceedings -

ประชากร
73
113
48
70
304

กลุ่มตัวอย่าง
40
63
27
39
169
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เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่ง ออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติง าน และการสังกั ดพื้นที่
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และตอนที่ 2 ข้อมูลการด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บนพืน้ ที่สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นค้าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) โดยแบ่งระดับ
ความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง ท้าการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส้าเร็จรูป โดยใช้สถิตคิ ่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ F-test และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ก้าหนดระดับนัยส้าคัญไว้ที่ .05

ผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่อง การด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพืน้ ที่สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ข้อมูลการด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บนพื้นที่สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พบว่า โดย
ภาพรวมมีก ารด้าเนินงานในระดับมาก ส้าหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง ที่สุดได้แก่ ด้านบุคลากร รองลงมาได้แก่ ด้าน
วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ส่วนด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้
1.1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมมีการด้าเนินงานในระดับมาก ส้าหรับข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ มีบริการส่งเสริมสนับสนุนส้าหรับเด็กเล็ก ได้แก่ อาหารว่าง อาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ
อาหารเสริม (นม) วัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษา วัสดุครุภัณฑ์ และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก และการตรวจสุขภาพเด็ก
เล็กประจ้าปี โดยบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข รองลงมาได้แก่ ศูนย์ฯ ได้บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ทางการศึก ษาศูนย์ฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ตามระบบ Child development Center Information System
(CCIS) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด ได้แก่ ในการจัดตั้งศูนย์ฯ ของ อปท. มีการประเมินความพร้อมในการบริหารจัดการ
ศูนย์ฯ ทั้งด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ และด้านบุคลากร และได้จัดเวทีประชาคมในพื้นที่ เพื่อส้ารวจความ
ต้องการของชุมชน
1.2 ด้านบุคลากร โดยภาพรวมมีก ารด้าเนินงานในระดับมาก ส้าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง ที่สุดได้ แ ก่
หัวหน้าศูนย์ฯ ครูผู้ดูแลเด็ก แต่ง กายสะอาด และเหมาะสม และมีม นุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน
รองลงมาได้แก่ หัวหน้าศูนย์ฯ มีคุณ วุฒิไ ม่ต่้ากว่าปริญญาตรีทางการศึก ษา หรือสาขาศึก ษาศาสตร์ เฉพาะสาขา
วิช าเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย ส่วนข้ อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด ได้แก่ มีก ารยกย่องเชิดชูเ กียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติง านได้ตามมาตรฐานวิช าชีพ ให้มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิช าชีพ อย่ า ง
ยุติธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส้าคัญ
1.3 ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้ อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมมีการ
ด้าเนินงานในระดับมาก ส้าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ที่ตั้งศูนย์ฯ มีขนาดเหมาะสม ไม่อยู่ในพืน้ ที่เสี่ยงอันตราย
เช่น บริเวณขนถ่ายแก๊ส ปั๊มน้้ามัน ฌาปนกิจสถาน ไม่มีมลภาวะทางอากาศ แสง และเสียงที่มากเกิ นควร รองลงมา
ได้แก่ ศูนย์ฯ มีการส้ารวจ ประเมิน และจัดการกับจุดเสี่ยงของอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมรอบศูนย์ฯ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด ได้แก่ ศูนย์ฯ มีห้องปฐมพยาบาล ที่แยกเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตู้ยา เครื่องเวชภัณฑ์ที่
จ้าเป็น และมีผู้รับผิดชอบโดยตรง
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1.4 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร โดยภาพรวมมีการด้าเนินงานในระดับมาก ส้าหรับข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ศูนย์ฯ เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนตามเกณฑ์ที่ก้าหนด คือ มีภูมิล้าเนาอยู่ในเขตพืน้ ที่ อายุครบ 2
ปี และเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่จะท้าให้เป็นอุปสรรต่อการเรียน ศูนย์ฯ ยึด
หลักการอบรมเลีย้ งดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ โดยค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของ
เด็ก ตามบริบทของชุม ชน สัง คม และวัฒนธรรม และศูนย์ฯ พัฒนาเด็ก โดยองค์ร วมผ่านการเล่นและกิจกรร มที่
เหมาะสมกั บ วั ย มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั น รองลงมาได้ แ ก่ ศู น ย์ ฯ มี ก ารจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ใ ห้ ส ามารถด้ า รง
ชีวิตประจ้าวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด ได้แก่ ศูนย์ฯ ได้มีการบูรณาการหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.5 ด้านการมีสว่ นร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน โดยภาพรวมมีการด้าเนินงานในระดับมาก ส้าหรับข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ศูนย์ฯ ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ
เช่น กิจกรรมปฐมนิเ ทศ ประชุม ผู้ปกครอง และเยี่ยมบ้าน รองลงมาได้แก่ ศูนย์ฯ ส่ง เสริม ให้องค์ก ร หน่วยงาน
ผู้ปกครอง องค์กรทางศาสนา เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร และระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา เช่น
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด ได้แก่ ศูนย์ฯ มีแหล่งสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเด็กปฐมวัยให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เยาวชน และชุมชน ในการศึกษาค้นคว้า
ต่างๆ
1.6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมมีการด้าเนินงานในระดับมาก ส้าหรับข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ อ.ป.ท. มีการก้าหนดรูปแบบและกิจกรรมความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย การพัฒนาครู และองค์กรให้มีความเข้มแข็งได้ตามบริบทสังคม และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นได้ รองลงมา
ได้แก่ ศูนย์ฯ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุม การอบรมสัมมนาระหว่างบุคลากรทางการศึกษา กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานภายนอก และทุกภาคส่วน เพื่อความร่วมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์ฯ ในด้านต่างๆ
และ อ.ป.ท. ได้จัดตัง้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เป็นศูนย์ตน้ แบบของการพัฒนาหรือร่วมกับศูนย์ฯ ต้นแบบ สังกัด อ.
ป.ท. อื่น หรือสังกัดหน่วยงานอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการศึกษา การพัฒนาเด็ก และพัฒนาครูให้
มีความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด ได้แก่ ศูนย์ฯ ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดตั้ง หรือแต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงานเครือข่าย/สมาคม/ชมรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การปฏิบัติงาน
2. ผลการเปรียบเทียบการด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพืน้ ที่สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จ้าแนก
ตามต้าบล พบว่า มีการด้าเนินงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยทีต่ ้าบลเทอด
ไทย มีการด้าเนินงานแตกต่างกับต้าบลแม่สลองใน ต้าบลแม่สลองนอก และต้าบลแม่ฟ้าหลวง อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง การด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก บนพื้นที่สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จัง หวัดเชียงราย
อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพืน้ ที่สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พบว่า โดยภาพรวม
และรายด้านมีการด้าเนินงานในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ เพ็ญโสภา เทพปัน จินตนา จันทร์เจริญ และ
วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ (2558 หน้าบทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาถึงสภาพและปัญหาการด้าเนินการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ้าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด้าเนินงานการบริหาร
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
เหตุผ ลส้าคัญที่ส่งผลให้การด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพื้นที่สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จัง หวัดเชียงราย มีการ
ด้าเนินงานในระดับมาก เนื่องจากบุคลากรทางการศึก ษาของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก บนพื้นที่สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยข้าราชการครู ครูผู้ช่วย ผู้บริหาร และสมาชิกองค์ก ารบริหารส่วนต้าบล ได้มีความ
ตระหนักในคุณภาพการศึกษา อีกทั้งได้มีการด้าเนินงานตามมาตรฐานการด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , 2559) เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในความรับผิดชอบเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมไปถึงได้มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพืน้ ที่สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยการเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาต่อตาม
สายงานที่สูงขึ้น เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาทัดเทียมกับพืน้ ที่อื่นๆ
2. การด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพืน้ ที่สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือด้านบุคลากร เนื่องจากหัวหน้าศูนย์ฯ ครูผู้ดูแลเด็ก หรือบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพื้นที่สูง
อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีคุณวุฒิทางการศึกษา มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม แต่งกายสะอาด มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดกี ับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน จึงส่งผลให้การด้าเนินงานด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
3. การด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพืน้ ที่สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด
คือด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพืน้ ที่
สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ถือเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพื้นที่สูง เป็นสังคมที่ด้อยโอกาสและอยู่ในพืน้ ที่
ชนบทห่างไกล งบประมาณค่อนข้างจ้ากัด (องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สลองนอก, 2559 หน้า 5) จึงส่งผลโดยตรง
ต่อการด้าเนินงานในด้านนีซ้ ึ่งอาศัยงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นหลัก ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลให้การด้าเนินงานใน
ด้านดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด โดยเฉพาะการด้าเนินงานในเรื่อง การจัดให้มีห้องปฐมพยาบาลที่แยกเป็ นสัดส่วน มี
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตู้ยา เครื่องเวชภัณฑ์ที่จ้าเป็น และมีผู้รับผิดชอบโดยตรง รวมไปถึงการจัดท้ารั้วกั้นบริเวณให้
เป็นสัดส่วน เพื่อความปลอดภัยของเด็ก
4. ผลการเปรียบเทียบการด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพืน้ ที่สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
จ้าแนกตามพืน้ ที่การด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพืน้ ที่สูง ประกอบด้วยต้าบลเทอดไทย ต้าบลแม่สลองใน ต้าบล
แม่สลองนอก และต้าบลแม่ฟ้าหลวง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พบว่า การด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบน
พื้นที่สูงในแต่ละต้าบล อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบลเทอดไทย มีการด้าเนินงานที่แตกต่างกับต้าบลแม่สลองใน ต้าบลแม่สลองนอก
และต้าบลแม่ฟ้าหลวง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบลเทอดไทย เป็นศูนย์ฯ
เดี ย วที่ อ ยู่ ใ นแหล่ ง ชุ ม ชนที่ มี ค วามเจริ ญ ทางด้ า นวั ต ถุ มี ค วามพร้ อ มในเรื่ อ งด้ า นสาธารณู ป โภค การเดิ น ทาง
สะดวกสบาย และที่ส้าคัญมีความหลากหลายทางเชือ้ ชาติหรือชนเผ่าน้อยกว่าต้าบลอื่น ๆ ดังนั้นการด้าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจึงมีความคล่องตัวมากกว่าต้าบลแม่สลองใน ต้าบลแม่สลองนอก และต้าบลแม่ฟ้าหลวง
ข้อเสนอแนะ
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการจัดท้าแผนด้าเนินงานในแต่ละด้านอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของคนในพืน้ ที่ และความต้องการของชุมชน อาทิเช่น แผนการส้ารวจประชากรเด็กเล็กอายุ
2–5 ปี แผนการรับนักเรียน การจัดชั้นเรียน แผนการสรรหาบุคลากร และแผนด้านงบประมาณ
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2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างยุติธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนเป็นส้าคัญ
3. ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีห้องปฐมพยาบาล ที่แยกเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตู้ยา
เครื่องเวชภัณฑ์ที่จ้าเป็น และมีผู้รับผิดชอบโดยตรง
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรเพิ่มการบูรณาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรหาแหล่ง สารสนเทศและแหล่ง เรียนรู้ ที่สามารถใช้เป็นแหล่ง เรียนรู้ด้านเด็ก
ปฐมวัยให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เยาวชน และชุมชน ในการศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีการส่ง เสริม สนับสนุนการจัดตั้ง หรือแต่ง ตั้ง คณะกรรมการด้าเนินงา น
เครือข่าย/สมาคม/ชมรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
1. ควรศึกษาถึงการด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพืน้ ที่สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในเชิง
คุณภาพเพิ่มเติม เพื่อจะได้ข้อมูลในเชิงลึกเพิ่มมากขึ้น
2. ควรศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพืน้ ที่สูง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้ส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณ าจาก ดร.นันทิม า นาคาพงศ์ อาจารย์ ที่ปรึก ษา ซึ่ง ท่านได้
กรุ ณ าสละเวลา ให้ ค วามรู้ ค้ า ปรึ ก ษา ข้ อ คิ ด เห็ น ที่ ดี และแนะน้ า แนวทางการศึ ก ษา ตลอดจนตรวจทานแก้ไ ข
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ดร.น้้าฝน กันมา อาจารย์คณะวิทยาลัยการศึก ษา มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวจรรยา ชัยบุญเรือง ผู้อ้านวยการ
โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ นายสมสวัสดิ์ ทองประวิทย์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านสันติคีรี
ขอขอบคุณบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพื้นที่สูง ต้าบลเทอดไทย ต้าบลแม่สลองใน ต้าบลแม่สลอง
นอก และต้าบลแม่ฟ้าหลวง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา รวมไปถึง
การอ้านวยความสะดวกในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี
ท้ายที่สุดขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครูอาจารย์ และผู้ที่สนับสนุนการศึกษาครั้งนี้ทุก ท่าน ที่ให้
ก้าลังใจและให้โอกาสในการศึกษาอันมีค่ายิ่ง
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การบริหารงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3
The internal quality assurance management in educational opportunity
expansion schools in Mae Fah Luang district under The Office of Chiangrai
Primary Educational Service Area 3
ชวลิต พิศาลชัยกุล1* และ สันติ บูรณะชาติ2
Chawalit Phisanchaikul 1* and Santi Buranachart 2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึก ษาการบริหารงานประกั นคุ ณภาพภายใน ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวงสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และ
เปรียบเทียบการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง
สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตาม ภายใต้การบริหารงานประกันคุณภาพภายในทั้ง
8 ด้าน คือด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ด้านการจัดท้าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด้านการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพการศึกษา ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านการรายงานคุณภาพ และ ด้านการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
โดยจ้าแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อ้านวยการโรงเรียน และครู
จ้านวน 133 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการ
หาค่าดัช นีความสอดคล้อง Index of Congruence (IOC) และค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟ่า (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากั บ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป
พบว่า 1. การบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตอ้าเภอแม่ฟ้า
หลวงสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขต
อ้าเภอแม่ฟ้าหลวงสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 3 ตามขนาดของโรงเรียนพบว่ า
ความคิดเห็นในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
2วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
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ค้าส้าคัญ: การบริหารงานประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

Abstract
The research study had been the objectives of research, were to study the internal quality assurance
management in educational opportunity expansion schools in Mae Fah Luang district under The Office of Chiangrai
Primary Educational Service Area 3 , 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 assessment of quality education,
the quality of education, annual report on quality of education and the continuous quality development
There are classified by general status. The education and experience of sample consisted for 133
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 0.97 according to Cronbach's method, The statistics used in data analysis such as
percentage, average, standard deviation, and analyzed with program.
1. The internal quality assurance management in educational opportunity expansion schools in Mae Fah
Luang district under The Office of Chiangrai Primary Educational Service Area 3 the overall situation and the
current operating conditions were at a low level.
2. The parts of comparison results Problems of The internal quality assurance management in educational
opportunity expansion schools in Mae Fah Luang district under The Office of Chiangrai Primary Educational Service
Area 3 the classified by general status, Overall opinion of the teachers and administrators showed the size of
school in overall not different level in significance level of 0.05dy.
Keywords: The internal quality assurance management in educational opportunity expansion schools

บทน้า
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พุทธศัก ราช 2542 หมวดที่ 6 มาตรา 48 ว่าด้ วยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพ ได้ก้าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และโรงเรียนจัดให้มีระบบประกันคุณภาพในโรงเรียน และให้ถือว่า
การประกั นคุณ ภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร ที่ต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีก ารจัดท้า
รายงานประจ้าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน้าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินภายนอก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หน้า 23) ในการ
ด้าเนินงานของโรงเรียนนั้นต้องมีแนวทางการด้าเนินงานอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการบริหารแบบทุกคนมีส่วนร่วม
มีการพัฒนางานและพัฒนาคนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อน้าไปวิเคราะห์และสรุปเป็นรายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
จากรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม ตั้งแต่ปี 2554-2558 การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบว่า มีจ้านวนโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน ทั้งสามรอบ 1,755 แห่ง ทั้งนี้ส้าหรับ ปี 2558 ระบบการศึกษาไทยต้อง
สร้างค่านิยมการประเมินฯ รอบด้าน โดยในการประเมินรอบสี่ ที่จะเริ่มในปี 2559-2563 คาดหวังให้สถานศึกษาได้
รับรองมาตรฐานเพิ่ม มากขึ้น เพื่อให้ เด็กไทยทุก คนได้รับการศึก ษา ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกั นทั่วประเทศ จากการ
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วิเคราะห์ผลการประเมินทั้งสามรอบนั้น พบว่า ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วง เมื่อเปรียบเทียบผล
การประเมินแต่ละรอบของสถานศึกษาทุกแห่ง คือ กลุ่มโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินทั้ง 3 รอบ มีจ้านวน 1,755 แห่ง
และกลุ่มที่ผ่านการประเมินฯ รอบ 2 แต่รอบสาม ไม่ผ่านการประเมิน มีจ้านวนถึง 9,418 แห่ง ซึ่งผลเหล่านีท้ ้าให้เ ห็น
ภาพรวมทั้งประเทศ ได้ชัดเจนว่า ทั้งสองกลุ่มนีเ้ ป็นกลุ่มที่ตน้ สังกัด จ้าเป็นจะต้องให้ความส้าคัญและใกล้ชิดอย่างมาก
ค้นหาสาเหตุและวางแนวทางแก้ไขเร่งด่วนที่สุด จากการวิเคราะห์หนึ่งในสาเหตุอาจมาจากการโยกย้ายของผู้บริหาร
หรือครู ยิ่งสะท้อนให้เห็นชัดว่าคุณภาพของสถานศึกษาผูกติดกับตัวบุคคล ไม่ใช่ระบบ เพราะสถานศึกษาควรจะต้อง
สร้างคุณภาพในเชิงระบบให้เกิดขึ้น แม้จะเปลี่ยน ตัวบุคคล คุณภาพไม่ควรจะต่้าลง นอกจากนี้ ขณะนี้ สมศ. ก้าลัง
วิเคราะห์ผลในเชิงพื้นที่ (Area based) ให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาในระดับพื้นที่แต่ละจังหวัด ให้เห็นคุณภาพระดับ
จังหวัดได้ชัดเจนขึน้ เพื่อเสนอภาครัฐ ได้ส่งต่อนโยบายเพื่อการพัฒนาในระดับพืน้ ที่ต่อไป (ส้านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา, หน้า 2558)
ผลการประเมินดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เ ห็นถึงปัญหาที่จ้าเป็นอย่างยิ่งในการยกระดับคุณ ภาพการจัด
การศึ ก ษาให้ สู ง ขึ้ น ด้ ว ยการบริ ห ารงานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง มี
ประสิทธิภ าพ โดยส่ง เสริม ให้บุคลากรภายในสถานศึก ษาตระหนัก รั บรู้ และเห็ น คุณ ค่ า ของการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใต้การบริหารระบบการประกันคุณภาพ โดยมีการก้าหนดเป้าหมาย วิธีด้าเนินงาน ผลการประเมิน
คุณภาพอย่างชัดเจนจากองค์กร เพื่อพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อแก้ปัญหา และ
พัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาเอง อีกทั้งมีการติดตามตรวจสอบและปรับปรุงงานอย่างเป็นระยะ ๆ เพื่อการด้าเนินการ
บริหารงานประกันคุณ ภาพภายในนั้นเกิดประสิทธิภ าพและมีก ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ส้านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 2554 : หน้า 2-3)
ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ถือว่าเป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่มีสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่จ้าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องสนับสนุน ส่งเสริม ก้ากับ ดูแล ด้าเนินการรวมไปถึงการติดตามผลการตรวจสอบการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การประกันคุณภาพตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จากส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ในกลุ่มอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง
สภาพผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวงนั้น พบว่า ในปี
การศึกษา 2558 ได้ระดับคุณภาพในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 10.00 ได้ระดับคุณภาพดี คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ
ได้ระดับคุณภาพพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 40.00 และไม่มีระดับคุณภาพในระดับดีเยี่ยม ซึ่งในภาพรวมสถานศึกษาจัด
การศึก ษาขั้นพื้นฐาน ในระดับประถมและมัธยมศึก ษา สรุปผลการจัดการศึก ษาระดับการศึก ษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึก ษาในภาพรวมไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึก ษา (ส้านัก งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพ
การศึกษา, 2558)
จากสภาพข้างต้นสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง
จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้ งได้รับการปรับปรุง และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในอย่างเร่งด่วนด้วยเหตุดังกล่าว
จึงท้าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อได้ข้อมูลที่เกิดประโยชน์ตลอดจน
สามารถน้ า มาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา เพื่ อ ท้ า ให้
สถานศึกษามีระบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายในการท้างาน มีการด้าเนินงาน
อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการบริหารงานประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตอ้าเภอ
แม่ฟ้าหลวงสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามขนาด
โรงเรียน ในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวงสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เปรียบเทียบตาม
ขนาดของโรงเรียน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การศึกษาค้นคว้าครั้งนีผ้ ู้ศึกษาได้น้าหลักการ/แนวคิด/ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
ของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึก ษา ในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สัง กั ดส้านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้ศึกษาจึงได้น้าหรือประยุกต์จากแนวความคิดดังกล่าวมาใช้และประมวลเป็นกรอบ
แนวคิดในการค้นคว้า ดังภาพต่อไปนี้

ขนาดโรงเรียน
- ขนาดกลาง
- ขนาดใหญ่

การบริหารงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง
สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3
1) ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
2) ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
3) ด้านการจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4) ด้านการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
การศึกษา
6) ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา
7) ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ้าปี
8) ด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

สมมุติฐาน
โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาในเขตอ้ า เภอแม่ ฟ้ า หลวง สั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน มีการบริหารงานการประกันคุณภาพภายในแตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนือหา
การศึกษาครั้งนีม้ ุ่งเน้นเพื่อศึกษาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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ระบบการประกันคุณภาพภายใน 8 ด้าน
1) ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
2) ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
3) ด้านการจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4) ด้านการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา
6) ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา
7) ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ้าปี
8) ด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนีป้ ระกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนจ้านวน 10
คน และครูผู้สอนจ้านวน 192 คน ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวงสังกัดส้านักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีจ้านวนผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนทั้งสิน้ 202 คน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย ได้จากการสุ่มตัวแทนแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากประชากร 202 คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามตารางของ R.V.Krejcie และ D.W.Morgan จ้านวนรวมทั้งสิ้น 133 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยตัวแปรที่ศกึ ษามีดังนี้
3.1 ตัวแปรพืน้ ฐานเป็นตัวแปร ได้แก่
1) เพศ คือ เพศหญิง และ เพศชาย
2) อายุ คือ อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
3) ประสบการณ์ในการท้างาน คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ปัจจุบัน
4) ขนาดโรงเรียน คือ ขนาดจ้านวนนักเรียนในโรงเรียน
3.2 ตัวแปรที่ศกึ ษาคือ ศึกษาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
การบริหารงานประกันคุณภาพภายใน 8 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
2) ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
3) ด้านการจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4) ด้านการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา
6) ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา
7) ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ้าปี
8) ด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใน
เขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวงสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต และเปรียบเทียบการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามขนาดโรงเรียน ในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวงสัง กัด
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ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียนซึ่งมี สาระส้าคัญคือ
ได้แก่ ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ด้านการจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ด้านการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
การศึก ษา ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านการรายงานคุณ ภาพการศึกษาประจ้าปี และด้านการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ ผู้บริหารโรงเรียนจ้านวน 10 คน และครูผู้สอนจ้านวน 192 คน ของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวงสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
มีจ้านวนผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนทั้งสิ้น 202 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้จากการสุ่มตัวแทนแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จากประชากร 202 คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ R.V.Krejcie และ D.W.Morgan
จ้านวนรวมทั้ง สิ้น 133 คน โดยผู้วิจัยได้ ก้าหนดค่ าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเ คอร์ท ((Likert
scale), อ้างใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543 : หน้า 114) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เกี่ยวกับ
สภาพการบริหารการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัด
ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้ศึกษาจึงได้น้าหรือประยุกต์จากแนวความคิดดังกล่าวมา
ใช้และประมวลเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้
1. การบริหารงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง
สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา พบว่าภาพรวมของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ทั้ง 8 ด้าน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดัง นี้ ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ด้านการจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ด้านการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านการด้าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และล้าดับสุดท้ายด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ้าปีตามล้าดับ
2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานประกันคุ ณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขต
อ้ า เภอแม่ ฟ้ า หลวง สั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3 เปรี ย บเที ย บตามขนาด
สถานศึกษาโดยภาพรวมมีการบริหารงานประกันคุณภาพภายในไม่แตกต่างกัน มีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
ด้วยเหตุที่พ บว่ายัง ขาดการศึกษาวิเคราะห์ประเด็น เกี่ยวกั บสภาพความพึง พอใจต่อการด้าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อน้ามาปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน คณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นต้น รวมไปถึงยังขาดการวิเคราะห์ การบริหารของผู้บริหารที่มีผลต่อการด้าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส้าเร็จในการด้าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ว่ามีปัจจัยใดบ้ างที่ส่งเสริม ท้าให้เกิดประสิทธิผ ลในการด้าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายใน
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สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยดังกล่าวพบวาีมีประเด็นที่ควรน้ามาอภิปรายดังนี้
1. การบริหารงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง
สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งใน
ภาพรวมและรายด้าน อาจเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2545 หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 47 ที่ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ระบบ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงก้ าหนดใน
มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ศกึ ษาอีก
ทั้งถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ
มีการจัดท้ารายงานประจ้าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน้าไปสู่
การพัฒนาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยผู้วิจัยได้ใ ช้ก รอบสภาพและปัญ หาการประกั นคุณ ภาพภายใน
สถานศึก ษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉั ตรมณี ผดุง โชค (2556) ได้ศึก ษาการด้าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้สรุปด้าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายใน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการจัดท้า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษา รองลงมา คือ
ด้านการจัดท้ารายงานประจ้าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนด้านที่มีก ารปฏิบัติต่้าที่สุด คือ ด้านการจัดให้มีก ารพัฒนาคุณ ภาพ
การศึก ษาอย่างต่ อเนื่ อง และสอดคล้องกับงานวิจั ย ของ ภาณพ แจ้ง พลอย (2556) ได้ท้าการศึก ษาสภาพการ
ด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เปรียบเทียบ
ตามสถานภาพในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา ภายใต้กรอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พืน้ ฐานของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 8 ด้าน ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
เปรียบเทียบตามขนาดสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยสถานศึกษาขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดกลาง ผลการวิจัย
พบว่า การเปรียบเทียบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึก ษาในเขตอ้ าเภอ
แม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามขนาดสถานศึกษาพบว่า มีความ
คิดเห็นในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในทั้ง 8 ด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากสถานศึกษาทุกขนาดจ้าเป็นจะต้องด้าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามที่ได้ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.
2545 ซึ่ง สถานศึกษาแต่ละขนาดได้ด้าเนินการประกั นคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ทุก ข้ออย่างเป็นแนวทาง
เดียวกัน ภายใต้ความร่วมมือกันของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาจึงท้าให้การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ทั้ง สถานศึก ษาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ไม่แตกต่างกั นทั้งในภาพรวมและรายด้าน ซึ่ง สอดคล้องกับ
จิตราวดี พานิช (2553 : หน้า 125-132) ได้ศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัด
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ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลข เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สัง กัดส้านักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาเลข เขต 1 ตามความเห็นของบุคลากรภายใน
สถานศึก ษาที่มีขนาดแตกต่างกันนั้น ไม่ต่างกันทั้ง ในภาพรวม และรายด้านและยัง สอดคล้องกั บ บัง อร ใต้ชัยภูมิ
(2552) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัด
ส้านัก งานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 เมื่อเปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษานั้น ไม่แตกต่างกั นทั้งใน
ภาพรวมและรายด้านอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ กรพินธุ์ นามบุญเรือง (2556) ที่ได้ท้าการ
เปรียบเทียบปัญหาการด้าเนินงานเปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษาพบว่าการด้าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาขอนแก่น เขต 4
พบว่าโดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และยังตรงกับผลการวิจัยของ สิริลักษณ์ กองโส (2558) ได้ท้าการศึกษา
งานวิจัยเรื่อง การด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่ า งทอง ซึ่ ง ศึ ก ษาการด้ า เนิ น งานการประกั นคุ ณ ภาพภายในของโรงเรีย นสั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาภายในของสถานศึกษา และเปรียบเทียบการด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยเปรียบเทียบตามประสบการณ์ในการท้างานและขนาด
สถานศึก ษา พบว่า ผู้บริหารและครู ที่ปฏิบัติง านในสถานศึก ษาที่มีขนาดแตกต่างกั นมีการด้าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาไม่ตา่ งกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 เช่นกัน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การบริหารงานประกั นคุณ ภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ฉบับนี้ ส้าเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยดี
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยาและคณาจารย์ ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ที่หลากหลายที่มีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า
ขอบคุณ ผศ.ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ค้าาปรึกษาแนะน้า พร้อมทั้งตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข
จนท้าให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์
ขอบคุณ ดร. สุนทร คล้ายอ่้า ศน.ธิตกิ าญจน์ กุลพัฒน์เศรษฐ์ ศึกษานิเทศก์ช้านาญการพิเศษ และ ดร.อนวัช
อุ่นกอง ผู้อ้านวยการโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) ที่ได้ให้การอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
การวิจัยและได้ให้ ค้าแนะน้าแก้ไขข้อบกพร่องจนมีความถูกต้องและสมบูรณ์
ขอบคุณผู้อ้านวยการโรงเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงาน
เขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็ นพื้นที่ทดลองใช้เครื่องมือในการศึก ษาครั้ งนี้ และได้ใ ห้ความ
ช่วยเหลือทุก ด้าน ขอขอบคุณ กัลยาณมิตรทั้ ง หลายผู้ที่ ใ ห้ก ารอนุเ คราะห์ข้ อมูล และมีส่วนร่วมและเกี่ ยวข้องใน
การศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ขอระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ คุณบิดา
มารดา ครู อุ ปั ช ฌาย์ อาจารย์ และผู้ มี พ ระคุ ณ ทั้ ง หลายที่ ไ ด้ มี ส่ ว นท้ า ให้ ข้ า พเจ้ า เกิ ด สติ ปั ญ ญา มี ค วามรู้
ความสามารถ มีความมานะ พยายาม มีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ นานาในการศึกษาครั้งนี้ จนท้าให้กระบวนการ
เรียนรู้และการศึกษาวิจัย ส้าเร็จลุล่วงด้วยดี
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การศึกษาครั้ง นี้มีวัตถุ ประสงค์ ดัง นี้ 1) เพื่อศึก ษาสภาพการบริ หารจัดการกิจ กรรมพัฒ นาผู้เ รี ย นเพื่ อ
เสริม สร้างทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 และ 2) เพื่อศึก ษาข้อเสนอแนะการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อ
เสริม สร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกั ดส้านักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ท้าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 152 คน ได้มาโดยการสุ่มหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า สถิตทิ ี่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถี่ ผลการศึกษาพบว่า
1. สภาพการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมสภาพ
การบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มีสภาพการ
บริ ห ารจั ด การอยู่ ใ นระดั บ มากสู ง สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นกิ จ กรรมนั ก เรี ย น และด้ า นกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและ
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2. ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังนี้ ควรมี
การวางแผน การนิเ ทศ ก้ากับติดตามอย่างเป็น ระบบ และรายงานผลด้าเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวต่ อชุ ม ชน
ผู้บริหารควรก้าหนดนโยบายและวางแผนโครงสร้างงานกิจกรรมนักเรียนไว้อย่างชัดเจน และพัฒนาสมรรถนะครู
กิจกรรมนักเรียน ให้มีความสามารถเข้าใจหลักสูตรมีทักษะในการสอน และการพัฒนาต่อเนื่องให้เป็น Best Practices
ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
อย่างหลากหลาย ผู้บริหารควรมีนเิ ทศภายใน เสวนาสะท้อนผลหลังการปฏิบัติ (After Action Review : AAR)
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Abstract
This study aims to: 1) study the state of management of student development activities to enhance the
skills of the 21st century; and 2) to study the suggestions for the management of student development activities to
enhance the skills of the 21st century. A total of 152 samples were randomly collected from school under the of
Office of Chiangrai Provincial Primary Education Area 4. Step the instrument used for the questionnaire was the
standard deviation. Frequency distribution the study indicated that.
1. The state of the management of student development activities to enhance skills in the 21 st century
Overall, management is at a high level. When considering each side, found that. The activity of reducing time,
learning time, knowledge management is at the highest level, followed by student activities. And social and public
interest. Guidance activities the management is at the lowest level.
2. Recommendations for the management of student development activities to strengthen the 21 st century
skills. And report on the results of community counseling activities. Develop and implement student teacher
competency to understand the curriculum. Management practices should be organized in the 21 st century to
promote the conservation of natural resources and the environment. Management should have internal supervision.
Conversations reflect the results after practice. “After Action Review (AAR)”
Keywords: student activities, the 21st century skills

บทน้า
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 และ(ฉบับที่ 3) 2553 มาตรา
6 มาตรา ได้มีก้าหนดจุดมุ่งหมายและการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด้ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข มาตรา 22 โดยให้มีแนวทางการจัดการศึกษาที่ตอ้ งยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส้าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพั ฒนาตาม
ธรรมชาติ แ ละเต็ ม ตามศั ก ยภาพ และมาตรา 23 การจั ด การศึ ก ษาต้ อ งเน้ น ความส้ า คั ญ ทั้ ง ความรู้ คุ ณ ธรรม
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม มาตรา 24 โดยให้สถานศึกษาจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุก ต์ความรู้ม าใช้และปลูก ฝัง คุณ ธรรม ค่านิยมที่ดีง ามและ
ลักษณะที่พึงประสงค์ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยีก่อให้เกิดผลดีผลเสียต่อการด้าเนินชีวิต
ในปัจจุบันของบุคคล ดังนั้นจึงจ้า เป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีการด้าเนินชีวิตให้สามารถด้ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมี
คุณค่า มีศักดิ์ศรี มีความสุขบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2574, หน้า ฉ – ช) ได้กล่าวถึงการพัฒนาการศึกษาตามวิสัยทัศน์
ที่ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้ารงชีวิตอย่างมีความสุข สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ
กระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภ าพ พัฒนาคนไทยให้เ ป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและ
สมรรถนะ พัฒนาสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก้าลังมุ่งสู่
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การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมาย 2 ด้าน ได้แก่ 1) เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) และ 2) เพื่อการจัดการศึกษาที่บรรลุ
เป้าหมาย 53 ตัวชีว้ ัด 6 ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาการศึกษาไทย
จากผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนของ
ครู ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมส้านักงานลูกเสือเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สรุปได้ว่าการบริหารจัดการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ทั้ง 4 กิจกรรม ยังมีการบริหารจัดการและโครงสร้างการบริหารไม่เป็นระบบ หลักสูตร
และการจัดกิจกรรมยังไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ทันสมัย เนื้อหาในการจัดกิจกรรมยังเหมือนเดิมไม่ได้ปรับปรุงหลักสูตร ไม่มี
การส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้ามาจัดในกิจกรรมและเสริมสร้างแก่ผู้เรียน ไม่มีการน้าสื่อนวั ตกรรมมาใช้ใน
การจัดกิจกรรม ทั้ง 4 กิจกรรม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนยังไม่ให้ความส้าคัญของกิจกรรม ทั้ง 3 กิจกรรม
ตลอดจนวัดประเมินผลของกิจกรรมไม่หลากหลาย ขาดการวัดผลประเมินผลกิจกรรมที่ชัดเจนไม่สามารถสะท้อนถึง
ผลส้าเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนว่ามี การพัฒนามากน้อยแค่ไหน ไม่มีการน้าผลการวัดและประเมินผลมา
ปรับปรุงทั้งด้านการบริหาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรม ขาด
การสรุปรายงานประเมินการด้าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนตามหลักการ เป้าหมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 และ(ฉบับที่ 3) 2553 แผนการศึกษา
แห่ง ชาติของกระทรวงศึกษาธิก าร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2574) และหลัก สูตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อน้าผลไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนการวางแผนการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริม สร้างทัก ษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทั้ง 4 กิจกรรม ตามแนวทางการ
จัดกิจกรรพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ใน 4 กิจกกรม ประกอบด้วย
1) กิจกรรมแนะแนว 2) ด้านกิจกรรมนักเรียน 3) ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และ 4) ด้านกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่สง่ เสริมทักษะศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ ดังภาพ 1
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แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช 2551

การบริหารจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริม
ทักษะศตวรรษที่ 21 4 ด้าน ดังนี
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด ชุมนุม ชมรม)
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จ้านวน 3 ด้าน
- ทักษะด้านการเรียนรู้ และนวัตกรรม
- ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
- ทักษะชีวิตและอาชีพ

4. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
โรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2560 จ้านวน 141 โรงเรียน
แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ้านวน 115 และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ้านวน 135 รวมทั้งสิน้ 250 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
โรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้จ้านวนกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 152 คนจาก
การก้าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางส้าเร็จรูป ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, p.p 607-610)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (ประยูร อาษานาม, 2543) ได้โดยการสุ่มหลายขั้นตอน (Multistage Stage sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วจิ ัยสร้างขึน้ เป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นแบบมาตรส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scal) คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด จ้านวน 40 ข้อ (สุวรีย์ ศิริโภคา
ภิรมย์, 2546, 139–140)
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จ้านวน 4 ข้อ
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การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก้าหนดขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับมีการบริหารจัดการการบริหารจัดการกิ จกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยวิธีศึก ษาเอกสาร วารสาร ต้ารา บทความ ทฤษฎี รายงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจัดท้าเป็นโครงร่างการวิจัย
2. สร้างเครื่องมือ ตรวจสอบคุณภาพ และพัฒนาเครื่องมือโดยเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาแล ะผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม ของข้อค้าถาม ความเหมาะสมของปริม าณข้อค้าถาม ความชัดเจนของภาษา และ
รูปแบบของแบบสอบถาม แล้วน้ามาปรับปรุงตามค้าแนะน้าของอาจารย์ที่ปรึกษา
3. น้าเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดย
การหาดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งของข้ อ ค้ า ถาม (Index of Item – Objective Congruence) : (IOC) โดยเลื อ กค่ า IOC ที่
ค้านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 จากนั้นปรับปรุงเครื่องมือตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบ ได้ค่าความเที่ยงตรง
เท่ากับ 1.00
4. น้าเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงแก้ ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติหน้าที่
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จ้านวน 30 คน
ตามวิธขี อง Cronbachs’s Alpha โดยแบ่งเป็นผู้บริหารจ้านวน 15 คน และครูจ้านวน 15 คน เลือกแบบเจาะจง โดยการ
ท้าหนังสือขออนุญาตไปยังส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อขออนุญาตน้าเครื่องมือไป
ทดลองใช้ (Try out) แล้วน้ามาหาค่ าสัม ประสิ ทธิ์ ความเที่ย งตรง (Reliability Coefficients) โดยใช้สูตรสัม ประสิ ท ธิ์
แอลฟา (α-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งหมดเท่ากับ 0.95
5. น้ า เครื่ อ งมื อ ที่ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบและจั ด พิ ม พ์
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาขั้นตอน ดังนี้
1. บันทึกเสนอมหาวิ ท ยาลั ยพะเยาออกหนัง สื อขอความร่วมมื อในการตอบแบบสอบถาม ถึง ผู้บริห าร
สถานศึ ก ษาและครู ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. การส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยน้าส่งด้วยตนเอง
3. การรวบรวมแบบสอบถาม ผู้ วิ จั ย ด้ า เนิ น การรวบรวมเก็ บ แบบสอบถามด้ ว ยตนเองหลั ง จากส่ ง
แบบสอบถามไปแล้ว 5 สัปดาห์
4. ผลการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 152 คนผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ้านวน 152
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
วิธกี ารวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน้าข้อมูลที่รวบรวมได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแต่ละประเภทมาท้าการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมส้าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ แล้วเขียนบรรยายผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ซึ่งการทดสอบและวิเคราะห์
ข้อมูลได้ด้าเนินการ ดังต่อไปนี้
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามสภาพการบริหารจัดการการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นแบบมาตรส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scal) มีการก้าหนดคะแนน (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, 2546, หน้า 139 – 140) ดังนี้
5 หมายถึง มีสภาพการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีสภาพการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในระดับมาก
3 หมายถึง มีสภาพการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีสภาพการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีสภาพการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในระดับต่้าที่สุด
เกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (x̅) และค่า
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็ น แบบมาตรส่ ว นประเมิ น ค่ า 5 ระดั บ (Rating Scal) เปรี ย บเที ย บเกณฑ์ แ ละแปล
ความหมายแต่ละระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 121) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีสภาพการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีสภาพการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีสภาพการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีสภาพการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีสภาพการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับต่้าที่สุด
ตอนที่ 2 ศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ซึ่งเป็นปลายเปิด การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน้าเนื้อหามาแจกแจงความถี่จัดเรียงล้าดับรายการที่มีความถี่สูงสุด และ
เสนอเป็นความเรียง

ผลการศึกษา
1. สภาพการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัด
ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดังตาราง
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย (𝐱̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)สภาพการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทัก ษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ย นสั งกั ด ส้ า นั ก งานเขตพืนที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษา
เชียงราย เขต 4
ด้าน
1
2
3
4

รายการ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เฉลี่ยรวม

(𝐱̅)
4.10
4.30
4.13
4.35
4.22

S.D
แปลผล
0.81 มีการด้าเนินระดับมาก
0.76 มีการด้าเนินระดับมาก
0.84 มีการด้าเนินระดับมาก
0.72 มีการด้าเนินระดับมาก
0.78 มีการด้าเนินระดับมาก

จากตาราง 1 สภาพการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทัก ษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนสังกั ดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 4 พบว่าโดยภาพรวมมีสภาพการบริหาร
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จัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.22) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มีสภาพการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะ
แห่ง ศตวรรษที่ 21สูง สุด (x̅ =4.35) รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมนักเรียน (x̅=4.30) และด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (x̅=4.13) ตามล้าดับ ส่วนด้านกิจกรรมแนะแนว มีสภาพการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพือ่ เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ต่้าสุด (x̅=4.10)
สภาพการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รายด้าน
1.1 ด้านกิจกรรมแนะแนว โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การแต่งตั้ง
คณะท้างานที่รับผิดชอบและก้ าหนดบทบาทหน้ าที่ ข องคณะกรรมการแนะแนวได้อ ย่ างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูง สุ ด
รองลงมาคือการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการใช้ภาษาของการสื่อสารเพื่อใช้ในชีวิตประจ้าวัน เช่น ภาษาอัง กฤษ
ภาษาจีน และการนิเทศ ก้ากับติดตามอย่างเป็นระบบ และรายงานผลด้าเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวต่อชุ มชน มี
ค่าเฉลี่ยต่้าสุด
1.2 ด้านกิจกรรมนักเรียน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แต่งตั้ง
คณะท้างานที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมนักเรียนตรงตามคุณวุฒิ และความสามารถ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
ก้าหนดนโยบายและวางแผนโครงสร้างงานกิจกรรมนักเรียนไว้อย่างชัดเจน และพัฒนาสมรรถนะครูกิจกรรมนักเรียน
ให้มีความสามารถเข้าใจหลักสูตรมีทักษะในการสอน และการพัฒนาต่อเนื่องให้เป็น Best Practices มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด
1.3 ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า จัดกิจกรรมที่สง่ เสริมให้บ้าเพ็ญประโยชน์ตอ่ ครอบครัว สังคม ชุมชนและท้องถิ่นโดยเน้นจิตสาธารณะ มี
ค่าเฉลี่ยสูง สุด รองลงมาคือ ก้าหนดนโยบายและวางแผนโครงสร้างกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ไว้
ชัดเจน และการจัดกิจกรรมสร้างเว็บไซต์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด
1.4 ด้านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีโครงสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษาและจัดท้าตารางเรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่ม เวลารู้ ” แต่ละระดับชั้น มีค่าเฉลี่ยสูง สุด รองลงมาคือ ปรับโครงสร้างหลัก สูตรสถานศึก ษาให้เ หมาะสมกั บ
สถานศึก ษาและผู้เ รียน และการนิเ ทศภายใน เสวนาสะท้อนผลหลังการปฏิบัติ (After Action Review : AAR) เป็น
เครื่องมือในการศึกษาและพัฒนาประสิ ทธิภ าพกระบวนการและกิ จกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้ ” และเป็น
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่้าเสมอต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด
2. ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เ รียนเพื่อเสริม สร้างทัก ษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดังนี้
2.1 ด้านกิจกรรมแนะแนว คือ ควรมีการก้าหนดแนวทางของการท้ากิจกรรมให้ชัดเจน มีค่าความถี่สูง สุด
รองลงมาควรให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ชุมชนให้ความรู้ดา้ นต่างๆ
แก่นักเรียน และนักเรียนออกช่วยเหลือชุมชนในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ช่วยเหลือสัง คมและสิ่งแวดล้อม และควรเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้มาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในกิจกรรมต่าง ๆ มีค่าความถี่ต่้าสุด
2.2 ด้านกิจกรรมนักเรียน คือ ควรพัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรมนักเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน
ให้ครบกระบวนการ มีการประเมินผลการด้าเนินการ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีค่าความถี่สูงสุด รองลงมาควรมีการ
พัฒนาผู้บังคับบัญชาและมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และควรเน้นกิจกรรมในชั่วโมงเรียนให้
มากกว่าเน้นในการเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล มีค่าความถี่ต่้าสุด
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2.3 ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ คือ ควรมีการก้าหนดแนวทางของการท้ากิจกรรมให้
ชัดเจน มีค่าความถี่สูงสุด รองลงมาควรให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ
ชุมชนให้ความรู้ดา้ นต่าง ๆ แก่นักเรียน และนักเรียนออกช่วยเหลือชุมชนในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ช่วยเหลือสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และควรเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในกิจกรรมต่าง ๆ มีค่าความถี่ต่้าสุด
2.4 ด้านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียน คือ ควรจัดหลักสูตร ตารางจัดกิจกรรม การด้าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง สนับสนุน ติดตามอย่างต่อเนื่อง มีค่าความถี่สูงสุด รองลงมาควรเป็ นกิจกรรมที่บูรณาการกับกิจกรรมอื่น ๆ
ไม่ควรแยกออกเป็นไม่ซับซ้อน ที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตร และการบูรณาการเข้ากับ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียน มีค่าความถี่ต่้าสุด

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. สภาพการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทัก ษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมมี
สภาพการบริหารอยู่ใ นระดั บมาก ที่ปรากฏผลเช่นนี้เ ป็น อาจเนื่ องมาจาก โรงเรียนในสัง กั ดส้านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึก ษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้จัดกิจกรรมตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เ รียนตามหลัก สูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (2553, หน้า 2-8) กล่าวว่า มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุก คน ซึ่งเป็นก้าลัง
ของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจติ ส้านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
รวมทั้ง เจตคติ ที่จ้าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญบน
พืน้ ฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึง ก้ าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกั บผู้เ รียน เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลั ก ธรรมของพระพุ ท ธศาสนา หรื อ ศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ ยึ ด หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ค วามรู้
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก้าลังกาย มีความรักชาติ มีจติ ส้านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท้าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส้านึกของ
การท้าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข สอดคล้องกับงานวิ จัยของ
เสกสรรค์ แสงศิวาพร (2556, หน้า 85-87) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเพื่อ
ศึกษาปัญหา และหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เ รียนของของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจั ง หวัด
ล้าปาง สังกัด ส้านักงานเขตพืน้ ที่มัธยมศึกษา เขต 35 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามภารกิจการบริหาร ทั้ง 4 ด้าน ทั้ง โดยภาพรวมและรายด้าน มีก ารปฏิบัติอยู่ใ นระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สฤษดิ์ รุ่งแสง และคณะ วารสารบริหารการศึกษาบัณฑิต (2557 หน้า 128-132) ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับสภาพ
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การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และเพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านกิจกรรมแนะแนว กิจ กรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ อยู่ระดับมาก
1.1 ด้านกิจกรรมแนะแนะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ปรากฏผลเช่นนี้เป็นอาจเนื่องมาจาก การแต่งตั้ง
คณะท้างานที่รับผิดชอบและก้าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแนะแนวได้อย่างชัดเจน ซึ่งทางโรงเรียนสังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ มีจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวทางการจัดกิจ กรรม
พัฒนาผู้เ รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศัก ราช 2551 (2553, หน้า 20-21) กล่าวว่าเป็น
กิ จ กรรมที่ จั ดให้ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญหา ความต้ อ งการ ความสนใจธรรมชาติ ของผู้ เ รีย นและวิสั ย ทั ศน์ ของ
สถานศึกษาที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ครอบคลุมทั้งด้าน
การศึกษา อาชีพ ส่วนตัว และสังคมเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดการเรียนรู้
และเกิดทักษะชีวิต โดยมีครูผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมและประสานความร่วมมือกับครูหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งผู้บริหาร
ได้ด้าเนินการแต่งตั้งคณะท้างานที่รับผิดชอบและก้าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแนะแนวได้อย่างชัดเจน ซึ่ง
สอดคล้องกั บงานวิจัยของ เกื้อกูล ศรีสวัสดิ์ (2549. หน้า 64-69) ได้ศึกษาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ย นใน
โรงเรียนวัดวังศาลาสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดยใช้กระบวนการ PDCA ของเมมิ่ง (Deming Cycle) ในโรงเรียนวัดวังศาลาโดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก
1.2 ด้านกิจกรรมนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ปรากฏผลเช่นนี้เป็นอาจเนื่องมาจากมีการแต่งตั้ง
คณะท้างานที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมนักเรียนตรงตามคุณวุฒิ และความสามารถตามแนวคิด Henri Fayol (ค.ศ.
1841-1826) เป็นวิศวกรและนักอุตสาหกรรมชาวฝรั่งเศส ได้เสนอ แนวคิดที่มีลักษณะเป็นสากลส้าหรับนักบริหาร โดย
กล่าวถึงองค์ประกอบขั้นมูลฐานของการบริหาร ได้แก่ 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองค์การ (Organizing)3)
การบังคับบัญชา (Commanding) 4) การประสานงาน (Coordinating) 5) การควบคุม ( Controlling) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชวกร จันทร์ทอง (2555, หน้า 98) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพบว่าความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศั กราช 2551
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในภาพรวมเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์มาก
1.3 ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ปรากฏผลเช่นนี้เป็นอาจ
เนื่องมาจาก จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บ้าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม ชุมชนและท้องถิ่นโดยเน้นจิตสาธารณะ
ผู้บริหารสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลัก สูตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศัก ราช 2551 (2553, หน้า 56) กล่าวว่ากิจกรรมเพื่อสัง คมและ
สาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริ มให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
โดยค้านึง ถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส้าคัญทั้ง ความรู้ และคุณ ธรรม
จริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ อย่างหลากหลายรูปแบบ
เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ ถนอนมชยธวัช
และคณะ (2559. หน้า 165-168) วารสารเครือข่ายวิลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ได้วิจัยทัก ษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ความท้าทายในการพัฒนาศึกษา ผลการวิจัย ได้ทราบว่าในการจะพัฒนานั ก ศึกษาหรือผู้เรียนเพื่อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้ประสบความส้าเร็จมีปัจจัยที่ส้าคัญ คือ 1) สภาบันการศึกษาที่จะต้องก้าหนด
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คุณ ลัก ษณะของผู้เ รียนที่พึง ประสงค์ใ นศตวรรษที่ 21 และทัก ษะอนาคตใหม่ เพื่อให้ผู้เ รียนมีความเข้ม แข็ง และ
พึ่งตนเองได้และเหมาะสมกับยุค ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 2) ก้าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาผู้เรียนที่มุ่ง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 3) จัดท้าแผนพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 ทักษะอนาคตใหม่และส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความพร้อมทางการเรียนรู้ในระดับการศึกษาต่าง ๆ 4) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงให้
เกิดทักษะศตวรรษที่ 21 5) จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 6) พัฒนาครูที่
มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความพร้อมทั้ ง แนวคิ ด ความรู้ ทัก ษะ เจตคติ มีคุณ ลัก ษณะที่จ้าเป็นเพื่อการเรี ยนรู้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพในสิ่งแวดล้อมของศตวรรษที่ 21 และมีสมรรถนะที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 การพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 นอกจากจะเรียนรู้ในเนื้อหาสาระวิชาแกน ที่ จะท้าให้เกิดทักษะพืน้ ฐานแล้ว
จ้าเป็นต้องพัฒนาทักษะด้านความรู้เกี่ยวกับโลกเพื่อด้ารงอยู่ในอนาคต ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัก ษะชีวิตและการท้างาน จิตห้าลัก ษณะส้าหรับอนาคตที่ส้าคัญ จิต
เชี่ยวชาญ จิตรู้สังเคราะห์ จิตสร้างสรรค์ จิตเคารพ และจิตรู้จริยธรรม เพื่อความส้าเร็จทั้งการงานและการด้าเนินชีวิต
และจรรโลงให้สังคมในอนาคตน่าอยู่มากยิ่งขึน้
1.4 ด้านกิจกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่ม เวลารู้ โดยภาพรวมอยู่ใ นระดั บมาก ที่ปราก ฏผลเช่นนี้เ ป็ น อาจ
เนื่องมาจาก มีโครงสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษาและจัดท้าตารางเรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” แต่ละระดับชั้น ซึ่งสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” (ส้านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2558, หน้า 4-5) มีหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะ
ชีวิต ทักษะการแก้ปัญหาการท้างานเป็นทีม สร้างเสริมคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดงี ามและความมีน้าใจต่อกันจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ครอบคลุม ความรอบรู้วิชาการที่จ้าเป็นส้าหรับการด้ารงชีวิตการศึกษา และการเรียนรู้ การมีศีลธรรม
จรรยาที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นมี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีส้านึก ที่ดีต่อส่วนรวม มีความรู้และ
ทักษะในการท้างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดตี ่องาน และเห็นคุณค่าของการท้างาน มีสุขภาพแข็งแรง การ
กินอาหารที่ถู กต้อง และการออกก้าลังกายให้เหมาะสม รวมทั้ง ความสะอาดและสุขาภิบาลด้วย จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สนองตอบความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนทุก คน โดยค้านึงถึงความแตกต่างระหว่ าง
บุคคล จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมีประสบการณ์ตรง สร้าง
ความรู้ดว้ ยตนเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุข จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวติ จริง ของ
ผู้เรียน ใช้ชุมชน ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
วางแผน คิดวิเคราะห์ อภิปราย สรุปความรู้น้าเสนอ จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่ งมั่นเพื่อ
แสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการ
ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นการเรียนรู้ในระหว่างการท้างานที่ทุกคนในทีมเน้นความเป็น
ระบบ มีวิจารณญาณร่วมกันตลอดเวลาว่าก้าลังท้าอะไร จะท้าให้ดีขึน้ อย่างไรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
มีการช่วยเหลือเกื้อกูล มีความสามัคคี มีน้าหนึ่งใจเดียวกันมีความเป็นผู้น้าผู้ตามที่ดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จุฑามาศ สุธาพจน และคณะ (2556, หน้า 237) การบริหารกิจกรรมการเรียนรูตามนโยบาย “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู ”ของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวม ด้าน
โครงสร้างเวลาเรียนและ ตารางเรียน ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ด้านการด้าเนินกิจกรรม ด้านสื่อและแหล่งการ
เรียนรู และด้านการวัดและ ประเมินผล อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การบริหารกิจกรรมการเรียนรู ตามนโยบาย “
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ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ”มี การด้าเนินงานอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน อ้านวยความสะดวก จัด
สภาพแวดล้อม และมีส่อื วัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการ จัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมที่สง่ เสริมให้เรียน
รูจากการปฏิบัติจริง ตรงตาม เนื้อหา เหมาะสมกับนักเรียนและบริบทของโรงเรียน และวัดผล ประเมินผลด้วยรูปแบบ
ที่หลากหลาย สอดคลองกับ ทฤษฎีระบบ System Theory
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยพบว่า
สภาพการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัด
ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ด้านกิจกรรมแนะแนว มีค่าเฉลี่ยต่้ากว่าทุกด้าน ดังนั้นควร
มีการก้าหนดแนวทางของการท้ากิจกรรมให้ชัดเจน ควรให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันในการ
พัฒนาทักษะต่าง ๆ ชุมชนให้ความรู้ดา้ นต่าง ๆ แก่นักเรียน และนักเรียนออกช่วยเหลือชุมชนในกิจกรรมที่สร้างสรรค์
ช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม และควรเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในกิจกรรมต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยปัจจัยที่สง่ ผลต่อการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. ศึกษาความต้องการของผู้เรียนในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีส้ ้าเร็จได้ด้วยความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ที่กรุณาให้ค้าปรึกษาแนะน้า แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งจนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส้าเร็จสมบูรณ์ได้ ขอขอบคุณ ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์
ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดร.อัครเดช ยมภักดี ผู้อ้านวยการโรงเรียน
อนุบาลเชียงของ นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ช้านาญการพิเศษ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขอขอบคุณ ผู้บริหาร และครูที่ปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนในสังกัด
ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกคน ที่ท่านได้ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม
ตลอดจนถึงให้ความสะดวกในเรื่องเอกสารต่าง ๆ ในการท้าวิจัยในครั้งนี้ หากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมีคุณค่า
และประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีต่อผู้ที่สนใจศึกษา ผู้วิจัยขอน้อมร้าลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย
คุณบิดา มารดา ตลอดจนคุณบูรพาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอนและผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้แก่ผู้วิจัย มา ณ โอกาสนี้
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การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สังกัดศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย
Management of small schools with best practices under Chiang Rai Provincial
Education Office
ณัฐพร ถาหมี1* และ นันทิมา นาคาพงศ์2
Natthaporn Thamee1* and Nanthima Nakaphong 2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่
มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวธิ ีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ สังกัดศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ไ ด้แก่ ผู้อ้านวยการหรือรอง
ผู้อ้านวยการ จ้านวน 10 คน ครู 68 คน รวมจ้านวนทั้งสิ้น 78 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถามความคิดเห็น แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวธิ ีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
มีปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีสว่ นร่วม ด้านโอกาสทางการศึกษา และด้านคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบ
คือ การบริหารจัดการ นวัตกรรม และผลส้าเร็จ 2) ความคิดเห็นของครูที่มีตอ่ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
วิธปี ฏิบัติที่เป็นเลิศ ในด้านโอกาสทางการศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ค้าส้าคัญ: การมีสว่ นร่วม โอกาสทางการศึกษา คุณภาพทางการศึกษา

Abstract
The objectives of this study are: 1) to study the the guidelines of school management for a small-sized
school with the best practices, and 2) to study teachers’ opinion on the small-sized school management with the
best practices, under the ministry of education of Chiang Rai. The targets used in this study include 10 school
directors or school deputy directors and 68 teachers which are the total of 78 people. Instruments in this research
are interview and the estimated 5-level scale questionnaire. The statistical methods used to analyze data were
percentage, average, and standard deviation. The results showed that: 1) the guidelines of school management
for a small-sized school with the best practices have three factors which are participation, educational
opportunities, and the quality of education with the composition of management, innovation, and accomplishment.
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2) The teachers’ opinion on the small-sized school management with the best practices has the highest average
on the educational opportunities factor.
Keywords: participation, educational opportunities, quality of education

บทน้า
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ดัง นี้ มาตรา 9 (3) ให้มี การก้าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพทุก ระดับและทุกประเภทการศึก ษา และมาตรา 10 การจัดการ
ศึกษานั้นรัฐให้บุคคลมีสทิ ธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานไม่นอ้ ยกว่าสิบสองปีให้อย่างทั่วถึง และมี
คุณ ภาพโดยไม่เ ก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้ง แนวทางการปฏิรูปการศึก ษาในทศวรรษที่ส อง (พ.ศ. 2552-2561) ภายใต้
วิสัยทัศน์ “คนไทยได้เรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” โดยมุ่งเน้นการพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของทุก ภาคส่วน เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพใน ทุกระดับทุกประเภทการศึกษา (ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2556)
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวถึงปัญหาการขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง และจ้านวนครูไม่ครบชั้นเรียน เนื่องจาก ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ก้าหนดสัดส่วนครู 1 คน
ต่อนักเรียน 20 คน ซึ่งสัดส่วนดังกล่าว ท้าให้เกิดปัญหาในการจัดสรรครูแก่นักเรียนบางแห่งที่มีจ้านวนนักเรียนน้อย
เช่น โรงเรียนประถมที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึก ษาปีที่ 1-6 และมีนักเรียนศึกษาอยู่จ้านวน 80 คน หาก
ยึดตามเกณฑ์ของ สพฐ. โรงเรียนแห่งนี้จะได้รับการจัดสรรครูเพียง 4 คนเท่านั้น ซึ่งไม่พอดีกับจ้านวนชั้นเรียนที่เปิด
สอน ดังนั้น โรงเรียนดังกล่าว จึงประสบปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียน และครูไม่ครบทุกสาขารายวิชา
จากข้อมูลของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557 มี โรงเรียนใน
สังกัดจ้านวน 30,922 แห่ง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน) จ้านวน 15,506 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 50.15 ของจ้านวนโรงเรียนทั้งหมด และมีแนวโน้มที่จ้านวนโรงเรียนขนาดเล็กจะเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง (แผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2558-2561, 2558) ซึ่งจากการประเมิน ของส้านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมิ น คุ ณ ภาพการศึก ษา มี โ รงเรี ย นขนาดเล็ก จ้ า นวนมากกว่ า 9,000 แห่ ง ไม่ ผ่ า นการประเมินคุ ณ ภาพ
การศึก ษา โดยปัญหาส่วนใหญ่ม าจากการได้รับงบประมาณค่อนข้างน้อยแม้จะได้รับเงินเพิ่ม เติม จากส้านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานแล้วก็ยังคงไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังพบ ปัญหาโรงเรียนไม่มีผู้บริหาร ปัญหาครูไม่
ครบชั้นเรียน ซึ่ง ต้องเร่ง ด้าเนินการแก้ไ ข เนื่องจากครูและผู้บริหาร มีส่วนส้าคัญมากในการที่จะพัฒนาคุณ ภาพ
การศึกษา
การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีมากกว่าร้อยละ 50 ของโรงเรียนสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐานมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่ง ให้โรงเรียนขนาดเล็กจัดบริหารการศึก ษาอย่างมีคุณ ภาพ ใช้ทรัพ ยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกั บชุมชน ในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ประสบความส้าเร็จจนได้รับการชื่นชมจากผู้มีส่ วน
เกี่ยวข้องส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานจึงด้าเนินการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มี วิธปี ฏิบัติที่เป็นเลิศ
เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างยั่งยืน เขตพืน้ ที่เล็งเห็นความส้าคัญของ
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ปัญหาระดับโรงเรียนและระดับประเทศจึงจัดให้มีการแข่งขันโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวธิ ีปฏิบัติที่เป็นเลิศขึน้ โดยใช้เกณฑ์
การมี ส่ ว นร่ ว ม โอกาสทางการศึ ก ษาและคุ ณ ภาพการศึ ก ษา (ส้ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ, 2558)
โรงเรียนขนาดเล็กแม้จะมีปัญหาด้านต่าง ๆ มากมาย แต่ก็ยังมีโรงเรียนขนาดเล็กหลายโรงเรียนที่ประสบ
ความส้าเร็จในการบริหารจัดการ ได้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ และโรงเรียนที่มีขนาดเล็กหลายๆ
โรงเรียน กลับประสบผลส้าเร็จในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิภ าพ
ปัจจุบัน โรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ มีจ้านวน 10 แห่ง คือโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท โรงเรียน
บ้านแม่แก้วเหนือ โรงเรียนบ้านป่าบง (หล้าราษฎร์วิทยา) โรงเรียนบ้านหลวง โรงเรียนบ้านนางแล โรงเรียนบ้านปาง
ลาว โรงเรียนบ้านเวียงกือนา โรงเรียนบ้านสันติวัน โรงเรียนบ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) และโรงเรียนบ้านของซุง
โรงเรียนทั้ง 10 แห่งนี้สังกัดศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีข้อจ้ากัดหลายประการที่จะท้าให้โรงเรียนไม่สามารถ
พัฒนาได้เท่าเทียมกับโรงเรียนในเมืองเนื่องจากความไม่พร้อมหลายปัจจัย พบสภาพปัญหาในโรงเรียนขนาดเล็กคือ 1)
ด้านคุณภาพการศึกษา นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพืน้ ที่ห่างไกลในทุกช่วงชั้นมีผลการเรียนต่้า 2) ด้านการเรียนการ
สอน พบปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอกท้าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างไม่ได้ตามมาตรฐาน
เท่าที่ควร ท้าให้เกิดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา ครูสอนไม่เต็มตามเวลาและเต็มความสามารถเนื่องจากบุคลากรไม่
เพียงพอ และ 3) ด้านความพร้อมและปัจจัยที่ มาสนับสนุนโรงเรียน พบว่า การจัดสรรงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเป็นจ้านวนน้อย สภาพอาคารเก่าทรุดโทรม คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ เพราะสาเหตุมาจาก
ผู้ปกครองและชุมชนมีฐานะยากจน ดังนั้นสภาพความแตกต่างด้านความพร้อมของสถานศึกษาจึงเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่
ส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริหารงานของทุกด้าน
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 10 แห่งโรงเรียนที่มี
วิธีการบริหารโรงเรียนแตกต่างจากโรงเรียนขนาดเล็กทั่วไป มีการบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ผู้วิจัยมี
ความสนใจในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศทั้ง 10 โรงเรียนโดยใช้เกณฑ์ 3 ด้าน
คือ ด้านการมีสว่ นร่วมของชุมชน ด้านโอกาสทางการศึกษา และคุณภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็น
โรงเรียนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จึงท้าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธวี จิ ัยเชิงคุณภาพ โดยเลือกโรงเรียน

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวธิ ีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สังกัดศึกษาธิการจังหวั ด
เชียงราย
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สังกัด
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

วิธีวิทยาการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนือหา
การวิจัยครั้ง นี้จะด้าเนินการศึกษาเกี่ยวกั บการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีวิธีปฏิบัติที่เ ป็ นเลิศ
สังกัดศึกษาธิการจังหวัดมีขอบเขตด้านเนื้อหาตามเกณฑ์ของการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 3
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ข้อ คือ 1) ด้านการมีสว่ นร่วม 2) ด้านโอกาสทางการศึกษา และ 3) ด้านคุณภาพการศึกษา (ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2558)
2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารและครูจ้าแนกได้ดังนี
2.1 ผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้อ้านวยการหรือรองผู้อ้านวยการในโรงเรียนประถมขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ สังกัดศึกษาธิการจังหวัด จ้านวน 10 โรงเรียน รวมจ้านวน 10 คน
2.2 ครู ได้ม าจากข้อมูลอัตราก้าลังครูของโรงเรียนประถมขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
สังกัดศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีจ้านวน 10 โรงเรียน รวมจ้านวน 68 คน สรุป กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 78
3.วิธดี ้าเนินการวิจัย
3.1 ผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้อ้านวยการหรือรองผู้อ้านวยการในโรงเรียนประถมขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ สังกัดศึกษาธิการจังหวัด จ้านวน 10 โรงเรียน รวมจ้านวน 10 คน โดยการสัมภาษณ์
3.2 ครู ได้ม าจากข้อมูลอัตราก้าลังครูของโรงเรียนประถมขนาดเล็ก ที่ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เ ป็นเลิศ
สังกัดศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีจ้านวน 10 โรงเรียน รวมจ้านวน 68 คน โดยก้าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ระดับความ
เชื่อมั่น 0.87 โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
4.เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
4.1 แบบสัมภาษณ์
ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม สภาพส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึก ษา ต้าแหน่ง หน้าที่ และ
ประสบการณ์ในการท้างาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นการตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจั ดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ไ ด้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เ ป็นเลิศ
สังกัดศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายของผู้บริหาร
4.1 แบบสอบถาม
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
มีการสร้างแบบสอบถามดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม สภาพส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับการศึกษา ต้าแหน่ง
หน้าที่ และประสบการณ์ในการท้างานลักษณะแบบสอบถามเป็นการตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวธิ ีปฏิ บัติที่
เป็นเลิศ สังกัดศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ลักษณะแบบสอบถาม เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ
5.การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาด้าเนินการดังนี้
5.1 ติดต่อขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความร่วมมือจากผู้อ้านวยการศึกษาธิการจัง หวัด
เชียงราย เพื่อขออนุญาตผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สังกัดศึกษาธิการ
จัง หวัดเชียงราย เพื่อสัม ภาษณ์และแจกแบบสอบถามในสถานศึกษาช่วยอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์และตอบ
แบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้
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5.2 จัดส่งแบบสอบถามพร้อมกับหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงผู้บริหารสถานศึกษาให้ผู้บริหารจ้านวย 10
โรงเรียน จ้านวน 68 คน และไปเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง
5.3 ส่วนแบบสัมภาษณ์พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงผู้บริหารสถานศึกษา จ้านวน 10 โรงเรียน 10
คน เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์
5.4 ตรวจสอบข้อมูลก่อนน้าไปวิเคราะห์
6.การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ดังนี้
6.1 วิเ คราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัม ภาษณ์และแบบสอบถาม ตอนที่ 1 วิเ คราะห์ข้อมูลโดยใช้
ความถี่ และร้อยละ น้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางประกอบค้าบรรยาย
6.2 สังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นแบบสัมภาษณ์ ในรูปแบบการเขียนบรรยาย
6.3 วิเคราะห์ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารจัดการโรงเรียนของผู้บริหารโดยน้าค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน น้าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางพร้อมค้าบรรยายประกอบ

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาการสังเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร ดังนี้
1.1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สังกัด
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ด้านการมีสว่ นร่วม พบว่า
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ มีการจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพคุณ ภาพการศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับ
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ทั้ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สนองความต้องการ
ของสถานศึก ษา ชุม ชน ผู้ปกครองและท้ องถิ่ น มีก ารด้าเนินงานโดยคณะกรรมการด้ าเนินงานของโรงเรี ย นและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนตามโครงการส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึก ษาและ
ผู้ปกครองให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้กล่าวว่า “คณะกรรม
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเป็นส่วนส้าคัญในการพัฒนาโรงเรียน เหมือนเป็นฟันเฟือง ในการพัฒนาองค์กร” หมายความว่า
คณะกรรมการมีสว่ นในการช่วยในการ ดูแล สถานศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเปี่ยมล้นด้วยคุณภาพ หาก
ขาดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานไปก็เหมือนเครื่องจักรที่ขาดฟันเฟือง สถานศึกษาคงด้าเนินต่อไปได้ไม่ดี
การด้าเนินงานในโครงการทุกกิจกรรมโดยมีการวางแผนร่วมกั น เพื่อพัฒนาการศึก ษาให้เ ป็นไปตาม
นโยบายจุดเน้นของโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด ร่วมกันสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบตลอดทุกปีการศึกษา ในการด้าเนิน งานโครงการทุกครั้งและกิจกรรมทุกครั้ง โรงเรียนมีการวางแผนรายงาน
ผลตรวจสอบ ติดตามประเมินผล โดยการสังเกต สัมภาษณ์ และสอบถาม ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้กล่าวว่า “ การติดตาม
ประเมินผล แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ และรักสถานศึกษา เพราะถ้าหากไม่มีการติดตาม ประเมินผล ก็เหมือนกั บ
การท้างานโดยไม่มีการพัฒนา และไม่รู้ว่างานก้าวหน้าไปมากน้อยแค่ไหน” หมายความว่า การติดตาม ประเมินผล มี
ส่วนส้าคัญในการพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวไปข้างหน้า ซึ่งในการติดตาม ประเมินผล จะรู้ปัญหา และข้อบกพร่องของ
สถานศึก ษาท้าให้สามารถแก้ไ ขปัญหาได้ทัน และสามารถพัฒนาสถานศึ กษาต่อไปได้ ซึ่ง เป็นการดูแลและเอาใจใส่
สถานศึกษา รวมไปถึงบุคลากร นักเรียนและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องในสถานศึกษาให้ได้รับความอบอุ่น
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การให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบโดยคณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ชุม ชน สรุปผล ปัญหาและอุปสรรค เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาครั้ง ต่อไป ได้แก่ การด้าเนินงานตามปฏิทินของ
โครงการ กิจกรรมที่ได้ก้าหนดไว้ก่อนทั้งก่อนการด้าเนินการระหว่างด้าเนินการและหลังด้าเนินการ เป็นต้น มีการจัดท้า
สรุปรายงานโครงการ กิจกรรมทุกโครงการทุกกิจกรรม พร้อมทั้ง ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องและ
รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านที่ 2 นวัตกรรม มีนวัตกรรมเชิงประจักษ์ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการดึงชุมชน ท้องถิ่น องค์กร
ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ ให้ เข้ามามีสว่ นร่วมกับสถานศึกษาอย่างเป็นระบบชัดเจน ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้กล่าวว่า “วัด
ชุมชน โรงเรียน เป็นแหล่งความรู้ที่ใกล้ตัวนักเรียนที่สุด ” หมายความว่า แหล่งความรู้ที่ส้าคัญ ได้แก่ วัด ซึ่งเป็นแหล่ง
ความรู้มาตั้งแต่อดีต จนมาถึงปัจจุบัน ชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้าน โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ งสามารถจะ
พัฒนานัก เรียนให้เ ป็นไปตามเป้าหมายที่ วางไว้ ซึ่ง ท้าให้เ กิดผลส้าเร็จด้านการมีส่วนร่วมคือ โรงเรียนได้รับความ
ช่วยเหลือจากองค์กรภายในและองค์กรภายนอกท้าให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ผู้ถูก
สัมภาษณ์ได้กล่าวว่า “โรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณน้อย ชุมชนเหมือนเป็นแขนขาให้กั บโรงเรียน” หมายความว่า
โรงเรียนขนาดเล็ก มีงบประมาณจ้ากัด หากชุมชนไม่เข้าไปช่วยเหลือ ก็จะท้าให้โรงเรียนพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึน้ ได้ยาก
เมื่อชุมชนแข็งแกร่ง สถานศึกษาก็พัฒนาไปสู่ระดับที่สูงได้
ด้านที่ 3 ผลส้าเร็จ มีผลส้าเร็จเชิงประจั กษ์ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนมีผลส้าเร็จเชิงประจักษ์ที่
เกิดจากการให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมจากชุมชนท้องถิ่น องค์กร ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่น ๆ ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้
กล่าวว่า “ผลส้าเร็จเป็นของทุกคน” หมายความว่า ผู้มีความเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมไปถึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน ชุมชน ที่เข้ามามีสว่ นเกี่ยวข้อง ผลักดันให้สถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวธิ ีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เป็น
ความส้าเร็จของทุกคน เพราะทุกคนมีสว่ นช่วยเหลือสถานศึกษา
การมี เ อกสาร แผนงาน โครงการ บันทึก การประชุมหนังสือเชิญ หรือภาพถ่ายที่เชื่ อถือได้ เป็นหลัก ฐาน
ทางด้านผลส้าเร็จที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้กล่าวว่า “หลักฐานคือผลงานของการ
ท้างาน” หมายความว่า การท้างานทุกครั้ง เมื่อเก็บเอกสาร แผนงาน โครงการ ฯ บันทึกการประชุม หรือแม้แต่ภาพถ่าย
เป็นสิ่งส้าคัญที่จะน้ามาใช้ในการปรับปรุงงานให้พัฒนายิ่ง ๆ ขึน้ ไป
1.2 แบบสัม ภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ไ ด้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สัง กัด
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ด้านโอกาสทางการศึกษา พบว่า
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ จัดท้าโครงการงานทะเบียนส้ารวจข้อมูลเด็ก ตามเกณฑ์ในเขตพืน้ ที่บริการ
ตาม ทร.14 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมให้เด็กที่มีความสามารถได้พัฒนาตนเองและส่งนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันกิจกรรมมต่าง ๆ ที่เขตพื้นที่หรือหน่วยงานอื่น ๆ ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้กล่าวว่า “เด็กเหมือนผ้าขาวที่ครูจะแต่ง
แต้มสีสันอันสวยงามให้” หมายความว่า นักเรียนทุกคน เหมือนผ้าขาว สิ่งส้าคัญที่ครูต้องท้าคือ รู้ความต้องการของ
นักเรียนรายบุคคล วิเคราะห์นักเรียน แล้วใส่สิ่งที่นักเรียนต้องการลงไป
การจัดท้าโครงการเป็นการสร้ างโอกาสให้นัก เรีย นแสดงความสามารถของตนเองตามศัก ยภาพ ผู้ถูก
สัม ภาษณ์ไ ด้ ก ล่าวว่า “เด็กทุกคนมีศักยภาพและความสามารถที่แตกต่างกั น มองให้เ ห็นแล้วให้ครูดึง ศัก ยภาพนั้น
ออกมา” หมายความว่า เด็กทุกคนมีความสามารถอยู่ในตัว ครูสัมผัสกับนักเรียนทุกวัน การค้นหาความสามารถในตัว
นักเรียน ครูย่อมรู้ และส่งเสริมศักยภาพนั้น ๆ
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โครงการพัฒนาเด็กพิเศษเรียนร่วมทุกปีการศึกษา โครงการพัฒนาเด็กพิเศษเรียนร่วมเป็นโครงการที่สร้าง
โอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนพิการได้พัฒนาศัก ยภาพของจรเองตามความสามารถ ระบบดูแลช่วยเหลือนัก เรียน
โรงเรียนได้มีระบบดูแลช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนักเรียนยากจนได้ทุนการศึก ษา
จากองค์กรภายในและองค์กรภายนอก
ด้านที่ 2 ด้านนวัตกรรม มีนวัตกรรมเชิงประจักษ์ด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษา ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้กล่าว
ว่า “จุดเด่นมีทุกโรงเรียน น้ามาสร้างเป็นนวัตกรรม” หมายความว่าโรงเรียนทุกโรงเรียน มีจุดเด่นในเรื่องของการสร้าง
โอกาสทางการศึกษา จากการด้าเนินกิจกรรม น้าจุดเด่นมาพัฒนาต่อเป็นนวัตกรรม เพื่อยกระดับการสร้างโอกาสทาง
การศึก ษาให้เ ด็กนักเรียนมีโ อกาสยิ่งขึ้น โดยสถานศึก ษาร่วมกั บผู้คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษา เข้ามามีส่วนสร้างโอกาสกับสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้กล่าวว่า “การสร้างโอกาสทางการศึกษา เหมือนกับท้าบุญหลาย ๆ ครั้ง เด็กเจริญ ชาติ
เจริญ” หมายความว่า การสร้างโอกาสให้กับนักเรียนทุกคน เมื่อเด็กเป็นคนดี ก็จะส่งความดีให้กับผู้อื่น และเมื่อเด็กมี
ความรู้ความสามารถ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ มีงานท้าที่มั่นคง ยั่งยืน ย่อมท้าให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าต่อไป
ด้านที่ 3 ด้านผลส้าเร็จ จากการสร้างโอกาสทางการศึกษาเด็กในเขตบริการของโรงเรียนเข้าเรียนร้ อยละ
100 ไม่ มี นั ก เรี ยนออกกลางคั น ผู้ ถู ก สั ม ภาษณ์ไ ด้ก ล่า วว่ า “เลี้ ย งลูก เราดี ฉั น ใด ให้ ก ารศึ ก ษานั ก เรี ย นดีฉั นนั้น ”
หมายความว่า ครูอยู่ที่โรงเรียนก็เหมือนกับพ่อแม่คนที่สองของนักเรียน ซึ่งต้องคอยสอนเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
วินัย เรื่องการเรียน แม้แต่ให้โอกาสกับนักเรียนที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการเรียน ผู้อ้านวยการ ครู ย่อมหาโอกาสให้ นักเรียน
ได้เรียนหนังสือ และช่วยเหลือในส่วนที่นักเรียนขาดแคลน
นักเรียนเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 นักเรียนพิการเรียนร่วม
ได้รับการคัดกรอง ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้กล่าวว่า “เด็กที่มีปัญหา ให้มีปัญหาแต่เพียงร่างกาย ปลูกฝังให้จิตใจเป็นแบบคน
ปกติทั่วไปให้ได้” หมายความว่า นักเรียนพิการที่เข้ามาเรียนรวม ผู้ปกครองย่อมอยากให้ลูกมีพัฒนาการแบบเด็ก ปกติ
หากโรงเรียนได้ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตใจดี มีพฤติกรรมทางอารมณ์เหมือนนักเรียนทั่วไป ไม่สร้างข้อแตกต่างให้กับ
ผู้เรียน ย่อมท้าให้เด็กที่มี ปัญหา มีปัญหาแต่เพียงร่างกาย แต่จิตใจดีเป็นปกติ พัฒนาการของนักเรียนก็ จะดี ขึ้นไป
เรื่อย ๆ จนให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาทุกคน เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนรวมไปถึง
เด็กยากจนได้รับทุนการศึกษาร้อยละ 100 จากองค์กรภายในและภายนอก
1.3 แบบสั ม ภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สัง กัด
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ด้านคุณภาพทางการศึกษา พบว่า
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ด้านคุณภาพทางการศึกษา ต้องมีการวางแผนก่อนเริ่มท้าโครงการที่ส่งเสริม
คุณภาพทางการศึกษาให้แก่นักเรียน ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้กล่าวว่า “คุณภาพทางการศึกษา เป็นเครื่องการันตีความมี
คุณภาพของโรงเรียน” หมายความว่า ผลส้าเร็จเชิงประจักษ์ของนักเรียน เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าโรงเรียนมีคุณภาพ ทั้งนี้
เพราะ นักเรียนเป็นผลผลิตของระบบการศึกษา ที่จะออกไปพัฒนาประเทศ สร้างความดีให้กับสังคม และตอบสนอง
สังคม
ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้กล่าวว่า “ดี เก่ง มีสุข น้านักเรียนไปสู่คุณภาพ ตามเป้าหมายของการศึกษา” หมายความ
ว่า เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของนักเรียนคือ ให้นักเรียนเป็นคนดี เป็นผู้มีเจตคตินิยมที่ดีทั้งต่อการ
เรียน ความเป็นอยู่ต่อบุคคล ต่อสังคม ชุมชน และประเทศ เป็นคนเก่ง คือมีความรู้ความเข้าใจที่แจ่มแจ้งสามารถ
น้าไปใช้ได้ วิเคราะห์เป็น สังเคราะห์ได้ ประเมินได้อย่างเข้าใจ และรู้แจ้งตามศักยภาพ มีสุข คือ สุนุกกับการเรียนและ
ใคร่รู้ตลอดชีวิต
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มีก ารด้าเนินงานตามแผนงานโครงการที่ก้ าหนดไว้ มีก ารติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงาน โครงการ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้กล่าวว่า “โครงการ และ กิจกรรม เป็นแรงเสริมที่ท้าให้นักเรียนได้พัฒนา
ตนเองในหลาย ๆ ด้าน นอกเหนือจากต้าราเรียน” หมายความว่า โครงการ กิจกรรม เป็นส่วนช่วยและผลักดันให้
นักเรียนให้แสดงออกในหลาย ๆ ด้าน เช่น โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการทักษะอาชีพ ผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น การฝึกนักเรียนให้ปลูกผักสวนครัว เลีย้ งปลา เพาะเห็ด เป็นต้น
มีการรายงานผลการสร้างคุณภาพทางการศึกษาเพื่อน้าไปปรับปรุงและพัฒนา จัดท้าสรุปรายงานเพื่อแสดง
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางในครั้งต่อไป
ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้กล่าวว่า “นวัตกรรมน้าพาให้เด็กมีคุณภาพทางการศึกษาที่ดี ” หมายความว่า นวัตกรรม
เป็นส่วนช่วยให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนพัฒนานักเรียนตามกรอบที่ได้ก้ าหนดไว้ ผ่านกิจกรรม รวมไปถึงการจัดท้ า
โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เช่น โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โครงการวัดผลประเมินผล โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โครงการ
เรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ผู้ถูกสัม ภาษณ์ไ ด้ก ล่าวว่า “DLTV การเรียนรู้สู่นัก เรี ยนในชนบทให้มีค วามรู้
เทียบเท่าโรงเรียนในเมือง” หมายความว่า การเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มีความสมบูรณ์แบบ เช่น การ
แก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก การผลิตสื่อได้อย่างหลากหลายและมีความน่าสนใจ ถ่ายทอดมาสู่
นักเรียนในชนบท ท้าให้ไม่เกิดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ BBL เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้กล่าวว่า “นักเรียนทุก
ระดับ ต้องอ่านออกเขียนได้ ” หมายความว่า ผู้อ้านวยการ และครูต้องวางแผนแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียน
ไม่ได้ โดยหาสื่อหรือแนวทางในการพัฒนาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกระดับชั้น เพราะเป็นเรื่องส้าคัญที่จะพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาต่อไปในอนาคต
จากการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาท้าให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ และผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศ นักเรียนได้รับรางวัลแต่ละรายการในการประกวดงานศิลปหัตกรรม และครู
ได้รับรางวัลต่าง ๆ ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้กล่าวว่า “เด็กได้รางวัล ครูได้รางวัล โรงเรียนได้รางวัล” หมายความว่า ผลจาก
การจัดการเรียนการสอน การดูแลนักเรียน การส่งเสริมนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ ย่อมเกิดผลส้าเร็จในทุก ๆ
ด้าน ท้าให้ เด็กได้รับรางวัลจากการทดสอบรวมไปถึงการไปแข่งขันในระดับต่าง ๆ สืบเนื่องมาจากครู ที่คอยชี้แนะ
แนวทาง คอยสั่งสอน และการให้นโยบายของผู้อ้านวยการ ตลอดจน ก้ากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จนเกิด
คุณภาพทางการศึกษา ท้าให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สังกัดศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย
2. ผลการศึกษาการสังเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของผู้บริหาร ดังนี้
2.1 ความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที่ มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ สั ง กั ด
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ด้านการมีส่วนร่วม พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ผู้บริหารมีสว่ นในการท้าให้โรงเรียนมีผลส้าเร็จเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการให้การสนับสนุนและมีสว่ นร่วมจาก
ชุมชนท้องถิ่น องค์กร ภาคเอกชนรวมไปถึงภาคส่วนอื่น ๆ และมีเอกสาร แผนงาน โครงการ บันทึกการประชุม หนังสือ
เชิญ หรือภาพถ่ายที่เชื่อถือได้ เป็นหลักฐานทางด้านผลส้าเร็จที่แสดงให้เห็นถึง การมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย
สูง สุด รองลงมาคือ มีเ อกสาร แผนงาน โครงการ บันทึก การประชุม หนัง สือเชิญ หรือภาพถ่ายที่เ ชื่อถือได้ เป็น
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หลักฐานทางด้านนวัตกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน ส่วนผู้บริหารมีแผนงาน โครงการที่ส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมของชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด
2.2 ความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที่ มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ สั ง กั ด
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ด้านโอกาสทางการศึกษา พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ผู้บริหารเป็นผู้น้าและชีแ้ นะแนวทางในการท้านวัตกรรมที่มีความหลากหลายที่แสดงให้เห็นถึงการสร้าง
โอกาสทางการศึกษาอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีผู้บริหารเป็นผู้น้าในการจั ดท้ า
แผนงานและโครงการเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แ ก่นักเรียนอย่างชัดเจน และ ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนอย่างชัดเจนต่อเนื่อง ส่วนผู้บริหารสามารถท้าให้นักเรียนร้อย
ละการเข้าเรียนของนักเรียนในเขตบริการเกิดจากการสร้างโอกาส มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด
2.3 ความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที่ มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ สั ง กั ด
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ด้านคุณภาพทางการศึกษา พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารเป็นผู้น้าในการสร้างนวัตกรรมที่หลากหลายที่แสดงให้เ ห็นถึ ง การสร้างคุณ ภาพทาง
การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งชั ด เจนและเป็ น รู ป ธรรม มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมาคื อ จั ด ท้ า สรุ ป รายงานเพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางในครั้งต่อไปและ มีนวัตกรรมเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม ส่วนผู้บริหารแสดงผลส้าเร็จเชิงประจักษ์เรื่องคุณภาพการศึกษาชัดเจน มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวธิ ีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สังกัดศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สังกัดศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ด้านการมีสว่ น
ร่วม อยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาอย่างไม่สม่้าเสมอ
สอดคล้อง ไกรเดช ไกรสกุล (2552) ได้ศึกษา การบูร ณาการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ สู่วิธีปฏิบั ติที่เ ป็นเลิศใน
เครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ พบว่า ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า 1) เกณฑ์การพิจารณาหรือคัดเลือกชุมชนกั บโรงเรียนที่
ประสบความส้าเร็จเกิดจากระบบความร่วมมือของชุมชนกับโรงเรียน 2) วิธปี ฏิบัติงานและสภาพการด้าเนินงานความ
ร่วมมือของชุม ชนกับโรงเรียน ซึ่ง เป็นผลจากการสัง เคราะห์วิธีปฏิบัติที่เ ป็นเลิศ ทั้ง ในชุม ชนเมืองและชนบท ซึ่ง มี
รายละเอียดด้านการมีสว่ นร่วมดังนี้ การบริหารจัดการ 1) มีการจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพคุณภาพทางการศึกษาและ
สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สนอง
ความต้องการของสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองและท้องถิ่น 2) มีการด้าเนินงานโดยคณะกรรมการด้าเนินงานของ
โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนตามโครงการส่ง เสริม คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครองให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการด้าเนินงาน
ในโครงการทุกกิจกรรมโดยมีการวางแผนร่วมกัน เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายจุดเน้นของโรงเรียนและ
หน่วยงานต้นสังกัด ร่วมกันสนับสนุน การจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบตลอดทุกปีการศึกษา
ในการด้าเนินงานโครงการทุกครั้งและกิจกรรมทุก ครั้ง 3) โรงเรียนมีก ารวางแผนรายงานผลตรวจสอบ ติดตาม
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ประเมินผล โดยการสังเกต สัมภาษณ์ และสอบถาม ให้ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบโดยคณะครูและบุ คลากร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ชุมชน 4) สรุปผล ปัญหาและอุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาครั้งต่อไป
ได้แก่ การด้าเนินงานตามปฏิทินของโครงการ กิจกรรมที่ได้ก้าหนดไว้ก่อนทั้งก่อนการด้าเนินการระหว่างด้าเนินการ
และหลังด้าเนินการ เป็นต้น มีการจัดท้าสรุปรายงานโครงการ กิจกรรมทุกโครงการทุกกิจกรรม พร้อมทั้งประเมิน
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5) มีนวัตกรรมเชิงประจักษ์ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการดึงชุมชน ท้องถิ่น องค์กร
ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ ให้ เข้ามามีสว่ นร่วมกับสถานศึกษาอย่างเป็นระบบชัดเจน 6) ผลส้าเร็จด้านการมีสว่ น
ร่วมคือ โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรภายในและองค์กรภายนอกท้าให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหาร
จัดการอย่างมีคุณ ภาพ นวัตกรรมเชิง ประจักษ์ด้ านการมี ส่ว นร่ ว มของชุม ชน โดยการดึง ชุม ชน ท้องถิ่น องค์ก ร
ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ ให้ เข้ามามีสว่ นร่วมกับสถานศึกษาอย่างเป็นระบบชัดเจน ซึ่งท้าให้เกิดผลส้าเร็จด้าน
การมีสว่ นร่วมคือ โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรภายในและองค์กรภายนอกท้าให้โรงเรียนมีความพร้อมใน
การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
มีผลส้าเร็จเชิงประจักษ์ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนมีผลส้าเร็จเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการให้การ
สนับสนุนและมีสว่ นร่วมจากชุมชนท้องถิ่น องค์กร ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่น ๆ มีเอกสาร แผนงาน โครงการ บันทึก
การประชุมหนังสือเชิญ หรือภาพถ่ายที่เชื่อถือได้ เป็นหลักฐานทางด้านผลส้าเร็จที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับเกียรติศักดิ์ วงค์รักไทย (2550) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การน้านโยบายการยกระดับคุณ ภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กไปปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า การด้าเนินงานตามนโยบายโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็กที่มีปัญหาด้านงบประมาณในการด้าเนินการที่ให้การสนับสนุนมีไม่เพียงพอ ท้าให้การด้าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งปัญหา การขาดแคลนบุคลากร ขาดสื่ออุปกรณ์การเรียน การสอนเป็นปัญหาที่มีผลต่อการพัฒนาคุณ ภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กไปปฏิบัติประสบความส้าเร็จ โรงเรียนมีผลการด้าเนินงานออกมาเหมือนกัน โดยเฉพาะผลส้าเร็จ
ด้านอาคารสถานที่และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน มีความส้าเร็จในระดับมาก ด้านสื่อการเรียนการสอนได้รับการ
สนับสนุนจากชุมชนเพิ่มขึ้น ในด้านคุณภาพของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี ปัจจัยที่ท้าให้การมี
นโยบายโครงการระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ไปปฏิบัติประสบความส้าเร็จ คือ การมีงบประมาณ การประชา
สัมพันธ์ให้ชุมชน เข้ามามีสว่ นร่วมในการสนับสนุน มีบุคลากรที่เพียงพอ มีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมได้รับการ
สนับสนุนจากบุคลากรในหน่วยงานและส่วนเกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวธิ ีปฏิบัติที่เป็นเลิศ มีแนวทางในการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก จน
ได้รับรางวัล ซึ่งมีปัจจัยแห่งความส้าเร็จอยู่ 3 ปัจจัย ได้แก่ ด้านการมีสว่ นร่วม โอกาสทางการศึกษา และด้านคุณภาพ
ทางการศึกษา แต่ด้านการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นควรมีการจัดกิจกรรม โดยให้ชุมชนทุกส่วนเข้ามามี
บทบาทในการช่วยเหลือและจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่้าเสมอ
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สังกัดศึกษาธิการ
จัง หวัดเชียงราย ในแต่ละด้านพบว่ามีตัวชี้วัดด้านนวัตกรรมที่หลากหลาย และเป็นส่วนหนึ่งให้เกิดความส้าเร็จให้
โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เ ป็นเลิศจึง ควรมีการศึกษานวัตกรรมแต่ละด้าน ที่ส่งผลต่อ
ความส้าเร็จในการพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สังกัดศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย

กิตติกรรมประกาศ
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ข้อบกพร่องต่าง ๆ จนเสร็จสิน้ สมบูรณ์ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณ อ.ดร.สุนทร คล้ายอ่้า ดร.กฤชฐา พลตรี และครู ประสงค์ สิทธิวงศ์ ผู้เ ชี่ยวชาญที่ช่ว ย
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เวียงกือนา โรงเรียนบ้านสันติวัน และโรงเรียนบ้านของซุง
หากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีประโยชน์และเป็นคุณูปการแก่ผู้สนใจศึกษาหาความรู้เพื่อจรรโลงแด่สัง คม
คุณความดีดังกล่าวขอมอบเป็นกตเวทิตาคุณแด่บุพการี บูรพาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดส้านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ
The administration in school for learning disabilities under the bureauof special
education
ปวริศา ศิริตัน1* และ นันทิมา นาคาพงศ์2
Pawarisa Siritun 1* and Nanthima Nakaphong 2
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษา และการเปรียบเทียบการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดส้านักบริหารงานการศึก ษาพิเศษ จ้าแนกตามพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร และบุคลากรครู โรงเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สิติปัญญา สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มภาคเหนือตอนบนและกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งหมด
200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัย ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเอง ท้าการวิเคราะห์
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส้าเร็จรูป โดยใช้สถิตคิ ่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติ t-test ก้าหนดระดับนัยส้าคัญทางสถิติ .05
ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการศึก ษาของโรงเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สัง กั ดส้านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ พบว่า โดยภาพรวมมีการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ส้าหรับด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารงาน
บุคคล ส่วนด้านการบริหารวิชาการ มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด
ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สัง กั ดส้านัก
บริหารงานการศึกษาพิเ ศษ จ้าแนกตามพื้นที่ภ าคเหนือ ตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง พบว่า มีเ พียงด้านการ
บริหารงานบุคคลเท่านั้นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ .05 ส่วนด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป ไม่มีความแตกต่างกัน อีกทั้งการบริหารจัดการศึกษาพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน มีการ
บริหารจัดการศึกษามากกว่าภาคเหนือตอนล่าง
ค้าส้าคัญ: การบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
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Abstract
The purpose of this study was to study and compare about educational administration in schools for
learning disabilities under the bureau of special education according to the settled place on northern and southern
part in the north of Thailand. The sample groups were 200 administrators and teachers of the school. The research tools
were questionnaire which the researcher collected data by oneself and analyzed them with computer program
using frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test statistic with statistical significance equal to .05
The result of this study showed that the educational administration for learning disabilities under the
bureau of special education had overall image about administration in high level. The part that got the highest
mean were financial administration and general administration. The other part that got lower score was human
resource and the part that got the lowest score was academic administration.
The comparison of educational administration for learning disabilities under the bureau of special education
according to the settled place on northern and southern part in the north of Thailand, found that only human resource
department that was different with statistical significance equal to .05. On the same time, academic administration,
financial administration and general administration had no difference. Moreover, the educational administration in
northern part had more actions than the southern part of northern Thailand.
Keywords: Educational administration, school of learning disabilities

บทน้า
การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาเป็ น การจั ด การศึ ก ษาที่ ใ ห้ โ อกาส สิ ท ธิ ความเสมอภาค และคุ ณ ภาพ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 43 บัญญัตวิ า่ “บุคคลย่อมมีสทิ ธิเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐ จะต้องจัดให้อย่ างทั่วถึง และมีคุณ ภาพโดยไม่เ ก็บค่าใช้จ่ายซึ่ง สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ก้าหนดการจัดการศึกษา ในหมวด 2 ว่าด้วยเรื่อง สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 ได้ระบุไว้ว่า การจัดการ
ศึกษาต้องจัดให้บุคคล มีสิทธิและโอกาสเสมอภาคกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส้าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ มีร่ างกายพิการ ทุพพลภาพ บุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้
หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส โดยรัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540)
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการศึกษาส้าหรับคนในชาติ จึงมีภารกิจ
ส้าคัญที่ต้องน้าแนวนโยบายต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนทุกกลุ่มให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูร ณ์ จึง น้าไปสู่นโยบายด้านการศึก ษา 4 ประการ ได้แก่ การประกั นโอกาส ประกั นคุณ ภาพ ประกัน
ประสิทธิภาพ และประกันความปลอดภัย ในส่วนของการประกันโอกาส ก้าหนดเป้าหมายจะดูแลเด็กทุกคนในความ
รับผิดชอบ ด้าเนินการประกันโอกาสทางการศึกษา โดยให้เด็กที่ยังด้อยโอกาสในแต่ละพื้นที่ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น
จั ด ท้ า แผนการศึ ก ษาพั ฒ นาเด็ ก กลุ่ ม พิ เ ศษหรื อ เด็ ก พิ ก ารเรี ย นร่ ว มกั บ เด็ ก ปกติ ใ ห้ ทั่ วถึ ง และครอบคลุ ม
(พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545)
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โรงเรียนสังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ รับเด็กที่มีความพิการทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทาง
สายตา เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ เด็กที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์
และสังคม เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม เด็กที่มีปัญญาเลิศ เด็กที่พิการซ้้าซ้อน โดยได้มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับก่อนประถมศึกษาถึ งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นความแตกต่างเป็นรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาในทุกๆ ด้านตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง สามารถอ่านออกเขียนได้ มีทักษะในการด้ารงชีวิต
สามารถช่วยเหลือตนเอง มีทักษะด้านอาชีพ สามารถประกอบอาชีพตามศักยภาพโดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัว และ
สามารถด้ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยที่เด็กกลุ่มพิเศษเหล่านี้ จะไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็ม ที่จาก
การจัดการศึกษาแบบเดียวกันกับเด็กปกติ ดังนั้นการศึกษาพิเศษจึงมีความจ้าเป็นต่อการจัดการศึกษาแก่เด็ก กลุ่ม
พิเศษดังกล่าว ซึ่งการจัดการศึกษาพิเศษได้รวมถึงด้านกระบวนการสอน วิธกี ารสอน เนื้อหาวิชา (หลักสูตร) เครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อความสามารถ และความต้องการของเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล
โดยความพิเศษหรือความพิการดังกล่าวถือว่าเป็นอุปสรรคที่ส้าคัญในการรับรู้และการสื่อความหมายในการเรียนรู้ ซึ่ง
ปัญหาส้าคัญที่พบในการจัดการเรียนการสอน คือ การสื่อสารและความไม่เข้าใจระหว่างกัน และการขาดโอกาสใน
การรับรู้ข้อมูลและข่าวสาร ขาดความเข้าใจต่อความคิดรวบยอดของการศึก ษาเพื่อการมีง านท้า โดยกระทรวง
ศึกษาธิการได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาไว้ส้าหรับการจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการ 7 ยุทธศาสตร์
คือ (1) เพิ่มโอกาสให้คนพิการได้รับการศึกษา (2) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
ให้เหมาะสมส้าหรับคนพิการ (3) พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการ (4)
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ส้าหรับคนพิการ (5) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาส้าหรับคน
พิการ (6) พัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการ และ (7) ระดมทรัพยากรจากทุกภาค
ส่วนเพื่อการศึกษาส้าหรับคนพิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556)
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในประเทศไทยนั้นมีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนทั่วไปน้อยมาก
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองของเด็กปกติยังมีเจตคติใน
ทางบวกต่อเด็กที่มีความบกพร่องค่อนข้างน้อย 2) ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจด้า นการศึกษาพิเศษ 3) ชั้นเรียนใน
โรงเรียนปกติมักเป็นชั้นเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งมีนักเรียนประมาณ 30-50 คน ท้าให้ครูไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่
ตอบสนองเป็นรายบุคคลได้ และ 4) เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลางถึงรุนแรงนั้นต้องการความ
ช่วยเหลือมากกว่าเด็กที่มีความบกพร่องระดับน้อย จึงเป็นปัญหาที่หนักมากส้าหรับครูผู้สอนในชั้นเรียนทั่วไป ดังนั้น
การจัดการศึกษาส้าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดั บปานกลางถึง รุนแรงจึง ถู ก แยกออกมาจั ด ใน
โรงเรียนส้าหรับเด็กที่มีความบกพร่องโดยเฉพาะ (Special School) ซึ่งเชื่อว่าบุคลากรในโรงเรียน เหล่านี้ได้รับการ
ฝึกอบรมมาทางด้านนีโ้ ดยเฉพาะน่าจะสามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสมส้าหรับเด็กเหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตามยังพบว่า
โรงเรียนการศึกษาพิเศษที่เป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการนี้ ยังคงมีปัญหาในการจัดการศึกษาส้าหรับเด็กที่มีค วาม
บกพร่องทางสติปัญญา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนเฉพาะความพิการไม่มีหลักสูตรเฉพาะที่เหมาะสมส้าหรับเด็ก
กลุ่มนี้ ไม่ตอบสนองต่อความต้องการพิเศษของเด็ก นอกจากนั้นโรงเรียนยังไม่มีการวางแผนการเชื่อมต่อเฉพาะบุคคล
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่เรียนอยู่ในโรงเรียน ก่อนที่จะมีการจ้าหน่ายออกจากโรงเรี ยน ท้าให้ทั้งบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาและผู้ปกครอง ประสบกับปัญหาเฉพาะหน้าเพราะไม่ได้เตรียม ความพร้อมในการจัดการ
ชีวิตหลังจากถูกจ้าหน่ายออกจากโรงเรียนไว้ล่วงหน้า (สุจินต์ สว่างศรี, 2552 หน้า 3)
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การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของ ศูนย์ก ารศึก ษาพิเ ศษที่ ใ ห้บริก ารบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญายังขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถส่งต่อนักเรียนไปยังโรงเรียนเรียนร่วม หรือโรงเรียนเฉพาะความพิการได้
ปัญหาที่พบโดย จัดล้าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ขาดงบประมาณสนับสนุน ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
บุคลากรมีภ าระงานมาก และขาดการติดตาม ส้ารวจเด็ก พิก าร ผู้ปกครองนัก เรียนให้ความร่วมมือไม่เ ต็ม ที่ ขาด
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการ บุคลากรมีภาระงานมาก ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
และขาดงบประมาณสนับสนุนขาดการท้าวิจัยเพื่อการศึกษา (วิรัช ภู่เล็ก, 2547)
จากสภาพและปัญหาในการจัดการสถานศึก ษาส้าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่ก ล่า วมา
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดส้านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ว่ามีการบริหารจัดการศึกษาในสภาพปัจจุบันเป็นอย่างไร ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ในการก้าหนด
นโยบาย มาตรการและแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัด
ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับผู้เรียนปกติ มีคุณภาพชีวิตและมี
ความเป็นอยู่ที่ดี สามารถอยู่ร่วมกั บบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข มีอาชีพเลี้ยงตนเอง และเป็นกาลังในการ
พัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึก ษาของโรงเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สัง กั ดส้านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัด การศึก ษาของโรงเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สัง กั ดส้านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ จ้าแนกตามพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรต้น

จ้าแนกตามพืนที่ตัง
1. ภาคเหนือตอนบน
2. ภาคเหนือตอนล่าง

ตัวแปรตาม

1.
2.
3.
4.

การบริหารจัดการศึกษา
ด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารทั่วไป

วิธีวิทยาการวิจัย
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา สังกัดส้านักบริหารงานการศึก ษา
พิ เ ศษ เนื้ อ หาของการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ไ ด้ น้ า เอาขอบเขตการบริห ารงานโรงเรี ย นของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ตาม
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 (2545 หน้า 56)
มาเป็นกรอบในการศึกษา ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
ทั่วไป การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาของ
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โรงเรียนที่มีความบกพร่องทางสิติปัญญา สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มภาคเหนือตอนบนและกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้ง หมด 200 คน และท้าการสุ่ม ตัวอย่างแบบแบ่ง ชั้น (Stratified Random Sampling) โดย
ค้านวณสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ตามพืน้ ที่ตงั้ ของโรงเรียนตามตาราง
พืนที่การจัดการศึกษา
กลุ่มภาคเหนือตอนบน
1. โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
2. โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
3. โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
4. โรงเรียนกาวิละอนุกูล
รวม
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
1. โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
2. โรงเรียนพิจติ รปัญญานุกูล
3. โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
รวม
รวมทังหมด

ประชากร

กลุ่มตัวอย่าง

56
58
56
66
236

28
29
28
33
118

55
56
55
166
402

27
28
27
82
200

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ย เพศ ระดั บ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 การบริหารจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท้าของโรงเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดส้านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษรวม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารทั่วไป เป็นค้าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) โดยแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ท้าการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิต ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมส้าเร็จรูป โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และสถิติ t-test ก้าหนดระดับนัยส้าคัญทางสถิติ .05

ผลการศึกษา
1. การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ พบว่า โดยภาพรวมมีการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ส้าหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่
ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ส่วนด้านการบริหาร
วิชาการ มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด มีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้
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1.1 ด้านการบริหารวิช าการ โดยภาพรวมมีก ารบริหารจัดการศึก ษาของโรงเรียนอยู่ใ นระดั บ มาก
ส้าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ มีก้าหนดให้ครูจัดท้าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP/IIP) ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ ความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน การใช้แหล่งเรียนรู้และภายนอกสถานศึกษา การจัดท้าวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการวัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ รองลงมาได้แก่ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียน จัดท้าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึก ษาอย่างเพียงพอและประสานกับหน่วยงาน ชุม ชน สถานประกอบการในการขอใช้แหล่งเรียนรู้ภ ายนอก
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด ได้แก่ ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ปราชญ์ชาวบ้าน
และคนในชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการเรียนการสอน
1.2 ด้านการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวมมีการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก
ส้าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม รายละเอียดการด้าเนินงาน โดยล้าดับความส้าคัญ
ของงานไว้อย่างชัดเจน และมีการด้าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ทั้งด้านระยะเวลา งบประมาณและ
รูปแบบที่ก้าหนดไว้ใ นแผนงานโครงการ รองลงมาได้แก่ มีการรายงานผลการด้าเนินงาน โครงการ กิจกรรมตาม
แผนการด้าเนินงานที่ก้าหนดไว้ในแผนงานโครงการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด ได้แก่ มีการจัดท้าแผนระดมทรัพยากร
ทางการศึกษา เพื่อจัดหารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษา และมีการก้าหนดระเบียบ แนวทางการจัดหารายได้
โดยยึดหลักการตามระเบียบราชการ
1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมมีการบริหารจัดการศึก ษาของโรงเรียนอยู่ใ นระดั บมาก
ส้าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ มีการปฐมนิเทศบุคลากร ก่อนการมอบหมายภาระงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบวินัย ข้อบังคับ แนวการปฏิบัติราชการและ
การรักษาวินัย รองลงมาได้แก่ มีการพัฒนาบุ คลากร ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้บุคลากรการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ และการท้าผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของบุคลากรของสถานศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด ได้แก่ มีการมอบหมายภาระงานแก่บุคลากร
อย่างชัดเจนตามความรู้ ความสามารถ บทบาทและหน้าที่
1.4 ด้านการบริหารทั่วไป โดยภาพรวมมีการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ส้าหรับ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ น้าผลการนิเทศ ก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการด้าเนินงานของแต่ละงาน ตาม
แนวทางกรอบงานบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาจัดการศึกษาส้าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ใน
ลักษณะโรงเรียนประจ้า รองลงมาได้แก่ มีการนิเทศ ก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การด้าเนินงานของแต่ละ
งาน ตามแนวทางกรอบงานบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาตามระยะเวลาที่ก้าหนด ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด มี
การด้าเนินงานของแต่ล ะงาน ตามกรอบงานบริ หารงานทั่ วไปของสถานศึก ษา และระเบียบต่ างๆ ที่อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงระหว่างการด้าเนินงาน
2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดส้านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ จ้าแนกตามพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง พบว่า มีเพียงการบริหารงาน
ด้ า นบุ ค คลเท่ า นั้ น ที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ .05 ส่ ว นด้ า นการบริ ห ารวิ ช าการ ด้ า นการบริ ห าร
งบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป ไม่มีความแตกต่างกัน อีกทั้งการบริหารจัดการศึกษาพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน มี
การบริหารจัดการศึกษามากกว่าภาคเหนือตอนล่าง
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สรุปผลและอภิปรายผล
1. การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดส้านักบริหารงานการศึก ษา
พิเศษ พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านมีการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหาร และ
บุคลากรครูของโรงเรียนที่มีความบกพร่องทางสิติปัญญา สังกัดส้านักบริหารงานการศึก ษาพิเศษ กลุ่มภาคเหนือ
ตอนบนและกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง มีความเข้าใจถึงค้าว่า “การศึกษาพิเศษ” ซึ่งเป็นการศึกษาที่รัฐจัดให้ส้าหรับเด็กที่
มีความบกพร่องทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ เด็ก ที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
เด็กออทิสติก และเด็กพิการซ้อน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นพิเศษ ที่เรียกว่าเด็กปัญญาเลิศ
อีกด้วย ดังนั้นในการจัดการศึกษาส้าหรับเด็กเหล่านี้ทั้งผู้บริหารและบุคลากรครูจะต้องให้ความสนใจ ใส่ใจมากเป็น
พิเศษ เพื่อช่วยให้เด็กเหล่านีใ้ ห้เขาสามารถช่วยตัวเองได้ ให้เขามีความรู้พนื้ ฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อ มีทักษะพืน้ ฐาน
เพียงพอในการประกอบอาชีพ ช่วยให้เขาเหล่านั้นสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ในภายหน้า โดยไม่เป็นภาระ
ของบุ ค คลอื่ น ในสั ง คม สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ ธี รพันธ์ กันยะลา (2554) ได้ ศึ ก ษา สภาพและปั ญ หาการ
บริหารงานโรงเรียนเฉพาะความพิการที่จัดการศึกษาส้าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ผลก ารวิจัย
พบว่ า สภาพการบริห ารงานโรงเรีย นเฉพาะความพิก ารที่ จั ดการศึ ก ษาส้ า หรับ นั ก เรี ย นที่ มีค วามบกพร่ อ งทาง
สติปัญญา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อจ้าแนกเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับการศึกษาของ กัลยารัตน์ ภูงามทอง (2554) การบริหารงานบริการของโรงเรียนเฉพาะความพิการ
ที่จัดการศึกษาส้าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า การ
บริหารงานบริการของโรงเรียนเฉพาะความพิการที่จัดการศึกษาส้าหรับนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ สุวิทย์ สุทาลา
(2552) ได้ศึก ษาถึง การบริห ารงานวิช าการโรงเรี ยนการศึ ก ษาพิ เ ศษภาคเหนื อ ตอนบน สัง กั ดส้านัก บริห ารงาน
การศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการทั้งในภาพรวมและรายด้านมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
2. ด้านการบริหารวิชาการ ของโรงเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดส้านักบริหารงานการศึก ษา
พิเ ศษ เป็นด้านที่มีค่ าเฉลี่ ย ต่้ าสุ ด หมายความว่ ามีก ารด้ าเนินงานในด้ านนี้น้ อ ยที่สุ ด โดยเฉพาะการส่ ง เส ริ ม ให้
ผู้ปกครอง ปราชญ์ชาวบ้าน และคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากโรงเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญามีการจัดระบบการเรียนการสอนที่แตกต่างกับโรงเรียนปกติทั่วไป ดังนั้นในการเข้าไปเป็นส่วน
หนึ่งในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานั้น ทั้งผู้ปกครอง ปราชญ์ชาวบ้าน และ
คนในชุมชน จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการ (ความรู้ในเรื่องที่จะสอน) รวมไปถึงลักษณะการสอนหรือ
การถ่ายทอดความรู้ใ ห้กับเด็กที่มีความพิเ ศษแตกต่างกั นออกไป ซึ่ง ในการเตรียมความพร้อมจะต้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งโรงเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญายังไม่ได้มีการด้าเนินการในเรื่องนี้ ดังนั้นการ
บริหารงานหรือการด้าเนินงานในเรื่องดังกล่าวนีจ้ ึงมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด
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3. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกั ดส้านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ จ้าแนกตามพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง พบว่า มีเพียงการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง ด้านการบริหารงานบุคคลเท่านั้นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ .05 นอกนั้น
ไม่แตกต่างกัน ประกอบด้วย ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป เนื่องจาก
โรงเรียนสังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รับเด็กที่มีความพิการทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา เด็กที่มี
ความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ เด็กที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์และสังคม เด็กที่มี
ปัญหาทางพฤติกรรม เด็กที่มีปัญญาเลิศ เด็กที่พิการซ้้าซ้อน เน้นความแตกต่างเป็นรายบุคคล ดังนั้นโรงเรียนในแต่ละ
พืน้ ที่ของการจัดการศึกษาจึงมีลักษณะของความแตกต่างทางความพิการของนักเรียนแตกต่างกันออกไป ซึ่งในแต่ละ
ความแตกต่างก็ต้องใช้บุคลากรครูที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกันออกไป เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในทุกๆ
ด้านตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง สามารถอ่านออกเขียนได้ มีทักษะในการด้ารงชีวิต สามารถช่วยเหลือ
ตนเอง มีทักษะด้านอาชีพ สามารถประกอบอาชีพตามศักยภาพโดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัว และสามารถด้ารงตนอยู่
ในสังคมได้อย่างปกติสุข อีกทั้งคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรทางการศึกษา ไม่ว่ าจะเป็นผู้บริหาร หรือครูผู้สอน มี
ความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ ระดับการศึกษา พื้นที่การท้างาน รวมไปถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ดังนั้นจึงส่งผลให้การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง แตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ .05
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ด้านการบริหารวิชาการ ควรมีส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ปราชญ์ชาวบ้าน และคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอน
2. ด้านการบริหารงบประมาณ ควรมีการจัดท้าแผนระดมทรัพยากรทางการศึก ษา เพื่อจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์ของสถานศึกษา และมีการก้าหนดระเบียบ แนวทางการจัดหารายได้ โดยยึดหลัก การตามระเบียบ
ราชการ
3. ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล ควรมี ก ารมอบหมายภาระงานแก่ บุ ค ลากรอย่ า งชั ด เจนตามความรู้
ความสามารถ บทบาทและหน้าที่
4. ด้านการบริหารทั่วไป ควรมีการด้าเนินงานของแต่ละงาน ตามกรอบงานบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา
และระเบียบต่าง ๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการด้าเนินงาน
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงปัญหาการบริหารงานด้านบุคคลของโรงเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัด
ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2. ควรมีการถึงประสิทธิภาพการบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัด
ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้ส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณ าจาก ดร.นันทิมา นาคาพงศ์ อาจารย์ที่ปรึก ษา ซึ่งท่านได้
กรุ ณ าสละเวลา ให้ ค วามรู้ ค้ า ปรึ ก ษา ข้ อ คิ ด เห็ น ที่ ดี และแนะน้ า แนวทางการศึ ก ษา ตลอดจนตรวจทานแก้ไ ข
ข้อบกพร่องของการศึกษาอิสระจนเสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบและให้ค้าแนะน้าในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย
ดร.พิกุ ล เลียวสิริพ งศ์ ผู้ทรงคุณ วุฒิ ส้านัก บริหารงานการศึก ษาพิเ ศษ อาจารย์ประจ้าสาขาวิช าการศึก ษาพิเศษ
ภาควิชาพื้นฐานและพัฒนา การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.โสภา อ้านวยรัตน์ อาจารย์
ประจ้าสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึก ษา มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์สรวงสุดา
มูลมา ครูช้านาญการพิเศษ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
ขอขอบคุณบุคลากรครูโรงเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดส้านักบริหารงานการศึก ษาพิเ ศษ
ทั้งพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา รวมไปถึงการอ้านวยความ
สะดวกในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี
ท้ายที่สุดขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครูอาจารย์ และผู้ที่สนับสนุนการศึกษาครั้งนี้ทุก ท่าน ที่ให้
ก้าลังใจและให้โอกาสในการศึกษาอันมีค่ายิ่ง
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การบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3
Management of The Learning Organization for 21st Century Needs of
Education Expanding School Under The Office of Chiang Rai Primary
Education Area
อัจฉรา เขื่อนวิเศษ1* และ น้้าฝน กันมา2
Atchara Kuanwiset1* and Namfon Ganma 2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ใ น
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
3 และ และศึกษาแนวทางของการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างการก้าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางส้าเร็จรูป ของเครจซี่
และมอร์แกน จ้านวน 53 โรงเรียน รวม 285 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า
1. การบริหารจัดการองค์กรแห่ง การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ใ นศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทั้ง 5 ด้าน โดยรวมและรายด้าน มีการ
บริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก
2. ข้อเสนอแนะแนวทางศึกษาแนวทางของการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในศตวรรษ
ที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 คือ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ทันสมัย พัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ค้าส้าคัญ: การบริหารจัดการ องค์กรแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ศตวรรษที่ 21
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Abstract
This study aims to research the management of desirable learning organizations in the 21st century of
school of educational opportunity expansion under the Office of Chiang Rai educational service area 3 and study
the guidelines of the 21st century learning organization management of educational expansion Schools. Samples
used were school administrators and teachers. By selecting the sample, the sample was determined. Using krejcie
and morgan sample size table. The total number of 53 schools is 285 people. Using the estimated value
questionnaire as a tool. Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation. The research
found that
1. The management of desirable learning organizations in the 21st century of school of educational
opportunity expansion under the Office of Chiang Rai educational service area 3. All 5 parts in total and also
separated part have the management of the learning organization desired in a high level.
2. Suggestion of the guidelines of the 21st century learning organization management of educational
expansion schools under the office of Chiang Rai educational service area 3 is Encourage exchange of learning
among school groups. Organize learning activities together. Promote new learning to modernize. The development
of media and learning systems to be effective and able to be used in teaching and learning management to be
consistent with the 21st century learning management.
Keywords: Management, learning organization, Desirable learning , the 21st century

บทน้า
โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สังคมแห่งการเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนิ่ง สังคมโลกกลายเป็นสัง คมความรู้
(Knowledge Society) หรือสังคมแห่งการเรียนรู้(Learning Society) องค์กรทางการศึกษา จึงต้องปรับตัวให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)(Unesco, 1996) จากการประยุกต์แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้(Senge, 1990)
ประยุกต์สู่โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Sengeetakl., 2000) อย่างไรก็ตามการบริหารองค์กรโรงเรียนโดยทั่วไป ได้รับ
อิทธิพลจากแนวคิดการบริหารอุตสาหกรรมหรือวิทยาศาสตร์การจัดการในตอนต้นยุคศตวรรษที่ 20 ตามแนวคิ ดของ
Fayol (1916) (อ้างอิงใน Wood and Wood , 2002) ที่อธิบายการจัดองค์กรแบ่งตามหน้าที่โดยมีการจัดการทั้งการวาง
แผนการจัดองค์กร การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม อีกทั้งมุ่งเน้นการฝึกอบรมด้านเทคนิค
วิธีการท้างานมากกว่าการเรียนรู้ในฐานงานจริงเช่นนี้ ท้าให้การบริหารโรงเรียนส่วนใหญ่จึงเป็นระบบควบคุมบัง คับ
บัญชาและความสัมพันธ์แบบแนวดิ่ง จึงท้าให้เกิดการเรียนรู้และความร่วมมือกันน้อย รวมถึงการแยกส่วนกันท้างาน
จนขาดความสามารถในการแก้ปัญหา นอกจากนั้นยังท้าให้ลดทอนประสิทธิภาพในการท้างานแบบเปิดใจเรียนรู้ รับ
ฟัง เพื่อเปลี่ยนแปลง (ประเวศวะสี และคณะ, 2547) อีกทั้งการพัฒนาการศึกษาที่มีเป้าหมายส้าคัญคือ พัฒนาความ
เป็นมนุษย์(สอดคล้องกับ มาตรา 6 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ปรับปรุง พ.ศ. 2553) นั้นไม่
สามารถท้าอย่างโดดเดี่ยว แบ่งแยกกันท้าตามสายงาน หรือท้างานภายในกรอบแนวคิดเดิมที่มุ่งเน้นเนื้อหาเพื่อสอน
มากกว่าการเรียนรู้ (Ministry of Education, 2010) โดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21ที่มีก ารเปลี่ยนแปลงด้านวิถีการ
เรียนรู้จากเก่าอย่างสิน้ เชิง นั่นคือเป็นยุคความรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงถ่ายโอน และเชื่อมโยงทั่วถึงกันอย่างรวดเร็วด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงปลายนิว้ (Trillingand Fadel, 2009 และวิจารณ์ พานิช, 2554) ในการบริหารจัดการองค์กร
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แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้บริหาร
คือ บุคคลส้าคัญที่จ ะน้ าพาองค์กรให้ ประสบผลส้ าเร็จ และภาวะผู้น้าการเปลี่ ยนแปลงเป็ นสิ่ง ส้ าคั ญยิ่ง มนการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรให้อยู่รอดได้ (อุดมศักดิ์ กุลครอง,2553 หน้า 29) ดังนั้น การที่จะท้าให้การศึกษาบรรลุเป้าหมาย
ได้นั้นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีภาวะผู้น้าที่เ อื้อต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้จุดประกายความคิดในการพัฒนา
คุณ ภาพในการศึก ษา รวมถึง การพัฒนาสถานศึก ษาให้เ ป็น องค์ก รแห่ง การเรี ยนรู้ (Learning Organization) เพื่อ
ตอบสนองต่อสั ง คมแห่ง การเรี ยนรู้( Learning Society)และสอดรับกั บจุดมุ่ง หมายของพระราชบั ญญั ติก ารศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ไว้วา่ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เ ป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม ในการด้ารงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
จากความส้าคัญของการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 เพื่ อตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสัง คมแห่ง การเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึก ษาของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ทัดเทียมกับโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึก ษา
สัง กั ด ส้านัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชียงรายเขต 3 เพื่อให้มีก ารจัดการองค์ก รแห่ง การเรียนรู้ที่พึง
ประสงค์ในศตวรรษที่ 21ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อศึกษาแนวทางของการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน
สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 ประกอบด้วย
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
2. แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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1) ด้านพลวัตกิ ารเรียนรู้
2) ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร
3) ด้านการเสริมสร้างความรู้แก่บุคคล
4) ด้านการจัดการความรู้
5) ด้านเทคโนโลยี สื่อ และสารสนเทศ
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้ง นี้มุ่งศึกษาการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึง ประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และแนวทาง
การการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึก ษาใน
สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้วิจัยได้ด้าเนินการวิจัยโดยจะมีขั้นตอนดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน
สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2560 จ้านวน 53 โรงเรียน แบ่ง
ออกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจ้านวน 60 คน และครูผู้สอนจ้านวน 1,056 คน รวมทั้งสิน้ 1,116 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด
ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างการก้าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ตารางส้าเร็จรูป ของเครจซี่และมอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่ น 95% (อ้างอิงใน ประยูร อาษานาม, 2543) ได้จ้านวน
กลุ่ม ตัวอย่าง แบ่ง ออกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจ้ านวน 16 คน และครูจ้านวน 269 คน รวมทั้ง สิ้น 285 คน สุ่ม
ตัวอย่างใช้วิธีสมุ่ หลายขั้นตอนโดยก้าหนดสัดส่วน
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามจ้านวน 1 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค้าถามแบบตรวจสอบรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่พึงประสงค์ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จ้านวน 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านพลวัติการเรียนรู้ 2. ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร 3.
ด้านการเสริมสร้างความรู้แก่บุคคล 4. ด้านการจัดการความรู้ และ 5. ด้านเทคโนโลยี สื่อ และสารสนเทศ มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการบริหารจัดการองค์กรแห่ง การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ใ น
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
3 เป็นค้าถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaires)
การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด้าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก้าหนดขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับมีการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยวิธศี กึ ษาเอกสาร วารสาร ต้ารา บทความ ทฤษฎี รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อจัดท้าเป็นโครงร่างการวิจัย
2. สร้างเครื่องมือ ตรวจสอบคุณภาพ และพัฒนาเครื่องมือโดยเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
3. น้าเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดย
การหาดัชนีความสอดคล้องของข้อค้าถาม (Index of Item–Objective Congruence) : (IOC) โดยเลือกค่า IOC ที่ค้านวณ
ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 จากนั้นปรับปรุงเครื่องมือตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบ IOC มีค่าระหว่าง 0.67–1.00
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4. น้าเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน
สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จ้านวน 30 คน
5. น้ า เครื่ อ งมื อ ที่ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ วเสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่อ ขอความเห็ นชอบและจัดพิม พ์
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาขั้นตอน ดังนี้
1. บันทึกเสนอมหาวิทยาลัยพะเยาออกหนัง สือขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม ถึง ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. การส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยน้าส่งด้วยตนเอง
3. การรวบรวมแบบสอบถาม ผู้ วิ จั ย ด้ า เนิ น การรวบรวมเก็ บ แบบสอบถามด้ ว ยตนเองหลั งจากส่ ง
แบบสอบถามไปแล้ว 2 สัปดาห์
4. ผลการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 285 คนผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ้านวน 258. ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 90.53
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ผู้วิจัยน้าข้อมูลที่รวบรวมได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแต่ละประเภทมาท้าการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมส้าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ แล้วเขียนบรรยายผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ซึ่งการทดสอบและวิเคราะห์
ข้อมูลได้ด้าเนินการ ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้ อมู ลทั่ วไปของผู้ต อบแบบสอบถาม ในด้านเพศ อายุ ต้าแหน่ง หน้าที่ ระดั บ
การศึ ก ษา และประสบการณ์ ท้ า งานวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการแจกแจงความถี่ แ ละร้ อ ยละ น้ า เสนอเป็ น ตาราง
ประกอบการบรรยายผล
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์ก รแห่ง การเรียนรู้ ที่พึง ประสงค์ ในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิตคิ ่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบเกณฑ์และแปลความหมายแต่ละระดับ (บุญชม ศรีสะอาด
, 2554, หน้า 121)
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะต่างๆในด้านมีการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์
ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน้าเนื้อหามาแจกแจงความถี่จัดเรียงล้าดับรายการที่มีความถี่สูงสุดและเสนอเป็น
ความเรียง
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 1. ค่าความถี่(Frequency) 2. ค่าร้อยละ (Percentage) 3. ค่าเฉลี่ย(Mean) 4. ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)

ผลการศึกษา
จากผลการวิเ คราะห์ข้อมูลที่ไ ด้จากการศึกษา การบริหารจัดการองค์ก รแห่ง การเรียนรู้ที่พึง ประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
3 และแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สรุปได้ดังนี้
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1. การบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่พึง ประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก เรียงล้าดับ
จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านพลวัตกิ ารเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการเสริมสร้างความรู้แก่บุคคล ด้าน
การปรับเปลี่ยนองค์กร ด้านการจัดการความรู้ และด้านเทคโนโลยี สื่อ และสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด ตามล้าดับ
1.1 การบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านพลวัติการเรียนรู้ โดยรวมมีการ
บริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก
1.2 การบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร โดยรวม
มีการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก
1.3 การบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึก ษาในสัง กัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 3 ด้านการเสริม สร้างความรู้แก่
บุคลากร โดยรวมมีการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก
1.4 การบริหารจัดการองค์กรแห่ง การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการจัดการความรู้ โดยรวมมี
การบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก
1.5 การบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านเทคโนโลยี สื่อ และสารสนเทศ
โดยรวมมีการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก
2. ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3 โดยการตอบ
แบบสอบถามค้าถามปลายเปิด โดยการน้าเนื้อหามาแจกแจงความถี่จัดเรียงล้าดับรายการที่มีความถี่สูงสุด และเสนอ
เป็นความเรียง ดังนี้
2.1 ด้านพลวัตรการเรียนรู้ คือ ครูและบุคลากรในองค์กรมีการปรับเปลี่ยนตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารงาน
แบบครบและท้างานเป็นทีม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มโรงเรียน มีการสร้างสื่อและพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและสามารถน้ามาใช้ในการพัฒนา
2.2 ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร คือ มีการปรับโครงสร้างขององค์กรอย่างเป็นระบบ และให้ทันต่อการ
เปลี่ ย นแปลงทุ ก ๆ ด้ า น องค์ ก รต้ อ งท้ า งานในเชิง รุก มากกว่ า เชิง รับ ท้ า ทายการเปลี่ ย นแปลง มุ่ ง คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิผลเป็นส้าคัญ มีความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.3 ด้ า นการเสริม สร้า งความรู้แ ก่บุ ค คล คื อ การสนั บ สนุ น ให้บุ ค ลากรเข้ า รั บ การอบรม สั ม มนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายทางการศึกษาอย่างสม่้าเสมอ น้าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงการ
ท้างาน พัฒนาตนเองและองค์กรให้ทันยุคและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ก้าวทันความรู้ และถ่ายทอดความรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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2.4 ด้านการจัดการความรู้ คือ การบริหารจัดการที่ให้บุคลากรน้าเอาความรู้มาพัฒนางานทั้งด้านการ
สอน การพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สามารถจัดการความรู้ของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อทดแทนในกรณี
บุคลากรในองค์กรย้าย หรือมีภารกิจก็สามารถด้าเนินการต่อไปได้
2.5 ด้านเทคโนโลยี สื่อ และสารสนเทศ คือ การจัดกิจกรรมและสนับสนุนการใช้ ICT และ E-Learning
มีทักษะและความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึง ประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 3 และแนวทางในการ
บริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีข้อค้นพบที่น่าสนใจและน้ามาอภิปรายผลในประเด็น
ส้าคัญ ดังนี้
1. ผลการศึกษาการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นกระบวนการบริหารที่มุ่งเน้นให้องค์กรและบุคลากร มีสว่ นร่วมใน
กระบวนการท้างานที่เพียบพร้อมไปด้วยประสิทธิภาพ และมีผลงานการปฏิบัติงานเต็มไปด้วยประสิทธิภาพเชื่อมโยง
รูปแบบเปิดโอกาสให้ทีมงานเน้นท้างานประยุกต์เข้ากับงาน ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการรับรู้การ ปรับเปลี่ยนขององค์กร ร่วมแสดงความคิดเห็น มีการสื่อสารท้าความเข้าใจกับบุคลากรภายใน
โรงเรียน ซึ่งจอมพงศ์ มงคลวนิช (2555, หน้า 228-230) กล่าวถึงหลักการมีสว่ นร่วมว่า ความหมาย ของการบริหาร
จัดการจะมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการตัดสินใจ นั่นคือ การมีส่วนร่วมจะ นาไปสู่การตัดสินใจร่วมกันอย่างมี
คุ ณ ค่ า และอย่ า งชอบธรรม และต้ อ งเป็ น การมีส่ วนร่ว มอย่ า ง แท้ จ ริ ง ไม่ ใ ช่ เ พีย งวางระบบไว้ ใ ห้ เ หมือ นว่ าได้จัด
กระบวนการให้มีส่วนร่วมแล้วเท่านั้น ส้าหรับความส้าคัญของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วย่อมส่ง ผลให้ความรู้ที่ มีอยู่ล้าสมัยเร็วขึ้นและบุคลากรจะต้องเรียนรู้ทัก ษะใหม่ใ นเวลาที่สั้นลง เทคโนโลยี
สมัยใหม่และการแข่ง ขันในรูปแบบที่คาดการณ์ไ ม่ถึง จะเกิดขึ้นทุก วัน ดัง นั้นจึง ต้องมีก ารแนะน้าเครื่องมือใหม่ ๆ
กระบวนการและกลยุทธ์ใหม่ ๆ มาใช้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง การจัดการความรู้จ ะท้าให้ก ารใช้ความรู้ที่มีอยู่ท้ าได้
อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นการช่วยในการถ่ายโอนและดูดซับความรู้ใหม่ให้ทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้อาจเพราะในปัจจุบันเป็นยุค
ที่ให้ความส้าคัญกับข้อมูลข่าวสารในการแสวงหาความรู้ เพื่อความอยู่รอดขององค์กรไม่ว่าบุคลากรจะมีประสบการณ์
มากหรือน้อยย่อมมีความรู้ความสามารถต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตนรับผิดชอบ
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง ในยุคของการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสถานศึกษาให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง สามารถที่จะ
เรียนรู้การได้อย่างรวดเร็ว และสร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจในการท้างานร่วมกับผู้อื่นและปฏิบัติงานนั้นจน
ส้าเร็จลุล่วงได้ ด้วยดีเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา ฉ่้าศิริ (2553 หน้า 108) ได้ศึกษาเรื่องสภาพที่เป็น
จริงและสภาพที่คาดหวังของการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรกองกลาง ส้านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามค้าแหง โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์แตกต่างกั นมีความคิดเห็นต่อสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่
คาดหวังของการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
1.1 ด้านพลวัตรการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
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3 ด้านพลวัตรการเรียนรู้ โดยรวมมีการบริหารจัดการองค์ก รแห่ง การเรียนรู้ที่พึง ประสงค์อยู่ใ นระดับมาก ทั้ง นี้
เนื่องมาจากสถานศึกษาทุกแห่งในปัจจุบันมีการเข้าถึง ข้อมูลเทคโนโลยีสะดวกรวดเร็วมากขึ้น มีการจัดการอบรม
สัมมนาบ่อยครั้งเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ท้าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการ
อบรมเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ทั้ ง สถานศึก ษาไม่ว่ า จะเป็ น ขนาดเล็ก ขนาดกลางหรื อ ขนาดใหญ่ ได้ ก้ า หนดเป้ า หมายในการ
ด้าเนินงานมีการจัดการ การวางแผนและการพัฒนาอย่างมีระบบมากขึน้ มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ท้างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการด้าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของจตุพันธ์
รุจิรานุกูล (2554 หน้า 88) เรื่องการน้าโรงเรียนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามทัศนะของครูผู้สอนสังกัดส้านักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ที่มีขนาดโรงเรียน
ต่างกันมีการน้าโรงเรียนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามทัศนะของครูโดยรวมและรายด้าน ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยส้าคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับกับประภาวัลย์ สิงหภิวัฒน์ (2556 หน้า 85-86) ได้ท้าการวิจัยเรื่องแนวทางการ
พัฒนาสถานศึกษาให้เ ป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ในสถานศึก ษา ช่วงชั้นที่ 3-4 สัง กั ดส้านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
บุรีรัม ย์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึก ษาและครูผู้สอนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
สถานศึก ษาให้เ ป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ใ นสถานศึกษาช่วงชั้นที่ 3 - 4 จ้าแนกตามขนาดสถานศึก ษาโดยรวมไม่
แตกต่างกัน
1.2 ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร ผลการศึก ษาพบว่า การบริหารจัดการองค์ก รแห่งการเรียนรู้ที่พึ ง
ประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร โดยรวมมีการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์อยู่ใ น
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก้าหนดแนวทางของการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้วา่ ประกอบด้วย การสร้างบรรยากาศเปิด โดยให้ทุกคนได้รับทราบความจ้าเป็นและการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศให้มี
ความพร้อมกั บการรับเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสถานศึก ษาต้องมีการเปลี่ยนแปลงและปรับหลัก สูตรของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันซึ่งสถานศึกษาต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและนักเรี ยนให้ปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพรทิวา วันตา (2553 หน้า 105) เรื่ององค์ก รแห่ง การเรียนรู้ของโรงเรียนสัง กั ดส้านัก งานเขตมี น บุ รี
กรุ ง เทพมหานครโดยรวมและรายด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก เช่ น เดี ย วกั บ ภั ท รพร ไหลไพบู ล ย์ (2554 หน้ า 88) ได้
ท้ า การศึ ก ษาองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องโรงเรี ย นพานทองสภาชนู ป ถั ม ภ์ สั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 18 พบว่า การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สังกัดส้านักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก รวมทั้งงานวิจัยของอมร สายใจ (2556 หน้า
73) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเขตอ้าเภอเมืองสระแก้ว สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเขตอ้าเภอเมืองสระแก้ว
สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน
1.3 ด้านการเสริมสร้างความรู้แก่บุคคล ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่
พึ ง ประสงค์ ใ นศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการเสริมสร้างความรู้แก่บุคคล โดยรวมมีการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่
พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้นั้นองค์กรสามารถเรียนรู้สร้างองค์
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ความรู้ เ พื่ อ เพิ่ ม พู น สมรรถนะที่ จ ะก่ อ เกิ ด ความก้ า วหน้ า ในการด้ า เนิ น กิ จ การไปสู่ เ ป้ า หมายร่ ว มขององค์ ก ร
ประกอบด้วยคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะขยายขีดความสามารถของตนผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง
การมี บ รรยากาศที่เ อื้ อ ต่อ การเรี ย นรู้ รวมทั้ ง มีก ารจั ดหา การสร้ า งการถ่า ยโอนความรู้ และการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมอันเป็นผลมาจากการใช้ความรู้ใหม่ ๆ การใช้แนวคิดการจัดการความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อตนเอง ทีมงานและองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รุจารินทร์ จิตต์
แก้ว และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ(2555) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง อิทธิพลด้านวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นมีเพียงด้าน วัฒนธรรมที่เน้นงาน ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ร ะดับ 0.05 ที่มีรูปแบบของวัฒนธรรม คือ การท้างานเป็นทีม สนับสนุนการใช้ความรู้ ความสามารถของ
พนักงานภายในองค์กรแต่ละคน และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บุรัสกร เตจ๊ะมา, สุคนธา คงศีล, สมชาติ โต
รักษา และกิติพงษ์ หาญเจริญ (2556) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท้างานของพนัก งาน
โรงพยาบาลบ้ารุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลผลการศึกษาพบว่า พนักงาน มีระดับคุณภาพชีวิตและคุณลักษณะงานอยู่
ในระดับ ปานกลาง และบรรยากาศองค์กรอยู่ใ นระดับมาก คุณ ลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับคุณ ภาพชีวิต การ
ท้างานเชิงบวกอยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และบรรยากาศองค์กร มีความสัมพันธ์
เชิง บวกกั บคุณภาพชีวิตการท้างาน ในระดับมากอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 ผลการวิจัยเสนอแนะให้
ผู้บริหารควรพิจารณาสนับสนุน ปัจจัยต่าง ๆ โดยการให้รางวัลเมื่อพนักงานปฏิบัติงานได้ดีและส่งเสริมให้พนักงานมี
กิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้คุณภาพชีวิตในการท้างานของพนักงานระดั บ
ปฏิบัติการ มีระดับที่สูงขึ้น
1.4 ด้านการจัดการความรู้
ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการองค์ก รแห่งการเรียนรู้ที่พึง ประสงค์ใ นศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการจัดการ
ความรู้ โดยรวมมีการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึ งประสงค์อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความ
เป็นองค์ก รแห่ง การเรียนรู้เ ป็นที่ซึ่ง มีบรรยากาศของการเรียนรู้ร ายบุคคลและกลุ่ม มีก ารสอนคนของตนเองให้ มี
กระบวนการคิดวิเ คราะห์ เพื่อช่วยให้เ ข้าใจในสรรพสิ่ง ขณะเดียวกั นก็ ช่วยองค์ก รเรียนรู้จากความผิดพลาดและ
ความส้าเร็จ ซึ่งผลท้าให้ทุกคนตระหนักในการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภ าพ (Marguardt &
Reynolds. 1994 : 212) ซึ่งแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสาม
รถของตน สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นความปรารถนา เป็นที่ซึ่งมีส่งิ ใหม่ ๆ เกิดขึน้ และมีการขยายขอบเขตของแบบแผน
ความคิด ซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ได้อย่างอิสระ โดยสมาชิกขององค์กรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องถึงวิธีที่
จะเรียนรู้ร่วมกัน และการที่จะบรรลุความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริกาญจน์ จิ ระ
สาคร(2553 ) ได้ศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ผลการวิจัยพบว่า 1) ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ความเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาตราด ทั้งโดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึก ษาที่มี
ขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ตราดแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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1.5 ด้านเทคโนโลยี สื่อ และสารสนเทศ ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่
พึ ง ประสงค์ ใ นศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านเทคโนโลยี สื่อ และสารสนเทศ โดยรวมมีการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่
พึง ประสงค์อยู่ใ นระดับมาก ทั้ง นี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึก ษาสนับสนุ นให้บุคลากรมีก ารใช้สื่อเทคโนโลยีอย่ า ง
สร้างสรรค์ ใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภ าพเหมาะสมตามคุณลัก ษณะเฉพาะของตัวสื่อ สนองต่อความแตกต่างในเชิง
วัฒนธรรมอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษยพรรณ พรหมวาทย์. (2558, หน้า 87)ที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น้าการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่
21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึก ษา สังกัดส้านักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2554, สื่อออนไลน์) ที่ก้าหนดกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554–2563 ของประเทศไทยที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างฉลาด
โดยด้าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่บนพืน้ ฐานของความรู้และปัญหา ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้น้าเทคโนโลยี
และการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนให้สามารถขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อไปสู่ “การเรียนรู้อย่าง
ฉลาด”
2. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะแนวการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยการ
ตอบแบบสอบถามค้าถามปลายเปิด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
2.1 ด้านพลวัตรแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผู้สอนมีข้อเสนอแนะแนวทางการบริ หาร
จัดการองค์ก รแห่ง การเรียนรู้ที่พึง ประสงค์ใ นศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสัง กั ดส้านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 คือ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยครูผู้สอนให้
ค้ า แนะน้ า อย่ า งถู ก วิ ธี สร้ า งนวั ต กรรมที่ ทั น สมัย ตรงกั บ ความสนใจของผู้เ รีย น ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจาก ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่สังกัดในส้า นักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ส่วนใหญ่อายุยังน้อย
เป็นคนรุ่ นใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกั บเทคโนโลยีจึง สามารถแนะน้าการใช้เ ทคโนโลยี และความรู้ด้าน
เทคโนโลยีมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้และสามารถสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัยตรงกั บความสนใจของผู้เรียนได้ อย่ าง
หลากหลาย สอดคล้ อ งกั บ พระครู วิ ทิ ต ศาสนาทร (2555, สื่ อ ออนไลน์ ) กล่ า วว่ า ครู ใ นอนาคต คื อ ครู ใ นยุ ค
โลกาภิวัฒน์ จะต้องมีความรู้กว้างไกลในเทคโนโลยี โลกสมัยใหม่เต็มไปด้วย IT ครูจะล้าหลังไม่ได้ จะต้องพัฒนาแบบ
ก้าวกระโดดจึงจะทันโลกยุคใหม่ นวัตกรรมจึงเป็นเครื่องมือของครูยุคใหม่ ที่จะต้องพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยี
วิชาการ เพื่อน้านวัตกรรมไปพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นและยังถือได้วา่ ครูเป็นผู้พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ
2.2 ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร ผู้บริหารสถานศึก ษาและครู ผู้สอนมีข้อเสนอแนะแนวทางการบริหาร
จัดการองค์ก รแห่ง การเรียนรู้ที่พึง ประสงค์ใ นศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสัง กั ดส้านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 คือสถานศึกษาต้องมีความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 เช่น การปรับปรุงผลลัพธ์ของนักเรียน ริเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นประสิทธิผล ควรมีการปรับโครงสร้าง
ขององค์กรอย่างเป็นระบบ และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ ด้าน สนับสนุนให้บุคลากรมีความเข้าใจในแผนปฏิบัติ
งานของสถานศึกษาอย่างชัดเจน สนับสนุนให้บุคลากรสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน และสนับสนุนให้
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บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Senge (1990) ที่กล่าวว่าการ
สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้มีหลักการส้าคัญ คือ วินัย 5 ประการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ วินัยทั้ง 5
ประการ สามารถเสริมสร้างให้เกิดภายในองค์การได้ด้วยการน้าไปปฏิบัติจริงในระดับบุคคล ทีมและองค์การอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งในระดับบุคคล คือ การคิดอย่างเป็นระบบ ในระดับทีม คือ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันและการเรียนรู้เป็นทีม
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุพจน์ นิมิตบรรณสาร (2554) ได้ศกึ ษางานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานที่มี
ต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบริษัทไทยออยล์ จ้ากัด(มหาชน) พบว่า พนักงานของบริษัทไทยออยล์ จ้ากัด
(มหาชน) มีระดับความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ
การเรียนรู้เป็นทีมและด้านการมีวิสัยทัศน์ร่มกัน พนักงานได้ให้ความส้าคัญแต่ละรายด้านมากตามล้าดับ
2.3 ด้านการเสริมสร้างความรู้แก่บุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผู้สอนมีข้อเสนอแนะแนวทางการ
บริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 คือ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยการสนับ สนุนให้บุคลากรจัดข้อมูล สารสนเทศ
ของสถานศึก ษาอย่างเป็นระบบ ให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ใ นการพัฒนางานด้วยตนเอง มีก ารให้ค้าปรึก ษาแก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ให้บุคลากรสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาของสถานศึก ษา
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศกับผู้ปกครอง ชุมชนเพื่อน้ามาปรับปรุงการด้าเนินงานและให้ชุมชนมีสว่ นร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
นอกจากนั้นการส่งเสริมให้ก้าลังใจ ครูในการท้างานเพื่อสร้างขวัญและก้าลังใจใน การท้างาน เป็นบุคคลที่
รอบรู้มีการฝึกฝนอบรม ตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เปิดโอกาสครูทุก คนได้มีการพัฒนาวิสัยทัศน์เฉพาะคน สร้าง
ครูให้ มีความศรัทธาหรือความผูกพันต่อทีม ต่อองค์การ และต่อหน่วยงาน เสริมสร้างความเข้าใจให้เกิดการ รับรู้ว่า
องค์การมุ่งสร้างผลส้าเร็จ และความเป็นเลิศ สร้างบรรยากาศให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน เป็นบุคคลที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความ ยืดหยุ่นทางความคิดตามแบบแผนความคิดอ่าน ของแต่ละคน และพัฒนาและส่งเสริม
ระบบการ ท้างานเป็นทีม โดยให้ระดับหัวหน้าและผู้ร่วมทีมมี ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และ
มีพลังอ้านาจ ที่ชัดเจน ในด้านการตัดสินใจ และการบริหารงานในลัก ษณะต่าง ๆ สร้างความ เข้าใจให้ครูเกิดการ
ยอมรับในการท้างานซึ่งกันและ กัน กระตุ้นให้ครูน้าความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันอย่างเป็นระบบในระดับมาก
สอดคล้องกับ งานวิจัยของทิพากร วรรณพฤกษ์ (2554 หน้า 94-95) พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ใน ส้านักงานเขตบางขุนเทียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของพอหทัย ภิรมย์ศรี
(2554: 118-119) พบว่า การส่งเสริม ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามความคิดเห็น ของครูด้านการเสริมสร้าง
บรรยากาศ ด้านการ สร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายการท้างาน ด้านการ ค้นคิดนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี ด้าน
การ สร้างแรงจูงใจในการท้างาน และด้านการปฏิบัติ งานเป็นทีมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ที่สุด และ
สอดคล้องกั บงานวิ จัย ของสุ วัฒ น์ จุลสุวรรณ์ (2556 หน้า 83) พบว่า ครูใ นสัง กั ด ส้านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 มีความคิดเห็นด้านบรรยากาศองค์การในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก
2.4 ด้านการจัดการความรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 คือ ให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ความรู้จากกระบวนการที่ได้รับความรู้ น้าไปสู่กระบวนการกระท้าจากงาน
หรือกิจกรรมในบริบทหรือปัญหาในโลกที่เป็นจริง ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เห็นความส้าคัญ
ของการลงมือปฏิบัติจริงตามหลักการของ การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning) วิธกี ารนีอ้ ยูภายใตแนวคิดที่ว า
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การกระท้ากับการเรียนรู ตองเกิดควบคู กันไป สอดคล้องกับ ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึก ษา
ตามอัธยาศัย (2556) ว่า การจัดให้มีวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและเจต
คติที่ดตี ่อการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถพัฒนาทักษะเกี่ยวกับสาระและวิธกี ารเรียนรู้ที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่นๆ ที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.5 ด้านทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีข้อเสนอแนะแนว
ทางการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดส้านั กงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 คือ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีในการศึกษา
เรียนรู้ หาข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เพื่อที่ครูและบุคลากรจะได้ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในมาตรา 66 ที่เน้นให้ผู้เรียนมีสิทธิ
ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ท้าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะ
เพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เอกชัย พุทธสอน (2557, หน้า 102-103) ได้ศกึ ษา แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ส้าหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ พบว่า ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) จุดมุ่งหมายของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้ การสร้างทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การปลูก ฝังความคิด เจตคติ และ
ค่านิยมที่ดีต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และการน้าทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ใ นการด้ารงชีวิต 2)
รูปแบบวิธกี ารจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบกลุ่ม และการทางานเป็นทีม การเรียนรู้จาก
การใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้จากสภาพจริง การทดลองและการฝึกปฏิบัติจริง วิธีการเรียนทางไกล วิธีการเรียน
แบบออนไลน์จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ และเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ในลักษณะที่เน้นความร่วมมือกัน ทั้งผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ผสมผสานการจัดทรัพ ยากร
การเรียนรู้และแหล่งสื่อต่าง ๆ ให้เหมาะสมในการเรียนรู้ 3) ทรัพยากรการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี สื่อ
บุคคล สื่อธรรมชาติ สื่อเชิงกิจกรรม และสื่อจากวัส ดุและอุปกรณ์ สื่อแบบทันเหตุการณ์ (Real Time) สื่อเสมือนจริง
สื่อของจริง สื่อเชิงกิจกรรมการฝึกปฏิบัติสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต
และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อจากแหล่งเรียนรู้ 4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมการ
ฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การเรียนรู้แบบสืบค้น กิจกรรมตามความสนใจ กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกัน กิจกรรมการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กิจกรรมเชิงบูรณาการที่มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัว
เกื้อหนุนการเรียนรู้ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกสาธารณะ คุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต การเห็นคุณค่า
ของตนเองและผู้อื่น และกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ
และเชื่อมโยงเนื้อหาสาระแบบผสมผสานทักษะการเรียนรู้เข้าด้วยกัน และ 5) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
ได้แก่ มีความยืดหยุ่นทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดการเรียนรู้ มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ใช้รูปแบบการประเมินด้วยตนเอง การประเมินจากการปฏิบัติการของสมาชิกกลุ่ม การประเมินผล
แบบออนไลน์ และการประเมินผลตามสภาพ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านพลวัตรการเรียนรู้ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มโรงเรียน มีการสร้างสื่อและพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและสามารถน้ามาใช้ใ นการพัฒนา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกั น ส่ง เสริมการ
เรียนรู้ใหม่ๆ ทันสมัย
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2. ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร พัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ วางแผนการท้างานอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายชัดเจนและมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนบุคลากร
ต้องมีความรู้ ทักษะ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา
3. ด้านการเสริมสร้างความรู้แก่บุคคล จัดอบรมให้กับบุ คลากรในสถานศึกษาที่ขาดความรู้ในการพัฒนา
ผู้เรียน มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อการเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากร
4. ด้านการจัดการความรู้ จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาไปสู่ชีวิตในศตวรรษที่ 21 และในอนาคตต่อไป
5. ด้านเทคโนโลยี สื่อ และสารสนเทศ สนับสนุนให้บุคลากรมีการใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น และน้ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครังต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์
ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา
2. ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พึง
ประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การจัดท้าการศึก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองฉบั บนี้ ส้าเร็จลงได้ด้วยความอนุเ คราะห์จ าก ดร.น้้าฝน กั นมา
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้กรุณาให้ค้าปรึกษา ค้าแนะน้า ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งสละเวลาตรวจสอบ
แก้ไขเนื้อหาและการใช้ภาษาเพื่อให้การศึกษาอิสระนี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุด ผู้วิจั ยขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้ พร้อมนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.อนวัช อุ่นกอง ผู้อ้านวยการโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.
อนุสรณ์) ดร.ปุณ ณวิช เทพสุรินทร์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านเวียงพาน ผศ.ดร.สันติ บูร ณชาติ อาจารย์ประจ้ า
สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้กรุณาให้ค้าแนะน้าและตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้ง
นี้ ผู้วิจัยขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็น
อย่างดี
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การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครเชียงราย
Management of information and communications technology municipality
school in Chiang Rai
ภาณุพงค์ สรรชัยพฤกษ์1* และ นันทิมา นาคาพงศ์2
Panupong Sunchaipruk 1* and Nanthima Nakaphong 2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย และเพื่อเปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จ้าแนกตามขนาดโรงเรียน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายงาน และ
ครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย จ้านวน 8 โรงเรียน จ้านวน 342 คนซึ่งได้มาโดยการก้าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซีและมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 181 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้
แบบสอบถามความคิด เห็นของหัวหน้าฝ่ายและครู การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป
และการวิเ คราะห์เนื้อหา และเปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย ทั้ง 4 ด้าน จาก วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) จ้าแนกตามขนาดโรงเรียน ประกอบไปด้วย
1) ด้านการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(P) 2) ด้านการปฏิบัติและด้าเนินการบริ ห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(D)3) ด้านการติดตามประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร(C) 4) ด้านการปรับปรุงก้าหนดวิธีแก้ไ ขและน้าไปสู่ ก ารปฏิบัติในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร(A)
ผลการวิจัย พบว่า การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในสัง กั ดเทศบาลนคร
เชียงราย ในภาพรวมและรายด้านมีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับดี แต่เมื่อพิจารณา
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในสัง กั ดเทศบาลนครเชียงราย จ้าแนกตามขนาด
โรงเรียนพบว่า ด้านที่ 1 ด้านการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนขนาดกลาง มีระดับ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แตกต่างกับโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษและระดับการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารอยู่ใ นระดับมาก ด้านที่ 2 ด้านการปฏิบัติและด้าเนิน การบริ ห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(D)โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแตกต่างกับโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดกลาง และระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอยู่ในระดับ มาก ด้านที่ 3ด้านการติดตามประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(C)
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกต่างกับโรงเรียนขนาดใหญ่และ
โรงเรียนขนาดกลาง และระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับ มาก ด้านที่ 4 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการปรับปรุงก้าหนดวิธีแก้ไขและน้าไปสู่การปฏิบัติในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร(A)โรงเรียนขนาดใหญ่พิเ ศษ มีระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกต่ างกั บ
โรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดกลาง และระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับ
มาก
ค้าส้าคัญ: การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร PDCA โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

Abstract
The objective of this study is to study the management of information and communications technology of
school environment and compare the information and communications technology management of municipality
schoolin Chiang Rai. By size of school.
The population in this study included the head and teacher under the municipal schools in Chiang Rai
province today. A list maximum number of 8 schools. with a total population of 342 derived by determining sample
size according to the schedule of Craig Morgan, group into Analysis of 181. Data collection. Using the questionnaire
of the head, and teacher. The data were analyzed by data program and content analysis and comparison.
Management of information and communications technology in schools under the environment, the 4 aspects from
the circuit Deming ( Deming Cycle ) by school size, composed of 1) the planning management of information
technology and communications (P) 2) in practice. My consciousness and the management of information and
communication technology (D) 3) in the evaluation management of information. Tomato and communication (C).4)
improving the solution and leads to the practice in the management of information technology and communication
(A).The research found that information and communication technology management of schools under the authority
of the rai overall. The management of information and communication technology in education. But when
considering the management technology of Information and communication of school environment. Classified
study was the 1 planning management information technology and communication, school size). The level of
information and communication technology. The difference with the school, large and extra large And the level of
information and communication technology management level on the good side 2 in practice and th e
administration. (information and communication technology (D) the school extra large. Information and
communication technology management level is different.
Keywords: Management of information and communications technology, PDCA , Municipality school in Chiang Rai

บทน้า
เทคโนโลยีสารสนเทศท้าให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ สภาพของสังคม
โลกได้เปลี่ยนแปลงมาแล้วสองครั้ง จากสังคมความเป็นอยู่แบบเร่ร่อนมาเป็นสังคมเกษตรที่รู้จักกับการเพาะปลูกและ
สร้างผลิตผลทางการเกษตรท้าให้มีการสร้างบ้านเรือนเป็นหลักแหล่ง ต่อมามีความจ้าเป็นต้องผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณ
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มากและต้นทุนถูก จึงต้องหันมาผลิตแบบอุตสาหกรรม ท้าให้สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงมาเป็นสัง คม
เมือง มีการรวมกลุ่มอยู่อาศัยเป็นเมือง อุตสาหกรรมเป็นฐานการผลิต สังคมอุตสาหกรรมได้ด้าเนินการมาจนถึง
ปัจจุบัน และก้าลังจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสารสนเทศ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารมีบทบาทมากขึ้น มี
การใช้เครือข่าย เช่น อินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงการท้างานต่าง ๆ การด้าเนินธุรกิจใช้สารสนเทศอย่างกว้างขวาง เกิดค้า
ใหม่ว่า ไซเบอร์สเปซ มีการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในไซเบอร์สเปซ เช่น การพูดคุย การซื้อสินค้า และบริการ การ
ท้างานผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท้าให้เกิดสภาพที่เสมือนจริงมากมาย เช่น ห้องสมุดเสมือนจริง ห้องเรียนเสมือน
จริง ที่ท้างานเสมือนจริง ฯลฯ และในยุค ไทยแลนด์ 4.0 คือการเรียนการสอน ที่สอนให้นักศึกษา สามารถน้าองค์
ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง บนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความ
ต้องการของสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ในด้านขององค์กรก็มีลักษณะผูกพัน หน่วยงานภายใน
เป็นแบบเครือข่ายมากขึ้น แต่เดิมการจัดองค์กรมีการวางเป็นล้าดับขั้น มีสายการบังคับบัญชาจากบนลงล่าง แต่เมื่อ
การสื่อสารแบบสองทางและการกระจายข่าวสารดีขึ้น มีการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กรผูกพันกันเป็นกลุ่มงาน
มีการเพิ่มคุณค่าขององค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดโครงสร้างขององค์กรจึง ปรับเปลี่ยนจากเดิม และมี
แนวโน้มที่จะสร้างองค์กรเป็นเครือข่ายที่มีลักษณะการบังคับบัญชาแบบแนวราบมากขึน้ หน่วยธุรกิจจะมีขนาดเล็กลง
และเชื่อมโยงกันกั บ หน่ ว ยธุ ร กิจ อื่ นเป็นเครื อข่ า ย สถานะภาพขององค์ก รจึง ต้ องแปรเปลี่ ยนไปตามกระแสของ
เทคโนโลยีเพราะการด้าเนินธุรกิจต้องใช้ระบบสื่อสารที่มีความรวดเร็วเท่ากับแสง ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้
ง่ายและรวดเร็ว
การบริหารงานในยุคปัจจุบัน ที่จะท้าให้เกิดประสิทธิภ าพและประสบผลส้าเร็จ ต้องอาศัย การพิจาณา
ตัดสินใจสั่งการอย่างถูกต้องและเหมาะสม ผู้บริหารต้องมีการคิดพิจารณาอย่างเป็นระบบรอบครอบ ซึ่งใช้แต่ระเบียบ
กฎเกณฑ์และประสบการณ์ที่เคยใช้ในอดีตอีกต่อไปไม่ได้ ต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของ
การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เชื่อกันว่าการตัดสินใจโดยใช้ระบบข้อมูลและสารสนเทศเป็นฐาน น่าจะเป็นการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสูงในโลกปัจจุบันที่มีการแข่ง ขันกันค่อนข้างสูง งานตามภาระหน้าที่ของผู้บริหาร มีความ
จ้าเป็นต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศทุกเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์ และด้านการจัดการ ซึ่งต้องกระท้าอย่างรอบคอบ เพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดให้เกิดผลทางด้าน
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสิ่งที่จ้าเป็นของผู้บริหารทุก
ระดับ และผู้ปฏิบัติงาน จึงจ้าเป็นที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเกี่ยวกับ
การวางแผนและการตัดสินใจโดยข้อมูลและสารสนเทศต้องมีความสอดคล้องกั บความต้องการ( Requirement) มี
ความถูกต้อง (Accuracy) และมีความทันต่อเหตุการณ์ (Timeliness) ในยุคข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร(ICT-Information Communication and Technology ) มีบทบาทในการจัดการศึกษาและการบริหารงานมากขึ้น
เนื่องจากความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาขึน้ สภาพสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วใน และนโยบายทางการการศึกษาของไทยได้พัฒนาให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางสัง คม ดัง นั้นการจัดการศึก ษาในสถานศึก ษาจึงต้องจัดให้สอดคล้องกับ
นโยบายทางการศึกษาความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและต่อการเปลี่ยนแปลงของสัง คมอย่างเหมาะสมและมี
คุณภาพ
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จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 9 ว่า
ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ก้าหนดให้ รัฐ ต้องจัดโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางและสื่อ
โทรคมนาคมเพื่อการศึก ษา และต้องจัดให้มีโ ครงสร้างและหน่ วยงานเฉพาะเพื่อ รับผิดชอบด้ านเทคโนโลยี เ พื่ อ
การศึกษา นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาตลอดทั้งประชาชนให้มีขีดความสามารถในการผลิตการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ในยุคสังคมข่าวสารเพื่อการแสวงหาความรู้และการศึกษาตลอด
ชี วิ ต ลั ก ษณะของการศึ ก ษาตามเจตนารมณ์ดั ง กล่ า วจะเป็ นการศึ ก ษาตลอดชีวิ ตที่ มี ค วามยื ดหยุ่ น สูง สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการความจ้าเป็นและความสนใจของปัจเจกบุคคลโดยเป็นการศึกษาแบบไม่เผชิญหน้าผ่านทาง
เครือข่ายโทรคมนาคมซึ่ง เชื่อมโยงทั่วถึง ทุกมุม โลก (ส้านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาแห่ง ชาติ 2545 ก: 37)
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารปรากฏชัดเจนในประเทศต่างๆส้าหรับประเทศไทยก็ได้ให้ความ
สนใจและความส้าคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน้าไปสู่ก ารบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึก ษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 นี้ รัฐบาลได้ทุ่มงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน เพื่อน้าไปสู่การบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนทั่วประเทศ
ปัจจุ บันหลายองค์ ก รปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมได้น้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานในองค์กร แต่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมากกว่า 8,000
แห่งตั้งอยู่ทังในเขตเมืองและเขตชนบท แต่ละแห่งมีความแตกต่างกันด้านสภาพแวดล้อม และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผลให้การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารเป็ นไปอย่ างขาดทิ ศทาง ขาดกลยุ ทธ์และป้ าหมายที่ชัดเจนไม่ส ามารถใช้
ประโยชน์ไดอย่างเต็มประสิทธิภาพรวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างองค์กรไม่สอดคล้องกัน
ท้าให้ยากต่อการเชื่อมประสานเพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลร่วมกันในอนาคต
ตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครเชียงรายของนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี
นครเชียงรายได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครเชียรายไว้วา่ “ ท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ตามที่กระผมนายวันชัย จงสุทธานามณี ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในการ
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตงเมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2555 แล้วนั้นบัดนีก้ ระผมจึงขอน้าเสนอท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบนโยบายการ
พัฒนาเทศบาลในด้านต่าง ๆ ของกระผมซึ่งได้ก้าหนดนโยบายตามหลักการบริหาร จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ยึดถือระเบียบ กฎหมาย ด้าเนินงานสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครเชียงราย
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชนในเขตเทศบาล โดยมรายละเอียด ดังนี้ “ด้านที่ 3 ด้านการศึกษา “พัฒนาการจัด
การศึกษาตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงมัธยมศึกษา สู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล ส่งเสริมเมืองเชียงรายให้เป็น
เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีมาตรการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึก ษา ได้แก่สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพิ่มครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษามาสอน
ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งศูนย์เรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน
และชุมชน พัฒนาและเสริมสร้างขวัญก้าลังใจให้แก่ครูและนักเรียนอย่างทั่วถึง จัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
เรียนการสอนให้ทันสมัย ครบครัน ก่อสร้าง/ปรับปรุง สถานศึกษาให้เพียงพอและมีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามและน่าอยู่ ”
ซึ่งในรายงานการบริหารงานด้านเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกั ดเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 8 โรงเรียนยังไม่มีการ
รวบรวมรายงานการบริหารเทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้ในรายงานของสถานศึกษา และรายงานของส้านัก
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การศึกษาเทศบาลนครเชียงรายได้รายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้รวม ๆ ในด้านของการใช้สื่อ
วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี ในการจัดการศึกษาเท่านั้น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นศึกษาสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในสัง กัด
เทศบาลนครเชียงรายในกรอบแนวคิด การบริหารสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
ตามกระบวนการ บริหารสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง 4 ด้านจากวงจรเดมมิ่งมิ่ง (Deming Cycle) ซึ่งเป็นวงจรในการ
พัฒนาองค์การ ซึ่ง PDCA เป็นเครื่องมือในการใช้ในการบริหารองค์การให้มีคุณภาพ ซึ่งไม่ว่าองค์การทฤษฎีบริหาร
ชนิดใดก็ตาม แต่จะเอาระบบ PDCA เข้าไปควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน จากหลักการของวงจร PDCA หากพิจารณา
เทียบกับหลาย ๆ เครื่องมือ หรือเทคนิคการปรับปรุงงานต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน จะเห็นได้
ว่า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือพื้นฐานหรือ เครื่องมือระดับสูง ที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้เกิดการยกระดับ คุณภาพ ปรับปรุง
และพัฒนาต่อยอดล้วนจ้าเป็นที่จะต้องมีการด้าเนินงานอย่างครบถ้วน ตั้งแต่ การวางแผน การปฏิบัติการตรวจสอบ
และการท้าให้เป็นมาตรฐานทั้งสิน้ เหตุผลก็เพราะจะท้าให้การด้าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ ถูกทิศทาง และหากพบ
ปัญหา หรืออุปสรรคระหว่างทาง ก็จะรู้ตัวได้ก่อน สามารถปรับแก้และหาทางรับมือได้ทัน เพื่อให้สามารถ บรรลุ
เป้าหมายได้ตามต้องการและเป็นพืน้ ฐานที่ดขี องการต่อยอดการปรับปรุง
เพื่อทราบถึง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของโรงเรียนในสัง กั ดเทศบาลนครเชียงราย และ
เปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย แบ่งตาม
ขนาดของโรงเรียนทั้งนี้ผ ลที่ไ ด้จากการวิจัยจะเป็นแนวทางที่สามารถไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึก ษา เป็น
ข้อมูลที่สะท้อนความคิดเห็นของครูผู้สอน หัวหน้าฝ่ายงานซึ่งสามารถน้าไปเป็นแนวทางการส่งเสริมและปรับปรุงการ
บริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึก ษา และเป็นข้อเสนอแนะในการบริหารที่สามารถน้าไปใช้เ ป็น
ข้อมูลในการบริหารสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย จ้าแนกตามขนาดโรงเรียน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การบริหารสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายตามกระบวนการ บริหาร
สารสนเทศและการสื่อสารทั้ง 4 ด้านจากวงจรเดมมิ่ง มิ่ง (Deming Cycle)
ขนาดของโรงเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย 8
โรงเรียน
(กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ)

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 ด้านจากวงจรเดมมิ่ง
มิ่ง (Deming Cycle)
1.1 ด้านการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(P)
1.2 ด้านการปฏิบัติและด้าเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(D)
1.3 ด้านการติดตามประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(C)
1.4 ด้านการปรับปรุงก้าหนดวิธีแก้ไขและน้าไปสู่การปฏิบัติในการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(A)
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนีเ้ ป็นการศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายจ้าแนกตามขนาดโรงเรียน ซึ่งสามารถเป็นแนวทางการส่งเสริมและปรับปรุงการบริหาร
จัดการสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา และเป็นข้อเสนอแนะในการบริหารที่สามารถน้าไปใช้เป็นข้อมูลใน
การบริหารสถานศึกษาต่อ

ผลการศึกษา
จากการท้าการวิ จัย การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงรายจ้าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกระบวนการบริหาร
สารสนเทศและการสื่อสาร ทั้ง 4 ด้าน จากวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle)4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผนการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(P)2) ด้านการปฏิบัติและด้าเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อ สาร(D) 3) ด้านการติดตามประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(C)4) ด้านการ
ปรับปรุงก้าหนดวิธีแก้ไขและน้าไปสู่การปฏิบัติในการบริหารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร(A) พบว่า การ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ในภาพรวมและรายด้านมีการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (  =3.73, S.D.= 0.56) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการปรับปรุงก้าหนดวิธีแก้ไขและน้าไปสู่การปฏิบัติใน
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(A) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 ด้านที่ 2 , 3 และ 1มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับดีมีค่าเฉลี่ย 3.77 , 3.70, 3.63 ตามล้าดับ

สรุปผลและอภิปรายผล
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย รวมทั้งสิ้น 181
คน ส้าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น ผู้ให้ข้อมูลเพื่อศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงรายประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายและครู
ตัวแปรต้นที่ใช้วิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จ้านวน 8 โรงเรียน จ้าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน ส่วนตัวแปรตาม คือ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกระบวนการบริหารสารสนเทศและ
การสื่อสาร ทั้ง 4 ด้าน จากวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) 4 ด้า น ประกอบด้ว ย 1) ด้านการวางแผนการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(P) 2) ด้า นการปฏิบัติและด้า เนินการบริห ารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อ สาร(D))3) ด้านการติดตามประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(C)4) ด้านการปรับปรุง
ก้าหนดวิธีแก้ไขและน้าไปสู่การปฏิบัติในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(A)
จากผลการวิจัย เรื่อง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย มีประเด็นที่จะน้ามาอภิปราย ได้ดังนี้
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ในภาพรวมมีอยู่
ในระดับดี โดยในแต่ละด้านมีประเด็นที่ควรน้ามาอภิปรายได้ดังนี้
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ด้านที่ 1 ด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ด้านการวางแผนการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(P)
ผลการวิจัยพบว่าโรงเรียนขนาดกลาง มีระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แตกต่างกับ
โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษการเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินงาน การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล้าดั บสูงสุดแสดงว่า โรงเรียนในสัง กัด
เทศบาลนครเชียงรายได้ มีการจัดตั่งคณะกรรมการ ประชุม และมีการเสนอให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินงาน ของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และการร่วมวางแผนการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างสม่้าเสมอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในล้าดับต่้าสุด ชี้ใ ห้เ ห็นว่าโรงเรียน มีก ารร่วมกันวางแผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับ มาก แต่เมื่อเทียบ
ตามขนาดโรงเรียนแล้วโรงเรียนขนาดกลางมีความแตกต่างกับโรงเรียนขนาดอื่นทั้งที่อยู่ในระดับมากเหมือนกัน ดั้งนั้น
ควรมีการวางแผนการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างสม่้าเสมอมากขึ้น เพื่อพัฒนาครู และ
บุคลากรทีใ่ ห้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนเทศได้ดี
ด้ า นที่ 2 ด้ า นการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สารด้ า นการด้ า เนิ นการบริห า รเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(D)
ผลการวิจัยพบว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกต่าง
กับโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดกลาง และระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับ
มาก มีการจัดให้มีอุปกรณ์ต่อพ่วงกั บคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพียงพอกับความต้องการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ล้าดับสูงสุด มีระดับมาก แสดงว่า โรงเรียนในสังกั ดเทศบาลนครเชียงรายได้ มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่อพ่วงกับ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพียงพอกับความต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราวี ณยา สุวรรณณัฐโชติ
(2546,หน้า 64) มีการศึกษาแนวโน้มการจัดการโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานสารสนเทศ มีกลยุทธคือการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และการจัดหาสื่อการสอนและเนื้อหาสาระทางดิจิตอล ด้านการ
พัฒนาวิชาชีพครู มีกลยุทธคือการวางวิสัยทัศน์รวม การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของครูการก้าหนดแผนงานการ
สร้างความตระหนักการแนะน้า โน้มน้าว การอบรมครู การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและการก้ากับติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่องและ จริงจัง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล้าดับต่้าสุดและมีระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอยู่ในระดับดี ชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนต้องให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรูปแบบของคณะ
กรรมการฯ การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการคณะกรรมการฯ เช่น การประชุมทางไกล
ด้านที่ 3 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ด้านการติดตามประเมินผลการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร (C)
ผลการวิจัยพบว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แตกต่าง
กั บ โรงเรี ย นขนาดใหญ่ แ ละโรงเรี ย นขนาดกลาง และระดั บ การบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
อยู่ในระดับมาก ชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีก ารก้ ากั บ ติดตามและตรวจสอบการด้าเนินงานตามแผนมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในล้าดับสูงสุด มีระดับมาก แสดงว่า โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีการก้ากับติดตามภายใน ของคณะผู้บริหาร
มีก้ากับ ติดตาม การด้าเนินงานตามแผนงานเทคโนโลยี และการนิเทศนิดตามภายใน(จากส้านักการศึกษา)ด้านการ
พัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล้าดับต่้าสุด มีระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การสื่อสารอยู่ใ นระดับมาก ชี้ใ ห้เ ห็นว่าโรงเรียนต้องได้รับการนิเทศติดตาม จากหน่วยงานต้อนสังกั ด หรือ ส้านัก
การศึกษาเทศบาลนครเชียงรายด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(นิเทศภายใน) เพื่อการประเมิ นผล
การปฏิบัติงาน การรายงานผล รวมถึงการก้ากับดูแลและสอดส่องดูแลการใช้เทคโนโลยีอย่างสม่้าเสมอรวมถึงการ
รายงานผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงานต้อนสังกัดอย่างสม่้าเสมอ
ด้านที่ 4 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ด้านการปรับปรุงก้าหนดวิธแี ก้ไขและน้าไปสู่การ
ปฏิบัติในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (A)
ผลการวิจัยพบว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกต่าง
กับโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดกลาง และระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับ
มาก โรงเรียนมีวิเคราะห์ความส้าเร็จและน้าแนวทางไปวางแผนก้าหนดแก้ปัญหาหลังเสร็จสิน้ ภาคเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ล้าดับสูงสุด มีระดับมาก แสดงว่า โรงเรียนมีการการวิเคราะห์ความส้าเร็จและน้าแนวทางไปวางแผนและผู้บริหารสั่ง
การให้มีก ารด้าเนินแก้ปัญหาด้ านการบริ หารเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มีค่ าเฉลี่ ยอยู่ใ นล้ าดั บ ต่้ า สุ ด
มีระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารควรมีการสั่งการให้มีการด้าเนิน
แก้ปัญหาด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ วางแผนเมื่อพบปัญหา ซึ่งอาจจะติดปัญหาหลาย
อย่ า งท้ า ให้ ก ารสั่ ง การล่ า ช้ า (ราตรี ดวงไชย ,2550,หน้ า 70)ได้ เ ปรี ย บเที ย บความพร้ อ มโดยรวมของโรงเรียน
มัธยมศึกษามีความพร้อมมากกว่าโรงเรียนขยายโอกาสอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ สภาพปัญหาการใช้ทรัพยากรทาง
การศึกษาที่พบมากที่สุดคือ ด้านการเงิน คือ งบประมาณที่จะน้ามาจัดซื้อ จัดจ้างและการซ่อมบ้ารุงวัสดุ -อุปกรณ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะ
ด้ ว ยเหตุ ที่ พ บว่ า ยั ง ขาดการศึ ก ษาประเด็ น ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งปั ญ หาว่ า ด้ า นไหนควรให้ ค วามส้ า คั ญ
เป็นอันดับแรก ข้อเสนอแนะจากการวิจัยพบว่า ด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ด้านการวาง
แผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(P) อยู่ในระดับที่ต่้าที่สุดจาก 4 ด้านที่กล่าวมาและพบว่าความ
แตกต่าง ระหว่างโรเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีความแตกต่างในด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ด้านการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(P) แตกต่างกับโรงเรียนขนาดใหญ่ และ ขนาดกลาง
อาจเป็นเพราะการจัดสรรงบประมาณ และอ้านาจการวางแผนการใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการ ที่พบมากที่สุดคือ ด้านการวางแผน การจัดสรรงบประมาณ ด้านการเงิน คือ งบประมาณที่จะน้ามา
จัดซื้อ จัดจ้างและการซ่อมบ้ารุงวัสดุ -อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่เพียงพอ และการก้ากับ
ติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด ที่มีระดับค่าเฉลี่ยในระดับที่ต่้า ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข คือ ควรมีการวางแผน
งานที่คลอบคลุมตามผลการวิจัยที่ออกมาว่าด้าน1 ด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ด้านการวาง
แผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(P)มีความแตกต่างกันระหว่างรายคู่ โรงเรียนขนาดใหญ่ และ
ขนาดกลาง มีความแตกต่างกับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ดังนั้น ควรมีการวางแผนมีการประชุม จัดตั้งคณะกรรมการ
การจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัดเพิ่มขึ้น ควรมีการระดมทรัพยากรด้านการเงิน และควรมีการก้ากับติดตามเรื่อง
ของการประเมินสถานศึกษาภายในจากต้นสังกัดอย่างสม่้าเสมอ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ด้านการ
วางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ด้านการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าเหตุที่ท้าให้การบริหารเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนขนาดที่ต่างกันท้าไมถึงมีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ด้าน
การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ตา่ งกัน
ควรเพิ่มการศึกษาจากรายงานของส้านักการศึกษาเทศบาลนครเชียงรายหรือหน่วยงานต้นสังกัดในระดับที่
สูงขึน้ ไป เนื่องจากรายงานสถานศึกษาของโรงเรียนทั้ง 8 โรงเรียนเพื่อเปรียบเทียบและเป็นแนวทางในการตั้งประเด็น
ค้าถามซึ่ง พบรายงานเกี่ ยวกับด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสารจากรายงานของโรงเรียนยัง
รายงานไม่ครอบคลุม
ควรเพิ่มข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร ด้านการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน
เพิ่มกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะผู้บริหาร เพื่อทราบถึงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับ
ที่สูงขึ้นและเปรียบเทียบความแตกต่างได้ง่ายขึ้น แยกโรงเรียนแต่ละระดับ เช่นโรงเรียนระดับประถม และมัธยม ซึ่งมี
ความแตกต่างของระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกต่างกัน
จากการวิจัยพบว่าระดับการบริหารอยู่ในระดับมาก เหมือนกันแต่การเปรียบเทียบรายคู่มีความแตกต่างกัน
ซึ่งควรหาข้อเปรียบเทียบให้ชัดเจนขึน้ หรือหากรอบแนวคิดอื่นที่มาสนับสนุนสมมุติฐานที่ตงั้ ไว้
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บทคัดย่อ
การศึกษาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานในอ้าเภอเวียงแก่น สังกัดส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการบริหารระบบสารสนเทศในการ
บริหารงาน 4 ด้าน และแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานในอ้าเภอเวียงแก่น สังกัด
ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ้าเภอเวียงแก่น จ้านวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลการศึกษาพบว่า
1. การบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานในอ้าเภอเวียงแก่น สัง กั ดส้านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมของการบริหารงาน 4 ด้าน ดังนี้ 1) งานบริหารวิชาการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 2) งานบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับมาก 3) งานบริหารบุคคล อยู่ในระดับมาก 4) งานบริหารทั่ วไป
อยู่ในระดับมากที่สุด
2. แนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ้าเภอเวียงแก่น สังกัดส้านักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมของการบริหารงาน 4 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านการรวบรวมข้อมูล สถานศึกษาควรมีก้าหนดวิธีการ การก้าหนดผู้ รับผิดชอบการ เก็บรวบรวม
ข้อมูลให้ชัดเจน มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการบริหารงานของสถานศึกษา
2.2 ด้านการตรวจสอบข้อมูล สถานศึกษาควรตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของแหล่งที่มา
ของข้อมูลส้าหรับการบริหารงานของสถานศึกษา
2.3 ด้านการประมวลผลข้อมูล จัดเรียงล้าดับแยกแยะตามลักษณะและประเภท จัดแบ่งกลุ่มของข้อมูล
ใช้ค่าสถิตทิ ี่เหมาะสมกับข้อมูลที่จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลให้เป็น สารสนเทศได้ครอบคลุมครบถ้วน
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2.4 ด้านการน้าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ สถานศึกษาควรมีการจัดล้าดับสารสนเทศตาม ความเร่งด่วน
และความส้าคัญในการน้าไปใช้
2.5 ด้านการจัดเก็บ ข้ อมูล และสารสนเทศ สถานศึก ษาควรมีก ารเก็ บ รัก ษาข้ อมู ลและ สารสนเทศ
ในรูปแบบฐานข้อมูล โดยการจ้าแนกหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวก ส้าหรับการสืบค้นข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน
งานต่าง ๆ
ค้าส้าคัญ: ระบบสารสนเทศ

Abstract
The purpose of this study was study the information system management and the suggestions for
information system management of schools in Wiang Kaen District, Office of Chiang Rai Primary Educational Service
area 4. Questionnaires which was given to the 60 peoples consisting of directors and teachers who concerned
with school information system. Descriptive statistics that are used in the data analysis include average, and
standard deviation
The results of the study found;
1. The information system management of schools in Wiang Kaen District, Office of Chiang Rai Primary
Educational Service area 4 overall management of 4 areas : 1. ) Academic management overall is the highest
levels. 2. ) Budget management overall is the high levels. 3) People management overall is the high levels. 4)
General management overall is the highest levels.
2. The guidelines of information system management of schools in Wiang Kaen District, Office of Chiang
Rai Primary Educational Service area 4 overall management of 4 areas :
2.1 The collecting data, school should determine how to collecting data. Determining the responsible
person to collect data to appropriate and consistent with the administration of the school.
2.2 The checking data, school should verify the authenticity and integrity of data for the administration
of the school.
2 . 3 The processing data, school should sort to distinguish according to the characteristics and
categories. Use the appropriate statistics to store data and process into complete information.
2.4 The presenting data and information, sorting information according to urgency and importance in
applying.
2 . 5 The storing data and information, school should keep information in a database, classification
systematically and easy to find information to use in various tasks.
Keywords: Information System
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บทน้า
ปั จ จุ บั น โลกได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว เป็ น ผลมาจากความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้อง
เผชิญกับระบบเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขันอย่างเสรีและไร้พรมแดนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ความท้าทายใหม่ใ น
กระแสโลกาภิวัตน์รอบใหม่ของโลกคือ การก้าวเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of things) ในส่วนของภาครัฐ
ได้มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานการศึกษาได้น้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานด้าน ต่าง ๆ
ของหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษา ดังจะเห็นได้จากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560–2579 ที่ได้มีการก้าหนด
ยุทธศาสตร์ใ นการพัฒนาด้านที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึก ษา กล่าวคือ
การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานส้าหรับประชากรเป็นกลไกหลักส้าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จึงเป็น
หน้าที่ของรัฐในการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อลดความ
เหลื่อมล้้า โดยการพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เท่าเทียม และจัดให้มีระบบสนับสนุน และ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยพัฒนาระบบ
ข้ อ มู ล และสารสนเทศที่ ถู ก ต้ อ งและเป็ น ปั จ จุ บั น ในการบริห ารจั ด การและการตั ด สิน ใจเชิ ง นโยบายที่ ส่ ง ผลต่อ
กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ทั้งผู้เรียนและสถานศึกษาที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากระบบ
เทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาที่เปิดช่องทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไร้ขีดจ้ากัด เพื่อ
สร้างความเสมอภาคในการศึกษาเรียนรู้โดยไม่จ้ากัดรูปแบบ เวลา และสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์ด้านการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส้าหรับหน่วยงานทางการศึกษาได้ด้าเนินการ ได้แก่ 1) เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูล
กลางรายบุคคลทุกช่วงวัยที่เชื่อมโยงกันได้ และสามารถแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลระหว่างกระทรวงศึก ษาธิการและ
หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง 2) เพื่อให้มีร ะบบฐานข้อมูลด้านการศึก ษาและที่เ กี่ยวข้อง ที่เ ป็นระบบเดียวกั นทั้ง ประเทศ
สามารถใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) เพื่อให้มีระบบสารสนเทศ
ทางการศึก ษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึก ษา การติดตามและ
ประเมินผล (ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน้า 119) สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่ม สารสนเทศ ส้านัก นโยบายและแผนได้เห็นความส้าคัญของการจัดระบบ
สารสนเทศได้จัดท้าและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)
เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมู ลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย การจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล ข้อมูลด้านเทคโนโลยีของโรงเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล สิ่งก่อสร้าง ข้อมูล
ครุภัณ ฑ์ ข้อมูลตามแบบสอบถามการศึกษาเพื่อปวงชน เป็นวิธีก ารบันทึก ประมวลผลและรายงานผลข้อมูลด้า น
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถช่วยให้การท้างานของบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลด้านข้อมูลสารสนเทศของสถานศึก ษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงได้ด้าเนินการจัดท้า
ระบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบันทึก ประมวลผล และรายงานผลข้อมูลด้าน
การศึก ษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง เป็นระบบที่ติดตั้ง บน Web Application Server ของส้านัก งานคณะกรรมกาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ www.bopp-obec.info จะสามารถช่วยให้การท้างานของบุคลากรด้านข้อมู ลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และใช้เ ป็นแนวทางในการปฏิบัติง านด้านสถิติ ข้อมูลพื้นฐานทางการศึก ษาของโรงเรียน และส้านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูล การรับ - ส่งข้อมูลในปีการศึกษา 2560 เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับ อธิปัตย์ คลี่สุนทร (2556) กล่าวว่าการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
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บริหารการศึกษา ช่วยท้าให้เกิดประสิทธิภาพในการท้างานมากขึ้น ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ ค่าใช้จ่าย นอกจากนั้น ยัง ช่วย ให้เ กิดการเชื่อมโย งแลกเปลี่ยนข้ อ มู ล
สารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นระบบการส่งผ่านข้อมูล 2 ทาง (Two-way communication) ต่างจาก
แต่เดิมซึ่งแต่ละฝ่ายส่งหรือรับเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัด ได้ด้าเนินการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ 1) การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management
Center 2017 : DMC60) 2) การจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) 3) การจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง (BOBEC) และ 4) การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษา ( Education Management
Information System : EMIS) (คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผนส้านักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 2560,หน้า 1)
การจั ด ระบบบริ ห ารและสารสนเทศของสถานศึ ก ษา นั บ ว่ า มี ค วามส้ า คั ญ และจ้ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการ
ด้าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ และครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาต้องมี
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา ที่น้าไปสู่คุณภาพของผู้เรียน รวมถึงระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เป็น
ระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา โดยผู้บริหารสถานศึก ษา
สามารถน้าไปใช้ใ นการตั ดสิ นใจด้ าเนิ นการต่ าง ๆ ตามระบบการประกั น คุณ ภาพภายในสถานศึก ษาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2554, หน้า 5) โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึง ได้ด้าเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดระบบบริหารและสารสนเทศใน
องค์กรให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม ประสานงานและควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์ของกลุ่มนโยบายและแผนให้อยู่ในสภาพ
การใช้ง านได้ตลอดเวลา พร้อมทั้ง ให้ค้าแนะน้า และร่วมจัดท้าคู่มือการใช้ร ะบบ คู่มือ เอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่จะ
น้าเสนอสารสนเทศของส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ใน Web site ให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง ของฝ่ายงาน 4 ด้านของ
โรงเรียน ประกอบด้วย งานบริหารงานวิช าการ งานบริหารงานงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป
เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ เป็นเครื่องมือส้าคัญในการตัดสินใจ การแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล
ของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ เป็นเครื่องมือในการวางแผน การบริหารจัดการการศึกษา การ
จัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ และการติ ดตามประเมินผล การก้ ากั บ ควบคุม การปฏิบัติง านให้มี ประสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล ตรงตามแผนหรือเป้าหมาย (คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา กลุ่มนโยบายและ
แผนส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 2560, หน้า 3)
จากปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษามีความจ้าเป็นและมีความส้าคัญ
อย่างมากในการวางแผนการบริหารการศึกษา วางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด และ
การคิดตัดสินใจลงมื อ ปฏิ บัติใ นงานบริห ารด้ านต่ าง ๆ ดัง นั้นผู้วิจัยจึง มีค วามสนใจที่ จ ะศึก ษาการบริห ารระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ้าเภอเวียงแก่น สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 ทั้งนี้เพื่อจะได้น้าข้อมูลผลการศึกษาที่ได้ไปเป็นแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศส้าหรับผู้บริหาร ตลอดผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา และ
เกิดความพร้อมในการด้าเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษากระบวนการบริหารระบบสารสนเทศในการบริหารงาน 4 งาน ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ้าเภอเวียงแก่น สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 (2) เพื่อ
ศึกษาแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ้าเภอเวียงแก่น สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้ศกึ ษากระบวนการบริหารระบบสารสนเทศของถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานในอ้าเภอ เวียง
แก่น สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดังนี้
ตัวแปรต้น
การบริหารงาน 4 งาน
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ได้แก่
1. ด้านวิชาการ
2. ด้านงบประมาณ
3. ด้านบริหารงานบุคคล
4. ด้านบริหารทั่วไป

ตัวแปรตาม
กระบวนการบริหารระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1.1 การรวบรวมข้อมูล
1.2 การตรวจสอบข้อมูล
1.3 การประมวลผลข้อมูล
1.4 การน้าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
1.5 การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มีวั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ศึ ก ษากระบวนการและแนวทางการบริห ารระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ้าเภอเวียงแก่น สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นการ
วิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) ผู้ศึกษาได้ด้าเนินการตามล้าดับขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานและครูผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดู แ ลงานข้ อ มู ล สารสนเทศของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในอ้ า เภอเวี ย งแก่ น สั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต 4 ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในปี ก ารศึ ก ษา 2560 จ้ า นวน 20 โรงเรีย น ประกอบด้ ว ย ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา จ้านวน 20 คน ครูผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนละ 2 คน จ้านวน 40 คน รวม
จ้านวนทั้งสิ้น 60 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษากระบวนการบริหารระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานในอ้าเภอเวียงแก่น สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผู้ตอบ
แบบสอบถาม คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึก ษา ขั้น
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พื้นฐานในอ้าเภอเวียงแก่ น สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน มี 1 ชุด ส้าหรับการบริหารงาน 4 งานของสถานศึกษา ได้แก่ 1) ด้านบริหารงานวิชาการ 2) ด้าน
บริหารงบประมาณ 3) ด้านบริหารงานบุคคล 4) ด้านบริหารทั่วไป
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานในอ้าเภอ
เวียงแก่น สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งครอบคลุมขอบข่ายการบริหารงาน
โรงเรียน 4 งาน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) เรียงระดับการบริหารงานจากมากที่สุดไป
หาน้อยที่สุด แบ่งออกเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open- ended Question) เกี่ยวกั บแนวทางการบริหารระบบ
สารสนเทศ 5 ขั้นตอน ของการบริหารงาน 4 งาน ของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานในอ้าเภอเวียงแก่น สังกัดส้านักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ขั้นตอน ของ
การบริหารงาน 4 งาน ของสถานศึกษา ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การน้า
เสนอข้อมูลและสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ โดยแสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ว
น้าเสนอในรูปความเรียงประกอบตาราง ส้าหรับเกณฑ์ในการแปลค่าระดับความคิดเห็น (บุญชม ศรีสะอาด. 2545
หน้า 103) มีดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง มีระดับการบริหารระบบสารสนเทศอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง มีระดับการบริหารระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง มีระดับการบริหารระบบสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง มีระดับการบริหารระบบสารสนเทศอยู่ในระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง มีระดับการบริหารระบบสารสนเทศอยู่ในระดับน้อยที่สดุ
2. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 5 ขั้นตอน ของการบริหารงาน 4 งาน ของสถานศึก ษา โดยการวิเ คราะห์ ข้ อมูลเชิง เนื้อ หา (Content
Analysis) แล้วน้าข้อมูลที่ได้จากตอบแบบสอบถามแบบมาสรุปตามประเด็นหัวข้อ

ผลการศึกษา
1. จากผลการศึกษากระบวนการบริหารระบบสารสนเทศในการบริหารงาน 4 งาน ของสถานศึก ษาขั้น
พืน้ ฐานในอ้าเภอเวียงแก่น สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
สรุปได้ดังต่อไปนี้
งานบริหารวิชาการ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการบริหารงานการบริหารวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับสูงสุดได้แก่ ด้านการรวบรวมข้อมูลและด้านการตรวจสอบข้อมู ล
มีค่าเฉลี่ย 4.84 อยู่ในระดับมากที่สุด ระดับรองลงมาคือ ด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.66 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ด้านการน้าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมาก และระดับน้อยสุดคือ ด้าน
การประมวลผลข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก ตามล้าดับ
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งานบริหารงบประมาณ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการบริหารงานการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 4.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับสูงสุดได้แก่ ด้านการตรวจสอบข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.67 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ระดับรองลงมาคือ ด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับมาก ด้านการ
รวบรวมข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก ด้านการน้าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับ
มาก และระดับน้อยสุดคือ ด้านการประมวลผลข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับมาก ตามล้าดับ
งานบริหารบุคคล
ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ระดั บ การบริ หารงานการบริห ารบุ ค คลอยู่ ใ นระดั บมาก
มีค่าเฉลี่ย 4.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับสูงสุดได้แก่ ด้านการตรวจสอบข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.83 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ระดับรองลงมาคือ ด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้าน
การประมวลผลข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมาก ด้านการน้าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ใน
ระดับมาก และระดับน้อยสุดคือ ด้านการรวบรวมข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก ตามล้าดับ
งานบริหารทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการบริหารงานการบริหารทั่วไปอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับสูงสุดได้แก่ ด้านการรวบรวมข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.76 อยู่ในระดับ
มากที่สุด ระดับรองลงมาคือ ด้านการจัดเก็ บข้อมูลและสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการ
ตรวจสอบข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.66 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการน้าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ใน
ระดับมาก และระดับน้อยสุดคือ ด้านการประมวลผลข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก ตามล้าดับ
2. จากผลการศึกษาแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ้าเภอเวียงแก่น
สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังต่อไปนี้
งานบริหารวิชาการ
1. งานบริ ห ารวิ ช าการของสถานศึก ษามีแนวทางด้ า นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล เพื่ อ ให้ ไ ด้ข้ อ มูลซึ่ง เป็น
สารสนเทศของสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษามีก ารจัดวางระบบการจัดเก็ บรวบรวมข้อมูลของแต่ละงานในฝ่า ย
วิชาการให้มีความชัดเจน มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการใช้ประโยชน์ การ
ก้าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนส้าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง และมีการวางแผนการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการสืบค้น การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการท้างานด้านเก็บรวมรวม
ข้อมูล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมส้าเร็จรูปต่างๆ สถานศึก ษาควรมีก ารจัดประชุม ค ณะท้างานและ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานสารสนเทศสถานศึ กษาเพื่อ ชี้ แจงวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล อย่ า งต่ อ เนื่อ ง และ
สถานศึกษาควรมีการจัดท้าปฏิทินการศึกษา ปฏิทินวิชาการของสถานศึกษา
2. งานบริ ห ารวิ ช าการของสถานศึ ก ษามี แ นวทางด้ า นการตรวจสอบข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ซึ่ ง เป็ น
สารสนเทศของสถานศึกษา ได้แก่ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศเพื่อดูแลแก้ไข ปรับปรุง และตรวจสอบข้อมูลต่าง
ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามแต่ละฝ่ายงาน
ให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล แหล่งที่มา เอกสารต้ารา คู่มือแนวทางด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องก่อนน้ามาใช้งาน
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3. งานบริ ห ารวิ ช าการของสถานศึ ก ษามีแ นวทางด้ า นการประมวลผลข้ อ มูล เพื่ อ ให้ ไ ด้ข้ อ มู ลซึ่ง เป็น
สารสนเทศของสถานศึ ก ษา ได้ แ ก่ สถานศึ ก ษาควรประมวลผลข้ อ มู ล โดยน้ า เครื่ อ งมื อ ที่ ทั น สมั ย มาใช้ และมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องตอบสนองกับความต้องการใช้งานได้เป็นอย่างดี มีบุคลากรที่มีความช้านาญแต่ละด้าน การ
ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ควรมีรูปแบบวิธีก ารที่เ ป็นมาตรฐานตามขั้นตอนด้าเนินงาน การวิเคราะห์ผ ล
ข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ โดยการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน ควรมีการประเมินผลการด้าเนินงานด้านการ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการประมวลผลข้อมูลต่อไป
4. งานบริหารวิชาการของสถานศึกษามีแนวทางด้านการน้าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่ง
เป็นสารสนเทศของสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึก ษาควรมีการน้าเสนอข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
เอกสาร แสดงสถิติ วารสาร หนังสือ ป้ายนิเทศ หรือเว็บไซต์ น้าข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วไปใช้ในการวางแผน
เช่น แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปี การด้าเนินงานประกันคุณภาพการศึ กษา ใช้ส่อื สารสนเทศเข้ามา
ช่ ว ยในการน้า เสนอข้ อ มูล ที่ กระชับ เข้ า ใจง่ า ยและครอบคลุ ม ภาระงาน เช่ น เครื่ อ งคอมพิว เตอร์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป และวิเคราะห์ วางแผน เพื่อพัฒนางานสารสนเทศ
5. งานบริหารวิชาการของสถานศึกษามีแนวทางด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ เพื่ อให้ได้ข้อมูลซึ่ง
เป็นสารสนเทศของสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึก ษาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รูปแบบของเอกสารรูปเล่มรายงาน การมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหน้าที่ในการปฏิบัติงานดูแลการจัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศ รูปแบบของฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ควรจัดห้องส้าหรับ
จัดเก็ บข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึก ษา การจัดเก็ บข้อมู ลบนฐานข้ อมู ลระบบสารสนเทศของ ส้านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน หรือส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อสะดวกต่อ
การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัดและการน้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
งานบริหารงบประมาณ
1. งานบริหารงบประมาณของสถานศึกษามีแนวทางด้านการเก็ บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่ง เป็น
สารสนเทศของสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาควรมีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบหน้าที่เก็ บรวบรวมข้อมูล ที่
ชัดเจน มีการจัดวางระบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละงานในฝ่ายบริหารงบประมาณให้มีความชัดเจนส้าหรับ
การเก็ บรวบรวมข้อมูลในแต่ละด้านที่เ กี่ยวข้อง และมีก ารวางแผนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็น
หมวดหมู่ มีการจัดท้าบัญชี เพื่อง่ายต่อการสืบค้นและใช้ประโยชน์และการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยใน
การท้างานด้านเก็บรวมรวมข้อมูล
2. งานบริหารงบประมาณของสถานศึก ษามีแนวทางด้านการตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้ไ ด้ข้อมูลซึ่ง เป็น
สารสนเทศของสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาแต่ง ตั้ง ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศเพื่อดูแลแก้ไ ข ปรับปรุง และ
ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน มีความถูกต้องอยู่เสมอ ความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งที่มาของข้อมูล
3. งานบริหารงบประมาณของสถานศึกษามีแนวทางด้านการประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่ง เป็น
สารสนเทศของสถานศึ ก ษา ได้ แ ก่ สถานศึ ก ษาควรประมวลผลข้ อ มู ล โดยน้ า เครื่ อ งมื อ ที่ ทั น สมั ย มาใช้ และมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องตอบสนองกับความต้องการใช้งานได้เป็นอย่างดี มีบุคลากรที่มีความช้านาญแต่ละด้าน การ
ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ควรมีรูปแบบวิธกี ารที่เป็นมาตรฐานตามขั้นตอนด้าเนินงาน
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4. งานบริหารงบประมาณของสถานศึกษามีแนวทางด้านการน้าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ซึ่งเป็นสารสนเทศของสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาควรมีการน้าเสนอข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
เอกสาร แสดงสถิติ วารสาร หนัง สือ ป้ายนิเ ทศ หรือเว็บไซต์ การประสานความร่วมมือกั บหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับ
สารสนเทศด้านงานบริหารงบประมาณ เช่น กรมบัญชีกลาง กระทรวงพาณิชย์ และส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
5. งานบริหารงบประมาณของสถานศึกษามีแนวทางด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ซึ่งเป็นสารสนเทศของสถานศึกษา ได้แก่ มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหน้าที่ในการปฏิบัติงานดูแลการจัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศ จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เอกสารรูปเล่มหรือรายงานในตู้เก็บเอกสาร
รูปแบบของฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ และห้องส้าหรับจัดเก็บข้อมูล
งานบริหารบุคคล
1. งานบริหารงบประมาณของสถานศึกษามีแนวทางด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ซึ่งเป็นสารสนเทศของสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาควรมีก ารมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบหน้าที่เ ก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลของสถานศึกษาที่ชัดเจน ควรก้าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนส้าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง และมีการวางแผนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ มีการจัดท้าบัญชี
ข้อมูลบุคคล เพื่อง่ายต่อการสืบค้นและใช้ประโยชน์ มีการจัดประชุมคณะท้างานและผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ มี
การก้าหนดรูปแบบเอกสารในเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลของสถานศึกษา
2. งานบริหารบุคคลของสถานศึกษามีแนวทางด้านการตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็นสารสนเทศ
ของสถานศึกษา ได้แก่ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศเพื่อดูแลแก้ไข ปรับปรุง และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็น
ปัจจุบันมีความถูกต้องอยู่เสมอโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป
3. งานบริหารบุคคลของสถานศึกษามีแนวทางด้านการประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็นสารสนเทศ
ของสถานศึกษา ได้แก่ การประมวลผลข้อมูลโดยน้าเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ และมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตอบสนอง
กับความต้องการใช้งานได้เป็นอย่างดี การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน b มีรูปแบบวิธีการที่เป็นมาตรฐานตาม
ขั้นตอนด้าเนินงาน
4. งานบริหารบุคคลของสถานศึกษามีแนวทางด้านการน้าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่ง
เป็นสารสนเทศของสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาน้าข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วไปใช้ในการวางแผนงานของ
สถานศึกษา เช่น แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
5. งานบริหารบุคคลของสถานศึกษามีแนวทางด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่ง
เป็นสารสนเทศของสถานศึกษา ได้แก่ มีผู้รับผิดชอบหน้าที่ในการปฏิบัติงานดูแลการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศของ
งานบริหารบุคคลในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เอกสารรูปเล่มหรือรายงาน จัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศของ
งานบริหารทั่วไป
1. งานบริหารทั่วไปของสถานศึกษามีแนวทางด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็นสารสนเทศ
ของสถานศึกษา ได้แก่ ควรก้าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนส้าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง และมีการ
วางแผนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ มีก ารจัดท้าบัญชี เพื่อง่ายต่อการสืบค้นและใช้
ประโยชน์สถานศึกษาควรมีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
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สารสนเทศมาช่วยในการท้างานด้านเก็บรวมรวมข้อมูล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมส้าเร็จรูป ต่าง ๆ ใช้
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย
2. งานบริหารทั่วไปของสถานศึกษามีแนวทางด้านการตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็นสารสนเทศ
ของสถานศึกษา ได้แก่ ก้าหนดผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศเพื่อดูแลแก้ไข ปรับปรุง และตรวจสอบข้อมูล ต่าง ๆ ให้เป็น
ปัจจุบันและมีความถูกต้องอยู่เสมอ การนิเทศติดตามตรวจสอบข้อมูลการด้าเนินงาน ระหว่างปีการศึกษาและรอบปี
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และประเมินผลการด้าเนินงานของงานบริหารทั่วไปในด้านต่าง ๆ
3. งานบริหารทั่วไปของสถานศึกษามีแนวทางด้านการประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็นสารสนเทศ
ของสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาควรประมวลผลข้อมูลโดยน้าเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ และมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ตอบสนองกับความต้องการใช้งานได้เป็นอย่างดี และการประเมินผลการด้าเนินงานด้านการประมวลผลข้อมูล เพื่อ
เป็นแนวทางการพัฒนาการประมวลผลข้อมูลต่อไป
4. งานบริหารทั่วไปของสถานศึกษามีแนวทางด้านการน้าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็น
สารสนเทศของสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาควรใช้ส่ือสารสนเทศเข้ามาช่วยในการน้าเสนอข้อมูลให้มีความถู กต้อง
และครอบคลุม ภาระงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป มีก ารน้าเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร แสดงสถิติ วารสาร หนังสือ ป้ายนิเทศ หรือเว็บไซต์ น้าข้อมูลที่ผ่านการ
ประมวลผลแล้วไปใช้ในการวางแผนงานของสถานศึก ษา เช่น แผนการพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ก้ าหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการศึกษาวิเคราะห์ วางแผน เพื่อพัฒนางานสารสนเทศเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
5. งานบริหารทั่วไปของสถานศึกษามีแนวทางด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็น
สารสนเทศของสถานศึกษา ได้แก่ ควรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหน้าที่ในการปฏิบัติงานดูแลการจัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศของงานบริหารทั่วไป สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดห้อง
ส้าหรับจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ ตู้เก็บเอกสาร และจัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานในอ้าเภอเวียงแก่น สังกัดส้านักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ครั้งนี้มีประเด็นส้าคัญที่สามารถน้ามาอภิปรายผลได้ดังนี้
งานบริหารวิชาการ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการบริ หารงานการบริหารวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาเห็นถึงความส้าคัญของระบบสารสนเทศ เพราะจ้าเป็นต้องจัดข้อมูลต่าง ๆ ให้สอดรับ
กับการประเมินคุณภาพ ประกอบกับสถานศึกษาต่าง ๆ ต้องเตรียมข้อมูลไว้เพื่อรองรับทั้งการประเมินคุณภาพภายใน
และการเมินคุณภาพภายนอก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับสูงสุดได้แก่ ด้านการรวบรวมข้อมูลและด้านการ
ตรวจสอบข้อมูล ระดับรองลงมาคือ ด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ ด้านการน้าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ และ
ระดับน้อยสุดคือ ด้านการประมวลผลข้อมูล ตามล้าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒน์ (2548) ได้
ศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประสานงานของส้านักงานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีประเด็น
ส้าคัญดั ง นี้ สภาพการด้าเนินงานการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประสานงานของส้านัก งานเขตพื้ นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า การบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลมีระดับมากที่สุด
มีการก้าหนดแผนการปฏิบัติงาน มีการก้าหนดวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้อย่างชัดเจนและมีก ารเก็บ
รวบรวมข้อมูลให้ตรงกับความต้องการที่ใช้ด้านการตรวจสอบข้ อมูล มีการจัดสรรงบประมาณในการด้าเนินงานให้
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เพียงพอ มีการก้าหนดแผนการปฏิบัติงานและมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบงานโดยตรง ด้านการ
ประมวลผลข้อมูล มีการวางแผนในการประมวลผลข้อมูล มีการจัดกลุ่มข้อมูลที่เก็บมาให้ตรงกับความต้องการ ของ
ผู้ใช้และมีการประมวลผลข้อมูลให้เป็นไปตามก้าหนด ด้านการจัด เก็บข้อมูล มีการวางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไป
ตามสภาพและกาลเวลาของข้ อมูลแต่ละประเภท มีการจั ดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อสะดวกในการเรียกใช้ และมี
การก้าหนดนโยบายการจัดเก็บข้อมูล ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มีการจั ดหาเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล มีการก้าหนดแผนการปฏิบัติงานและมีการจัดหาและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และอุทิศเวลาท้างานด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างจริงจัง ด้านการน้าข้อมูลไปใช้ มีการจัดสรรงบประมาณในการด้าเนินการเผยแพร่ ข้ อมูล
เพียงพอ มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องอ้านวยความสะดวกในการน้าเสนอข้อมูลและมีการประชาสัมพันธ์
การใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ตอ่ การบริหารงาน ด้านประสิทธิภาพของระบบ
งานบริหารงบประมาณ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการบริหารงานการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาเห็นความส้าคัญของการจัดระบบสารสนเทศด้านงบประมาณที่เน้นรายละเอียดเพื่อ
ง่ายต่อการตรวจสอบ และเน้นความโปร่งใสในการจัดการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับสูงสุดได้แก่ ด้านการตรวจสอบข้อมูล ระดับรองลงมาคือ ด้านการจัดเก็บข้อมูล
และสารสนเทศ ด้านการรวบรวมข้อมูล ด้านการน้าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ และระดับน้อยสุดคือ ด้านการ
ประมวลผลข้อมูล ตามล้าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะรัตน์ วงศ์เติง (2551) ได้ศึกษาการด้าเนินงานระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานในเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ในการด้าเนินงาน
ระบบสารสนเทศด้านงานบริหารงบประมาณอยู่ในระดับมาก มีการก้าหนดวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ก้าหนดแนวปฏิบัติ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและแต่งตั้งคณะกรรมการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติ
เกินครึ่ง คือ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาวิจัย ส้าหรับปัญหาที่พบ คือ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนน้อย ไม่มีความ
ช้านาญในการเก็บรวบรวมข้อมูล
งานบริหารบุคคล
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการบริหารงานการบริหารบุคคลอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะสถานศึกษาต้องการจัดการข้อมูลด้านของอัตราก้าลังคนในการบริหารจัดการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสมและ
เท่าเทียม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับสูงสุดได้แก่ ด้านการตรวจสอบข้อมูล ระดับรองลงมาคือ ด้านการ
จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ ด้านการประมวลผลข้อมูล ด้านการน้าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ และระดับน้อยสุดคือ
ด้านการรวบรวมข้อมูล ตามล้าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิพร บุราไกร (2549) ได้ศึกษาเรื่องปัญหาการ
จัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีษะเกษ เขต 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาปัญหาและเปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การศึกษาตามความคิดของผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศกับผู้บริหารโรงเรียนของโรงเรียนขนาดกลางสั งกัดส้านักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาศรีษะเกษ เขต 1 โดยกลุ่มที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้เป็นผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้ปฏิบัติงาน
สารสนเทศรวม 136 คน ผลการวิจัยพบว่าการบริหารงบประมาณของโรงเรียนขนาดกลาง สั งกัดส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีษะเกษ เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
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งานบริหารทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการบริหารงานการบริหารทั่วไปอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะสถานศึก ษาเห็ นถึง ความส้ า คัญ ของการบริ หารงานเอกสาร งานสารบรรณที่มีค วามส้า คั ญ และ
จ้าเป็นต้องเก็บรักษา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับสูงสุดได้แก่ ด้านการรวบรวมข้อมูล ระดับรองลงมาคือ
ด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ ด้านการตรวจสอบข้อมูล ด้านการน้าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ และระดับน้อย
สุดคือ ด้านการประมวลผลข้อมูล ตามล้าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพลินพิศ หยาดผกา (2549) ได้ท้าการวิจัย
เรื่อง การจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ก ารศึก ษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ก ล่าวถึง ผล
การศึกษาเฉพาะกรณี ของสถานศึกษา 4 ขนาด พบว่า การจัดระบบสารสนเทศด้านงานบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับ
มาก และมีสภาพปัญหาเหมือนและแต่ งต่างกัน คือ สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ปัญหาที่พบมากคืออุปสรรคในการ
รวบรวมข้อมูล ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ด้านการตรวจสอบข้อมูลมีปัญหาไม่มาก สถานศึกษาขนาดใหญ่ ปัญหา
ที่พบคือ การเก็บรวบรวมข้อมูลมักได้ขอ้ มูลไม่ตรงตามก้าหนด ในการตรวจสอบข้อมูลมีปัญหาน้อยสถานศึกษาขนาด
กลาง ปัญหาที่พ บ คือ การวางแผนการเก็บรวบรวมข้ อมูล รูปแบบการเก็ บรวบรวมข้ อมูล ความถู ก ต้ องและเป็น
ปัจจุบัน เนื่องจากบุคลากรไม่ เห็นความส้า คัญ การตรวจสอบข้อมูลมีปัญหาพอสมควร สถานศึก ษาขนาดเล็ก ใช้
สถานที่สว่ นหนึ่งของห้องวิชาการเป็นที่จัดท้าสารสนเทศ ปัญหาที่พบคือ มีอุปสรรคของการวางแผนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลและความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมทั้งรูปแบบในการรวบรวมข้อมูล ส่วนใหญ่
มองว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวไม่จ้าเป็นต้องให้ข้อมูลกับสถานศึกษา งานซ้้าซ้อน ซึ่งสาเหตุเนื่องมาจาก ทรัพยากรบุคลากร
และงบประมาณที่แตกต่างกันของแต่ละขนาด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะส้าหรับการน้าผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะพร้อมทั้งข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
งานบริหารวิชาการ
1.) ด้านการรวบรวมข้อมูล สถานศึกษาควรมีก้าหนดวิธกี าร การก้าหนดผู้รับผิดชอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
ให้ชัดเจน มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการบริหารงานวิช าการของสถานศึก ษาตามมาตรฐานการศึก ษาขั้น
พืน้ ฐาน 2.) ด้านการตรวจสอบข้อมูล สถานศึกษาควรตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแหล่งข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมส้าหรับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 3.) ด้านการประมวลผลข้อมูล สถานศึกษาควรสนับสนุน
การน้าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 4.)
ด้านการน้าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ สถานศึกษาควรมีการจัดล้าดับความส้าคัญของข้อมูลและสารสนเทศตาม
ความเร่งด่วนและความส้าคัญในการน้าไปใช้ 5.) ด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ สถานศึกษาควรมีการเก็บ
รักษาข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบฐานข้อมูล โดยการจ้าแนกหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกส้าหรั บการ
สืบค้นข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในงานต่าง ๆ
งานบริหารงบประมาณ
1. ด้านการรวบรวมข้อมูล สถานศึกษาควรมีการสร้างหรือจัดหาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
วิธีการเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและแหล่งข้อมูล โดยใช้แบบฟอร์มการจัดเก็บ เช่น แบบบันทึก
แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบประเมิน แบบรายงานข้อมูล 2.) ด้านการตรวจสอบข้อมูล สถานศึกษาควรตรวจสอบ
แหล่งที่มาของข้อมูลการจัดท้าและเสนอของบประมาณ จัดสรรงบประมาณ บริหารการเงิน บริหารงานพัสดุและ
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สินทรัพย์ งานบัญชี การระดมทรัพยากร ตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 3.) ด้าน
การประมวลผลข้อมูล สถานศึกษาควรจัดเรียงล้าดับ แยกแยะตามลักษณะและประเภท จัดแบ่งกลุ่มของข้อมูลการ
จัดท้าและเสนอของบประมาณ จัดสรรงบประมาณ บริหารการเงิน บริหาร งานพัสดุและสินทรัพย์ บัญชี การระดม
ทรัพยากร ตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ก่อนประมวลผลทุกครั้ง 4.) ด้านการ
น้าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ สถานศึกษาควรมีการจัดล้าดับความส้าคัญของข้อมูลและสารสนเทศตามความเร่งด่วน
และความส้าคัญในการน้าไปใช้ 5.) ด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ สถานศึกษาควรมีการเก็บรักษาข้อมูลและ
สารสนเทศในรูปแบบฐานข้อมูล โดยการจ้าแนกหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ เพื่อให้สะดวกต่อการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และการน้าข้อมูลไปประมวลผลใหม่
งานบริหารบุคคล
1.) ด้านการรวบรวมข้อมูล สถานศึก ษาควรก้ าหนดวิธีก ารเก็ บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีก ารใช้เ ครื่ อ งมื อ
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้ อมู ล ระบบอินเทอร์เ น็ ต เป็นต้น 2.) ด้านการตรวจสอบข้ อ มู ล
สถานศึกษาควรตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณทุกครั้ง 3.) ด้าน
การประมวลผลข้อมูล สถานศึกษาควรประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้ครอบคลุม ครบถ้วน 4.) ด้านการ
น้าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ สถานศึกษาควรจัดส่งข้อมูลและสารสนเทศให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น ๆ
ได้ตามความต้องการและทันตามก้าหนดเวลา 5.) ด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ สถานศึกษาควรจัดส่งข้อมูล
และสารสนเทศให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น ๆ ได้ตามความต้องการและทันตามก้าหนดเวลา
งานบริหารทั่วไป
1.) ด้านการรวบรวมข้อมูล สถานศึกษาควรก้าหนดข้อรายการการเก็บรวบรวมข้อมูลงานเอกสารธุรการ
งานอาคารสถานที่และสภาพ แวดล้อม ส้ามะโนผู้เรียน งานกิจการนักเรียน การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน
การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 2.) ด้านการตรวจสอบข้อมูล สถานศึกษาควรปรับปรุงแก้ไขงานเอกสาร
ธุร การ งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ส้ามะโนผู้เ รียน งานกิจการนัก เรียน การจัดระบบควบคุม ภายใน
หน่ ว ยงาน และการจั ด ระบบการบริ ห ารและพั ฒ นาองค์ ก รให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง 3.) ด้ า นการประมวลผลข้ อ มูล
สถานศึกษาควรใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลที่จัดเก็ บ เช่น ค่าร้อยละ อัตราส่วน สัดส่วน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน หรือการแจกแจงความถี่ 4.) ด้านการน้าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ สถานศึกษาควรจัดล้าดับความส้าคัญ
ของข้อมูลและสารสนเทศตามความเร่งด่วนและความส้าคัญในการน้าไปใช้ 5.) ด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ
สถานศึกษาควรเก็บรักษาข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบฐานข้อมูล โดยการจ้าแนกหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ เพื่อ
สะดวกส้าหรับการสืบค้นข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในงานต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยครังต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในการพัฒนางานบริหารระบบสารสนเทศ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ วิ ท ยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.สุนทร คล้ายอ่้า อาจารย์ที่ปรึก ษา และ
คณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ ให้ค้าแนะน้าปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไข้ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็น
อย่างยิ่งจนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส้าเร็จสมบูรณ์ได้
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ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สั น ติ บู ร ณะชาติ อาจารย์ ป ระจ้ า วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา นายด้ า รงค์ หาญชนะ ผู้ อ้ า นวยการโรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยลึ ก ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และนายคมเพชร อิ่นสุวรรณ ครูโรงเรียนด้ารงราษฎร์สงเคราะห์ ส้านักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา 36 ที่กรุณาให้ค้าแนะน้า พร้อมทั้งแก้ไขและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า จนท้า
ให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้สมบูรณ์และมีคุณค่า
ขอขอบพระคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในอ้าเภอเวียงแก่น ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึก ษา
เชียงราย เขต 4 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อ้านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการเก็บข้อมูลและ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตลอดจนไปถึงครอบครัว เพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่คอยให้การสนับสนุน
ก้าลังใจเป็นอย่างดียิ่ง ท้าให้เกิดขวัญและก้าลังใจที่มุ่งมั่นด้าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนีบ้ รรลุผลส้าเร็จได้
ด้วยดี คุณ ค่าและประโยชน์อันพึง มีจากการศึก ษาฉบับนี้ ผู้ศึก ษาค้นคว้าขออุทิศแด่ ผู้มีพ ระคุณ ทุก ๆ ท่าน จึง ขอ
ขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
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การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาอ้าเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
School Management Applying Good Governance of School Administrators in
Mae Sai District, Chiang Rai Province Under The Office of Chiang Rai Primary
Educational Service Area 3
สุภาพรรณ ยวนมาลัย1* และ รักษิต สุทธิพงษ์2
Supaphan Yuanmalai1* and Ruksit Suttipong 2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาลและข้อเสนอแนะในการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาอ้าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในสถานศึก ษา
อ้าเภอแม่สาย จ้านวน 205 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมการบริหารสถานศึก ษาตามหลัก ธรรมา ภิ บาลของผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษา อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทั้ง 10
ด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านหลักความเสมอภาค มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ใ น
ระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านหลักการมีสว่ นร่วม ล้าดับต่อมาคือ หลักประสิทธิภาพและหลักมุ่งเน้นฉันทามติ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากั น หลักประสิทธิผ ล หลักการกระจายอ้านาจและหลัก การตอบสนอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากั น หลัก ภาระ
รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส และหลักนิตธิ รรม ตามล้าดับ
ค้าส้าคัญ: การบริหารสถานศึกษา หลักธรรมาภิบาล

Abstract
This self-study study aimed to study the state of school administration according to the principles of good
governance and the recommendations for the educational management according to the principles of good
governance for the school administrators in Mae Sai district, Chiang Rai Province, under the office of Chiang Rai
Primary Educational Service Area Office 3. The sample consisted of 205 teachers in Mae Sai District schools. The
instrument used was the questionnaire, and the data were analyzed by using percentage, average, and standard
deviation (S.D.). The study found that the overall of the educational management according to the principles of
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good governance for the school administrators in Mae Sai district, Chiang Rai Province, under the office of Chiang
Rai Primary Educational Service Area Office 3 in 10 aspects were at high level. When considering in each aspect,
the equality aspect was the highest average, followed by the participation aspect, the performance principle and
consensus focus average were equal, the effectiveness principles of decentralization and response average were
equal, responsibility, transparency, and the principle of law respectively
Keywords: School management, good governance

บทน้า
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 สถานศึกษาและส่วน
ราชการตามมาตรา 34 (2) มีอ้านาจหน้าที่ตามที่ก้าหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ โดยให้มีผู้อ้านวยการ
สถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอ้านาจหน้ าที่ ดังนี้ บริหาร
กิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบัง คับ ของทางราชการและของ
สถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ ประสานการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษา
หรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วน
ราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้ง การจัดท้านิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงิน
งบประมาณที่สถานศึกษาหรื อส่วนราชการได้รับตามที่ได้รับมอบอ้านาจ จัดท้ารายงานประจ้าปีเกี่ยวกับกิจการของ
สถานศึ ก ษาหรื อ ส่ ว นราชการเพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา อ้ า นาจหน้ า ที่ ใ นการอนุ มั ติ
ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก้ าหนด
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย
มาตรา 35 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที่เป็นโรงเรียน มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ความเป็นนิติบุคคลสิ้นสุดลง
จากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในมาตราที่ 39 และมาตราที่
35 โดยมีจุดมุ่งหมายส้าคัญเพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เ รียน
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ โดยผู้บริหารสถานศึก ษาเป็นผู้ที่มีบทบาทอ้านาจหน้าที่โดยตรงในการบริห ารจัด
การศึก ษาให้บรรลุจุดมุ่ง หมาย อันเป็ นการบริหารงานในรูปแบบใหม่ ที่ผู้บริหารสถานศึก ษาควรมีก ารรวบรวม
จัดระบบ และใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันช่วยในการบริหาร และตัดสินใจวางแผนก้าหนดทิศทาง และด้าเนินงาน
ตามล้าดับความส้าคัญของปัญหา และนโยบายการบริหาร รวมทั้งก้ากับติดตามประเมินผลการด้าเนินตามแผน ข้อ
ส้าคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้บริหารมีอ้านาจบริหารอย่างอิสระ และต้องรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจของตนผู้บริหาร
จ้าเป็นต้องศึกษาและท้าความเข้าใจกฎหมาย กฎระเบียบข้อบัง คับที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจและ
ป้ อ งกั น ข้ อ ผิ ด พลาด และถู ก ฟ้ อ งร้ อ งอั น อาจจะเกิ ด ขึ้ น นอกจากนี้ ก ารบริ ห ารการศึ ก ษาจะต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ
บุคคลภายนอกอยู่เสมอ เพื่อให้การบริหารและตัดสินใจมีความถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุด จึงควรด้าเนินการ โดยใช้
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องค์คณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมใสในการพิจารณาตัดสินใจให้ม ากที่สุด และบริหารงานด้วยความโปร่งใส สุจริต
สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะด้านการเงินซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน (เบญจวรรณ บัวบาน, 2558, หน้า 1-2)
ธรรมาภิบาลจัดเป็นแนวคิดส้าคัญในการบริหารงานและการปกครองในปัจจุบัน เพราะโลกปัจจุบันได้หันไป
ให้ความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัตน์และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี มากขึ้น แทนการสนใจ เรื่องการ
พัฒนาอุตสาหกรรมดังแต่ก่อน เพราะกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมีความส้าคัญกระทบถึงกัน การติดต่อสื่อสาร การ
ด้าเนินกิจกรรมในที่หนึ่งมีผลกระทบต่ออีกที่หนึ่ง การพัฒนาเรื่องของการเมืองการปกครองได้มุ่งให้ประชาชนเป็น
ศูนย์กลางมากขึ้น หากจะให้ประเทศมีการเจริญเติบโตอย่ างยั่งยืน การมุ่งด้าเนินธุรกิจ หรือปฏิบัติราชการต่างๆโดย
ไม่ให้ความสนใจถึงเรื่องของสังคม ประชาชน และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป การมีการบริหารจัดการที่ดจี ึง
เข้ามาเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนให้ความส้าคัญและเริ่มมีการน้าไปปฏิบัติกันมากขึ้น ธรรมาภิบาลหรือการบริ หารจัดการ
ที่ดี เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะข้าราชการ และพนักงานบริษัทเอกชนเพราะธรรมาภิบาล
เป็นการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งมั่นอยู่บนหลักการบริหารงานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีจติ สานึกในการท้างาน มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระท้า พร้อมตอบค้าถามหรือตอบสนองต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและพร้อมรับผิด มีศีลธรรม จริยธรรมในการท้างาน การค้านึง ถึง การมีส่วนร่วมในการรับรู้ ตัดสินใจ
ด้าเนินการและประเมินผล ตลอดจนร่วมรับผลจากการตัดสินใจร่วมนั้น มีการส่งเสริมสถานภาพหญิงชาย และการให้
ความส้าคัญกับกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งคนด้อยโอกาส ตลอดจนการ สร้างความเท่าเทียมกันทางสังคมในการรับโอกาส
ต่าง ๆ ที่ประชาชนพึงจะได้รับจากรัฐอีกด้วย
เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจึงได้ปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหาร
ใหม่การก้าหนดให้สถานศึกษาเป็ น นิติบุคคล มีจุดมุ่งหมายที่ส้าคัญที่จะท้าให้สถานศึกษามีอิสระ มีความเข้มแข็งใน
การบริหาร เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสถานศึกษา
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ นและประเทศชาติ ดั ง นั้ น ผู้ บ ริห ารโรงเรีย นจึ ง จ้ า เป็ น ต้อ งจั ด ระบบการบริ หา รงานทั้ ง งานวิ ช าการ
งบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ที่ยึดทั้งหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนรวม หลักความรับผิดชอบ หลัก
ความโปร่งใสและหลักความคุ้มค่าเป็นเครื่องมือในการน้าวิสัยทัศน์ และนโยบายสู่การปฏิบัติ โรงเรียนในฐานะองค์การ
ของรัฐและเอกชนซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาในการพัฒนาเยาวชนของชาติที่เล็กที่สุด แต่มีความส้าคัญอย่างยิ่ง ที่
จะขับเคลื่อนการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แนวทางหนึ่งที่ ควรน้ามาถือเป็น
แนวปฏิบัติในการด้าเนินการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน คือการใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารโรงเรียน ผู้บริหาร
โรงเรียนซึ่ง เป็นผู้ที่มีบทบาทและเป็นตั วจักรที่ส้ า คัญยิ่ง ต่ อ ความส้าเร็จในการบริ หารจั ดการศึก ษาให้บรรลุ ต าม
จุดมุ่งหมายดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ผู้บริห ารโรงเรียนจึงต้องเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ เป็น
ผู้น้าการเปลี่ยนแปลง บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่ง ใส เป็นแบบอย่างที่ดี จะส่ง ผลให้ได้รับความ
ศรัทธาน่าเชื่อถือจากครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน (วิวน ตะนะ, 2554, หน้า 2)
แต่ในสภาพปัจจุบันการบริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ อ้านาจในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ ยังขึน้ อยู่
กับผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหลัก ในการบริหารจัดการสถานศึกษาส่วนมากจะมีการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลใน
ระยะเริ่มแรก อีกทั้งผู้บริหารบางคนยังคงบริหารด้วยวัฒนธรรมแบบเดิมที่ มีการใช้พระเดชมากกว่าพระคุณ ยึดที่ตัว
บุคคลหรือตัวผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหลักมากกว่าการท้างานเป็นทีม ท้าให้เกิดการร้องเรียนถึงการไม่ได้ความเป็น
ธรรม และความไม่โปร่งใสในเรื่องของการบริหาร โดยเฉพาะด้านการเงินและพัสดุ
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ดังเช่น ผู้อ้านวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง ถูกคณะครูภายในโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียนร้องเรียนถึงการ
บริหารงานไม่โปร่งใส สร้างความไม่พอใจต่อการบริหารงาน ส้าหรับการบริหารงานที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ ประกอบด้วย
การก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสถานที่ภ ายในโรงเรียนไม่มีแผนปฏิ บัติก ารรองรั บ โดยเฉพาะในเรื่องการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ การเบิกจ่ายโครงการอาหารกลางวันในช่วงที่เ ด็ก นัก เรียนปิดภาคเรียน ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่า
น้้าประปา ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ ถูกหน่วยงานดังกล่าวทวงถามมาโดยตลอด เงินรายได้จากกิจกรรมวันเด็กไม่มี
การชีแ้ จงให้รับทราบ เงินที่ได้รับจากบริษัท ห้างร้าน และโรงงานไม่มีการด้าเนินการหรือชีแ้ จง เงินจากสหกรณ์ร้านค้า
โรงเรียนที่มีการซื้อขายสินค้าในร้านค้า แต่ไม่มีการน้าเงินส่งสหกรณ์ร้านค้าหรือชี้แจง และเงินคงเหลือจากอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียน ไม่มีการชี้แจงให้ทราบ ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีครูหลายคนจะต้องเข้าไปร่วมรับผิ ดชอบ
โดยเฉพาะเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งการเบิกเงินไปท้าตามโครงการที่แจ้งไว้ ผู้อ้านวยการโรงเรียนไม่ท้าการ
ชีแ้ จง (ผู้จัดการออนไลน์, 23 กันยายน 2558)
จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีคุณธรรมในการบริหารงาน มีความโปร่งใสในการ
บริหารงานและสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อ้าเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อเป็นแนวทางในการใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการด้าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่จะท้าให้สถานศึก ษาประสบความส้าเร็จ และมีประสิทธิภ าพสามารถที่จะพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึก ษาตามหลักธรรมาภิ บาลของผู้บ ริห าร
สถานศึกษา อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 (2) เพื่อ
ศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อ้าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย เชิงปริมาณ (QuantitativeResearch) เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตาม
หลัก ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อ้าเภอแม่สาย จัง หวัดเชียงราย สัง กั ดส้านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึก ษาเชียงราย เขต 3 ถึง สภาพการบริหารสถานศึก ษา โดยการน้าหลัก ธรรมาภิบาลมาใช้ใ นการบริหาร
สถานศึกษา ว่าเป็นอย่างไร และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกั บการบริหารสถานศึกษาตามหลัก ธรรมาภิบาลของผู้บริห าร
สถานศึกษา อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชียงรา ย เขต 3 ใน
ลักษณะใด

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อ้าเภอแม่สาย จังหวัด
เชี ย งราย สั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3 เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(QuantitativeResearch) โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ส้ า รวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ ง มี
ขั้นตอนในการด้าเนินการ ดังต่อไปนี้
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1. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนีไ้ ก้แก่ ครูในสถานศึกษา อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดส้านักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประจ้าปีการศึกษา 2560 จ้านวน 442 คน ประกอบด้วยโรงเรียนใน
อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จ้านวน 34 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในสถานศึกษา อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประจ้าปีการศึกษา 2560 จ้านวน 442 คน ก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan 1970 อ้างอิง ในพวงรัตน์ ทวีรัตน์ , 2540, น.303) ได้ก ลุ่ม ตัวอย่าง
จ้านวน 205 คน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling)
โดยขั้นตอนแรกคือการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ตามขนาดของโรงเรียน โดยใช้
เกณฑ์การแบ่งขนาดโรงเรียนตามเกณฑ์การจ้าแนกของส้านักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 3
ขนาด และการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random Sampling) โดยวิธกี ารจับฉลาก แบบแบ่งตามสัดส่วน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย นีเ้ ป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งถามเกี่ยวกับ
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการด้ารงต้าแหน่ง เป็นแบบเลือกตอบ (Check list) และแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อวัดระดับสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา จ้านวน 10 หลัก ได้แก่ 1) หลักประสิทธิผล 2) หลัก ประสิทธิภาพ 3) หลักการ
ตอบสนอง 4) หลักภาระรับผิดชอบ 5) หลักความโปร่งใส 6) หลักการมีสว่ นร่วม 7) หลักการกระจายอ้านาจ 8) หลัก
นิติธรรม 9) หลักความเสมอภาคและ 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ให้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5
ระดับของลิเคอร์ท (Liker’s Five Rating Scale) จ้านวนข้อค้าถามมี 38 ข้อ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 น้าหนัง สือจากวิทยาลัยการศึก ษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไปถึง สถานศึก ษาอ้าเภอแม่สาย จัง หวัด
เชียงราย สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
3.2 ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและเก็บรวบรวมข้อมูลกลับ
ด้วยตนเอง
3.3 รับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและด้าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อ้าเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยน้ามาหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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4.3 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารสถานศึกษา อ้าเภอแม่สาย จัง หวัดเชียงราย สัง กั ดส้านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
เชียงราย เขต 3 ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา
1. การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึก ษา อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หลักความเสมอภาค หลักการมีสว่ นร่วม และหลักประสิทธิภาพ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.1 หลักประสิทธิผล ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้หลักประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มาก โดยมีระดับการใช้หลักประสิทธิผลที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานเป็นไปเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของครู นักเรียนและชุมชน อยู่ในระดับปฏิบัติมาก และมีระดับการใช้หลักประสิทธิผลที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับปฏิบัติมาก
1.2 หลักประสิทธิภ าพ ผู้บริหารสถานศึก ษามีก ารใช้หลัก ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึก ษาอยู่ใ น
ระดับมาก โดยมีระดับการใช้หลักประสิทธิภาพที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดสัดส่วนของ
ทรัพยากรในการบริหารงานที่เหมาะสม (ด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลา) อยู่ในระดับปฏิบัติมาก และมีระดับการ
ใช้ ห ลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ สถานศึ ก ษามี ก ารวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพทางระบบการศึ ก ษา เช่ น
ความสามารถของนักเรียน อยู่ในระดับปฏิบัติมาก
1.3 หลักการตอบสนอง ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้หลักการตอบสนองในการบริหารสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีร ะดับการใช้หลักการตอบสนองที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึก ษาเปิดโอกาสให้ชุม ชนหรื อ
ผู้ปกครองติดต่อกับผู้บริหารสถานศึกษาได้เสมอ มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับปฏิบัติ
มาก และมีระดับการใช้หลักการตอบสนองที่มีค่า เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ
รวมถึง ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของชุมชนได้ อยู่ในระดับปฏิบัติมาก
1.4 หลักภาระรับผิดชอบ ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้หลักภาระรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาอยู่
ในระดับมาก โดยมีระดับการใช้หลักภาระรับผิดชอบที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการสื่อสารและ
ท้าความเข้าใจในเรื่องแผนการปฏิบัติงานย่อยแก่ทุกคนที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับปฏิบัติมาก และมีระดับการใช้หลัก
ภาระรับผิดชอบที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สถานศึกษาของท่านมีความส้านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ อยู่
ในระดับปฏิบัติมาก
1.5 หลักความโปร่งใส ผู้บริหารสถานศึก ษามีก ารใช้หลัก ความโปร่ง ใสในการบริหารสถานศึก ษาอยู่ใ น
ระดับมาก โดยมีระดับการใช้หลักความโปร่งใสที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการท้างาน
อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย อยู่ในระดับปฏิบัติมาก และมีระดับการใช้หลักความโปร่งใสที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้มีบุคคลฝ่ายต่าง ๆ มีสว่ นร่วมในการด้าเนินงาน หรือสามารถ
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารได้ อยู่ในระดับปฏิบัติมาก
1.6 หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีระดับการใช้หลักการมีส่วนร่วมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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ทุกกลุ่มได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท้าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส้าคัญที่เกี่ยวข้องใน
สถานศึกษา และ สถานศึกษาให้ความร่วมมือกับประชาชนหรือผู้แทนภาคสาธารณะในการท้ากิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง อยู่ในระดับปฏิบัติมาก และมีระดับการใช้หลักการมีสว่ นร่วมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือสถานศึกษาเปิดโอกาส
ให้ครูและนักเรียนเข้าไปมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเรื่องส้าคัญที่มีผลกระทบต่อโรงเรียน อยู่ในระดับปฏิบัติมาก
1.7 หลั ก การกระจายอ้ า นาจ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ก ารใช้ห ลั ก การกระจายอ้ า นาจ ในการบริ ห าร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับการใช้หลักการกระจายอ้านาจที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
มีการมอบหมายงานตรงตามความสามารถและภารกิจ โดยมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ
ปฏิบัติมาก และมีระดับการใช้หลักการกระจายอ้านาจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการถ่ายโอน
อ้านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจให้แก่บุคลากรตามความเหมาะสม อยู่ในระดับปฏิบัติมาก
1.8 หลักนิติธรรม ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้หลักนิติธรรม ในการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
โดยมีระดับการใช้หลักนิตธิ รรมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษามีการก้าหนดกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ โดยยึดหลักชัดเจน
และความเสมอภาค อยู่ใ นระดับปฏิบัติม าก และมีร ะดับการใช้หลัก นิติธรรมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา บริหารงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในหมู่คณะ อยู่ใน
ระดับปฏิบัติมาก
1.9 หลักความเสมอภาค ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้หลักความเสมอภาค ในการบริหารสถานศึกษาอยู่
ในระดับมาก โดยมีระดับการใช้หลักความเสมอภาคที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษาให้โอกาสความเท่าเทียมกัน
ของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม อยู่ในระดับปฏิบัติมาก และมีระดับการใช้หลัก
ความเสมอภาคที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติราชการต่อครู นักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่
มีการแบ่งแยกด้านชายหญิง ถิ่นก้าเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา เพศและอายุ อยู่ในระดับปฏิบัติมาก
1.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ในการบริหารสถานศึกษาอยู่
ในระดับมาก โดยมีระดับการใช้หลักมุ่งเน้นฉันทามติที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานโดยการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เช่น ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน อยู่ในระดับปฏิบัติมาก และมีระดับการใช้หลั ก
มุ่งเน้นฉันทามติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีสว่ นเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน อยู่ในระดับปฏิบัติมาก
2. ข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อ้าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้วิจัยสรุปได้ ดังนี้
2.1. หลักประสิทธิผล
2.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการหาประสิทธิภาพให้เ กิดขึ้นกับงาน อาจจะต้องลดทรัพ ยากร
บางอย่างลง และใช้ส่งิ ที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่า
2.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีกระบวนการ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เที่ยงตรง เสมอภาค
ยุติธรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ง่าย
2.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการของครู นักเรียนและ
ชุมชนอย่างแท้จริง
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2.2. หลักประสิทธิภาพ
2.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการใช้มติจากการประชุมของผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนขับเคลื่อน
การด้าเนินงานภายในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
2.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีก ารปฏิบัติงานโดยใช้ เ ทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่
เหมาะสมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท้างาน
2.3. หลักการตอบสนอง
2.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการก้าหนดระยะเวลาในการด้าเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ
ในการให้บริการต่อชุมชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้อง
2.3.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการแก้ปัญหาตรงจุด เป็นแนวทางสนับสนุนหลักการตอบสนองต่อ
นักเรียน ครู ชุมชนได้
2.3.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตองสนองตามความ
คาดหวังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดี
2.4. หลักภาระรับผิดชอบ
2.4.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานตามความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามภารกิจหลัก
2.4.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีส้านึก ในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบผลงานตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้
2.5. หลักความโปร่งใส
2.5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีหลักความโปร่งใสเพื่อสามารถติดตามและตรวจสอบ ป้องกันการ
กระท้าผิดที่เกิดในองค์กรได้
2.5.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะมีการด้าเนินการการปฏิบัติงานโดยความโปร่งใส ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้อง
สามารถตรวจสอบได้ และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีสว่ นเกี่ยวข้อง
2.6. หลักการมีสว่ นร่วม
2.6.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการท้างานที่ให้ทุกคนหรือทุก ฝ่ายมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมแสดง
ความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจในงานนั้น ๆ
2.6.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีก ระบวนการที่ใ ห้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการช่วยกัน
วางแผนก้าหนดทิศทางขับเคลื่อนการด้าเนินงานในสถานศึกษา
2.7. หลักการกระจายอ้านาจ
2.7.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการถ่ายโอนอ้านาจการตัดสินใจให้ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิด
การใช้อ้านาจบุคคลเพียงคนเดียวในการตัดสินใจ
2.7.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการกระจาย
อ้านาจในหน่วยงานอย่างเสมอภาค
2.7.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการกระจายอ้านาจที่ต้องได้รับการสนใจ ใส่ใจ ทั้งผู้กระจายอ้านาจ
และผู้รับมอบอ้านาจ มีการมอบหมายงานตรงตามความสามารถและภารกิจอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ท้าให้มีการ
พัฒนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อให้งานส้าเร็จลุล่วงไปได้
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2.8. หลักนิตธิ รรม
2.8.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการใช้กฎหมายมาใช้ในการบริหารด้วยความชอบธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
2.8.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการวางแนวทางในการท้างานร่วมกันโดยควรจะตั้งกฎเกณฑ์ หรือ
กฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน หากผู้ใดละเมิดหรือผิดกฎระเบียบ ก็ต้องได้รับบทลงโทษตามที่ก้าหนด และอยู่ในดุลย
พินจิ ของความชอบธรรมของผู้บริหาร
2.8.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด มีการบริหารงานด้วยความเป็น
ธรรม โปร่งใส และมีความเสมอภาค
2.9. หลักความเสมอภาค
2.9.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีก ารบริหารสถานศึก ษาด้วยความเสมอภาค เพื่อให้ผู้ร่วมงานให้
ความเคารพนับถือ มีความเท่าเทียม เสมอภาค ไม่มีการล้าเอียง
2.9.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการปฏิบัติตอ่ ครู นักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน
2.10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
2.10.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการหาข้อตกลงของกลุ่มร่วมกัน จากการใช้กระบวนการคิดแสดง
ความคิดเห็น ลงมติ และปฏิบัติตามมติที่กลุ่มได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีข้อขัดแย้งเกิดขึน้ ภายหลัง
2.10.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการบริหารงานโดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2.10.3 สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือและแสวงหาความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ
เพื่อหาฉันทามติในการด้าเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานต่อไป

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการวิจัยการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อ้าเภอแม่ส าย จังหวัด
เชียงราย สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีประเด็นส้าคัญน้ามาอภิปรายผลไว้ ดังนี้
1. สภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลัก ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึก ษา อ้าเภอแม่สาย จัง หวัด
เชียงราย สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยมาก และอยู่
ในระดับปฏิบัติมาก โดยเฉพาะในด้านของความเสมอภาค ที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
โรงเรียนในอ้าเภอแม่สาย เป็นสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานมีนักเรียนหลากหลายทางชาติพันธุ์ โดยที่ผู้ปกครองอพยพมาจาก
ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอยู่โ ดยการควบคุมของส่วนราชการเป็นจ้านวนมาก ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเน้นการ
ปฏิบัติราชการต่อครู นักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย หญิง ถิ่นก้าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ
และอายุ โดยให้โอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ดอ้ ยโอกาสในสังคมเหล่านั้น
ด้วย และในขณะเดียวกัน ในด้านที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกั บด้านอื่น ๆ ถึงแม้จะมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากก็ตาม นั่นก็คือ ด้านนิติธรรม อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษายังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ท้าให้ไม่สามารถน้าข้อบังคับต่าง ๆ
มาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จึงส่งผลให้การบริหารสถานศึกษาในด้านหลักนิตธิ รรม มีระดับการปฏิบัติที่ต่้ากว่าด้านอื่น ๆ
และใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ กุณฑลี ไชยลิ้นฟ้า (2557) สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารโดยหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในอ้าเภอแม่สรวย สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
โดยผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมสภาพการบริหารโดยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในอ้าเภอแม่สรวย
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สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ทั้ง 6 ด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ในรายด้านพบว่า ด้านหลักการมีสว่ นร่วมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านหลักคุณธรรม และ
ด้านหลัก ความคุ้ม ค่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ด้านหลั ก ความรับผิดชอบ ด้านหลัก ความโปร่ง ใส และด้านหลัก นิติธรรม
ตามล้าดับ และใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ พระปลัดไพรวัลย์ ชาคโร (ศรีเมือง) (2558) การบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส้านักการศึกษาส้านักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
โดยมีผ ลการวิจัยคือ ครูมีความคิดเห็นต่อการบริห ารสถานศึก ษาตามหลัก ธรรมาภิ บาลของผู้บริ หารโรงเรี ย น
ประถมศึกษาภาพรวม อยู่ในระดับมาก คือ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้าน
หลักความโปร่งใส ด้านหลักความมีสว่ นร่วม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านหลักนิตธิ รรม ตามล้าดับ
ในการใช้หลักประสิทธิผล ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ครู นักเรียนและชุมชน มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบที่มีมาตรฐาน มีการก้าหนดวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยน ครูและชุมชม ซึ่งใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ การบริหารภาครัฐกับการ
สร้างธรรมาภิบาล (2558, หน้า 8) กล่าวถึงหลักประสิทธิผล คือ กระบวนการต้องสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ตรงต่อ ความ
ต้องการและขณะเดียวกันก็ต้องใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในการปฏิบัติ
ราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิง ยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก ฝ่า ย
ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับ
ที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการ
ความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติง านให้
ดีขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ส่วนการใช้หลักประสิทธิภ าพ ผู้บริหารสถานศึก ษามีก ารจัดสัดส่วนของทรัพ ยากรในการบริห ารงานที่
เหมาะสม (ด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลา) มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือ
การบริหารจัดการที่เหมาะสม และมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่าต่อการลงทุนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ส่วนร่วม ซึ่งใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กล่าวว่า ในการปฏิบัติราชการต้องใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ต้องมีการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติง าน เพื่ออ้านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจ ที่
ล้าสมัยและไม่มีความจ้าเป็น
ส่วนหลักการตอบสนอง สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือผู้ปกครองติดต่อกั บผู้บริหารสถานศึก ษาได้
เสมอ มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิผล สามารถรับทราบ และสามารถแก้ปัญหาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ภายใต้ ก รอบเวลาที่ ส มเหตุส มผล และเป็ น ไปตามแนวทางที่ ต กลงกั น และมี ก ารให้ บ ริ ก ารแก่ ชุม ชนที่ ส ามารถ
ด้าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ซึ่งใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กล่าว
ว่า ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด้าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก้าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง ความต้องการของประชาชนผู้รับบริก าร
และผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม การบริหารภาครัฐกับการสร้าง
ธรรมาภิบาล (2558, หน้า 8) กล่าวว่า กระบวนการด้าเนินงานต้องพยายามดูแลเอาใจใส่ผู้มีสว่ นได้เสียทุกฝ่าย
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ส่วนหลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการสื่อสารและท้าความเข้าใจในเรื่องแผนการปฏิบัติง าน
ย่อยแก่ทุกคนที่รับผิดชอบ มีการบริหารงานผูกพันกับผลสัมฤทธิ์ของการด้าเนินงาน ให้เป็นไปตาม ข้อตกลง และมี
ความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละผลงานต่ อ เป้ า หมายที่ ก้ า หนดไว้ ซึ่ ง ใกล้ เ คี ย งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กล่าวว่า ในการปฏิบัติ ราชการต้องสามารถตอบค้าถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย
รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ที่ก้าหนดไว้ต่อสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณ ให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและ
ผลกระทบใด ๆ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น การบริ ห ารภาครัฐ กั บ การสร้า งธรรมาภิ บ าล (2558, หน้ า 8) กล่ า วว่ า ภาระ
รั บ ผิ ด ชอบ คื อ ผู้ มี อ้ า นาจตั ด สิน ใจไม่ ว่า จะอยู่ใ นภาครัฐ ภาคเอกชนหรื อ องค์ ก รภาคประชาสั ง คม ต้ อ งมี ภ าระ
รับผิดชอบต่อสาธารณชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้เสียในสถาบันของตน ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (2542, หน้า 1) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เป็นการสร้าง กลไกให้มี
ผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่ ความส้านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการ เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการ
กระท้าของตน
ส่วนการใช้หลักความโปร่งใส ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการท้างานอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา ชีแ้ จงได้
เมื่อมีข้อสงสัย มีระบบการตรวจสอบการท้างานภายใน และมีการบริหารงานเป็นไปด้วยความชัดเจนและโปร่ง ใส
ยึดถือตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งใกล้เคียงกับผลการศึก ษาของ พระราชบัญญัติร ะเบีย บ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 กล่าวว่า ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติง านด้วยความซื่ อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ้าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้ รับทราบอย่างสม่้าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย การบริหารภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล (2558, หน้า 8) กล่าวว่า ความ
โปร่ง ใส ต้อ งอยู่บนพื้นฐานของการไหลเวียนของข้ อมูล ข่า วสารโดยบุ คคลที่มี ความสนใจจะต้องสามารถเข้ า ถึ ง
กระบวนการและข้อมู ลข่ า วสารได้โ ดยตรง ระเบียบส้านัก นายกรัฐ มนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริ หารกิ จ การ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี (2542, หน้า 1) กล่าวว่า ความโปร่งใส คือ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน โดยมีการให้และการ
รับข้อมูล ที่สะดวกเป็นจริง ทันการณ์ ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนและเท่าเทียม มีกระบวนการตรวจสอบความ
ถูกต้องชัดเจนได้
ส่วนหลักการมีสว่ นร่วม สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท้า
ความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา ประเด็นที่ส้าคัญที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับ
ประชาชนหรือผู้แทนภาคสาธารณะในการท้ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และมีก ารให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆแก่
นักเรียน บุคลากร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กล่าว
ว่า ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท้า
ความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา ประเด็นที่ส้าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจและการด้าเนินงานและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การบริหารภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล (2558,
หน้า 8) กล่าวว่า ชายและหญิง ทุกคนควรมีสิทธิมีเสียงในการตัดสิ นทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมผ่านทางสถาบัน
ตัวแทนอันชอบธรรมของตน การมีสว่ นร่วมที่เปิดกว้างนั้นต้องอยู่บนพืน้ ฐานของการมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการ
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แสดงความคิดเห็น รวมถึงสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมอย่างมีเหตุผลในเชิงสร้างสรรค์ ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (2542, หน้า 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้
และร่วมคิด ร่วม เสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส้าคัญของประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การแจ้ง ความเห็น การ
ไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ นอกจากนี้ยัง รวมไปถึง ก ารร่วมตรวจสอบ และร่วม
รับผิดชอบต่อผลของการกระท้านั้น
ส่วนหลักการกระจายอ้านาจ ผู้บริหารสถานศึกษามีการมอบหมายงานตรงตามความสามารถและภารกิจ
โดยมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการต่าง ๆ บริหารจัดการและ
ตัดสินใจได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และมีการถ่ายโอนอ้านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจให้แก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม ซึ่งใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กล่าวว่า ในการปฏิบัติราชการควร
มีการมอบอ้านาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด้าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม
ส่ ว นหลั ก นิ ติ ธ รรม สถานศึ ก ษามี การก้ า หนดกฎเกณฑ์ ต่ า ง ๆ โดยยึ ด หลั ก ชัดเจนและความเสมอภาค
กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ในสถานศึกษาได้รับการยอมรับและปฏิบัติตาม และมีการออกกฎระเบียบโดยค้านึงถึงสิทธิหน้าที่ของ
บุคลากรของโรงเรียน ใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กล่าวว่า ในการปฏิบัติราชการ
ต้องใช้อ้านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
และค้านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ การบริหารภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล
(2558, หน้า 8) กรอบตัวบทกฎหมายต้องมีความเป็นธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องของสิทธิมนุษยชน ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสัง คมที่ดี
(2542, หน้า 1) กล่าวว่า การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม ไม่
เลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครอง
ภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ้าเภอใจ หรือตามอ้านาจของตัวบุคคล
ส่วนหลักความเสมอภาค สถานศึกษาให้โอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่ม
บุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม และผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติราชการต่อครู นักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการ
แบ่งแยกด้านชายหญิง ถิ่นก้าเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา เพศและอายุ ใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ พระราชบัญญัตริ ะเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 กล่าวว่า ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหญิง ถิ่นก้าเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม และอื่น ๆ อีกทั้งยังต้องค้านึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของ
กลุ่มบุคคลผู้ดอ้ ยโอกาสในสังคมด้วย การบริหารภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล (2558, หน้า 8) กล่าวว่า ชายและ
หญิงทุกคนต้องมีโอกาสในการปรับปรุงสถานะหรือรักษาระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตน
ส่วนหลักเน้นฉันทามติ ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานโดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เช่น ครู นักเรียน
ผู้ปกครองและชุมชน มีการจัดการประชุมเพื่อปรึกษา เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างกันอย่างเปิดใจ
และมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่ม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใกล้เ คียงกั บผล
การศึ ก ษาของ การบริ ห ารภาครั ฐ กั บ การสร้ า งธรรมาภิ บ าล (2558, หน้ า 8) มี ก ารประสานความแตกต่ า งใน
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ผลประโยชน์ของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อหาข้อยุติร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนโยบายและกระบวนการ
ขั้นตอนใด ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ส้าเร็จได้เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.รักษิต สุทธิพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าด้ วยตนเอง ที่กรุณาให้ค้าปรึกษา ค้าแนะน้า ชี้แนวทาง ตลอดจนช่วยตรวจสอบแก้ไ ข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ และหวังดีตลอดมา จนท้าให้การจัดท้าการจัดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้
เสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนีด้ ้วย
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาทุก
ท่าน ที่ให้ความรู้อันทรงคุณค่าแก่ผู้ท้าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สันติ บูร ณะชาติ อาจารย์ม หาวิทยาลัยพะเยา ดร.ธนเสฏฐ สุภ ากาศ ผู้อ้านวยการ
โรงเรียนบ้านป่าแดง นายภูวนารถ จันทาพูน ผู้อ้านวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 ที่กรุณาตรวจเครื่องมือ
การวิจัย ชีแ้ นะแนวทาง ข้อบกพร่องต่างๆ ในการจัดท้าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี
ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครู ในสถานศึกษาอ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือ และความร่วมมือในการเก็บข้อมูลในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนีส้ ้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตลอดจนพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุก ท่าน
ที่มีสว่ นช่วยเหลือ เกื้อกูลและเสริมสร้างก้าลังใจ จนท้าให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีเ้ สร็จสมบูรณ์ไปด้วยดี
ท้ายนี้ ผู้จัดท้าขอขอบพระคุณบิดา มารดาผู้ให้ก้าเนิด ครู อาจารย์ผู้ได้อบรมสั่งสอน สมาชิกในครอบครัวทุก
คนที่สนับสนุน และให้ก้าลังใจมาโดยตลอด จนท้าให้ผู้จัดท้าประสบความส้าเร็จในการศึกษาด้วยดีตลอดมา
คุณ ค่าและประโยชน์อันพึง มีจากการศึก ษาค้น คว้ าฉบับ นี้ ผู้จัดท้าขอมอบและอุทิศแด่ผู้มีพ ระคุณ ทุก ๆ
ท่านษาอันมีค่ายิ่ง
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การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาการบริหารแบบมีสว่ นร่วมของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารสถานศึกษาแบบมีสว่ นร่วมของสถานศึกษา
ขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดกลางในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง จังหวัดเชียงราย และ 3. เพื่อศึกษา
ปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอย
หลวง จังหวัดเชียงราย ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง จ้านวน 113 คน แบ่งเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็กจ้านวน 57 คน และโรงเรียนขนาดกลางจ้านวน 56 คนโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น(Stratifiedrandom
sampling)เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร์ส้าเร็จรูป เพื่อค้านวณหาค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test Independent)
ผลการวิจัยพบว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง
จั ง หวั ด เชี ย งราย โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มากและรายด้า นอยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ า น โดยเรี ย งจากมากไปน้ อ ย ดั ง นี้
การไว้วางใจ ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน และความยึดมั่น
ผูก พัน ตามล้าดับ การเปรียบเทียบระดั บการบริห ารสถานศึก ษาแบบมีส่ วนร่ วมของสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก และ
สถานศึก ษาขนาดกลางในกลุ่ม เครือข่ายพัฒนาการศึก ษาดอยหลวง จัง หวัดเชียงราย โดยรวมทุก ด้านไม่มีความ
แตกต่างกัน
ค้าส้าคัญ: การบริหารแบบมีสว่ นร่วม
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Abstract
The objectives for this research: 1. to study the participative management of school in educational
development network group of Doy Luang, Chiang Rai 3. 2. to compare the participative management educational
administration in small size and middle size school of Doy Luang, ChiangRai 3.3. to study the problem and solution
in the participative management educational administration in educational development network group of Doy
Luang, Chiang Rai under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3. The sample groups for this research
were school administrators and teachers in the network for 113 people by using Krejcie and Morgan model. The
researcher divided into 57 people from small size school and 56 people from middle size school by using stratified
random sampling technic. The research tools were the questionnaire with 1-5 Liker’s scale for collecting data and
using computer program for analyzing data, finding mean with standard deviation and using t-test Independent
for hypothesis testing.
The result showed that overall and each part of the participative management administration of school in
educational development network group of Doy Luang, Chiang Rai were in high level by arrange in order from
highest to lowest as follows: trust, freedom toward working responsibility, setting goal and objective together and
affiliation. The comparison between the participative management educational administration in small size and
middle size school of Doy Luang, Chiang Rai had no differences.
Keywords: participative management.

บทน้า
ในปัจจุบันการศึกษาถือเป็นรากฐานส้าคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไ ข
ปัญหาต่าง ๆ ในสัง คมได้ เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเอง ตามพระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ที่ มี เ จตนารมณ์ว่ า การจั ดการศึ ก ษาต้อ งเป็ น ไปเพื่ อ พัฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น มนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด้ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาจึงเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทส้าคัญในการการหล่อหลอมสร้างคนออกไป
รับใช้สัง คม และผู้บริหารสถานศึกษาจึง ถือเป็นผู้ที่มีความส้ าคัญ อย่ างยิ่ง โดยมีบ ทบาทเป็นผู้น้า ที่จะสามารถน้ า
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาให้สามารถท้างานบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร
จึงเป็นผู้มีบทบาทส้าคัญในการผลักดันการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบผลส้า เร็จ การเป็นผู้บริหารมืออาชีพจะต้ อง
อาศัยความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะ และอาศัยกระบวนการบริหารที่เน้นการมีสว่ นร่วมของบุคลากรที่
และการบริหารโดยใช้องค์คณะบุคคล (ธีระ รุญเจริญ, 2546, หน้า 1)ตลอดทั้งน้าการบริหารโดยอาศัยการบริหารแบบ
มีสว่ นร่วมด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานทุกคนแสดงออกถึงแนวคิดต่าง ๆ แต่คงไว้ซึ่งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา บุคลากรในองค์กรได้ท้างานด้วยความเต็มใจ มีขวัญและก้าลังใจในการท้างานและเกิดความรู้สึกว่าเป็น
ส่วนหนึ่งในองค์กร
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การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการของการให้ผู้ใ ต้บัง คับบั ญชามีส่วนเกี่ยวข้ องในกระบวนการ
ตัดสินใจ เน้นการมีสว่ นเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล ซึ่งอยู่บนพืน้ ฐานของแนวความคิดของการแบ่งอ้านาจหน้าที่
เป็นกระบวนการที่บุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจการ
รับผิดชอบ การวางแผนการปฏิบัติงานตลอดจนการประเมินผล ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือแก้ไ ข
ปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการบริ ห ารงานในองค์ ก าร ซึ่ ง ถื อ ว่ า การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี
ความส้าคัญที่สามารถเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนและผลักดันให้การด้าเนินงานในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผล จึงเป็นรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ได้รับความสนใจในวงการบริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะ
เป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ซึ่ง ก้าหนดหลักการส้าคัญไว้อย่างชัดเจนว่าจะยึดหลัก การมีส่วนร่วมเป็นส้าคัญ เพราะการ
บริหารแบบมีสว่ นร่วมเป็นการด้าเนินการโดยเปิดโอกาสให้ บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานทุกขั้นตอน
ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ได้สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 น้ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึก ษาธิการและส้านัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้
ก้าหนดไว้ในพันธกิจของแผนปฏิบัติการส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ประจ้าปีงบประมาณ
2560 ส่ ง เสริ ม การพัฒ นาระบบบริ ห ารจั ดการที่ เ น้น การมีส่ ว นร่ ว มเพื่อ เสริ ม สร้า งความรับ ผิ ดชอบต่ อ คุ ณ ภาพ
การศึกษา และก้าหนดจุดเน้นด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ คือ 1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการ
กระจายอ้านาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบต่อผลการด้าเนินงาน 2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ในการจัดการศึกษา (ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 แผนปฏิบัติการประจ้าปี งบประมาณ
2560, หน้า 11-14)
จากความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหาดังกล่าวจะเห็นว่า การบริหารแบบมี ส่วนร่วมเป็นปัจจัยที่มี
ความส้าคัญที่สามารถเป็นเครื่องมือสนับสนุนและผลักดันให้การด้าเนินงาน ในสถานศึกษาเกิดประสิทธิผล ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วม ศึกษาปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการบริหารสถานศึกษาแบบ
มีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 เพื่อน้าผลการวิจัยไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึก ษาแบบมีส่วนร่วมของสถานศึ ก ษา
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพของการบริห ารสถานศึก ษาแบบมีส่ วนร่วมของสถานศึก ษาในกลุ่ม เครื อ ข่า ยพั ฒ นา
การศึกษาดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขนาดเล็ กและสถานศึกษา
ขนาดกลางในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3
3. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาแบบมีสว่ นร่วมของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง จังหวัด
เชียงราย ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จ้าแนกตามขนาดโรงเรียน มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ขนาดของโรงเรียน
-โรงเรียนขนาดเล็ก
-โรงเรียนขนาดกลาง

ตัวแปรตาม
องค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
1.การตั้งเป้าหมายและจุดประสงค์ร่วมกัน
(Goals and Objectives)
2. ความยึดมั่นผูกพัน (Commitment)
3. ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน
(Autonomy)
4. การไว้วางใจกัน(Trust)

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ซึ่งผู้วิจัยได้
ด้าเนินการตามล้าดับขั้นตอน ดังนี้
ขอบเขตการวิจัย
1.ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การศึ ก ษาสภาพ ปั ญ หาและแนวทางการบริ ห ารสถานศึก ษาแบบมี ส่ว นร่ว มของ
สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอ้าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยใช้กรอบแนวคิดของสวอนสเบิร์ก
(Swanaburg 1996.อ้างอิงในธัชพงศ์ มีแก้ว, 2557)โดยแบ่งองค์ประกอบของการบริหารแบบมีสว่ นร่วมไว้ ดังนี้
1.1 การตั้งเป้าหมายและจุดประสงค์ร่วมกัน(Goals and Objectives)
1.2 ความยึดมั่นผูกพัน (Commitment)
1.3 ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Autonomy)
1.4 การไว้วางใจกัน(Trust)
2.ขอบเขตด้านตัวแปร
2.1 ตัวแปรต้น
ขนาดของโรงเรียน โดยจ้าแนกเป็น
-โรงเรียนขนาดเล็ก
-โรงเรียนขนาดกลาง
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2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
องค์ประกอบของการบริหารแบบมีสว่ นร่วม ได้แก่
1. การตั้งเป้าหมายและจุดประสงค์ร่วมกัน
2. ความยึดมั่นผูกพัน
3. ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน
4.การไว้วางใจกัน
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึก ษาดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จ้านวน
13 โรงเรียนรวม ทั้งสิ้น 13 คนและครูผู้สอนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
จ้านวน 144 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 157 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง จังหวัด
เชียงราย จ้านวน 113 คน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจ้านวน 57 คน และโรงเรียนขนาดกลางจ้านวน 56 คนโดยใช้วิธี
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น โดยการเทียบอัตราส่วนตามขนาดของโรงเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนีเ้ ป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยปรับปรุงขึน้ จากการวิเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องรวมทั้งให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะที่ได้ก้าหนดไว้แบ่งเป็น 3 ตอนประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เป็นแบบส้ารวจรายการสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท้างานและขนาดโรงเรียน
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส่ ว นร่ ว มของ
สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณค่า
5 ระดับ ตามแบบลิเคิร์ท ประกอบด้วยองค์ประกอบการบริหารแบบมีสว่ นร่วม 4 ด้านจ้านวน 28 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายเปิด
การสร้างเครื่องมือการวิจัย
การสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยด้าเนินการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัยโดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีสว่ นร่วม
2. ศึกษาวิธกี ารสร้างเครื่องมือแบบทดสอบมาตรวัดแบบประเมินค่าและแบบตรวจสอบรายการ
3. น้าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวลก้าหนดขอบเขตของเนื้อหาเพื่อด้าเนินการสร้างแบบสอบถามให้
ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบริหารแบบมีสว่ นร่วม
4. น้าแบบสอบถามที่สร้างขึน้ เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงและแก้ไข
5. น้าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาและการวัดการประเมินจ้านวน 3 ท่าน
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความถูกต้องของเครื่องมือและน้ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ระหว่างข้อค้าถามกับเนื้อหา
6. น้ า แบบสอบถามหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability)ของแบบสอบถามโดยน้ า แบบสอบถามไป (Try out)
ทดสอบกับประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ มตัวอย่างจ้านวน 30 คน โดยทดสอบกับผู้บริหารและครูในอ้าเภอ
เชียงแสน แล้วน้ามาหาค่าความเชื่อมั่น แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87
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7. น้าแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขแล้วน้าไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อหาความเห็นชอบและจัดพิมพ์
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด้าเนินเก็บข้อมูลตามขั้นตอนและวิธกี ารดังนี้
1. ประสานงานติดต่อขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความร่วมมือจากผู้อ้านวยการส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามในสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาดอยหลวง ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
2. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองที่สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึก ษาดอยหลวง ส้านักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยใช้แบบสอบถามจ้านวน 113 ฉบับ
3. น้าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาจ้านวน 113 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 มาตรวจสอบความสมบูรณ์และน้า
แบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเ คราะห์ข้อมูล โดยการใช้โ ปรแกรมส้ าเร็ จรู ป เพื่อวิเ คราะห์ห าค่ าสถิ ติต่ าง ๆ โดยน้าข้อมูลทั้ง หมดมา
ด้าเนินการดังนี้
1. น้ า ข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เกี่ ย วกั บ สภาพทั่ ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถามซึ่ง เป็ นแบบชนิด
เลือกตอบน้ามาแจกแจงความถี่เ ป็นรายข้อ ใช้ค้านวณหาค่าร้อยละ แล้วน้าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการ
บรรยาย
2. น้าข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกี่ยวกับความคิดเห็นและสภาพของการบริหารสถานศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง จังหวัดเชียงราย มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์
น้้าหนัก 5 ระดับ จากนั้นน้าไปบันทึกและวิเ คราะห์ วิเ คราะห์หาค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test Independent) ระบุโดยรวม และรายด้านและน้าเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบการบรรยาย
3. ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 3 เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของการบริหารสถานศึกษาแบบมี ส่วน
ร่วมของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึก ษาดอยหลวง จัง หวัดเชียงราย ส้านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษา
จากการศึกษาการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของสถานศึก ษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จากการเปรียบเทียบพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชายร้อยละ 70.80 เป็นเพศชาย ร้อยละ 29.20 มีอายุ 31 – 40 ปี มากที่สุด ร้อยละ 45.13 รองลงมามี
อายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 23.01 มีร ะดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 63.72 รองลงมามีการศึกษา
ระดับปริญญาโท ร้อยละ 32.74 มีต้าแหน่งครูมากที่สุด ร้อยละ 88.50 รองลงมามีต้าแหน่งผู้อ้านวยการ ร้อยละ 11.50
มีประสบการณ์ในการท้างานมากกว่า 15 ปี มากที่สุดร้อยละ 39.82 รองลงมามีประสบการณ์ในการท้างาน 5 – 10 ปีร้อย
ละ 31.86 สังกัดโรงเรียนขนาดเล็กร้อยละ 50.44 และโรงเรียนขนาดกลางร้อยละ 49.56
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2. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของสถานศึก ษาในกลุ่ม เครื อข่ ายพัฒ นาการศึก ษาดอยหลวง จัง หวัด
เชียงราย ด้านการตั้งเป้าหมายและจุดประสงค์ร่วมกัน พบว่า การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมีส่วนร่วมในการ
ก้ าหนดความรับผิดชอบของบุคลากรในสถานศึก ษาเพื่อให้เ กิดความชัดเจนในการปฏิบัติง าน มีค่าเฉลี่ยสูง ที่สุด
รองลงมาคือ เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการจัดท้าแผนปฏิบัติการของสถานศึ กษาและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้า
ที่สุด คือ มีการก้าหนดการก้ากับ ดูแล นิเทศติดตามงานอย่างสม่้าเสมอและต่อเนื่อง ด้านความยึดมั่นผูกพัน พบว่า
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บรรยากาศในการท้างานเป็นกันเองแบบกัลยาณมิตร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ
การสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอยู่เสมอและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด คือ ช่วยเหลือและแนะน้า
วิธกี ารท้างานให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ ด้านความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน พบว่า การบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ความสามารถใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มีค่าเฉลี่ย
สูง ที่สุด รองลงมา คือ ผู้ป ฎิบัติง านมีอิสระในการค้นหารูปแบบ วิธีก ารใหม่ๆในการพัฒนาสถานศึกษาและข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาด้วยความชัดเจน มีเหตุผล ด้านการไว้วางใจ
พบว่า การบริหารงานแบบมีสว่ นร่วมของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การยอมรับชื่นชมและยกย่องให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนยอมรับความ
คิ ด เห็ น ซึ่ ง กั น และกั น มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด รองลงมาคื อ มี ค วามภาคภู มิ ใ จยิ น ดี และปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น เพื่ อ สร้ า ง
ความส้าเร็จของงานและข้อที่มีค่า เฉลี่ยต่้าที่สุด คือ เปิดเผยความต้องการและข้อมูลต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษา
อย่างตรงไปตรงมาและเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกฝ่ายที่มีสว่ นร่วมกับสถานศึกษาได้อย่างเปิดเผย
3. การเปรียบเทียบผลการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึ กษา
ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พบว่า การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ทั้ง 4 ด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน
4. การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 พบว่า ปัญหา
ด้านการตั้งเป้าหมายและจุดประสงค์ร่วมกัน คือ บุคลากรบางส่วนไม่มีสว่ นร่วมในการประชุมวางแผนร่วมกันและการ
ก้าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาอย่างแท้จริง ขาดการมีสว่ นร่วมในการก้าหนดความรับผิดชอบของ
บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชั ด เจนในการปฏิ บั ติ ง านจึ ง ท้ า ให้ ง านไม่ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้
ข้อเสนอแนะ คือ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมวางแผนและการก้าหนด
เป้าหมายและวัตถุป ระสงค์ของสถานศึกษา และมีก ารก้ ากั บ ดูแล นิเ ทศติดตามงานอย่างสม่้าเสมอและต่อเนื่อง
ด้านความยึดมั่นผูกพัน พบว่า บุคลากรขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ขาดขวัญก้าลังใจในการ
ปฏิบัติงานและบรรยากาศในการท้างาน ไม่มีความเป็นกันเองจึงท้าให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็ม ศักยภาพ ข้อเสนอแนะ คือ
เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พูดคุยปรึกษาหารือและร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบและมีการสร้างขวัญก้าลังใจ
และสร้างบรรยากาศในการท้างานให้เป็นกันเองแบบกั ลยาณมิตร ด้านความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน
พบว่าบุคลากรไม่ได้รับอิสระและความริเริ่ม สร้างสรรค์ในงานที่ไ ด้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ และขาดอิสระในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรในสถานศึกษา ข้อเสนอแนะ คือ ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระและความริเริ่ม
สร้างสรรค์กั บงานที่ไ ด้รั บมอบหมาย มีเ สรีภ าพในการแสดงความคิดเห็ น มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เกิด ขึ้ น ใน
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สถานศึกษาด้วยความชัดเจน มีเหตุผลและเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
เต็ม ที่ ด้านการไว้วางใจกัน พบว่า บุคลากรไม่ไ ด้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้ใ นการปฏิบัติง านที่ถู ก ต้อ งและ
ครบถ้วนและไม่ได้รับอิสระในการตัดสินใจในการปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ข้อเสนอแนะ คือ ให้ความ
ไว้วางใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการตัดสินใจในการปฎิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและ
ครบถ้วนและเปิดเผยความต้องการและข้อมูลต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษา

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของสถานศึก ษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการ
ตั้งเป้าหมายและจุดประสงค์ร่วมกัน ด้านความยึดมั่นผูกพัน ด้านความเป็นอิสระต่ อความรับผิดชอบในงาน และด้าน
การไว้วางใจกัน สามารถน้ามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การศึกษาการบริห ารสถานศึกษาแบบมีส่ว นร่วมของสถานศึก ษาในกลุ่ม เครื อข่ า ยพัฒ นาการศึ ก ษา
ดอยหลวง จัง หวัดเชียงราย พบว่า ระดับการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของสถานศึก ษาในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาดอยหลวง โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการ
ตั้งเป้าหมายและจุดประสงค์ร่วมกัน ด้านความยึดมั่นผูกพัน ด้านความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน และด้าน
การไว้วางใจกันอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ส้านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
มีพันธกิจที่ส่ง เสริมให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เ น้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
คุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษาให้บุคลากรภายในสถานศึกษานั้น ๆ มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน
ของสถานศึกษา และสร้างจุดเน้นด้านการบริหารจัดการหน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจาย
อ้านาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบต่อผลการด้าเนินงานและเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนเองตามนโยบายและแนวทางที่ ก้ า หนดร่ ว มกั น ในองค์ ก ร(ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก า รศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 แผนปฏิบัติการประจ้าปี งบประมาณ 2560) จึงท้าให้การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของธัชพงศ์ มีแก้ว (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารแบบมีส วนรวมของโรงเรียนในกลุ่ มล้าเหย อ้าเภอ
ดอนตูม ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า การบริหารแบบมีสวนรวมของ
โรงเรียนในกลุ่มล้าเหย อ้าเภอดอนตูม ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก โดยการมีสว่ นร่วมในความคิด ในการตัดสินใจในกิจกรรมของโรงเรียนร่วมกันมีความรับผิดชอบ
จึง เกิดการประสานงานร่วมกันของทุก ภาคส่วนที่เ กี่ยวข้อง เป็นการชี้ใ ห้เ ห็นว่าผู้บริหารสถานศึก ษาเห็น
ความส้าคัญ ในการบริหารแบบมีสว่ นร่วมโดยให้โอกาสทุกภาคส่วนมาร่วมขับเคลื่อนพันธกิจของโรงเรียนร่วมกันและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญาพร ขุนพรม (2558) ได้ศกึ ษาเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะสถานศึกษาทุก
แห่ง ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสัง คมโลกในยุคปัจจุบัน อีก ทั้ง ผู้บริหารได้
เล็งเห็นความส้าคัญของการบริหารแบบมีสว่ นร่วม ซึ่งการเปลี่ยนกระบวนการและวิสัยทัศน์ในการบริหาร โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมเป็นหลักก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และดีงาม อันน้าไปสู่การบริหารที่มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับความต้องการของทุกฝ่าย ซึ่งท้าให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของโสภิดา คล้ายหนองสรวง (2558) ได้ศกึ ษาเรื่อง การบริหารแบบมีสว่ นร่วมที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบระดับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พบว่า ระดับการบริหารงานแบบมีสว่ นร่วมของสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง ใน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการตั้งเป้าหมายและจุดประสงค์ร่วมกัน
ด้านความยึดมั่นผูกพัน ด้านความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน และด้านการไว้วางใจกันไม่มีความแตกต่างกัน
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าโรงเรียนเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง มีการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วมใกล้เคียงกัน มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ
บริหาร มีอิสระในการท้างาน ตลอดจนมีสทิ ธิในการเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา ซึ่งลักษณะดังกล่าว
ย่อมเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความรู้สึกผูกพันและร่วมกันรับผิดชอบต่อสิ่งที่ร่วมกันตัดสินใจด้าเนินงานให้
องค์การประสบผลส้าเร็จต่อไป ดังนั้นการมีสว่ นร่วมระหว่างครูในแต่ละโรงเรียน จึงยึดแนวปฏิบัติใกล้เคียงกันจึงท้าให้
ระดับการมีสว่ นร่วมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุทัศน์ จอกสถิต (2550) ได้ศกึ ษาเรื่อง การมีสว่ นร่วมใน
การบริหารโรงเรียนของข้าราชการครูสายผู้สอน สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่ า ผลการเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนของข้าราชการครูสายผู้สอน สังกัดกรุงเทพมหานคร จ้าแนกตามขนาดของโรงเรียนไม่
พบความแตกต่างทั้งภาพรวมและรายด้าน และสอดคล้องกับอรุโณทัย ส่งศรี (2555) ได้ศกึ ษาเรื่องการมีสว่ นร่วมของ
ครูในการบริหารงานวิชาการของครู อ้าเภอบ้านฉาง สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
จ้าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในกลุ่ม เครือข่ายพัฒนาการศึก ษาดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
1. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของสถานศึก ษาในกลุ่ม เครือข่ายพัฒนาการศึก ษาดอยหลวง ด้านการ
ตั้งเป้าหมายและจุดประสงค์ร่วมกัน ควรมีการก้ากับ ดูแล นิเทศติดตามงานอย่างสม่้าเสมอและต่อเนื่อง
2. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของสถานศึก ษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึก ษาดอยหลวง ด้านความ
ยึดมั่นผูกพัน ควรช่วยเหลือและแนะน้าวิธกี ารท้างานให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ
3. การบริหารงานแบบมีสว่ นร่วมของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง ด้านความเป็น
อิสระต่อความรับผิดชอบในงาน ควรส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาด้วยความชัดเจน
มีเหตุผล
4. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของสถานศึก ษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง ด้านการ
ไว้วางใจ โดยเปิดเผยความต้องการและข้อมูลต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษาอย่างตรงไปตรงมาและเปิดโอกาสให้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกฝ่ายที่มีสว่ นร่วมกับสถานศึกษาได้อย่างเปิดเผย
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่ง ผลต่อประสิทธิภ าพการบริ หารสถานศึก ษาแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรียนในกลุ่ ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
2. ควรศึ ก ษาการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส่ ว นร่ว มที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของครู แ ละบุ ค ลากรใน
สถานศึกษา
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสว่ นร่วมของโรงเรียนจ้าแนกตามอ้าเภอ สังกัดส้านักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่องทางการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 สามารถส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
ด้วยการสนับสนุนจากบุคลากรหลายฝ่าย ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ ดร.นันทิมา นาคาพงศ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้
ให้ค้าแนะน้า ปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองฉบับนีส้ ้าเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี
ขอขอบพระคุ ณ นายกลมไกร พั น แพง ผู้ อ้ า นวยการโรงเรีย นบ้ า นทุ่ ง กวาง ดร.น้้ า ฝน กั น มา อาจารย์
มหาวิทยาลัยพะเยา และนายสมภพ ใจยา ครูช้านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด.ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาความถูกต้อง ให้ค้าแนะน้าแก้ไขตรวจสอบเครื่องมือและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามที่ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า จนท้าให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้สมบูรณ์
ผู้ ศึ ก ษาขอขอบคุ ณ ผู้ บ ริ ห าร ครู และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ในโรงเรี ย นในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยพั ฒนาการศึ ก ษา
ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ที่ให้ความอนุเคราะห์ อ้านวย
ความสะดวก และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถาม จนท้าให้ การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองฉบับนีส้ ้าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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การบริหารสุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3
Management organizational health in schools of Mae Fah Luang District
under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 3
พรสุรีย์ แก้วพิลา1* และ น้้าฝน กันมา2
Phronsuree Kaewphila 1* and Namfon Gunma 2
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง
สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 2)เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารสุขภาพองค์การ
ของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ศึกษา คือ ผู้บริหารโรงเรียน และครู จ้านวน 234 คน เครื่องมือที่ใช้แบบสอบถาม IOC มีค่าระหว่าง 0.67–1.00 มีค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) 0.958 สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย (x̅) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการบริหารสุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สัง กั ดส้านัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 โดยภาพรวมทุกมิติอยู่ในระดับ มาก โดยเรียงล้าดับจากมากไปน้อย ดังนี้มิติด้านการ
มุ่งเน้นวิชาการ มิติด้านการอยู่ร่วมกันของครู มิติด้านการสื่อสาร มิติด้านการสนับสนุนทรัพยากร มิติด้านความเป็น
ผู้น้าของผู้บริหารโรงเรียน มิติดา้ นขวัญในการปฏิบัติงาน และมิตดิ ้านอิทธิพลของผู้บริหาร ตามล้าดับ
2. ข้ อ เสนอแนะการบริห ารสุข ภาพองค์ ก ารของโรงเรีย นอ้ า เภอแม่ ฟ้า หลวง สั ง กั ด ส้ า นัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนควรเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวทัน โลกยุค 4 .0
ยอมรับความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และถือมติของที่ประชุมเป็นสิน้ สุด อุปกรณ์บางอย่างยังไม่ทั่วถึง ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ ควรบริหารแบบมีสว่ นร่วมและตัดสินใจจากความคิดเห็นองค์การ มีการเสริมแรง ให้ขวัญก้าลังใจใน
การปฏิบัติงาน พาไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศ ควรสร้างแนวทางการท้ากิจกรรมที่พัฒนาครูให้มีสุขภาวะที่ดีใน
องค์การ เพื่อการอยู่ร่วมกันแบบมีความสุข ท้างานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พัฒนาครู ส่งครูร่วมอบรม
พัฒนาตนเอง หรือน้านวัตกรรมใหม่ ๆ มาสร้างสรรค์งานวิชาการ เน้นการพัฒนาที่เอกลักษณ์ โดยเน้นการสร้างสรรค์
สื่อ เทคนิค กระบวนการที่หลากหลาย พัฒนาการติดต่อสื่อสารนอกเหนือจากการประชุมประจ้าเดือน ใช้เทคโนโลยี
ช่วยในการติดต่อสื่อสารมากยิ่งขึน้

1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา

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

- Proceedings -

410

ค้าส้าคัญ: การบริหารโรงเรียน สุขภาพองค์การ

Abstract
The purpose of this research is to 1) to study the organizational health status of Schools in Mae Fah Luang
District under the office of Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3. 2) to study the suggestions of
the organizational health management of Mae Fah Luang District schools under the office of Chiang Rai Primary
Educational Service Area Office 3. The sample used was 234 school administrators and teachers. The instruments
used for the IOC questionnaire were between 0.67 and 1.00 as reliability 0.958. Statistics used in data analysis
were a percentage, frequency distribution, mean, and standard deviation (S.D.).
The results of the study were as follows:
1. the organizational health status of schools in Mae Fah Luang District under the office of Chiang Rai
Primary Educational Service Area Office 3 in all dimensions are in high level. In descending order, the dimension
of academic focus, the dimension of teacher coexistence, the dimension of communication, the dimension of
resource support, the dimension of school administrators’ leadership, the dimension of morale in the work, and the
influence dimension of the administrators respectively.
2. The recommendations of the organizational health management of Mae Fah Luang District schools
under the office of Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 was found that the school administrators
should have a broad vision, pace to the world 4.0 era, accept the opinions of the subordinates, and the resolution
of the meeting was over. Some equipment was not enough to meet the teachers and educational personnel needs.
The management should be participatory and organizational decision-making, reinforcement, the morale of the
work, abroad visiting, developing guideline for teachers’ activities to be good organizational health in living together
happily, teamwork, help each other, teachers’ developing, self-directed learning, or bring new innovations to
create academic work, focus on the identity of development to emphasize creating media, and techniques, and
variety of procedure. The communication development beyond the monthly meetings by using more technology to
communicate.
Keywords: School Management, Organizational Health

บทน้า
สังคมปัจจุบันให้ความส้าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างองค์การ
ของตนเองให้เป็นองค์การที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อท้าหน้าที่เป็นผู้จัดการความรู้ พัฒนาความรู้ ความคิด และ
ศักยภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สิ่งแรกที่ โรงเรียนต้องศึกษา คือ สุขภาพองค์การ
(Organizational Health) เมื่อพิจารณาภาพรวมการพัฒ นาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ซึ่งก้าหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูร ณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณ ธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด้ารงชีวิ ต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข องค์การที่มีสุขภาพดีจะเป็นสิ่งที่บ่งชีใ้ ห้เห็นว่าเป็นองค์การที่มีการบริหาร
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อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผ ล หากองค์ ก ารใดที่ มี สุข ภาพดี แ ล้ว องค์ ก ารนั้ น ย่ อ มมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ด้าเนินงานตามไปด้วย ฮอย และซาโบ (อานนท์ ต่อมกระโทก 2559, หน้า 19 อ้างอิง ใน Hoy & Sabo,1997) กล่าวว่า
สุขภาพองค์การเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งของ ความส้าเร็จ หรือประสิทธิผลขององค์การ องค์การใดมีสุขภาพดีจะท้าให้
การบริหารองค์การนั้นมีประสิทธิผล พฤติกรรมที่ผู้บริหารองค์การมีความส้าคัญต่อภาระงาน และผลสัมฤทธิ์ของงาน
ผู้บริหารมีทัศนคติ และความคาดหวังที่ชัดเจนต่อผู้ใต้บังคับบัญชา มีการควบคุมมาตรฐานการท้างาน และมีระเบียบ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
การปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพืน้ ฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว การขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ท่ามกลางการ
แข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมาก แต่ประเทศไทยมีข้อจ้ากัดหลายด้าน อาทิคุณภาพคนไทยยังต่้า แรงงานส่วนใหญ่มี
ปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพ และมีความเหลื่อมล้้าสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ยกระดับศักยภาพการพัฒนา ในขณะที่การบริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหา
คอร์รัปชันเป็นวงกว้าง ส่ง ผลให้การผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไม่เกิ ดผลสัมฤทธิ์เ ต็ม ที่ ประเทศต้องเร่ง พัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานเชิง ยุ ทธศาสตร์ใ นทุก ด้า น ทั้ง นี้เ ป็นผลมาจากกระบวนการบริ ห ารโรงเรีย นอันเกิ ดจากการปฏิ รู ป
การศึกษาที่พยายามยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้สูงขึ้นซึ่งพบว่าผลการด้าเนินการดังกล่าวได้รับความส้าเร็จเพียง
บางส่วนเท่านั้น ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ได้ให้ความส้าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
ด้านการบริหารจัดการในสถานศึกษามาโดยตลอด โดยการก้าหนดทิศทางการจัดการศึกษา ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึก ษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาองค์ความรู้ ใช้ทัก ษะ กระบวนการคิด รวมทั้ง การ วัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ มีการนิเ ทศติดตาม ครู และบุคลากรทางการศึก ษา มีจิตวิญญาณความเป็นครู ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้บริหารโรงเรียนสามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ครู และ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญก้าลังใจในการปฎิบัติงาน องค์การ องค์คณะบุคคล และผ็มีสว่ นได้ส่วนเสียวางแผนสรร
หา ย้าย โอน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และชุมชน ด้านการบริหาร
จัดการ โรงเรียนบางแห่งยังไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่ก้าหนด สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนา
ให้ มี คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา (แผนปฏิ บั ติ ก าร ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3
ปีง บประมาณ 2561 หน้า , 36-39) ดัง จะเห็นได้ว่าโรงเรียนต้องมีการพัฒนาให้ไปสู่ความเป็นองค์ก ารที่มีสุขภาพ
สมบูรณ์
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 เพื่อให้ทราบถึง สุขภาพขององค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง
สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 ซึ่งผลนี้จะมีประโยชน์ส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนที่จะ
น้าไปเป็นข้อมูล เพื่อใช้ในการน้าไปปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้เป็นองค์การที่มีสุขภาพสมบูรณ์ อันจะส่งผลให้
การศึก ษาของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สัง กั ดส้านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา เชียงรายเขต 3 และ
การศึกษาของชาติประสบความส้าเร็จตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ จากแนวคิดในการใช้วัดมิตสิ ุขภาพองค์การ จากการศึกษา
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้สังเคราะห์และแบ่งมิตวิ ัดสุขภาพองค์การออกเป็น 7 มิติ ได้แก่ 1.มิตดิ ้านความเป็น
ผู้น้าของผู้บริหารโรงเรียน 2.มิติด้านการสนับสนุนทรัพยากร 3.มิติด้านอิทธิพลของผู้บริหาร 4.มิติด้านขวัญในการ
ปฏิบัติงาน 5.มิตดิ ้านการอยู่ร่วมกันของครู 6.มิตดิ ้านการมุ่งเน้นวิชาการ 7.มิตดิ ้านการสื่อสารเพื่อเป็นแนวทางส้าคัญ
ในการปรับปรุง และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพยิ่งขึน้ ตลอดจนเป็นเครื่องชีใ้ ห้ทราบถึง
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ข้อบกพร่องในการที่จะแก้ไขปัญหาการด้าเนินงานในการบริหาร และสามารถน้าผลการวิจัยที่ได้มาเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสุขภาพองค์ก ารของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สัง กั ดส้านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารสุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การวิจัยเรื่องการบริหารสุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 ผู้ศึกษาได้ด้าเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ การบริหารสุขภาพ
องค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวงสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 1.มิตดิ ้าน
ความเป็นผู้น้าของผู้บริหารโรงเรียน 2.มิตดิ ้านการสนับสนุนทรัพยากร 3.มิตดิ ้านอิทธิพลของผู้บริหาร 4.มิติดา้ นขวัญ
ในการปฏิบัติงาน 5.มิตดิ ้านการอยู่ร่วมกันของครู 6.มิตดิ ้านการมุ่งเน้นวิชาการ 7.มิตดิ ้านการสื่อสาร

วิธีวิทยาการวิจัย
การด้าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่
ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 ผู้วิจัยด้าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
ขอบเขตทางด้านเนือหา
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สัง กัด
ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดและทฤษฎี ซึ่งประกอบไป
ด้วยมิติสุขภาพองค์การ ทั้งหมด 7 มิติ ได้แก่ 1.มิติด้านความเป็นผู้น้าของผู้บริหารโรงเรียน 2.มิติด้านการสนับสนุน
ทรัพยากร 3.มิตดิ ้านอิทธิพลของผู้บริหาร 4.มิตดิ ้านขวัญในการปฏิบัติงาน 5.มิตดิ ้านการอยู่ ร่วมกันของครู 6.มิตดิ ้าน
การมุ่งเน้นวิชาการ 7.มิตดิ ้านการสื่อสาร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน และครูโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงานเขต
พื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 จ้านวน 31 โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน จ้านวน 35 คน และครู 538
จ้านวน คน รวมประชากรจ้านวนทั้งสิ้น 573 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 โดยก้าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and
Morgan, 1970,pp 607-610) มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 234 คน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดย
การสุ่มอย่างง่าย
ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ สภาพ และข้อเสนอแนะการบริหารสุขภาพองค์ก ารของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้า หลวง
สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกั บสภาพ และข้อเสนอแนะการบริหารสุขภาพองค์ก าร
โรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 ส้าหรับรวบรวมข้อมูล
จากผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล คื อ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรีย น และครู โรงเรี ย นอ้ า เภอแม่ฟ้ า หลวง สั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 แบบสอบถามมี 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลัก ษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-list) เกี่ยวกับ เพศ ต้าแหน่ง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพการบริหารสุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีระดับความ
คิดเห็น 5 ระดับ ซึ่งประกอบมิตสิ ุขภาพองค์การ 7 มิติ คือ 1.มิตดิ ้านความเป็นผู้น้าของผู้บริหารโรงเรียน 2.มิตดิ ้านการ
สนับสนุนทรัพยากร 3.มิติด้านอิทธิพลของผู้บริหาร 4.มิติด้านขวัญในการปฏิบัติงาน 5.มิติด้านการอยู่ร่วมกันของครู
6.มิตดิ ้านการมุ่งเน้นวิชาการ 7.มิตดิ ้านการสื่อสาร
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด(Open End) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะการบริหารสุขภาพองค์การโรงเรียน
อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3
การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด้าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ต้ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะการบริหารสุขภาพองค์การ โรงเรียนอ้าเภอ
แม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 เพื่อน้ามาใช้เป็นข้อมูลในการสร้าง และ
พัฒนาแบบสอบถาม
2. ก้ าหนดกรอบแนวคิดเพื่อสร้างข้อค้าถามให้ครอบคลุมวัตถุ ประสงค์ของการวิจัย เกี่ยวกั บการบริหาร
สุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3
3. ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามจากข้อมูลที่รวบรวมทั้ง หมด และพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม น้าเสนออาจารย์ ที่
ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แก้ไขเนื้อหา และการใช้ภาษา
4. น้าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุง แก้ไข และผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
น้าเสนอผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาหา (Content Validity) โดยน้าแบบสอบถาม
เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับข้อค้าถาม ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่
1. ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ ต้าแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ต้าบลแม่กา อ้าเภอเมืองจังหวัดพะเยา
2. ดร.อนวัช อุ่นกอง ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
3. ดร.สุพิษ ชัยมงคล ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนาอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้
ข้อค้าถามแต่ละข้อมีความสอดคล้องหรือไม่

- Proceedings -

414

จากนั้นน้าผลที่ได้ไ ปวิเคราะห์ดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค้าถามกั บหลักการโดยใช้สูตร ดังนี้
(อ้างอิงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์ ,2550 หน้า, 117)แล้วน้ามาหาค่าเฉลี่ย เลือกข้อค้าถามที่มีค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00
ถือว่าข้อนั้นมีค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา
5. น้าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ Try Out กับผู้บริหารโรงเรียน และครูในโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ้านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง ฉบับ เท่ากั บ 0.958 และท้าการ
ปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ เพื่อน้าไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป
6. น้าข้อค้าถามมาท้าการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ เพื่อน้าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
7. น้าแบบสอบถามไปใช้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด้าเนินการดังนี้
1. ขอหนั ง สื อ จากมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ถึ ง ผู้ อ้ า นวยการโรงเรี ย น สั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 ทั้ง 31 โรงเรียน เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ จากผู้บริหารสถานศึก ษา และครู
โรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3
3. น้าแบบสอบถามที่ได้คืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ ก่อนน้าไปวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยตรวจความสมบูร ณ์ของแบบสอบถาม และน้าแบบสอบถามฉบับสมบูร ณ์ม าวิเ คราะห์ ข้อมู ล ด้ ว ย
โปรแกรมส้าเร็จรูปโดยด้าเนินการ ดังนี้
น้าแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปร แกรม
ส้าเร็จรูป ด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเป็นข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ใช้ความถี่ (Frequency) และ
ร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารสุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัด
ส้านัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 วิเ คราะห์โ ดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และหาค่าส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ผู้วิจัยได้ก้าหนดค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูล โดยผู้วิจัย ได้ใช้เกณฑ์ในการวิเ คราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ Best (อ้างอิงใน สมบูรณ์
เอี่ยมศิลปะชัย หน้า, 57)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะการบริหารสุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่
การศึก ษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 เป็นค้าถามแบบปลายเปิด ใช้วิธีวิเ คราะห์ เ นื้อหา จัดระเด็นเข้าด้วยกั น
แล้วแจกแจงความถี่ น้าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าสถิตพิ นื้ ฐาน
1. ดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence Index : IOC)
2. ร้อยละ (Percentage)
3. ค่าเฉลี่ย (Mean)
4. การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
- Proceedings -

415

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้านวนทั้งสิ้น 234 คน พบว่า เป็นเพศชายจ้านวน 65 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.70 เป็นเพศหญิง จ้านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 72.30 และต้าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจ้านวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.20 ครูจ้านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 93.80
2. ผลการศึ ก ษาสุ ข ภาพองค์ การของโรงเรีย นอ้ า เภอแม่ฟ้า หลวง สั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 โดยภาพรวมทุกมิตอิ ยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงล้าดับจากมากไปน้อย
ดังนี้ ข้อที่มีเฉลี่ยมากที่สุด คือ มิติด้านการมุ่งเน้นวิชาการ รองลงมา คือ มิติด้านการอยู่ร่วมกันของครู ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ มิตดิ ้านอิทธิพลของผู้บริหารเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผลเรียนตามล้าดับ ดังนี้
2.1 สุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึ กษา
เชียงรายเขต 3 มิติด้านความเป็นผู้น้าของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายข้อ
เรียงล้าดับจากมากไปน้อย 3 ล้าดับ ดังนี้ ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทหลักในการประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุน และ
การอ้านวยการในการให้บริการทางการศึกษาทุก รูปแบบมุ่ง พัฒนาสถานศึก ษาให้ใ ช้นวัตกรรมเทคโนโลยี อ ย่ า ง
เหมาะสม รองลงมา คือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถในการวางแผนคาดการณ์ใ นอนาคตได้ อย่างถู ก ต้ อ ง
สามารถเตรียมบุคลากรให้พร้อมกับการรับมือภารกิจใหม่ได้อย่างเหมาะสม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด คือ ผู้บริหาร
โรงเรียนสามารถขจัดความขัดแย้งสามารถวินิจฉัยปัญหาและแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้เข้าใจสาเหตุของความขัดแย้ง
วิธกี ารบริหารความขัดแย้ง
2.2 สุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึก ษา
เชียงรายเขต 3 มิตดิ ้านการสนับสนุนทรัพยากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายข้อ เรียงล้าดับจาก
มากไปน้อย 3 ล้าดับ ดังนี้ โรงเรียนมีการวางแผนงบประมาณ วางแผนพัสดุ วางแผนอัตราก้าลัง และจัดท้าแผนปฏิบัติ
การของโรงเรียน รองลงมา คือ โรงเรียนมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
2.3 สุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
เชียงรายเขต 3 มิติด้านอิทธิพลของผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายข้อ เรียงล้าดับจาก
มากไปน้อย 3 ล้าดับ ดังนี้ ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในการจัดการบริหารงาน
งานบุคคล รองลงมา คือ ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในการจัดการบริหารงาน
ทั่วไป และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในการจัดการ
บริหารงานวิชาการ
2.4 สุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
เชียงรายเขต 3 มิตดิ ้านขวัญในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายข้อ เรียงล้าดับจาก
มากไปน้อย 3 ล้าดับ ดังนี้ ครูมีทัศนคติหรือความรู้สึกที่ดี เกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ เป้าหมายผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน รองลงมา คือ ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการยอมรับ ศรัทธาต่ออาชีพ ความพึ งพอใจ และการได้รับ
การยอมรับตามมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนมีทัศนคติ ความตั้งใจ
แรงจูงใจ การกระตุ้นให้ครูปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์การ
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2.5 สุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
เชียงรายเขต 3 มิติด้านการอยู่ร่วมกันของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายข้อ เรียงล้าดับจาก
มากไปน้อย 3 ล้าดับ ดังนี้ ครูได้รับความเป็นมิตรระหว่างเพื่อนร่วมงาน รองลงมา คือ ครูมีน้าใจ เอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งกัน
และกัน และครูมีความสมัครใจที่จะท้างานร่วมกันพร้อมที่จะเผชิญปัญหาร่วมกัน และผู้ร่วมทีมต่างมีความพอใจใน
การท้างาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนเสริมสร้างความเข้าใจอันดีร ะหว่างบุคคลในองค์ก าร
เกื้อหนุนและจูงใจให้สมาชิกขององค์การเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
2.6 สุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
เชียงรายเขต 3 มิตดิ ้านการมุ่งเน้นวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายข้อ เรียงล้าดับจากมาก
ไปน้อย 3 ล้าดับ ดังนี้ โรงเรียนมีการวัดผลและประเมินผล การนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบ รองลงมา คือ โรงเรียนมี
ความสามารถในการบริหารจัดการงานทางด้านวิชาการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนต้องแสดงตนเป็นผู้น้าทางวิชาการอย่าง
แท้จริง โดยให้ความสนใจ และมีความรู้ทางด้านหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.7 สุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
เชียงรายเขต 3 มิตดิ ้านการสื่อสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายข้อ เรียงล้าดับจากมากไปน้อย
3 ล้าดับ ดังนี้ โรงเรียนมีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ไปสู่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมของสถานศึกษาไปสู่ชุมชน รองลงมา คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูเห็น
ความส้าคัญในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูการ
ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันสามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่
ก้าหนด
ข้อเสนอแนะการบริหารสุขภาพองค์การ 1 ด้านความเป็นผู้น้าของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมมี
ประเด็นตรงกันมากที่สุดคือ ผู้บริหารโรงเรียนควรเป็นผู้มีวิสัยทัศ กว้างไกล ก้าวทัน โลกยุค 4.0 รองลงมาคือ ผู้บริหาร
โรงเรียนยอมรับความคิดเห็นของผู้ใต้การปกครอง และถือมติของที่ประชุมเป็นสิน้ สุด 2 ด้านการสนับสนุนทรัพ ยากร
พบว่า โดยภาพรวมมีประเด็นตรงกันมากที่สุดคือ อุปกรณ์บางอย่างยังไม่ทั่วถึง เพียงพอต่อความต้องการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รองลงมาคือ ผู้บริหารโรงเรียนต้องระดมทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือแรงงานจากองค์การ
หรือชุมชน 3 ด้านอิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีประเด็นตรงกันมากที่สุดคือ ผู้บริหารโรงเรียน
ควรบริหารแบบมีส่วนร่วมและตัดสินใจจากความคิดเห็นองค์การรองลงมาคือ ผู้บริหารโรงเรียนควรเป็นตัวอย่างที่ดี
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็นที่เคารพเชื่อถือแก่ชุมชน 4 ด้านขวัญในการปฏิบัติง าน พบว่า โดยภาพรวมมีประ เด็น
ตรงกันมากที่สุดคือ มีการเสริมแรง เช่น มอบขวัญก้าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน จริง ๆ ขั้นเงินเดือน มอบของขวัญวันเกิด
มอบรางวัลด้านการท้างาน หรือพาไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศ รองลงมา คือ ครูยังขาดขวัญและก้าลังใจ สวัสดิการ
ต่าง ๆ ยังมีไม่มาก ความสะดวกสบายยังไม่ทั่วถึง มีการท้าลายขวัญก้าลังใจ จิตใจย่้าแย่ 5 ด้านการอยู่ร่วมกันของครู
พบว่า โดยภาพรวมมีประเด็นตรงกันมากที่สุดคือ ควรสร้างแนวทางการท้ากิจกรรมที่พัฒนาครูให้มีสุขภาวะที่ดีใ น
องค์การ เพื่อการอยู่ร่วมกันแบบมีความสุข รองลงมาคือ สามัคคีกลมเกลียวท้างานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลื อซึ่งกันละ
กัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ งานใครงานมัน 6 ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ พบว่า โดยภาพรวมมีประเด็นตรงกันมากที่สุดคือ
พัฒนาครู ส่ง ครูร่วมอบรมพัฒนาตนเอง หรือน้านวัตกรรมใหม่ ๆ มาสร้างสรรค์ง านวิช าการ เน้นการพัฒนาที่
เอกลัก ษณ์ รองลงมาคือ สนับสนุนการพัฒนาอ่านออกเขี ยนได้ใ ห้กั บนัก เรียน โดยเน้นการสร้างสรรค์สื่อ เทคนิค
กระบวนการที่ ห ลากหลาย 7 ด้ า นการสื่ อ สาร พบว่ า โดยภาพรวมมีป ระเด็ น ตรงกั นมากที่ สุ ด คื อ พั ฒ นาการ
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ติดต่อสื่อสารนอกเหนือจากการประชุมประจ้าเดือน เช่น การมีระบบอีออฟฟิต ส่งเรื่องแก่ครูแต่ละคน การสร้างกลุ่มไลน์
เพื่อแจ้งข่าวสารงานด่วน รองลงมาคือ ใช้เทคโนโลยีช่วยในการติดต่อสื่อสารมากยิ่งขึน้ น

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาการบริหารสุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. การบริหารสุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวงเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
โดยรวมทุกมิติอยู่ในระดับ มาก ที่เป็นเช่นนี้สืบเนื่องจากโรงเรียนมีการบริหารงานทุกด้านที่มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผ ล ส่ง เสริม ให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทัก ษะการคิด รวมทั้ง การวัดผลประเมินผ ล สามารถ
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย สร้าเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ มีการนิเทศติดตาม
โดยเรียงล้าดับสภาพการบริหารสุขภาพองค์การในแต่ละมิติจากมากไปน้อยได้ดังนี้ มิติด้านการมุ่งเน้นวิชาการ มิติ
ด้านการอยู่ร่วมกันของครู มิติด้านการสื่อสาร มิติด้านการสนับสนุนทรัพยากร มิติด้านความเป็นผู้น้าของผู้บริหาร
โรงเรียน มิตดิ ้านขวัญในการปฏิบัติงาน และมิตดิ ้านอิทธิพลของผู้บริหาร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารโรงเรียน และ
ครู โ รงเรี ย นอ้ า เภอแม่ ฟ้ า หลวงเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา เชี ย งรายเขต 3 มี ก ารบริ ห ารโรงเรี ย นตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้
ก้าหนดสาระส้าคัญไว้ในมาตรา 39 ว่า ให้กระทรวงกระจายอ้านาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยแบ่งขอบข่าย
งานบริหารสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน (ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส้านักนายกรัฐมนตรี 2553, หน้า 14)
คือ 1.ด้านการบริหารวิชาการ 2.ด้านการบริหารงบประมาณ 3.ด้านการบริหารงานบุคคล 4.ด้านการบริหารทั่วไป ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ฮอย และซาโบ อานนท์ ต่อมกระโทก (2559, หน้า 19 อ้างอิงใน Hoy & Sabo,1997) กล่าว
ว่า สุขภาพองค์การเป็นตัวชีว้ ัดอย่างหนึ่งของ ความส้าเร็จ หรือประสิทธิผลขององค์การ องค์การใดมีสุขภาพดีจะท้าให้
การบริหารองค์การนั้นมีประสิทธิผล พฤติกรรมที่ผู้บริหารองค์การมีความส้าคัญต่อภาระงาน และผลสัมฤทธิ์ของงาน
ผู้บริหารมีทัศนคติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐ์ธนิน โพธิ์พ่วง (2558, หน้า 69-71) ที่ได้ศึกษาสุขภาพองค์การ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสุขภาพองค์การของโรงเรียน มัธยมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี สังกัดส้า นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 สุขภาพองค์การของโรงเรียนในจัง หวัดอุทัยธานี สังกัดส้านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับดี โดยเรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อ ย
ได้แก่ การอยู่ร่วมกันของครู การมุ่งเน้นวิชาการ เกี ยรติศักดิ์ศรีของโรงเรียน การสนับสนุนทรัพยากรความเป็นผู้น้า
ของผู้บริหารโรงเรียน และด้านทีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ อ้านาจอิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียน ตามล้าดับ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อัญชิษฐา ตนภู (2559, หน้า 72-74) ได้ศึกษาสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอแม่
สาย จังหวัดเชียงราย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอแม่
สาย จังหวัดเชียงราย และเพื่อเปรียบเทียบสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
จ้าแนกตามจ้าแนกตามประสบการณ์การท้างานและวุฒิการศึกษา พบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมทุกมิติอยู่ในระดับดี ได้แก่ มิติด้านการมุ่งเน้นวิชาการ มิติด้านเกียรติ
ศักดิ์ศรีของโรงเรียน มิติด้านการสนับสนุนทรัพ ยากร มิติด้านความเป็นผู้น้าของผู้บริหารโรงเรียน มิติด้า นการอยู่
ร่วมกันของครู และมิตดิ ้านอ้านาจอิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียน ทุกด้านอยู่ในระดับดี
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 1 สุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 มิติด้านความเป็นผู้น้าของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทหลักในการประสานงาน ส่ง เสริม สนับสนุนและการอ้านวยการ ในการให้บริก ารทาง
การศึกษาทุกรูปแบบมุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถ
ในการวางแผนคาดการณ์ในอนาคตได้อย่างถูกต้อง สามารถเตรียมบุคลากรให้พร้อมกับการรับมือภารกิจใหม่ได้อย่าง
เหมาะสม ผู้บริหารโรงเรียนสามารถสร้างทีมผู้ร่วมด้าเนินงานในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารโรงเรียนแสดงความเป็นผู้น้าโดยวางแผน ก้าหนดเป้าหมายในการจัดการศึ กษา เพื่อมุ่ง
พัฒนาสถานศึกษาตามเป้าหมายที่ก้าหนด สอดคล้องกับแนวคิด กุหลาบ เกิดหล้า (2556, หน้า 20) กล่าวว่า การเป็น
ผู้บริหารที่จ้าเป็นต้องแสดงบทบาทต่าง ๆ ในฐานะของผู้น้าในองค์การความเป็นผู้น้าของผู้บริหารโรงเรียนจะด้าเดิน
การให้ได้ประสิทธิภาพต้องด้าเนินการดัง ต่อไปนี้ ผู้บริหารต้องก้าหนดเป้าหมาย วิธีการท้างาน ขั้นตอน ระยะเวลา
สถานที่และอุปกรณ์ สอดคล้องผลงานวิจัยของ อัญชิษฐา ตนภู (2559, หน้า 77) ได้ท้าการศึกษาสุขภาพองค์การของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มิตดิ ้านความเป็นผู้น้าของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ดี
เมื่อพิจารณารายข้อ เรียงล้าดับจากมากไปน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการยอมรับ
จากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และบุ ค ลากรในการจัด บริ ห ารงานวิช าการ รองลงมาคื อ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเป็ น ผู้มีค วามรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียน และผู้บริหารระดับสูงให้ความสนใจในความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
ของท่าน ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการยอมรับจากบุคลากร และชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนได้รับ
การยอมรับจากผู้บังคับบัญชา และบุคลากรในการจัดบริหารงานทั่วไป และผู้บริหารโรงเรียนได้รับการยอมรับจ าก
ผู้บังคับบัญชา และบุคลากรในการจัดการเกี่ยวกับระบบการบริหารด้านการเงิน และพัสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ส่วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนท้างานร่วมกับครู และบุคลากรได้เป็นอย่างดี
2 สุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 มิติด้าน
การสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก โรงเรี ย นมีก ารวางแผนงบประมาณ วางแผนพัส ดุ วางแผน
อัตราก้าลัง และจัดท้าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนโรงเรียนมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัด
อย่างมีประสิทธิภ าพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูง สุด ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนมีการวางแผนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และบริหารจัดการทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ้ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอคล้องกับกรรณิกา ปัญญะติ (2558, หน้า 44) กล่าว
ว่า การสนับสนุนทางทรัพยากร คือ การที่ผู้บริหารให้ความสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล การท้างานของบุคลากรจะ
เป็นไปตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคน เห็นคุณค่าการท้างานในหน่วยงานของตน รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรการใช้วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า สอดคล้องผลงานวิจัยของ ศิริพงศ์ พงษ์ดี
(2553, หน้า 52) ได้ท้าการศึกษาสุขภาพองค์การของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์สัง กัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จันทบุรีเขต 1 มิติด้านการสนับสนุนทรัพยากร โดยรวม และรายข้อ อยู่ในระดับมาก เรียงล้าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย
3 สุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 มิติด้าน
อิทธิพลของผู้บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและบุคลากรใน
การจัดการบริหารงานงานบุคคล ผู้บริหารโรงเรียนได้รั บการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในการจั ดการ
บริหารงานทั่วไป ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้บัง คับบัญชาและบุคลากรในการจัดการบริหารงานด้ าน
การเงินและพัสดุ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การที่ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในการ
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จัดการบริหารโรงเรียน ผู้บริหารองค์การเป็นที่เชื่อถือของผู้บังคับบัญชา สามารถร่วมท้างานกับผู้บริหารที่เหนือกว่าได้
สอดคล้องกับแนวคิด ฮอย และ เฟล์ดแมน (Hoy & Feldman.1987, p 32 อ้างอิงใน แก้วขวัญ เอียดศิริพันธ์ 2552,
หน้า 19-20) ได้กล่าวว่า อิทธิพ ลของผู้อ้านวยการ คือ ความสามารถของผู้บริหารองค์ก ารที่มีต่อผู้บัง คับบัญชา
ผู้บริหารองค์การเป็นที่เชื่อถือของผู้บังคับบัญชา สามารถร่วมท้างานกับผู้บริหารที่เหนือกว่าได้อย่างมีอิสระ และใช้
อ้านาจการบังคับบัญชาในการบริหารหน่วยงานได้ สอดคล้องผลงานวิจัยของ สราวุฒิ ปุริสา (2553, หน้า 118-119)
ได้ท้าการศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อสุขภาพองค์การของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษายโสธร
ด้านอิทธิพลของผู้บริหารเป็นรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับสมบูรณมาก โดยเรียงล้าดับ คาเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้
เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูผู้สอนเป็นกรรมการต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา ครูผู้สอนมีความเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่
4 สุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 มิติด้าน
ขวัญในการปฏิบัติง าน โดยรวมอยู่ใ นระดับมาก ครูมีทัศนคติหรือความรู้สึก ที่ดี เกี่ยวกั บหน้าที่ ความรับผิดชอบ
เป้าหมายผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการยอมรับ ศรัทธาต่ออาชีพ ความพึงพอใจ และ
การได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน จรรยาบรรณวิช าชีพ ครูมีสภาพแวดล้อมทางด้านจิตใจที่ดีต่องาน ซึ่ง ได้รับ
อิทธิพลจากรายได ้จากการมีส่วนร่วมในการก้าหนดนโยบายและการบริหาร มีโอกาสก้าวหน้า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
สภาพแวดล้ อ มทางด้า นจิ ต ใจของครู ที่ มีต่ อ งาน จากการมี ส่ ว นร่ว มในการก้ า หนดนโยบาย และการบริ ห าร มี
ความสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน การสร้างสรรค์ที่เกิดจากการควบคุมการปฏิบัติ งาน สอดคล้อง
กับแนวคิด ทาร์เทอร์ ฮอย และคอทท์แคมป์ (tarter and Kottkamp,1990,p,236, อ้างอิงใน สิทธิพงษ์ จันสม 2558,
หน้า 42) กล่าวว่า ขวัญในการปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออกถึงการยอมรับ ศรัทธา บารมี
สอดคล้องผลงานวิจัยของ กรรณิกา ปัญญะติ (2558, หน้า 95) ได้ท้าการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับสุขภาพองค์การ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 มิติที่ 3 ขวัญในการปฏิบัติง านในภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ครูมีความศรัทธาต่อวิชาชีพ อยู่ใน ระดับมาก รองลงมา คือ ครูมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมส่ง เสริม
ความก้าวหน้าให้กับ โรงเรียนอยู่ในระดับมาก และครูมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองอยูในระดับมาก ตามล้าดับ
สวนขวัญในการปฏิบัติงาน ที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ ครูมีความเชื่อมั่นและยอมรับ ในพฤติกรรมของผู้บริหารอยู่ในระดับ
มาก
5 สุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 มิติด้าน
การอยู่ร่วมกันของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก ครูได้รับความเป็นมิตรระหว่างเพื่อนร่วมงาน ครูมีน้าใจ เอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่
ซึ่งกันและกัน ครูมีความสมัครใจที่จะท้างานร่วมกันพร้อมที่จะเผชิญปัญหาร่วมกัน และผู้ร่วมทีมต่างมีความพอใจใน
การท้างาน ครูมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน มีความกระตือรือร้นที่ร่วมมือประสานงานกับคนอื่น ประเมินบุคคลอื่น
ด้วยความชื่นชม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคม ให้ความสนใจ และ
ตระหนักถึงบทบาทของคนอื่น การท้างานเป็นกลุ่มด้วยความรักใคร่ป รองดองกัน มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ให้
ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน และกัน มีความรู้สกึ ที่แสดงออกถึงการยอมรับเหตุผลที่แตกต่างกัน เชื่อฟังซึ่งกัน และกัน
มีความเห็นอกเห็นใจกัน และมีความสุขในการท้างานร่วมกัน สอคล้องกับกาญจนา ชูรอด (2555, หน้า 27) กล่าวว่า
การอยู่ร่วมกันของครู คือ ความรู้สกึ ที่ดีตอ่ งานสอน ต่อนักเรียน ต่อเพื่อนร่วมงาน สถานศึกษาใดที่มีบุคลากรที่มีความ
ผูก พันรัก ใคร่กลมเกลียวกัน ให้ความช่วยเหลือกั น ปฏิบัติง านในหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้นเต็มความสามารถ
สถานศึก ษาจะมี ประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล สอดคล้องผลงานวิ จัย ของ อัญชิษฐา ตนภู ( 2559, หน้า 77) ได้
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ท้าการศึกษาสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มิตดิ ้านการอยู่ร่วมกันของครู
โดยภาพรวมอยู่ดี เมื่อพิจารณารายข้อ เรียงล้าดับจากมากไปน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูมีการยอมรับ
ความสามารถ และความส้าเร็จของเพื่อนครูเป็นอย่างดี รองลงมาคือ ครูมีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อ
ความส้าเร็จก้าวหน้าในวิชาชีพ และครูมีการยกย่องชมเชยครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีอยู่เสมอ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด
คือ ครูในโรงเรียนมีความรักใคร่ปรองดองกัน
6 สุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 มิติด้าน
การมุ่งเน้นวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โรงเรียนมีการวัดผล และประเมินผล การนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบ
โรงเรียนมีความสามารถในการบริหารจัดการงานทางด้านวิชาการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุ
เป้าหมายวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ครูมีความคิดสร้างสรรค์สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็ม
ศัก ยภาพตามที่ตั้ง เป้าหมายไว้ ทั้ง นี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารโรงเรียน และครูใ ห้ความส้าคัญในงานวิชาการ จัด
การศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส้าคัญที่สุด โดยใช้
สื่อ เทคนิค วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับแนวคิด ฮอย และซาโบ (Hoy & Sabo, 1997, p. 144) กล่าวว่า การ
มุ่ ง เน้ น วิ ช าการ (Academic emphasis) การมุ่ ง เน้ น วิช าการ คื อ องค์ ป ระกอบที่ ส้ า คั ญ ที่ จ ะท้ า ให้ โ รงเรีย นประสบ
ผลส้าเร็จ ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องผนึกก้าลังกันเพื่อพัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศัก ยภาพ สอดคล้องผลงานวิจัยของของ สราวุฒิ ปุริสา (2553, หน้า 118-119) ได้ท้าการศึก ษาปัจจัยที่ส่ง ผลต่อ
สุขภาพองค์การของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษายโสธร ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ โดยรวม
และรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล้าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ นักเรียนได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากครู ครู
จัดการเรียนการสอนด้วยความตั้งใจ และยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญ และผู้บริหารให้ความส้าคัญในการพัฒนางานวิชาการ
7 สุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา เชียงรายเขต 3 มิติด้าน
การสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โรงเรียนมีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ไปสู่ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษา สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมของสถานศึกษาไปสู่ชุมชน ผู้บริหารโรงเรียน
และครูเห็นความส้าคัญในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โรงเรียนส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
และสนับสนุนการวางเป้าหมายนโยบายในการจัดการศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารโรงเรียน ครู และชุมชนมี
การประสานติดต่อสื่อสารกันเป็นประจ้า ที่สง่ ผลต่อการพัฒนาโรงเรียน โดยอาศัยความสั มพันธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
และครู สอดคล้องกับ แนวคิดฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 1982 อ้างถึงใน พิมพ์ ศรีภัทรประภา 2554, หน้า 25)
ได้กล่าวว่า การสื่อสารคือ การติดต่อสื่อสารในโรงเรียนเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้สึกนึกคิด หรือทัศนคติใน
ส่วนของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ซึ่งได้แก่การแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้สึกนึกคิดระหว่างผู้บริหาร
โรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจเกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งสอคล้องกับ กรรณิกา ปัญญะติ (2558,หน้า 48) กล่าว
ว่า การติดต่อสื่อสาร หมายถึง การที่โรงเรียนมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทั้งภายในและภายนอก
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะวินิจฉัย และแก้ปัญหา สอดคล้องผลงานวิจัยของ สิทธิพงษ์ จันสม (2558, หน้า 75)
ได้ท้าการศึก ษาความสัม พันธ์ร ะหว่างภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึก ษากั บสุขภาพองค์ก ารใน
โรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3. ด้านการติดต่อสื่อสาร โดยรวม และรายข้อ
อยู่ใ นระดับมาก เรียงล้าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ครูเ ห็นความส้าคัญในการสื่อสารเพื่อให้เ กิดความเข้าใจ
ตรงกัน รองลงมาคือ ผู้บริหารร่วมกิจกรรมชุมชนอย่างเป็นประจ้า และผู้บริหารแจ้งข่าวสาร สารสนเทศให้กับชุมชน
ทราบ
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จากการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะการบริห ารสุขภาพองค์ ก ารของโรงเรี ยนอ้ าเภอแม่ฟ้า หลวง เขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 ภาพรวมมีประเด็นที่น้ามาอภิปรายดังนี้ ผู้บริหารโรงเรียนควรเป็นผู้มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล ก้าวทัน โลกยุค 4.0 ยอมรับความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และถือมติของที่ประชุมเป็นสิน้ สุด ผู้บริหาร
โรงเรียนควรระดมทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือแรงงานจากองค์ก ารหรือชุมชน ควรบริหารแบบมีส่วนร่วม และ
ตัดสินใจจากความคิดเห็นองค์การ มีการเสริมแรง เช่น มอบขวัญก้าลังใจแก่ผู้ ปฏิบัติงาน จริง ๆ ขั้นเงินเดือน มอบ
ของขวัญวันเกิด มอบรางวัลด้านการท้างาน หรือพาไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศ ควรสร้างแนวทางการท้ากิจกรรมที่
พัฒนาครูให้มีสุขภาวะที่ดีในองค์การ เพื่อการอยู่ร่วมกันแบบมีความสุข ท้างานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
พัฒนาครู ส่ง ครูร่วมอบรมพัฒนาตนเอง หรือน้านวัตกรรมใหม่ ๆ มาสร้างสรรค์ง านวิช าการ เน้นการพัฒนาที่
เอกลักษณ์ สนับสนุนการพัฒนาอ่านออกเขียนได้ให้กับนักเรียน โดยเน้นการสร้างสรรค์สื่อ เทคนิค กระบวนการที่
หลากหลาย พัฒนาการติดต่อสื่อสารนอกเหนือจากการประชุมประจ้าเดือน เช่น การมีระบบอี ออฟฟิต ส่งเรื่องแก่ครู
แต่ละคน การสร้างกลุ่มไลน์เพื่อแจ้งข่าวสารงานด่วน ใช้เทคโนโลยีช่วยในการติดต่อสื่อสารมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
ฮอย และซาโบ (อานนท์ ต่อมกระโทก 2559, หน้า 19 อ้างอิง Hoy & Sabo,1997) กล่าวว่า สุขภาพองค์การเป็นตัวชีว้ ัด
อย่างหนึ่งของ ความส้าเร็จ หรือประสิทธิผลขององค์ก าร องค์การใดมีสุขภาพดีจะท้าให้การบริหารองค์ก ารนั้นมี
ประสิทธิผล พฤติกรรมที่ผู้บริหารองค์การมีความส้าคัญต่อภาระงาน และผลสัมฤทธิ์ของงาน ผู้บริหารมีทัศนคติ และ
ความคาดหวังที่ชัดเจนต่อผู้ใต้บังคับบัญชา มีการควบคุมมาตรฐานการท้างาน และมีระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าผลวิจัยไปใช้
ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า การบริหารสุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 โดยรวมทุกมิติอยู่ในระดับมาก ซึ่งแต่ละมิตอิ ยู่ในระดับมากทุกข้อ แต่ยังพบว่ามีบางมิติ
และบางข้อที่เป็นปัญหาที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องให้ความสนใจ เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ ในการวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงสุขภาพองค์การภายในโรงเรียนดังนี้
1. จากการวิจัย พบว่า สุขภาพองค์ก ารของโรงเรีย นอ้ าเภอแม่ ฟ้า หลวง ส้านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 มิติด้านการมุ่งเน้นวิชาการ ในเรื่องโรงเรียนมีการวัดผลและประเมินผล การนิเทศการ
สอนอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยมากสุด ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความส้าคัญกับการวัดผลประเมินผลที่มีระบบ มี
การวางแผนก้าหนดปฏิทินการวัดผลประเมินผล รวมถึงมีการนิเทศติดตามแบบกัลยาณมิตรอย่างสม่้าเสมอ เพื่อให้
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
2. จากการวิจัย พบว่า สุขภาพองค์ก ารของโรงเรี ยนอ้ าเภอแม่ฟ้ าหลวง ส้านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 มิตดิ ้านอิทธิพลของผู้บริหาร ในเรื่องผู้บริหารโรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา
และบุคลากรในการจัดการบริหารงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด ดัง นั้นผู้บริหารโรงเรียนควรเป็นผู้น้าทางวิชาการ
เนื่องจากงานวิชาการเป็นหัวใจหลักของการบริหารโรงเรียน หากงานวิชาการด้าเนินไปด้วยดี ย่อมส่งผลให้ผู้บริหาร
โรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา และบุคลากร
ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครังต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้ากับสุขภาพองค์การ ในระดับส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดเชียงรายเขต 3
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียนอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง ส้านักงานเขตพืน้ ที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
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เชียงรายเขต 3 ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งรี้
ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียน รองผู้บริหารโรงเรียน ครู และส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจนเพื่อน ๆ สาขาบริหารการศึกษา และ
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เป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดา มารดา ครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนและประสิทธ์ประสาทความรู้แก่ผู้วิจัย
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
The Participation of parents in the experience to promote the development of
students in schools under the local government organization Chiang Rai
province
ศิริขวัญ ดวงใจ1* และ ธิดาวัลย์ อุ่นกอง2
Sirikhwuan Duangjai 1* and Thidawan Unkong 2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดประสบการณ์เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์เพื่อ
ส่ง เสริม พัฒนาการของนั กเรี ยน โรงเรียนสัง กั ดองค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น จัง หวัดเชียงราย ประชากรที่ใ ช้ ใ น
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
จ้านวน 4,556 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จ้านวน 357 คน จากการก้าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางส้าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานละ
และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน โรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ภาพรวม มีสว่ นร่วมระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการมีสว่ นร่วมใน
การส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจ มีสว่ นร่วมมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ และด้านการมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ตามล้าดับ ส่วนด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญา มีสว่ นร่วมต่้าสุด
2. ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนัก เ รี ยน
พบว่า ผู้ปกครองควรมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมให้เด็กได้ออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ กล้าแสดงออก รู้จักการรอคอย
มีความอดทนต่อปัญหา มีระเบียบวินัย และควรมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมให้เด็กมีสมาธิในการท้ากิจกรรม
ค้าส้าคัญ: การมีสว่ นร่วม การจัดประสบการณ์
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Abstract
This study has a purpose to study the participation of parents in experience to promote the development
of students and to study parents’ involvement in the experience. Population used in this study include 4,556 early
childhood parents by sample A total of 357 randomly selected sample sizes were used Krejcie and Morgan analyze
data by content analysis. The results of this research were as follow
1. Parental Involvement in the Development of Student Experience Schools local administration Chiangrai
province when considering each aspect, it was found that participation in the promotion of mental development
were the highest levels the second participation in emotional development and the third participation in the
promotion of social development. The promotion of intellectual development were the lowest.
2. Suggestions for parental involvement in organizing experiences to promote student development,
parents should participate in encouraging children express. know the wait. with tolerance to problems. Give
discipline and should be involved in encouraging children to concentrate on activities.
Keywords: Participation, Experience Mathod

บทน้า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 กล่าวว่า รัฐต้องด้าเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็น เวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด้าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด้าเนินการ ก้ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดัง กล่าวมีคุณ ภาพและได้มาตรฐานสากล การศึก ษาทั้ง ปวงต้องมุ่ง พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใ จในชาติ
สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 ได้ก้าหนดว่า การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอด
ความรู้การฝึกการอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการ
จัดสภาพแวดล้อมสังคมแห่งการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษา
โดยเฉพาะความร่วมมือจากพ่อแม่ผู้ปกครองจะท้าให้เ ด็กประสบความส้าเร็จในด้านวิช าการแล้วยังช่วยให้เด็กมี
พัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม อันจะช่วยให้เด็กมีความก้าวหน้าในชีวิตต่อไปใน
อนาคตเพราะการพัฒนาเด็กที่ดีเริ่มต้นจากครอบครัวช่วงวัยเด็ก เป็นช่วงวัยที่ครอบครัวมีอิทธิพ ลต่อเด็ก โดยตรง
ผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีความส้าคัญในการวางรากฐานและมีบทบาทต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนั้นการอบรมเลีย้ งดูและ
การให้การศึกษาเด็กปฐมวัยจึงเป็นพื้นฐานส้าคัญของกระบวนการพัฒนาชีวิตเพราะเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ส้าคัญที่สุด
ของการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จติ ใจสังคมสติปัญญาและบุคลิกภาพ
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แผนพัฒนาการศึก ษาของกระทรวงศึก ษาธิก าร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ว่าด้วยยุทธศาสตร์ ก าร
เสริมสร้างและพัฒนาทุนศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้้าในสังคม เป้าหมาย
การพัฒนา ที่ว่าคนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการเต็มตามศักยภาพสามารถเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ และท้าประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม จะเห็นได้วา่ รัฐ ให้
ความส้าคัญกับการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันโรงเรียนก็ต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
เด็กปฐมวัยโดยเฉพาะความสัมพันธ์ร ะหว่ างผู้ปกครองและโรงเรียน เพราะเด็กมีความผูกพันและเป็นส่วนหนึ่ง ของ
ครอบครัว โรงเรียนจึงให้ความส้าคัญกับครอบครัวของเด็ก เนื่องจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนส่วน
หนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ปกครองด้วย พ่อแม่จึงนับว่าเป็นครูคนแรกและเป็นครูคนที่ส้าคั ญที่สุดของเด็ก
เป็ น ผู้ ที่ มี บ ทบาทส้ า คั ญยิ่ ง ในการให้ค วามรู้ใ ห้ป ระสบการณ์ แก่เ ด็ก และเป็ น แบบอย่ า งในการให้ค วามรู้ข องเด็ก
นอกจากนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองยังมีหน้าที่ใ นการอบรมเลี้ยงดูเ ด็กให้เจริญเติบโตแข็ง แรงมีความสมบูรณ์ทั้ง ทางด้ าน
ร่ า งกายและจิ ตใจมีห น้ า ที่ ใ นการส่ ง เสริม และสนั บ สนุ นทางด้า นการศึ ก ษาเชื่อ มโยงต่ อ จากทางโรงเรีย นพ่อแม่
ผู้ปกครองจะต้องรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของตนในการที่จะช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาทุกด้านเนื่องจากพัฒนาการทุก
ด้านที่เจริญเติบโตสมวัยจะเป็นพืน้ ฐานที่ดขี องบุคคล ครอบครัวและสังคม
ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการศึกษาในปั จจุบันมีความส้าคัญและจ้าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน
จะต้องร่วมมือและร่วมใจกัน ในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพมาตรฐาน จึงต้องส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ปกครองเป็นบุคคลส้าคัญที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ก ารจัดการศึกษ าเป็นไปอย่ างมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของนัดเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย เพื่อน้าผลการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไ ขและพัฒนาด้าเนินงานการศึก ษาส้าหรับเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกั บเจตนารมณ์ ข อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ ทั้ง นี้ผ ลงานวิจัยอาจน้าไปสู่แนวความคิดใหม่ใ นการพัฒนาการจัดการศึก ษา
ปฐมวัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ
นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนัก เรียนในการจัดประสบการณ์เ พื่อส่ง เสริม พัฒนาการของ
นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย แสดงให้เห็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
1. หลักการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน
2. ยึดหลักการอบรมเลีย้ งดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ
3. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย
4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิตเป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข
5. ประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่
ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาการเด็กปฐมวัย 3-5 ปี 6 ด้าน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560
พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านจิตใจ พัฒนาการด้านวินัย พัฒนาการ
ด้านอารมณ์ พัฒนาการด้านสังคม และ พัฒนาการด้านสติปัญญา
3. การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ตาม หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
พุทธศกราช 2560 ประกอบด้วย
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 4. กิจกรรมเสรี
2. กิจกรรมสร้างสรรค์
5. กิจกรรมกลางแจ้ง
3. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
6. กิจกรรมเกมการศึกษา

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ใน 6 ด้าน ได้แก่
1. การมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
2. การมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจ
3. การมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมส่งเสริมพัฒนาการด้านวินัย
4. การมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์
5. การมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม
6. การมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญา

4. หลักการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน ตาม
หลักการของ เอปสไตน์
1. การอบรมเลีย้ งดูในฐานะผู้ปกครอง
2. การติดต่อสื่อสาร
3. การอาสาสมัคร
4. การเรียนรู้ที่บ้าน
5. การตัดสินใจ
6. การร่วมมือกับชุมชน

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
จ้านวน 43 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2559 จ้านวน 4,556 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัด
เชียงราย รวมทั้งสิ้น 357 คน จากการก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางส้าเร็จรูป ของเครจซี่และมอร์แกน และ
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็น แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ ระดับชั้นของ
นักเรียน ความสัมพันธ์กับนักเรียน และความสามารถในการเข้ าใจภาษาไทยและสื่อสารได้เป็นอย่างดี สามารถอ่าน
ออก เขียนได้ ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 เกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน
ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านจิตใจ 3) ด้านวินัย 4) ด้านอารมณ์ 5) ด้านสังคม และ 6) ด้านสติปัญญา เป็น
ค้าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของนักเรียน เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended)
การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน้าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการก้าหนดกรอบโครงสร้างของ
แบบสอบถาม
2. น้ า ข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา ก้ า หนดกรอบแนวคิ ด เรื่ อ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ป กครองในการจั ด
ประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
3. สร้างแบบสอบถาม แล้วตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยพิจารณาความเหมาะสมและครอบคลุมข้อค้าถาม
โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถามในการวิจัย จ้านวน 3 ท่าน คือ ผู้อ้านวยการโรงเรียน
1 ท่าน ครูช้านาญการพิเศษ 2 ท่าน
4. น้าแบบสอบถามมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (ค่า IOC) ระหว่างข้อค้าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
จ้านวน 60 ข้อ ได้ค่าความสอดคล้องระหว่าง .67 – 1.00
5. น้าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไ ขตามค้าแนะน้า ของผู้เชี่ยวชาญแล้ วน้าเสนออาจารย์ที่ปรึก ษาเพื่ อขอ
ค้าแนะน้าปรับปรุงแก้ไขและจัดพิมพ์แบบสอบถาม
6. น้าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กั บผู้ปกครองนัก เรียนชั้นอนุบาล 1-3 (ที่ไ ม่ใ ช่ก ลุ่มเป้าหมาย)
จ้านวน 30 คน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย และน้าแบบสอบถามมาหาค่าความ
เชื่อมั่น โดยการหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อัลฟ่า (Alpla Coefficient) ของครอนบรัช (Cronbach) ได้ความเชื่อมั่นที่
0.98
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ส่งหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา ขอความร่วมมือ เก็บข้อมูลไปยังโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ผู้ปกครองระดับอนุบาล 1-3 ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย จ้านวน 357 ชุด
2. ผู้ ศึ ก ษาเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการแจกแบบสอบถามด้ ว ยตนเอง จ้ า นวน 357 ชุ ด และเก็ บ คื น ได้
แบบสอบถามกลับคืนมาจ้านวน 357 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถูกต้องและสมบูรณ์ น้ามาท้าการวิเคราะห์
ข้อมูล
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การจัดกระท้าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี
แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
2. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาพัฒนาการของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x
̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการศึกษา
ผู้ศึกษาน้าเสนอผลการศึกษาดังนี้
1. การมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการภาพรวม ดังตาราง
ข้อ
1
2
3
4
5
6

บทบาทในการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ
ด้านวินัย
ด้านอารมณ์
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา
รวม

𝐱̅
4.03
4.36
3.98
4.07
4.05
3.94
4.07

SD
0.91
0.50
0.76
0.77
0.78
0.98
0.75

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 พบว่า การมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน
ภาพรวม พบว่า มีสว่ นร่วมระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ปกครองมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
จิตใจมากที่สุด รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
พัฒนาการด้านสังคม ตามล้าดับ ส่วนการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา มีสว่ นร่วมต่้าสุด
1.1 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ภาพรวม
พบว่า มีส่วนร่วมระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การส่งเสริมให้เด็กได้ เล่นกับผู้อื่นอย่างปลอดภัย มีส่วนร่วม
มากที่สุด รองลงมาคือ มีสว่ นร่วมในการน้าเด็กไปรับการตรวจสุขภาพและรับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค ตามวัย ตามที่
แพทย์ก้าหนด และ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เช่น การหยิบจับสิ่งของ การเขียนด้วย
ตนเองเป็นประจ้า ตามล้าดับ ส่วนด้านการฝึกให้เด็กช่วยงานบ้าน เช่น กวาดบ้าน ถูบา้ น มีสว่ นร่วมต่้าสุด
1.2 การมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจ ภาพรวม พบว่า
มีสว่ นร่วมระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การให้ก้าลังใจ โดยการยกย่องชมเชย หรือให้รางวัลเมื่อเด็กท้าสิ่งที่ดี
หรือประสบความส้าเร็จ มีสว่ นร่วมมากที่สุด รองลงมาคือ มีสว่ นร่วมในการส่งเสริมให้เด็กรู้จกั การออมเงิน และมีสว่ น
ร่วมในการฝึกให้เด็กไม่หยิบของ ๆ ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามล้าดับ ส่วนการส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจ และกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย มีสว่ นร่วมต่้าสุด
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1.3 การมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านวินัย ภาพรวม พบว่า
มีสว่ นร่วมระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การส่งเสริมให้เด็กรู้จักการมีระเบียบวินัย การรอคอย มีสว่ นร่วม
มากที่สุด รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการเป็นแบบอย่างในเรื่องการมีวินัยให้กับเด็ก และมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมให้
เด็กรู้จักเก็บของและรักษาของใช้สว่ นตัว ตามล้าดับ ส่วนด้านการฝึกให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ มีสว่ น
ร่วมต่้าสุด
1.4 การมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ ภาพรวม
พบว่า มีสว่ นร่วมระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ มีการสอบถามเหตุผลจากเด็กทุกครั้งเมื่อเห็นเด็กแสดงพฤติกรรมไม่
เหมาะสม มีสว่ นร่วมมากที่สุด รองลงมาคือ มีสว่ นร่วมในการแสดงความรักความเข้าใจ รับฟังและพูดคุยโต้ตอบกับ
เด็ก มีสว่ นร่วมในการท้ากิจกรรมต่าง ร่วมกับเด็ก เช่น เล่นของเล่น ท้าอาหาร เล่นกีฬา พาไปเที่ยว เป็นต้น และมีสว่ น
ร่วมในการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวด้วยตนเอง ตามล้าดับ ส่วนด้านการมีเวลาดูแลเอาใจใส่เด็ก
อย่างสม่้าเสมอ มีสว่ นร่วมต่้าสุด
1.5 การมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ภาพรวม พบว่า
มีสว่ นร่วมระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การฝึกให้เด็กรู้จักแบ่งปันของเล่น ของใช้ ให้ผู้อื่น มีสว่ นร่วมมากที่สุด
รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เด็กรู้จักค้าว่า “สวัสดี” ทักทายและแสดงความเคารพผู้ใหญ่ด้วยการไหว้
และมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนและชุมชน ตามล้าดับ ส่วนด้านการเป็นตัวอย่างที่
ดีให้เด็กเห็นถึงความเป็นระเบียบเรียบ สะอาด และสวยงาม มีสว่ นร่วมต่้าสุด
1.6 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริ มพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาพรวม
พบว่า มีสว่ นร่วมระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการตั้งค้าถามปลายเปิดให้เด็กได้ตอบค้าถามได้หลากหลาย
เช่น ท้าไม,อย่างไร มีสว่ นร่วมมากที่สุด รองลงมาคือ มีสว่ นร่วมในการส่งเสริมให้เด็กได้แก้ปัญหาด้วยตนเองโดยท่าน
ให้ค้าแนะน้า และมีสว่ นร่วมในการเปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนา โต้ตอบและแสดงความคิดเห็นร่วมกับท่าน ตามล้าดับ
ส่วนด้านการส่งเสริมให้เด็กมีนสิ ัยรักการอ่าน ด้วยการเล่านิทานหรืออ่านหนังสือให้เด็กฟังเป็นประจ้า มีสว่ นร่วมต่้าสุด
2. ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ
นักเรียน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย 6 ด้าน
2.1 ด้านร่างกาย ผู้ปกครองควรมีสว่ นร่วมให้เด็กได้ออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ เพื่อสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง และรักการออกก้าลังกาย ให้เด็กได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบ 5 หมู่ ลดอาหารที่ไม่มีประโยชน์
ให้เด็กดื่มนมเป็นประจ้าทุกวัน และควรมีสว่ นร่วมในการให้โรงเรียนมีการตรวจสุขภาพนักเรียน และการฉีดวัคซีนเสริม
ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน
2.2 ด้านจิตใจ ผู้ปกครองควรมีสว่ นร่วมให้เด็กกล้าแสดงออก ให้เด็กรู้จักอดทนอดกลั้นรู้จักยอมรับความ
ผิดหวัง ไม่ด้ือรั้น เชื่อฟังสิ่งที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองสอน ควรมีสว่ นร่วมให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดี ไม่เครียด เข้ากับเพื่อน
หรือคนอื่นได้ และควรมีสว่ นร่วมให้เด็กมีน้าใจเอือ้ เฟือ้ เผื่อแผ่เพื่อน ไม่รังแกเพื่อน
2.3 ด้านวินัย ผู้ปกครองควรมีสว่ นร่วมให้เด็กรู้จักการรอคอย ให้เด็กรู้จักการใช้ของและการเก็บของเข้าที่
เดิมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ทงิ้ ของไม่เป็นระเบียบ รู้จักรักษาของไม่ท้าลายของให้เสียหาย และควรมีสว่ นร่วมให้
เด็กปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวันได้ด้วยตนเอง รู้หน้าที่เป็นประจ้าสม่้าเสมอ เช่น การตื่นมาเก็บที่นอน ล้างหน้าแปรงฟัน
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การแต่งตัว การรับประทานอาหารด้วยตนเอง รู้จักช่วยเหลือตนเองเรื่องง่าย ๆ ได้ ให้เด็กรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตนเอง มีสว่ นร่วมให้เด็กมีระเบียบวินัยในตนเอง
2.4 ด้านอารมณ์ ผู้ปกครองควรมีสว่ นร่วมให้เด็กมีความอดทนต่อปัญหา ไม่หงุดหงิดหรือโมโหเมื่อไม่ได้
สิ่งที่ตอ้ งการ ให้เด็กสามารถอธิบายเหตุผลอย่างง่ายได้ เช่น การอยากได้ของเล่น หรือเมื่อต้องการท้าสิ่งใด และควรมี
ส่วนร่วมให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม ไม่แสดงกิริยาก้าวร้าว
2.5 ด้านสังคม ผู้ปกครองควรมีสว่ นร่วมให้เด็กรู้จักการมีสัมมาคารวะ รู้จักการไหว้ การท้าความเคารพ
ผู้ใหญ่ การขอบคุณหรือการขอโทษ ให้เด็กพูดจาไพเราะ ไม่พูดหยาบคาย และควรมีสว่ นร่วมให้เด็กรู้จักแบ่งปัน
เอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่ตอ่ ผู้อื่น
2.6 ด้านสติปัญญา ผู้ปกครองควรมีสว่ นร่วมให้เด็กมีสมาธิในการท้ากิจกรรม ต่าง ๆ และให้ความส้าคัญ
และตั้งใจท้าให้ส้าเร็จ ควรส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน และควรมีสว่ นร่วมให้เด็กรู้ และสามารถแยกแยะออกว่าสิ่งไหน
ควรหรือไม่ควรท้า

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการศึกษา ผู้ศึกษาได้พบประเด็นส้าคัญต่าง ๆ จึงน้ามาอภิปรายผล ดังนี้
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน โรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ภาพรวม และรายด้าน พบว่า มีส่วนร่วมระดับมาก ทั้ง 6 ด้าน ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่กล่าวว่า รัฐต้องด้าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแ ลและ
พัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษา มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มี
วินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ และตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่กล่าวว่า เด็กทุกคนมีสทิ ธิที่จะได้รับการอบรมเลีย้ งดูและ
การส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตลอดจนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วย
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็ กกับผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา
และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล้าดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน อย่างเป็นองค์
รวมมีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิมล ว้องต้อ (2555, หน้า 65) ได้ศึกษาเรื่อง
การศึกษาแนวทางพัฒนาการส่งเสริมบทบาทของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษาส้านักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ดูแลบุตรใกล้ชิดสอนให้บุตรรู้จักการ
ให้อภัยการแบ่งปันมักใช้การอบรมบุตรหลานโดยความนุ่มนวลมีการจัดเตรียมอุปกรณ์เสริมจินตนาการเช่นสมุดวาด
ภาพสีและอุปกรณ์การเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมกั บบุตรเสมอผู้ปกครองส่วนใหญ่ใ ห้ความส้าคัญในการถ่า ยทอด
ประเพณีอันดีงามแก่บุตร
1. การมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ภาพรวม พบว่า
มีสว่ นร่วมระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกับผู้อื่นอย่างปลอดภัย น้า
เด็กไปรับการตรวจสุขภาพและรับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค ตามที่แพทย์ก้าหนดเป็นประจ้า และ ได้มีการการส่งเสริม
ให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เช่น การหยิบจับสิ่งของ การเขียนด้วยตนเองเป็นประจ้า ตามแนวคิดของ อีริคสัน ที่
กล่ า วว่ า ในช่ ว งอายุ 3-6 ปี เป็ น ระยะที่ พั ฒ นาความคิ ด ริ เ ริ่ ม หรื อ ความรู้ สึ ก ผิ ด (Initiative versus Guilt) เด็ ก จะ
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กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว รู้จักเล่นเลียนแบบสมมุติ เด็กจึงควรมีอิสระที่จะในการค้นหา หากไม่มีอิสระ
เด็กจะรู้สึกผิดที่ไม่สามารถเรียนรู้ ส่งผลต่อความรู้สึกไม่ดีของเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัฒน์ บ้ารุงกิจ
(2556, หน้า 63) ได้ศกึ ษาเรื่อง การมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลขลุง (บุรวิ ทยา
คาร) จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาการด้านร่างกาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ จัดให้เด็กรู้จัก
ดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย เช่น การล้างมือ เป็นต้น อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ จัดหาขนมที่มีประโยชน์ให้
เด็กรับประทาน อยู่ในระดับมากที่สุด และจัดให้เด็กรู้จักเล่นกับผู้อื่นอย่างปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล้าดับ
2. การมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจ ภาพรวม พบว่า มี
ส่วนร่วมระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ปกครองได้มีการให้ก้าลังใจ โดยการยกย่องชมเชย หรือให้รางวัลเมื่อเด็กท้า
สิ่งที่ดี หรือประสบความส้าเร็จเป็นประจ้า มีสว่ นร่วมในการให้เด็กรู้จักการออมเงิน และฝึกให้เด็กไม่หยิบของ ๆ ผู้อื่น
โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข (2551, หน้า 9) กล่าวว่า จิตใจของเด็กวัยอนุบาลเปรียบเสมื อน
ฟองน้้าที่พร้อมจะซึมซับทุกสิ่งผ่านเข้ามา หากเด็กได้รับการเลีย้ งดูแนะน้าที่ถูกต้องเหมาะสม จะท้าให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านจิตใจที่ดี เด็กจะยอมรับนับถือตนเองได้ รับการยอมรับจากผู้อื่น และเด็กก็จะมี ความสุขมีก้าลังใจ มีแรงจูงใจใน
การท้างานตามที่มุ่ง หวัง และสามารถมีกระบวนการคิดแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ดี ท้าให้ประสบความส้าเร็จ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ องอาจ นิลสุวรรณ (2551, หน้า 63-65 ) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านกาด อ้าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล
บ้านกาด อ้าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคมโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยการมีส่วนร่วมใน
การให้ขวัญและก้าลังใจเด็ก โดยการยิม้ แย้มแสดงความสนใจ หรือชมเชยเมื่อเด็กแสดงออกในสิ่งที่ดี เป็นอันดับที่หนึ่ง
ซึ่งมีระดับการมีสว่ นร่วมมากที่สุด รองลงมา คือ การมีสว่ นร่วมให้เด็กได้มีโอกาสพบปะกับบุคคล และสิ่งแวดล้อมต่าง
ๆ รอบตัวในชีวติ ประจ้าวัน เพื่อสร้างความคุ้นเคย ในการมีปฏิสัมพันธ์ เป็นอันดับที่สอง และฝึกความมีวินัยให้แก่เด็ก
อย่างสม่้าเสมอเรื่องความสะอาด การรับประทานอาหารการเก็บของเข้าที่เมื่อใช้เสร็จแล้ว เป็นอันดับที่สามตามล้าดับ
ขณะที่มีส่วนร่วมในการจัดบริเวณการเรียนรู้ภายในบ้าน ประกอบด้วยมุมต่างๆ เช่นมุมของเล่น มุมส่งเสริมการรู้จัก
ตนเอง มีกระจก มีรูปภาพตัวเอง มุมภาษาและมุมหนังสือ เป็นอันดับสุดท้าย ซึ่งมีระดับการมีสว่ นร่วมปานกลาง
3. การมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ ภาพรวม พบว่า
มีส่วนร่วมระดับมาก ทั้ง นี้อาจเนื่ องมาจากผู้ปกครองได้มีก ารสอบถามเหตุผ ลจากเด็ก ทุก ครั้ง เมื่อเห็นเด็ก แสดง
พฤติกรรมไม่เหมาะสม แสดงความรักความเข้าใจ รับฟังและพูดคุยโต้ตอบกับเด็ก และมีโอกาสท้ากิจกรรมต่ างๆ
ร่วมกับเด็ก เล่นของเล่น ท้าอาหาร เล่นกีฬา พาไปเที่ยว และเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัวด้วยตนเอง
อย่างสม่้าเสมอ ตามที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 กล่าวว่า พัฒนาการด้านอารมณ์ หมายถึงความสามารถใน
การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และ
ความเชื่อมั่นในตนเอง จากการปฏิบัติกิจกรรมต่ าง ๆ ในชีวิตประจ้าวัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภา มัดลัง
(2551, หน้า 66) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กก่อนวัยเรียนชุมชนเอื้ออารีย์ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พัฒนาการด้านอารมณ์ ผลของการ
วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชน
เอื้ออารีย์ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวม จ้านวน 70 คน พบว่าส่วนมากมีความเห็นว่า ส่งเสริมด้วยการชมเชยเมื่อ
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เด็กแสดงพฤติกรรมที่ดเี มื่อเด็กท้าผิดควรลงโทษด้วยการอธิบายให้เด็กรู้วา่ ท้าผิด และผู้ปกครองต้องสอบถามเหตุผล
จากเด็กทุกครั้งเมื่อเห็นเด็กแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
4. การมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ภาพรวม พบว่า มี
ส่วนร่วมระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจากผู้ปกครองได้มีการฝึกให้เด็กรู้จักแบ่งปันของเล่น ของใช้ ให้ผู้อื่น ส่งเสริมให้
เด็กรู้จักค้าว่า “สวัสดี” ทักทายและแสดงความเคารพผู้ใหญ่ด้วยการไหว้ และให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน
และชุมชนอยู่เสมอ ตามที่ ฟรอยด์ ได้กล่าวว่า การพัฒนาการของเด็ก วัยนี้ จะอยู่ในขั้นความพอใจอยู่ที่อวัยวะเพศ
(Phallic Stage) ลักษณะความสนใจของเด็กเริ่มมองเห็นความแตกต่างของเพศมากขึ้น เด็กชายจะเลียนแบบพ่อ ผู้หญิง
จะเลียนแบบแม่ม ากขึ้น ดัง นั้น การเลี้ยงดูเ ด็ก อย่างใกล้ชิด ให้โ อกาสเด็ก เรียนรู้บทบาทของตนตามเพศจากการ
เลียนแบบพ่อแม่ เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมของเด็กอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัฒน์
บ้ารุงกิจ (2556, หน้า 63) ได้ศกึ ษาเรื่อง การมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลขลุง
(บุร วิทยาคาร) จัง หวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาการด้านสัง คม ในภาพรวมอยู่ใ นระดับมากที่ สุ ด
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ
ให้เด็กรู้จักค้าว่า “สวัสดี” ทักทายและแสดงความเคารพผู้ใหญ่ด้วยการไหว้และการนอบน้อม อยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมา ได้แก่ ฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบทางสังคมเบื้องต้น เช่น การทิง้ ขยะให้ถูกที่ เป็นต้น
อยู่ในระดับมากที่สุด และผู้ปกครองเป็นแบบอย่างให้เด็กเห็นถึงความเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม อยู่ในระดับมาก
ตามล้าดับ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะส้าหรับการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ดังนี้
1. ด้านสติปัญญา จากผลการวิจัย พบว่า มีส่วนร่วมต่้ากว่าทุกด้าน ดังนั้นผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน เปิดโอกาสให้เด็กเล่าเรื่องหรืออธิบายภาพจากหนังสือหรือภาพที่เขาวาด ให้เด็กได้
เรียนรู้โดยผ่านการเล่น หาโอกาสดูโทรทัศน์พร้อมกับเด็กและเลือกรายการที่เหมาะสม และเปิด โอกาสให้เด็กได้เรียนรู้
จากการลองผิดลองถูกในเรื่องต่าง ๆ ให้เด็กได้ฝึกคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ทั้งนี้โดยอยู่บนพื้นฐานของการใช้
เหตุผลและความถูกต้องเหมาะสม
2. ด้านวินัย จากผลการวิจัย พบว่า มีสว่ นร่วมต่้า ดังนั้นผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เด็กรู้จักมี
ความตรงต่อเวลา ฝึกให้เด็กปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความอดทนต่อความยากล้าบาก และมีส่วนร่วมให้เด็กปฏิบัติ
กิจวัตรประจ้าวันด้วยตนเอง เช่น แต่งตัว แปรงฟัน รับประทานอาหาร การเลี้ยงดูเด็กควรอยู่ในทางสายกลาง อย่า
เข้มงวดมากเกินไปและอย่าตามใจมากเกินไป เด็กที่ถูกเลีย้ งดูโดยขาดวินัย หากไม่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไข จะเติบโต
ด้วยความไม่มั่นใจ
ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครังต่อไป
1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ของการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการกับพัฒนาการทางการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
2. ควรท้าการศึกษาความต้องการเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนส้าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองอย่างแท้จริง
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การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต้าบลไม้ยา อ้าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
Education development cooperation of committees of child development
center under Mai Ya Sub-district Municipality, Phaya Mengrai District,
Chiang Rai Province
รวิสุดา สาริวงค์1* และ นันทิมา นาคาพงศ์2
Rawisuda Sariwong 1* and Nanthima Nakaphong 2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา และเพื่อศึกษา
ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต้าบลไม้
ยา อ้าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด เทศบาลต้าบลไม้ยา อ้าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จ้านวน 99 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถามการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้
ความถี่และร้อยละ ส่วนประเด็นการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลต้าบลไม้ยา อ้าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.50) เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านส่ง เสริม เครือข่ ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( x =3.48) ด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน
( x =3.42) ด้านบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( x =3.31) และด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ( x =3.26)
มีส่วนร่วมในระดับปานกลางแต่อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ( x =3.81) และด้านบริหารงานบุคคล
( x =3.69) พบว่ามีสว่ นร่วมอยู่ในระดับมาก
กลุ่มเป้าหมายได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ เทศบาลต้าบลไม้ยาควรพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดท้า
แผนพัฒนาและแผนการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้การ
จัดการศึกษามีทิศทางที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง สอดคล้องกับนโยบายและหลักสูตรของทาง
ราชการ ควรก้าหนดกลยุทธ์การด้าเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักและการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาให้มากขึ้น
ทุกด้าน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรได้โอกาสมีสว่ นร่วมพิจารณาคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กด้วย
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ค้าส้าคัญ: การมีสว่ นร่วม การจัดการศึกษา

Abstract
This research aimed to study the education management cooperation of child development center
committees of Mai Ya Sub-district Municipality, Phaya Mengrai District, Chiang Rai, moreover the current
problems, suggestions from committees were investigated. The mentioned committees were from different eleven
child development centers, each of them was eleven people; so in total were 99 people. The questionnaires about
education management cooperation of child development center committees were used as a tool. The obtained
data were analyzed in percentage, mean ( x ) and standard deviation (S.D.).
The result showed that the involvement in the education management cooperation of committees of
child development center of Mai Ya Sub-district Municipality, PhayaMengrai District, Chiang Rai Province was
“moderate” level ( x = 3.50). When it is considered in each aspect, it was found that “moderate” level of following
items i.e. the promotion of early childhood development network ( x = 3.48), the participation and support ( x =
3.42), the management of child development center ( x = 3.31) and the academic and course activities ( x = 3.26),
whereas the a “high” level was found in the parts of the buildings, environment and safety ( x = 3.81) and the
personal management administration ( x = 3.69).
The target group has suggestions that the Mai Ya Sub-district Municipality should developthe skills of
child development center committees to be able to understand the development and education plans of child
development center so that the education developments can meet the requirements of the communities and
compliance with the policy and education course of government. According to theses, the committees can set the
strategies for raising awareness and engaging in educations in all concerned aspects. Last, the committees of child
development center should have the opportunity to participate in the selection of teachers for child development
center.
Keywords: Cooperation, Educational development

บทน้า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในมาตรา 54 รัฐต้องด้าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
เป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบัง คับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็ บค่าใช้จ่าย จากข้อความ
ดังกล่าวนี้ ย่อมชี้ให้เห็นชัดว่า รัฐได้ให้ความส้าคัญกับการจัดการศึกษาแก่ประชาชนอย่างยิ่ง และยิ่งไปกว่านั้นรัฐยัง
ต้องด้าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
ด้าเนินการด้วย รัฐต้องด้าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม ความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด้าเนินการ ก้ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท้าแผนการศึก ษา
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แห่งชาติ และการด้าเนินการและตรวจสอบการด้าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วยการศึกษาทั้งปวง
ต้องมุ่ง พัฒนาผู้เ รีย นให้เ ป็น คนดี มีวินัย ภูมิใ จในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ต ามความถนั ด ของตน และมีค วาม
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการด้าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้
ประชาชนได้รับการศึกษาการ ด้าเนินการเหล่านี้ เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นชัดยิ่งขึ้นไปว่า รัฐมีนโยบาย มาตรการ และ
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบจริงจัง และต่อเนื่อง โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในวัยเรียนให้
เติบโต เจริญงอกงามเป็นพลเมืองที่ดขี องประเทศชาติอย่างแท้จริง
ในมาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ้านาจดูแลและจัดท้าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยค้านึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบ
การศึกษาของชาติ และตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา
41องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสท
ิ ธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพร้อม ความเหมาะสม
และความต้องการภายในท้องถิ่น นอกจากนี้พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) ได้ก้าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ้านาจหน้าที่ในการจัด
การศึกษา ท้าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดหน่วยงานราชการต่าง ๆ ด้าเนินการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบด้ าเนิน การจัด การศึก ษาศู นย์พั ฒนาเด็ ก เล็ก ซึ่ง ปัจจุบันองค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ได้
ด้าเนินการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยในรูปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แต่เดิม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยให้แก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 3–5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กให้ได้รับการพัฒนาความพร้อมทั้ง 4 ด้ านและมีความพร้อมเข้ารับการศึกษาต่อใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงแม้ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่ง จะ
ต่างกันกันทั้งในด้านโครงสร้างการบริหารงาน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและกิจกรรม
ของหลักสูตร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุม ชน
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบการด้าเนินการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ตอบสนองความต้องการของชุมชนในการจัดการศึ ก ษาแก่เ ด็ก
ปฐมวัยอายุ 2-5 ปี อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 2553, หน้า1)โดยถือว่าการพัฒนา
เด็กเล็กถือว่าเป็นสิ่งส้าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี เพราะเป็นช่วงเวลาที่ส้าคัญ
ที่สุดในการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย อารมณ์จติ ใจ สังคม สติปัญญา และมีลักษณะนิสัย
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และพร้อมที่จะศึกษา
ในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานต่อไป (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 2547, หน้า 1-4)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้กับเด็กอายุ 2 - 5 ปี ซึ่ง
เดิมเริ่มจัดตั้งโดยกรมการพัฒนาชุมชน ส้านักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.เดิม) และกรมการ
ศาสนา ต่อมาได้มีการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึก ษาศูน ย์พัฒนาเด็ก เล็ก ให้ องค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัตกิ ้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 ที่ก้าหนดให้
หน่วยงานของรัฐที่ด้าเนินงานบริการสาธารณะซ้้าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดต้องด้าเนินการถ่ายโอนงาน
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเป็นคณะผู้บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิเวศน์ ค้ารัตน์. 2552 , หน้า 2) แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า คณะกรรมการ
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บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นองค์คณะบุคคลที่มีความส้าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึ กษาศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา การให้ค้าปรึกษา การร่วมพัฒนาตามแผนพัฒนาที่ได้
ก้าหนดไว้ และร่วมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน หากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใด คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้เข้ามามีสว่ นร่วมตามบทบาทอย่างเต็มที่ ย่อมส่งผลต่อสัมฤทธิ์ผลของการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแห่งนั้นเป็นอย่างดี และส้าคัญที่สุดผลประโยชน์ย่อมเกิดแก่เด็ก ๆ ทุกคนที่จะได้รับการเตรียมความพร้อมทั้ง
ด้านพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อก้าวเข้าสู่สถานศึกษาระดับ ปฐมวัยและ
ประถมศึกษาต่อไป แต่จากการที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติงานต้าแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม กองการศึกษา เทศบาลต้าบลไม้ยา มาหลายปี กลับพบว่า บทบาทตรงนี้ของคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต้าบลไม้ยา จ้านวน 11 แห่ง ยังไม่ได้แสดงบทบาทตรงนี้อย่างเต็มที่ บทบาทการพัฒนา
ยัง คงเป็นลัก ษณะเชิง รับนโยบายมากกว่าเป็นฝ่ายรุก เชิง พัฒนา ดัง เห็นได้จากรายงาน ผลการประเมินคุณ ภาพ
ภายนอกรอบสาม ของศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดเทศบาลต้าบลไม้ยา ปี พ .ศ. 2557 จากส้านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพมายัง ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ต้าบลไม้ยา อ้าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ตัวบ่งชี้ที่ 7 ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนา
สถานศึกษานั้น ผลการประเมินพบว่า มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 5 แห่ง ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดี และ มี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 5 แห่ง ที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ และ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 1 แห่ง ที่
มีผลการประเมิน ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าเมื่อคิดเปรียบเทียบในอัตราร้อยละพบว่า ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต้าบลไม้ยา ผ่านเกณฑ์ตัวบ่งชี้ ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา ร้อยละ 45.45 ซึ่งผ่านไม่ถึงครึ่งจากจ้านวนทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องกอก ระดับ
คุ ณ ภาพอยู่ ใ นเกณฑ์ ต้ อ งปรับ ปรุง ซึ่ ง ส้ า นั ก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิน คุ ณภาพการศึ ก ษา(สมศ .) ได้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะส้าคัญเพื่อการพัฒนา ข้อ 3 คณะกรรมการสถานศึก ษาควรประชุม อย่างน้อยภาคเรียนละ 2ครั้ง โดย
บันทึกผลการประชุมเป็นหลักฐาน และรายงานผลการประชุมต่อเทศบาลหน่วยงานต้นสังกัดภายใน 15 วันทุกครั้งและ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาควรมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการโดยการสนั บ สนุ น แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในการบริหารงานงบประมาณโดยการมี
ส่วนร่วมในการเสนอความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้างตรวจรับพัสดุ ตรวจคุณภาพของสิ่งของ ตรวจสอบคุณภาพ
อาหารกลางวันให้ข้อเสนอแนะ ไปยังเทศบาลต้นสังกัดในกรณีได้ของไม่ครบหรือคุณภาพไม่ดีพอ จัดหางบประมาณ
เพิ่มเติมในกรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ (สมศ. 2557 หน้า 1 , 23 ) ผู้วิจัยเห็นว่าอาจเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต้าบลไม้ยายังไม่ สามารถบรรลุผลส้าเร็จอย่าง
เต็มที่

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลต้าบลไม้ยา อ้าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต้าบล
ไม้ยา อ้าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนีเ้ ป็นการสอบถามความคิดเห็นถึงการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 ด้าน จ้านวน 99 คน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 ศูนย์ สังกัดเทศบาลต้าบลไม้ยา อ้าเภอพญาเม็ง
ราย จังหวัดเชียงราย โดยเป็นการวิจัยเชิงเชิงปริมาณมุ่งศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมและ ข้อเสนอแนะในการมีสว่ นร่วม
ในการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย เป็ น แบบสอบถามการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาของคณะกรรมการบริ ห าร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต้าบลไม้ยา อ้าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ(check list) ประกอบด้วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้การมีบุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาแห่งนั้น
ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ต้าบลไม้ยา อ้าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. ด้าน
บุคลากร 3. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5. ด้าน
การมีสว่ นร่วมและส่งเสริมสนับสนุน 6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการจัดการศึก ษาของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ ก เล็ก
สังกัดเทศบาลต้าบลไม้ยา อ้าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยด้าเนินการตามล้าดับขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยน้าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยพะเยา ถึงนายกเทศมนตรีต้าบลไม้ยา
อ้าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลต้าบลไม้ยา
จ้านวน 11 แห่ง
2. ผู้ วิ จั ย แจกแบบสอบถามแก่ เ ป้ า หมายการวิ จั ย โดยใช้ โ อกาสการประชุ ม ประจ้ า ภาคเรี ย นของ
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดเทศบาลต้าบลไม้ยา อ้าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายซึ่งผู้วจิ ัยได้เข้า
ร่วมประชุมในทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นปกติและโดยก้าหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดส่งแบบสอบถามคืน
3. ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเองจากครูผู้ดูแลเด็ก ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จ้านวน 99 ฉบับ ได้รับคืน จ้านวน 99 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
4. น้าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ สรุป
ผู้วิจัยท้าการวิเ คราะห์ข้อมูล โดยการตรวจสอบความถู ก ต้องความสมบรูณ์ของแบบสอบถามที่ไ ด้ รั บ
กลับคืนมาออกแบบและลงรหัสข้อมูลในแบบสอบถามกับเครื่องคอมพิวเตอร์และท้าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์แปลความหมายของระดับการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพดังนี้
1. ข้อมูลจากแบบสอบถาม
1.1 ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ใช้ความถี่และร้อยละ
1.2 ข้อมูลตอนที่ 2 การมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการแปลความหมายโดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, บุญส่ง นิลแก้ว,
2546หน้า 10)
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คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง การมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง การมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาน้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง การมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง การมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษามาก
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง การมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษามากที่สุด
1.3 ข้อมูลตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต้าบลไม้ยา อ้าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 6 ด้าน มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการ
ให้ข้อเสนอแนะตามแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง ผู้วิจัยน้ามาวิเคราะห์สรุปประเด็นส้าคัญแล้วน้าเสนอในรูปแบบการ
บรรยายแยกรายด้านทั้ง 6 ด้าน ของการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา

ผลการศึกษา
จากการลงพื้นที่ท้าการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โดยภาพรวมทั้ง 6 ด้าน คือ 1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. ด้านบุคลากร 3. ด้านอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย4. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5. ด้านการมีสว่ นร่วม และส่งเสริม
สนับสนุน 6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การมี
ส่วนร่วมที่อยู่ในระดับมาก มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านบริหารงาน
บุคคลส้าหรับด้านที่เหลือ อีก 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการมี
ส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน ด้านบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และด้านวิช าการและกิจกรรมตามหลัก สูตร
ตามล้าดับ
เมื่อได้พิจารณาประเด็นการมีส่วนร่วมรายด้านพบว่า ด้านบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลางนั้นเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมีส่วนร่วมที่อยู่ในระดับมากมี 2 เรื่อง ได้แก่มีสว่ นร่วม
ในการประชุมคณะกรรมการฯภาคเรียนละไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้งและมีสว่ นร่วมในการให้ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ
เลิกหรือย้าย/ยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนประเด็นที่มีส่วนร่วมปานกลางที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือมี ส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาคุณภาพเด็ก
ด้านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีการให้ก้าลังใจและช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กอย่าง
สม่้าเสมอ มีการส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีส่วนประเด็นที่มีส่วนร่วมปานกลางที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือการมีสว่ นร่วมวางแผนการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กอย่างสม่้าเสมอ
ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมใน
การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ร่มรื่นน่าอยู่ สภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การซ่อมแซม
อาคารเรียน อุปกรณ์สนามเด็กเล่น สื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียน และส่วนประเด็นที่มีสว่ นร่วมปานกลางที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือมีสว่ นร่วมเฝ้าระวังเรื่องอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น อุบัติเหตุทางจราจร อุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติ
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะประเด็นมีส่วนร่วมใน
การให้ค้าแนะน้า การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน สื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสว่ นร่วมอยู่ในระดับมาก
ส่วนประเด็นที่มีส่วนร่วมปานกลางที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือมีส่วนร่ วมให้ค้าแนะน้าในการจัดท้าเกณฑ์การประเมินผล
การเรียนรู้ของเด็ก
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ด้านการมีส่วนร่วมและส่ง เสริม สนับสนุนโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง โดยเฉพาะการมีส่วนร่ ว ม
กิจกรรมวันส้าคัญของชาติ ศาสนา ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนจัดขึ้น มีส่วนร่วมจัดหาและสนับสนุนการใช้สื่อการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย ส่วนประเด็นที่มีสว่ นร่วมปานกลางที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือมีสว่ นร่วมจัดหางบประมาณสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยระดมจากภาคเอกชน และมีสว่ นร่วมการจัดท้าเอกสารประกอบการเรียนส้าหรับเด็ก
ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เรื่องการมีส่วนร่วม
ส่ ง เสริ ม สนับ สนุน ให้ ผู้ป กครองนัก เรีย นชุม ชนและสัง คมทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ว นร่ว มในการจัด การศึก ษาและพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือการพัฒนาเด็กเล็กของครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรในศูน ย์
พัฒนาเด็กเล็ก และระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก ส่วนประเด็นที่มีส่วน
ร่วมปานกลางที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุม การอบรมสัมมนาของ ครูผู้ดูแลเด็กอยู่ในระดับ
ปานกลาง และจัดท้าแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมการส่งเสริมเครือข่าย/สมาคม/ชมรม ในการจัดการศึกษาการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยและการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก อยู่ในระดับปานกลาง
ส้าหรับปัญหาและข้อเสนอแนะ กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ เทศบาลควรพัฒนาทักษะความรู้
ความเข้าใจเรื่องการจัดท้าแผนพัฒนาและแผนการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็กเพื่อให้การจัดการศึกษามีทิศทางที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง สอดคล้องกับ
นโยบายและหลักสูตรของทางราชการควรก้าหนดกลยุทธ์การด้าเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักและการมีสว่ นร่วมใน
การจัดการศึกษาให้มากขึ้นทุกด้าน และขยายความร่วมมือให้เข้มแข็งอย่างจริงจังคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กควรที่จะมีสว่ นร่วมพิจารณาคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กด้วย

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ต้าบลไม้ยา อ้าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก ซึ่งโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางนั้นเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า การมีส่วนร่วมที่อยู่ในระดับมากมี 2 เรื่อง ได้แก่มีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการฯภาคเรียนละไม่น้อย
กว่า 2 ครั้งและมีสว่ นร่วมในการให้ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบเลิกหรือย้าย/ยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้เป็น
เพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีปฏิทินการปฏิบัติงานในเรื่องการประชุมในแต่ละภาคเรียนที่ต้องปฏิบัติชัดเจน และต้อง
รายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด จึงเป็นการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องส่วนประเด็นการมีส่วนร่วมประชุมวางแผน
ปฏิบัติการประจ้าปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสนอแผนงาน โครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การให้ความเห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นอาจเป็นเพราะเรื่ องดังกล่าวคณะกรรมการไม่ได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมากนักอันมีปัจจัยสาเหตุหลายประการ อาทิ ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกั บการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงไม่มีความมั่นใจให้ข้อเสนอแนะ
2. ด้านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการให้ก้าลังใจและ
ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กอย่างสม่้าเสมอ การมีสว่ นร่วมที่อยู่ในระดับมาก มีการส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดที ั้งนี้เป็นเพราะสังคม ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนพืน้ ที่ต้าบลไม้ยา อ้าเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย เป็นสังคมชนบทที่ยังคงความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม การดูแลช่วยเหลือกันยังคงยึดถือปฏิบัติเป็นพืน้ บานในการ
ด้าเนินชีวิต เป็นวิถีแห่งชุมชน ดังนั้นจึงส่งผลให้การมีส่วนร่วมในด้านการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการบริหาร
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการให้ขวัญและก้าลังใจการส่งเสริมให้ครูผู้ดูแล
เด็กประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก ด้วยเพราะครูผู้ดูแลเด็กทุกคนเป็นคนในพืน้ ที่ ท้าให้มีความรักและนับ
ถือซึ่งกันและกันเป็นพืน้ ฐานเดิม
3. ด้านอาคารสถานที่ส่งิ แวดล้อม และความปลอดภัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
การพัฒนาและดูแลอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมในศูนย์พั ฒนาเด็ ก เล็ก สนับสนุนในการจัด บรรยากาศสร้ า ง
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการซ่อมแซมอาคารเรียน อุปกรณ์สนามเด็กเล่น สื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียน
อาจเป็นเพราะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชนบทที่ยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องการช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน
ในเรื่องการพัฒนาสถานที่สาธารณะอันเป็นเสมือนสมบัติของส่วนกลางร่วมกัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตั้งอยู่ในชุมชนก็
ถือว่าเป็นสถานที่ ส่ว นกลางส้ าหรั บการพัฒ นาบุ ตรหลานของชุม ชน ดัง นั้นทุก ครั้ง ที่มีก ารพัฒนาอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ชุมชนจึงให้การสนับสนุน ช่วยเหลือเป็นอย่างดี เมื่อได้รับการประสานและแจ้งข่าวล่วงหน้า แต่ใน
บางโอกาสที่ขาดการประสานงานที่ดีหรือมีก้าหนดการกะทันหันจ้านวนผู้ร่วมพัฒนาอาจมีไม่มากพอ เพราะภารกิจ
เรื่องการประกอบอาชีพเป็นปัจจัยหลักส้าคัญและชุมชนมีความตระหนักถึงความส้าคัญด้านความปลอดภัยของบุตร
หลานที่เข้ามาเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารสถานที่ตา่ ง ๆ จะต้องมีความพร้อม ปลอดภัย ให้มีปัญหาน้อยที่สุด
4. ด้านวิช าการและกิจกรรมตามหลัก สูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีสว่ นร่วมในการให้ค้าแนะน้า การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน สื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสว่ น
ร่วมอยู่ใ นระดับมาก ส่วนประเด็นการร่วมให้ค้าแนะน้าในการจัดท้าเกณฑ์ก ารประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กที่มี
ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดนั้น จากผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยังควรต้องได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องทักษะความรู้ ความเข้าใจด้าน
วิชาการการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมเพื่อเด็กก่อนปฐมวัยเพิ่ มอีกมาก จึงจะสามารถเข้ามามีสว่ น
ร่วมพัฒนาบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้บังเกิดสัมฤทธิผลมากยิ่งขึน้
5. ด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงประเด็นการมีสว่ น
ร่วมกิจกรรมวันส้าคัญของชาติ ศาสนา ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนจัดขึน้ ที่อยู่ระดับมากส่วนประเด็นการสนับสนุน
ทุนการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดหางบประมาณสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดย
ระดมจากภาคเอกชน และมีส่วนร่วมการจัดท้าเอกสารประกอบการเรียนส้าหรับเด็กพบว่ามีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วม
น้อยที่สุด จากผลการศึกษา นีแ้ สดงให้เห็นว่าชุมชนให้ความส้าคัญกับการศึกษาของบุตรหลานอยู่เป็นพืน้ ฐาน ส้าหรับ
ในด้านอื่น ๆ อาจเป็นเพราะเป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนในรูปแบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เช่น เป็นในเรื่อง
การสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ สนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลางทั้งนี้ปัจจัยส้าคัญคือเรื่อง
ฐานะความเป็นอยู่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก เรื่องรายได้ ค่าครองชีพส่วนใหญ่มีฐ านะยากจน
ประกอบอาชีพรับจ้าง และเกษตรกร จึงส่งผลให้การมีส่วนร่วมในด้านนี้มีไม่มาก อีกทั้งพบว่าคณะกรรมการเห็นว่า
เป็นบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของเทศบาลต้าบลไม้ยาอยู่แล้วที่จะต้องสนับสนุนในส่วนดังกล่าวนี้
6. ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง จะมีเพียงด้านการมี
ส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครองนักเรียนชุมชนและสังคม ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในระดับมาก ส่วนส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุม การอบรมสัมมนาของ ครูผู้ดูแลเด็กและจัดท้า
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมการส่งเสริมเครือข่าย/สมาคม/ชมรม ในการจัดการศึกษาการพัฒนาเด็กปฐมวัยและ
การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก อยู่ในระดับปานกลาง จากผลการศึกษานีไ้ ด้ตอกย้้าให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ประเพณีวัฒนธรรม
พื้นบ้านเรื่องความเอื้ออารี มีน้าใจช่วยเหลือเผื่อแผ่กันของคนในชุมชนในชนบทยังคงมีอยู่ คณะกรรมการบริหารศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็ก ยังคงให้การส่งเสริม ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับมาก จากการที่ผู้วิจัยได้
สัมผัสและเป็นผู้ประสานงานระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่าง ๆ ในสังกัดเทศบาลต้าบลไม้ยามาตลอดระยะหลายปี ได้
พบเห็นเป็นเชิงประจักษ์เสมอมาถึงประเด็นดังกล่าวนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส้าคัญเพื่อการร่วมพัฒนาให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรฐานน่าอยู่ น่าเรียนรู้ อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน
ข้อเสนอแนะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดให้มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมใน
การจัดการศึกษามากขึ้นโดยการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงก้าหนดแผนปฏิ บัติการ
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมจัดการศึกษารวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ผู้ปกครอง(ชุมชน) รวมทั้ง คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็ต้องทราบและได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการ
ท้างานด้วยความจริงใจและโปร่งใส เพื่อสร้างความศรัทธาให้กับชุมชนที่จะน้าไปสู่การมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
เนื่องจากการวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต้าบลไม้ยา อ้าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ดังนั้นเพื่อให้การศึกษามี ความ
สมบูรณ์เชิงวิชาการ อย่างเป็นพลวัตมากยิ่งขึน้ ควรด้าเนินการศึกษาต่อในประเด็นดังต่อไปนี้
1. การศึกษาสัมฤทธิผลการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด้านการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กเมื่อเข้าสู่การศึกษาระดับปฐมวัย
2. การศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลของการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการศึก ษาของคณะกรรมการบริห ารศูน ย์พัฒ นาเด็ก เล็ก สัง กัด
เทศบาลต้าบลไม้ยา อ้าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ส้าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาในการให้ข้อมูล
และตอบแบบสอบถาม จากคณะกรรมการบริหารศูน ย์พัฒนาเด็ก เล็ก สัง กั ดเทศบาลต้าบลไม้ย า ที่ไ ด้ใ ห้ความ
อนุเคราะห์อ้านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม
ขอขอบพระคุณ ดร.นันทิมา นาคาพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ
ให้ความรู้ ค้าแนะน้าและค้าปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนท้า
ให้งานวิจัยมีคุณภาพ
ขอขอบพระคุณ ดร.ศิริโชค พิพัฒน์เสถียรกุล ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านห้วยก้าง “รัฐประชาสงเคราะห์ ”
อ้าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย นายทนงศักดิ์ อันไกรฤทธิ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ้าเภอพญาเม็งราย
จัง หวัดเชียงราย และ ผศ.ดร.โสภา อ้านวยรัตน์ อาจารย์ประจ้าสาขาวิช าบริห ารการศึก ษา ภาควิช าการศึก ษา
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ไ ด้ก รุณ าเป็นผู้เ ชี่ยวชาญในการพิจ ารณาความถู ก ต้ อง ให้ค้าแนะน้ า
ตรวจสอบ แก้ไข เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจัย จนท้าให้
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้สมบูรณ์และมีคุณค่า
คุณ ค่าและประโยชน์อันพึง มีจากงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูช าแด่พ ระคุณ บูร พาจารย์แ ละครู
อาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย ท้าให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีส้ ้าเร็จลุล่วงลงด้วยดี
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การศึกษากระบวนการจัดการความรู้ของสะเต็มศึกษาในโรงเรียนสังกัดส้านักงาน
เขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3
A Study of Knowledge Management Process of STEM Education in the
Schools under Lampang Primary Educational Service Area Office 3
พัชรี ทีเก่ง1* และ สุนทร คล้ายอ่้า2
Patcharee Thikeng 1* and Suntorn Klaium2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู้ของสะเต็มศึกษาและเพื่อศึกษาปัญหา
และแนวทางในการบริหารกระบวนการจัดการความรู้ของสะเต็มศึกษาในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษาล้าปาง เขต 3 ปีการศึกษา 2559 ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอน การจัดการความรู้ของสะเต็มศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 จ้านวน 96 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ แบบมาตราประเมินค่า และแบบปลายเปิด สถิติที่ใ ช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลการศึกษา พบว่า กระบวนการจัดการความรู้ของสะเต็มศึกษาในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 ตามกระบวนการในการจัดความรู้ 5 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล้าดับดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการก้าหนดองค์ความรู้ รองลงมา ได้แก่ ด้านการใช้ความรู้ รองลงมา ได้แก่
ด้านการสร้างองค์ความรู้ รองลงมา ได้แก่ ด้านการเสาะแสวงหาและจัดเก็บองค์ความรู้ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่
ด้านการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ตามล้าดับ
ปัญหาและแนวทางในการบริหารกระบวนการจัดการความรู้ข องสะเต็ม ศึก ษา พบว่า ครูและบุคลากร
ทางการศึก ษายัง ขาดกระบวนการจัดการความรู้ของสะเต็มศึก ษา ด้านการเสาะแสวงหาและจัดเก็ บองค์ความรู้
รวมถึงด้านการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ดังนั้น ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาล้าปาง เขต 3 ควรมีการ
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักในการร่วมกันวางแผน พัฒนา ปรับปรุง เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจกระบวนการจัดการความรู้ของสะเต็มศึกษาและมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
ค้าส้าคัญ: การจัดการความรู้ สะเต็มศึกษา
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Abstract
This study was intended to study of Knowledge Management Process of STEM Education in the schools
under Lampang Primary Educational Service Area Office 3. 2016. This population was the 96 supporting teachers
and educational personal in knowledge management of education opportunity expansion schools, under Lampang
Primary Educational Service Area Office 3. Too used in this study was questionnaire measure assessing the five
level statistics used in data analysis were frequency, percentage mean and standard deviation.
The results were found that overaii and five strategies the of Knowledge Management Process of STEM
Education in the schools under Lampang Primary Educational Service Area Office 3. 2016 were categorized in
high level in all aspects ranged from highest to the lowest respectively by knowledge define, knowledge use,
knowledge create, knowledge capture and knowledge share.
The problems and Solutions in Managing Knowledge Management Process of STEM Education was found
that teacher and educational personal, lack of the knowledge management to A study of Knowledge Management
Process of STEM Education including learning, knowledge capture and knowledge share which Lampang Primary
Educational Service Area Office 3 should supporting teacher and education personal to awareness with goal and
deveioping quality classroom knowledge and planning.
Keywords: Knowledge management, soma education

บทน้า
นโยบายรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความส้าคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเ ป็น ฐานในการพัฒ นาประเทศ โดยได้ บู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ( Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เรียกโดยย่อว่า STEM เพื่อน้าไปสู่การ
คิดแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตรกรรมใหม่ในชีวิตประจ้าวันและการท้างาน รวมทั้งมุ่งผลิตก้าลังคนทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติและสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยี
ใหม่ (Tech startup) โดยเน้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ และปลูกฝั่งให้เยาวชนรู้สึก
รักการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ตงั้ แต่วัยเด็ก โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่วมกันในการ
พัฒนาและส่งเสริมสะเต็มศึกษา เพื่อน้าไปต่อยอดสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยเพิ่ ม
มูลค่าของสินค้าและบริการต่อไป ทางด้านกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส้าคัญของสะเต็มศึกษา (STEM
Education) จึง ได้พัฒนาและสนับสนุนสะเต็มศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้
ก้าหนดให้สะเต็มศึกษาเป็นโครงการส้าคัญในด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นนวัตรกรรมการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส้าหรับสร้างคนไทยรุ่นใหม่
รองรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศสู่ความ
เจริญอย่างยั่งยืนในอนาคต ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายเชิงรุกของรัฐบาลในการพัฒนาก้าลังคนด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สะเต็มศึกษา) จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการ
สอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จ้านวน 3 คณะ ดังนี้ 1) คณะกรรมการอ้านวยการจัดการเรียน
การสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา ท้าหน้าที่ก้าหนดนโยบาย ทิศทาง มาตรการและการด้าเนินการเรียนการสอน 2)
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คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา ท้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนและกิจกรรมสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา 3) คณะกรรมการขับเคลื่ อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็ม
ศึก ษาในสถานศึกษา ท้าหน้าที่ขับเคลื่ อนนโยบายและติด ตามประเมินความก้า วหน้ าในการปฏิบั ติตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึง ระบบสะเต็มศึกษาเป็นระบบที่รวมเอาสี่วิช าที่ส้าคัญมาบูรณาการ
ร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงและน้ามาแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ อยากขับเคลื่อนระบบนี้ให้เกิดขึ้นจริงกระทรวงศึกษาธิการจึง
เป็นตัวหลัก ในการรวมหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนระบบสะเต็ม การศึก ษานี้ไ ปพร้อม ๆ กั น (ส้านัก งาน
ศึกษาธิการภาค 1, 2559)
ปี ง บประมาณ 2559 ที่ ผ่ า นมาสถาบั น ส่ง เสริม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่ว มกั บ ส้า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและส้ า นั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษาในการขั บ เคลื่ อ นสะเต็ ม ศึ ก ษาสู่
สถานศึกษาจัดให้มีการอบรมสะเต็มศึกษา โดยตรงแก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้น้าการเปลี่ยนแปลง
จาก 154 โรงเรียน และจัดท้าหลักสูตรออนไลน์บริการแก่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจาก
โรงเรียน 2,250 โรงเรียน และในปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้การขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาครอบคลุมทุกสังกัด ทุกเขต
พื้นที่การศึกษา และทุกจังหวัด อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ ครูสามารถเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จัดให้มีการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการอบรมสะเต็ม
ศึกษาด้วยระบบทางไกล ผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จะเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรการอบรม และให้การสนับสนุนชุดการอบรมสะเต็มศึกษาอันประกอบด้วย เอกสารคู่มือ
เอกสารการจัดกิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ ประกอบการอบรมแก่โ รงเรียนที่เ ป็นศูนย์ก ารอบรมของทุก สัง กั ด สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับผิดชอบเป็นวิทยากรหลักให้การอบรมที่ตน้ ทาง ครูที่สนใจสมัครเข้ารับ
การอบรมและลงมือปฏิบัติท้ากิจกรรม ณ ศูนย์การอบรมปลายทาง โดยมีครูพี่เลีย้ งประจ้าศูนย์การอบรมและอาจารย์
มหาวิทยาลัยในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้การแนะน้าแก่ ครูพี่เลี้ยง ครูผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละศูนย์ของแต่ล ะ
จัง หวัดอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับคุณ ภาพของครูผู้สอนสะเต็มศึกษาในระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายสะเต็มศึกษาในแต่ละพื้นที่
ด้าเนินการพัฒนาครูที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์การอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับเป็นครูผู้น้า สะเต็มศึกษาประจ้า
จัง หวัด ของแต่ละสัง กัด ต่อไป ส้านักงานศึกษาธิก ารจัง หวัดล้าปางได้ด้าเนินการประชาสัม พันธ์และแจ้ง แนวทาง
นโยบายการขับเคลื่อนในหน่วยงานในสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 จึงได้ด้าเนินการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปี 2559 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จ้านวน 10 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา โรงเรียนผาช่อวิทยา โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนวังแก้ววิทยา โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา โรงเรียนวังทองวิทยาและโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา เพื่อ
ส่ง เสริม การจัดการศึกษาที่บูร ณาการความรู้ใ น 4 สหวิทยาการได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ โดยเน้นการน้าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้ง การพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ การด้าเนินชีวิตและการท้างาน ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการกับชีวิตจริงและ
การท้างาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ก้าหนดในแผนงานที่ 5 กล่าวว่า ภายใน 5 ปี ให้มีการเรียนการสอน
STEM ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics) ครบทุกโรงเรียน โดยพัฒนาหลักสูตร ขับเคลื่อน
การจัดการเรียนการสอนก้าหนดเป้าหมายและจัดท้าคู่มือกิจกรรม STEM ศึกษาส้าหรับครูและนักเรียนชั้น ป.1 - ม.6
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รวมทั้งให้มีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559, หน้า 45) จากแนวนโยบายดังกล่าวน้าไปสู่การให้
ความส้าคัญกับกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการ
ของความรู้หรือการจัดการความรู้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงความรู้และความสามารถน้าไปใช้ได้อย่างมีประสิท ธิภ าพ
เพราะฉะนั้นจึงเป็นแนวทางส้าหรับครูโดยตรงที่จะเป็นผู้ด้าเนินกระบวนการในการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย
5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการก้าหนดองค์ความรู้ 2) ด้านการสร้างองค์ความรู้ 3) ด้านการใช้ความรู้ 4) ด้านการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และ 5) ด้านการเสาะแสวงหาและจัดเก็บองค์ความรู้ เป็นแนวทางการปฏิบัติที่สามารถบอกความส้าเร็จและ
ความล้มเหลวของการจัดการเรียนรู้ได้จริง ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นการเน้นการ
สอนที่เน้นการบูรณาการ เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น การท้าทายความคิด เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหา 4
วิชา กับชีวิตประจ้าวันและการท้าอาชีพในอนาคต
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มีค วามสนใจที่ จ ะศึก ษากระบวนการจัด การความรู้ข องสะเต็ ม ศึก ษาในโรงเรีย นสัง กัด
ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 เพื่อน้าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศและแนวทาง
ให้กับบุคลากรทางการศึกษา น้ามาปรับปรุง พัฒนาในการปฏิบัติและปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามกระบวนการจัดการความรู้ของสะเต็มศึกษา ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษากระบวนการจั ดการความรู้ ของสะเต็ม ศึก ษาในโรงเรียนสั งกั ดส้ านั กงานเขตพื้นที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาล้าปาง เขต 3
2. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางในการบริหารกระบวนการจัดการความรู้ของสะเต็มศึกษาในโรงเรียนสังกัด
ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้มุ่งการศึกษากระบวนการจัดการความรู้ของสะเต็มศึกษาในโรงเรียนสัง กัด
ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3

ครูผู้สอน
1. เพศ
2. วุฒิการศึกษา
3. ประสบการณ์ในการสอน
สะเต็มศึกษา

กระบวนการในการจัดการ
ความรู้แบบสะเต็มศึกษาของครู
1. ด้านการก้าหนดองค์ความรู้
2. ด้านการสร้างองค์ความรู้
3. ด้านการใช้ความรู้
4. ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. ด้านการเสาะแสวงหาและจัดเก็บองค์
ความรู้

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้ง นี้ คือ ครูผู้สอนการจัดการความรู้แบบสะเต็มศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 จ้านวน 96 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ของสะเต็มศึกษาในโรงเรียน
สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้าแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ใ นการจัดการความรู้ของสะเต็มศึกษาในโรงเรียนสัง กัดส้านักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษา
ล้าปาง เขต 3 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ของสะเต็มศึกษาในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปางเขต 3 ตามองค์ประกอบกระบวนการในการจัดการความรู้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การก้าหนดองค์ความรู้ 2) ด้านการสร้างองค์ความรู้ 3) ด้านการใช้ความรู้ 4) ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 5) ด้าน
การเสาะแสวงหาและจัดเก็บองค์ความรู้ ผลจากการวิเคราะห์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และ
น้าไป Try out มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการบริหารของครูที่มีตอ่ กระบวนการจัดการความรู้
ของสะเต็มศึกษาในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้
1. จากผลการวิเ คราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง การศึก ษา
กระบวนการจัดการความรู้ของสะเต็มศึกษาในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 70 คน เป็นเพศชาย จ้านวน 26
คน ทางด้านวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ้านวน 76 คน รองลงมามีวุฒกิ ารศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ้านวน 20 คน จ้านวนน้อยที่สุด ได้แก่ มีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามในส่วน
นี้ ทางด้านประสบการณ์ในการสอนสะเต็มศึกษา ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอน สะเต็มศึกษา 1 ปี จ้านวน 39
คน รองลงมามีประสบการณ์ในการสอนสะเต็มศึกษา 2 ปี จ้านวน 37 คน ไม่มีประสบการณ์ในการสอนสะเต็มศึกษา
จ้านวน 20 คน และที่มีจ้านวนน้อยที่สุด ได้แก่ มีประสบการณ์ในการสอนสะเต็ม ศึก ษา มากกว่า 2 ปี ไม่มีผู้ตอบ
สอบถามในส่วนนี้
2. จากผลการวิเคราะห์ข้ อมูลเกี่ยวกับการศึก ษากระบวนการจัดการความรู้ของสะเต็ม ศึก ษาในโรงเรี ยน
สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน และพิจารณารายด้าน พบว่า
2.1. ด้านการก้าหนดองค์ความรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สถานศึกษามีการประเมินสมรรถนะหลักของครูและบุคลากรทางการศึก ษา รองลงมา ได้แก่
สถานศึกษามีการประเมินสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละต้าแหน่งงาน รองลงมา มี 2 รายการ
ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการก้าหนดองค์ความรู้ที่จ้าเป็น ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
และครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันศึกษา ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง สะเต็ม
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ศึกษา และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการก้าหนด Job description ในการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
2.2 ด้านการสร้างองค์ความรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด มี 2 รายการ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
ความรู้ของสะเต็มศึกษาและครูและบุคลากรทางการศึกษามีการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ของสะเต็มศึกษา รองลงมา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
การจัดหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาในการพัฒนาความรู้เกี่ยวกั บกระบวนการจัดการความรู้ ของ
สะเต็มศึกษา รองลงมา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ เกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการความรู้ของสะเต็มศึกษา และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึก ษาได้รั บการ
คัดเลือกครูดีเด่น STEM Education
2.3 ด้านการใช้ความรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดการเรียนรู้และน้าความรู้มาใช้ประโยชน์ หรือการน้าไปสู่การปฏิบัติ
จริง ในชั้นเรียนได้ รองลงมา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดความรู้ใหม่และน้าความรู้มาใช้ประโยชน์ หรือ
การน้าไปสู่การปฏิบัติจริง ในชั้นเรียนได้ รองลงมา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึก ษา มีก ารตัดสินใจในการจัด
กิจกรรมเรียนรู้สะเต็มศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ของสะเต็มศึก ษา และรายการที่มีค่า เฉลี่ยน้อยที่สุด
ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวางแผนการตลาด ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อ
มองเห็นเส้นทางประกอบอาชีพในอนาคต ให้พร้อมกับการแข่งขันที่ตอบสนองไปยังความท้าทายของภาคธุรกิจ และ
รัฐบาล
2.4 ด้านการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีก ารน้าความรู้ที่มีอยู่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกั นและกัน
รองลงมา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการสร้างเครือข่ายความรู้ STEM Education รองลงมา มี 2 รายการ
ได้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดบอร์ดประชาสัม พันธ์กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีการสร้างระบบสื่อสารภายในและภายนอกสถานศึกษา และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.5 ด้านการเสาะแสวงหาและจัดเก็บองค์ความรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการเสาะแสวงหาและจัดเก็บองค์ความรู้ตาม
กระบวนการจัดการความรู้ของสะเต็มศึกษา รองลงมา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี การแสวงหาความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ของสะเต็มศึกษาร่วมกัน รองลงมา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
แสวงหาความรู้เ กี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ของสะเต็ม ศึก ษาโดยใช้คู่มือการปฏิบัติง าน และรายการที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดระเบียบโครงสร้างในรูปแบบ Yellow pages
3. จากการศึกษาปัญหาและแนวทางในการบริหารของครูที่มีต่อกระบวนการจัดการความรู้ของสะเต็มศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 จากผลการศึกษา พบว่า
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3.1 ด้านการก้าหนดองค์ความรู้
ปัญหา
จากผลการศึกษา พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึก ษาบางส่วนรับหน้าที่ครูประจ้าชั้น สอนทุก
รายวิชา ไม่ตรงเอก ไม่ตรงวิชา ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาจึงไม่มีองค์ความรู้เพียงพอในการก้าหนดรายละเอียด
ในการจัดกิจกรรม
แนวทางในการบริหาร
จากผลการศึกษา พบว่า ครูแกนน้าสะเต็มศึกษาควรเป็นครู ที่จบตรงเอก เช่น ครูคณิตศาสตร์ ครู
วิ ท ยาศาสตร์ และครู ค อมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ที่ จ ะมี ต้ น ทุ น ทางปั ญ ญาในการก้ า หนดองค์ ค วามรู้ และมี ก ารก้ า หนด
รายละเอียดในการจัดกิจกรรม เพื่อให้การเรียนเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
3.2 ด้านการสร้างองค์ความรู้
ปัญหา
จากผลการศึกษา พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังขาดความรู้ความช้านาญในกระบวนการ
จัดการความรู้ของสะเต็มศึกษา ในการเทียบเคียงแนวการปฏิบัติ เพื่อที่จะน้าไปสู่การท้าผลงานระดับ best practice
และขาดแรงจูงใจ การได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสถานศึกษาหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งผลงานครู
ดีเด่น STEM Education หรือบุคลากรที่มีความสามารถด้านสะเต็มศึกษา
แนวทางในการบริหาร
จากผลการศึกษา พบว่า สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ใน
กระบวนการจัดการความรู้ของสะเต็มศึกษา ในการเทียบเคี ยงแนวการปฏิบัติ เพื่อที่จะน้าครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปสู่การผลงานระดับ best practice และกระตุ้นเสริมสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ส่งผลงาน ครูดีเด่น STEM Education หรือบุคลากรที่มีความสามารถ STEM Education
3.3 ด้านการใช้ความรู้
ปัญหา
จากผลการศึกษา พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้น
เรียนตามหลักสูตรที่ สสวท. ได้ก้าหนดไว้ในแต่ละล้าดับชั้นเท่านั้น และมีการพัฒนาคุณภาพ ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ไม่ตอ่ เนื่อง
แนวทางในการบริหาร
จากผลการศึกษา พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึก ษา ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ที่นอกเหนือหลักสูตร หลากหลาย ใกล้ตัวผู้เรียน หรือสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ้าวัน และควรมีการ
พัฒนาคุณภาพ ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างสม่้าเสมอ เพื่อเป็นแนวทางการประกอบ
อาชีพในอนาคตให้กับผู้เรียน พร้อมรองรับการแข่งขันที่ตอบสนองไปยังความ ท้าทายของภาคธุรกิจ และรัฐบาล
3.4 ด้านการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ปัญหา
จากผลการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาระงานพิเศษมาก โอกาสในการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้มีน้อย ขาดเวทีส้าหรับการสัมมนาเชิงวิชาการ จึงท้าให้ขาดประสบการณ์ และความช้านาญในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในระดับ best practice
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แนวทางในการบริหาร
จากผลการศึกษา พบว่า สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการท้างานด้านต่าง ๆ เพื่อ
ลดภาระงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้น้อยลง เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มากขึ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดเวทีสัมมนาเชิงวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกั นและกั น ส่ง เสริมให้ค รูและบุคลากรทาง
การศึกษา เข้าร่วมงานนิทรรศการ เวทีสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสบการณ์และ
ความช้านาญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.5 ด้านการเสาะแสวงหาและจัดเก็บองค์ความรู้
ปัญหา
จากผลการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนมีอายุม าก ท้าให้ไม่ทันต่อเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ และขาดทักษะและความเข้าใจในการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
แนวทางในการบริหาร
จากผลการศึกษา พบว่า สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พัฒนาความรู้ ทักษะและความเข้าใจในการจัดความรู้ให้เป็นระบบในรูป แบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบ Yellow pages,
ในรูปของฐานความรู้(ทุนองค์กร) และในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

สรุปผลและอภิปรายผล
การศึกษากระบวนการจั ดการความรู้ ข องสะเต็ม ศึ ก ษาในโรงเรี ย นสัง กั ดส้ านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 มีประเด็นที่มาอภิปรายผล ดังนี้
สภาพการด้าเนินการศึกษากระบวนการจัดการความรู้ของสะเต็มศึกษาในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการก้าหนดองค์ความรู้ ด้านการสร้างองค์ความรู้ ด้านการใช้
ความรู้ ด้านการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ด้านการเสาะแสวงหาและจัดเก็บองค์ความรู้ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า
กระบวนการจัดการความรู้ของสะเต็มศึกษาในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปางเขต 3
อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประเมินสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานใน
แต่ละต้าแหน่งงาน มีการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เกิดการเรียนรู้ สร้างองค์
ความรู้ใหม่ สามารถน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติจริงในชั้นเรี ยนได้ มีการน้าความรู้ที่มีอยู่ มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการเสาะแสวงหาและจัดเก็ บองค์ความรู้ให้อยู่ใ นรูปของฐานความรู้ (ทุนองค์กร) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณุวงศ์ ชัยวร (2558, หน้า 60 - 64) ได้ท้าการศึกษาการจัดการความรู้ตามมาตรการ
เร่งรัดคุณภาพ การอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้ กลุ่มโรงเรียนปง 2 สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เปรมหทัย ไชยวุฒิ (2559, หน้า 70 76) ได้ท้าการศึกษา การจัดการความรู้ของบุคลากรทางการศึก ษาตามแนวทางห้องเรียนคุณภาพของสถานศึก ษา
ขยายโอกาสการศึกษาในเขตอ้าเภอปง สัง กัดส้านัก งานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบว่า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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1. ด้านการก้าหนดองค์ความรู้
จากการศึกษาพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ใ นระดับมาก ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึก ษามีก ารประเมิน
สมรรถนะหลักการปฏิบัติงาน ในแต่ละต้าแหน่งงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการก้าหนดองค์ความรู้ที่จ้าเป็น
ร่วมกันศึกษายุทธศาสตร์ และเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วีรพงศ์ คูวิบูลย์ศิลป์ (2556, หน้า 45) ได้ท้าการศึกษา เรื่อง กระบวนการจัดการความรู้ในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา ผลการศึกษา พบว่า ด้านก้าหนดความรู้ อยู่ในระดับมาก
2. ด้านการสร้างองค์ความรู้
จากการศึกษาพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูและบุคลากรทางการศึก ษา
มีการสร้าง จัดหา เรียนรู้จากประสบการณ์ โดยการฝึกอบรมมีการพัฒนาความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนา ทองกุญชร (2553, หน้า 114 - 118) ได้ท้าการศึกษา เรื่อง สภาพและปัญหาการ
จัดการความรู้ตามทัศนของผู้บริหารและครู สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองผลการศึกษา
พบว่า ด้านการสร้างองค์ความรู้ อยู่ในระดับมาก
3. ด้านการใช้ความรู้
จากการศึกษาพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกระบวนการตัดสินใจ
มีการพัฒนาความรู้ จนเกิดความรู้ใหม่ และน้าความรู้มาใช้ประโยชน์ โดยการปฏิบัติจริงในชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภาณุวงศ์ ชัยวร (2558, หน้า 67) ได้ท้าการศึกษาการจัดการความรู้ตามมาตรการเร่งรัดคุณภาพการ
อ่านรู้เรื่องและการสื่อสารได้ กลุ่มโรงเรียนปง 2 สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผล
การศึกษา พบว่า ด้านการใช้ความรู้ อยู่ในระดับมาก
4. ด้านการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
จากการศึกษาพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน มีการสร้างเครือข่ายความรู้ STEM Education โดยการเข้าร่วมกลุ่ม IPST STEM Online ในการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ และประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ส ะเต็ ม ศึ ก ษาอยู่ เ สมอ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
ภาณุวงศ์ ชัยวร (2558, หน้า 66) ได้ท้าการศึกษาการจัดการความรู้ตามมาตรการเร่งรัดคุณภาพ การอ่านรู้เรื่องและ
การสื่อสารได้ กลุ่มโรงเรียนปง 2 สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า
ด้านการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
5. ด้านการเสาะแสวงหาและจัดเก็บองค์ความรู้
จากการศึกษาพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการเสาะแสวงหา
และจัดเก็บองค์ความรู้ร่วมกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ให้อยู่ในรูปของฐานความรู้ (ทุนองค์กร)
ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เปรมหทัย ไชยวุฒิ (2559, หน้า 77 - 78) ได้ท้าการศึก ษา การจัดการความรู้ ของ
บุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางห้องเรียนคุณภาพของสถานศึกษาขยายโอกาสการศึกษาในเขตอ้าเภอปงสังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ด้านการเสาะแสวงหาและจัดเก็บองค์
ความรู้ อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะในการน้าผลวิจัยไปใช้
1. ด้านการก้าหนดองค์ความรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือครูแกนน้าสะเต็มศึกษาควรเป็นครู ที่จบ
ตรงเอก เช่น ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ และครูคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะมีต้นทุนทางปัญญาในการก้าหนดองค์
ความรู้ และมีการก้าหนดรายละเอียดในการจัดกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา
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2. ด้านการสร้างองค์ความรู้ สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ใน
กระบวนการจัดการความรู้ของสะเต็ม ศึกษา ในการเทียบเคียงแนวการปฏิบัติ เพื่อที่จะน้าครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาไปสู่การผลงานระดับ best practice และกระตุ้นเสริมสร้างแรงจูงใจ ส่ งเสริม สนับสนุน ในการส่งผลงาน
ครูดีเด่น STEM Education หรือบุคลากรที่มีความสามารถ STEM Education
3. ด้านการใช้ความรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่ ใกล้ตัวผู้เรียน
หรือสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวที่เกิดขึน้ จริงในชีวิตประจ้าวัน และมีการพัฒนาคุณภาพ ปรับปรุง และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
ๆ อยู่เสมอ
4. ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาในรูปแบบจดหมายข่าวโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ best practice ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรจัดนิทรรศการ เวทีสัมมนาเชิงวิชาการอย่างต่อเนื่อง
5. ด้านการเสาะแสวงหาและจัดเก็บองค์ความรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรมีการจัดเก็บองค์ความรู้
ในรูปแบบ Yellow pages
ข้อเสนอในการท้าวิจัยครังต่อไป
1. ควรศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
2. ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกระบวนการจัดการความรู้ของสะเต็มศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก
3. ควรศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการจั ดการความรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการท้าผลงาน ระดับ
best practice

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศึกษากระบวนการจัดการความรู้ของสะเต็มศึกษาในโรงเรียนสังกัด
ส้านัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล้า ปาง เขต 3 ฉบับนี้ ส้าเร็จเรี ยบร้อยได้ด้ วยความกรุณ าจากบุ ค คล
หลายฝ่าย ผู้ศึกษาขอกราบพระคุณ ทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือในการท้ าการศึก ษาในครั้ง นี้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ดร.สุนทร คล้ายอ่้า อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้สละเวลาให้ค้าแนะน้าปรึก ษาอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณ
อาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน ให้ความรู้และแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน โดยฉพาะ ผศ.ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ อาจารย์ประจ้าวิทยาลัย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายมนตรี ธิแก้ว ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ นางทานตะวัน มะโนพงศ์
พันธ์ ศึกษานิเทศก์ สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 ที่ได้กรุณาให้ค้าแนะน้าแก้ไขในการ
แก้ไข ตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าจนส้าเร็จลุล่วงด้วยดี
สุดท้าย ขอขอบพระคุณ ผู้บัง คับบัญชา ผู้อ้านวยการโรงเรียนที่ไ ด้ขอเก็ บข้อมูล รวมทั้ง ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 ทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามซึ่งส่งผลให้การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ รวมทั้ง ญาติพี่น้อง เพื่อน ๆ ที่ให้ก้าลังใจ ให้การ
สนับสนุนจนประสบความส้าเร็จในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพของผู้เรียน
ในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง
เขต 2
A Study of relationship between academic affairs and student quality in
primary education institutes under office of Lumpang Primary Educational
Service Area 2
สุธินี แซ่ซิน1* และ รักษิต สุทธิพงษ์2
Sutinee Saesin1* and Ruksit Suttipong 2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 2 2) เพื่อศึกษาคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สัง กั ดส้านัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต2 3) เพื่อศึก ษาความสัมพันธ์ร ะหว่างการบริหารงาน
วิชาการกับคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต
2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 2 รวมทั้งสิ้นจ้านวน 1,002 คน กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 286 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาจ้านวน 40 คน และครูผู้สอน จ้านวน 246 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการศึ ก ษา พบว่ า 1) การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน สั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมีด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ด้านการพัฒนาหรือการด้าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) คุณภาพของผู้เรียน
ในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ประถมศึกษาล้าปาง เขต 2 โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่
ในระดับมาก โดยมีดา้ นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เ รียน 3) ความสัม พันธ์ร ะหว่างการบริหารงานวิช าการกั บคุณ ภาพของผู้เ รียนในสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สัง กัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 2 โดยมีค่าความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
ค้าส้าคัญ: การบริหารงานวิชาการ คุณภาพของผู้เรียน
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Abstract
This research aims to 1) Study the academic management approach in basic education institutions. 2) To
study the quality of learners in basic education institutions. and 3 ) To study the relationship between academic
administration and the quality of learners in basic education institutions under the Office of Lampang Primary
Education Area 2 . The study population was the administrators of schools and teachers in basic education
institutions. Under the jurisdiction of the Office of Lampang Primary Education Area 2 , there were 1 3 6 school
administrators and 8 6 6 teachers, totaling 1 ,0 0 2 . The sample consisted of 2 8 6 school administrators, 4 0
administrators and teachers 246 people. The instrument used in the research was A questionnaire was used to
estimate the mean value of the data. standard deviation Pearson Product Moment Correlation Coefficient.
The findings: 1 ) The academic management of basic education institutions Under the jurisdiction of the
Office of Lampang Primary Education Area 2 , the overall performance was at a high level. The most average
aspect is the development or implementation of the comment. 2 ) The quality of learners in basic education
institutions. Under the Office of Educational Service Area Lampang Elementary School, District 2, overall quality is
very high. The highest average is the standard. 3, the process of teaching and learning is focused on the students.
and 3) The relationship between academic administration and the quality of learners in basic education institutions.
The results of the study were as follows. Statistically significant at the 0.01 level.
Keywords: Academic Administration, Student Quality

บทน้า
การเปลี่ยนแปลงของสัง คมโลกในยุคปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าเป็นยุคไร้พรมแดน เป็นยุคที่เ ทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทเป็นอย่างมาก มีการสื่อสารที่ทันสมัยที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศ แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่ อสังคมไทยและการศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก การที่จะพัฒนา
ประเทศนั้นจะต้องเริ่มมาจากการพัฒนาบุคคลก่อนเป็นสิ่งแรก ดัง นั้นประเทศไทยจึงจ้าเป็นต้องเตรียมทรัพยากร
บุคคลเหล่านี้ให้พร้อม เพื่อให้สามารถด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุขและทัดเทียมนานาประเทศ ในการพั ฒนา
ประเทศนัน้ เป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา และสังคม ซึ่งในปัจจุบันนี้และในอนาคตข้างหน้าสังคมไทยจะเป็นสังคมยุคศตวรรษที่ 21 หรือ สังคมแห่ง
การเรียนรู้ สังคมไทยจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้เป็นการศึกษาที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และตลอดชีวิต โดยต้องค้านึงถึงการศึกษาเป็นสิ่งส้าคัญและสิ่งแรก เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานและขีด
ความสามารถของบุคคลส่วนใหญ่ในประเทศ (ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 3)
การศึกษาจึงเข้ามามีบทบาทส้าคัญเนื่องจากเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้บุคคลเหล่านีพ้ ัฒนาตนเองได้อย่าง
รอบด้าน การพัฒนาคนไทยให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด้ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสั นติสุข การจัดการศึกษานี้จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งต่อ
การศึกษาของประเทศไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อท้าให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของแต่ละบุคคลได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มที่ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตั วให้ทัน
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว และสามารถด้ า รงชี วิ ต ในสั ง คมไทยและสั ง คมโลกได้ อ ย่ า งเป็ นสุข
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ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545 ได้ก้าหนด
สาระส้าคัญของการจัดการศึกษาไว้ในหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษาที่มุ่งประโยชน์สูงสุดให้เกิดขึน้ กับผู้เรียน ซึ่งได้
ระบุไว้ในมาตรา 22 ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และ
ถือว่าผู้เรียนส้าคัญที่สุด โดยที่กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถพั ฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพของตน ซึ่งเป็นหลักการและแนวทางที่จะพัฒนาบุคคล โดยต้องค้านึงถึงความแตกต่ าง
ระหว่างบุคคลและศักยภาพของแต่ละบุคคล อันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นก้าลังส้าคัญในอนาคตของ
ประเทศชาติ และจะช่วยพัฒนาบุคคลให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มี
คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552ก, หน้า 5-13)
ดั ง นั้ น รั ฐ จึ ง มี บ ทบาทหน้ า ที่ ส้ า คั ญ ที่ จ ะต้ อ งวางรากฐานทั้ ง ในด้ า นนโยบายและการปฏิ บั ติ ง านโดยให้
ความส้าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศทุกระดั บ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามที่สังคมโลกต้องการ ซึ่งสถานศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เ รียนให้เป็นไปตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึก ษาแห่งชาติ พุทธศัก ราช 2542 และที่แก้ไ ขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พุทธศั ก ราช 2545 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจึง ถือว่ามีความส้าคัญ อย่ างยิ่ง ต่อผู้เ รียน ซึ่ง เป็นสิ่ง ส้าคัญที่ควร
วางรากฐานให้แก่เด็กและเยาวชนที่ก้าลังจะเติบโตไปเป็นก้าลังส้าคัญของประเทศชาติ ซึ่งการพัฒนาบุคคลเหล่านีใ้ ห้
มีคุณภาพขึน้ อยู่กับปัจจัยหลายด้าน โดยสถานการณ์ในปัจจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความเหลื่อมล้้าในด้านต่าง ๆ
เช่น ด้านงบประมาณ คุณภาพ บุคลากร หรือแม้กระทั่งปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผู้เรียน ด้านการบริหารงานของผู้บริห าร
สถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
การจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555, หน้า 1) เพราะคุณภาพการศึกษาในแต่ละพืน้ ที่ของประเทศยังมีความ
แตกต่างกันค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้จึงจ้าเป็นต้องเร่งปรับปรุงคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมโลกอย่างโดยเร็ว เพราะความเปลี่ยนแปลงที่ก้าลังเกิ ดขึ้นรวดเร็วนี้ เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ท้าให้การ
จัดการศึกษาในปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนได้ (กุลฑรี พิกุลแกม, 2551, หน้า
1-2)
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาชาติ ใ นทศวรรษที่ ส อง (พุ ท ธศั ก ราช 2552 – พุ ท ธศั ก ราช 2561) ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลีย่ นแปลงระบบการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของคนไทย เพิ่มโอกาสการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และรวมไปถึงการส่งเสริมการมีสว่ น
ร่วมของทุกภาคส่วนของสัง คมในการบริหารจัดการศึกษา การศึกษาจึงเป็ นเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลให้มุ่งสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จ้าเป็นต้องใช้การศึกษาที่มีมาตรฐานและคุณภาพ มีกลไกการ
รักษาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง แต่ในภาพรวมแล้วคุณภาพการศึกษาของไทยยังไม่เ ป็นที่
น่าพึงพอใจของสังคมโลกเท่าที่ควร ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวมีปัจจัยมาจากหลาย ๆ ประการด้วยกัน
สาเหตุของปัญหาคุณภาพของการศึกษาได้มีผู้กล่าวไว้มากมาย เช่น ระบบประกันคุณภาพกลับเพิ่มภาระงาน
ท้าให้ครูมีเวลาในการเตรียมการเรียนการสอนน้อยลงซึ่ง อาจท้าให้ก ารศึก ษามีคุณภาพแย่ลงได้ ผู้เรียนขาดทัก ษะ
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และขาดทักษะการด้ารงชีวิต เนื่องจากในแต่ละสถาบันการศึก ษามุ่งเน้นให้ผู้เ รี ยน
มีความสามารถทางวิชาการเพื่อให้ได้ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี จึงก่อเกิดปัญหาการฆ่าตัวตายหรือกลายเป็น
โรคเครียด ทั้ง นี้เ พราะผู้เ รียนส่วนใหญ่ขาดทัก ษะในการด้ ารงชีวิต ไม่สามารถหาแนวทางแก้ปั ญหาที่เ หมาะสม
มาแก้ปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นได้ (ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์, 2554, หน้า 8) จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลต่อการสร้างผู้เรียน
ให้มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของประเทศไม่ได้ ที่ส้าคัญกว่านั้นผลการเรียนของผู้เรียนซึ่งเป็นตั วชี้วัดระดับ
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คุณภาพการศึกษาที่ส้าคัญกลับตกต่้าลง สวนทางกับทรัพยากรการศึกษาของประเทศที่มีเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้จากผล
คะแนนสอบของนักเรียนไทยไม่ว่าจะวัดจากข้อสอบมาตรฐานในประเทศ คือ O-NET หรือข้อสอบมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ เช่ น Programme for International Student Assessment (PISA) และ Trends in International Mathematics
and Science Study (TIMSS) ต่างก็มีแนวโน้มลดลงและอยู่ในระดับที่ต่้ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะเดียวกันคะแนน
สอบมาตรฐานของโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และโรงเรียนในกรุง เทพมหานคร สูง กว่าโรงเรียน
ในสังกัด สช. สพฐ. และอปท. ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้้าทางการจัดการศึกษาและคุณภาพระหว่างโรงเรียน
ในพื้นที่ต่าง ๆ และชี้ชัดได้ว่าการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในไทยที่ผ่านมานั้นเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึงและไม่เท่าเทียม
กัน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2553, หน้า 37) การศึกษาที่ไม่มีคุณภาพจึงก่อให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรงต่อ
ประเทศประกอบกับสถานการณ์ของสังคมไทยในปัจจุบันมีความซับซ้อน วิกฤตและรุนแรงมากขึ้น เด็กและเยาวชน
ส่วนหนึ่ง จึง ได้รับการหล่อ หลอมจากสภาพแวดล้ อมที่ไ ม่สร้ างสรรค์ และสุ่ม เสี่ ยง จึง ส่ง ผลให้เ ด็ก และเยาวชนมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบน ล่อแหลมต่อการกระท้าผิดกฎหมายขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม และมีค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งเป็น
หน้าที่ของรัฐและสถาบันการศึกษาที่ตอ้ งช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านี่เกิดขึน้
ซึ่งตามในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช
2545 โดยระบุไว้ในมาตรา 39 ว่า ก้าหนดให้กระทรวงกระจายอ้านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งงานวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
และสถานศึกษาโดยตรง ดังนั้นการบริหารและการจัดการศึกษาในปั จจุบันผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทส้าคัญยิ่ง
ในฐานะผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึก ษาอย่างใกล้ชิด อันเป็นพื้นฐานการศึก ษาของทุก ระดับ การที่จะ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ผู้บริหารจะต้องอาศัยการบริหารงานด้านต่าง ๆ ในโรงเรียน ซึ่งต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องขอบข่ายและภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึก ษา โดยกระทรวงศึกษาธิก าร
ได้ก้าหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึก ษาไว้ 4 งาน ดังนี้ การบริหารงานวิชาการ, การ
บริหารงาน, การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 9-37)
จากขอบข่ายและภารกิจงานจะเห็นได้วา่ งานวิชาการเป็นงานที่มีความส้าคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจ
ของการจัดการศึกษาซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่ายที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ให้
ความส้าคัญ และมีส่วนร่วมในการวางแผน ก้าหนดแนวทางปฏิบัติ ประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง และร่วมกันรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการด้าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด้าเนินการอย่างมีคุณภาพ และให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก้าหนดไว้ การบริหาร -งานวิชาการถือ
เป็นงานหลัก ของสถานศึกษาที่มีความส้าคัญอย่างยิ่ง ต่อการจัดการศึก ษา จะเห็นได้จากมาตรฐานหรือคุณ ภาพ
การศึกษาที่ปรากฏชัดเมื่อการบริหารงานวิชาการนั้นประสบความส้าเร็จในการบริหารงานวิชาการ โดยทีง่ านวิชาการ
มีบทบาทสูง สุดต่อความส้าเร็จหรือความล้มเหลวของการบริหารงานในสถานศึก ษา และจะเป็นตัวบ่ง ชี้ให้เห็นถึง
คุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ ซึ่งจะแตกต่างจากงานอื่น ๆ ในสถานศึกษาที่จะ
เป็นงานสนับสนุนและเป็นงานที่มีความส้าคัญเป็นอันดับรองจากงานวิชาการ ผู้บริหารและครูจึงควรให้ความสนใจและ
ทุ่มเทให้กับการบริหารงานวิชาการให้มากที่สุด ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงถือได้ว่า การบริหารงานวิชาการจึงเป็น
หัวใจส้าคัญของการบริหารสถานศึกษาที่ผู้บริหารจะต้องให้ความส้าคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมี
บทบาทหน้าที่ในการบริหาร จะต้องสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรต่อไป (สุบุญทิพย์ สุริยวงศ์, 2544, หน้า 38)
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จากความเป็ น มาและความส้ า คั ญ ของปั ญ หาดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การบริ ห ารงานวิ ช าการนั้ น
มีความส้าคัญเป็นอย่างมากในการจัดการศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ้าเป็นต้องให้ความสนใจ และความเอา
ใจใส่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานวิชาการ กระบวนการเรียนรู้ของครู เทคนิคการสอน การจัดท้าสื่อ นวัตกรรม
แหล่งการเรียนรู้ที่หลายหลาย และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการประกอบการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุด การจัดสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับวิชาเอก พร้อมทั้งมีการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลอย่างจริงจังแก่ผู้เรียน โดยมีการพัฒนาในอย่างรอบด้านอย่างเต็มตามศักยภาพ ซึ่ง
ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณ ภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 2 เพื่อได้รับทราบถึงสภาพการบริหารงาน
วิชาการเพื่อน้าไปปรับใช้ในการด้าเนินงานวิชาการให้บรรลุตามเป้าหมาย และท้าให้เกิดการพัฒนาในงานวิช าการ
ล้าดับต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สัง กั ดส้านัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาล้าปาง เขต 2
2. เพื่อศึกษาคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
ล้าปาง เขต 2
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 2

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยครั้ง นี้มุ่ง ศึกษาความสัม พันธ์ร ะหว่างการบริห ารงานวิช าการกั บ คุณ ภาพของผู้ เ รี ย น
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 2 โดยศึกษาตามกรอบแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 29) ประกอบด้วย 17 ด้าน และใช้แนวคิดมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของกระทรวงศึกษาธิการ (2559, หน้า 3-4) ประกอบด้วย 1 มาตรฐาน ประกอบด้วย 2 ด้าน
สมมุติฐานของการวิจัย
การบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส้านักงาน เขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 2 มีค่าความสัมพันธ์ทางบวก

วิธีวิทยาการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
1.1 ด้านประชากร
ประชากรที่ใ ช้ใ นการศึกษาวิจัยในครั้ง นี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึก ษาและครูผู้ส อนในสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน สัง กัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึก ษาล้า ปาง เขต 2 จ้านวน 164 โรงเรียน ประกอบด้ ว ย
ผู้บริหารสถานศึกษา จ้านวน 136 คน และครูผู้สอน จ้านวน 866 คน รวมทั้งสิ้นจ้านวน 1,002 คน
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1.2 ด้านกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สัง กั ดส้านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาล้าปาง เขต 2 โดยการค้านวณจากสูตรทาโร ยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ด้วยวิธ-ี การ
สุ่มแบบแบ่งชั้น และการสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่าง 286 คน แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึก ษา จ้านวน 40 คน และ
ครูผู้สอน จ้านวน 246 คน
2. เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการวิจัย เป็นแบบสอบถามส้าหรับใช้สอบถามผู้บริห ารสถานศึก ษา และครูผู้สอน
ในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 2 เป็นกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 3
ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบตัวเลือกที่ก้าหนดค้าตอบไว้ (Force choice) เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน และประสบการณ์ในการท้างาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 5 ระดับ เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานตามแนวทางในการบริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 5 ระดับ เกี่ยวกับคุณภาพของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 2 ตามมาตรฐานและตัว
บ่งชีด้ ้านคุณภาพของผู้เรียนของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ออกหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน เป็นผู้ให้
ข้อมูลตอบแบบสอบถาม
3.2 ผู้วิจัยด้าเนินการจัดส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง ส้าหรับสถานศึกษาที่สามารถด้าเนินการได้ ส่วน
สถานศึกษาที่ติดขัดด้วยข้อจ้ากัดในด้านต่าง ๆ ผู้วิจัยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์โดยวิธีการลงทะเบียน
หรือส่งทางระบบ e-office และประสานงานทางโทรศัพท์ในการติดตามเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยก้าหนดเวลา
ในการตอบแบบสอบถามและส่งกลับคืนให้ผู้วิจัยภายใน 7 – 15 วัน ทางไปรษณีย์ และผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเอง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 น้ า แบบสอบถามที่ ไ ด้ ต อบกลั บ คื น จากโรงเรี ย นต่ า ง ๆ ในสั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาล้าปาง เขต 2 มาตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม
4.2 น้าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดระเบียบข้อมูล และท้าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ
4.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์การแจกแจงความถี่
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
4.4 วิเคราะห์การบริหารงานวิชาการ และวิเคราะห์คุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 2 โดยน้าข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ย (Mean หรือ x̅) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.) จ้าแนกเป็นรายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน
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4.5 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product
Moment Correlation) เพื่อหาความสัม พันธ์ร ะหว่างการบริหารงานวิช าการกั บคุณ ภาพของผู้เรียน ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สัง กัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาล้าปาง เขต 2 การหาค่าความสัม พันธ์จะพิจารณาที่
นัยส้าคัญหรือไม่

ผลการศึกษา
การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาล้าปาง เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึก ษาความสัม พั นธ์
ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาล้าปาง เขต 2 โดยผู้วิจัยน้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถาม จ้านวน 286 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
จ้านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70 รองลงมาคือ เพศหญิง จ้านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30 ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ้านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จ้านวน 115 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.20 ต้าแหน่งหน้าที่ครูผู้สอน จ้านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 86.00 และ ผู้อ้านวยการสถานศึกษา/ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน จ้านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และประสบการณ์การท้างาน 6-10 ปี จ้านวน 105 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.70 รองลงมาคือ ไม่เกิน 5 ปี จ้านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 32.90
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น พืน้ ฐาน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาล้าปาง เขต 2 โดยภาพรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̅=4.25, S.D.=0.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ย 3 ล้าดับ คือ ด้านการพัฒนาหรือการด้าเนินการเกี่ยวกับ
การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น (x̅=4.36, S.D.=0.39) รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึก ษา (x̅=4.34, S.D.=0.42) และด้านการวิ จั ยเพื่ อพั ฒนาคุณ ภาพการศึ ก ษาในสถานศึก ษา(x̅=4.16,
S.D.=0.47)
ตอนที่ 3 การวิเ คราะห์คุณ ภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน สัง กั ดส้านักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาล้าปาง เขต 2 โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (x̅=4.20, S.D.=0.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ย คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (x̅=4.22, S.D.=0.46) และ รองลงมาคือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน (x̅=4.18, S.D.=0.39)
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 2 ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
พบว่ า การบริ ห ารงานวิ ช าการ โดยภาพรวม( xtotal ) กั บ คุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย นในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 2 โดยภาพรวม(ytotal ) โดยมีค่าความสัมพันธ์ทางบวก
อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง (r=0.729**) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ ระดับ 0.01
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สรุปผลและอภิปรายผล
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณ ภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 2 สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ้านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70 ระดับการศึกษา ปริญญา
ตรี จ้านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30 ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์การท้างานในต้าแหน่งหน้าที่
6-10 ปี จ้านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70
2. การบริหารงานวิช าการของสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สัง กั ดส้านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
ล้าปาง เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ย 3 ล้าดับ คือ ด้านการพัฒนาหรือการด้าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด, รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึก ษา, ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้, และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านสามารถสรุปได้ดังนี้
2.1 ด้านการพัฒนาหรือการด้าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตาม
ค่าเฉลี่ย คือ มีการวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่ นที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดท้าไว้เพื่อให้เชื่อมโยงกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา เพื่อน้ามาเป็นข้อมูลในการ
ก้าหนดจุดเน้นและพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ย คือ มีการใช้สื่อการเรียนการสอนและจัด
แหล่งเรียนรู้ให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และมีการ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญให้ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด
2.3 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ย คือ มีการฝึกทักษะ กิจกรรมประสบการณ์ จริง
กระบวนการการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และมีการจัดเนื้อหาสาระวิชาต่าง ๆ และกิจกรรมให้ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสงบสุข มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2.4 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ย คือ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พ อเพียง และส่ง เสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้ผู้ เรียนเกิดองค์ความรู้
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และส้ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นทั้งใน
และนอกเขตพืน้ ที่การศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
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2.5 ด้ า นการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานวิ ช าการแก่ บุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก ร หน่ ว ยงา น สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ย คือ มีการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านคุณภาพและ
ปริมาณ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีป ระสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และมีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้
ความเข้าใจ และความร่วมมือกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษา
การใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สุงสุด มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2.6 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ใ นระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ย คือ มีก ารวิเ คราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง ของ
สถานศึกษา เพื่อน้ามาก้าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามา
มีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับความสามารถ ความต้องการของ
ผู้เ รียน ผู้ปกครอง ชุม ชน และสัง คม โดยชุม ชนมีส่วนร่วมในการจัดท้าหลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2.7 ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ย คือ มีการส่งเสริมความเข้มแข็ง
และจัดการศึกษาภายในชุมชน โดยการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และวิทยากรต่าง ๆ ในการอบรม เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุ ประสงค์ตามที่ก้าหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และมีก ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร ะหว่างบุคคล
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2.8 ด้านการวางแผนงานด้านวิช าการ โดยภาพรวมมีก ารปฏิบัติ อยู่ใ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ย คือ ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และมีการวางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2.9 ด้านการวัดผล ประเมินผล และด้าเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ อยู่ใ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ย คือ มีการก้าหนด
ระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น
และจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และมีการจัดระบบสารสนเทศ
ด้านการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ใ นการ
พัฒนาการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2.10 ด้านการแนะแนว โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ย คือ มีการส่งเสริมและการพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่อง
การแนะแนวช่วยเหลือผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และมีการดูแล ก้ากับ ติดตาม และสนับสนุนการด้าเนินงานแนะแนว
และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2.11 ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ย คือ มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและใช้ส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมีการตั้งเครือข่ายทาง
วิชาการ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และจัดให้มีการร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ และ
ก้าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
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2.12 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกั บสถานศึกษาและองค์ก รอื่น โดยภาพรวม
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ย
คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการ โดยเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารกั บแหล่ง
วิชาการในองค์กรอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริม สร้างพัฒนาการของผู้เ รียนทุก ด้าน และความสัม พันธ์ร ะหว่างสถานศึก ษากั บชุมชน
ตลอดจนประสานงานกับองค์กรอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2.13 ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ย คือ มีการศึกษา วิเคราะห์ และ
จัดท้าหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการ
เรียนและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และมีก ารแต่ง ตั้ง คณะกรรมการการพิจารณา
คัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ
แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2.14 ด้านการจัดท้าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวม มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ย คือ มี
การศึกษา วิเคราะห์ และจัดท้าร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายรับรู้
และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และมีการน้าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ โดยทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2.15 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีก ารปฏิบัติอยู่ใ นระดับมากทุก ด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ย คือ มีการ
ด้าเนินการตามแผนพั ฒ นาสถานศึก ษาอย่ างเป็นระบบและต่ อเนื่ อง มีก ารติดตามตรวจสอบ ประเมินคุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม รวมถึงการจัดท้ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ้าปี (SAR)
และสรุปรายงานประจ้าปี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และมีการก้าหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมเกณฑ์การประเมินให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และความต้องการของชุมชน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2.16 ด้านการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
มีก ารปฏิบัติอยู่ใ นระดับมากทุกด้ าน เรียงตามค่าเฉลี่ย คือ มีก ารวางแผน จัดท้าคู่มือการนิเ ทศการศึก ษา และ
เครื่องมือการนิเ ทศการศึกษา รวมถึง สร้างความตระหนัก ให้แก่ครูและผู้เ กี่ยวข้องในการจัดการนิเทศกา รศึกษา
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และมีการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และมี
รูปแบบการนิเทศการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบ และเหมาะสมกับสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2.17 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ย คือ ครู ผู้เรียน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และมีการสนับสนุนให้ครูน้าผลการวิจัยมาเผยแพร่ และน้ามาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
และคุณภาพของสถานศึกษาแก่ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
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3. คุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต
2 โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตาม
ค่าเฉลี่ย คือ มาตรฐานที่ 1 คุณ ภาพของผู้เรียน ด้านคุณ ลัก ษณะที่พึงประสงค์ของผู้เ รียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและ
มาตรฐานที่ 1 คุณ ภาพของผู้เ รียน ด้านผลสัม ฤทธิ์ทางวิช าการของผู้เ รียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านสามารถสรุปได้ดังนี้
3.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีคุณ ภาพอยู่ใ นระดับมากทุก ด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ย คือ ผู้เ รียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค้านวณเป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด และผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
3.2 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โดยภาพรวมมีคุณภาพ
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ย คือ ผู้เรียนมี
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย และการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมไป
ถึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดตี ่อผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคมมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
4. ความสัม พันธ์ร ะหว่างการบริหารงานวิช าการกั บคุณ ภาพของผู้เ รียนในสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สัง กัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 2 โดยมีค่าความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ซึ่งการบริหารงานวิชาการสัมพันธ์กับคุณภาพของผู้เรียนในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนมากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพของผู้เรียนใน สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 2 สามารถ อภิปรายผลได้ดังนี้
1. การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง
เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่ างาน
วิช าการเป็นหัวใจส้าคัญของการบริหารงานสถานศึก ษา ส้าหรับผู้บริหารสถานศึก ษาแล้วงานที่จะต้องปรับปรุ ง
คุณภาพการเรียนการสอนนั้นถือได้ ว่าเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา และยังเป็นเครื่องชี้วัดความส้าเร็จและ
ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาได้อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย รัตนกร พรมวังขวา (2558) ได้ศกึ ษา เรื่อง
การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 5 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก และสอดคล้องกับส้านักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร (2550) ที่ให้ความส้าคัญกับการบริหารงาน วิชาการที่ถือเป็นหัวใจส้าคัญของโรงเรียน โดยมีขอบข่ายกว้างขวางผู้บริหารโรงเรียนต้องมีภ าวะผู้น้าทางวิช าการ
สามารถปฏิบัติงาน มีการวางแผนการท้างานที่เป็นระบบ มีการกระจายอ้านาจในการบริหารงานวิชาการอย่างชัดเจน
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุผล และมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมุ่งผลประโยชน์แก่ผู้เรียน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาหรือการด้าเนินการเกี่ยวกั บการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และล้าดับสุดท้ายคือ ด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในสังคมปัจจุบันการจัดการศึกษานั้นต้องค้านึกถึง
ผู้เ รียนเป็นส้าคัญ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เ รียน ชุม ชน และสัง คม ดัง นั้นการพัฒนาหรือการ
ด้าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น จึงมีบทบาทส้าคัญในการเชื่อมโยงหลั ก สูตร
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แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และความต้องการของท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน ส้านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา หน่วยงานระดับท้องถิ่นที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ อังคณา มาศเมฆ (2557) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงาน-วิช าการกั บ
คุณ ภาพผู้เ รียนในโรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 5 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอ นใน
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก และได้กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนเป็นสิ่งส้าคัญที่จะช่วยท้าให้การพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น
การจัดท้าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามแนว
ปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ เพื่อความเป็นเลิศของผู้เรียนและช่วยเหลือผู้เรียนพิการ ด้อยโอกาส และมี
ความสามารถพิเศษ สิ่งเหล่านีล้ ้วนส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผู้เรียน
2. คุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต
2 โดยภาพรวมมี ก ารปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง เป็ น ไปตามสมมุ ติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ที่ เ ป็ น เช่ น นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า
กระทรวงศึกษาธิการมีการก้าหนดนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และทราบแนวทางการปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกัน ดังนั้นส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด้าเนินการปรับและพัฒนามาตรฐานให้
สอดคล้องตามนโยบาย จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิดที่ก้าหนดการ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผล สามารถประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรมและสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง โดยเน้น
การประเมินสภาพจริง และมีการก้ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ผ ลการวิจัยพบว่า
คุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า การก้าหนดนโยบาย การปฏิรูปการศึกษา โดยก้าหนดจุดเน้น
การพัฒนาไปยัง คุ ณ ภาพของผู้เ รี ยนและแนวทางการพั ฒนาคุณ ภาพของผู้เ รีย นในสถานศึก ษาและหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งได้น้าไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน รวมไปถึงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ (2559) ที่ได้ก้าหนดคุณภาพผู้เรียน คือ คุณภาพในตัวผู้เรียนที่มีความครอบคลุม
ในด้านความสามารถ และทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของ
หลักสูตร ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของ ไพรัช หงส์เทียบ (2550) ได้ศกึ ษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 5 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงาน-วิชาการของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
3. ความสัม พันธ์ร ะหว่างการบริหารงานวิชาการกั บคุณ ภาพของผู้เรียนในสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สัง กัด
ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 2 โดยภาพรวมมีค่าความสัมพันธ์ ทางบวกอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์
กันทางบวกกับคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มีความสัมพันธ์กันทางบวกทุกด้าน อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ผู้บริหารสถานศึกษามีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อ
การบริหารงานสถานศึกษา โดยเฉพาะงานวิชาการที่เป็นหัวใจส้าคัญของการจัดการศึกษาของทุกสถานศึกษา และ
ผู้บริหารต้องก้าหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เรียนประสบความส้าเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและสามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมได้อย่างสันติสุขสอดคล้องกับงานวิจัย รัตนกร พรมวังขวา (2558) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการ
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บริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สัง กั ดส้านักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในสถานศึก ษาขั้น
พื้นฐาน มีค่าความสัม พันธ์ใ นทางบวกและอยู่ใ นระดับสูง อย่างมีนัยส้า คัญทางสถิติที่ 0.01 และสอดคล้องการ
งานวิจัยของ อังคณา มาศเมฆ (2557) เรื่องการบริหารงานวิช าการกั บคุณ ภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่น 5 ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรี ยนในโรงเรียนเทศบาล มี
ค่าความสัมพันธ์คล้อยตามกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ 0.01
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัม พันธ์ร ะหว่างการบริหารงานวิช าการกั บคุณ ภาพของผู้เรียนใน
สถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สัง กัดส้า นักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาล้าปาง เขต 2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่ อ
บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินงาน เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้ง ต่ อไป
ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 การบริหารงานวิช าการในสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึ ก ษา
ล้าปาง เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก จึงแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารครูและผู้เกี่ยวข้องต่างมุ่งเน้นงาน
ด้านวิชาการ ซึ่งถือเป็นหัวใจส้าคัญที่จะท้าให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุน ส่งเสริมการ
บริหารงานวิช าการให้มีการอบรมเพิ่ม เติม ความรู้ใ ห้กั บครูผู้สอน เพื่อให้ครูผู้สอนมีก ารปฏิบัติง านไปในแนวทาง
เดียวกัน และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกท่านมีก ารจัดท้าวิจัยในชั้นเรียนด้วยการเป็นผู้น้าในการท้าวิจัย เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ นิเทศ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ดีขึน้ แก่ผู้เรียนและสถานศึกษา
1.2 คุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง
เขต 2 คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาผู้เรียนให้มีทัก ษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารด้าน
ภาษาให้ กั บ ผู้ เ รี ย น เพื่ อ ให้ รู้ จั ก ใช้ ภ าษาในการสื่ อ สารที่ ถู ก ต้ อ งและเหมาะสมโดยเน้ น การเรี ย นรู้ ค วบคู่ กั บ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้ภาษาสู่อาเซียนในสังคมแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมด้านการจัดการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนคิดเป็น ท้าเป็น แก้ปัญหาได้ โดยฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและน้าเสนอ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการตามหลักสูตรสถานศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน
1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกั บคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัด
ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 2 มีค่าความสัมพันธ์ทางบวก ดังนั้นจึงควรพัฒนางานวิช าการ
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ซึ่งมีความส้าคัญต่อผู้เรียนโดยตรง ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีการอบรมให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติแนวทางเดียวกันกับครูผู้สอนในการบริหารจัดการการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
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2. ข้อเสนอแนะส้าหรับการท้าวิจัยครังต่อไป
เพื่อให้งานวิจัยเกี่ยวกับ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพของผู้เรียน
ในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 2 ได้แพร่หลายออกไป เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ที่สนใจทั่วไป ผู้ วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะส้าหรับการท้าวิจัย
ครั้งต่อไป ดังนี้
2.1 ควรมีการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
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การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง ความสัม พันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกั บคุณภาพของผู้เรียน
ในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 2 ฉบับนี้ส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
ด้ ว ยความอนุ เ คราะห์ จากผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.รั ก ษิ ต สุ ท ธิ พ งษ์ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้ก รุณ าให้ ค้ า แนะน้า
ตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ ทุกขัน้ ตอนจนส้าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์
ขอขอบคุณ ผู้เ ชี่ยวชาญทุกท่านที่ไ ด้กรุณ าให้ค้า แนะน้ าและช่ว ยตรวจสอบเครื่ องมือที่ใ ช้ใ นการศึก ษาให้
สมบูร ณ์ยิ่ง ขึ้น ขอขอบคุณ คณาจารย์ผู้สอนทุก ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิช าความรู้ ความคิดในการจุดประกาย
อั น เป็ น แนวทางในการศึ ก ษาที่ เ ป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ตลอดระยะเวลาแห่ ง การศึ ก ษา และขอขอบคุ ณ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามทุกท่านที่เสียสละในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษา
สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ซึ่งเปิ ดโอกาสให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียน
ตลอดจนคอยช่วยเหลือและให้ก้าลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมาจนส้าเร็จการศึก ษา รวมถึงมหาวิทยาลัยพะเยาที่ไ ด้ใ ห้ ทุน
สนับสนุนในการศึกษาในครั้งนี้
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ สังกัดส้านักงานเขต
พืนที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3
A Study of Relationship between Change Leadership Status of Educdtional
Institute Administrators and School Effectiveness in Wang Nua School Network
Group under the Office of Lampang Primary Education Service Area 3
ยุพา สิริอ้านวยศักดิ์1* และ สันติ บูรณะชาติ2
Yupa Siriumnuaisak1* and Santi Buranachart2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนวังเหนือ สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน
กลุ่ม เครือข่ายโรงเรี ยนวัง เหนื อ สัง กัดส้านักงานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาล้ าปาง เขต 3 3) เพื่อศึก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนวังเหนือ สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง
เขต 3 จ้านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวัง
เหนือ สัง กั ดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาล้าปาง เขต 3 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ใ นระดับมาก 2)
ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง
เขต 3 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ความสัม พันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษากั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยโรงเรี ย นวั ง เหนือ สั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขต พื้ น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 ในภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันสูง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
ค้าส้าคัญ: ภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิผลของโรงเรียน
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study the relatlonshlb between change leaershlp status of
educdtional instituie administrators in Wang Nua school network grorp under the office of Lampang primary
education service Area 3 2) to study the effectiveess school in Wang Nua school network grorp under the office
of Lampang primary education service Area 3 3) to study the relatlonshlb between change leaershlp status of
educdtional instituie administrators and effectiveess school in Wang Nua school network grorp under the office of
Lampang primary education service Area 3 the population of this stuay administrators and teachers in Wang Nua
school network grorp under the office of Lampang primary education service Area 3 the research were 100
instructors. The instruments used for collcting data were a rating – scaie questionnaire. The research was furth
analyzed using the mean, standard deviation,and Peason product moment correlation coefficient.
The results of the study were 1) the deqree in transformational leadership of secondary in Wang Nua
school network grorp under the office of Lampang primary education service Area 3 The overall transformational
leadership and individual aspects were found at a highest level. 2) The level of the effectiveess school in Wang
Nua school network grorp under the office of Lampang primary education service Area 3 the overall
multidimensional organizationalheealth has a perfect. 3) The reiaionship between transformational leadership in
Wang Nua school network group under the office of Lampang primary education service Area 3 had overall and
individual aspects of a highest level that was statistically significant at the 0.01 leval.
Keywords: Transformational Leadership, School Effectiveness

บทน้า
ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่กล่าวกันว่าเป็นยุ คแห่ง การเปลี่ยนแปลง ทุก ๆองค์ก ารต้อง เผชิญกั บสภาวะการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับสังคม ระดับองค์การ ระดับกลุ่ม และระดับบุคคล ทั้ง
ในด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ค่านิยม ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและอื่น ๆ และผลจาก
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่ง ผลทั้ง ทางบวกและทางลบ ส้าหรับประเทศไทยที่ผ่านมาเราได้เ ผชิญกั บสภาวะวิก ฤติ
เศรษฐกิจอย่างรุนแรงและยังมีผลกระทบต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน หากมองในระดับองค์การทุกองค์การทั้งในภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และในทุกระดับ ทุกกลุ่มขององค์การ มีความจ้าเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์ตนเอง หรือ
อาจจะต้องเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันของตน ทั้งในจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ขององค์การเพื่อให้
เห็นความส้าคัญ และความเร่งด่วนในการที่จะต้องปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตนเอง และเพื่อให้ตระหนัก อย่ าง
แท้จริงว่าหากเราไม่เปลี่ยนแปลงตนเอง ขณะที่สภาวะแวดล้อม และปัจจัยต่าง ๆ รอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา หรือมัวแต่หลงตนเองว่าตนยิ่งใหญ่และเชื่อว่าตนจะสามารถอยู่ได้โดย ไม่ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะน้า
เราไปสู่ความหายนะหรือความล้มเหลวหรือการสาบสูญ ล้มละลาย เหมือนสัตว์ยุคโบราณที่เราได้ยินแต่ชื่อและเห็น
แต่ซ าก เช่น ไดโนเสาร์ห รือองค์การต่าง ๆ ที่ต้องปิดตนเองไปจ้านวนมากมายหรือต้องกลายไปเป็นของต่างชาติ
ส้าหรับ การเปลี่ยนแปลงในระดับองค์การในยุคนีม้ ิใช่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือเปลี่ยนแปลงตาม
แฟชั่นหากแต่พบว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบที่ต้องเปลี่ยนสภาพของตนเอง เพื่อไปสู่ สิ่งที่ดกี ว่า เหมือนสิ่งมีชีวิตบาง
ชนิดเช่น หนอนที่ตอ้ งเปลี่ยนสภาพเป็นผีเสือ้ เหมือนลูกอ๊อด เปลี่ยนสภาพไปเป็นกบ อย่างไรก็ตามวิธกี ารเปลี่ยนแปลง
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สภาพนี้จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือแบบเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว อาจจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และขึ้นอยู่กับอาการ
ขององค์การนั้นว่ารุนแรงหรือ อาการหนักมากหรือน้อยเพียงใด ส้าหรับในระดับองค์การ ในยุคนีว้ งการวิชาการต่างมี
การศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรหรือปัจจัยที่จะมีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลต่อองค์การ
ตัวแปรหรือปัจจัยที่จะมีอิทธิพ ลต่อผลการปฏิบัติงานของพนัก งานแรงจูง ใจและความพึง พอใจในการท้างานของ
พนักงานหรือของกลุ่มท้างาน รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของพนักงาน ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ส้าคัญที่ได้รับ
การยอมรับว่ามีอิทธิพลมากคือ ภาวะผู้น้า ทั้งภาวะผู้น้าของผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในทุก ๆ ระดับ และทั้งภาวะ
ผู้น้าของพนัก งานทุก ๆ คนในองค์การด้วยภาวะผู้น้าในที่นี้จะหมายถึงพฤติก รรมหรือกระบวนการที่บุคคลหนึ่งมี
อิทธิพลเหนือบุคคลอื่น หรือกลุ่มในการท้างานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่องค์ก ารตั้งไว้ (รัตติกรณ์ จงวิศาล,
2551)
ภาวะผู้ น้ า (Leadership) หรื อ ความเป็ น ผู้ น้ า นั้ น มี ค วามส้ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการบริ ห ารงานให้ สั ม ฤทธิ์ผ ล
ความส้าเร็จในงานมีส่วนสัมพันธ์กับความสามารถของผู้บริหารหรือผู้น้าภาวะผู้น้าเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงาน
นั้นมีลักษณะการปฏิบัติงานอย่างไร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด ผู้บริหารมีบทบาทส้าคัญที่สุดที่จะต้องใช้
ความรู้ความสามารถและความเป็นผู้น้าในการบริหารงาน เพื่อรวมพลัง และใช้ประโยชน์จากบุคลากรที่มีอยู่ให้ช่วยกัน
ท้างานและต้องรู้จักเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้การด้าเนินการต่าง ๆ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และประสบความส้าเร็จตามเป้าหมายที่องค์การได้ตงั้ ไว้ (นิศานาศ นนท์จุมจัง, 2553, หน้า 87-99) ภาวะผู้น้า
การเปลี่ยนแปลงจึงเป็นปัจจัยที่มีความส้าคัญยิ่งต่อความส้าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ เพราะมีผลกระทบต่อ
บุคคลและทรัพยากรภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ผู้น้าที่มีการแสดงออกซึ่งภาวะผู้น้าจะส่งผลให้เกิดผลส้าเร็จของงาน
ที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้ (เปรมสุรีย์ เชื่อมทอง 2536 ,หน้า 8) กล่าวถึงความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียนว่า
เป็ น ผลส้ า เร็ จ ของโรงเรี ย นที่ ส ามารถท้ า หน้ า ที่ ใ ห้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามเป้ า หมายที่ ก้ า หนดไว้ ทั้ ง ที่ เ กิ ด จาก
ประสบการณ์ในการบริหารของผู้บริหารเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้เกิดผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผล
ที่เกิดจากการก้าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของโรงเรียนที่ท้าให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้นักเรียนเกิด
การพัฒนาทั้ง ทางร่างกาย อารมณ์ สัง คม และสติปัญญา มีลัก ษณะนิสัย มีทัก ษะ มีบุคลิก ภาพและ มีเ จตคติที่
เหมาะสมกับการด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โรงเรียนที่มีประสิทธิผลหรือโรงเรียนที่ประสบความส้าเร็จนั้น
ต้องอาศัยความทุ่มเทความพยายามในทุกด้านจากบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอาศัยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต้องอาศัย
ทรัพยากรที่เพียงพอและมีคุณภาพ รวมถึงภาวะความเป็นผู้น้าของผู้บริ หาร เพื่อให้ผู้ร่วมงานยอมรับนับถือไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน ที่ส้าคัญต้องอาศัยหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นทิศทางของการพัฒนาที่ถูกต้องถูกทิศทาง
อันเป็นบทบาทหน้าที่ที่ส้าคัญของผู้บริหาร ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องรู้จักใช้ภาวะผู้น้าให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
โดยท้าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมีความบริสุทธิ์ใจในการท้างาน และเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นในเรื่อง ต่าง
ๆ จะก่อให้เกิดความศรัทธา ความสามัคคีร่วมมือ ร่วมใจในการท้างานซึ่งส่งผลให้การด้าเนินงานในโรงเรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ภาวะผู้น้าจึงเป็นปัจจัยที่ส้าคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
เนื่องจากโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการใช้ภาวะผู้น้าในการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนางานให้ดีขนึ้ และภาวะผู้น้าของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนประสิทธิผลของโรงเรียนเป็น
สิ่งที่ส้าคัญส้าหรับผู้บริหารที่ต้องท้าให้เกิดขึ้นในโรงเรียนที่มีความสามารถในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จะก่อให้เกิด
ความพึงใจและผลส้าเร็จการท้างานจะเกิดประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี
ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนสูง และสามารถพัฒนานัก เรียนให้มีทั ศนคติ ทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน (สมโชค โพธิ์งาม 2550 , หน้า 31)
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ประสิทธิผลของโรงเรียนตามแนวคิดของมอทท์ (Mott, 1927 cited in Hoy and Miskel,1991, p398) มีองค์ประกอบ
4 ด้าน คือ 1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้
มีทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 4) ความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน
โรงเรียน ภาวะผู้น้าเป็นปัจจัยส้าคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด
ย่อมขึ้นอยู่กั บสมรรถนะการใช้ภาวะผู้น้าในการบริหารเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น สอดคล้องกั บการเปลี่ยนแปลงของ
องค์การจะได้บริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การจะได้บริหารโรงเรียน
ให้ประสบผลส้าเร็จและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น (สมโชค โพธิ์งาม 2550, หน้า 36)
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาล้าปางเขต 3 เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางสัง กัด
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ด้าเนินการให้เป็นไปตามอ้านาจหน้าที่
หลักในการจัดการศึกษาพืน้ ฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานผู้เรียนด้ารงชีวิตอย่างมีความสุข มีความสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 3 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอวังเหนือ อ้าเภอแจ้ห่ม และอ้าเภอเมืองปาน เพื่อ ให้เกิด
การบริหารจัดการศึก ษาบัง เกิด อย่ างมี ประสิ ท ธิภ าพ ในระดับสถานศึก ษา และสถานศึก ษาสามารถบริห ารจั ด
การศึ ก ษา ได้ ด้ ว ยตนเอง โดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐาน School Based Management (ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาล้าปางเขต 3, 2560) แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อย แนวโน้มประชากรวัยเรียนจะส่งผลให้
นัก เรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่ง ผลกระทบต่อประสิทธิภ าพในการจัดการศึก ษา นโยบายของส้านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาล้าปางเขต 3 ก็ต้องปรับเปลี่ยนตามกระทรวงซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามรัฐบาล ดังนั้น เมื่อมีการ
เปลี่ยนตามรัฐบาล สถานศึ กษาก็ปรับเปลี่ยนตามรัฐบาล จึงส่งผลให้การจัดการศึกษามีความล่าช้าในการวางแผน
บริหารการจัดการศึกษา ต้องมีการก้ากับ ติดตามการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และบุคลากรบางส่วนไม่สามารถจัดการ
เรียนการสอนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ามาตรฐาน อาจเป็นเพราะเนื่องจากกา รขาดแคลนครูใ น
สาขาวิชาที่เรียน ภายในหน่วยงานขาดทักษะในการวางแผนและไม่มีความเชื่อมโยงในระบบในการจัดการศึกษา
สภาพปัญหาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาล้ า ปาง เขต 3 จ้ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งอาศั ย ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และครู ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นทั้งอ้านวยการ นักจัดการ และเป็นผู้น้า ซึ่งผู้บริหาร
ในยุคโลกาภิวัตน์ ต้องใช้ภาวะผู้น้าให้เ หมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยสามารถปรับตัวให้เ หมาะสมกั บ ทุก
สภาพการณ์ได้ และใช้ความรู้ความสามารถของตนให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานอย่างมี ประสิทธิผล (Owen,
1981, p45 และ McCorkle and Others, 1982, p190 อ้างถึงใน ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2549, หน้า 21) การที่โรงเรียนจะ
จัดการศึก ษาให้มีประสิทธิภ าพได้นั้นถือว่า ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนเป็นสิ่ง ส้าคัญและจ้าเป็นอย่างยิ่ง
เพราะผู้บริหารเปรียบเสมือนหัวใจของโรงเรียน เป็นผู้สง่ เสริมความก้าวหน้าของการเรียนการสอน เป็นผู้จัดการให้งาน
ด้าเนิน ไปด้วยความเรียบร้อย เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบงานของโรงเรียนตั้ง แต่ง านสูง สุดมาจนถึงต่้าสุด ซึ่ง (ธรินธร
นามวรรณ, 2548, หน้า 21) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาเป็นเรื่องที่ส้าคัญและ มีความจ้าเป็นต่อการจัดการศึกษา
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษาจะดีได้ขึน้ อยู่กับความสามารถของการจัดการของผู้บริหารที่จะ
เข้าใจ หลักการและทฤษฎีทางการบริหาร สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นสภาพและปัญหาส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 ที่ประสบปัญหา
อยู่หลายปัญหา ไม่ว่าจะเป็นภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องจัดการศึกษาให้ทันต่อสถานการณ์ของบ้านเมือง และจะส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนให้สูงขึ้นมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรี ยนวังเหนือ สังกัด
ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 เพื่ออยากจะศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานของผู้บริหาร
ในการพัฒนาโรงเรียนในด้านการเป็นผู้น้าสามารถเปลี่ยนแปลงให้ผู้เรียนให้เกิดประสิทธิด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึน้ ต้องมี
วิธีการอย่างไร เพื่อจะได้เป็นสิ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในโรงเรียนในปัจจุบัน และส่งผลให้ประสิทธิผลของโรงเรียน
เกิดการพัฒนามากยิ่ง ขึ้นอย่างไรบ้าง รวมไปถึง ผู้บริหารสามารถมีก ารวางแผนพัฒนาด้านการศึกษาและบริหาร
จัดการการศึกษาของผู้บริหารในโรงเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึก ษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ สังกัด
ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ สังกัดส้านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาล้าปาง เขต 3
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประสิทธิผลของโรงเรียน
1. ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
2. ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มี
ทัศนคติทางบวก
3. ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาโรงเรียน
4. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน
โรงเรียน

ภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลง
1. ด้านการมีอิทธิผลอย่างมีอุดมการณ์
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
3. ด้านการกระตุ้นปัญญา
4. ด้านการค้านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐานของการวิจัย
ภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน กลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 เชิง บวก

วิธีวิทยาการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ้านวน 6 คน ครูผู้สอน จ้านวน 94
คน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 ปีการศึกษา 2560
จ้านวน 6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจ้านวน 100 คน
2. ขอบเขตด้านเนือหา
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึก ษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 ดังนี้
ภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 ด้านดังนี้
1. ด้านการมีอิทธิผลอย่างมีอุดมการณ์
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
3. ด้านการกระตุ้นปัญญา
4. ด้านการค้านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
2. ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก
3. ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน
4. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย จ้านวน 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการมีอิทธิผลอย่างมีอุดมการณ์
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
3. ด้านการกระตุ้นปัญญา
4. ด้านค้านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบด้วย จ้านวน 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
2. ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก
3. ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน
4. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าการเปลี่ย นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 นั้นสรุปได้ดังนี้
1. ภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ สังกัดส้านักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมี
อิทธิผลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือด้านการสร้างแรงบันดาลใจ อยู่ในระดับมาก และด้านการ
ค้านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับมาก ตามล้าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ ด้านการกระตุ้นปัญญา
อยู่ในระดับมาก
1.1 ด้านการมีอิทธิผลอย่างมีอุดมการณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้ประสบความส้าเร็ จ มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก และผู้บริหารเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ตามล้าดับ
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานยินดีที่จะทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ร่วมกันอยู่ในระดับมาก
1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูเกิดแรงจูงใจอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
และผู้บริหารสร้างเจตคติที่ดแี ละความคิดเชิงบวกในการปฏิบัติงานร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล้าดับส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือผู้บริหารให้ขวัญ ก้าลังใจ แก่ครูอย่างสม่้าเสมอ อยู่ในระดับมาก
1.3 ด้านการกระตุ้นปัญญาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ผู้บริหารกระตุ้นครูให้เห็นวิธกี ารหรือแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และผู้บริหาร
สนับสนุนให้มีการคิดแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึน้ มาแล้วด้วยวิธกี ารใหม่ ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล้าดับส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ ผู้บริหารส่ง เสริมให้ครูวิเคราะห์ปัญหาและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา อยู่ในระดับมาก
1.4 ด้านการค้านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครู ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและผู้บริหารรับฟัง
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานอย่างตั้งใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล้าดับส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด
คือผู้บริหารท้าหน้าที่พี่เลีย้ งครูผู้สอน แนะน้าและฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงาน อยู่ในระดับมาก
2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก
รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน อยู่ในระดับมาก และด้านความสามารถในการ
ผลิ ต นั ก เรี ย นที่ มีผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง อยู่ ใ นระดั บ มาก ตามล้ า ดั บ ส่ ว นด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่้ า สุ ด คื อ ด้ า น
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก
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2.1 ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น สู ง สุ ด จบตามเกณฑ์ ข องหลั ก สูตร
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก และโรงเรียนจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมเพื่อเอือ้ ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ตามล้าดับส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ นักเรียนมีความรู้ทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมตามสถานการณ์ปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก
2.2 ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมอยู่ในระดับมาก และ
นัก เรียนมีคุณ ลักษณะอันพึง ประสงค์ตามเกณฑ์ของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย อยู่ใ นระดับมาก ตามล้าดับส่วนด้านที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก
2.3 ด้านความสามารถในการปรั บเปลี่ย นและพั ฒนาโรงเรี ย น โดยภาพรวมอยู่ใ นระดั บมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูยอมรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการด้าเนินการต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับโรงเรียนและสังคมอยู่ในระดับมาก และโรงเรียนพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพล้อม
ภายในโรงเรียนให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล้าดับส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ ครู
ปรับปรุงพัฒนาวิธกี ารสอนหรือพัฒนานวัตกรรม มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก
2.4 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุด คือ ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน อยู่ในระดับมาก และ
ผู้บริหารและครูสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ภายในโรงเรียนร่วมกันได้เสมอมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากตามล้าดับ
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือผู้บริหารสามารถเผชิญปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนวังเหนือ สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก
ในระดับสูง

สรุปผลและอภิปรายผล
การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผ ลของ
โรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 มีวัตถุประสงค์
ดังนี้
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึก ษา กลุ่มเครื อข่ายโรงเรียนวังเหนือ สังกัด
ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึก ษา
ประถมศึกษาล้าปาง เขต 3
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3
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ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนีไ้ ด้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ้านวน 6 คน ครูผู้สอน จ้านวน 94 คน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาล้าปาง เขต 3 ปีการศึกษา 2560
จ้านวน 6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจ้านวน 100 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต้าแหน่ง
หน้าที่ และประสบการณ์ในการท้างาน
2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส้านักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 ประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านการมีอิทธิผลอย่างมีอุดมการณ์
2.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
2.3 ด้านการกระตุ้นปัญญา
2.4 ด้านการค้านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
3. แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น สั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
3.1 ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
3.2 ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก
3.3 ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน
3.4 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน
จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 ดังต่อไปนี้
1. ภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึก ษาสังกั ดส้านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษา
ล้าปาง เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีอิทธิผล
อย่างมีอุดมการณ์ รองลงมา คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ขนิษฐา สิทธิจินดา
(2552) ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีวิสัยทัศน์ใน
การท้างานและมีความสามารถในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังครู ค้านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วน
ตน และเน้นให้ครูเ กิดจิตส้า นึกในการทุ่มเทต่อการปฏิบัติ ท้างานร่วมกั น อย่างมีความสุข โดยก้ าหนดทิศทางและ
เป้าหมายเพื่อสร้างอนาคตของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างส้าเร็จ โดยมีวิธีการหลอมวิสัยทัศน์ไปสู่นโยบาย
เป้าหมาย แผนงาน รวมไปถึงโครงการของสถานศึกษา นอกจากนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างแรงจูงใจภายใน
ท้าให้ครูเกิดแรงบันดาลใจในการท้า งาน ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการท้างานได้อย่างชัดเจน และกระตุ้นให้
ก้ าลัง ใจเพื่อเกิดความร่วมมือร่วมใจในการท้า งานเป็นทีม สร้างเจตคติที่ดีใ นการท้า งานผู้บริหารสถานศึกษาจะได้
ส่งเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของบาส
และ อโวลิโอ (Bass and Avolio, 1991) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการที่ผู้มีอิทธิต่อผู้ร่วมงาน
และผู้ตามให้สูงขึน้ กว่าความพยายามที่ตอ้ งพัฒนาความสามารถของตนเองไปสู่เพื่อนร่วมงาน และผู้ตามไปในระดับสูง
ขึ้นด้วยศักยภาพอย่างเต็มที่ ท้าให้เกิดวิสัยทัศน์ของความเป็นทีม และมีการจูงใจให้กับผู้ร่วมงานในการท้างานเพื่อให้
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ
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2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา รู้จักการวางแผนอย่างเป็นระบบและมีกระบวนการในการ
เปลี่ยนแปลงภายในสถานศึกษาให้พัฒนาเพิ่มขึ้น โดยครูผู้สอนมีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนไว้ล่วงหน้า
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความถนัดและความสนใจให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลาย เห็น ความส้าคัญของการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน รวมไปถึงส่งเสริมและพัฒนาครูไปอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ประสิทธิผลของโรงเรี ย นใน
ภาพรวมอยู่ใ นระดับสูง ซึ่ง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนิต ทองอาจ (2553) ได้ศึก ษาเกี่ยวกั บ ภาวะผู้น้าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีความคิด
ริเริ่มในการวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาส่งผลให้ประสิทธิผลของโรงเรียนสูงขึ้น สามารถ
ด้าเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพทีสามารถน้ามาพัฒนาสถานศึกษาต่อไป ซึ่ง สอดคล้อง
กั บแนวคิดของ วาโร เพ็ง สวัสดิ์ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า ประสิทธิผ ลของโรงเรี ยนตามความคิด เห็ นของผู้บ ริ ห าร
สถานศึก ษาและครูมี ค วามส้ า คั ญต่ อการศึก ษาเป็น อย่ างยิ่ง ที่จ ะท้ าให้ก ารศึ ก ษาประสบความส้ าเร็จ ตามบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้และเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรี ยน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 พบว่า ภาวะผู้น้าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ สังกัดส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 โดยรวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
พิมพ์พัฑรา เมืองอินทร์ (2555, หน้า 68) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้า
การเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผ ลของโรงเรียน สัง กั ดส้านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 4
มีความสัมพันธ์กันทางบวกระดับนัยส้าคัญ 0.01 และจากผลการวิจัยของ กรรณิกา ปัญญะติ (2558, หน้า 99) พบว่า
ภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียน กลุ่ม เครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ สัง กั ดส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึก ษาล้าปาง เขต 3 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันระดับสูงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ ค้ า แนะน้ า และส่ ง เสริม ให้ ค รูพัฒ นาศั ก ยภาพของตนเอง มี ก าร
มอบหมายงานโดยค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ที่ดกี ับครู ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความเป็นมิตรและมีสัมพันธ์อันดีกับครูใ นโรงเรียนสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียนและกระตุ้นให้ครูใ นโรงเรียน
ร่วมมือกั นปฏิบัติภ ารกิ จร่ วมกัน ให้ บรรลุเ ป้ าหมายได้ เช่นเดียวกั นกั บ สายอรุณ กิติยะ ( 2559,หน้า 111) พบว่ า
ความสัม พันธ์ร ะหว่างภาวะผู้น้ า การเปลี่ ยนแปลงกั บ สุขภาพองค์ก ารของสถานศึก ษา สัง กั ดส้านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กันทุกด้าน อยู่ในระดับมาก อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลง ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
สุ ด ท้ า ย ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาควรกระตุ้น ครูใ ห้ เ ห็ นวิ ธี ก ารหรือ แนวทางใหม่ใ นการแก้ ปั ญหาในโรงเรียน
มีกระบวนการการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และควรสนับสนุนให้มีการคิดแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วด้วย
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วิธกี ารใหม่ ๆ ส่งเสริมให้ครูวเิ คราะห์ปัญหาและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน
เพื่อจะท้าให้สถานศึกษาเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
2. จากผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ
ทางบวก มีค่าเฉลี่ยอยู่ใ นระดับสุดท้าย ดัง นั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่ง เสริมให้ นัก เรียนมีเ จตคติที่ดีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียน และให้มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาความรู้ดว้ ยตนเองอยู่ตลอดเวลา สามารถที่จะสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
สังคม
3. จากผลการวิจัย พบว่า ความสัม พันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต
3 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ชีใ้ ห้เห็นว่า ภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้ความส้าคัญและส่งเสริมครูและนักเรียนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะท้าให้
สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงและการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
2. ควรมีการเปรียบเทียบภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนในหน่วยงานอื่นๆเพื่อให้มี
ประสิทธิมากยิ่งขึน้ ไป
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับแนวคิดหรือทฤษฏีภาวะผู้น้าในรูปแบบต่างๆเพื่อจะเป็นแนวทางใน
การพัฒนาภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษากั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยโรงเรี ย นวั ง เหนือ สั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 ฉบับนี้ ส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยาและคณาจารย์ ทุกท่าน ที่ได้
ให้ความรู้ที่หลากหลายที่มีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ด้วยการให้ความช่วยเหลือแนะน้าของ ผศ.ดร.สันติ บูรณะชาติ ซึ่งเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยตรวจแกไข ใหขอเสนอแนะ และติดตามความกาวหนาในการด้าเนินการวิจัยจนส้าเร็จ
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ ศน.กนิษฐา สวยสด ศึกษานิเทศก์ช้านาญการพิเศษ และนายมนตรี
ธิแก้ว ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ที่ ได้กรุณาที่ให้ค้าแนะน้าข้อคิดเห็นตรวจสอบ ให้การอนุเคราะห์เป็น
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
ท้ายนี้ผู้เขียนขอน้อมร้าลึกถึงอ้านาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในสากลโลก
อันเป็นที่พึ่งให้ผู้เขียนมีสติปัญญาในการจัดท้าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้เขียนขอให้เป็น
กตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัวของผู้เขียน ตลอดจนผู้เขียนหนังสือ และบทความต่าง ๆ ที่ให้ความรู้แก่ผู้เขี ยนจน
สามารถให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ฉบับนีส้ ้าเร็จได้ด้วยดี
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจ
ในการท้างานของครูในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จังหวัดพะเยา
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการท้างานของครูในสถานศึก ษา
สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้า
ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการท้างานของครูในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดส้านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา จ้านวน 285 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษา จ้านวน 59 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิตทิ ี่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาสหสัมพันธ์อย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า
1. ภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มาก เรียงล้าดับด้านที่มีภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษาจากสูงไปหาต่้า คือ ภาวะผู้น้าแบบการแนะ ภาวะผู้น้าแบบ
การมีสว่ นร่วม ภาวะผู้น้าแบบการมอบอ้านาจ และภาวะผู้น้าแบบสั่งการ
2. ความพึงพอใจในการท้างานของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล้าดับด้านที่มีความพึงพอใจจากสูง
ไปหาต่้า ดังนี้ ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านนโยบายองค์กร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และด้านเงินเดือนมีค่ าเฉลี่ยน้อยที่สุด และ
ปัจจัยค้้าจุน ได้แก่ ด้านความสัมฤทธิ์ผลการท้างาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และด้านลักษณะของงานครูได้รับมอบหมาย
งานได้ตรงกับความรู้ ความถนัด และความสนใจ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
3. ภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการท้างานของครูในสถานศึกษา มีความสัมพันธ์
กันทางบวกอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
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ค้าส้าคัญ: ภาวะผู้น้า ความพึงพอใจในการท้างาน

Abstract
The objectives of research were: 1) to study the transformational leadership of school administrators in
basic schools under the Office of Secondary Educational Service Areas 36 of Phayao Province ; 2) to study job
satisfaction of teachers in basic schools under the Office of Secondary Educational Service Areas 36 of Phayao
Province; and 3) to study the correlation between leadership of school administrators and job satisfaction of
teachers in basic schools under the Office of Secondary Educational Service Areas 36 of Phayao Province. The
sample for the research were 285 instructors. The instruments for data collection consisted of 59 item
questionnaires with the overall reliability value of 0.96. Mean, standard deviation and simple correlation were
used to analyze the program. The research findings were as follows:
1. The overall opinions towards the transformational leadership of administrators was at high level, ranking
from high to low as follow: selling leadership, participating leadership, delegating leadership and Telling leadership.
2. The overall opinions towards job satisfaction of personnel was at high level, ranking from high to low
as follow: Motivative factor; The arrangement opinions towards job satisfaction of personnel had the most average
in high levels was company procedure and pay was the least. Hygiene factor; Achievement had the most average
in high levels and work was the least.
3. The transformational leadership of administrators was positively correlated with job satisfaction of
personnel was high level at 0.01 statistic significance
Keywords: Leadership, Job Satisfaction

บทน้า
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พุทธศัก ราช 2542 แก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศัก ราช 2553
กล่าวว่า “ให้กระทรวงกระจายอ้านาจการบริหารการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารทั่วไปไปยัง คณะกรรมการและส้ านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาและสถานศึก ษาเขตพื้นที่ก ารศึ ก ษ า
โดยตรง” การบริหารงานเป็นงานที่ส้าคัญภายในสถานศึกษา โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติงานร่วมกันกับครูเพื่อให้งาน
ด้าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ทางสถานศึกษาได้ก้าหนด โดยสถานศึกษามีหน้าที่ด้าเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารและการจัดการศึกษาไว้ดังนี้ มาตรา 9 การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก มี
เอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอ้านาจไปสู่เขตพืน้ ที่การศึกษา สถานศึกษา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการก้าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษา มีก ารส่ง เสริม มาตรฐานวิช าชีพ ครู บุคลากรทางการศึก ษาอย่างต่อเนื่อง มาตรา 39 ให้
กระทรวงกระจายอ้านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการ
บริหารทั่วไป ไปยังส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ,
2553ก, หน้า 5-20) ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เพราะสถานศึกษาจะมีอ้านาจมากขึ้นใน
การตัดสินใจ และต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อการวางแผนพัฒนาสถานศึก ษา การจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
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คุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การบริหารการเงิน และงบประมาณ (ธีระ รุญเจริญ, 2546, หน้า
56-57)
สิ่งที่ส้าคัญในสถานศึกษาที่จ้าผลักดันและเป็นขวัญก้าลังใจในการท้างาน คือ การที่ผู้บริหารสถานศึกษามี
ภาวะผู้น้าที่ถือว่าเป็นสิ่งส้าคัญส้าหรับการบริหารภายในสถานศึกษา ซึ่งหากผู้น้ามีความสามารถในการจูงใจ ท้าให้ครู
ในฐานะผู้ตามสามารถปฏิบัติตนตามสิ่งที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ เต็มความสามารถจนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ได้ ซึ่งชาญชัย อาจินสมาจาร (2543, หน้า 9) กล่าวว่า ภาวะผู้น้าถือว่าเป็นตัวแทนของความ
ตั้งใจ และความพยายามของผู้น้า ในการมองหาแนวทางเพื่อให้ครู หรือบุคคลในสถานศึกษาท้างานตามจุดมุ่งหมาย
และขยายสมรรถนะของบุคคลให้ท้าคุณ ประโยชน์แก่สถานศึก ษาอย่างเต็ม ก้ าลัง เต็ม ความสามารถ ซึ่ง ผู้บริหาร
สถานศึกษาจ้าเป็นต้องสร้างภาวะผู้น้าที่ชัดเจน จูงใจ เป็นที่ยอมรับของครูในฐานะผู้ตามได้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ให้
ส้าเร็จ เพราะผู้ตามแต่ละคนที่ ปฏิบัติงานในสถานศึกษานั้นล้วนแล้วแต่มีวุฒิภาวะ ความรู้ ความสามารถ และความ
รับผิดชอบที่แตกต่างกันไป ซึ่งหากผู้น้า หรือผู้บริหารสถานศึกษาใช้แบบภาวะผู้น้าได้อย่างเหมาะสมมักจะส่งผลให้ ผู้
ตามปฏิบัติงานตามได้อย่างประสบความส้าเร็จ แต่อย่างไรก็ตามการบริหารงานในทุกที่ล้วนแล้วย่อมพบปัญหาต่าง ๆ
มากมาย เช่นเดียวกันในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษากับครูสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา
เขต 36 จังหวัดพะเยา ได้พบว่าภาวะผู้น้าถือเป็นสิ่งส้าคัญต่อการท้างาน เพื่อน้าไปสู่การสร้างสัมพันธภาพที่มีต่อกัน
ระหว่างผู้น้าและผู้ตาม เพื่ อให้เกิดการใช้อิทธิพลที่มีผลต่อการท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยผู้น้าถือว่ามีอิท ธิพ ล
ระหว่างกลุ่มบุคคลในองค์กรเป็นอย่างมาก
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา ได้พบว่าภาวะผู้น้าถือเป็นสิ่งส้าคัญต่อการ
ท้างาน เพื่อน้าไปสู่การสร้างสัมพันธภาพที่มีตอ่ กันระหว่างผู้น้าและผู้ตาม เพื่อให้เกิดการใช้อิทธิพลที่มีผลต่อการท้าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยผู้น้าถือว่ามีอิทธิพลระหว่างกลุ่มบุคคลในองค์กรเป็นอย่างมาก ซึ่งการจะมีภาวะผู้น้าที่ดไี ด้
นั้นจ้าเป็นต้องมีหลายๆสิ่ง ที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญ เช่น การค้นหาปรับ ปรุง ตนเอง หรือที่เรียกว่าการรู้จัก
ตนเองเพื่อให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถน้าสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นไปใช้ชีน้ ้าองค์กร เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ รวมถึง
การน้าไปวางแผนในการด้าเนินงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลในองค์กร ท้าให้เกิดความเข้าใจกันภายในองค์กร
สามารถสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น เพื่อน้าไปสู่ความส้าเร็จ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้ในระยะเวลาอันสั้น โดย
ภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษานั้นมีหลากหลายทฤษฎี ได้แก่ การศึกษาภาวะผู้น้าของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ ( The
Ohio State University Studies) , การศึกษาภาวะผู้น้ าของมหาวิ ท ยาลัย มิชิแกน (The Michigan leadership studies)
และ ทฤษฎีภาวะผู้น้าตามสถานการณ์ของ Hersey และ Blanchard เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก้าลังใจหรือ
ความพึงพอใจให้กับผู้ตาม เพื่อให้ผู้ตามเกิดความพึงพอใจในการท้างาน (ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36)
จากข้างต้นส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา จากปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา
สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยาได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
หลายครั้ง อีกทั้งสถานศึกษาบางแห่งยังมีการขาดแคลนผู้บริหารที่จะด้ารงต้าแหน่งในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จึง
ท้าให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา อีกทั้งยังส่งผลต่อครู นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา
เป็นอย่างมาก (ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา) ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา จึงได้ศกึ ษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวข้อง จึงเลือก
ทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมายของเฮ้าส์ (House’s Path-goal Leadership Theory) มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากภาวะผู้น้า
นี้มีเป้าหมายในการบริหาร เพื่อให้เกิดเป้าหมาย รวมถึงเพื่อให้ครูทราบวิถีทางที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจในการ
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ท้างานได้อย่างชัดเจน ขึ้นตรงกับปัจจัยความพึงพอใจ 2 ปัจจัย ของเฮิร์สเบิร์ก (Herzberg ‘Two Factory Theory) ที่มี
ความครอบคลุมใน ได้แก่ ปัจจัยค้้าจุน (Hygiene factor) และ ปัจจัยจูงใจ (Motivative factor) โดยสองปัจจัยนี้ถือว่า
เป็นปัจจัยที่นักวิชาการกล่าวถึงกันเป็นจ้านวนมาก เช่น ปัจจัยที่ท้าให้คนมีความพึงพอใจในการท้างาน ซึ่งประกอบด้วย
ปัจจัยที่จ้าเป็น และปัจจัยที่สร้างความพอใจในการท้างาน (เสนาะ ติเยาว์ , 2544, หน้า 215-216) อันจะน้าไปสู่การ
ท้างานอย่างเต็มใจ เต็มก้าลัง เต็มเวลา และเต็มความสามารถ ซึ่งจะส่งผลไปถึงผลส้าเร็จของงานตามเป้าประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษามัธยมศึก ษา เขต 36
จังหวัดพะเยา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการท้ า งานของครู ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการท้างานของครู
ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การศึกษาค้นคว้าครั้งนีผ้ ู้ศกึ ษาได้น้า หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎี เกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการท้างานของครูในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา ผู้ศึกษาจึงได้น้าหรือประยุกต์จากแนวความคิดดังกล่าวมาใช้และประมวลเป็น
กรอบแนวคิดในการ ค้นคว้า ดังภาพต่อไปนี้

ภาวะผู้น้าของผู้บริหารโรงเรียน
1. ภาวะผู้น้าแบบสั่งการ
2. ภาวะผู้น้าแบบการแนะ
3. ภาวะผู้น้าแบบการมีสว่ นร่วม
4. ภาวะผู้น้าแบบการมอบอ้านาจ

ความพึงพอใจในการท้างานของครู
1. ปัจจัยค้้าจุน (Hygiene factor)
2. ปัจจัยจูงใจ (Motivation factor)

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
สมมติฐาน
ภาวะผู้ น้ า ของผู้ บ ริห ารสถานศึ กษามีค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกั บ ความพึง พอใจในการท้ า งานของครูใ น
สถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดพะเยา
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วิธีวิทยาการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนือหา
1.1 การวิจัยครั้ง นี้เ ป็นการศึกษาภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษา สัง กั ดส้านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา โดยใช้ทฤษฎีภาวะผู้น้าตามทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมายของเฮ้าส์ (House’s Path-goal
Leadership Theory) มีภาวะผู้น้าของผู้บริหารโรงเรียน 4 แบบ ได้แก่ ภาวะผู้น้าแบบสั่งการ (Telling leadership) ภาวะ
ผู้น้าแบบการแนะ (Selling leadership) ภาวะผู้น้าแบบการมีสว่ นร่วม (Participating leadership) และภาวะผู้น้าแบบการ
มอบอ้านาจ (Delegating leadership)
1.2 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจในการท้างานของครูในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา จากแนวคิด Herzberg’s two factor theory (Robbins and Coulter, 2002,
p.468) แบ่งปัจจัยออกเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยค้้าจุน (Hygiene factor) และปัจจัยจูงใจ (Motivative factor)
2. ขอบเขตด้านประชากร
2.1 ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ครู ใ นสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2560 จากสถานศึกษาทั้งหมด 59 โรงเรียน รวมประชากรครูในสังกัด
ส้านักงานเขตพืน้ ที่มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา 1043 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2560 โดยก้า หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan ที่กลุ่ม
ตัวอย่าง 285 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มตามระดับชั้น (Stratified random sampling) (สมบูรณ์ ตันยะ, 2548,
หน้า 105)
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ทฤษฎีภาวะผู้น้าตามทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมายของเฮ้าส์ (House’s Path-goal Leadership Theory) มีภาวะ
ผู้น้าของผู้บริหารโรงเรียน 4 แบบ ได้แก่ ภาวะผู้น้าแบบสั่งการ (Telling leadership) ภาวะผู้น้าแบบการแนะ (Selling
leadership) ภาวะผู้น้าแบบการมีส่วนร่วม (Participating leadership) และภาวะผู้น้าแบบการมอบอ้านาจ (Delegating
leadership)
3.2 ความพึงพอใจในการท้างานของครูในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 จังหวัดพะเยา จากแนวคิด Herzberg’s two factor theory (Robbins and Coulter, 2002, p.468) แบ่งปัจจัยออกเป็น
2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยค้้าจุน (Hygiene factor) และปัจจัยจูงใจ (Motivative factor)
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จังหวัดพะเยา เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการท้างานของครูในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษากับความ
พึงพอใจในการท้างานของครูในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึกษา
เขต 36 จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2560 จากสถานศึกษาทั้งหมด 59 โรงเรียน รวมประชากรครูในสังกัดส้านักงาน
เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา 1043 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสัง กัด
ส้านัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จัง หวัดพะเยา ปีก ารศึก ษา 2560 โดยก้ าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตารางของ R.V.Krejcie และ D.W.Morgan จ้านวนรวมทั้งสิ้น 285 คน โดยผู้วิจัยได้ก้าหนดค่าตอบเป็นมาตรา
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ส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert scale), อ้างใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543 : หน้า 114) มี 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เกี่ยวกับ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ความพึงพอใจในการท้างานของครูในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด
พะเยา ผู้ศึกษาจึงได้น้าหรือประยุกต์จากแนวความคิดดังกล่าวมาใช้และประมวลเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้
1. ภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
2. ความพึงพอใจในการท้างานของครูในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
3. ความสั ม พัน ธ์ ข องภาวะผู้ น้า ของผู้บ ริห ารสถานศึ ก ษากั บ ความพึ ง พอใจในการท้ า งานของครูสัง กัด
ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา จากผลการวิจัยความสัมพันธ์แบบเพียร์สันของภาวะ
ผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ภาวะผู้น้ารายด้าน มีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับความพึงพอใจในการท้างาน
ของครูโ ดยรวมในระดั บ ค่อ นข้ างสูง ซึ่ง เป็นไปตามสมมติฐ านที่ไ ด้ ตั้ง ไว้ ว่ า ภาวะผู้น้าของผู้บริ ห ารสถานศึ ก ษามี
ความสัม พันธ์ทางบวกกับความพึง พอใจในการท้างานของครูใ นสถานศึกษา สัง กั ดส้านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดพะเยา
ข้อเสนอแนะ
ด้วยเหตุที่พบว่ายังขาดการศึกษาวิเคราะห์ประเด็น เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
สถานศึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาสามารถน้าผลที่ได้ไปพัฒนาตนเอง และองค์กร ทราบ
ความสั ม พั น ธ์ ภ าวะผู้ น้ า ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ ความพึ ง พอใจในการท้ า งานขอ งครู ใ นสถานศึ ก ษา การ
เปลี่ยนแปลงตามทัศนะของผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา ปัญหาและแนวทางการส่งเสริมสุขภาพองค์กร
ด้านการสนับสนุนทรัพยากรของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด
พะเยา

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยดังกล่าวพบว่ามีประเด็นที่ควรน้ามาอภิปรายดังนี้
1. ภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านปัจจัยค้้าจุน อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ
ภาวะผู้น้าแบบสั่งการ ภาวะผู้น้าแบบการแนะ ภาวะผู้น้าแบบมีส่วนร่วม และภาวะผู้น้าแบบมอบอ้านาจ ซึ่งผู้บริหาร
สถานศึกษามีการน้าตนเองเข้าสู่การเป็นผู้น้า เพื่อให้สามารถที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้ทันกับความก้าวไกลของยุค
สมัย อีกทั้งยังมีการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนา อบรมตนเองอย่างสม่้า เสมอ ดังที่ สุพิษ จุ้ยกลาง (2552)
กล่าวว่า ภาวะผู้น้า เป็นบุคคลที่จ้าเป็นต้องสามารถสร้ างความไว้เ นื้อเชื่อใจให้กั บ บุคลากรภายในองค์ก รและมี
ความสามารถในการไว้วางใจต่อการท้างาน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ เช่นเดียวกับแนวคิดของทิพวรรณ โอษ
คลัง (2550) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจ้ าเป็น ต้องมีภ าวะผู้น้ า เพื่อที่จะสามารถบริหารให้ บุ คลากรภายใน
สถานศึกษาปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี และอาจท้าให้สถานศึกษาได้รับความส้าเร็จตาม
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เป้าหมายการจัดการศึกษา โดยมีการปฏิสัม พันธ์ผ่านการปฏิสัม พันธ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการโน้ มน้าวใจบุคลากรใน
สถานศึก ษาได้ นอกจากนี้ยัง สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพิษ จุ้ยกลาง (2550) ได้ท้าการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการท้างานของครูใ นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษาและความพึง
พอใจในการท้างานของครูในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกตามแบบภาวะผู้น้ารายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน
2. ความพึงพอใจในการท้างานของครูในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดพะเยา อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านนโยบายองค์กร สถานศึกษามีการก้าหนดนโยบายของสถานศึกษาไว้
อย่ า งชั ด เจน สถานศึ ก ษามี ก ารก้ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการท้ า งานไว้ อ ย่ า งชั ด เจน สถานศึ ก ษามี ก ารก้ า หนด
วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ตรงกัน ปัจจั ยต่าง ๆ รอบข้างย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การท้างานของครู ผู้บริหารสถานศึกษามีแรงจูงใจที่ท้าให้เกิดแรงผลักดันในการท้างาน และ ผู้บริหารสถานศึก ษา
สร้างแรงจูง ใจที่ดีท้าให้การท้างานของครูมีประสิทธิภาพดีขึ้น ด้านการปกครอง ผู้บริหารมีความสามารถในการ
ปกครองผู้ใ ต้บัง คับบัญชาอย่างเป็นธรรม และผู้บริหารสถานศึก ษาดูแลและปกครองครูด้วยความเอาใจใส่ ด้าน
ความสัมพันธ์ของผู้บัง คับบัญชากับผู้ใต้บัง คับบัญชา สถานศึกษามีนโยบายที่ชัดเจนท้าให้ทุก คนเข้าใจและยอมรั บ
ผู้บริหารและครูมีความสามัคคีใ นการร่วมงานร่วมกัน ด้านสภาพของการท้างาน สถานศึกษามีสภ าพแวดล้ อมที่มี
ความสะดวกสบายเอื้อต่อการท้างาน และสถานศึกษามีอุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านเงินเดือน
ครูไ ด้รับค่าตอบแทนการท้างานที่เหมาะสม ครูไ ด้รับรางวัลพิเศษส้าหรับผู้ที่ประสบผลส้าเร็จในด้านต่าง ๆ อย่าง
ยุติธรรม ด้านความมั่นคง ครูได้ท้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและพึงปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ และ
ด้านสถานภาพ ครูได้รับความรู้สึก มั่นคง ปลอดภัย และมีคุณค่าต่อสถานศึกษา ตามล้าดับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
แนวคิ ด ของทฤษฎี ส องปั จ จั ย ของเฮิ ร์ ซ เบิ ร์ ก (Herzberg’s two-factor theory) ตามงานวิ จั ย ของ Ivancevich และ
Matteson (1999, หน้า 153) กล่าวว่า ปัจจัยค้้าจุน เป็นปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจ ที่จะท้าให้บุคลากรภายในสถานศึกษาเกิด
แรงผลัก ดันในการท้างาน ซึ่ง หากบุคลากรในสถานศึกษาไม่ได้รับการตอบสนองต่อปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะท้าให้
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท้ า งานลดต่้ า ลง โดยประกอบด้ ว ย 5 ประการส้ า คั ญ คื อ นโยบายองค์ ก ร การปกครอง
ความสัมพันธ์ของผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา สภาพของการท้างาน เงินเดือน ความมั่นคง และสถานภาพ
ความพึงพอใจในการท้างานของครูในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดพะเยาด้านปัจจัยจูงใจ อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านความสัมฤทธิ์ผลการท้างาน ครูสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างส้าเร็จ ผลสัม ฤทธิ์ของงานส้าเร็จตามเป้ าหมาย ครูใ ช้ความสามารถในการปฏิบั ติง านมีค วามจูง ใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และครูสามารถปฏิบัติงานออกมาด้วยความต้องการที่จะท้าจนประสบผลส้าเร็จ และมี
ประสิทธิผล และ ครูท้างานออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ครูรู้สกึ ภูมิใจ ก้าลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ครูได้รับค้ายกย่องชมเชยจากผู้บริหารสถานศึกษาอยู่เสมอ ด้านลักษณะของงานครูได้รับ
มอบหมายงานได้ตรงกับความรู้ ความถนัด และความสนใจ และเนื้อหาของงานที่ได้รับมอบหมายไม่หนักมากเกิน
ความสามารถของครูที่จะสามารถปฏิบัติได้ ด้านความรับผิดชอบครูปฏิบัติงานได้ตามความสามารถอย่างเต็มใจและ
เต็ม ที่ และครูไ ด้ความยอมรับนับถือจากผู้บริหาร ซึ่ง สอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูง ใจของ Maslow ที่ไ ด้แสดงแนวคิด
พืน้ ฐานเกี่ยวกับความต้องการขั้นต่าง ๆ ของมนุษย์ เริ่มต้นที่ความต้องการขึน้ แรกเป็นการศึกษาการสร้างพลังจูงใจที่
ต้องการในระดับต่าง ๆ ของมนุษย์ เพื่อสร้างพลังในการจูงใจ เพราะเป็นที่ยอมรับกนว่าพฤติกรรมในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ
ของบุคคล ขึ้นอยู่กับตัวกระตุ้น หรือแรงจูง ใจและความต้องการที่มีระดับสูง ในขณะนั้น Maslow ได้จัดตั้ง ทฤษฎีที่
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เกี่ยวข้อง คือ ธรรมชาติของความต้องการของมนุษย์จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป หากความต้องการได้รับ
ความตอบสนองแล้วความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นเป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมมนุษย์ นอกจากนี้ มนุษย์
ยังต้องการสิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ แบบไม่มีที่ส้ินสุด โดยความต้องการใดหากได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอื่น ๆ
ในล้าดับที่สูงขึ้นเป็นล้าดับต่อมาเข้ามาแทนที ท้าให้มีกระบวนการที่ไม่สิ้นสุด อีกทั้งความต้องการของมนุษย์มีเ ป็น
ล้าดับขั้นตามล้าดับความส้ าคั ญ คือ เมื่ อความต้องการในระดับต่้ าแล้วได้รั บการตอบสนอง ก็ จะท้าให้ไ ม่มีการ
เรียกร้องต่อการตอบสนอง และยังสอดคล้องกับ เนตรพัณณา ยาวิราช (2547, หน้า 102) ที่ได้กล่าวถึงความรู้สึกของ
บุคคลที่มีความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในการท้างาน ซึ่ง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของบุค คล และ
สามารถกระตุ้นให้บุคคลท้างานได้เป็นอย่างดี โดยปัจจัยจูงใจนั้นงานวิจัยนีไ้ ด้กล่าวคล้ายคลึงกัน คือ เป็นปัจจัยที่ท้าให้
บุคคลมีแรงจูง ใจในการท้างานดัง ต่อไปนี้ การให้โ อกาสได้ใ ห้รับความส้าเร็จในการท้างาน การให้โ อกาสบุค คล
ตระหนักในความส้าคัญของงานนั้น การให้บุคคลท้างานด้วยตนเอง การให้มีความรับผิดชอบ การให้มีความก้าวหน้า
ในอาชีพ และบุคคลมีความเจริญก้าวหน้า เติมโตในหน้าที่ตอ่ ไป
3. ความสั ม พัน ธ์ ข องภาวะผู้ น้า ของผู้บ ริห ารสถานศึ ก ษากั บ ความพึ ง พอใจในการท้ า งานของครูสัง กัด
ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา จากผลการวิจัยความสัมพันธ์แบบเพียร์สันของภาวะ
ผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าภาวะผู้น้ารายด้าน มีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับความพึงพอใจในการท้างาน
ของครูโ ดยรวมในระดั บ ค่อ นข้ างสูง ซึ่ง เป็นไปตามสมมติฐ านที่ไ ด้ ตั้ง ไว้ ว่าภาวะผู้น้าของผู้บริ ห ารสถานศึ ก ษามี
ความสัม พันธ์ทางบวกกับความพึง พอใจในการท้างานของครูใ นสถานศึกษา สัง กั ดส้านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดพะเยา ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้บริหารมีภาวะผู้น้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ครูผู้สอนจึงได้รับ
การสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดความไว้วางใจจากผู้บริหารในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องหน้าที่การ
งาน เรื่องส่วนตัว ท้าให้โดยภาพรวมพฤติกรรมผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ท้างานของครู ซึ่งทฤษฎีพื้นฐานในการสร้างวามพึงพอใจในการท้างานนั้นมีหลายทฤษฎีต่างก็มีความเกี่ยวข้องและ
คล้ายคลึง กั น ในที่ นี้จะกล่าวถึง ทฤษฎีแรงจูง ใจตามความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) ที่ถือว่าเป็นผู้ตั้ง ความ
ต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ไว้ว่า มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอ ไม่มีที่ส้ินสุด สอดคล้องกับงานวิจัย อภิชยา
มีเพียร (2552) ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึก ษาที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาเอกชน ส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2 โดย ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น้าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
ส่วนใหญ่อยู่ใ นระดับ มากเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ก ารงาน รองลงมาคือ ด้านความ
สัมฤทธิ์ผลการท้างาน ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชาหรือการควบคุม ดูแล ด้านนโยบายและการบริหาร องค์ก ร ด้าน
ความก้าวหน้าในการท้างาน และด้านสภาพของการท้างาน ตามล้าดับ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลุ่มตัวแปร ด้าน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.01 และภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษายังส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติง านของครูอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อีกทั้ง
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิวมิ ล สุขทนารักษ์ (2554) ได้ศกึ ษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าของผู้บริหาร
สถานศึก ษากั บสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอ้าเภอคลองหลวง สัง กั ดส้านัก งานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึกษาปทุม ธานีเ ขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึก ษาอยู่ใ นระดับมากทั้ง
โดยรวม และรายด้าน และความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการท้างาน
ของครู พบว่าโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าความสัมพันธ์กันทางบวกใน
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ระดับสูง สอดคล้องกับผลวิจัยของ วราภรณ์ ช้างอยู่ (2557) ได้ศึก ษาเรื่องความสัม พันธ์ร ะหว่างภาวะผู้น้าของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส้านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ผลการวิ จัยพบว่า 1) ภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน
2) ความพึง พอใจในการปฏิบัติง านของครูผู้สอนอยู่ใ นระดับมาก ทั้ง โดยรวมและรายด้าน และ 3 ) ความสัม พันธ์
ระหว่างภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สัง กัดส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ภาพรวมมีความมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษดา น่วมจิตร์ (2558) ได้ศึกษา เรื่องภาวะผู้น้าที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการท้างาน : กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจในภาวะผู้น้า และปัจจัยทางด้านรูปแบบภาวะผู้น้า และปัจจัย
ทางด้านรูปแบบภาวะผู้น้าทั้ง 4 รูปแบบ คือ ภาวะผู้น้าแบบบงการ ภาวะผู้น้าแบบสนับสนุน ภาวะผู้น้าแบบส่วนร่วม
และภาวะผู้น้าแบบเน้นความส้าเร็จ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการท้างานของบุคลากรอย่างมีระดับนัยส้าคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง ภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการท้างานของครู
ในสถานศึกษา สังกัด ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา ฉบับนี้ ส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยาและคณาจารย์ ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ที่หลากหลายที่มีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ด้วยการ
ให้ความช่วยเหลือแนะน้าของ ผศ.ดร.สันติ บูรณะชาติ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยตรวจแก้ไข ใหขอเสนอแนะ และ
ติดตามความกาวหนาในการด้าเนินการวิจัยจนส้าเร็จ
ขอขอบคุณ ดร. สุนทร คล้ายอ่้า ศน.ธิติก าญจน์ กุ ลพัฒน์เ ศรษฐ์ ศึก ษานิเ ทศก์ช้า นาญการพิเ ศษ และ
นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนเชียงค้าวิทยาคม ที่ ได้กรุณาที่ให้ค้าแนะน้าข้อคิดเห็นตรวจสอบ ให้การ
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
ท้ายนี้ผู้เขียนขอน้อมร้าลึกถึงอ้านาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในสากล
โลก อันเป็นที่พึ่งให้ผู้เขียนมีสติปัญญาในการจั ดท้าวิทยานิพนธ์ให้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้เขียนขอให้เป็นกตเวทิตาแด่
บิดา มารดา ครอบครัวของผู้เขียน ตลอดจนผู้เขียนหนังสือ และบทความต่าง ๆ ที่ให้ความรู้แก่ผู้เขียนจนสามารถให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ ้าเร็จได้ด้วยดี
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การศึกษาแนวทางในการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย
A study guiding implementation to Professional Learning Community process
of School Administrators Prapariyattidham school, general education department,
Chiang Rai Province
พระอดุลวิทย์ ปิจจะ1* และ รักษิต สุทธิพงษ์2
Phra Adulwit Pitja1* and Ruksit Suttipong 2
บทคัดย่อ
การศึกษาแนวทางในการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางในการดาเนินงาน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน รวมทั้งสิ้นจานวน 186 รูป/คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้น (Stratified Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
แนวทางในการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุก
ด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อ ย ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ด้านชุมชน
กัลยาณมิตร ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิช าชีพ ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ ด้านภาวะผู้นาร่วมและด้านโครงสร้ าง
สนับสนุนชุมชน
ข้อเสนอแนะแนวทางในการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย พบว่า 1) วิสัยทัศน์ร่วม ผู้บริหารสถานศึกษาควรเห็น
เป้าหมายวิช าชีพ ครูใ นการทางาน ปฏิรูปการเรียนรู้ที่มุ่ง การเรียนรู้ของผู้เ รียนเป็นหัวใจสาคัญมีส่วนร่วมของครู
ผู้ปกครอง สมาชิกชุมชนและผู้นาชุมชน 2) ทีมร่วมแรงร่วมใจ ผู้บริห ารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครู ทางานร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์ วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกั น เพื่อให้บรรลุที่การเรียนของผู้เรียน 3) ภาวะผู้นาร่วม
ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้นาให้ครูเกิดการเรียนรู้ มีการกระจายอานาจเพื่อคุณภาพของผู้เรียน 4) การเรียนรู้และ
การพัฒนาวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ลงมือปฏิบัติจริงร่วมกันกับครู
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา
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เรียนรู้ถึงจิตวิญญาณความเป็นครู 5) ชุมชนกัลยาณมิตร ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ครูมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น เคารพซึ่ง กันและกันในสถานศึกษา ลดความโดดเดี่ยวระหว่างการปฏิบัติง านสอนของครู 6) โครงสร้าง
สนับสนุนชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษาควรลดขั้นตอนในการทางาน ลดขัดแย้งของครูผู้สอนกับฝ่ายบริหารให้น้อยลง
การบริหารเน้นรูปแบบทีมงานเป็นหลัก
คาสาคัญ: กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

Abstract
A study guiding implementation to Professional Learning Community process of School Administrators
Prapariyattidham school, general education department, Chiang Rai Province. The objective of this research to
study guiding implementation to Professional Learning Community process of School Administrators. The population
in this study the sample was the 21 School get administrators and teacher 186 persons by stratified sampling. The
research instruments for data collection were questionnaire. The statistics to analyze the general collected data
was Frequency, Percentage, Means, Standard Deviation and Content analysis.
The analysis results reveal high in general and all aspects of study. They are put in order from high to
low as the following: Shared Vision, Caring community, Professional learning and development, Collaborative
Teamwork, Shared Leadership and Supportive structure.
The suggestions of the guiding implementation to Professional Learning Community process of School
Administrators Prapariyattidham school, general education department, 1) Shared Vision: Administrator should see
teachers goals for work. The learning process is aimed at the learning of the learners as the heart of the
participation of teachers, parents, community members and community leaders. 2) Collaborative Teamwork:
Administrator should encourage teachers collaborate creatively. Plan to manage the teaching together to achieve
the learning of the students. 3) Shared Leadership: Administrator should lead teachers to learn have decentralized
for the quality of the learner. 4) Professional learning and development: Administrator should encourage learning
for teacher professional development. The practice-sharing with teachers. Learn the soul of a teacher. 5) Caring
community: Administrator should give teachers the freedom to express their opinions. administrators and teachers
respect each other. Reduce isolation during teachers teaching. 6) Supportive structure: Administrator should reduce
workflow. Reduce conflicts between teachers and administrators. Management is focused on the team.
Keywords: Professional Learning Community, Prapariyattidham School the General Education Department

บทนา
โลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันตลอดเวลา มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ใช้ในการพัฒนางานเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะการแข่ง ขัน ด้ าน
ความรู้ มีการนาความรู้ที่ได้มาพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในการบริหารงานหรือบริหารองค์การให้ทันกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลกองค์การนั้นก็จะประสบผลสาเร็จในการบริหารองค์การตลอดจนต้องมีความได้เปรียบเชิงกล
ยุทธ์ที่ยั่งยืน ซึ่งจะต้องมีวิธีคิดและวิธปี ฏิบัติที่ถูกต้อง สอดคล้องและสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาได้
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เป็นอย่างดีจากกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ อย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิด วิกฤตการณ์หลายรูปแบบขึ้นใน
สังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การจัดการศึกษาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่พัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองของประเทศ (ธีรยุทธ จิ่มอาษา, 2551, หน้า 1 อ้างอิงใน ณัฐิกา นครสูงเนิน,
2556, หน้า 1)
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กลายเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับวงการศึกษาไทย เพื่อให้คนไทย
เติบโตอย่างมีคุณภาพตามสภาพและสังคมที่เปลี่ยนไปโดยมุ่งเน้นให้เรียนรู้จากการดาเนินชีวิตประจาวันและเท่าทัน
สังคมโลกโดยการเชื่อมโยงระบบความรู้ที่มีอยู่ในแหล่ งต่าง ๆ กับความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิด
องค์ก ารเรียนรู้อย่างยั่ง ยืน ให้องค์กรมุ่ง ไปสู่ "องค์ก ารเอื้อการเรียนรู้ (Learning Organization) และปัจจัย ส าคั ญ
ประการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กร สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลมากขึ้นก็ คือ "การจั ดการความรู้"
(Knowledge management) ซึ่งความรู้ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายและมากมายในองค์กร ถูกเก็บอยู่อย่างเป็นหมวดหมู่
และส่งเสริมให้องค์กรเกิดการเรียนรู้แบ่งปันความรู้ร่วมกัน (ปณิตา พ้นภัย , 2544, หน้า 14 อ้างอิงใน บัณฑิต ฉัตร
วิโรจน์, 2550, หน้า 1) โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดการลื่นไหลขององค์ความรู้ (Flow of knowledge)
ที่มีอยู่ทั้ง เหนือตัวบุคคลและในองค์กรทั้ง นี้เ พื่อเสริมสร้างสังคมแห่ง ความรู้เรื่องเศรษฐกิจฐานความรู้ เพื่อพัฒนา
บุคลากรในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะที่จาเป็นต่อการ
ดารงชีวิต ในยุคโลกาภิวัตน์พร้อมกับมีความเป็นคนที่มีสมดุลทั้งทางสติปัญญา ด้านจิตใจและด้านสังคมอย่างครบถ้วน
ตามวิถีชีวิตแบบไทยและอยู่ใ นสภาวะที่พ ร้อมที่จะ "แข่ง ขัน" และ "ร่วมมือ" กั นในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง ผู้ที่จะประสบ
ความส าเร็ จ และด ารงชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คมของโลกยุ ค ใหม่ ไ ด้ อ ย่ า งสง่ า งาม จะต้ อ งเป็ น คนเข้ ม แข็ ง และแข็ ง แกร่ ง
มีความสามารถที่จะสร้างสรรค์ในวงกว้างมีไหวพริบมีความรอบรู้ที่ไม่ใช่แค่ความฉลาดต้องคิดเป็นทาเป็นแก้ปัญหา
เป็น ที่สาคัญต้องสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้และใช้เ ป็นเครื่องมือแสวงหาความหมายของการ
เรียนรู้ชีวิตเรียนรู้โลกอนาคตและเรียนรู้ตลอดชีวติ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันของประเทศไทย ยังไม่เพียงพอที่จะ
พัฒนาให้ได้คนไทยยุคใหม่ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติที่เหมาะกับโลกยุคใหม่ (รุ่ง แก้วแดง, 2547, หน้า 5 อ้างอิงใน บัณฑิต
ฉัตรวิโรจน์, 2550, หน้า 2) และการเป็นสังคมฐานการเรียนรู้ร่วมกัน
ชุม ชนการเรียนรู้ทางวิช าชีพ ครู หรือ PLC (Professional Learning Community) เป็นแนวทางสาหรั บ ให้ ค รู
รวมตัวกั นเป็นชุม ชน (Community) ทาหน้าที่เ ป็น Change Agent ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เ กิดจากการปฏิ รู ป
ภายใน โดยครูร่วมกันดาเนินการ เพื่อให้การปฏิรูปการเรียนรู้ ดาเนินคู่ขนานกับการเสริมแรง ทั้งจากภายในและจาก
ภายนอก ในอดีตที่ผ่านมา ครูส่วนใหญ่มักเกิดความรู้สกึ โดดเดี่ยวในการปฏิบัติงาน เพราะต่างคนต่างทาหน้าที่ ตามที่
ตนเองได้รับมอบหมาย ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ งกันและกัน (วิจารณ์ พานิช , 2555, อ้างอิงใน จุลลี่ ศรีษะโคตร,
2557, หน้า 2) ดัง นั้น การมี “ชุม ชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เกิดขึ้นในโรงเรียนจึงช่วยคลี่คลายใหญ่ปัญหาดังกล่าว
เพราะจะทาให้ครูได้มีโอกาสพูดคุยกับบุคคลผู้มีส่วนได้เสียกับงานของครูมากขึ้น เช่น ผู้ปกครอง รวมทั้งสมาชิกอื่น ๆ
ของชุมชน การพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเป็น “โรงเรียนแห่ง การเรียนรู้ หรือ The Learning School” โดยจัดให้มี
ชุมชนทางวิชาชีพ (Professional Community) ในโรงเรียน เพื่อให้เป็นเวที ที่มีบรรยากาศและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
สาหรับสมาชิกทุกคน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร ะหว่างกั น รวมทั้ง การสร้างความรู้ใ หม่ ตลอดจน
นวัตกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน สมัยใหม่ อีกทั้งช่วยสร้างพลังขับเคลื่อนให้การปฏิรูปการ
เรียนรู้ประสบผลสาเร็จตามเจตจานง ของการปฏิรูปการศึกษา (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2556 อ้างอิงในจุลลี่ ศรีษะโคตร,
2557, หน้า 2) การที่สถานศึกษามีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional Learning Community) หรือที่บางคน
เรียกว่า ชุมชนแห่งวิชาชีพ นั้น จะส่งผลให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ สาหรับการปฏิสัมพันธ์ของมวลสมาชิกผู้ประกอบ
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วิชาชีพครูในโรงเรียน เกี่ยวกับการให้ความดูแลและการปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน ตลอดจนงาน ทางด้ าน
วิชาการต่าง ๆ ของโรงเรียน (แสงหล้า เรืองพยัคฆ์, 2550 อ้างอิงใน จุลลี่ ศรีษะโคตร, 2557, หน้า 2)
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกันเป็นประจาทุกปี ความรู้ที่นามาจัดการอบรมสัมมนามาจากการสารวจความสนใจและความต้องการของครูใน
แต่ละโรงเรียนและนามาพิจารณาในภาพรวม เน้นความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของครู กาหนดเป็นองค์ความรู้และ
เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับมาเป็นผู้ให้การอบรม ครูที่เข้ารับการอบรม
มีการจัดเก็บความรู้เป็นบันทึกรายงานการอบรมหรือบันทึกการสัมมนาและทักษะในการปฏิบัติจริงสามารถนาไปใช้ได้
อย่างครอบคลุม ทั้งงานหลักของตนเอง โรงเรียนและสามารถร่วมกันทางานเป็นทีมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้วา่ มีการจัดการความรู้ตลอดเวลา ซึ่งในการดาเนินการจัดการความรู้นั้น จาเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถจั ดเก็บ แลกเปลี่ยนและนาความรู้ที่เก็บไว้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การรวบรวมความรู้และจัดเก็บลงในเว็ปไซต์ ผู้บริหารยังไม่มีนโยบายทชัดเจนใน
การให้ครูที่ไปอบรมมานาความรู้ที่ได้มาจัดการความรู้ ไว้ในฐานข้อมูลหรือเว็ปไซต์ของโรงเรียน ทาให้การส่งบุคลากร
ไปฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนา อาจไม่คุ้มค่ากับงบประมาณและเวลาที่ใช้ไป (คานิมิต ราโชทร, อินทร์ จันทร์เจริญ
และ วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์, 2558, หน้า 4)
ดังนั้น ปัญหาด้านบุคลากร ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พบว่า เกิดปัญหาบุคลากร ขาด
คุณ ภาพ ปัญหาการลาออกของครูผู้สอน ทาให้ก ารเรียนการสอนไม่มีความต่อเนื่อง ปัญหาการขาดแคลนครูที่มี
ความรู้ความเข้าใจอยางแท้จริง โดยเฉพาะวิชาบังคับ หรือวิชาหลัก ปัญหาครูที่สอนมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับวิชาที่
สอน ขาดการอบรมเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรและเทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ (พิชชาวริน ชนะคุ้ม, 2554, หน้า 49) และ
นอกจากนั้น พบว่า ปัญหาเกิดจาก ครูและบุคลากรได้รับค่าตอบแทนต่ากว่าวุฒิการศึกษา มีสถานภาพที่ไม่ชัดเจน ไม่
มีความมั่นคงในวิชาชีพ ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สถานภาพเป็นเพียงลูกจ้างของวัด ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ ไม่มีการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปี ไม่มีการสอบบรรจุแข่งขันเหมือนข้าราชการ
ครู ท าให้ ป ระสบปั ญ หาใน กระบวนการเรี ย นการสอนของโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษาไม่ มี
ประสิทธิภาพและไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร (เอกสารสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม 2549, หน้า 16 อ้างอิงใน
พระศรายุธ วุฒิแพทย์, 2558 หน้า 1)
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางในการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติ ธรรม แผนกสามัญศึกษา จัง หวัดเชียงรายราย เพื่อนาผลการวิจั ยไปใช้เ ป็นแนวทางในการ
ด าเนิ น งานกระบวนการชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ท างวิ ช าชี พ ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาแนวทางในการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง “การศึกษาแนวทางในการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่ง การเรียนรู้ ท าง
วิชาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย”
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

แนวทางในการดาเนินงานกระบวนการชุ มชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ร่วม
องค์ประกอบที่ 2 ทีมร่วมแรงร่วมใจ
องค์ประกอบที่ 3 ภาวะผู้นาร่วม
องค์ประกอบที่ 4 การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ
องค์ประกอบที่ 5 ชุมชนกัลยาณมิตร
องค์ประกอบที่ 6 โครงสร้างสนับสนุนชุมชน

แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น
กระบวนการชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
ท า ง วิ ช า ชี พ ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึ ก ษา โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จัง หวัด
เชียงราย

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาแนวทางในการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาโดยมีขั้นตอนการดาเนินการ
วิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ในปีการศึกษา 2560 จานวน 21 โรงเรียนรวม จานวน 349 รูป/คน
กลุ่ม ตัวอย่าง ที่ใ ช้ใ นการศึกษาครั้ง นี้ ใช้ขนาดกลุ่ม ตัวอย่างจากตารางสาเร็จของ Robert V. Krejcie and
Earyle W. Morgan (1970) อ้างอิง ใน ธีร วุฒิ เอกะกุ ล , (2543) ที่ร ะดับความเชื่อมั่น 0.95 จากการคานวณได้ก ลุ่ ม
ตัวอย่างทั้ ง สิ้น 186 รูป/คน ได้ม าโดยการสุ่ม แบบแบ่ง ชั้น (Stratified Sampling) โดยสุ่ม ผู้บริหารสถานศึก ษาและ
ครูผู้สอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ แนวทางในการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิช าชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึก ษา จัง หวัดเชียงราย
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ แนวทางในการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจัง หวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ แนวทางในการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ท าง
วิชาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เป็นแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง แนวทางในการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด องค์ประกอบ เพื่อทานิยามศัพท์เฉพาะและนามาเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม
3. สร้ า งแบบสอบถามให้ ต รงกั บ เนื้ อ หาแล้ ว น าแบบสอบถามเสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ พิจ ารณา
ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม
4. นาแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
4.1 พระครูวสิ ิฐวรนาถ
ประธานกลุ่ม โรงเรีย นประปริ ยัติ ธรรม แผนกสามัญศึก ษา จัง หวั ด
เชียงราย ผู้อานวยการโรงเรียนดงชัยพิทยา
4.2 ผศ.ดร.สันติ บูรณะชาติ
อาจารย์ประจาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
4.3 ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง
อาจารย์ประจาวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
5. นาผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน คานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC: Index of Item Objective Congruence) แล้วคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้ง แต่
0.5-1.00 ไปไว้ใช้และแก้ไขปรับปรุงข้อคาถาม ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญให้มีความตรงตามเนื้อหารวมถึงการใช้
ภาษา ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.5-1.00 สอดคล้องทั้งหมดทุกข้อ จานวน 68 ข้อ
6. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ที่ไม่ใช่ประชากร
ในการวิจัยในครั้งนี้ นามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ของ ครอนบาค พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ มีค่าเท่ากับ 0.72 แสดงว่า แบบทดสอบมีค่าความ
เชื่อมั่นผ่านเกณฑ์ จากนั้น จัดทาเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จานวน 21 โรงเรียน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองและนา
แบบสอบถามที่ได้รับคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ์และวิเคราะห์ข้อมูล
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่ (f) และค่าร้อยละ (%)
2. วิเคราะห์ข้อมูลจาก แนวทางในการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหาร
สถานศึก ษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัง หวัดเชียงรายโดยการหา ค่าเฉลี่ย ( Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. วิเคราะห์ข้อมูลจาก ข้อเสนอแนะแนวทางในการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายการวิเคราะห์เนื้อหา ( Content
Analysis) และจัดหมวดหมู่ โดยมีเกณฑ์ในการวัดระดับดังนี้
คะแนน 5 หมายถึ ง ระดั บ การด าเนิ น งานกระบวนการชุ ม ชนแห่ ง การเรีย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ของผู้ บ ริ หาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึ ง ระดั บ การด าเนิ น งานกระบวนการชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ท างวิ ช าชี พ ของผู้ บ ริ หาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึ ง ระดั บ การด าเนิ น งานกระบวนการชุ ม ชนแห่ ง การเรีย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ของผู้ บ ริ หาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึ ง ระดั บ การด าเนิ น งานกระบวนการชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ของผู้ บ ริ หาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย
คะแนน 1 หมายถึ ง ระดั บ การด าเนิ น งานกระบวนการชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ของผู้ บ ริ หาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด
และใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายตามเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 102)
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดั บการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิช าชีพ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิช าชีพ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด
4. ข้ อ เสนอแนะแนวทางในการด าเนิ นงานกระบวนการชุม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ของผู้ บ ริหา ร
สถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ใช้การสรุปและเรียงความถี่จากมากไปหา
น้อย
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ผลการศึกษา
รายการ
ด้านวิสัยทัศน์ร่วม
ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ
ด้านภาวะผู้นาร่วม
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ
ด้านชุมชนกัลยาณมิตร
ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน
รวม

(n=186)
x̄
4.23
4.09
4.08
4.12
4.17
4.07
4.13

S.D.
0.63
0.46
0.51
0.62
0.66
0.70
0.30

ระดับการปฏิบัติ

ลาดับที่

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1
4
5
3
2
6

ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม 6 ด้าน มี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากทุก ด้าน (x̄=4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลาดับจากมากไปน้อย ดัง นี้ พบว่า ทุก ด้านอยู่ใ นระดับมาก
อันดับแรก คือ ด้านวิสัยทัศน์ร่วม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄=4.23) รองลงมาคือ ด้านชุมชนกัลยาณมิตร (x̄=4.17), ด้านการ
เรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ (x̄=4.12), ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ (x̄=4.09), ด้านภาวะผู้นาร่วม (x̄=4.08) ส่วนค่าเฉลี่ย
ต่าสุด คือ ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน (x̄=4.07)
ข้อเสนอแนะแนวทางในการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย พบว่า 1) วิสัยทัศน์ร่วม ผู้บริหารสถานศึก ษาควรเห็น
เป้าหมายวิช าชีพ ครูใ นการทางาน ปฏิรูปการเรียนรู้ที่มุ่ง การเรียนรู้ของผู้เ รียนเป็นหัวใจสาคัญมีส่วนร่วมของครู
ผู้ปกครอง สมาชิกชุมชนและผู้นาชุมชน 2) ทีมร่วมแรงร่วมใจ ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครู ทางานร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์ วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน เพื่อให้บรรลุที่ก ารเรียนของผู้เรียน 3) ภาวะผู้นาร่วม
ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้นาให้ครูเกิดการเรียนรู้ มีการกระจายอานาจ เพื่อคุณภาพของผู้เรียน 4) การเรียนรู้และ
การพัฒนาวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ลงมือ ปฏิบัติจริงร่วมกันกับครู
เรียนรู้ถึงจิตวิญญาณความเป็นครู 5) ชุมชนกัลยาณมิตร ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ครูมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น เคารพซึ่ง กันและกันในสถานศึกษา ลดความโดดเดี่ยวระหว่างการปฏิบัติง านสอนของครู 6) โครงสร้าง
สนับสนุนชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษาควรลดขั้นตอนในการทางาน ลดขัดแย้งของครูผู้สอนกับฝ่ายบริหารให้น้อยลง
การบริหารเน้นรูปแบบทีมงานเป็นหลัก

สรุปผลและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาแนวทางในการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
แนวทางในการด าเนิน งานกระบวนการชุม ชนแห่ง การเรี ยนรู้ ท างวิช าชีพ ของผู้บริหารสถานศึ ก ษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม 6 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ พบว่า ทุกด้านมีแนวทางในการดาเนินงานกระบวนการ
ชุม ชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิช าชีพ ของผู้บริหารสถานศึก ษา อยู่ใ นระดับมาก อันดับแรก คือ ด้านวิสัยทัศน์ร่วม มี
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ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านชุมชนกัลยาณมิตร รองลงมา คือ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ รองลงมา
คือ ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้นาร่วม ส่วนค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้
1.1 ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามองเห็นภาพเป้าหมายและทิศทางความสาเร็จ อยู่ใน
ระดับมาก ด้านที่มีข้อเฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีภารกิจร่วมกับบุคลากร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย คือ
การปฏิรูปการเรียนรู้ที่มุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหัวใจสาคัญ อยู่ในระดับมาก
1.2 ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูมีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและ
พันธกิจร่วมกันร่วมกันด้วยใจจนเกิดเจตจานงการทางานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุที่การเรียนของผู้เรียน อยู่ใน
ระดับมาก ด้านที่มีข้อเฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู องค์ก รหรือหน่ว ยงาน ต่าง ๆ ร่วมกั นสร้างชุมชน
เครือข่าย อยู่ในระดับมาก
1.3 ด้านภาวะผู้นาร่วม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการแนะนาครูในการทางานเป็นประจาสม่าเสมอ อยู่ในระดับ
มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษา เสริมพลังอานาจแก่ครูทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะการเป็น
ผู้นาที่เริ่มจากตนเองก่อนการลงมือทางานอย่างตระหนักรู้และใส่ใจให้ความสาคัญกับผู้ร่วมงานทุก ๆ คน อยู่ในระดับ
มาก
1.4 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุก
ข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความเข้าใจธรรมชาติ
ตนเอง สามารถมองเห็นธรรมชาติของศิษย์ตนเองอย่างถ่องแท้ จนสามารถสอนหรือจัดการเรียนรู้โดยยึดการเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็นสาคัญได้ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่ต่าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อจิต
วิญญาณความเป็นครู
1.5 ด้านชุมชนกัลยาณมิตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาทาให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ในการทางานที่มีความรู้สึก
ปลอดภัยหรือปลอดการใช้อานาจกดดันบนพืน้ ฐานความไว้วางใจเคารพซึ่งกันและกัน อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่ต่าสุด
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของการทางานที่ดีต่อกันทุกฝ่าย อยู่ใ น
ระดับมาก
1.6 ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดสรรปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการ
ดาเนินงาน อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่ต่าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ลดขั้นตอนในการทางานและ
ผู้บริหารสถานศึกษาเน้นความคล่องตัวในการบริหารจัดการและมีระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ อยู่ในระดับ
มาก
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2. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
2.1 ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้ผู้บริหารต้องยอมรับความคิดเห็นของบุคลากรใน
องค์กรมาเป็นข้อปฏิบัติในอนาคตข้างหน้าโดยอยู่บนพื้นฐานที่ เป็นไปได้ สนับสนุนให้ครูเห็นความสาคัญกับกิจกรรมที่
สร้างความเจริญก้าวหน้าของนักเรียน
2.2 ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้ทุกคนในโรงเรียนมีความสาคัญเท่ากัน ต้องมี
ส่วนร่วมวางแผนงาน ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานร่วมกัน ส่งเสริมครูมีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.3 ด้านภาวะผู้นาร่วม ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้ผู้นาเป็นผู้ตามเป็นบางครั้งจะได้เกิดภาวะผู้นาร่วม
ผู้บริหารและครูทางานร่วมกันแบบเป็นทีมอันเป็ นผลจะก่อให้เกิดภาวะผู้นาร่วมกัน ซึ่งการกระจายอานาจความเป็น
ผู้นาให้ครูทุกระดับชั้นเป็นการส่งเสริมและร่วมมือจากครูอย่างแท้จริง
2.4 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้ผู้บริหารต้องบริหารแบบมืออาชีพ
ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิบั ติ ตามแผนและมีก ารใช้ตามทฤษฎี ข องการศึ ก ษา ให้ ค รู น าประเด็ นปั ญ หาจากการ
ปฏิบัติงานของครูมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
2.5 ด้านชุมชนกัลยาณมิตร ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้ควรมีกลุ่มโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนที่โรงเรียน
ต้องอาศัยพึ่งพากันด้านวิชาการ สนับสนุนครูมีการเรียนรู้ตลอดเวลาและเป็นผู้เรียนรู้กับนักเรียน
2.6 ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้ผู้บริหารควรมีการสร้างความสาคัญให้
หน่วยงานและองค์กรต่อชุมชนสร้างเครือข่ายให้มากขึน้ โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ในสถานศึกษามีการลดความขัดแย้ง
ระหว่างครูผู้สอนกับฝ่ายบริหาร
อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางในการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มีประเด็นที่นามาอภิปรายผล ดังนี้
1. แนวทางในการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันโรงเรียนพระปริบัติธรรม มีการบริหารเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสาหรับครูในระดับหนึ่ง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แนวทางในการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม
6 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรก คือ ด้านวิสัยทัศน์ร่วม รองลงมา
คือ ด้านชุมชนกัลยาณมิตร, ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ , ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ, ด้านภาวะผู้นาร่วม ส่วน
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแนวทางในการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ด้าน
วิสัยทัศน์ร่วม ผู้บริหารสถานศึกษามองเห็นภาพเป้าหมายและทิศทางความสาเร็จ , ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ ผู้บริหาร
สถานศึกษามองเห็นภาพเป้าหมายและทิศทางความสาเร็จ , ด้านภาวะผู้นาร่วมผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูมี
วิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและพันธกิจร่วมกันร่วมกันด้วยใจจนเกิดเจตจานงการทางานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุ
ที่การเรียนของผู้เรียน, ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษามีการแนะนาครูในการทางานเป็น
ประจาสม่าเสมอ, ด้านชุมชนกัลยาณมิตร ผู้บริหารสถานศึกษาทาให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ในการทางานที่มีความรู้สึก
ปลอดภัยหรือปลอดการใช้อานาจกดดันบนพืน้ ฐานความไว้วางใจเคารพซึ่งกันและกัน , ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน
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ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดสรรปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการดาเนินงาน ตามความจาเป็นและบริบทของงานแต่ละ
ฝ่าย ซึ่งมีความสอดคล้องกับ พิเชฐ เกตุวงษ์ (2556) ศึกษางานวิจัยวิทยานิพนธ์ เรื่อง การนาเสนอแนวทางการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
พบว่ า แนวทางการสร้ า งชุ ม ชนแห่ ง การเรีย นรู้ ท างวิ ช าชีพ ในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประกอบด้วย 1) การสร้างจุดเริ่ม แห่งความร่วมมือร่วมใจ เช่น ส่งเสริมให้ครูมีก าร
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2) การจัด ให้ครูมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญระหว่างกัน เช่น น่าประเด็นปัญหา
จากการปฏิบัติงานของครูมา พูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกัน 3) การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม เพื่อมุ่งเน้นที่การเรียนรู้
ของนัก เรียน 4) การส่ง เสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านค่านิยมและปทัสถานร่วมเช่น ก าหนดกลยุทธ์ใ นการ
ดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และ 5) การสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันในการทางาน
2. ด้านวิสัยทัศน์ร่วม อยู่ในระดับมาก โดยในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามองเห็นภาพเป้าหมายและทิศทางความสาเร็จ อยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายในด้านวิสัยทัศน์ร่วม ผู้บริหารโรงเรียนควร
กระจายอานาจในการปฏิบัติงานให้แก่ครู เช่นเดียวกับ ผลการวิจัยของ Stoll et al. (2006) และ Kenoyer (2012) พบว่า
การให้อิสระแก่ครูในการ ปฏิบัติงานจะช่วยสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านการจัดการเรียนการสอน ทาให้ครู
สามารถค้ น พบและก าหนดแนวทางการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี ที่ สุ ด อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยยกระดั บ การปฏิ บั ติ ง านของครู ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
3. ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ อยู่ในระดับมาก โดยในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุด คือ ผู้บริหารสถานศึก ษาสนับสนุนให้ครูมีวิสัยทั ศน์ คุณค่า เป้าหมายและพั นธกิจ
ร่วมกันร่วมกันด้วยใจจนเกิดเจตจานงการทางานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุที่การเรียนของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก
ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกับ นางสาวชุ ลี พ ร เกลี้ ย งสง (2556) ศึ ก ษางานวิ จั ย ดุษ ฎีนิ พ นธ์ เรื่ อ ง กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒนา
วัฒนธรรมองค์การเพื่ อส่ง เสริม การเป็นชุม ชนแห่ง การเรียนรู้ ในสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สัง กั ดกรมส่ง เสริม การ
ปกครองท้องถิ่น ผลการวิจัย พบว่า 1. การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดกรมส่งเสริม การ
ปกครองท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน คือ (1) การสนับสนุนและการเป็นผู้นาร่วมกัน (2) การสร้างค่านิยมและ
วิสัยทัศน์ร่วมกัน (3) กลุ่มการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ (4) การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน (5) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ระดับมาก และวัฒนธรรมองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรม
ส่ง เสริมการปกครอง ท้องถิ่นซึ่ง ประกอบด้วย 8 ด้าน คือ (1) ความรับผิดชอบของสมาชิก ในสถานศึกษา (2) การ
ก าหนดทิศทางที่ชัดเจน (3) การประสานความร่วมมือกั นของสมาชิกในสถานศึกษา (4) การให้ก ารสนับสนุนการ
จัดการ (5) การติดต่อสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสาร (6) การให้อานาจบุคลากร (7) การดูแล
เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน (8) ความรู้สกึ เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับระดับมาก 2. ปัจจัยวัฒนธรรม
องค์การเพื่อส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น
ซึ่งประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ (1) ความรับผิดชอบของสมาชิก (2) กาหนดทิศทางที่ชัดเจน (3) การประสานความ
ร่วมมือกัน (4) การให้การสนับสนุนจัดการ (5) การติดต่อสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสาร (6)
การให้อานาจบุคลากร (7) การดูแลเอาใจซึ่งกันและกัน (8) ความรู้สึก เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ปัจจัยวัฒนธรรม
องค์การที่มีอิทธิผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือ (1) กาหนดทิศทางที่ชัดเจน (2) การให้การสนับสนุนจัดการ
(3) การประสานความร่วมมือ กันของสมาชิก (4) การติดต่อสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร (5)
ความรับผิดชอบของสมาชิกในสถานศึกษา 3. กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ เพื่อส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่ง
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การเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้พัฒนาขึ้นประกอบด้วย (1) กลยุทธ์
การกาหนดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2) กลยุทธ์การให้การสนับสนุนการจัดการ สถานศึกษา (3) กลยุทธ์การ
ประสานความร่วมมือของสมาชิก (4) กลยุทธ์การติดต่อสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร (5) กล
ยุทธ์ความรับผิดชอบของสมาชิกในสถานศึกษา 4. ผลประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ก ารพัฒนาวัฒนธรรม
องค์การ เพื่อส่งเสริม การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่จะนาไปเป็นกลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ เพื่อส่งเสริมการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
4. ด้านภาวะผู้นาร่วม อยู่ในระดับ มาก โดยในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการแนะนาครูในการทางานเป็นประจาสม่าเสมอ อยู่ในระดั บ
มาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ธันยพร บุญรักษา (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียน สัง กัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัง หวัดเลย ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านภาวะผู้นาที่มีความสัม พันธ์
ทางบวกกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน อยู่ในระดับค่อนข้างสูงและสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มะลิ
วัลย์ ภูแช่มชื่น (2552) การศึกษาภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อกานเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่าระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับ วัชรา
ภรณ์ ศรีเมืองช้าง (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากและการเป็นองค์ก ารแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียน มีความสัมพันธ์กันใน
ทางบวกและสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พัทธ์สิตา มีบุญ (2553) ได้ศึก ษาความสัม พันธ์ร ะหว่างภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ระดับองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรีโดยรวมและรายด้านทุก ด้านอยู่ในระดับมาก และความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกั บองค์ก ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี
โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวก
5. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก โดยในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง
สามารถมองเห็นธรรมชาติของศิษย์ตนเองอย่างถ่องแท้ จนสามารถสอนหรือจัดการเรียนรู้โดยยึดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อนุสรา สุวรรณวงศ์ (2558) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารเพื่อ
เสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สาหรับครูโรงเรียนเอกชน พบว่า 1) กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการ
บริหารเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วย 5 วิธกี าร ได้แก่ (1) การจัดการ
เรียนรู้ทางวิช าชีพ อย่างต่อเนื่อง (2) การกระจายความเป็นผู้นาทางวิช าชีพ (3) การส่งเสริมการยอมรับและความ
เชื่อถือไว้วางใจในการทางานร่ วมกัน (4) การแสวงหาการสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ (5) การบริหารที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิช าชีพ 2) สภาพปัจจุบันของการบริหารเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิช าชีพ ครู
โรงเรียนเอกชนโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ด้านการกระจายความเป็นผู้นาทางวิชาชี พมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและ
ด้านการแสวงหาการสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อ
เสริม สร้างชุม ชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิช าชีพครูโ รงเรียนเอกชนโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ด้านการ
ส่งเสริมการยอมรับและความเชื่อถือไว้วางใจในการทางานร่วมกันมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและด้านการจัดการเรียนรู้ทาง
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วิชาชีพ อย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3) กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิช าชีพ ครู
โรงเรียนเอกชน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) กลยุทธ์สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (2) กลยุทธ์ปฏิรูปการ
บริหารบุคลากรสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (3) กลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(4) กลยุทธ์จัดการความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (5) กลยุทธ์กระจายความเป็นผู้นาทางวิชาชีพ
6. ด้านชุมชนกัลยาณมิตร อยู่ในระดับมาก โดยในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาทาให้โรงเรียนเป็นพืน้ ที่ในการทางานที่มีความรู้สึกปลอดภัย
หรือปลอดการใช้อานาจกดดัน บนพื้นฐานความไว้ว างใจเคารพซึ่ง กั นและกั น อยู่ใ นระดับมาก ซึ่ง สอดคล้องกั บ
ผลงานวิ จั ย ของ กรรณิ ก าร์ อิ น ทราย (2553) พบว่ า วั ฒ นธรรมองค์ ก ารที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ซึ่ ง เป็ น แบบแผน
แนวความคิด ความเชื่อและค่านิยมที่มีลักษณะที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ดี โดยที่ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู วิทยากรผู้สอน
ผู้เ รียน ผู้บริก ารยึดถือปฏิบัติร่วมกันโดยแสดงออก เป็นพฤติกรรมซึ่ง วิธีการทางาน การปฏิบัติตนและการปฏิบัติ
ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
7. ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน อยู่ในระดับมาก โดยในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดสรรปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการดาเนินงาน
เช่น เวลา ภาระงาน สถานที่ ขนาดชั้นเรียน ขวัญ กาลังใจ ข้อมูลสารสนเทศและอื่น ๆ ตามความจาเป็นและบริบทของ
งานแต่ละฝ่าย อยู่ในระดับ มาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชรอยวรรณ ประเสริฐผล (2556) พบว่า การสร้าง
ความร่วมมือกับชุมชน เป็นเงื่อนไขแห่งความสาเร็จในการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
เอกชน ประเภทสามัญศึกษา ทั้งนี้การสร้างความร่วมมือกับชุมชนมีสองมิติ คือ มิตคิ วามสามารถในการนาชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและมิติความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ผนวกกับผลการวิจัยของ
ตะวัน สื่อกระแสร์ (2556) ที่ว่าการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็น เลิศจะต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนเอกชนและหน่วยงานของรัฐ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านวิสัยทัศน์ร่วม
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมองเห็นเป้าหมายและทิศทางของความสาเร็จในการจัดการเรียนรู้ เห็นคุณค่า
ของบุคลากรในการทางาน เห็นคุณค่าทางวิชาชีพครู มีภารกิจร่วมกับบุคลากร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ที่มุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็ นหัวใจสาคัญ โดยการมีส่วนร่วมของ ครู ผู้ปกครอง สมาชิกชุมชนและ
ผู้นาชุมชน
2. ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ
ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครู ทางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ให้ครูมีวิสัยทัศน์ เพื่อให้บรรลุที่
การเรียนของผู้เรียน มีการคิดวิเคราะห์ในการทางานร่วมกัน การวางแผนการทางานหรือการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกัน วางข้อตกลงร่วมกัน เข้าใจซึ่งกันและกันในการทางาน การตัดสินใจร่วมกัน มีแนวปฏิบัติร่วมกัน ประเมินผล
ร่วมกัน มีความรับผิดชอบงานร่วมกัน จากสถานการณ์ในการทางานจริง
3. ด้านภาวะผู้นาร่วม
ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้นาที่ให้ครูเกิดการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและวิชาชีพ สนับสนุน
และเปิดโอกาสให้สมาชิกเติบโตด้วยการสร้างความเป็นผู้นาร่วม ให้ครูมีความสามารถในการร่วมมือทางานร่วมกัน ครู
มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันในการทางาน มีความเมตตากรุณาต่อกั น คอยดูแลช่วยเหลือเกื้อกู ลกั น มีการ
แนะนาครูในการทางานเป็นประจาสม่าเสมอ กระจายอานาจในการบริหารงาน
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4. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ในงานที่ลงมือปฏิบัติจริงร่วมกัน
ของครู เรียนรู้เพื่อจิตวิญญาณความเป็นครู ส่งเสริมให้ค รูมีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง สามารถมองเห็นธรรมชาติ
ของนักเรียน ตระหนักรู้ สติ การฟังและการใคร่ครวญ ให้ครูมีจติ ที่เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตา ความกรุณาและ
ความอ่อนน้อม
5. ด้านชุมชนกัลยาณมิตร
ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ครูมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ไว้วางใจเคารพซึ่งกันและกัน เอือ้ อาทร
ต่อกันและกันในสถานศึกษา มีการทางานร่วมกันทางานแบบอุทิศตนเพื่อวิชาชีพครู ลดความโดดเดี่ยวระหว่างการ
ปฏิบัติง านสอนของครู ยึดหลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารจัดการ สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของการ
ทางานที่ดตี ่อกันทุกฝ่าย ร่วมมือระหว่างสถาบันโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือสนับสนุนด้านทรัพยากรร่วมกัน
6. ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการลดขั้นตอนในการทางาน ลดความขัดแย้งระหว่างครูผู้ปฏิบัติงานสอนกับ
ฝ่ายบริหารให้น้อ ยลง บริหารจัดการและปฏิ บัติง านในสถานศึก ษาที่เ น้น รูปแบบทีม งานเป็ นหลั ก จัดสรรปัจ จั ย
สนับสนุนให้เ อื้อต่อการดาเนินงาน เช่น เวลา ภาระงาน สถานที่ ขนาดชั้นเรียน ขวัญ ก าลัง ใจ ข้อมูลสารสนเทศ
และอื่ น ๆ ตามความจ าเป็ น และบริ บ ทของงานแต่ล ะฝ่า ย เน้ น ความคล่ อ งตั วในการบริห ารจัด การและมีร ะบบ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ สนับสนุนโยบายของรัฐ ที่มุ่ ง จัดเครือข่ายเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณ ภาพของ
วิชาชีพโดยการร่วมมือกันของสถานศึกษาและครู
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาความคิ ด เห็ น จากประชากรอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพิ่ ม เติ ม เช่ น คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
คณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและเจ้าหน้าที่สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
2. ควรมีการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศึกษาแนวทางในการดาเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ฉบับนีส้ าเร็จด้วยดีขอ
อนุโมทนาขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยาและคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทถวายความรู้ที่หลากหลายและมี
ประโยชน์แก่อาตมภาพ
ขออนุโมทนาขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ อาจารย์ที่ ปรึกษา ที่ได้ให้คาปรึกษาแนะนา
พร้อมทั้งตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขจนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีเ้ สร็จสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณพระครูวสิ ิฐวรนาถ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
ผู้อานวยการโรงเรียนดงชัยวิทยา อนุโมทนาบุญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง อาจารย์ม หาวิทยาลัยพะเยา ที่ก รุณ าแนะนาแก้ไ ขและตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา โรงเรียนวัดภูเก็ต โรงเรียนบ้านป่าแขมวิทยา ที่ได้เมตตา
ให้ใช้เป็นพื้นที่ทดลองใช้เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ได้ให้ความช่วยเหลือทุกด้านและโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จานวน 21 โรงเรียน เป็นพื้นที่การศึกษาอานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือใน
ทุกด้าน จนทาให้การศึกษาสามารถดาเนินการผ่านพ้นไปด้วยดี
- Proceedings -

508

เอกสารอ้างอิง
กรรณิการ์ อินทราย. (2553). รูปแบบการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ในสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษาและผู้นาการเปลี่ยนแปลง. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.
คานิมิตร ราโชทร, อินทร์ จันทร์เจริญ และ วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์. (2558). การศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย. การบริหารการศึกษา
วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาลัยเชียงราย.
จุลลี่ ศรีษะโคตร. (2557). บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนเทางวิชาชีพของครู ในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ชะรอยวรรณ ประเสริฐผล. (2556). รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยันเรศวร.
ชุลีพร เกลีย้ งสง. (2556). กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การเพื่อส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, การบริหารการศึกษาและผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง, ดุษฎีนพิ นธ์ ปริญญา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.
ณัฐิกา นครสูงเนิน. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารกับการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1, การบริหาร
การศึกษา, วิทยาพนธ์ ปริญญาครุศาสตร มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ตะวัน สื่อกระแสร์. (2557). ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ. วิทยานิพนธ์ ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต, สาขาผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่.
ธันยพร บุญรักษา. (2553). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
ธีรยุทธ จิ่มอาษา. (2551). ปัจจัยที่สงผลตอการเป็นองค์กรแหงการเรียนรูของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน.
ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฏ
อุบลราชธานี.
บัณฑิต ฉัตรวิโรจนน์. (2550). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรู้
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู, วิชาอุดมศึกษา, วิทยาพนธ์ ปริญญาครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
บุญชม ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : สุรีวิทยาสาส์น.
ปณิตา พนภัย. (2544). การบริหารความรู้ : แนวคิดและกรณีศึกษา. วิทยานิพนธ์
- Proceedings -

509

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)
พระศรายุธ วุฒิแพทย์. (2558). การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย, ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสยาม.
พัทธ์สิตา มีบุญ. (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี. ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา.
พิชชาวริน ชนะคุ้ม. (2554). การประเมินผลการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตนโยบายสาธารณะ, มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
พิเชฐ เกตุวงษ์. (2556). การนาเสนอแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2, วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา).
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
มะลิวัลย์ ภูแช่มชื่น. (2552). ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
รุง แกวแดง. (2547). ปฏิวัติการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : สานักพิมพมติชน.
วัชราภรณ์ ศรีเมืองช้าง. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม.
วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : ตถาตาพับลิเคชั่น จากัด.
สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์. (2556). ผู้นาสถานศึกษากับการสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้. ค้นเมื่อ 30 กันยายน 2556,
จาก http://www.suthep.crru.ac.tli/leader31.doc.
แสงหล้า เรืองพยัคฆ์. (2555). สังคมแห่งการเรียนรู้สู่การปฏิรูป 2. ค้นเมื่อ 12 กันยายน 2556, จาก
http://www.sps.lpru.ac.th/script/show_article.pl?mag_id= 13&group_id=57.
อนุสรา สุวรรณวงศ์. (2558). กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครู
โรงเรียนเอกชน, บริหารการศึกษา, วิทยานิพนธ์ ปริญญา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
Kenoyer, F.E. (2012). Case Study of Professional Learning Community Characteristics in an Egyptian
Private School. Doctor’s Dissertation. College of Education, Columbia International University.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (19700, Determining sample size for research activities, Educational and
Psychological Measurement, 30(3), 607-610.
Stoll, L., Bolam, R., McMahon, A., Wallance, M. and Thomas, S. (2006). Professional Learning
Communities: A review of the literature. Journal of Education Change. 7:221-258.
- Proceedings -

510

การศึกษาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในศูนย์เครือข่าย
การศึกษา ตาบลเวียง สันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
A study of creative leadership of educational administrators in Wiang-San
Sai-Ngam Networking Center,Thoeng District,Chiang Rai Province
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Siriwan Khampungern 1* and Namfon Khanma 2
บทคัดย่อ
ในการศึกษาเรื่องนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อ
เปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึก ษาในศูนย์เ ครือข่ายการศึกษาตาบลเวียง สันทรายงาม
อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติ งาน และขนาดสถานศึกษาที่สังกัด กลุ่มตัวอย่าง
เป็นครูในศูนย์เครือข่ายเครือข่ายการศึกษาตาบลเวียง สันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รวมทั้งหมด 108 คน
เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยดาเนินการเก็ บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเ คราะห์ข้อมูลและ
ประมวลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสถิติสาเร็จรูป โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติ F-test และการเปรียบเทียบรายคู่ กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตไิ ว้ที่ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้ านมีระดับ
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก โดยด้านการสร้างวิสัยทัศน์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการมีความ
ยืดหยุ่นและปรับตัว และด้านการทางานเป็นทีม ตามลาดับ และ 2) การเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ข อง
ผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายการศึก ษาตาบลเวียง สันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จาแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครู และขนาดสถานศึกษา พบว่า 2.1) ครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตาบลเวียง สัน
ทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ 2.2) ครูที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่าย
การศึกษาตาบลเวียง สันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เป็นไปตามสมมติฐ านที่ตั้งไว้ โดยที่ครูใ นสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นต่อผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตาบลเวียง สันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกั บครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา
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Abstract
The objectives of this research was to study and compare the role of strategic leadership of school
administrators in educational quality development center, San Sai Ngam Sub-district, Thoeng District, Chiang Rai
Province. Furthermore, the study of this research classified by size of schools and working experiences of their
teachers. Sampling groups of this research used 108 performed teaching person in educational quality development
center, San Sai Ngam Sub-district, Thoeng District, Chiang Rai Province. The instrument used to collect data was
a questionnaire. Moreover, the statistical analysis used was percentage, mean, standard deviation, one-way
analysis of variance (One-way ANOVA), and check the difference of pair by using Scheffe's pair. The levels of
significance were .05.
The results showed that the role of strategic leadership of school administrators in educational quality
development center, San Sai Ngam Sub-district, Thoeng District, Chiang Rai Province overall was at a high level.
The building of vision was revealed as the highest level, followed by flexibility and adaptability, and communication
teamwork was shown as the least.
Hypothesis test revealed that
1. The comparison the formative leadership of school administrators in educational quality development
center, San Sai Ngam Sub-district, Thoeng District, Chiang Rai Province in accordance with teachers’ opinion
which classified from the working experience found that there was overall no difference.
2. The variance of schools’ size has itself opinion of the formative leadership of school administrators in
educational quality development center, San Sai Ngam Sub-district, Thoeng District, Chiang Rai Province were
statistically significant difference at 0.05 level.
Keywords: The Roles of Strategic Leadership, School Administrators

บทนา
ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากการเติบโตของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง
ๆ ที่ทาให้สังคมกลายเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร โครงสร้างของสังคมเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นด้านบุคคล วัฒนธรรม
ค่านิยม ความเชื่อ แนวทางการดาเนินชีวิต รวมถึงระดับการศึก ษา ความต้องการของบุคคล ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
เหล่านีผ้ ลักดันให้ผู้บริหารองค์กรในปัจจุบันต้องเตรียมตัวรับมือหรือเตรียมความพร้อมให้สามารถบริหารจัดการและ
ดารงอยู่ใ นสัง คมปัจจุบันและอนาคตได้ (มัทนา วัง ถนอมศัก ดิ์ , 2550) ในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั ง คม
แห่ง ชาติฉ บับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ได้ใ ห้ความสาคัญกั บการมีส่วนร่ วมของทุก ภาคส่ว น เพื่อร่วมกั นก าหนด
วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม
และมีภูมิคุ้ม กันต่อการเปลี่ยนแปลง” เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สัง คม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย
ฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คม
แห่งชาติ, 2554) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ได้กาหนดภารกิจของสถานศึกษาไว้ทุกหมวด เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิด
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ประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด และเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาบรรลุเป้าหมายภารกิจดังกล่าวจึงขึน้ อยู่กับ “ภาวะผู้นา”
ของผู้บริหารเป็นสาคัญ ซึ่งในปัจจุบันการบริหารองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ต่างเล็งเห็นความสาคัญและ
ความจาเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา หรือปรับปรุงวิธีการดาเนินงานให้มีประสิทธิภ าพ เกิดประสิทธิผลและประหยัด
สูงสุด เพื่อจะได้เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานแก่องค์กรให้มากขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นผลดีต่อองค์กรนั้น
โดยตรงแล้ ว ยั ง ท าให้ อ งค์ ก รสามารถปรั บ ตั ว รองรั บ กระแสการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ในโลกยุค
โลกาภิวัฒน์ได้อย่างเหมาะสม (เกศสรินทร์ ตรีเดช, 2552)
ผู้บริหารสถานศึกษานับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญต่อคุณภาพการเรียนการสอน อาทิบทบาทในการกาหนด
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน ซึ่งนวัตกรรมจะเป็นส่วนหนึ่ง ของแผนกลยุท ธ์ก าร
พัฒนาสถานศึกษาที่บุคลากรทุกคนจะต้องร่วมกันบริหารจัดการเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ บทบาทในการกาหนด
เป้าหมายและตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถออกแบบแผนงานหรือโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทในการสนับสนุนสภาพแวดล้อม/บรรยากาศการทางานที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การทางานแบบต่างคนต่างทานั้นไม่เ อื้อ อานวยต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆ ซึ่งส่ง ผลกระทบ
โดยตรงต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลของผู้เรียน และบทบาทในการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของสถานศึก ษา โดยส่ง เสริม ให้ชุม ชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพั ฒนาการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา (อนุสรา สุวรรณวงศ์, 2559)
ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษายุ ค ใหม่ จะต้ อ งสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งบุ ค คล เข้ า ใจผู้ อื่ น และมี
ความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้ อย่ างมีประสิท ธิภ าพ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบริหารจัดการความ
เปลี่ยนแปลงได้ จะต้องสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งส่วนบุคคลและการทางานเพื่อเป็นการเพิ่มความคล่องตัวและ
ความยืดหยุ่นในการทางานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น
โครงสร้างองค์กรที่ส่งเสริม การทางานร่วมกัน ยึดหลัก ความยืดหยุ่น ยอมรับและแสวงหาความท้าทาย เช่น การ
ทางานที่ไม่ถนัด ไม่คุ้นเคย การทางานกับบุคคลใหม่ ๆ ใจกว้างและปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ กล้ารับฟังความคิดเห็นหรือ
การทดลองทาในสิ่งที่แตกต่าง ไม่ยึดติดกับแนวคิดหรือความรู้ความสามารถเดิม ๆ และแสวงหาตัวอย่าง การศึกษา
วิธกี ารทางานของบุคคลที่ประสบความสาเร็จในการเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วมหรือผู้นาการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้ข้อมูล ที่
เป็นประโยชน์ในการแสวงหาแนวทางการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งคุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้เป็นคุณสมบัติของ
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ (มัทนา วังถนอมศักดิ์ , 2550 หน้า 114-118) สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์
(2554 อ้างถึงใน กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ , 2555) กล่าวว่าผู้นาที่สร้างสรรค์จะมีลัก ษณะดังต่อไปนี้ 1) ค้นหาสิ่งใหม่ที่
ดีกว่าอยู่เสมอ 2) กล้าลองผิดลองถูก ไม่กลัวความล้มเหลว 3) เรียนรู้จากความผิดพลาดและไม่กลัวประสบการณ์ใน
อดีต และ 4) ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกั บ วิโ รจน์ สารรัตนะ
(2555) ที่ก ล่าวไว้ว่าการพัฒนาผู้น าในอนาคตจะเน้ นการเป็นผู้ริเ ริ่ม สร้างสรรค์สิ่ง แปลก ๆ ใหม่ ๆ และส่ง เสริม
ความคิดนอกกรอบในวัฒนธรรมองค์การแบบเปิดขณะที่ นเรศ บุญช่วย (2553) ได้กล่าวว่า “ผู้นาเชิงสร้างสรรค์” จะ
แสดงออกซึ่งการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลา มีทัศนคติในเชิงบวกต่อโลกและต่อชีวิตเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของ
ตนเองและผู้อื่นที่พร้อมจะก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่แสดงถึงความยืดหยุ่นทางความคิด
และการกระทารวมทั้งเป็นผู้ที่มีความสมดุลในชีวิตที่รู้จักพัฒนาตนเองเสมอทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และจิต
วิญญาณ เช่นเดียวกับ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2550) ได้กล่าวไว้วา่ กุญแจแห่งความสาเร็จประการหนึ่งของภาวะ
ผู้นาคือความสามารถในการกล้านาความเปลี่ยนแปลงและความสามารถในการกล้าเผชิญกั บความท้าทาย ด้วย
วิธีก ารใหม่ ๆ เพื่อให้เ ป้าหมายที่วางไว้ บรรลุผ ลสาเร็จ ดัง นั้นภาวะผู้นาจึง เป็นสิ่ง ที่จาเป็น สาหรับ ผู้บริหารในการ
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ดาเนินงานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ งานวิจัยหลายเรื่องชี้ใ ห้เห็นว่าภาวะผู้นามีความสาคัญต่อการพัฒนา
องค์กรและการจัดการในทุกระดับทั้งในภาครัฐ เอกชน ระดับโลก ชาติ หรือระดับท้องถิ่น ผู้นาเปรี ยบเสมือนจุดรวม
แห่งพลังของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในภาวะวิกฤติของระบบราชการ องค์กรมีความต้องการภาวะผู้นาของผู้บริหารที่มีความ
เข้มแข็ง ตั้งใจที่จะแก้ปัญหาอย่างกล้าหาญ อดทนและต่อเนื่องสามารถสร้างความมั่นใจให้เกิดการพัฒนาองค์กรทาให้
การทางานเดินไปสู่ทิศทางที่ดีขนึ้ เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับองค์กร พระธรรมปิฎก (2541 อ้างถึง
ใน กนกอร สมปราชญ์, 2546 และ เกศสรินทร์ ตรีเดช, 2552)
ดัง นั้นโรงเรียนที่มีประสิท ธิผ ลหรือโรงเรีย นที่ ประสบความส าเร็จนั้ นจ าเป็ นต้ องอาศัย ปัจ จัย หลายด้ า น
ประกอบเข้าด้วยกัน โดยโรงเรียนที่จะประสบผลสาเร็จได้นั้น โรงเรียนจะต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเข้า
มามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนอย่างใกล้ชิด เช่น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี
ตลอดจนการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจานวนนักเรียน สิ่งเหล่านี้โรงเรียนจะต้องรับเอามาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทา
โรงเรียนให้ประสบความสาเร็จ โดยผู้ที่มีความสาคัญมากที่สุดในการทาโรงเรียนให้มีประสิทธิผล คือ ครูใหญ่หรือ
ผู้บริหารโรงเรียน เนื่องจากถือเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน เป็นผู้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่
ความสาเร็จของโรงเรียน สถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตาบลเวียง สันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การศึกษายุคใหม่ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึก ษาและ
พัฒนาสู่มาตรฐานสากล ซึ่งการที่จะทาให้วสิ ัยทัศน์ดังกล่าวเป็นจริงและประสบความสาเร็จได้นนั้ การบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นที่ต้องเตรียมความพร้อม ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนร่วม
วางแผนให้โรงเรียน มีระบบการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม หลักสูตรและการจั ดการ
เรียนรู้ ที่เอื้ออานวยให้ผู้เรี ยนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมนาความรู้ รักความเป็นไทยและสามารถก้าวไกลในระดับ
นานาชาติ ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึง ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายเครือข่าย
การศึกษาตาบลเวียง สันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
บริหารจัดการ และพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ให้ทันต่อสภาวะความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ส่งผลต่อ
การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล อีก ทั้ง เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและวางแผนเพื่อการ
ดาเนินงาน ส่งเสริมประสิทธิผ ลของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีม ากขึ้น อันจะนาไปสู่ก ารแก้ไ ขปัญหา การพัฒนาใน
หน่วยงานและองค์กรทางการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ให้สถานศึกษามีศักยภาพที่จะผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถ
อยู่ร่วมกันและแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลกอย่างเต็มศักยภาพ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตาบลเวียง
สันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึก ษาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาต าบล
เวี ย ง สั น ทรายงาม อ าเภอเทิ ง จั ง หวั ด เชีย งราย จ าแนกตามประสบการณ์ใ นการปฏิบั ติ ง านของครู และขนาด
สถานศึกษา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรต้น
1. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครู
2. ขนาดสถานศึกษา

ตัวแปรตาม
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
1. การมีวิสัยทัศน์
2. การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
3. การมีความยืดหยุ่นและปรับตัว
4. การมีความคิดสร้างสรรค์
5. การทางานเป็นทีม
6. การมุ่งทางานให้สาเร็จ

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตาบลเวียง สัน
ทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ มีวิธีการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็น ครูในศูนย์เครือข่ายเวียง สันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รวม
ทั้งหมด 145 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใ นการศึกษาเป็น ครูใ นศูนย์เ ครือข่ายการศึก ษาตาบลเวียง สันทรายงาม อาเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของ เครซี่ และมอร์แกน ที่ระดับ ความเชื่อมั่น 95% ได้
จานวนกลุ่มตัวอย่าง 108 คน
ตาราง จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โรงเรียน
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทานุประชา)
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านร่องแช่
โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านสันทรายมูล
โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองบัว
รวม
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ประชากร
14
42
9
21
10
18
6
18
7
145

กลุ่มตัวอย่าง
11
32
6
15
7
14
4
14
5
108
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม จานวน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึก ษา
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครู และขนาดของสถานศึกษาที่ครูสังกัด แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check-List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในศู น ย์ เ ครื อ ข่ าย
การศึกษาตาบลเวียง สันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ของ ลิเ คิร์ท (Likert-Type Scale) ในแต่ละข้อมีมาตราส่วนประมาณค่าการบริหารงาน 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด มีเกณฑ์ความหมายดังนี้
5 หมายถึง มีภาวะผู้นาอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีภาวะผู้นาอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีภาวะผู้นาอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีภาวะผู้นาอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีภาวะผู้นาอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ผู้วิจัยนาหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา ไปยังผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยการศึ ก ษาต าบลเวี ย ง สั น ทรายงาม อ าเภอเทิ ง จั ง หวั ด เชี ย งราย เพื่ อ ขออนุ ญ าตเก็ บ รวบรวม
แบบสอบถาม ด้วยตนเอง
3.2 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใ ช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประมวลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสถิตสิ าเร็จรูป ข้อมูลโดยมีขั้นตอนตามลาดับ ดังนี้
4.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับที่ได้รับคืน
4.2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม ตัวอย่าง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช้
วิธกี ารหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุปมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage)
4.3 ข้อมูลภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตาบลเวียง สั น
ทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 1) การสร้างวิสัยทัศน์ 2) การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 3)
การมีความยืดหยุ่นและปรับตัว 4) การมีความคิดสร้างสรรค์ 5) การทางานเป็นทีม และ 6) การมุ่งสู่ความสาเร็จ ใช้วิธี
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบคา
บรรยายและอธิบาย โดยได้กาหนดเกณฑ์ของค่าเฉลี่ยดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557 หน้า 336)
4.50 - 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้นาอยู่ในระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึง มีภาวะผู้นาอยู่ในระดับมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง มีภาวะผู้นาอยู่ในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง มีภาวะผู้นาอยู่ในระดับน้อย
1.00 - 1.49 หมายถึง มีภาวะผู้นาอยู่ในระดับน้อยที่สุด
4.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใช้สถิติ F-test และการเปรียบเทียบรายคู่ กาหนดระดับนัยสาคัญ
ทางสถิตไิ ว้ 0.05
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตาบลเวียง
สันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เ ครือข่ายการศึก ษาตาบลเวียง สันทรายงาม
อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านมีระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก สาหรับ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ รองลงมาได้แก่ ด้านการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว ส่วนด้าน
การทางานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้
1.1 ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ โดยภาพรวมมีระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก สาหรับข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ มีการวิเคราะห์และสัง เคราะห์บริบทสถานศึกษา เพื่อกาหนดเป้าหมายหรือภาพในอนาคตที่จะ
น าไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง รองลงมาได้ แก่ มี ก ารวางแผนการดาเนิน งาน ในการก าหนดเป้ า หมายหรือ ภาพแห่ง
ความส าเร็ จ ในการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา ส่ ว นข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด ได้ แ ก่ มี ก ารสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องเข้ามามีสว่ นร่วมในการกาหนดทิศทางและเป้าหมายจัดการสถานศึกษา
1.2 ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยภาพรวมมีระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับ
มาก สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง ที่สุดได้แก่ มีการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติง านของผู้ใต้บัง คับบัญชาเป็นรายบุ ค คล
อย่างต่อเนื่องและสะท้อนผลอย่างเป็นระบบ รองลงมาได้แก่ สร้างแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
สาหรับผู้ใต้บังคับบัญชาในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามความถนัดและความสนใจ ส่วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุดได้แก่ รับฟังเรื่องราว ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานด้วยความสนใจ และตั้งใจ
1.3 ด้านการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว โดยภาพรวมมีระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก
สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ สร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน โดยเน้นการส่งเสริมการทางานแบบมีส่วนร่วม
รองลงมาได้แก่ มีความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
ได้แก่ มีความมั่นใจในตัวเอง ไม่ทาตามผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผล แสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา
และความขัดแย้งที่เกิดขึน้
1.4 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ โดยภาพรวมมีระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก สาหรับ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง ที่สุดได้แก่ มีไ หวพริบดี คิดอย่างมีร ะบบ เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน รองลงมาได้แก่ มีความ
คล่องแคล่วในการคิดสิ่งใหม่ ๆ อย่างมีเหตุผล ทางานด้วยความกระฉับกระเฉง รวดเร็ว ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
ได้แก่ มีทักษะ และความสามารถในการบูรณาการวิธกี ารทางานที่หลากหลายโดยอาศัยการเชื่อมโยงจากความรู้และ
ประสบการณ์เดิมอย่างสร้างสรรค์
1.5 ด้านการทางานเป็นทีม โดยภาพรวมมีระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก สาหรับข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ มีการวางแผนการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงานอย่างต่อเนื่อง รองลงมา
ได้แก่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใ ต้บัง คับบัญชามีส่วนร่วมในการก าหนดบทบาทและเป้าหมายของการปฏิบั ติง าน
ร่วมกั น ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดได้แก่ ส่ง เสริม ให้ครูและบุคลากรทางการศึก ษา มีบทบาทเป็นผู้ประสานงาน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิดเห็นต่าง ๆ ในทีมงาน เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
1.6 ด้านการมุ่งสู่ความสาเร็จ โดยภาพรวมมีระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก สาหรับข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผนและจัดระเบียบให้งานดาเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อ ย
รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น สู่ความสาเร็จ
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ตามเป้าหมายขององค์กร และผู้บริหารมีความอดทนต่อความคับข้องใจต่าง ๆ ขจัดความรู้สึก ต่อต้านสังคม หรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างมีเหตุผล เพื่อเป้าหมายขององค์กร ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดได้แก่ ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์
ปัญหาต่าง ๆ และสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การทดสอบสมติฐานการวิจัย
2.1 การเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตาบล
เวียง สันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย กับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครู พบว่า ครูที่มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่าย
การศึกษาตาบลเวียง สันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
2.2 การเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตาบล
เวียง สันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย กับขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานของครู พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่าย
การศึกษาตาบลเวียง สันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยที่ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นต่อผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตาบลเวียง สันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกับครูที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตาบลเวียง
สันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึก ษาในศูนย์เ ครือข่ายการศึกษาตาบลเวียง สันทรายงาม
อ าเภอเทิ ง จั ง หวั ด เชีย งราย พบว่ า โดยภาพรวมและรายด้า นมีร ะดั บ ภาวะผู้ นาเชิง สร้า งสรรค์ อ ยู่ใ นระดับมาก
โดยเฉพาะด้านการสร้ างวิสั ย ทัศ น์ผู้ บริห ารสถานศึก ษามีภ าวะผู้น าเชิง สร้ างสรรค์ม ากที่สุด เนื่องจากผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษามีการวิเคราะห์และสังเคราะห์บริบทสถานศึกษา เพื่อกาหนดเป้าหมายหรือภาพในอนาคตที่จะนาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง อีกทั้งได้มีการวางแผนการดาเนินงาน ในการกาหนดเป้าหมายหรือภาพแห่งความสาเร็จ ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา เพื่อมุ่งสู่การศึกษายุคใหม่ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่
มาตรฐานสากล ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษามีการเตรียมความพร้อม ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนร่วมวางแผน
ให้โรงเรียน มีระบบการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ที่
เอื้ออานวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมนาความรู้ รักความเป็นไทยและสามารถก้าวไกลในระดับนานาชาติ
สอดคล้องกั บการศึกษาของ ดวงแข ขานอก (2559) ได้ศึก ษาการศึก ษาภาวะผู้น าเชิง สร้ างสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาวะผู้นาเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เพื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้ านวิสัยทัศน์
แต่ แ ตกต่ า งกั บ การศึ ก ษาของ กฤษพล อั ม ระนั น ท์ (2558) ได้ ศึ ก ษาถึ ง ภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาในอาเภอแม่วงก์ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า
ระดั บ ภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในอ าเภอแม่ว งก์ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
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ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดได้แก่ด้านการมีวิสัยทัศน์ และยังแตกต่างกับการศึกษาของ
สุภาพ ฤทธิ์บารุง (2556) ได้ศกึ ษาถึงภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประสิท ธิผล
ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
2. สาหรับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตาบลเวียง สันทราย
งาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในด้า นการทางานเป็นทีม เป็นด้านที่ผู้บริหารศึกษามีระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
อยู่ในระดับน้อยที่สุด เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษายังขาดการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทางานร่วมกัน
ในลักษณะการทางานเป็นทีม ในการประสานงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิดเห็นต่างๆ เพื่ อให้เกิดความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติง าน แตกต่างกับการศึกษาของ สุภ าพ ฤทธิ์บารุง (2556) ได้ศึก ษาถึง ภาวะผู้นาเชิง สร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
30 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการทางานเป็นเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
3. จากการเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตาบล
เวียง สันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย กับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครู พบว่า ครูที่มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่าย
การศึกษาตาบลเวียง สันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากความคิดเห็นของครูในทุก
ระดับประสบการณ์การทางาน ต่างเห็นว่าผู้บริหารสถานศึก ษาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตาบลเวียง สันทรายงาม
อ าเภอเทิ ง จั ง หวั ด เชี ย งราย สามารถแสดงภาวะผู้ น าเชิง สร้า งสรรค์ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก สามารถสอดรั บ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ผลักดันให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
บริหารจัดการและดารงอยู่ในสังคมปัจจุบันและอนาคตได้ สามารถบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิด
ประโยชน์กั บผู้เรียนมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ กฤษพล อัม ระนันท์ (2558) ได้ศึก ษาถึง ภาวะผู้นาเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอแม่วงก์ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต
2 ผลการศึก ษาพบว่า การเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิง สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอแม่วงก์ สัง กัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์การปฏิบัติง าน
ต่างกันมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่ตา่ งกัน
4. จากการเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตาบล
เวียง สันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย กับขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานของครู พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่าย
การศึกษาตาบลเวียง สันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยที่ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นต่อผู้ นาเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตาบลเวียง สันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกับครูที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก
สถานศึกษาทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต่างมีแนวทางในการบริหารสถานศึกษาแตกต่างกันออกไปตาม
จานวนของผู้เรียนหรือขนาดของสถานศึกษา ดังนั้นจึงส่งผลต่อระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยตรง แตกต่างกับการศึกษาของ ดวงแข ขานอก (2559) ได้ศึกษาการศึกษาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นาเชิง
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สร้างสรรค์ของผู้บริหารศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จาแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใ ต้บัง คับบัญชา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนด
ทิศทางและเป้าหมายจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรรับฟังเรื่องราว ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานด้วยความสนใจ และตั้งใจ
3. ผู้บริหารควรแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาและความขัดแย้งที่เกิดขึ้น อย่างมีเหตุผล
4. ผู้ บ ริ ห ารควรมี ก ารบู ร ณาการวิ ธี ก ารท างานที่ ห ลากหลายโดยอาศั ย การเชื่อ มโยงจากความรู้แ ละ
ประสบการณ์เดิมอย่างสร้างสรรค์
5. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีบทบาทเป็นผู้ประสานงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์
ความคิดเห็นต่างๆ ในทีมงาน เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
6. ผู้บริหารควรมีการวิเคราะห์ถึงปัญหาต่าง ๆ และสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงลักษณะของการทางานเป็นทีมของบุคลากรครูในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตาบลเวียง
สันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ให้ประสบผลสาเร็จ
2. ควรศึกษาถึงปัญหาในการแสดงภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึก ษาขนาดเล็กในศูน ย์
เครือข่ายการศึกษาตาบลเวียง สันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในเชิงคุณภาพ จะทาให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก
เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.น้าฝน กันมา อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งท่านได้กรุณาสละ
เวลา ให้ความรู้ คาปรึกษา ข้อคิดเห็นที่ดี และแนะนาแนวทางการศึกษา ตลอดจนตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องของ
การศึกษาอิสระจนเสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบและให้คาแนะนาในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย
ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส อาจารย์ประจาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายสุทิน เทียมสระคู ผู้อานวยการชานาญการ
พิเศษโรงเรียนบ้านร่องแช่ และนายประทีป ชาสมบัติ ผู้อานวยการชานาญการพิเศษโรงเรียนสันทรายงามวิทยา
ขอขอบคุณครู และผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เ ครือข่ายการศึก ษาตาบลเวียง – สันทรายงาม อาเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา รวมไปถึงการอานวยความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม
เป็นอย่างดี
ท้ายที่สุดขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครูอาจารย์ และผู้ที่สนับสนุนการศึกษาครั้งนี้ทุก ท่าน ที่ให้
กาลังใจและให้โอกาสในการศึกษาอันมีค่ายิ่ง
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การศึกษาสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
The study of operating condition for internal education quality assurance of
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ปอลต์ จรเกษ1* และ รักษิต สุทธิพงษ์2
Paul Joragate 1* and Ruksit Sutthipong 2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานและขนาดของ
สถานศึกษาที่ครูผู้สอนปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้ สอน จานวน 181 คน เลือกตัวอย่างด้วย
วิธีก ารสุ่ม แบบแบ่ง ชั้น และผู้บริหารสถานศึก ษา จานวน 8 คน เลือกตัวอย่า งด้ ว ยวิ ธีเ จาะจงโรงเรี ยนละ 1 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.97 และแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครเชียงราย ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) สภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน
พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ า ด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของสถานศึกษาขนาดกลางและ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 3) ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงรายเกี่ ยวกับการดาเนินงาน
การประกั นคุณ ภาพภายในสถานศึกษาโดยสรุป ทุก ฝ่ายที่เ กี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการดาเนินงานการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารและสารสนเทศให้ดีขึน้ สถานศึกษาควรสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่ง อานวยความสะดวกที่ใ ช้ใ นการปฏิบัติ ง านตามแผนพัฒนาการจัดการศึก ษา ควรมีการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเป็นระบบ เมื่อประเมินคุณภาพภายในเรียบร้อยแล้วควรจัดทาเป็น
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รูปเล่ม รายงานหน่วยงานต้นสัง กัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบเพื่อจะได้วางแผนในการพัฒนาด้านที่ไ ม่ผ่านการ
ประเมินร่วมกัน อันจะนาไปสู่แผนการพัฒนาการศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA ตามกรอบงานที่วางไว้ ตลอดจนการ
สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
คาสาคัญ: ประกันคุณภาพ การศึกษา

Abstract
The purposes of this research were to study and compare the condition of internal education quality
assurance of schools under Chiang Rai Municipality classified by the work experience and school sizes. The
samples used in this research were 181 teachers and 8 administrators of schools under Chiang Rai Municipality.
The research instruments were five rating scale questionnaires with reliability at 0.97 and the structured interview.
The data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA.
The results of the study were revealed as follows: 1 ) the operating condition of the internal quality
assurance of schools under Chiang Rai Municipality was shown at the high level. 2)The comparison of the operating
condition of the internal quality assurance of schools under Chiang Rai Municipality classified by the work
experience did not show statistically significant difference. When considering each aspect, it was found that the
school educational development plan and the Internal quality assessment according to the educational institutions
standards were statistically significant differences at .05 level. When comparison of the operating condition for
internal education quality assurance of schools under Chiang Rai Municipality classified by the school size for the
overall aspects did not show statistically significant difference. When considering each aspect, it was found that
the preparation of the annual report was an internal quality assessment report. There was a statistically significant
difference at the .05 level between the medium and large schools. 3) The recommendation of the school
administrators under Chiang Rai Municipality regarding the Internal Quality Assurance implementation should be
encouraged and participate in act educational institution standards. Improved administration and information
systems. Educational institution should support materials and facilities for implementation with the education
development plan. Should be planned to raise the education quality, it is clear and systematic. When the internal
quality assessment is completed, it should be prepared as a report to the agency and the stakeholders in order to
plan for the Evaluation Criteria not passed assessment. This will lead to the development plan of the PDCA quality
cycle according to the framework set out. It also encourages teachers to develop their knowledge and skills about
implementation for Internal Quality Assurance in educational institution.
Keywords: Quality Assurance, Education
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บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดความมุ่ง
หมายและหลักการไว้ในหมวด 1 มาตรา 6 เกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา 9 (ข้อ 1-3) ได้กาหนดหลักในการจั ดระบบโครงสร้าง
กระบวนการจัดการศึกษาที่เ กี่ยวกับหน่วยงานการจัดการศึก ษา และมาตรฐานการศึก ษาว่า ต้องมีเ อกภาพด้าน
นโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอานาจไปสู่เขตพืน้ ที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกาหนดมาตรฐานการศึก ษา และจัดระบบการประกั นคุณภาพการศึก ษาทุกระดับ ทุก
ประเภทการศึกษา ซึ่งได้กาหนดรายละเอียดที่ตอ้ งดาเนินการไว้ในหมวด 6 คือ ให้มีมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาไว้ 2 ระบบ คือ ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้มีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพการศึก ษา อีกทั้งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก สาระ
บัญญัติดังกล่าว เป็นสิ่งที่สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องนาไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาเพื่อจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชนว่าลูกหลานจะได้รับการศึกษาที่มี
คุณ ภาพ เพราะการประกันคุณภาพภายในจะทาให้สถานศึก ษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภ าพ มีการ
ทางานเป็นทีม มีเป้าหมาย และแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงเป็นกลไก
สาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็นระบบที่สร้างความมั่นใจว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
คุณภาพตามมาตรฐาน ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด
และสังคมต้องการ และสืบเนื่องจากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายบทบาทการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาเป็น
หน่วยรับผิดชอบจัด และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่เชื่อมั่นและพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม
ดังนั้นหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตั้งแต่การวางแผนการดาเนินงานและ
ตรวจสอบผลการดาเนินงานตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หน้า 2) การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จะทาให้
สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการทางานที่มีเป้าหมายและแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้น จะต้องมีการประเมินคุณภาพภายในหรือการประเมินตนเอง เพื่อตรวจสอบและพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2544
หน้า 3)
ในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษาจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
และวิธีปฏิบัติของกฎกระทรวงว่าด้ว ยระบบ หลัก เกณฑ์ และวิธีก ารประกั นคุณ ภาพการศึก ษา พ.ศ. 2553 โดย
ก าหนดให้ร ะบบการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในสถานศึก ษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึก ษา ซึ่ง เป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการศึกษาขั้นพืน้ ฐานประกอบด้วยภารกิจ 8 ประการ
(กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553, 2 เมษายน 2553, หน้า 2235) คือ 1) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดาเนินงานตามแผนพั ฒนา
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การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5)จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากกฎกระทรวงดังกล่าว สถานศึกษาจึงต้องมีการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึก ษาของสถานศึก ษาจึง ต้องมีภ าระหน้ า ที่
ร่วมกันในการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ประสบความสาเร็จเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของ
การศึกษาให้ยั่งยืนตลอดไป
เทศบาลนครเชียงราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ รวมไป
ถึงด้านการศึกษา โดยเทศบาลนครเชียงรายมีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น จานวน 8 โรง ได้แก่ 1)โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด
2)โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 3)โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 4)โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ 5)โรงเรียนเทศบาล
5 เด่นห้า 6)โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 7)โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น และ 8)โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ใน
ฐานะที่ผู้วิจัยปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ซึ่งโรงเรียนมีการดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ได้ยึดหลักและแนวทางการดาเนินงานตามกรอบของการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติ ม พ.ศ. 2545 และกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของ สมศ. โดยมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ กากับ ติดตามการบริหารงานของ
สถานศึกษา การจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียน การให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การจัดทาระบบข้อมู ลสารสนเทศของฝ่ า ยต่ าง ๆ ตามแผนงานของโรงเรียน รวมทั้ง การนาแนวทางการ
ดาเนินงานและการพัฒนาระบบงานมาขยายผลให้แก่บุคลากรในโรงเรียนได้นาไปประยุกต์ใช้และยึดเป็นแนวปฏิบัติ จน
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพในการประเมินคุณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จาก สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา( องค์การมหาชน ) หรือ สมศ. ด้วยคะแนน 84.93 คิดเป็นคุณภาพ
ระดับดี ซึ่งแต่ละตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ได้ร ะดับคุณภาพดีม าก แต่มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น ได้
คะแนน 7.96 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) คิดเป็นระดับคุณภาพดี และตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน ได้คะแนน 10.36 คะแนน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) คิดเป็นระดับคุณภาพพอใช้ (โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว,
2556, หน้า 11) ผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนถึงคุณภาพการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ที่ได้คะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต่า โดยวิชาภาษาไทยได้คะแนนเฉลี่ย 46.25 คะแนน (คะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ 46.58 คะแนน) วิชาภาษาอัง กฤษได้คะแนนเฉลี่ย 37.64 คะแนน (คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
36.34 คะแนน) วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ไ ด้ ค ะแนนเฉลี่ ย 38.93 (คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ประเทศ 37.12 คะแนน) และวิ ช า
วิทยาศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย 39.67 คะแนน (คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 39.12 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 4 วิชา
40.62 คะแนน (โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว, 2561, หน้า 13) ซึ่งถือว่ายังเป็นคะแนนที่ค่อนข้างต่า ดังนั้น ผลการ
ประเมินคุณ ภาพการศึกษาดัง กล่าว ย่อมเป็นดัช นีชี้วัดคุณ ภาพการจัดการศึก ษาและการประกั นคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษาได้ว่า มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพียงใด
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จากสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา มีหลายส่วนที่ตอ้ งปรับปรุงและพัฒนา ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทา
ให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาสภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถนามาใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งจะทาให้สถานศึกษามีระบบการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีเป้าหมาย
และแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน และส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครเชียงราย จาแนกตามประสบการณ์การทางานของครูผู้สอนและขนาดของสถานศึกษา
3. เพื่อศึกษาข้ อเสนอแนะของผู้บริ ห ารสถานศึ ก ษาเกี่ ยวกั บการด าเนินงานการประกั น คุณ ภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นในการศึกษาสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษา
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยอาศัยกรอบแนวคิดของกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยกาหนดให้ระบบการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในสถานศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในระดับการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานประกอบด้วยภารกิจ 8 ประการ คือ 1)กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2)จัดทาแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3)จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4)ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5)จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6)
จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7)จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน และ 8)จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สมมติฐาน
1. ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ใ นการทางานต่างกั นมีความคิดเห็นต่ อสภาพการด าเนินงานการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษาต่างกัน
2. สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย จาก 8 โรงเรียน จานวน 361 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 19 คน และครูผู้สอน จานวน
342 คน
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2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่
2.1 ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จาก 8 โรงเรียน เป็นจานวน 181 คน โดยเทียบจาก
ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp 607 - 610; อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า
40) และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธกี ารสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายที่ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อานวยการสถานศึกษา หรือรักษาการผู้อานวยการสถานศึก ษา จานวน 8 คน จาก 8 โรงเรียน โดยใช้
วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง โรงเรี ย นละ 1 คน เพื่ อ เป็ น กลุ่ ม ตัว อย่ า งในการเก็ บ ข้ อ มูล ด้ว ยการสัม ภาษณ์เ กี่ย วกับ
ข้อเสนอแนะการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอ่ สภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยประสบการณ์
การทางานและขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบหรือตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยแต่ละ
ระดับมีนาหนั
้ กหรือความหมายตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) คือ
5 หมายถึง สภาพการดาเนินการมากที่สุด
4 หมายถึง สภาพการดาเนินการมาก
3 หมายถึง สภาพการดาเนินการปานกลาง
2 หมายถึง สภาพการดาเนินการน้อย
1 หมายถึง สภาพการดาเนินการน้อยที่สุด
การแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจัยแปลความหมายด้วยวิธีการใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) ของคะแนน ในการ
อธิบายระดับของสภาพการดาเนินงานโดยใช้เกณฑ์ในการแปลผล 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 103) ดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง สภาพการดาเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง สภาพการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง สภาพการดาเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง
1. 51 - 2.50 หมายถึง สภาพการดาเนินงานอยู่ในระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง สภาพการดาเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด
2. แบบสัม ภาษณ์แบบมีโ ครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึก ษาโรงเรียนสังกั ดเทศบาลนคร
เชียงราย จานวน 8 โรงเรียน เกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการดาเนินงานการประกั นคุณ ภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ทั้ง 8 ด้าน ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
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การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การออกแบบและสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ่ สภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย มีวิธีการ ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
1.3 กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
1.4 สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามฉบับร่างแล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
พิจารณาแก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1.5 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบหาคุณภาพและความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัช นี ความสอดคล้ องระหว่ างข้ อค าถามและวัตถุ ประสงค์ (Index of item
Objective Congruence: IOC) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 64-65) ได้ค่า IOC เท่ากับ +1 ทุกข้อ
1.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคาแนะนาและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
จากนั้ น น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กั บ กลุ่ ม ทดลองที่ ไ ม่ใ ช่ก ลุ่ ม ตั วอย่ า ง จ านวน 30 คน และน า
แบบสอบถามมาวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) ได้ ค่ า อ านาจจ าแนก เท่ า กั บ 0.36–0.87 จากนั้ น น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ห าความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990, หน้า
202-203) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.97
1.7 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดเพื่อนาผล
มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานต่อไป
2. การออกแบบและสร้างแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย มีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
2.1 เขียนโครงร่างคาสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์และนิยามการวิจัย
2.2 นาโครงร่างแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและความ
เหมาะสมของคาสัมภาษณ์
2.3 นาแบบสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

ผลการศึกษา
1. สภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ ด้านการจัดทารายงานประจาปีที่เ ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ( x =4.37)
ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( x =4.30) และด้านการจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( x =4.26) ตามลาดับ
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2. สภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบ
สภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของสถานศึกษาขนาดกลางและ
สถานศึกษาขนาดใหญ่
3. ข้อเสนอแนะการดาเนินงานการประกั นคุณ ภาพภายในสถานศึก ษาของโรงเรีย นสัง กั ดเทศบาลนคร
เชียงราย ในแต่ละด้าน สรุปได้ ดังนี้
3.1 ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้
มีสว่ นเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามากยิ่งขึน้ ให้มีการนามาตรฐาน
การศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาวิเคราะห์เพื่อจัดทาเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3.2 ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษา
ควรมาจากความร่วมมือของครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดทา
แผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบันและบริบทของสถานศึกษา
3.3 ด้านการจัดระบบบริห ารและสารสนเทศ ควรมีก ารแต่ง ตั้ง คณะกรรมการด าเนิ นงานที่ม าจาก
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่าย ควรมีระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
3.4 ด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึก ษา ผู้รับผิดชอบโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ของแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติก ารของสถานศึก ษาควรดาเนินการตามแผนงานที่ก าหนด มีการ
ประเมินผลและความพึงพอใจของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องเพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงการดาเนินงานในครั้งต่อไป
3.5 ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาควรมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาที่เป็นระบบ มีความชัดเจนทั้งด้านการปฏิบัติและระยะเวลา สานักการศึกษาเทศบาลนครเชียงรายที่
เป็นต้นสังกัดควรมีกระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3.6 ด้ า นการจั ด ให้มี การประเมิน คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ครู แ ละ
บุคลากรทุกคน ทุกฝ่าย ควรมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งควรมีการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ทุกตัว
ด้วยเครื่องมือและวิธกี ารที่เหมาะสม
3.7 ด้านการจัดทารายงานประจาปีที่เ ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาควรจัดประชุม
ชีแ้ จงแก่คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการจัดทารายงานประจาปี (SAR) ครูและบุคลากรทุกคนควรมี
การประเมินตนเองและจัดทารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา
3.8 ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ควรสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนา
ทักษะ และความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ควรนาผลการประเมินมาเป็น
กรอบการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และดาเนินการตามวงจร PDCA ทุกระบบ
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สรุปผลและอภิปรายผล
สภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ทั้ง 8
ด้าน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็น
ภาระงานตามปกติที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณ ภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก โดยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้ มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่ าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก นอกจากนี้ การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของกรมส่ง เสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่ง ได้ก าหน ดมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานออกเป็น 16 มาตรฐาน 70 ตัวบ่งชี้ และประกาศให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งในสังกัด ต้อง
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทาเป็นรายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
(SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้น นอกจากที่จะต้ องดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษาตาม
พระราชบัญญัติก ารศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 โดยมีก ฎกระทรวง
ศึก ษาธิก ารว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีก ารประกั นคุณ ภาพการศึก ษา พ.ศ. 2553 เป็นแนวทางปฏิบัติแล้ว
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงมหาดไทยยังต้องดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดอีกด้วย ซึ่งผลการศึกษาสภาพและข้อเสนอแนะการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ในครั้งนี้ สอดคล้องกับการวิจัยของคาซอน นัน
แก้ว (2552, หน้า 60) ได้ศึกษาเรื่อง การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่า สภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน รวมเฉลี่ย
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับภาณพ แจ้งพลอย (2556, หน้า 90) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพ
การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า
สภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของจุฑามาศ พุทธรักษา (2556, หน้า 94) ที่ไ ด้ทาการศึก ษาเรื่อง สภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พบว่าสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และกานต์เลิศ ก้อนหิน (2556, บทคัดย่อ)
ได้ทาการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษาของโรงเรียนสัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 พบว่า สภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับปิยธิดา ชานาญรบ (2557, บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่อง สภาพ
และปญหาการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษา โรงเรียนในสังกัดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
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ประถมศึก ษาจัง หวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า สภาพการดาเนินงานการประกั นคุณ ภาพภายในสถานศึก ษา
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานีอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน
ทุ ก ด้ า น และสอดคล้ อ งกั บ วั น ฤดี ดอกม่ ว ง (2558, บทคั ด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 พบว่า การดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ทั้งในภาพรวมและ
รายด้านมีการปฏิบัติระดับมาก รวมทั้งรัตนา แก้วจันทร์เพชร (2558, หน้า 225) ได้ทาการศึกษาเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 พบว่า สถานศึกษานามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไปใช้เป็นแนวทางจัดทาแผนของ
สถานศึกษา และมีการจัดโครงสร้างการ บริหารงานในสถานศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึก ษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อเป็นข้อมูลในการปรั บปรุง แผนพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นข้อมูลในการจัดทารายงานประจาปี
สภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน โดยรวมไม่แ ตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเทศบาลนครเชียงรายมีการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมชี้แจงแก่คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในสังกัดในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นประจาทุก
ปีการศึกษา เนื่องจากสถานศึ กษาในสัง กัดทุกแห่งจะต้องจัดทารายงานประจาปี (SAR) ที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับเทศบาลและระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทาให้
สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดได้จัดทาเป็นโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษาบรรจุไว้ในแผนพัฒ นาการจัด
การศึก ษาหรือ แผนปฏิ บัติก ารประจ าปี ข องสถานศึก ษา ซึ่ง มีส่วนทาให้เ กิดการตระหนัก รู้ใ นความส าคั ญ ที่ ต้ อ ง
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกคนต้องมีสว่ นร่วมใน
การดาเนินงาน อาจมีผลทาให้สภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครเชี ย งรายตามความคิ ด เห็ น ของครู ผู้สอนที่ มีป ระสบการณ์ ใ นการท างานต่า งกั น โดยรวมไม่แตกต่ า งกั น ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุดารัตน์ ฉิมมาลี (2557, หน้า 114-115) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การดาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่าผลการเปรียบเทียบการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัม ย์
เขต 3 ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตาแหน่งและประสบการณ์ต่างกันโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
ขัดแย้งกับการวิจัยของจีรภา เพชรสงคราม (2554, หน้า 146) ซึ่งทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมของครูใน
การพัฒนาการดาเนินงานการประกั นคุณ ภาพการศึก ษา โรงเรียนในสัง กั ดกรุง เทพมหานคร เขตบางขุน เที ย น
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของครูในการพัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยรวม
และรายด้านอยู่ใ นระดับมาก เมื่อทาการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครู จาแนกตามวุฒิก ารศึกษา และขนาด
สถานศึกษา พบว่า การมีสว่ นร่วมในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน หากจาแนก
ตามประสบการณ์การทางานของครู โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งอาจเป็นเพราะ
โรงเรียนในสัง กัดกรุง เทพมหานครส่ว นใหญ่เ ป็นโรงเรีย นที่มี บุ คลากรจ านวนมาก มีง บปร ะมาณและทรัพ ยากร
สนับสนุนในการจัดการศึกษาที่เพียงพอ ทาให้มีการจัดสรรบุคลากรในการทางานตามความถนัดและความสามารถ
ซึ่ง บุคลากรที่มี ประสบการณ์ก ารท างานน้ อยอาจไม่ไ ด้ รั บการแต่ง ตั้ง ให้ท างานด้ า นการประกั น คุณ ภาพภายใน
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สถานศึกษาเป็นหลัก ทาให้มีสว่ นร่วมในด้านการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาน้อยกว่าบุคลากรที่
มีประสบการณ์การทางานและได้รับหน้าที่ให้ทางานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้
สภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จาแนก
ตามขนาดของสถานศึ ก ษาที่ ค รู ผู้ ส อนปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ บ่ ง ตามจ านวนนั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษาเป็ น 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่
สถานศึก ษาขนาดเล็ ก สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึก ษาขนาดใหญ่ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกั น เมื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่มีระดับสภาพการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านการจัดทา
รายงานประจาปีที่เ ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่ง ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง ไว้ ทั้ง นี้อาจเกิดจากการที่
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงรายทุกแห่งได้กาหนดให้การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็น
ภาระงานตามหน้าที่ที่ครู และบุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามปกติอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ตลอดจนผู้รับบริการว่า โรงเรียนจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงนับว่าเป็นหัวใจในการควบคุมคุณภาพการจั ดการศึกษาให้เป็นไปเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข อันเป็นเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนที่สาคัญ นอกจากนี้เทศบาลนคร
เชียงรายที่เป็นต้นสังกัด ได้มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึก ษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุก ปี
รวมถึ ง การที่ ส ถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ในสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา และจัดทาเป็นรายงานประจาปี (SAR) อันเป็นรายงานการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาต่อหน่วยงาน
ระดับกรมเป็นประจาทุกปีอยู่แล้ว ทาให้สถานศึกษามีความตระหนักรู้ และตื่นตัวในการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึ ก ษา ท าให้ ส ภาพการด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพงษ์นภา หุนมาตรา (2553, หน้า 95) ที่ได้
ศึกษาการพัฒนาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 จาแนกตามที่ตั้งในอาเภอต่างกันมีการพัฒนาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ส่วนความคิดเห็นของครูจาแนกตามระดับชั้นและขนาด
ของโรงเรียนที่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของภาณพ แจ้งพลอย (2556, หน้า 90) ที่ได้ทา
การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า เมื่อเปรียบเทียบสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จาแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดใหญ่มีสภาพการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้ง 8 ด้าน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ( x =4.11) ด้านการจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ( x =4.17) และด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ( x =
4.19) ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษาทั้ง 3 ด้าน
สรุปได้ ดังนี้
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1. ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ควรมีระบบการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพซึ่งครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ควรนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตเข้า
มาจัดทาโปรแกรมสารสนเทศของสถานศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของจุฑามาศ พุทธรักษา (2556, หน้า 94) ได้
ทาการศึกษาเรื่อง สภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งผู้บริหารเสนอแนะว่า
ควรมีก ารพัฒนาระบบการบริหารสารสนเทศให้ดีขึ้น เพื่อให้ก ารดาเนินงานประกันคุณ ภาพภายในสถานศึก ษามี
คุณ ภาพ ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เนื่องจากระบบริหารจะเป็นโครงสร้างหลั กในการสั่ง การ
ตามลาดับชั้น หากมีระบบโครงสร้างที่ดี การสื่อสารภายในองค์ก ารย่อมมีประสิทธิภ าพ นอกจากนี้ ข้อมูลที่มีก าร
จัดเก็ บอย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน จะช่วยให้ก ารดาเนินงานประกั นคุร ภาพภายใน
สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2. ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาที่เป็นระบบ มีความชัดเจนทั้งด้านการปฏิบัติและระยะเวลา ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องทุกคน ทุกฝ่ายควรจัดทาข้อมูล
ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เพื่ออานวยความสะดวกด้านข้อมูลแก่หน่วยงานต้นสังกัดที่เข้า
ตรวจสอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของคุณ วิทย์ พิง คาขา (2556, หน้า 64) ได้ทาการศึก ษาสภาพและปัญหาการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานัก งานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 พบว่า ปัญหาหนึ่งที่มักเกิดขึ้นในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ ไม่มีการ
กาหนดขอบข่ายการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการกาหนดขอบข่ายการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน ควรนาผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาบางแห่งมีขนาดเล็ก ขาดบุคลากรสนับสนุนในการ
จัดทาระบบการติดตามตรวจสอบ ไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน การติดตามตรวจสอบจึงไม่
เป็นระบบที่ชัดเจน
3. ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ควรสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาทัก ษะ
และความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติง าน ควรนาผลการประเมินมาเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึก ษา
และดาเนินการตามวงจร PDCA ทุกระบบ สอดคล้องกับจุฑามาศ พุทธรักษา (2556, หน้า 94) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
สภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย กรมส่ง เสริม การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พบว่า ข้อเสนอแนะของผู้บ ริ ห าร
สถานศึก ษาด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาอย่ างต่อเนื่อง คือ การสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนา
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติง านการประกั นคุณ ภาพการศึก ษาภายในสถานศึก ษาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษาเป็นระบบที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่ อง
ตลอดปีก ารศึกษา ครูและบุคลากรต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทัก ษะการปฏิบัติงานของระบบ เพื่อให้เ กิดการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ที่สถานศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาสภาพและข้อเสนอแนะการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษาของโรงเรี ยน
สัง กั ดเทศบาลนครเชียงรายในครั้ง นี้ สถานศึก ษาควรมีก ารก าหนดบุคคล ภาระหน้าที่รับผิดชอบแต่ละงานตาม
โครงสร้างของระบบที่ชัดเจน ไม่ซ้าซ้อน เพื่อให้การบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึก ษามี
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ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่เกิดความขัดแย้ง หรือซ้าซ้อนกัน โดยเฉพาะด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ที่มีผลการ
ประเมินเฉลี่ยต่าสุด ด้วยขนาดและทรัพยากรด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงรายที่มีความพร้อม
อยู่แล้ว ดัง นั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึ งต้องมีร ะบบบริหารและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรส่ง เสริม
สนับสนุนการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบ ครูที่มีประสบการณ์และความชานาญควรได้รับโอกาสสอนงานให้แก่ครู
และบุคลากรที่บรรจุใ หม่ หรือยัง ไม่มีประสบการณ์ ผู้บริหารสถานศึก ษาควรจัดให้มีก ารศึก ษาดูงานการประกั น
คุณ ภาพภายในสถานศึกษาจากโรงเรียนในสัง กัดที่ประสบความสาเร็จด้านการดาเนินการประกั นคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ควรมีการทาวิจัยในเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษา หรือ
ศึกษาในเรื่องของผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่เป็นต้นสังกัดโดยตรงของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และควรทาการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ ทดลอง และ
เก็ บข้อมูลในพื้นที่จริง เพื่อให้ไ ด้ข้ อมูลเชิง ลึกประกอบการวิจัย ซึ่ง จะทาให้ง านวิจัยมีคุณ ค่ามากขึ้ น สามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.รักษิต สุทธิพ งษ์ ที่ปรึก ษาการค้นคว้าด้วยตนเอง ที่ใ ห้คาปรึก ษา แนะนา ชี้แนะ
แนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์ในการทาวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ
โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบการศึก ษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทุกท่าน ที่กรุณาให้คาแนะนา ปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เป็นอย่างดียิ่ง
ขอขอบพระคุณ ดร. นรินทร ชมชื่น ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
นายธัญญณัฐ ชาวเหนือ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ เทศบาลนครเชียงราย และนายปรีชา ศรีทา ผู้อานวยการ
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ที่ได้กรุณาตรวจแก้ไข และให้คาแนะนาในการสร้างแบบสอบถามที่เ ป็น
เครือ่ งมือหลักในการวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ นายสุภ าพ คาวาง ผู้อานวยการสถานศึกษา นางดาราวรรณ กาชัย รองผู้อานวยการ
สถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) เทศบาลตาบลแม่สาย ทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
เก็บข้อมูลในการทดลองเครื่องมือ (try out) และกรุณาตอบแบบสอบถามและอานวยความสะดวกในการวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายทุกท่านที่กรุณ าให้
สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามการวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดี ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทาวิจัยใน
ครั้งนี้
ขอขอบพระคุ ณ ครอบครั ว อั น เป็ น ที่ รั ก ของข้ า พเจ้ า ที่ มี ส่ ว นผลั ก ดั น และให้ ก าลั ง ใจในการท าวิ จั ย
ขอขอบพระคุณเพื่อนนิสิตปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา วิทยาเขตเชียงราย ทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลือ สนับสนุน และให้กาลังใจด้ วยดีเสมอมา คุณค่าและประโยชน์อัน
เนื่องมาจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมนาเป็นความดีมอบแด่ บิดา มารดา ครู คณาจารย์ และ
ผู้มีสว่ นช่วยเหลือทุกท่าน ตลอดจนองค์กรวิชาชีพการศึกษาของชาติตอ่ ไป
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การศึกษาสภาพการดาเนินงานกิจการนักเรียน โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
The study of state of operation in student affairs in Ing-khong campus school
under office of Education Area 36
กาญจณา กันะนภี1* และ น้าฝน กันมา2
Kanjana Kuntanapee1* and Namfon Gunma 2
บทคัดย่อ
จากศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการการดาเนินงานกิจการนักเรียน โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของผู้บริหารและครูที่มี
ต่อการดาเนินงานกิจการนักเรียน โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
36 ประชากรในการศึกษาได้แก่ ผู้บริหารจานวน 26 คน ครูจานวน 395 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 421 คน ในกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
ผู้บริหาร และครู โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึก ษาเขต 36 จานวน
ทั้งสิ้น 201 คน โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970,pp 607-610)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีเ้ ป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีค่าความ
เชื่อมั่น .098 สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษา พบว่า สภาพการการดาเนินงานกิจการนัก เรียน โรงเรียนกลุ่ม สหวิทยาเขตอิง โขง สัง กัด
สานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ในภาพรวมมีก ารปฏิบัติงานอยู่ใ นระดับมาก พบว่าด้านที่มีการ
ปฏิบัติงานมากที่สุดได้แก่ ด้านส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา รองลงมาได้แก่ ด้านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ ด้านกิจกรรมและวินัยนัก เรียน ด้านส่ง เสริม กีฬาและนันทนาการ และด้านส่งเสริม
สุขภาพอนามัย ข้อเสนอแนะการบริหารงานกิจการนักเรียน ด้านงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย คือ ควรมีการออกก าลัง
การหน้าเสาธงอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ควรมีการตรวจสุขภาพของนักเรียนในแต่ละภาคเรียนเพื่อประชุมวางแผนงานอนามัย
ภายในโรงเรียน สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานอนามัยนักเรียน ด้านส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
ควรเปิดโอกาสให้ส ถาบันอื่นมาแนะแนวอย่างสม่าเสมอ ควรมีการวางแผน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้นักเรียนอย่ าง
สม่าเสมอ ให้ความรู้แก่คณะครูเกี่ยวกับการแนะแนว เพื่อใช้เป็นข้อมูลนาไปชีแ้ จงแนะนานักเรียนอย่างใกล้ชิด
ด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ออกกาลังกาย
มากขึ้น มีกีฬาและกิจกรรมที่หลากหลายและแปลกใหม่ ที่นักเรียนเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย ด้านกิจกรรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ ควรจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีจติ สาธารณะมากขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะ
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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ครูเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และด้านกิจกรรมและวินัยนักเรียน
โรงเรียนความมีการตรวจเครื่องแต่งกายทุกเดือน เพื่อเช็คความเรียบร้อย ให้นักเรียนมีการประเมินตนเอง และทา
กิจกรรมกระตุ้นตัวเองเพื่อการส่งเสริมทางด้านวินัยนักเรียน
คาสาคัญ: การศึกษาสภาพ กิจการนักเรียน

Abstract
This study From this study The purpose is to study of the state of operation in student affairs in IngKhong campus school under office of Education Area 36 and to study the recommendations of administrators and
teachers who work with the study of state of operation in student affairs in Ing-khong campus school under office
of Education Area 36. There are 421 consist posits of 26 administrators and 395 teachers in the study. The 201
samples in this study are administrators and teachers in Ing-khong campus school under office of Education Area
36 which specific from the table of Krejcie and Morgan (Krejcie and Morgan, 1970, pp 607-610). The tool in this
study is a questionnaire with the evaluation in scale (Rating scale).There is 0.98 reliability. The statistics in
analyzing are
the percentage, average, and standard deviation.
It’s found that the state of operation in student affairs in Ing-Khong campus school under office of
Education Area 36 is at high level in overview of process. The most process are the support of guidance in school,
scout activity, activity and discipline of student, sport and entertainment and health in respectively. The suggestions
about health of activity in student are many things such as should have the checking in health of student every
semester for planning the health care in school, make awareness about the health by exercise in front of a flagstaff
once a week, usually give an opportunity for any organization to advise, usually advertise for student and inform
to torcher about guidance for using in closely recommendation.
Keywords: Study, Student Affairs

บทนา
การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่กาลังพัฒนา ซึ่งมี
ความต้องการในการพัฒนาทรัพ ยากรมนุษย์ม ากที่สุด การศึกษานอกจากจะช่วยพัฒนาคนในชาติใ ห้ความรู้ใ นเชิง
คุณ ภาพแล้ว ยัง จะช่วยให้มีการพัฒนาสัง คม สิ่ง แวดล้อมที่ตนดารงชีวิตอยู่อีก ด้วย ทุก คนเชื่อว่า การศึก ษาต้ อ ง
เกี่ยวข้องกับสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่พัฒนาสมบูรณ์ดีแล้ว ยังสะท้อนกลับมาทาให้การดารงชีวิตของคนในชาติ มี
แต่ความสุข ความปลอดภัย ดังที่คณะกรรมการวางรากฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษาและมีความเห็นว่าการศึกษาที่จะเป็น
ผลดีต่อสถานการณ์ของประเทศไทยปัจจุบันจะต้องเป็ นการศึก ษาที่เสริม สร้างความรู้ ความคิดและความช านาญ
เพื่อให้คนไทยทุกคนรู้จักตนเอง รู้จักใช้ชีวิต และเข้าใจสังคม รวมถึง สิ่งแวดล้อมที่ตนอยู่ จะได้สามารถครองชีวิต
ประกอบการงานด้ วยรู้เ ท่ าทั นและแก้ปั ญหาได้ สามารถสร้างสรรค์ชีวิ ตและสั ง คมให้ดี ขึ้นได้อ ย่ างกลมกลื น กั บ
ธรรมชาติ
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การจัดการเรียนการสอนของโรงเรี ยนต้องเน้นความสาคัญทั้ง ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพ ปลูกฝังและ
ส่งเสริมให้เด็กมีสมรรถภาพทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ศีลธรรมจรรยาอันดีงาม มีระเบียบวินัย มีลักษณะนิสัยที่ดี
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง หมู่คณะ และบ้านเมือง ความรักชาติ เห็นแก่ประโยชน์ส่ วนรวมและพลานามัยแข็งแรง
สมบูรณ์ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ ได้กาหนดจุดมุ่งหมายไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เ ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณ ธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มาตรา 27 กล่าวว่าในกระบวนการการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกจิตสานึกที่
ถู ก ต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จัก รักษาและ
ส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจใน
ความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์สว่ นรวมและของประเทศชาติ
งานกิจการนักเรียน เป็นงานเร่ง ด่วนของสถานศึก ษา ที่จะมองข้ามได้ ประเทศชาติต้องการเห็นเด็กและ
เยาวชนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์พร้อมทุกด้านและได้มอบความไว้วางใจให้โรงเรียนเป็น
ผู้รับผิดชอบ (สงบ ประเสริฐ พันธุ์ 2543,หน้า 34) ดัง นั้น การริหารงานฝ่ายกิจการนัก เรียนจึง เป็นภาระงานที่ทุก
โรงเรียน ต้องดาเนินการเพราะงานกิจการนักเรียนมีความสาคัญยิ่งอย่างหนึ่ง เนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน
โดยตรง ทั้ง นี้ เพื่อประโยชน์สูง สุดแก่ผู้เ รี ย นซึ่ง สอดคล้ อ งกั บ ปรัช ญาการจั ดการเรีย นรู้ ที่เ น้ นผู้เ รีย นเป็น ส าคั ญ
ขณะเดียวกัน การบริหารกิจการนักเรียนนั้นเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อ การส่งเสริมการเรียนการสอน เพื่อให้พัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตร ให้บรรลุเป้าหมาย (อุไร อารีย์ 2546,หน้า 2) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อภิสิทธิ์ รื่นจิตร์
2547, หน้า 93-94) ที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึก ษา ใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การบริหารงานกิจการนักเรียนควรเน้นการมีวินัย ในตนเอง
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบของนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ในระดับที่นา่ พอใจ
กลุ่ม สหวิทยาเขตอิง โขง มีการดาเนินงานควบคุม และนิเ ทศการศึก ษา เพื่อพัฒนาและปรั บปรุง คุณ ภาพ
การศึก ษาด้านวิชาการ และกิจการนักเรียน เช่น ประชาธิปไตยในโรงเรียน การแนะแนว กิจกรรมเสริมสร้างวินัย
นักเรียน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งสภาพทั่วไปของกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขงที่เกี่ยวข้องกั บนักเรียน ได้แก่
ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนหนังสือ ต้องการให้ช่วยทางานเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
ผู้ปกครองส่วนใหญ่หย่าร้าง ทาให้เด็กต้องอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ผู้ปกครองมักไม่ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือ
ด้านวิชาการ โดยถือว่างานด้านการเรียนการสอนเป็นหน้าที่หลักของโรงเรียนเพียงฝ่ายเดียว
จากความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าว ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินงานกิจการนักเรียน คือ การ
ดาเนินงานกิจการนักเรียนยังไม่คลอบคลุมภาระงานบริหารกิจการนักเรียน เช่น ครูและผู้ปกครองไม่ให้ความสนใจใน
กิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมหลักสูตรยังจัดทาน้อย นัก เรียนขาดระเบียบวินัย สวัสดิการสาหรับนักเรียนยังไม่ทั่วถึง อัน
ส่ง ผลกระทบถึง งานบริหารวิช าการ ซึ่ง เป็นงานหลัก ของโรงเรียน ทาให้ผู้วิจัยมี ความสนใจที่จะศึก ษาสภาพการ
ดาเนินงานกิจการนักเรียน โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ว่ามีการปฏิบัติมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมเกี่ยวกับการดาเนินงานกิจการนัก เรียน
เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ที่ ส มบู ร ณ์ทั้ ง ร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา ความรู้ แ ละคุ ณ ธรรม มี จ ริ ย ธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ อันจะนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการจัดการศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานกิจการนักเรียน โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของผู้บริหารและครูที่มีตอ่ การดาเนินงานงานกิจการนักเรียน โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการดาเนินงานกิจการนักเรียน
กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จานวน 11 โรงเรียน ผู้บริหารจานวน 26 คน และครูผู้สอนจานวน
395 คน รวมจานวนประชากรทั้งสิ้น 421 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จานวนทั้งสิ้น 201 คน โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน
(Krejcie and Morgan, 1970,pp 607-610) จากนั้นใช้วิธีการสุ่ม ตัวอย่างโดยไม่อาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็น โดยการ
เลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้น โดยการจาแนกกลุ่มประชากรออกเป็นส่วน ๆ จากนั้นเทียบสัดส่วน หาจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ในแต่ละโรงเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เ ป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึก ษาสภาพการดาเนินงานกิจการนักเรียน
โรงเรียนกลุ่ม สหวิทยาเขตอิ ง โขง สัง กัดสานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษามั ธยมศึก ษาเขต 36 แบ่ง ออกเป็น 3 ตอน
ประกอบด้วย คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นลักษณะแบบตรวจรายการ
(Check List) สอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพผู้ให้ข้อมูล
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพการดาเนินงานกิจการนักเรียน โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ลักษณะแบบสอบถามที่ใช้เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating
Scales) ตามวิธกี ารของ ลิเคิร์ท (Likert) ประกอบด้วยด้าน 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
2. ด้านส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
3. ด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
4. ด้านกิจกรรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
5. ด้านกิจกรรมและวินัยนักเรียน
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,2545,หน้า 73) ดังนี้
ระดับ 5 คะแนนหมายถึง สภาพการดาเนินงานกิจการนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 คะแนนหมายถึง สภาพการดาเนินงานกิจการนักเรียนอยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 คะแนนหมายถึง สภาพการดาเนินงานกิจการนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 คะแนนหมายถึง สภาพการดาเนินงานกิจการนักเรียนอยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 คะแนนหมายถึง สภาพการดาเนินงานกิจการนักเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะสภาพการดาเนินงานกิจการนักเรียน โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ สภาพการดาเนินงานกิจการนักเรียน เพื่อมา
กาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม
2. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการตามขอบข่ายของตัวแปรที่กาหนดใน
วัตถุประสงค์การวิจัย กาหนดโครงสร้าง เนื้อหาเพื่อสร้างแบบสอบถาม
3. สร้างแบบสอบถามที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษาตามขอบข่ายของตัวแปรที่กาหนดในวัตถุประสงค์
ของการวิจัย
4. เสนอแบบสอบถามฉบับร่างต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
5. นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง แล้วนาผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) เลือกเป็นรายข้อคาถามเพื่อลงความคิดเห็นและให้คะแนนดังนี้
ให้คะแนน +1 เมื่อเห็นว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาและโครงสร้าง
ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามไม่มีข้อสอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาและโครงสร้าง
ให้คะแนน -1 เมื่อว่าข้อคาถามไม่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาและโครงสร้าง
6. นาคะแนนที่ได้วเิ คราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้เกณฑ์รายข้อ มีค่าเท่ากับ 0.67-1.00 ถือ
ว่าข้อนั้นมีความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง และถูกต้องในการใช้ภาษา (บุญชม ศรี
สะอาด,2545)
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7. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) นามาวิเ คราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ก ารหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Conbach’s Alpha Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด,2545) มีค่าความเชื่อมั่น 0.98
8. แบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข เสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ได้ รั บ ความเห็ น ชอบแล้ ว จึ ง น า
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. ความอนุเ คราะห์ใ นการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังผู้อานวยการ โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิง โขง สัง กัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จานวน 11 โรงเรียน
2. ผู้วิจัยส่งหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะห์ใ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลไปยังผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จานวน 11 โรงเรียน
3. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปมอบให้แก่ครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตามโรงเรียนต่าง ๆ ทั้ง 11 โรงเรียน เพื่อตอบ
แบบสอบถาม
4. ผู้ศึกษาดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมู ลด้วยตนเอง จากผู้บริหารและครู โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษาเขต 36 จากเป้าหมายในการเก็ บรวบรวมข้อมูล จานวน 201 ฉบับ
ได้รับคืน จานวน 201 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ..100..
5. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้ องสมบูร ณ์ข องแบบสอบถามที่ไ ด้รั บ และดาเนินการตามขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิตทิ ี่กาหนด
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และนาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปโดยดาเนินการดังนี้
1. ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเบือ้ งต้นผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ (%)
2. ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานกิ จการนักเรียน โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 วิเคราะห์โดยใช้สถิติการคานวณค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด
,2546,หน้า 162) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึงมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึงมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึงมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึงมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึงมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. ตอนที่ 3 รวบรวมผลข้อมูลแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกั บข้อเสนอแนะสภาพการดาเนินงานกิ จการ
นักเรียน โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานกิจการ
นักเรียน โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประกอบด้วย
1.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามแต่ละข้อโดยใช้สูตร IOC
𝑅

IOC= ∑ 𝑛

เมื่อ IOC แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่าข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้
R แทนคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
n แทนจานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
1.2 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้การหาค่าสัมประสิท ธิ์
แอลฟาครอนบาค (Conbach’s Alpha Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด,2545)
∝=
เมื่อ ∝
K
∑𝑠
2

𝐾
𝐾−1

[1 −

2
𝑖
2
𝑠𝑖

∑𝑠

]

แทนสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
แทนจานวนข้อของเครื่องมือวัด
2
𝑖

แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ

s 𝑖 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม
2. สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ค่าร้อยละ (Percentage) (บุญ
ชม ศรีสะอาด,2545)
𝑓

P = 𝑛 x 100
เมื่อ P แทน ร้อยละ
f แทน ความถี่หรือจานวนข้อมูลที่ตอ้ งการหาร้อยละ
n แทน จานวนของมูลทั้งหมด
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานกิจการนักเรียน โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประกอบด้วย
3.1 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) (บุญชม ศรีสะอาด,2545)
∑𝑋
𝑋̅ = 𝑛

เมื่อ 𝑥̅ แทน ร้อยละ
∑ x แทน ความถี่หรือจานวนข้อมูลที่ตอ้ งการหาร้อยละ
n แทน จานวนข้อมูลทั้งหมด
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3.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด,2545)
S.D. = √

n ∑ x2 −(∑ x)

2

n(n−1)

เมื่อ S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X แทน คะแนนแต่ละคน
∑ x 2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละคนยกกาลังสอง
(∑ x) 2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
n แทน จานวนกลุ่มเป้าหมายรียง

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาสภาพการดาเนินงานกิจการนักเรียน โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( x =4.22,S.D.=0.56) และเมื่อพิจารณา
เ ป็ น ร ายด้าน พ บว่ า มี ก าร ปฏิ บั ติ ง านม ากที่ สุ ด ไ ด้ แ ก่ ด้านส่ง เ สริ ม กิ จ กร รมแนะแนวในสถ านศึ ก ษา
( x =4.31,S.D.=0.50) รองลงมาได้ แ ก่ ด้ า นกิ จ กรรมลู ก เสื อ เนตรนารี ยุ ว กาชาด ผู้ บ าเพ็ ญ ประโยชน์
( x =4.28,S.D.=0.64) และด้านน้อยที่สุด คือ ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย ( x =4.09,S.D.=0.65)

สรุปผลและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามผู้ปฏิบัติงานกิจการนักเรียน โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 พบว่า เป็นหญิงมากกว่าชาย หญิงคิดเป็นร้อยละ 72.14 และ
ชายคิดเป็นร้อยละ 27.86 ตามลาดับ ผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.98 ครูผู้สอนจานวน 191 คน
คิดเป็นร้อยละ 95.02
1. การศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สหวิทยาเขตอิงโขง ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่ามีการปฏิบัติง านมากที่สุดได้แก่ ด้านส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึก ษา ด้านกิจกรรมลูก เสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ ด้านกิจกรรมและวินัยนักเรียน ด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และด้าน
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้านสามารถอภิปรายได้ดังนี้
ด้านงานส่งเสริมสุข ภาพอนามัย การปฏิบัติง านอยู่ใ นระดับมาก ทั้ง นี้เ พราะ สถานศึก ษามีก ารจัดห้อง
พยาบาล เป็นเอกเทศ มีการตรวจสุขภาพนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้ าน
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย มีการส่งเสริมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยระหว่างโรงเรียนและชุมชนสถานศึกษา
จัดหาเวชภัณฑ์สาหรับการปฐมพยาบาลเพียงพอต่อความต้องการ สถานศึกษามีการประชุมวางแผนงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยร่วมกันระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทาปฏิทินปฏิบัติงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยตลอดปีการศึกษา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยแก่นักเรียน มีการกาหนดโครงการและวางแผนการดาเนิน งานด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย สถานศึกษามี
การประชุมสรุปผลการดาเนินงานบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อหาแนวทางปรับปรุง พัฒนา ประเมินผล
การจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
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ด้านการปฐมพยาบาลแก่คณะครู และนักเรียน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ(รัตนาวดี นานาผล 2555,หน้า
84) ได้ศึกษาการดาเนินงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ด้านการ
บริการสุขภาพอนามัย มีการดาเนินงานในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมากจาก โรงเรียนมรการดาเนินการด้านสุขภาพอนามัย
เพื่อดูแลสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน รวมทั้งยังมีการวางแผนกาหนดการดาเนินงานด้านการบริการสุขภาพอนามัย
อย่างเป็นระบบ ทาให้การดาเนินงานในการดูแลสุขภาพอนามัยนักเรียนมีประสิทธิภาพ
ด้านส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะ ครูประจาชั้น
ออกเยี่ยมบ้านและบันทึกข้อมูลของนักเรียนทุกคนเพื่ อพิจารณาด้านส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา มีการ
ประชุมสรุปผลการดาเนินงานด้านส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว ในสถานศึกษา ครูประจาชั้นจัดทาข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคลเพื่อพิจารณาการบริการทุนการศึกษานักเรียน มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดทาแผนงานด้าน
ส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา มีการจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
สถานศึกษาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา ประชุมผู้ปกครอง
ชั้นเรียน ชี้แจงงานด้านส่งเสริมกิจกรรม แนะแนวในสถานศึกษา มีการกาหนดโครงการและวางแผนการดาเนินงาน
ด้านส่ง เสริม กิจกรรมแนะแนวในสถานศึก ษา มีก ารประชุม วางแผนปฏิบัติง านด้ านส่ง เสริม กิจกรรมแนะแนวใน
สถานศึกษาเป็นประจาทุกปี สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ(รัตนาวดี นานาผล 2555,หน้า 83) ได้ศกึ ษาการดาเนินงาน
กิจการนักเรียน ของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึก ษา ในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ด้านการจัดบริการแนะแนว มีการ
ดาเนินงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนมรการดาเนินงานด้านจัดบริการแนะแนว มรการวางแผนการ
ดาเนิน งานอย่างเป็นระบบ ซึ่ง แม้ว่าโรงเรียนบางโรงเรียนจะไม่มีครูที่จบสาขาแนะแนวมาทาหน้าที่โดยเฉพาะ แต่
ผู้บริหารได้จัดหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมมาทาหน้าที่ ทาให้งานด้านการจัดบริการแนะแนวเป็นไปได้ด้วยดี
ด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนีเ้ พราะ สถานศึกษากาหนดให้มี
บุคลากรทาหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมแข่งขันกีฬาและนันทนาการทั้งประเภทบุคคลและทีม จัดให้มีชุมนุมหรือชมรมกีฬา
ของโรงเรียน บุคลากรมีความรู้เหมาะสมในการให้ความรู้ด้านกีฬาและนันทนาการแก่นักเรียน มีการรายงานผลการ
ปฏิ บั ติ ง านให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ทราบ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรได้ รับ การพัฒ นาทั ก ษะเทคนิ ค การจัด กิ จ กรรมกีฬ าและ
นันทนาการแต่ละประเภท เพื่อปรับปรุง พัฒนา ประเมินผลการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ มี
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ ผู้บริหารสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณในการ
จัดแข่งขันกีฬาและนันทนาการ มีการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการทั้งในและนอก
โรงเรียน มีก ารเสริมแรงทั้งทางกายและทางใจแก่บุคลากรที่นาชื่อเสียงด้านกีฬาและนันทนาการมาสู่โ รงเรียน มี
คณะกรรมการติ ดตามประเมิ น ผลการจั ดกิ จกรรมกีฬ าแต่ล ะประเภท เมื่ อ ด าเนิ นการเสร็จแล้ว สอดคล้ อ งกับ
ผลงานวิจัยของ (บุญช่วย นิตสิ าโรภาส 2553,หน้า 104) ได้ศกึ ษาระดับความพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงาน
กิจการนักเรียนของโรงเรียนเปรมประชา สานักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พบว่ากิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ มีการดาเนินการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนได้คานึงถึงพัฒนาการนักเรียนให้มีความเจริญ
งอกงามทั้งด้านร่างการ จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงได้ดาเนินการจัดกิจกรรมขึน้ อย่างหลากหลาย
ด้ า นกิ จ กรรมลู ก เสื อ เนตรนารี ยุ ว กาชาด ผู้ บ าเพ็ ญ ประโยชน์ การปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นระดั บ มาก
สถานศึกษามีการจัดบุคลากรผู้รับผิดชอบการดาเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ที่ชัดเจน
มีหลัก สูตรและแผนการจัดการจัดกิจกรรมลูก เสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ จัดทาโครงการและ
ระเบียบข้อบังคับของกิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานด้าน
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กิจกรรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ จัดให้มีการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
และผู้บาเพ็ญประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนความรู้แบะทักษะ มีการปรับปรุง พัฒนา ประเมิ นผลการจัดกิจกรรมด้านกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกากับดูแลการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บาเพ็ญประโยชน์ตามที่หลักสูตรกาหนด มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการกากับดูแลการ จัดกิจกรรม มีก ารนิเ ทศติดตาม สรุปผล และจัดทารายงานผลการดาเนิ น
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บาเพ็ญประโยชน์ มีการติดตามตรวจสอบใช้หลักสูตรลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด และผู้บาเพ็ญประโยชน์เป็นระยะ ๆ มีการจัดทาระบบข้อมูลพืน้ ฐานเพื่อการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บาเพ็ญประโยชน์ได้มีประสิทธิภาพ มีการจัดงบประมาณ สื่อการเรียนการสอนเครื่องมือ
อุปกรณ์อานวยความสะดวกเพื่อดาเนินกิจกรรม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (เสรี ใจเอือ้ 2551, หน้า 110) ได้ศกึ ษา
สภาพการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา สัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร พบว่าการ
ดาเนินงานด้านกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โดยรวมมีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้พบว่า การจัดตั้งกลุ่มการ
จัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ มีการจัดทาคู่มือในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เอือ้ ต่อการจัดการเรียนการสอน
ด้านกิจ กรรมและวินัยนักเรียน สถานศึก ษามีการจัดทาแผนการปกครองหรื อปฏิทินกิจกรรมและวินัย
นักเรียน มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมและวินัยนักเรียน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมและวินัยนักเรียน มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมและวินัยนักเรียน มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
และวินัยนักเรียน มีครูอาจารย์ฝ่ายปกครองควบคุมดูแลความประพฤติของนั กเรียนให้เป็นไปตามระเบียบวินัย มีแผน
ดาเนินงานของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมและวิ นัยนัก เรียน จัดบุคลากรรับผิดชอบการดาเนินกิจกรรมและวินัย
นักเรียน มีการปรับปรุง พัฒนา ประเมินผลการจัดกิจกรรมด้านกิจกรรมและวินัยนักเรียน เพื่อการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมและวินัยนักเรียน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (รัตนาวดี นานาผล 2555,หน้า 83) ได้
ศึกษาการดาเนินงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ด้านการปกครอง
และระเบียบวินัย มีการดาเนินงานในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนมีการวางแผนกาหนดการด้านการปกครอง
และระเบียบวินัยโดยหัวหน้าฝ่ายปกครองเป็นผู้รับมอบอานาจมาจากผู้บริหาร ดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน เมื่อนักเรียนทาผิด มีการเชิญผู้ปกครองร่วมปรึกษา ทาให้เป็นการร่วมมือกันปรับพฤติกรรมของนักเรียนทั้ง
ที่โรงเรียนและบ้าน
ข้อเสนอแนะสภาพการดาเนินงานกิจการนักเรียน โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
1. ด้านงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
1.1 ควรมีการออกกาลังการหน้าเสาธงอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
1.2 ควรมีการตรวจสุขภาพของนักเรียนในแต่ละภาคเรียน
1.3 ประชุมวางแผนงานอนามัยภายในโรงเรียน สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานอนามัยนักเรียน
2. ด้านส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
2.1 ควรเปิดโอกาสให้สถาบันอื่นมาแนะแนวอย่างสม่าเสมอ
2.2 ควรมีการวางแผน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้นักเรียนอย่างสม่าเสมอ
2.3 ควรให้ความรู้แก่คณะครูเกี่ยวกับการแนะแนว เพื่อใช้เป็นข้อมูลนาไปชีแ้ จงแนะนานักเรียนอย่างใกล้ชิด
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3. ด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
3.1 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ออกกาลังกายมากขึ้น
3.2 มีกีฬาและกิจกรรมที่หลากหลายและแปลกใหม่ ที่นักเรียนเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย
4. ด้านกิจกรรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
4.1 จัดให้มีกิจกรรมที่สง่ เสริมการมีจติ สาธารณะมากขึ้น
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกิจ กรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์
5. ด้านกิจกรรมและวินัยนักเรียน
5.1 โรงเรียนความมีการตรวจเครื่องแต่งกายทุกเดือน เพื่อเช็คความเรียบร้อย
5.2 ให้นักเรียนมีการประเมินตนเอง และทากิจกรรมกระตุ้นตัวเองเป็นการส่ง เสริม ทางด้า นวิ นั ย
นักเรียน
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัยพบว่าสภาพการดาเนินงานงานกิจการนักเรียน โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษามีสภาพการบริหารงานมากกว่าด้านอื่น
ดังนั้นผู้บริหารที่เกี่ยวข้องควรนาจุดเด่นด้านนีไ้ ปใช้เพื่อพัฒนางานด้านกิจการนักเรียนให้มากยิ่งขึน้
2. สภาพการดาเนินงานงานกิจการนัก เรียน โรงเรียนกลุ่ม สหวิทยาเขตอิง โขง สัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดแี ละ
มีผลสาเร็จอยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่า ทุกฝ่ายมีความตั้งใจในการทางาน ซึ่งโรงเรียนควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป
ข้อเสนอในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาในตัวแปรอื่นๆ เช่น ศึกษาสภาพการดาเนินงานด้านกิจกรรมแนะแนวและการมีจิตสาธารณะ โรงเรียน
กลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่องการศึกษาสภาพการดาเนินงานกิจการนักเรียน โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขต
อิง โขง สัง กั ดสานักงานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษามั ธยมศึก ษาเขต 36 ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้ ว ยดีด้ ว ยความเมตตาให้
คาปรึกษา แนะนาเละตรวจแก้ไ ขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนเกิดความถูก ต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตั้งแต่เริ่มดาเนินการ
จนกระทั่งเป็นเล่มสมบูรณ์ โดยได้รับความเมตตา กรุณา จาก ดร.น้าฝน กันมา อาจารย์ที่ปรึกษา ข้าพเจ้าขอขอคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษาไว้ ณ ที่น้ี
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาบริหารการศึกษา คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาวิทยาเขต
เชียงรายทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้อันทรงคุณค่าแก่ผู้วจิ ัย
ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ได้ตรวจเครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์สันติ บูรณะชาติ
ตาแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา นางสุดา นันไชยวงค์ รองผู้อานวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม และนายณรงค์ฤทธิ์
เสาร์เจริญ รองผู้อานวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม ที่ให้การชีแ้ นะแนวทางที่มีประโยชน์
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ขอขอบคุณผู้ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้บริหาร ครูผู้สอน โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ตลอดจนเพื่อนๆ สาขาบริหารการศึกษาและครอบครัว ที่มี
ส่วนช่วยเสริมสร้างกาลังกาย กาลังใจ จนทาให้การศึกษานีเ้ สร็จสมบูรณ์ไปด้วยดี
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การศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
A Study of School Administration Situation on Sufficiency of Schools Under The Office of
Chiang Rai Primary Education Area 3
จรินทร์ คามาปัน1* และ รักษิต สุทธิพงษ์2
Jarin Khammapan1* and Ruksit Suttipong 2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนในสังกัด
สานัก งานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในขอบข่ายการขับเคลื่อนหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 4 ด้าน 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อสภาพสภาพการบริหารสถานศึกษา
พอเพียงของโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในขอบข่ายการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 4 ด้าน จาแนกตาม ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาพอเพียง
และขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง จานวน 102 คน ได้แก่ ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห์โดยแจกแจง ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึ ก ษา พบว่ า สภาพการบริ ห ารสถานศึ ก ษาพอเพีย งของโรงเรีย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมมีสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีสภาพการบริหารสถานศึกษา
พอเพียงในระดับมากที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ด้านที่มีสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงในระดับน้อยที่สุด คือ ด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
คาสาคัญ: การบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาพอเพียง

Abstract
The aims of study was to 1) To study of school administration situation on sufficiency of schools under the
Office of Chiang Rai Primary Education Area 3 within the scope of driving the philosophy of sufficiency. 2) To study
the opinions of administrators on the state of school administration situation on sufficiency of schools under the
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Office of Chiang Rai Primary Education Area 3 within the scope of driving the philosophy of sufficiency. Classified
by Sufficiency Economy Experience and school size. The sample size was 102 persons. Including the director and
deputy director of the school. The research instruments were checklist. Data were frequency, percentage, mean,
and standard deviation.
The results showed that the sufficiency of school administration situation on sufficiency of schools under
the Office of Chiang Rai Primary Education Area 3 had a high level of school management. Considering the
individual aspect, it was found that there was a high level of school administration at all levels. The highest level
of management was the administration level, followed by the development of learners' activities. And the personnel
development of the school. The lowest level of school administration was the curriculum and instructional
management.
Keywords: School Administration, Suffice education

บทนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดาเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระ
ราชดารัสชีแ้ นะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี และได้ทรงเน้นย้า แนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ตลอดจน ใช้ความรู้ และคุณธรรมเป็นพืน้ ฐานในการดารงชีวติ การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถดารง
อยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ “เศรษฐกิจพอเพียง”เป็นปรัชญาชีถ้ ึงแนว
การดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
พัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ ก้าวทันต่อยุคโลกาภิ
วัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่
ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบ
รู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุก
ขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพืน้ ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏีและนัก
ธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก ภายนอกได้เป็นอย่างดี (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550, หน้า 6-9)
ในการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน จะต้องให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่
ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้
เข้มแข็ง พร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่ อการ
พัฒนาคุณภาพคน สถาบัน ระบบ โครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง สามารถเป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในอนาคต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, หน้า 1) รัฐบาลจึงได้มีการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้า
มาเป็ น หลั ก ในการก าหนดนโยบายเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นนโยบายด้ า นเศรษฐกิ จ และนโยบายด้ า นสั ง คม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 1-5) โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้
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ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) และฉบับที่ 10 (พ.ศ. 25502554) ซึ่งทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันให้อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คม
แห่งชาติ, 2550, หน้า 10-11) ต่อเนื่องมาถึงฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งมีหลักการสาคัญ คือ 1) พัฒนาตามหลัก
ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนให้ บัง เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่ง ขึ้นในทุก ระดับ 2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาให้ความสาคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและการมีสว่ น
ร่วมในการตัดสินใจของประชาชน 3) พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม และ 4)
ยึดวิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. 2570 “คนไทยภาคภูมิใ จในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่ง ความพอเพียง ยึดมั่นใน
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริก ารสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ ทั่วถึง มีคุณ ภาพ สัง คมมีความ
ปลอดภั ย และมั่ น คง อยู่ ใ นสภาวะแวดล้ อ มที่ ดี เกื้ อ กู ล และเอื้ อ อาทรซึ่ ง กั น และกั น ระบบการผลิ ต เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่ง แวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลัง งาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่ง ตนเองและแข่ง ขันได้ใ นเวทีโลก
สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี ” เป็นเป้าหมาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, หน้า 54)
และฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย ให้เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนา
ประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กาหนดหลักการ ไว้ดังนี้ 1) น้อมนาและ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งในทุ ก มิติ ก ารพั ฒ นาอย่ า งบู ร ณาการบนทางสายกลาง มี ค วาม
พอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี 2) คานึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้คนเป็นศูนย์ก ลาง เพื่อสร้าง
ความมั่นคงของชาติและเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และการบริหารจัดการ และ 3) มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ ทั้งกลไกที่เป็นกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ
เพื่อให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ ควบคู่กับการพัฒนากลไกในรูปแบบของคณะกรรมการในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับพืน้ ที่ (แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12, 2560,
หน้า 13-14)
ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต 3 มี ภ ารกิ จ ในการส่ ง เสริม สนั บ สนุน การจัด
การศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนในพืน้ ที่ 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอแม่จัน อาเภอแม่สาย อาเภอเชียงแสน อาเภอแม่ฟ้า
หลวง และอาเภอดอยหลวง ปัจจุบัน มีโรงเรียนในสังกัด จานวน 150 โรงเรียน (รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ 2559, 2559, หน้า 1) และได้เห็นความสาคัญที่จะทาให้โรงเรียนปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความรู้ ความ
เข้าใจ และนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เ ป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิต จึงได้สร้างความตระหนัก แก่
โรงเรียน ให้มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้โรงเรียนเห็นความสาคัญ มีความรู้
ความเข้าใจ และน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต ให้โรงเรียนมีการวาง
แผนการดาเนินงาน โดยการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา
กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ทั้งทางด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ให้ครูมีการจั ดทาหน่วยการเรียนรู้ แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการผลิตสื่อนวัตกรรมการ
เรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก
และนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการดาเนินชีวิต
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ปัจจุบัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีโ รงเรียนที่น้อมนาหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้และได้ประกาศให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึง ปี
พ.ศ. 2559 จานวน 150 โรงเรียน (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, 2552-2559, สื่อออนไลน์) คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จานวนโรงเรียนในสังกัด แต่ยังไม่มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง ของโรงเรียนในสังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในขอบข่ายการขับเคลื่อนหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3) ด้าน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ 4) ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อนาข้อมูลจากผลการศึกษามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงและขยายผลการยกระดับสถานศึกษาพอเพียง ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 3
ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในขอบข่ายการขับเคลื่อนหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 4 ด้าน (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อสภาพสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในขอบข่ายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 4 ด้าน จาแนกตาม ประสบการณ์ที่เ กี่ยวข้องกั บสถานศึก ษาพอเพียงและขนาด
โรงเรียน

วิธีวิทยาการวิจัย
ตัวแปรต้น
1. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
1.
พอเพียง
- 1-5 ปี
- 6-10 ปี
- 11-15 ปี
- 16 ปี ขึ้นไป
2. ขนาดโรงเรียน
- ขนาดเล็ก
- ขนาดกลาง
- ขนาดใหญ่

ตัวแปรตาม
การบริหารสถานศึกษาพอเพียง
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
- ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
- ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
- ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มุ่งศึกษาถึงสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงและความคิดเห็นของ
ผู้บริหารที่มีตอ่ สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ในขอบข่ายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 4 ด้าน คือ 1) ด้านการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
4) ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา จาแนกตามปัจจัยด้านประสบการณ์ ที่เกี่ ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพี ยง
ได้แก่ 1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16 ปีขนึ้ ไป และขนาดโรงเรียน ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

ผลการศึกษา
ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมมีสภาพการบริหารสถานศึก ษาพอเพียง ในระดับมาก (xˉ = 4.07) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีสภาพการบริหารสถานศึก ษาพอเพียง ในระดับมากทุกด้าน โดยสภาพการบริห าร
สถานศึกษาพอเพียงด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.21) รองลงมา คือ
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.13) ส่วนด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.89)

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล
1. ผู้บริหาร ในสังกัดสานัก งานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 86.30 มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงระหว่าง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.10 และอยู่ใน
โรงเรียนขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.10
2. สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 โดยรวมมีสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง ในระดับมาก (xˉ =4.07) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า มีสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง ในระดับมากทุกด้าน โดยสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง
ด้านการบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (xˉ =4.21) รองลงมา คือ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (xˉ =4.13) ส่วนด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับ
มาก (xˉ =3.89)
3. สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
เชียงราย เขต 3 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ในภาพรวมมีสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงในระดับมาก
(xˉ = 4.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีสภาพการบริหารสถานศึก ษาพอเพียง อยู่ในระดับมากทุก ข้อ ข้อที่มี
สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง ในระดับมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียนมีการดาเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติ
การประจาปีของโรงเรียน (xˉ =4.37) และข้อที่มีสภาพการบริหารสถานศึก ษาพอเพียงน้อยที่สุด ได้แก่ โรงเรียนมี
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ความสัมพันธ์กับชุม ชนและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(xˉ = 3.87)
4. สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
เชียงราย เขต 3 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในภาพรวมมีสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงใน
ระดับมาก (xˉ = 3.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง อยู่ในระดับมากทุก ข้อ
ข้อที่มีสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงในระดับมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชน ที่เสริมสร้างการพัฒนาคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ของผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง (xˉ = 4.37) และข้อที่มี
สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การนาหน่วย
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (xˉ = 3.78)
5. สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
เชียงราย เขต 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในภาพรวมมีสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง ในระดับมาก
(xˉ = 4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี สภาพการบริหารสถานศึก ษาพอเพียง อยู่ในระดับมากทุก ข้อ ข้อที่มี
สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงในระดับมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียนมีแผนงาน โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง (xˉ = 4.41) และข้อที่มีสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงน้อยที่สุด ได้แก่ โรงเรียนมี
การนาผลการติดตามมา ปรับปรุง พัฒนา กิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ โรงเรียนมีการนา
ผลการติดตามมา ปรับปรุง พัฒนา การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (xˉ = 3.96)
6. สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
เชียงราย เขต 3 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ในภาพรวมมีสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง ในระดับ
มาก (xˉ = 4.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มี
สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียนมีแผนงาน โครงการ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (xˉ = 4.32) และข้อที่มี
สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงน้อยที่สุด ได้แก่ โรงเรียนมีการขยายผลและเผยแพร่ ผลการดาเนินชีวิตและ
ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน (xˉ = 3.89)
อภิปรายผล
1. สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีสภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียง ในระดับมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียนมีการดาเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของโรงเรียน และข้อที่มีสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงน้อยที่สุด ได้แก่ โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและให้ชุมชนมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยปรากฎ
เช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
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เขต 3 มีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มากาหนดเป็นนโยบายของ
โรงเรียนและนามาบูร ณาการในแผนปฏิบัติง านประจ าปีข องโรงเรียน และได้มีก ารดาเนินการตามน โยบายและ
แผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน การติดตามผลการดาเนินการตามนโยบาย การนาผลการติดตามมาพัฒนา มี
แผนงานด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารจัดการอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนหลัก
ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย งสู่สถานศึก ษา เป็นไปตามนโยบายของกระท รวงศึก ษาธิก ารที่ ก าหนดไว้ แต่ยัง มี
ความสัมพันธ์กับชุมชนและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
น้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์ฉาย นวลจันทร์ (2557) ได้ทาวิจัยเรื่อง ศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
ราชบุรี เขต 2 พบว่า สภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มี
สภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย คือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ด้านผลลัพธ์ ภาพความสาเร็จ และด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ตามลาดับ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเมธี อ้วนล่า ได้ทาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการดาเนินงาน
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวังเหนือวิทยา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 พบว่า
สภาพการดาเนินงานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวังเหนือวิทยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็นทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการ ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพั ฒนาบุคลากร และด้านการออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้ ตามลาดับ ส่วนผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงพบว่า ได้ทราบ
แนวทางในการพั ฒ นาทั้ ง 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ ด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากร ด้ า นการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้และด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ด้านหลักสูตรและการจัด การเรียนการสอน ในภาพรวมมีสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี สภาพการบริหารสถานศึก ษาพอเพียงในระดับ มากที่สุด ได้แก่
โรงเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ที่เสริมสร้างการพัฒนาคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ของ
ผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง และข้อที่มีสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ โรงเรียนมีการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล การนาหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผลการวิจัยปรากฎเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียง โดยโรงเรียนมีหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครบกลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ มี ก ารจั ด หา การผลิ ต การใช้ เผยแพร่ สื่ อ การเรีย นรู้ มี ก ารใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ภู มิปั ญ ญาท้ อ งถิ่ นในชุม ชน
ที่เสริมสร้างการพัฒนาคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แต่ยังมีการนิเทศติดตามและประเมินผล ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของสุน ทร
จงเพียร (2556) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า การบริหารสถานศึกษาพอเพียงตามความคิดเห็นของบุคลากรซึ่งมีตาแหน่งเป็น
ผู้บริหารโดยรวมและรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและรายข้อเรื่องการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง อยู่ในระดับมากที่สุด
ครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
รายข้อเรื่องการนาผลการติดตามมาพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่
ในระดับมากที่สุด
3. สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในภาพรวมมีสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี สภาพการบริหารสถานศึก ษาพอเพียงในระดับ มากที่สุด ได้แก่ โรงเรียนมี
แผนงาน โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง และข้อที่มีสภาพการบริหารสถานศึกษา
พอเพียงน้อยที่สุด ได้แก่ โรงเรียนมีการนาผลการติดตามมา ปรับปรุง พัฒนา กิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ โรงเรี ย นมี การนาผลการติ ด ตามมา ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา การด าเนิ น กิ จกรรมเพื่ อ สังคมและ
สาธารณประโยชน์ ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยปรากฎเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 3 มีแผนงาน โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน มีกิจกรรมแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จัก การวางแผนชีวิต ของ
ตนเอง มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด หรื อผู้บาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมชุมนุม ชมรม ที่มี
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม หลักคาสอนทางศาสนา ในการจัดกิจกรรมนักเรียนที่สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียน นาผลการติดตามมาปรับปรุง พัฒนา
กิ จ กรรมนั ก เรี ย น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด จิ ต อาสาและมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและ
สาธารณประโยชน์ ผู้เรียนได้มีสว่ นร่วมในการแก้ปัญหา พัฒนาสถานศึกษา ชุมชน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม โดยโรงเรียนมีการติดตามผลการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญศรี แก้วใจดี
(2555) ได้ทาการวิจัยเรื่องการจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า การจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
กรุง เทพมหานคร โดยรวมอยู่ใ นระดับมาก และเมื่ อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและด้านการก ากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอยู่ใ น
ระดับมาก รองลงมาตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายด้านพบว่าการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและด้านการ
จัดการเรียนการสอนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการศึกษาปัญหาพบว่า ครูไม่เข้าใจ
หลักสูตรและการสอนแบบบูรณาการ การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ตลอดจน ขาดการบันทึกและการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารควรให้ความสาคัญกั บการจัด ทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึ ก ษา
รวมทั้ง ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนที่กาหนดไว้
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4. สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ในภาพรวมมีสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียนมีแผนงาน
โครงการ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และข้อที่มีสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงน้อยที่สุด ได้แก่ โรงเรียนมีก ารขยายผลและ
เผยแพร่ ผลการดาเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน ผลการวิจัยปรากฎเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีแผนงาน โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ ตะหนักในคุณ ค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนิน
ชีวิต และปฏิบัติภาระกิจหน้าที่ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้ และโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดาเนิน
ชีวิต แก่บุคลากรของสถานศึกษา มีการติดตามผลการดาเนินโครงการ กิจกรรม พัฒนาบุคลากร และนาผลการ
ติดตามมาปรับปรุง พัฒนาการดาเนิ นโครงการกิจกรมพัฒนาบุคลากร ตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นลินี มีผิว (2556) ได้ทาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า สภาพการจัดการศึกษาตาม
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึก ษา ด้านกิจกรรม
ผู้เ รียน ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามลาดับ และระดับปานกลางคือ ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
ข้อเสนอแนะ
ผู้ศึกษาขอเสนอแนะจากผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้บริหารควรมีสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และให้ชุมชนมีสว่ นร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ความตระหนัก และสร้างความเข้ม แข็ง
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารควรมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อนาไป
ปรับปรุง พัฒนา เพื่อให้ไ ด้หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณ ภาพ และควรมีก ารจัดแสดง เผยแพร่
ประกวด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียน ที่เกิดจากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่ าง
ต่อเนื่อง และจัดทาหลักสูตรท้องถิ่นหรือหลักสูตรที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายตามความสนใจของนักเรียน
3. ด้านการจั ดกิจกรรมพัฒนาผู้เ รียน สถานศึก ษาควรจัดทาแผนงาน โครงการส่ง เสริม กิจกรรมของ
นักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม และหลักคาสอน
ทางศาสนาในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึก ษา ควรจัดทาโครงการส่งเสริมบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจและการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงมีการขยายผลและเผยแพร่ผล
การดาเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้ สาเร็จลงได้ด้วยผู้ศึกษาได้รับความอนุเ คราะห์เ ป็นอย่างดียิ่ง จาก ดร.
รักษิต สุทธิพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คาแนะนา ปรึกษา พร้อมทั้งตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจ
ใส่ เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง จนการศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองสมบู ร ณ์ ผู้ ศึ ก ษาขอขอบพระคุ ณ เป็ น อย่ า งสู ง ไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ คณะผู้เชี่ยวชาญ คือ นายสุทธิพร กันทาเดช ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปางห้า นายเอี่ยม บริบูรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด และนางถนอม เกเย็น ศึก ษานิเ ทศก์ช านาญการพิเ ศษ ที่ไ ด้ใ ห้ความกรุณ า
ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม แก้ไขและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
3 ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามอนุ เ คราะห์ อ านวยความสะดวก และให้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการเก็ บ ข้ อ มู ล และตอบ
แบบสอบถาม คุณ ค่าและประโยชน์อันพึง มีจากการศึก ษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศึก ษาขออุทิศแด่ผู้มีพ ระคุณ ทุก ๆ ท่าน
ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
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การศึกษาสภาพและความต้องการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสหวิทยาเขตภูกามยาว สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
The Study of the State and Need of Practice Based on standard Code of
Ethics for Teachers in the Secondary Schools under the Phukamyao
Educational Area United, Secondary Educational Service Area Office 36
สุรชัย วรภูรีกุล1* และ สุนทร คล้ายอ่า2
Surachai Worapureegul1* and Suntorn Klaium2
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพการปฏิ บั ติ ต นตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ครู ความต้องการและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสหวิทยาเขตภูกามยาว สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารและข้าราชการครู จานวน 228 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการบรรยาย
ผลการศึกษา พบว่าการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู ในภาพรวมระดับ
จรรยาบรรณอยู่ในระดับ มากที่สุด พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับจรรยาบรรณอยู่ในระดับ มากที่สุด 7 ด้าน
ได้แก่ ด้านการให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค ด้านความรัก เมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กาลังใจ
แก่ศิษย์ ด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้อ งดี
งามแก่ศิษย์ ด้านการไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ หรือขัดขวางความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม
ของศิษย์ ด้านช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม ความสามัคคีในหมู่คณะและด้านความรัก
ศรัทธา ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ และมีระดับจรรยาบรรณอยู่ระดับมาก
2 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์และ ด้านการปฏิบัติตนเป็น
ผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สัง คม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่ง แวดล้อม รัก ษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผลสรุปเกี่ยวกับความ
ต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู พบว่าครูควรนาข้อค้นพบในการวิจัยไป
ใช้ในการพัฒนาจรรยาบรรณของตนเองในทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ องค์กร ต่อศิษย์และผู้รับบริก ารต่อไป
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Abstract
The purposes of this Independent Study were 1) to study the state of code of conduct and 2) to study the
needs and suggestions for code of conduct; for teachers in the secondary schools under the Phukamyao Educational
Area United, Secondary Educational Service Area Office 36. The samples in this study consisted of 228 persons,
both the school’s administrators and teachers. The data were collected by closed form questionnaires and structured
interview, analyzed by percentages, mean, standard deviation.
The results of this study found that the practice follow code of ethics of the teachers in secondary schools
under the Phukamyao Educational Area United, Secondary Educational Service Area Office 36 in overviews at highest
level. Considering 5 categories 9 aspects, there were 3 categories 7 aspects in highest level as followed: Code of
conduct for disciples and recipients category; The first aspect is service with sincerity and equality. The second aspect
is loving, kindness, caring and encourage the disciples and recipients equally. The third aspect is to be a good model;
physical, speech and mind. The fourth aspect is to encourage the right learning, skills and habits for the disciples and
the recipients with fullness and integrity. The fifth aspect is do not act as hostile or impede the physical, mental,
emotional and social progress of the disciples and the recipients.Code of conduct for companion category; The sixth
aspect is helping each other creatively, strongly in moral system, harmony among the teachers and Code of conduct
for profession category; The seventh aspect is love, faith, honesty, responsibility for the profession and to be a good
member of the professional organization. Beside, there were 2 categories and 2 aspects in high level; Code of conduct
for individual category; The eighth aspect is self-discipline, professional development, personality and vision and Code
of conduct for Social service; The ninth aspect is: to be a leader in economic conservation, society, art and culture,
knowledge, environment, Keep the interests of the collective and adhere in the democratic regime with the monarchy.
For needs and suggestions for improving themselves in code of conduct for individual, Code of conduct for profession,
Code of conduct for disciples and recipients, Code of conduct for profession Companion and Code of conduct for Social
service. This is for the highest interests of the organization, disciples and recipients.
Keywords: Code of ethics for teachers

บทนา
ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 และ (ฉบับที่ 3) 2553 จึงได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา (หมวด 1)
ไว้วา่ “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข”และได้กาหนดแนวทางการ
จัดการศึกษา (หมวด 4) ไว้ 2 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนสาคัญที่สุดและผู้เรียนทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง เต็มตาม
ศักยภาพ 2) การจัดการศึกษาต้องเน้นความรู้ คุณธรรมและกระบวนการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะที่
เป็น “แม่พิม พ์ ” จาเป็นต้องประพฤติเ ป็นแบบอย่างที่ดี เ สียก่ อน ดัง คากล่าวที่ว่า “ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคาสอน”
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พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 จึงได้กาหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐาน
วิชาชีพ (มาตรา 50) ประกอบด้วย 5 หมวด ได้แก่ หมวด 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง หมวด 2 จรรยาบรรณต่อวิช าชีพ
หมวด 3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ หมวด 4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและหมวด 5 จรรยาบรรณต่อ
สังคมทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาของประเทศไทยสาเร็จลุล่วงดังจุดมุ่งหมายข้างต้นในที่สุด
เมื่อกล่าวถึงความสาเร็จด้านจัดการศึกษา หนึ่งในประเทศที่ได้รับการกล่าวขานว่ามีระบบการศึกษาดีมาก
ที่สุดในโลก คือ ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเราพบว่าครูฟินแลนด์มีจิตสานึก และ ความรับผิดชอบในหน้าที่สูง โดยที่ไม่ต้อง
ใช้ระบบประเมินมารับประกันคุณภาพ เพราะครูทุกคนมีความเอาใจใส่ มุ่งมั่นให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จด้วยตัวเอง อัน
เป็ น ปั จ จั ย ที่ ท าให้ ป ระชาชนของประเทศฟิ นแลนด์ เ ชื่ อ มั่น ในผู้เ ป็ นครู อย่ า งมาก" และสิ่ ง ที่ ท าให้ เ กิ ด Trust และ
Accountability ที่สมดุลกันในระบบการศึกษา คือความร่วมมือ และประสานการทางานกันจากทุกภาคฝ่าย โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ฝ่ายคือ 1. นักครุศึกษา 2. โรงเรียน 3. ผู้ปกครองและชุมชน (จุฑารัตน์ วิบูลผล: 2557) ขณะที่ประเทศ
สิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นประเทศที่ระบบการศึกษามีคุณภาพระดับต้น ๆ ของโลก จากการศึกษาพบว่าประเทศสิง คโปร์
สนับสนุนการประเมินครูและการพัฒนาวิชาชีพครูเป็นอย่างยิ่ง มีระบบพัฒนาวิชาชีพครูที่เรียกว่า “Education Service
Professional Development and Career Plan” (Edu–Pac) โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของครูให้สูง สุด ในแผน
นี้มีองค์ประกอบ 3 ส่วนได้แก่ 1) เส้นทางวิช าชีพ (Career path) 2) ระบบการให้ร างวัลค่ าตอบแทน (Award and
Remuneration) และ 3) ระบบการประเมิน (Evaluation) ในด้านมาตรฐานวิชาชีพ ประเทศสิงคโปร์ได้กาหนดมาตรฐาน
วิชาชีพครูไว้ 3 ข้อ ประกอบด้วย 1) มาตรฐานการประเมินผู้ประกอบวิชาชีพครูและการเสริมสร้างขวัญ และกาลังใจ
ต่อผลการปฏิบัติงาน 2) มาตรฐานการสรรหาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ 3) การประเมินวิชาชีพครู ซึ่งพบว่าจะให้ผล
การประเมินเชิงบวกค่อนข้างมากต่อครูและการจัดการเรียนการสอนของครู (อ้างอิงในอรรณพ จีนะวัฒน์ และรัตนา
ดวงแก้ว, 2557, หน้า 26)
สาหรับประเทศไทย แม้จะมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกั บมาตรฐานวิช าชีพ ครูไ ว้ อย่ างชั ดเจน แต่ก็ ยัง ปรากฏว่ามี หลายเหตุก ารณ์ ที่แ สดงถึง ความละเลยต่ อ
มาตรฐานดังกล่าวที่สะท้อนถึงปัญหาด้านศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา อาทิ ปัญหาการคัดลอกผลงานวิชาการ ปัญหาครูละเลยการสอนในชั้นเพื่อประกอบอาชีพส่วนตนปั ญ หาด้ า นชู้
สาว ปั ญ หาการดื่ม สุ ร าในระหว่ า งปฏิบั ติ ห น้ า ที่ ปั ญ หาผู้ บ ริ ห ารไม่ บ ริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิบ าล ขาดความ
รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน ดังเช่นผลงานวิจัยของของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้ตอบ
โจทย์ร ะบบการศึกษาไทยว่าใจกลางของปัญหาคือการขาดความรับผิดชอบ (Accountability) ของระบบการศึกษา
ตลอดทุกขัน้ ตอนเพราะถึงแม้จะลงทุนด้านการศึกษามากมายแต่คุณภาพการศึกษามีแนวโน้มต่าลง นั่นสะท้อนให้เห็น
ถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ประกอบวิช าชีพทางการศึกษาในทุก ๆ ด้านยังอ่อนแออยู่
มาก (อรรณพ จีนะวัฒน์ และ รัตนา ดวงแก้ว; 2557, หน้า 4)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ ของ
ข้าราชการครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสหวิทยาเขตภูกามยาว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เพื่อให้ทราบสภาพและความต้องการของครูในการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู และผู้เกี่ยวข้อง
สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการส่งเสริม กากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยมี
เป้าหมายสุดท้ายในตัวครู คือ ครูเป็นบุคคลที่สังคมให้ความเชื่อมั่น (Trust) และครูเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ (Accountability) ให้สมกับที่วิชาชีพครูได้ชื่อว่า เป็นวิชาชีพชั้นสูงต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสหวิทยาเขตภูกามยาว สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2. เพื่อศึกษาความต้องการและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ ของ
ข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสหวิทยาเขตภูกามยาว สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสหวิทยาเขตภูกามยาว สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จานวน 9 โรงเรียน ที่ ปฏิบัติราชการอยู่ในปีการศึก ษา 2560 โดยแยกเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 24 คน และเป็นข้าราชการครู จานวน 507 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 531 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสหวิทยาเขตภูกามยาว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จานวน 9 โรงเรียนที่ ปฏิบัติราชการอยู่ในปีการศึกษา 2560 แยก
เป็นผู้บริหารโรงเรียนละ 1 คน รวม 9 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง และเป็นข้าราชการครู จานวน 226 คนซึ่งเทียบ
จานวนประชากรและกลุ่ม ตั ว อย่ างจากตารางของเครซี่ และมอร์ แกน (Krejcie&Morgan Table) โดยใช้วิธีก ารสุ่ ม
ตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling) เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตาตามสัดส่วนจานวนประชากรของแต่ละ
โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จานวน 235 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งแบ่งเป็น 2 ฉบับ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึน้ ตามแนวคิดและหลักการ ดังนี้
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ประเภทปลายปิด (Closed Form) แบบมาตรส่วนประมาณค่ า (Rating
Scale) มี 5 ระดับ ของ Rensis Likert ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป (Check List) ของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการทางานและภาระงานสอน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิช าชีพ ของข้าราชการครูใ น
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสหวิทยาเขตภูกามยาว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ทั้ง 5 หมวด 9
ด้านจานวน 37 ข้อ นาเครื่องมือไปให้ผู้เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบเพื่ อ หาความสอดคล้ อง (Index of Item – Objective
Congruence: IOC) โดยใช้เกณฑ์รายข้อ มีค่าเท่ากับ 0.5-1.0 ถึงว่าข้อนั้น ๆ มีความตรงเชิงเนื้อหา ความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้างและถูกต้องในการใช้ภาษา โดยใช้สูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบิลตัน (Rovinelli and Hambleton, 1977 : 4960) (สุวมิ ล ติรกานันท์, 2554, หน้า 148) ดังนี้

IOC =

(R)

𝑵

โดย  R เป็นผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
N

เป็นจานวนผู้เชี่ยวชาญ
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ซึ่งค่า IOC ของแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและความต้องการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณของ
ข้าราชการครูที่คานวณได้เท่ากับ 1.0 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้จริง (Try Out) และนาผลการทดลองมาทาการ
วิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α–Coefficient) ตาม
วิธีก ารของครอนบาค (Cronbach) (สุวิม ล ติร กานันท์, 2554, หน้า 152-161) โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นของค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาไว้ที่ .70 ขึน้ ไป ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .91
ตอนที่ 3 เป็นแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ ของข้ า ราชการครู ในโรงเรีย นมัธยมศึ ก ษา สั ง กั ด สหวิท ยาเขตภูก ามยาว ส านั ก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36
2. แบบสัมภาษณ์ (Oral Questionnaire) แบบมีคาถามแน่นอน ประกอบด้วย 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไป (Check List) ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 3 ข้ อ ได้ แ ก่ เพศ
ประสบการณ์การบริหารและขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นคาถามปลายเปิด แบ่งออกเป็น 5 หมวด 9 ด้านเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาหรือส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพสูงขึน้
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ดังนั้นผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้ให้สัมภาษณ์ ใช้โดยใช้ค่าสถิติพนื้ ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ
(Percentage:%) นาเสนอในรูปตารางประกอบคาบรรยาย
2. การวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรสภาพการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครูใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS ค่าสถิตทิ ี่ใช้วิเคราะห์ได้แก่ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลและแปล
ความหมายเป็นระดับจรรยาบรรณ พร้อมทั้งนาเสนอในรูปตารางประกอบคาบรรยาย
3. การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและข้อเสนอแนะของข้าราชการครูและผู้บริหารถานศึกษา ใช้การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content analysis)

ผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาสภาพการปฏิบั ติ ตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ของข้ า ราชการครู ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสหวิทยาเขตภูกามยาว สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ให้สัมภาษณ์
1.1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้าราชการครู: พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นเพศหญิงมากที่สุด จานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 59.36 และเป็นเพศชาย จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 40.64
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 คือ รองลงมา
เป็นระดับปริญญาโท จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 41.60 และมีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาโท จานวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.50 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์การทางาน ระหว่าง 21-30 ปี มากที่สุด จานวน 71 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.40 รองลงมามีประสบการณ์ทางานระหว่าง 11-20 ปี จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 29.20
มีประสบการณ์ทางานระหว่าง 0-10 ปี จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80 และมีประสบการณ์นานมากกว่า 30 ปี
จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 ขณะที่ภาระงานสอนของผู้ตอบแบบสอบ ถามที่มากที่สุด คือ ระหว่าง 16-20
ชั่วโมง/ สัปดาห์ จานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 56.20 รองลงมาคือ มีภาระงานสอนระหว่าง 10-15 ชั่วโมง/ สัปดาห์
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จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 30.10 มีภาระงานสอนมากกว่า 20 ชั่วโมง/ สัปดาห์ จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ
11.40 และมีภาระงานสอน ต่ากว่า 10 ชั่วโมง/ สัปดาห์ จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 ตามลาดับ
1.2 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา: พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์เป็น
เพศชายมากที่สุด จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 และเป็นเพศหญิง จานวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 11.11 ผู้ให้
สัม ภาษณ์ มีประสบการณ์การบริหารนานที่สุด คือ ระยะเวลามากกว่า 15 ปี จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44
รองลงมาคือ ระยะเวลา 1-5 ปี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีประสบการณ์การบริหารเป็นระยะเวลา 6-10 ปี
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 และมีประสบการณ์การบริหารเป็นระยะเวลา 11-15 ปี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ
11.11 โดยเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก จานวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เท่ากับสถานศึกษาขนาดกลาง มีจานวน 3
โรงเรียนเช่นเดียวกัน รองลงมาคือ สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีจานวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 22.22 และเป็น
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จานวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 11.11
2. ผลการศึกษาสภาพการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู
ผลการศึกษาด้านสภาพการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครูในโรงเรียน
มัธยมศึก ษาสัง กัดสหวิทยาเขตภูกามยาว สานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 36 ทั้ง 5 หมวด 9 ด้าน
ภาพรวมมีระดับจรรยาบรรณอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีระดับจรรยาบรรณในระดับ มากที่สุด 3 หมวด 7 ด้าน และมี
ระดับจรรยาบรรณมาก 2 หมวด 2 ด้าน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ระดับมากที่สุด ได้แก่ หมวดจรรยาบรรณ
ต่อศิษย์และผู้รับบริการ ด้านการให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์
จากการใช้ตาแหน่ง หน้ า ที่โ ดยมิช อบ ด้านความรัก เมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลื อ ส่ง เสริม ให้ก าลัง ใจ แก่ศิษย์ แ ละ
ผู้รับบริการโดยเสมอหน้า ด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดที ั้งทางกาย วาจาและจิตใจ ด้านการส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจและ
ด้านการไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์หรือขัดขวางความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และ
ผู้รับบริการ รองลงมาเป็นหมวดจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ด้านพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่าง
สร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ หมวดจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ด้านความรัก
ศรัทธา ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพและมีระดับจรรยาบรรณในระดับมาก
ได้แก่ หมวด หมวดจรรยาบรรณต่อตนเอง ด้านการมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์
และหมวดจรรยาบรรณต่อสังคม ด้านการปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม
ภู มิ ปั ญ ญา สิ่ ง แวดล้ อ ม รั ก ษาผลประโยชน์ข องส่ ว นรวม และยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ตามลาดับ
3. ผลการศึกษาความต้องการและข้อเสนอแนะของตอบแบบสอบถามและผู้ให้สัมภาษณ์
3.1 ผลการศึกษาความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้าน 1 การมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์: ครูต้องมีวินัยในตนเอง
มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ทั้งด้านวิชาชีพ ด้านร่างกาย จิตใจ และการดารงชีวิต มีความรอบ
รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกเสมอครูต้องเคารพสิทธิของเด็ก และส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก หน้าที่ของตนเองให้
ผู้เรียนตระหนักและเคารพกฎ กติกา ระเบียบของสังคมหรือกฎหมายของบ้านเมือง
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ด้าน 2 ความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ :
ครูต้องตระหนักถึง ความเป็นวิช าชีพ ชั้นสูง ครูต้องอุทิศตนในการพัฒนาวิช าชีพ และองค์ก รวิช าชีพ อย่างต่อเนื่อง
ปกป้องรักษาไว้ซึ่งเกียรติของความเป็นครู มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพของตนมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพอย่างเต็มเปี่ยม
ด้าน 3 รัก เมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กาลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่ โดย
เสมอหน้า: ครูต้องเป็นเสมือนบิดามารดาของศิษย์ มีความรักและเมตตาลูกศิษย์ทุกคนอย่างบริสุทธิ์ใจ คอยอบรม
สั่งสอน ให้คาปรึกษาให้ความช่วยเหลือให้กาลังใจแก่ศิษย์ โดยคานึงถึงศักยภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ปฏิบัติ
ต่อศิษย์ดว้ ยความยุติธรรม
ด้าน 4 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศษิ ย์และผู้รับบริการตามบทบาท
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ: ครูต้องตระหนักถึงความสาคัญของวิชาชีพครูที่มีต่อสังคมและ
ประเทศชาติ ด้วยการพัฒนาศิษย์อย่างเต็มกาลังความสามารถ ไม่ ปิดบังซ่อนเร้นความรู้ ความจริงให้ศิษย์มีความรู้
ความสามารถที่ถูกต้อง มีทักษะ ลักษณะนิสัยและคุณธรรมจริยธรรมที่ดี ขณะเดียวกันครูต้องเป็นนักเรียนรู้ พร้อมที่
จะเรียนรู้จากลูกศิษย์หรือเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับลูกศิษย์
ด้าน 5 ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดที ั้งทางกาย วาจาและจิตใจ: ครูต้องประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดใี ห้แก่ศิษย์และสังคม ทั้งทางกาย วาจา จิตใจ ได้แก่การแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ การพูดจา
ไพเราะ มีเหตุมีผล การแสดงกิริยาท่าทางที่สุภาพเรียบร้อย ทั้งนี้ต้องตั้งอยู่บนพืน้ ฐานของหลักคุณธรรมศีลธรรมและ
กฎหมาย
ด้าน 6 ไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์
และผู้รับบริการ: ครูต้องไม่สง่ เสริมศิษย์ในทางที่ผิดหรือไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ขัดต่อหลักศีลธรรม หลักศาสนา
หรือค่านิยม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
ด้าน 7 ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้
ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ครูต้องถ่ายทอด ปลูกฝัง
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สิ่งที่ดงี ามให้กับศิษย์อย่างเต็มกาลังความสามารถ
ด้าน 8 พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง กันและกั นอย่างสร้างสรรค์โดยยืดมั่นในระบบคุณ ธรรมสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ: ครูและสถานศึกษาต้องสร้างค่านิยมในเรื่องคุณธรรมและความสามัคคีในหมู่คณะร่วมกัน สร้าง
วัฒนธรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันให้มากขึ้น ครูควรมีนาใจ
้ มีจติ อาสาในการที่จะช่วยเหลือเพื่อนครูด้วยกัน
ไม่คิด พูดหรือทาในสิ่งที่จะทาลายความสามัคคีในหมู่คณะ ****
ด้าน 9 พึงปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยืดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษั ตริ ย์
ทรงเป็นประมุข ซึ่งครูและสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มากขึ้นกว่าเดิม
3.2 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะของผู้ให้สัมภาษณ์
ด้าน 1 การมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิช าชีพ บุคลิก ภาพและวิสัยทัศน์ : ควรมีก ารปฏิรูป
รูปแบบหรือวัฒนธรรมในการทางานขององค์ก ร “ให้ครูไ ด้มีเ วลาทาหน้าที่ครูอย่างเต็ม ที่ ” และควรมีก ารปฏิรู ป
กระบวนการได้มาซึ่งครู ตั้งแต่การผลิต การคัดเลือกและการพัฒนาเพื่อให้ได้ครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเป็น
ครูอย่างแท้จริง
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ด้าน 2 ความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ:
ควรต้องมีระบบการพัฒนาสนับสนุนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) อย่าง
จริงจัง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาภายในองค์กรอย่างยั่นยืน
ด้าน 3 รัก เมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กาลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดย
เสมอหน้า: ครูควรคานึงถึงเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของศิษย์เพื่อป้องกันมิให้ครูล่วงละเมิดต่อสิทธิอันชอบธรรมของศิษย์
โดยการปฏิบัติยึดหลักศีลธรรมและหลักกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เป็นแนวปฏิบัติ
ด้าน 4 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาท
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ: สถานศึกษาควรมีการออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมการ
เรียนรู้ ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ถูกต้องดีงามหลากหลายให้แก่ศิษย์มากขึ้น โดยเฉพาะควรมีกิจกรรมส่งเสริมให้ศษิ ย์เกิด
ลักษณะนิสัยที่ดี มีความเสียสละมากขึ้น มีความสามารถในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงไปของสังคม
ด้าน 5 ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ: ครูควรปฏิบัติต่อผู้อื่น
ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร เสมอต้นเสมอปลาย มีความรับผิดชอบต่อคาพูดและการกระทามากยิ่งขึน้
ด้าน 6 ไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์
และผู้รับบริการ: ครูควรส่งเสริมและพัฒนาศิษย์ตามความถนัด ความสนใจ ขณะเดียวกัน ครูควรจะส่งเสริม ปกป้อง
สิ ท ธิ ห รื อ จั ด กิ จ กรรมที่ จ ะส่ ง เสริม ความเจริ ญ งอกงามของศิ ษ ย์ ทั้ ง ทางด้ า นกาย สติ ปั ญ ญา จิ ต ใจและอารมณ์
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเต็มกาลังความสามารถของตน
ด้าน 7 ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้
ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม: ครูควรช่วยเหลือศิษย์ทั้ง
เรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัวอย่างเต็มใจโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่คานึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่ใช้ฐานะ ชื่อเสียงทั้ง
ของตนเองและของสถาบันหรือองค์กรวิชาชีพ ในการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควร
ด้าน 8 พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกั นและกั นอย่างสร้างสรรค์โ ดยยืดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ: ควรรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองตามบทบาทอย่างสุดความสามารถ และที่สาคัญครูทุกคนควร
ตระหนักถึงความสาคัญของความสามัคคีและร่วมมือกันโดยมีเป้าหมายร่วมกัน ****
ด้ า น 9 พึ ง ปฏิ บั ติ ต นเป็ น ผู้ น าในการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม ศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญา
สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยืดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรง
เป็นประมุข: ครูควรดารงชีวิตให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแบบอย่างที่ดแี ก่สังคม ชุมชน
โดยถือว่าการพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมนั้นเป็นหน้าที่สว่ นหนึ่งของครูและสถานศึกษา

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการจากวิจัยดังกล่าว มีประเด็นที่นา่ สนใจที่จะนามาอภิปราย ดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาสภาพการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู
หมวด 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง ด้านที่ 1 การมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและ
วิสัยทัศน์ พบว่าข้าราชการครูมีร ะดับจรรยาบรรณอยู่ใ นระดับ มาก ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่ประพ ฤติตน
เหมาะสมกับสถานภาพความเป็นครู ให้ความเคารพกฎหมาย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด อบายมุข หรือประพฤติชู้สาว
เอาใจใส่และรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จลุล่วงด้วยดี ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตามประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของสัง คม มีการพัฒนาตนเองในด้านวิช าชีพ โดยการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีก ารใหม่ ๆ
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ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกด้าน แล้วนาองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาศิษย์อยู่เสมอสอดคล้องกับงานวิจัยของ
มาลินี บุณ ยรัตพันธุ์ (2553) ศึกษาเรื่อง จรรยาบรรณวิช าชีพ ของมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าหลัก สูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่าจรรยาบรรณต่อตนเองอยู่ในระดับ มาก สอดคล้องกับลักษณะครูที่ดีตามทัศนะของ
Hessong and Weeks (1991 อ้างอิงใน ไพพรรณ เกียรติโชติชัย (2536, หน้า 53-58) ได้กล่าวไว้ว่า ครูควรเป็นบุคคล
ที่กระทาตนให้เป็นแบบอย่างที่ดตี ่อศิษย์และสังคม
หมวด 2 จรรยาบรรณต่อ วิชาชีพ ด้านที่ 2 ความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ พบว่า ข้าราชการครูมีระดับจรรยาบรรณอยู่ในระดับ มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครู
มีความความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพครู รักษาชื่อเสียงและปกป้องศัก ดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ยกย่องและให้
เกียรติผลงานวิชาการของผู้อื่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิก มีความซื่อสัตย์สุจริตตามระเบียบและแบบแผน
ของทางราชการ มีความทุ่มเท เสียสละและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เลือกใช้หลักวิชาที่ถูกต้อง
สร้างสรรค์เทคนิควิ ธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เทอด ทองชัย (2560) ซึ่งได้ศึก ษา
จรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด ล าพู น ผลการวิ จั ย พบว่ า การปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ด้ า น
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด
หมวด 3 จรรยาบรรณต่อศิษย์และผู้รับบริการ ด้านที่ 3 รัก เมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กาลังใจ
แก่ศิษย์และผู้รับบริการโดยเสมอหน้า พบว่าในภาพรวม ข้าราชการครูมีระดับจรรยาบรรณอยู่ในระดับ มากที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะครูมีการเสริมสร้าง ชมเชยให้กาลังใจศิษย์และผู้รับบริก ารให้เ กิดความภาคภูมิใ จในตนเองคอย ให้
คาปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์และผู้รับบริการด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มกาลังความสามารถและเสมอภาค ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นริศรา เหมหงษา (2552) ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครู
ในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยในด้านนีม้ ีระดับจรรยาบรรณ
มาก ด้ า นที่ 4 การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเรีย นรู้ ทั ก ษะและนิ สั ย ที่ ถู ก ต้ อ งดี ง ามแก่ ศิษ ย์ แ ละผู้รับ บริ ก ารอย่ างเต็ม
ความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ พบว่าในภาพรวมครูมีระดับจรรยาบรรณอยู่ในระดับ มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ครูมีการส่งเสริมให้ศิษย์เกิดนิสัยที่ถูกต้องดีงาม ปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข ครูอุทิศตน เพื่อพัฒนาให้
ศิษย์ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถตามความถนัดและเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและครู ส่งเสริม ให้
ศิ ษ ย์ เ ลื อ กวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสมกั บ ตน รู้ จั ก แสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเองจากแหล่ ง เรี ย นรู้ อ ย่ า งหลากหลาย
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภัสรา ดียิ่ง (2551) ศึกษาเรื่องการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณวิช าชีพครูโรงเรี ย นใน
กลุ่มสหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลการศึกษาในด้านนี้
ทั้งภาพรวมและรายข้อ มีระดับจรรยาบรรณ มากที่สุด ด้านที่ 5 ด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทาง
กาย วาจาและจิตใจ พบว่าในภาพรวมครู มีระดับจรรยาบรรณอยู่ในระดับ มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูประพฤติ
ตน เป็นแบบอย่างที่ดีใ นการดารงชีวิต ทั้ง ทางกาย วาจาและจิตใจและไม่ส่ง เสริม ยุยงให้ศิษย์หรือผู้รับบริ ก าร
ประพฤติปฏิบัติขัดต่อศีลธรรมหรือกฎ ระเบียบของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ งานวิจัยของพระครูปลัดไทร
ทอง สุธมฺโม (2555) ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู :กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ว่าครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดแี ก่ศิษย์ให้มากขึน้ ด้านที่ 6 ด้าน
การไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์หรือขัดขวางความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ พบว่าใน
ภาพรวมครูมีระดับจรรยาบรรณอยู่ในระดับ มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์หรือขัดขวาง
ความเจริญงอกงามทั้ง ทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์ ครูปกป้อง สิทธิหรือสนับสนุนการ
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ดาเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชนและผู้ดอ้ ยโอกาส สอดคล้องกับงานวิจัยของ นริศรา เหมหงษา (2552) ศึกษา
เรื่อง การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยในด้านนี้พบว่าอยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านที่ 7 การให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค
โดยไม่ เ รี ย กรั บ หรื อ ยอมรั บ ผลประโยชน์ จ ากการ ใช้ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ โ ดยมิ ช อบ พบว่ า ในภาพรวมครู มี ร ะดั บ
จรรยาบรรณอยู่ ในระดับ มากที่สุด ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะครู ไม่เ รียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์โดย มิชอบและครู
ให้บริการศิษย์และผู้รับบริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค สอดคล้องกับงานวิจัยของ เทอด ทองชัย (2560) ซึ่ง
สอดคล้องกั บ มานะ สถาพรสกุล (2556) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการปฏิบัติร าชการตามหลักธรรมาภิบาลของ
ข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการครู เขตปทุมวัน จาแนกตามตาแหน่งทางราชการ พบว่า พฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ มากที่สุด คือด้านหลักนิตธิ รรม
หมวด 4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ด้านที่ 8 พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ พบว่าในภาพรวมครูมีระดับจรรยาบรรณอยู่ใน ระดับ มาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ มีความเสีย สละ
เอื้ออาทรและให้ ค วามช่ว ยเหลื อผู้ร่ วมประกอบวิช าชีพ อย่ างสร้า งสรรค์ ยึดมั่นระบบคุ ณ ธรรมและแสดงความ
รับผิดชอบ ในความบกพร่องที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน โดยไม่ตาหนิให้ร้ายผู้อื่น รักและสามัคคีร่วมมือร่วมใจ กับผู้
ร่วมประกอบวิชาชีพในการพัฒนาการศึกษาและพิจารณาตัดสิ นผลงานของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มาลินี บุณยรัตพันธุ์ (2553) ศึกษาเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน มหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่าจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพอยู่ในระดับ มากที่สุด
หมวด 5 จรรยาบรรณต่อสังคม ด้านที่ 9 พึงปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อมรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ฯ พบว่าในภาพรวมมีระดับจรรยาบรรณอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะครู ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมเสมอ ส่งเสริมให้ศิษย์ฯ เกิดการเรียนรู้
และดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเหลือส่งเสริมชุมชนและเป็นผู้นาในการวางแผนและดาเนินการเพื่อ
อนุรักษ์ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรัช วรรณรัตน์ และ โกสุม สาย
ใจ (2555) ศึกษาเรื่อง คุณ ลักษณะผู้นาเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูของคณาจารย์ระดับอุดมศึกษา
เครือข่ายวิชาการเบญจมิตรและเครือข่ายวิจัยประชาชื่นพบว่า ระดับจรรยาบรรณต่อสังคม อยู่ในระดับมาก
2. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะ
ผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสหวิทยา
เขตภูกามยาว สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมมาตรฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพของข้าราชการครูทั้ง 5 หมวด 9 ด้าน อภิปรายผลได้ดังนี้
หมวด 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง ด้าน 1 การมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิช าชีพ บุคลิกภาพและ
วิสัยทัศน์ มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการปฏิรูปรูปแบบหรือวัฒนธรรมในการทางานขององค์กร “ให้ครูได้มีเวลาทาหน้าที่
ครูอย่างเต็มที่” ลดภาระงานพิเศษต่าง ๆ ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการระบบการทางานและกิจกรรมการ
เรียนการสอน รวมไปถึงควรมีการปฏิรูปกระบวนการได้ม าซึ่งครู ตั้งแต่การผลิต การคัดเลือกและการพัฒนาด้ว ย
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูของประเทศสิงคโปร์ (อ้างอิงใน อรรณพ จีนะวัฒน์ และรัตนา, 2557) ซึ่งกาหนดไว้
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ในมาตรฐานที่ 2 มาตรฐานการสรรหาผู้ประกอบวิชาชีพครู มีกระบวนการคัด ตั้งแต่ต้นจนจบจะเหลือ ประมาณ 18%
เท่านั้นที่สอบผ่าน
หมวด 2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ด้าน 2 ความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ มีข้อเสนอแนะว่า ควรต้องมีระบบการพัฒนาสนับสนุนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community) อย่างจริงจัง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เทอด ทองชัย (2560) ศึกษาเรื่อง
จรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอก ระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบจะต้องมุ่งมั่น ตั้งใจใน
การทางานอย่างจริง จัง ด้วยความรักและศรัทธาต่อวิช าชีพ ทางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่ อ
หน้าที่อย่างเคร่งครัด ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มิให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียต่อองค์กรวิชาชีพ
หมวด 3 จรรยาบรรณต่อศิษย์และผู้รับบริการ ด้าน 3 รัก เมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กาลังใจแก่
ศิษย์ฯ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า มีข้อเสนอแนะว่า ครูควรจะต้องให้คาปรึกษาช่วยเหลือ ให้กาลังใจแก่ศิษย์ โดย
คานึงถึงศักยภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ยึดหลักศีลธรรมและหลักกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เป็น
แนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้ครูล่วงละเมิดต่อสิทธิอันชอบธรรมของศิษย์ฯ ซึ่งสอดคล้องกับสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
(2556) ด้านจรรยาบรรณต่อศิษย์และผู้รับบริการ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ
ส่งเสริมให้กาลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า ด้าน 4 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ
และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็ม ความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ ใจ มี
ข้อเสนอแนะว่า สถานศึกษาควรมีการออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ถูกต้อง
ดีงามหลากหลายให้แก่ศิษย์มากขึ้น มากกว่าการเน้นเพียงวิชาการในห้องเรียนโดยเฉพาะควรมีกิจกรรมส่งเสริมให้
ศิษย์เกิดลักษณะเสียสละมากขึน้ มีทักษะในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
มานะ สถาพรสกุล (2556) ได้ศกึ ษาเรื่อง พฤติกรรมการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการครู พบว่า
ด้ า นหลั ก คุ ณ ธรรมอยู่ ใ นระดั บมาก ด้ า น 5 ประพฤติ ป ฏิบั ติต นเป็ นแบบอย่ า งที่ ดี ทั้ ง ทางกาย วาจาและจิ ต ใจ มี
ข้อเสนอแนะว่าครูควรปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเป็นกัลยาณมิตร เสมอต้นเสมอปลาย มีความรับผิดชอบต่อคาพูดและ
การกระทา และพัฒนาจิตใจให้สูงอยู่เสมอสอดคล้องกับแนวคิดของพฤทธิ์ ศิริพรรณพิทักษ์ (อ้างอิงใน เทอด ทองชัย :
2560 หน้า 18) การประพฤติปฏิบัติต่อผู้เรียน ในข้อที่ 6 ครู พึงทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี ครูมีอิทธิพลต่อศิษย์ทั้งด้าน
วาจา ความคิด บุคลิกภาพและความประพฤติ ครูจึงต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้ลูกศิษย์ได้ซึมซับสิ่งที่ทาจากตัว
ครูไป เมื่อศิษย์เกิดศรัทธาในความสามารถของครู ศิษย์อาจจะเลียนแบบความประพฤติของครูไปอย่างไม่ได้เจตน า
ด้ า น 6 ไม่ ก ระท าตนเป็ น ปฏิ ปั ก ษ์ ต่ อ ความเจริ ญ ทางกาย สติ ปั ญ ญา จิ ต ใจ อารมณ์ และสั ง คมของศิ ษ ย์ ฯ มี
ข้อเสนอแนะว่า ครูควรจะส่งเสริม ปกป้องสิทธิหรือ จัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมความเจริญงอกงามของศิษย์ทั้งทางด้าน
กาย สติปัญญา จิตใจและอารมณ์นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเต็มกาลังความสามารถ ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก จรรยาบรรณวิ ช าชี พ (Code of Ethics) ของสภาการวิ จั ย ด้ า นการศึ ก ษาอเมริ กั น (American
Educational Research Association: AERA Council: 2011) ในหลัก การข้อ D: หลัก การเคารพสิทธิม นุษยชน ศัก ดิ์ศรี
ความเป็ น มนุ ษ ย์ แ ละความหลากหลาย ( Respect for People’s Rights, Dignity, and Diversity Principle) ด้ า น 7
ให้บริก ารด้วยความจริง ใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิ
ชอบ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม มีข้อเสนอแนะว่า ครูต้องไม่ใช้ฐานะ ชื่อเสียง
ทั้งของตนเองและของสถาบัน หรือวิชาชีพของตนเองในการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควร ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
“The six’s key principle” ของสภาวิชาชีพครูของประเทศ Malta (The Council for the Teaching Profession in Malta:2012)
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ในข้อที่ 5 ประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม (Act with Honesty and Integrity
Teachers’ Code of Ethics and Practice)
หมวด 4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ด้าน 8 พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์
โดยยืดมั่นในระบบคุณ ธรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีข้อเสนอแนะว่า ครูควรยึดหลัก คิดดี ทาดี รับผิดชอบ
หน้าที่ของตนเองตามบทบาทอย่างสุดความสามารถ มีคุณลักษณะนักแก้ปัญหา มีทักษะการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
ตระหนักถึงความสาคัญของความสามัคคีและร่วมมือกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เทอด ทองชัย (2560) ศึกษาเรื่อง
จรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูนพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องทางานกันเป็นระบบทีม
มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างสร้างสรรค์แบบระบบกลุ่มสัมพันธ์ โดยยืดมั่นในระบบคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้และ
พัฒนางานร่วมกัน ให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
หมวด 5 จรรยาบรรณต่อสังคม ด้าน 9 พึงปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยืดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยฯ มีข้อเสนอแนะว่า ครูและสถานศึกษาควรถือว่าการพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมนั้นเป็นหน้าที่สว่ นหนึ่ง
ของตน โดยนาหลักวิชาการที่มีศักยภาพที่มีมาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนทุก ๆ ด้าน ให้บริการแก่
ชุมชน ศิษย์ ให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาสังคมให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา สอดคล้อง
กั บ หลั ก จรรยาบรรณวิ ช าชี พ (Code of Ethics) ของสภาการวิ จั ย ด้ า นการศึ ก ษาอเมริ กั น (American Educational
Research Association: AERA Councli: 2011) ในหลักการข้อ E: หลักความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากผลการวิจัย การศึกษาสภาพและความต้อ งการปฏิบั ติต นตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิช าชี พ ของ
ข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสหวิทยาเขตภูกามยาว สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ผู้วิจัยขอนาเสนอแนะ 2 ประเด็น ดังนี้
1. หมวดจรรยาบรรณที่ครูมีระดับจรรยาบรรณอยู่ในระดับ มาก
1.1 หมวดจรรยาบรรณต่อตนเอง ด้านการมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิช าชีพ บุคลิก ภาพและ
วิสัยทัศน์ ควรพัฒนาให้ครูมีความรู้รอบรู้ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกในทุกมิติ พัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และนาทัก ษะ ความรู้ใหม่ ๆ เหล่านี้มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนที่ทันต่อยุคสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2 หมวดจรรยาบรรณต่อสัง คม ด้านพึงปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรัก ษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญา สิ่ ง แวดล้ อ ม รั ก ษาผลประโยชน์ ข องส่ ว นรวมและยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยฯ ควรเพิ่มบทบาทในการเป็น ผู้นาในการวางแผนและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมของ
ครูและสถานศึกษา
2. หมวดจรรยาบรรณที่มีระดับจรรยาบรรณ มากที่สุด
2.1 หมวด จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ด้าน ความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ ควรส่งเสริมให้ครูเ กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร ระหว่างองค์กรให้มากขึ้น
และเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
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2.2 หมวดจรรยาบรรณต่อศิษย์และผู้รับบริการ ด้าน ความรัก เมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้
กาลังใจแก่ศิษย์ฯ โดยเสมอหน้า ควรส่งเสริมทักษะการให้คาปรึกษาหรือช่วยเหลือนักเรียนของครู รู้จักการฟังเหตุผล
เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลบนหลักความเสมอภาคและผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้านการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการอย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ควรส่งเสริมให้ครูมีกลยุทธวิธีการที่จะส่งเสริม ช่วยเหลือผู้เรียนให้ผู้เรียนค้นพบ
เครื่องมือการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง ฝึกฝนพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวในการแสวงหาความรู้
อย่างหลากหลายและยั่นยืน
ด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดที ั้งทางกาย วาจาและจิตใจ ควรส่งเสริมให้ครูประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีใ นการดารงชีวิตทั้ง ทางกาย วาจาและจิตใจ มีวิจารณญาณ วิสัยทัศน์ สิ่ง ใดควรทา ควรพูด
ควรแนะนาผู้เรียนเพื่อไม่ให้ผู้เรียนประพฤติผิดหรือขัดต่อหลักกฎหมาย ศีลธรรม ประเพณีวัฒนธรรมของสังคม
ด้านการไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์หรือขัดขวางความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และ
สังคมของศิษย์และผู้รับบริการ ควร ส่งเสริมให้ครูมีลักษณะนิสัยเปิดกว้าง เรียนรู้ตลอดเวลาในทุกสถานการณ์ เพื่อให้
โอกาสผู้เ รียนได้มีอิสระในการคิด เลือก ทาและรับผิดชอบ สามารถพัฒนาตนเองให้เ จริญงอกงามทั้ง ด้ า นกาย
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมอย่างเหมาะสมกับตนเอง ขณะเดียวกันครูควรรักษา ปกป้อง สนับสนุนสิทธิเด็ก
เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสตามบทบาทหน้าที่มากขึ้น
ด้านการให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้
ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ส่งเสริมให้ครูใช้วิชาชีพอย่างรอบคอบ ปฏิบัติตามหน้าที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎหมาย
ไม่ ใ ช้ วิ ช าชี พ แสวงหาผลประโยชน์ เ กิ น ควรหรื อ แสวงหาผลประโยชน์ โ ดยมิช อบและครู ค วรให้ บ ริ ก ารศิ ษ ย์ แ ละ
ผู้รับบริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค
2.3 หมวดจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ด้านพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่าง
สร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ควรส่งเสริมระบบคุณธรรมและการแสดงความ
รับผิดชอบในความบกพร่องที่เกิด ขึน้ ในการปฏิบัติงานโดยไม่ตาหนิให้ร้ายผู้อื่น ความรักและสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกับ
ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในการพัฒนาการศึกษา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติ ตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยเน้นกลุ่มประชากรที่เป็นตัวแทนอย่างหลากหลาย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและนักเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลรอบด้านมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์กับระดับจรรยาบรรณ
วิชาชีพของข้าราชการครู เพื่อศึกษาถึงข้อเท็จจริงเชิงความสัมพันธ์ ระหว่างผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน กับการลงทุน
ทางการศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศึกษาสภาพและความต้องการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ ของข้ า ราชการครู ใ นโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาสั ง กั ด สหวิ ท ยาเขตภู ก ามยาว ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 สามารถดาเนินการสาเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดีด้วยคาแนะนา ด้วยความอนุเคราะห์และ
สนับสนุนจากหลาย ๆ ฝ่ายตลอดกระบวนการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ตน้ จนเสร็จสมบูรณ์
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ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สุนทร คล้ายอ่า อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้คาแนะนาแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และ
ดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลาจนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้ง นี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณ
ผศ.ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารย์ประจาวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, นายชานาญ ม่วงศรีศักดิ์ ประธาน
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และนายลักษณ์ ทิศสุกใส ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านม่วงคา ที่กรุณ า
ให้คาปรึกษาแก้ไขและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ขอขอบคุณผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสหวิทยา
เขตภูกามยาว ที่ให้ความอนุเคราะห์และให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอมอบและอุทิศแด่บิดา มารดา
ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดถึง
ครอบครัวที่มีสว่ นสนับสนุนและให้กาลังใจด้วยดีตลอดมา
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การศึกษาสภาพและแนวทางบริหารงานกิจการนิสิตตามทัศนะของผู้บริหาร
และบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
A study of condition and guideline for student affair administration in the
perspective of administrators and staff in Department of Student Affairs,
University of Phayao
เจตนา ตลับศรี1* และ รักษิต สุทธิพงษ์2
Jettana Talubsri1* and Ruksit Suttipong 2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนิสิตตามทัศนะของผู้บริหาร
และบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 2) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานกิจการนิสิต ตามทัศนะของ
ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร
และบุคลากร ผู้ปฏิบัติง านด้านกิจการนิสิต ของมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 19 หน่วยงาน ประกอบด้วยผู้บริหาร
จานวน 21 คน และบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต จานวน 125 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 146 คน กาหนดขนาด
ประชากรโดยใช้การเจาะจง จานวน 146 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิตทิ ี่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการบริหารงานกิจการนิสิตตามทัศนะของผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิ ทยาลัย
พะเยา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
งานทุนการศึกษา (µ = 3.50) รองลงมาคือ ด้านงานศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) (µ = 3.49)
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านงานวินัยและพัฒนานิสติ (µ = 3.40)
2. แนวทางการบริหารงานกิจการนิสิต ตามทัศนะของผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิท ยาลัย
พะเยา ในภาพรวมพบว่าควรบริหารจัดการในเรื่องการจัดทาเอกสารให้ถูกต้อง มีการประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ
ควรมีการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน และมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งควร
มีการวางแผนจัดกิจกรรมล่วงหน้า เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: สภาพและแนวทาง การบริหารงานกิจการนิสติ
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Abstract
This study To study the state of administration of student affairs as perceived by administrators and
personnel of Student Affairs Department. Phayao University To study the management of student affairs as
perceived by the administrators and personnel of Student Affairs Department. The population in this study is:
Management and personnel Student Affairs Officer Of 19 universities in Phayao. A total of 146 students were
selected for the study. The data were collected by using questionnaires. The statistics used for data analysis were:
Frequency, percentage, standard deviation
The research findings
1. A study of condition and guideline for student affair administration in the perspective of administrators
and staff in Department of Student Affairs, University of Phayao When considering each aspect, the highest mean
was the scholarship (μ = 3.50), followed by the Phayao University Volunteer Center (UPSR) (μ = 3.49) and the
lowest mean Discipline and Student Development (μ = 3.40)
2. Management approach of student affairs as perceived by administrators and personnel of Student
Affairs Department. Phayao University Overall, it should be handled properly. Provide publicity at various points.
Should have established a network of operations. Training should be provided to increase the capacity of the
personnel. Planning should be organized in advance.
Keywords: condition and guideline, student affair administration

บทนา
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงกระแสของโลก ปัจจุบันถือว่าเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว
จากเดิมที่ประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่รูปแบบ “ประเทศไทย 1.0” ที่เน้นด้าน
การเกษตรกรรม จนถึง “ประเทศไทย 4.0” ที่เน้นเศรษฐกิจโดยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
สาหรับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 ในเรื่องระบบการศึก ษา ต้องมีการพัฒนาเพื่ อให้สอดคล้องกั บภาวะ
ความเป็นจริง ตามวิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ สามารถสรุปทักษะสาคัญของระบบการศึกษาเด็กและ
เยาวชนได้ว่า ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งในศตวรรษที่ 21 จะเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนได้
เปลี่ยนแปลงความคิดและความเชื่อ รวมถึง การประพฤติปฏิบั ติตัวของบุคคลในทุก ระดับของสัง คมในช่วงหลาย
ทศวรรษที่ผ่านมา
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงถือว่า มีความสาคัญต่อประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคศตวรรษที่ 21 นี้มี
การเปลี่ยนแปลงหลากหลายซึ่งเกิดขึน้ ในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคของโลกไรพรมแดน ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดจาก
กระแสการแข่งขันด้านต่าง ๆ เช่น ทางเศรษฐกิจการค้ากับนานาชาติหรือเกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส่งผลผลักดันให้องค์กรต้องปรับและพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อความอยู่ร อด และเพื่อความประส บ
ความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่กาหนดไว้นั้น ขึ้นอยู่กับทรัพยากรต่าง ๆ เช่น การจัดการเทคโนโลยี เงิน วัสดุ
อาคารสถานที่ การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่จะนาความสาเร็จมาสู่ทุกองค์กร ทั้งนี้เพราะการ
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พัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพสูงในด้านต่าง ๆ จะต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรในองค์กรที่ได้รับการพั ฒนาให้
มีศัก ยภาพในด้านความรู้ความสามารถทัก ษะทัศ นคติและพฤติก รรม เพื่อการทางานหรือการให้บริก ารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องตระหนักถึงภารกิจหลักที่สาคัญนั่น คือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและตรง
กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และตรงกับความต้องการของสังคม และตลาดแรงงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเป็นอีกทางเลือกที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นการกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทาง
การศึก ษา ที่เ ป็นประโยชน์ต่อสัง คมและประเทศชาติอย่างมากมาย พร้อมมุ่งสู่การพัฒนาให้เ ป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ศัก ยภาพผลิตบัณ ฑิตที่มีคุณ ภาพและได้ม าตรฐานสากล รวมทั้ง การพัฒนาด้านองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้ม แข็งดัง
ปณิธาน ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกระจายโอกาสและการสร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยพะเยามีการพัฒนาหลักสูตรและคณะสาขาวิชา โดยการจัดการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับประกอบด้วยระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก โดยส่วนงานบริหาร มีจานวน
ทั้ง สิ้น 12 หน่วย ส่วนงานวิช าการมี 16 คณะ และ 2 วิทยาลัย และส่วนงานอื่นต่าง ๆ คือวิทยาเขตเชียงรายและ
วิทยาการจัดการกรุงเทพ โดยในแต่ละส่วนงานมีความสาคัญที่แตกต่างกันไปตาม ลั กษณะของงานในส่วนงานต่าง ๆ
แต่ทุกส่วนงานสามารถเชื่อมต่อกันได้ เปรียบเสมือนฟันเฟืองของเครื่องยนต์ ถ้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งขาดหายไปนั้นสามารถ
ทางานได้ตอ่ แต่การทางานก็จะไม่สมบูรณ์
ฉะนั้น “งานกิจการนิสิต” ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนการผลิตบั ณ ฑิต โดยมี
ภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต ที่เน้นให้นิสติ อยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมี
งานทา และเป็นคนดีของสังคม บัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเป็นไปตามนโยบายและทิศทางการบริ หารมหาวิทยาลัย
พะเยา (พ.ศ. 2558–2561) แผนพัฒนางานด้านพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และบุ คลากรด้านกิจการนิสิต (พ.ศ. 2559–
2561) ตามกรอบแนวคิด DSA MODEL ทั้งนี้ ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในออกเป็น 8 งาน ได้แก่ 1) งาน
ธุรการ 2) งานบริการและสวัสดิการ 3) งานทุนการศึกษา 4) งานกิจรรมนิสติ 5) งานกีฬาและนันทนาการ 6) งานวินัย
และพัฒนานิสิต 7) งานแนะแนวและจัดหางาน 8) ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) จากกรอบ
แนวคิด DSA MODEL ได้กาหนดเป้าหมายหลัก ออก เป็น 3 ด้าน คือ 1) สนับสนุนและพัฒนาให้นิสิตอยู่ อย่างมี
ความสุข เรียนจบตามที่หลักสูตรกาหนด และเป็นคนดีของสังคม 2) สนับสนุ นและส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามีงานทา ได้รับ
การยกย่อง และมีการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อมี ส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย และ 3) สนับสนุนและพัฒนา
บุคลากรด้านกิจการนิสิตให้มี ศักยภาพเพิ่มขึ้น เป็นผู้มีจิตบริการ และเป็นแบบอย่างที่ดีของนิสิต (คู่มือกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา, 2559, หน้า 1-2 )
แต่ปัญหาในการให้บริการนิสิตยัง คงมีอยู่ อาจเป็นเพราะงานกิจการนิสิตเป็นหน่วยงานที่นิสิตได้ ติ ด ต่ อ
ประสานงานมากเป็นลาดับแรก ๆ ในการขอรับบริการข้อมูล ข่าวสาร หรือการช่วยเหลือนิสติ ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ในบางครั้งพบว่าการได้รับบริการต่าง ๆ ยังไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของผู้รับบริการ
งานกิจการนิสิตจึงมีบทบาทสาคัญในการจัดการบริการด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเรียน
การใช้ชีวิตประจาวันของนิสิต ตลอดจนการพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ อยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้
ดังนั้นบุคลากรภายในงานกิจการนิสิตทุก ๆ หน่วยงาน จาเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ ในภาระหน้าที่รับผิดชอบ
ของตนเองและตลอดจนต้ องรู้จักการพัฒ นาตนเองเพื่ อเพิ่ม ประสิท ธิภ าพต่ อการบริ หารงานกิ จการนิสิตให้ ดี ยิ่ ง
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสติ ในมหาวิทยาลัยพะเยาเห็นว่าการบริหารงานด้านกิจการ
นิสิตของมหาวิทยาลัย เป็นภาระงานหลักของมหาวิทยาลัยที่จะต้องดาเนินการไปพร้อม ๆ กับงานด้านวิชาการ จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาสภาพและแนวทางบริหารงานกิจการนิสิตตามทัศนะของผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นข้อเสนอแนะและข้อควรพัฒนาสาหรับผู้บริหารและ
บุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการนิสติ รวมไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารงานกิ จการนิ สิ ตตามทั ศ นะของผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรฝ่ า ยกิ จ การนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานกิจการนิสิต ตามทัศนะของผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรต้น
การบริหารงานกิจการนิสติ โดยใช้
แนวคิดวงจรคุณภาพ เดมมิ่ง
P = Plan (วางแผน)
D = Do (ปฏิบัติ)
C = Check (ตรวจสอบ)
A = Action (ปรับปรุง)

ตัวแปรตาม
สภาพและแนวทางบริหารงานกิจการ
นิสิตตามทัศนะของผู้บริหารและบุคลากรฝ่าย
กิจการนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา 8 ด้าน
1. งานธุรการ
2. งานบริการและสวัสดิการ
3. งานทุนการศึกษา
4. งานกิจรรมนิสติ
5. งานกีฬาและนันทนาการ
6. งานวินัยและพัฒนานิสติ
7. งานแนะแนวและจัดหางาน
8. ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารมหาวิ ท ย าลั ย
พะเยาจิตอาสา (UPSR)

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา จานวนทั้งสิ้น
146 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จานวน 21 คน บุคลากรกองกิจการนิสติ จานวน 125 คน
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. ตั วแปรต้น ได้แ ก่ การบริหารงานกิจการนิสติ โดยใช้แนวคิดวงจรคุณภาพ เดมมิง่ (PDCA)
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารงานภายในกองกิจการนิสิต ซึ่งประกอบไปด้วยงานหลัก ดังนี้ งานธุรการ
งานบริการและสวัสดิการ งานทุนการศึกษา งานกิจรรมนิสิต งานกีฬาและนันทนาการ งานวินัยและพัฒนานิสิตงาน
แนะแนวและจัดหางาน และงานศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้ง นี้ ได้แก่ แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนิสิตของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 45 ข้อ เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ คื อ มากที่ สุ ด มาก ปานกลาง น้ อ ย น้ อ ยที่ สุ ด ตอนที่ 3
แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพและแนวทาง
บริหารงานกิจการนิสิตตามทัศนะของผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัย ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
การเก็บรวบรวมข้อมูล: การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล: สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เป็นแบบสอบถามที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (µ)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) แล้วนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตาราง ประกอบคาบรรยายใต้ตาราง
ผู้วิจัยได้วัดค่าตัวแปรของการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (รวีวรรณ ชินะตระกูล,2542 หน้า 101-102)
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลความว่า
มีสภาพการบริหารงานในระดับมากที่สุด
คะแนนค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความว่า
มีสภาพการบริหารงานในระดับมาก
คะแนนค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลความว่า
มีสภาพการบริหารงานในระดับปานกลาง
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49
แปลความว่า
มีสภาพการบริหารงานในระดับน้อย
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49
แปลความว่า
มีสภาพการบริหารงานในระดับน้อยทีส่ ุด

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ พบว่าการศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนิสิตตามทัศนะของผู้บริหารและ
บุคลากรฝ่ายกิจการนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานกิจการนิสิต
ตามทัศนะของผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายกิจการนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรการ ด้านงานวินัย
และพัฒนานิสติ ด้านงานกีฬาและนันทนาการ ด้านงานทุนการศึกษา ด้านงานบริการและสวัสดิการ ด้านงานแนะแนว
การศึ ก ษาและจั ด หางาน ด้ า นงานกิ จ กรรม และด้ า นงานศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารมหาวิ ท ยาลัย พะเยาจิ ต อาสา ( UPSR)
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) ผลการวิเคราะห์มีดังนี้
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ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็ นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานกิ จการนิ สิ ต
ตามทัศนะของผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกเป็นรายด้าน
รายละเอียด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ด้านธุรการ
ด้านงานวินัยและพัฒนานิสติ
ด้านงานกีฬาและนันทนาการ
ด้านงานทุนการศึกษา
ด้านงานบริการและสวัสดิการ
ด้านงานแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน
ด้านงานกิจกรรม
ด้านงานศูนย์ปฏิบัติการมหาวิ ทยาลัยพะเยา
จิตอาสา (UPSR)
รวมเฉลี่ย

(n = 146)
µ

3.47
0.96
3.43
0.93
3.46
0.92
3.50
0.87
3.48
0.91
3.44
0.86
3.45
0.85
3.49
0.91
3.46

0.67

ระดับ
ความคิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ลาดับที่
4
8
5
1
3
7
6
2

ปานกลาง

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพการบริหารงานกิจการนิสิตตามทัศนะของผู้บริหาร
และบุคลากรฝ่ายกิจการนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.46) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุด คือ ด้านงานทุนการศึก ษา (µ = 3.50) รองลงมาคือ ด้านงานศูนย์ปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) (µ = 3.49) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านงานวินัยและพัฒนานิสิ ต (µ =
3.43)
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ การศึกษาแนวทางการบริหารงานกิจการนิสิต ตามทัศนะของผู้บริหารและ
บุคลากรฝ่ายกิจการนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้ง 8 ด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้
1. แนวทางการบริหารงานด้านงานธุรการ พบว่า ควรบริหารจัดการด้านเอกสารให้มีความถูกต้อง จัดให้มีส่อื
ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้ทราบข่าวที่รวดเร็วและทั่วถึง และควรสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมให้ค วามรู้
ด้านการเงินและพัสดุ
2. แนวทางการบริหารงานด้านงานวินัยและพัฒนานิสิต พบว่า ควรมีการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติง านใน
ด้านงานบุคลากรและกิจการนิสติ
3. แนวทางการบริหารงานด้านกิจกรรม พบว่า การจัดกิจกรรมของส่วนกลางและของคณะฯ ไม่ควรจัด
ซ้าซ้อนกัน ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกั บการเบิก จ่ายเงินโครงการ/กิจกรรม จัดให้มีการอบรมเกี่ย วกั บ
ขั้นตอนในการดาเนินการหรือข้อควรทราบและแนวทางในการดาเนินงานของระบบทรานสคริปกิจกรรม ควรมีการ
กาหนดนโยบายและวิธปี ฏิบัติที่ชัดเจน และควรเพิ่มศักยภาพให้กับนิสิตในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างให้นิสิตมีความเชื่อมั่น
ในตนเองมากยิ่งขึน้
4. แนวทางการบริหารงานด้านงานกีฬาและนันทนาการ พบว่า ควรให้ก ารสนับสนุนงบประมาณในการ
บริหารงานด้านงานกีฬาและนันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจให้กับนิสิต
5. แนวทางการบริหารงานด้านงานทุนการศึกษา พบว่า ควรจัดให้มีกองทุนฉุกเฉินสาหรับนิสิตและทาการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง และควรพัฒนาการบริหารงานทุนการศึกษาให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึน้
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6. แนวทางการบริหารงานด้านงานบริก ารและสวัสดิการ พบว่า ควรจัดให้มีก ารประชาสัมพันธ์ง านด้าน
งานบริการและสวัสดิการโดยการทาสื่อที่ทาให้เข้าใจง่ายและประชาสัมพันธ์ให้กับนิสิตเพื่อทราบและให้มีความเข้าใจ
มากยิ่งขึน้ ควรสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ด้านการให้บริการรับ-ส่งพัสดุไปรษณีย์
7. แนวทางการบริหารงานด้านงานแนะแนวการศึก ษาและการจัดหางาน พบว่า ควรจัดให้มีกิจกรรมและ
มีการวางแผนล่วงหน้า
8. แนวทางการบริหารงานด้านงานศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) พบว่า ควรสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคคล

สรุปผลและอภิปรายผล
การศึกษาสภาพและแนวทางบริหารงานกิจการนิสิตตามทัศนะของผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้วิเคราะห์ข้อมูลสภาพและแนวทางการบริหารงานกิจการนิสิต ตามทัศนะของผู้บริหารและ
บุคลากรฝ่ายกิจการนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานกิจการนิสิตของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านงานทุนการศึกษา ด้านงานศูนย์ปฏิบัติก าร
มหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) ด้านงานบริการและสวัสดิการ ด้านธุรการ ด้านงานกีฬาและนันทนาการ ด้าน
งานกิจกรรม ด้านงานแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน และด้านงานวินัยและพัฒนานิสติ รายละเอียดดังนี้
1. ด้านงานทุนการศึกษา ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นทุกข้อมีความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ มีการจัดทาแผนปฏิทินการดาเนินงาน
ทุนการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจาปีไว้อย่างชัดเจน และเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ มีระบบปฏิบัติงานแทน หาก
ผู้ปฏิบัติงานในงานนั้น ๆ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มีการจัดทาคู่มืองานทุนการศึกษาสาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิ บั ติ ง านกิ จ การนิ สิ ต ตลอดจนคู่ มื อ ส าหรั บ นิ สิ ต ในการเข้ า รั บ บริ ก าร มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสารงาน
ทุนการศึกษา ให้แก่ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้อง ตลอดจนนิสติ ได้อย่างสม่าเสมอ จัดทาแผนงานทุนการศึกษา พร้อมทั้งกาหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัด ที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถดาเนินงานไปในทิ ศทางเดี ยวกั น และจัดให้มีก ารประเมินผลการ
ดาเนินงานและการบริหารงานกิจการนิสิตเป็นระยะ ๆ และเป็นประจาทุกปี พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
ทุนการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ ราไพ เมฆาวิบูลย์ (2544) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
งานกิจการนิสติ นักศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
ฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่มีการจัดทาแผนงานบริการทุนการศึก ษา วิธีดาเนินการจัดทาแผน งานบริการ
ทุนการศึกษา
2. ด้านงานศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นทุกข้อมีความคิดเห็นมากที่สุด
ได้แก่ มีการบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อย่ างทันท่วงที และตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของศูนย์ ในการ
บาเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสัง คม จัดทาแผนงานศูนย์ปฏิบัติก ารมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา ( UPSR) พร้อมทั้ง
กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสา ร
ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) ให้แก่ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้อง ตลอดจนนิสติ ได้ทราบอย่างสม่าเสมอ มี
การจัดทาแผนปฏิทินการดาเนินงานศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPS) / แผนปฏิบัติการประจาปีไว้
อย่ า งชั ด เจน และประชาสัม พัน ธ์ เ ผยแพร่ ใ ห้ ผู้ที่ เ กี่ ย วข้อ งทราบ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ นผลการด าเนิน งานและการ
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บริหารงานกิจการนิสติ ของศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) เป็นระยะๆ และเป็นประจาทุกปี และมี
ระบบปฏิบัติงานแทน หากผู้ปฏิบัติงานในงานนั้น ๆ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ สัญญา
ศรณ์ สวัสดิ์ไ ธสง (2555) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาพฤติก รรมจิตอาสาของนัก ศึก ษาโดยใช้ก ารเรียนรู้แบบ
โครงงานคุณธรรม ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีคะแนนพฤติกรรมจิตอาสาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการช่วยเหลือผู้อื่นและการเสียสละต่อสังคม ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
จิตอาสาของนักศึกษา พบว่า ตัวแปรด้านทัศนคติต่อพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษา ด้านการรับรู้ความสามารถแห่ง
ตนของนักศึกษา ด้านลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนเองของนักศึกษา ด้านการสนับสนุนจากครอบครัวของนักศึกษา
ด้านการสนับสนุนจากครอบครัวของ นักศึกษา และด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารของนักศึกษา
3. ด้านงานบริการและสวัสดิการ ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นทุกข้อมีความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ มีการอานวยความสะดวก
ในการจัดบริการหอพักเพียงพอต่อจานวนนิสิต พร้อมทั้งในราคาที่เหมาะสม มีระบบปฏิบัติงานแทน หากผู้ปฏิบัติงาน
ในงานนั้น ๆ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ จัดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานและการบริหารงานกิจการนิสิต
ในด้านงานบริการและสวัสดิการอย่างเป็นระยะ ๆ และเป็นประจาทุกปี พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาด้านงาน
บริการและสวัสดิการ มีการอานวยความสะดวก ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสม และมีระบบการดูแล
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สนิ ของนิสติ อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ ปัทมา ปานบุญห้อม (2555) ได้ทาการ
วิจัยเรือ่ ง การบริหารงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล อาเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ สวัสดิการมีจานวนเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาและการจัดบริการด้าน
การศึกษาวิชาทหาร และการยกเว้นเข้ารับราชการทหาร การจัดบริการและสวัสดิการนักศึกษาด้านสุขภาพอนามัยแก่
นักศึกษา และการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สนิ ของนักศึกษา
4. ด้านธุรการ ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นมากที่สุด คือ มีการอานวยความสะดวกการเบิกจ่ายเงิน เพื่อการจัดกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส มีการประชาสัมพันธ์งานกิจการกิจการนิสติ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว หรือกิจกรรมต่าง
ๆ ตลอดจนข้อบังคับกฎระเบียบต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม และมีการให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูล ในการ
จัดกิจกรรมพร้อมทั้ ง ประสานงานการจัดกิจกรรมให้กั บนิสิตได้อย่างมีเ หมาะสมและมีประสิทธิภ าพ ข้อที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความเห็นรองมา ได้แก่ จัดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานและ การบริหารงานกิจการนิสติ ในด้าน
งานธุรการอย่างเป็นระยะ ๆ และเป็นประจาทุกปี มีระบบปฏิบัติงานแทนหากผู้ปฏิบัติง านในงานนั้น ๆ ไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติง านได้ และมีกล่องรับความคิดเห็นจากนิสิตและผู้ที่เ กี่ยวข้อง พร้อมทั้งนาความคิดเห็นดังกล่ าวไป
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานการบริหารงานกิจการนิสติ ทุก ๆ ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ ปัทมา ปานบุญห้อม (2555) ได้
ทาการวิจัยเรื่อง การบริ หารงานกิจการนักศึก ษา มหาวิทยาลัยมหิดล อาเภอพุทธมณฑล จัง หวัดนครปฐม ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นมากที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์งานกิจการนักศึกษา ข่าวสาร
ความเคลื่อนไหว หรือกิจกรรมต่าง ๆ การอานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานและการเตรียมพัสดุสารอง
เพื่อการเบิกจ่ายได้ทันเวลา
5. ด้านงานกีฬาและนันทนาการ ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใ ห้ความเห็นมากที่สุด ได้แก่ มีก ารจัดกิจกรรมการส่ง เสริม สุขภาพ และ
ส่งเสริมบุคลิกภาพให้แก่นสิ ิตด้านกีฬาและนันทนาการ มีการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการทั้งภายนอกและภายใน
อย่างสม่าเสมอ มีการอานวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์กีฬาเพื่อการฝึกซ้อมกีฬาและการออกกาลังกาย
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ให้กับนิสิตอย่างเพียงพอ และมีการอานวยความสะดวกเกี่ยวกั บสนามกีฬ าสถานที่นันทนาการ เพียงพอต่อความ
ต้องการของนิสิตและสามารถใช้งานได้ ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นในระดับมาก ได้แก่ มีระบบปฏิบัติงาน
แทนหากผู้ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ หากผู้ปฏิบัติงานในงานนั้น ๆ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ปัทมา ปานบุญห้อม (2555) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การบริหารงานกิจการนักศึก ษา มหาวิทยาลัยมหิดล อาเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นมากที่สุดคือ การจัดกิจกรรมส่งเสริม
บุคลิกภาพนักศึกษาด้านกีฬา ส่งเสริมการกีฬาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและมีงบประมาณในการบารุงดูแล
รักษาอุปกรณ์กีฬา
6. ด้านงานกิจกรรม ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ จัดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานและการบริหารงานกิจการ
นิสิตเป็นระยะ ๆ และเป็นประจาทุกปี ส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมและพัฒนางานกิจการนิสิต มีการ
จัดทาแผนพัฒนางานกิจการนิสิตร่วมกับนิสิตและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายและตัวชีว้ ัดที่ชัดเจน
เพื่อให้สามารถดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และมีการจัดทาแผนปฏิทินการดาเนินงาน / แผนปฏิบัติการประจาปีไว้
อย่างชัดเจน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นอยู่ในระดั บมาก
ได้แก่ มีระบบปฏิบัติงานแทน หากผู้ปฏิบัติงานในงานนั้น ๆ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับ นวพร
สาทประสิ ท ธิ์ (2547) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง สถานภาพการบริ ห ารงานกิ จ การนั ก ศึ ก ษาของสถาบั น ราชภั ฏ ใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีสว่ นร่วมในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาจริยธรรม คุณธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน จัดทาแผนการ
ปฏิบัติงานหรือปฏิทินการปฏิบัติงานประจาปี และมีการประเมินผลการดาเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ หรือสิ้นปี
การศึกษา
7. ด้านงานแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ใ นระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใ ห้ความเห็นทุก ข้อมีความคิดเห็ นมากที่สุด ได้แก่ มีการ
ให้บริการคาปรึกษา แก่นิสิตทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องการเรียน เรื่องอารมณ์ จิตใจ ตลอดจนการวางตัวในสัง คมอย่ าง
เหมาะสม มีการประสานงานระหว่างงานแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน กับหน่วยกิจการนิสิตของแต่ละคณะและ
ผู้เ กี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ มีการจัดหารายได้ ใ ห้แ ก่นิสิ ตที่ ข าดแคลนทุน ทรัพ ย์ เพื่อเป็นการฝึก ให้นิสิตรู้ จั ก การ
ช่วยเหลือตนเอง จัดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานและการบริหารงานกิจการนิสติ ด้านงานแนะแนวการศึกษาและ
จัดหางานเป็นระยะ ๆ และเป็นประจาทุกปี มีระบบปฏิบัติงานแทน หากผู้ปฏิบัติงานในงานนั้น ๆ ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ และมีการจัดบุคลากรสาหรับแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน ตลอดจนบริการให้คาปรึกษาแก่นิสิต
อย่ า งมี ห ลั ก การและมีค วามเหมาะสม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ปั ท มา ปานบุ ญ ห้ อ ม (2555) ได้ ท าการวิ จัย เรื่อ ง การ
บริหารงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุดคือ การจัดบุคลากรให้คาแนะนาหรือปรึกษาหารือแก่นิสิตมีความเหมาะสม การจัดสถานที่ให้
คาปรึกษาแนะแนวเป็นสัดส่วนเหมาะสม และมีการจัดบริการข้อมูลสารสนเทศด้านอาชีพและการศึกษาต่อแก่ นิสิต
เหมาะสม
8. ด้านงานวินัยและพัฒนานิสิต ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็ นมากที่สุด ได้แก่ มีบุคลิก ที่ดี และปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่า งที่ดี
ให้แก่นิสิต มีระบบปฏิบัติงานแทน หากผู้ปฏิบัติงานในงานนั้น ๆ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติง านได้ และให้บริการ
คาปรึกษาและการแนะนานิสิตเพื่อไปปฏิบัติให้ถู กต้องตามข้อบัง คับเกี่ยวกั บวินัยนิสิต ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
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ความเห็นในระดับมาก ได้แก่ มีการควบคุม ดูแลนิสิตให้อยู่ใ นระเบียบวินัยของสถานศึก ษา มีก ารจัดรวบรวมกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวินัยและพัฒนานิสติ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้กับนิสติ และผู้เกี่ยวข้องทราบ และจัดให้
มีการประเมินผลการดาเนินงานและการบริหารงานกิจการนิสติ ในด้านงานวินัยและพัฒนานิสิตอย่างเป็นระยะ ๆ และ
เป็นประจาทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับ ปัทมา ปานบุญห้อม (2555) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การบริหารงานกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นมาก
ที่สุดคือ การจัดรวบรวม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานวินัยและเผยแพร่ให้นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ทราบ ให้คาปรึกษาและการแนะนานักศึกษา เพื่อปฏิบัติที่ถูกต้องตามข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนิสิตและการลงโทษหรือ
เสนอการลงโทษนักศึกษาผู้กระทาผิด
ผลการวิเคราะห์แนวทางการบริหารงานกิจการนิสิต ตามทัศนะของผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายกิจการนิสติ
มหาวิทยาลัยพะเยา ในภาพรวมพบว่าควรบริหารจัดการในเรื่องการจัดทาเอกสารให้ถูกต้อง มีการประชาสัมพันธ์ตาม
จุดต่าง ๆ ควรมีการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติง าน และมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติง าน
พร้อมทั้งควรมีการวางแผนจัดกิจกรรมล่วงหน้า เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. แนวทางการบริหารงานด้านงานธุรการ พบว่า ควรบริหารจัดการด้านเอกสารให้มีความถูกต้อง จัดให้มีส่อื
ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้ทราบข่าวที่รวดเร็วและทั่วถึง และควรสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมให้ความรู้
ด้านการเงินและพัสดุ
2. แนวทางการบริหารงานด้านงานวิ นัยและพัฒนานิสิต พบว่า ควรมีการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติง านใน
ด้านงานบุคลากรและกิจการนิสติ
3. แนวทางการบริหารงานด้านกิจกรรม พบว่า การจัดกิจกรรมของส่วนกลางและของคณะฯ ไม่ควรจัด
ซ้าซ้อนกัน ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกั บการเบิก จ่ายเงินโครงการ/กิจกรรม จัดให้ มีการอบรมเกี่ย วกั บ
ขั้นตอนในการดาเนินการหรือข้อควรทราบและแนวทางในการดาเนินงานของระบบทรานสคริปกิจกรรม ควรมีการ
กาหนดนโยบายและวิธปี ฏิบัติที่ชัดเจน และควรเพิ่มศักยภาพให้กับนิสิตในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างให้นิสิตมีความเชื่อมั่น
ในตนเองมากยิ่งขึน้
4. แนวทางการบริหารงานด้านงานกีฬาและนันทนาการ พบว่า ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการบริ
หารงานด้านงานกีฬาและนันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจให้กับนิสิต
5. แนวทางการบริหารงานด้านงานทุนการศึกษา พบว่า ควรจัดให้มีกองทุนฉุกเฉินสาหรับนิสิตและทาการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง และควรพัฒนาการบริหารงานทุนการศึกษาให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึน้
6. แนวทางการบริหารงานด้านงานบริการและสวัสดิการ พบว่า ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์งานด้าน งาน
บริการและสวัสดิการโดยการทาสื่อที่ทาให้เข้าใจง่ายและประชาสัมพันธ์ให้กับนิสติ เพื่อทราบและให้มีความเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น ควรสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ด้านการให้บริการรับ-ส่งพัสดุไปรษณีย์
7. แนวทางการบริหารงานด้านงานแนะแนวการศึกษาและการจัดหางาน พบว่า ควรจัดให้มีกิจกรรมและมี
การวางแผนล่วงหน้า
8. แนวทางการบริหารงานด้านงานศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) พบว่า ควรสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคคล
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ข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “การศึกษาสภาพและแนวทางบริหารงานกิจการนิสิตตามทัศนะของผู้บริหาร และบุคลากร
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา” ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะที่ได้จากการค้นพบ จากผลการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้เกิด
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมสาหรับ ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรกาหนดนโยบายการบริหารงานให้มีความชัดเจนและแจ้ง ให้ผู้เ กี่ยวข้องได้ทราบและเข้าใจใน การ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย
2. ควรมีการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร
3. ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการบริหารงานกิจการนิสติ อย่างเพียงพอ
4. ควรมีการพัฒนาบุคลากรและนิสติ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะสาหรับทาวิจัยต่อไป
ควรศึกษาสภาพและแนวทางบริหารงานกิจการนิสิตตามทัศนะของผู้บริหารและบุ คลากรฝ่ายกิจการนิสิต
ของมหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อนาผลการศึกษามาเปรียบเทียบสภาพและแนวทางการบริหารงานกิจการนิสิต ในด้าน
ต่าง ๆ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การศึก ษาสภาพและแนวทางบริหารงานกิจการนิสิตตามทัศนะของ
ผู้บริหาร และบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยา
และคณาจารย์ ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ที่หลากหลายที่มีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ด้วยการให้ความช่วยเ หลือแนะนาของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพ งษ์ ซึ่ง เป็นอาจารย์ที่ ปรึก ษาที่คอยตรวจแก้ไ ข ให้ข้อเสนอแนะและติดตาม
ความก้าวหน้าในการดาเนินการวิจัยจนสาเร็จ
ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อานวยรัตน์ อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา และ เภสัชกรหญิงจันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ได้กรุณาที่ให้คาแนะนาข้อคิดเห็นตรวจสอบ ให้การอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ผู้เขียนจึง
ขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
ท้ายนี้ผู้เขียนขอน้อมราลึกถึงอานาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในสากล
โลก อันเป็นที่พึ่ง ให้ผู้เ ขียนมีสติปัญญาในการศึก ษาค้ นคว้าด้ วยตนเองให้สาเร็ จลุล่วงไปด้ว ยดี ผู้เ ขียนขอให้เ ป็ น
กตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัวของผู้เขียน ตลอดจนผู้เขียนหนังสือ และบทความต่าง ๆ ที่ให้ความรู้แก่ผู้เขียนจน
สามารถให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีส้ าเร็จได้ด้วยดี
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การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภองาว จังหวัดลาปาง
A Study of Conditions and Problems of Participation Management in
Nurseries Underthelocal Administrationof Ngao District, Lampang Province
รุ่งทิวา ควรคิด1* และ รักษิต สุทธิพงษ์2
Rungtiwa Kuankid 1* and Ruksit Suttipong 2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภองาว จังหวัดลาปาง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึก ษาครั้ง นี้
ได้แก่ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอาเภองาว จังหวัดลาปาง ประกอบด้วย นายกองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบล จ านวน 10 คน รองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลที่ ก ากั บ ดู แลการจั ดการศึ ก ษา จ านวน 10 คน
นักวิชาการศึกษา จานวน 9 คน ครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 25 คน ตัวแทนผู้ปกครอง จานวน 75 คน และตัวแทนจากชุมชน
จานวน 111 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 240 คนเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิตทิ ี่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภองาว จังหวัดลาปาง โดยรวมทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย คือ ด้านการมีสว่ นร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมา คือ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการวางแผน และด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามลาดับ 2) ปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภองาว จังหวัดลาปางพบว่า 2.1) ผู้ปกครอง
และชุมชนส่วนมากไม่เข้าใจถึงการมีสว่ นร่วม ไม่ทราบว่าตนนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมวางแผนเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในการจัดทาแผนหรือการประชุม เพื่อวางแผน ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนต่าง ๆ น้อยและ
ผู้นาชุมชนเห็นว่าเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีอายุน้อย จึงไม่เห็นความสาคัญ 2.2) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ปัญหาที่พบ คือ บริบทของชุมชนเป็นชุมชนเกษตรกรรม ดังนั้น การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมของศูนย์พัฒนา
เด็ก เล็ก จึง มัก ไม่ไ ด้รับความร่วมมือจากชุม ชน และผู้ปกครองเท่าที่ควรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บงานและ
พัฒนาการของเด็ก ก่อนวัยเรียนจานวนบุคลากร (ครู) มีจานวนไม่เพียงพอกับจานวนเด็กงบประมาณสนับสนุนการ
พัฒนายังไม่เพียงพอ 2.3) ด้านการมีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตามและประเมินผล ปัญหาที่พบ คือ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการติดตามและประเมินผล การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกปี แต่ทั้งนี้ก็เป็นเพียงการประเมินที่เกิดขึน้ จากผู้ปฏิบัติหรือครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่เท่านั้น
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คาสาคัญ: สภาพและปัญหา การบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Abstract
This research aimsto studyof condition and Problems of Participatory Management of Child Development
Centers under Local Government Organization in Ngao District, Lampang Provinec. Integrated Research target groups
used in this study are: Executive Committee of Child Development Center in Ngao District, Lampang Province include
10 of the subdistrict administrative organizations. Vice President of the Subdistrict Administrative Organization supervising
the education of 10 persons. 9 academic educators. 25 child care teachers.75 parent representatives and 111
community representatives. There were 240 persons. Data were collected using questionnaires and interview forms
statistics used in data analysis include frequency percent average and standard deviation.
The research founf that 1) State of participation in the management of child development centers under the
local administration in Ngao District, Lampang Province. Including 3 sides the average was moderate sort by average
to least participation in monitoring, evaluation and evaluation was the highest Secondary Participation in planning and
participation in the implementation of the order. 2) The problem of participation in the management of the child
development center under the local government organization in Ngao District, Lampang Province. 2.1) Most parents
and community do not understand the involvement I do not know that it is part of the plan to develop a child
development center to plan or plan meetings parents are less involved in planning and community leaders agree that
young children in the early childhood center do not see the importance. 2.2) Participation in practice the problem is
the context of the community is an agricultural community so that participation in the activities of the Child
Development Center is often supported by the community and parents lack of knowledge about the work and
development of preschool children Teachers do not have enough children the development budget is insufficient.
2.3) The problems encountered in participatory control, monitoring and evaluation were The child development Center
under the jurisdiction of the local administration shall monitor and evaluate the activities of the child development
center every year it is an assessment by practitioners or teachers and staff only.
Keywords: Condition and Problems, Participatory management, Child Development Center

บทนา
การจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นภารกิจหนึ่ง ที่สาคัญขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องดาเนินการจัด
การศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น การพัฒ นาเด็ กในท้ อ งถิ่น ให้ มีค วามพร้อ มสามารถพัฒ นาตนเองตามศัก ยภาพ และตามวัย
เนื่องจากเด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัย ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ เพราะช่วงอายุ
5 ปีแรกของชีวิต เป็นช่วงที่ร่างกาย พัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งการพัฒนาเด็กในวัยนี้ เป็นการพัฒนารากฐานชีวิต ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงเรียนต่อไป ตามกรอบมาตรฐานในการ
ดาเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในการดาเนินชีวิต
โดยกาหนดเกณฑ์มาตรฐานในการดาเนินงาน 3 ประการ คือ 1) การบริหารจัดการที่ดี 2) กระบวนการบริหารหรือ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กที่มีคุณภาพ และ 3) ประสิทธิผลจากการดาเนินงาน คือ เด็กต้องได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ (สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ดอ้ ยโอกาส และผู้สูงอายุ, 2555)
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภองาว จังหวัดลาปาง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกากับ จานวนทั้งสิ้น 25
ศูนย์ และทุกศูนย์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นประธาน และมีคณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่กากับดูแลการจัด
การศึกษา นักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนจากชุมชน มีหน้าที่ในการกากับ ดูแล และ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน โดยเน้นการบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วม
จากการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไม่ค่อยเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทาให้ไม่ทราบนโยบายและทิศทางในการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึง งบประมาณในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กมีจากั ด ผู้ปกครองมีฐ านะ
ยากจนทาให้ไม่ค่อยให้ความสนใจกับพัฒนาการของเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ ยะตะนัง (2557) ที่พบว่า
ปัญหาการบริหารจัดการ คือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ขาดงบประมาณในการ
จัดหาสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้เสริมพัฒนาการเด็ก และพื้นฐานฐานะทางครอบครัวที่ยากจน ขาดการเอาใจใส่ที่
อบอุ่น และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิริบงกช เหรียญทอง (2557) ที่พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงไม่ทราบว่าตนเองนั้นสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้และยังพบปัญหาด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่คุณวุฒิไม่ตรงกับลักษณะงานที่ทาและอาคาร
สถานที่ สิ่ ง แวดล้อ มทั้ง ภายในและภายนอกยัง ไม่ไ ด้ ม าตรฐานเนื่ อ งจากมีก ารสร้า งมานานแล้ ว ซึ่ง โดยส่ว นใหญ่
ผู้ปกครองสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมในการรับรู้รับฟังแต่ไม่ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการประเมินผลการบริหารจัดการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภองาว จังหวัดลาปาง ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้าง ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภองาว จังหวัดลาปาง เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อใช้เป็น ข้อมูล
พืน้ ฐานประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุง พัฒนา การดาเนินงานตามกรอบการบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วม ต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัง กั ดองค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอาเภองาว จังหวัดลาปาง
2. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอาเภองาว จังหวัดลาปาง

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม สามารถสรุปได้ว่า การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดการบริหารรูปแบบใหม่ ที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้กับบุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วม
ในการวางแผน การปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมิน กากับ และติดตาม การดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของแผนที่
กาหนดไว้ร่วมกัน การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นแรงจูงใจที่ก ระตุ้นให้บุคลากรรู้สึกรัก รับผิดชอบ และเต็มใจที่จะ
ทางานเพื่อพัฒนาองค์กร ซึ่งผลจากการวิจัยสรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งผลทางบวกต่อประสิ ทธิผลของ
องค์กร ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดเพื่อใช้ในการวิจัย ดังนี้
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ตัวแปรต้น

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
1. เพศ
2. ตาแหน่ง
3. หน่วยงานที่สังกัด

ตัวแปรตาม
สภาพและปัญหาการบริหารจัดการ
แบบมีสว่ นร่วมของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในอาเภองาว จังหวัดลาปาง

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภองาว จังหวัดลาปางเป็นการวิจัยเชิงสารวจ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนและวิธวี จิ ัย ดังนี้
1. ประชากร
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอาเภองาว จังหวัด
ลาปาง ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 10 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่กากับดูแล
การจัดการศึกษา จานวน 10 คน นักวิชาการศึกษา จานวน 9 คน ครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 25 คน ตัวแทนผู้ปกครอง
จานวน 75 คน และตัวแทนจากชุมชน จานวน 111 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 240 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ตาแหน่ง และหน่วยงานที่สังกัด เป็นแบบสอบถาม
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) เลือกคาตอบได้เพียงคาตอบเดียว
ตอนที่ 2 ระดับการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอาเภองาว จังหวัดลาปาง ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ด้าน คือ
ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และด้านการมีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม
และประเมินผลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภองาว จังหวัดลาปาง เป็นแบบสอบถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ
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2. แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้บริหาร นักวิชาการศึกษาและครูผู้ดูแลเด็ก เกี่ยวกับปัญหาการ
บริหารงานแบบมีสว่ นร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภองาว จังหวัดลาปาง

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้
1. ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
อาเภองาว จังหวัดลาปาง 3 ด้าน คือ ด้านการมีสว่ นร่วมในการวางแผน ด้านการมีสว่ นร่วมในการปฏิบัติ และด้านการ
มีสว่ นร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลพบว่า ระดับการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภองาวจังหวัดลาปาง พบว่า โดยรวมมีสว่ นร่วมอยู่ในระดับปานกลาง
(µ = 3.29, = .938) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลาดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.30,= .990) รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน และด้านการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน มีสว่ นร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.29, = 1.004, .942) ตามลาดับ
2. ปัญหาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกั ดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
อาเภองาว จังหวัดลาปางผลการสั มภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ทั้ง 3 ด้าน พบว่า ขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละฝ่าย โดยเฉพาะผู้ปกครองและผู้นาชุมชน เพราะคิดว่าหน้าที่หลัก ๆ ในการบริหารจัดการทุกด้านเป็นหน้ าที่ของ
บุคลากรและผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยดังกล่าว พบว่า ผู้วิจัยมีประเด็นในการอภิปราย ดังนี้
1. สภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
อาเภองาว จังหวัดลาปาง ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอาเภองาว จังหวัดลาปาง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอาเภองาวจังหวัดลาปาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่ วนร่วมในการวางแผน ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ และด้านการมีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผล โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็น
เช่นนี้ อาจเนื่องจากคณะกรรมการส่วนใหญ่มาจากประชาชนและผู้ปกครอง ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพทาการเกษตร และ
รับจ้าง จึงไม่ค่อยให้ความสาคัญกับการเข้าร่วมประชุมเท่าที่ควร เนื่องจากส่วนใหญ่ต้องประกอบอาชีพเพื่อเลีย้ งปาก
ท้อง และส่วนใหญ่ไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการเป็นคณะกรรมการ และมองว่าการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นเรื่องขององค์ก ารปกครองส่วนท้ องถิ่น และครูผู้ดูแลเด็ก เล็ก ซึ่ง ผลการศึก ษาสอดคล้ องกั บการศึก ษาของ
จุฑารัตน์ ยะตะนัง (2557) ได้ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วม (ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตอาเภอเมืองลาปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ปัญหา และข้ อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาในการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
แห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตอาเภอเมืองลาปาง ผลการวิจัย พบว่า สภาพ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ของศูนย์เด็ กเล็ก โดยรวมทุก
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ด้านอยู่ในระดับการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมปานกลาง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นัชญ์พัสวี ทองคาฟู (2555) ได้
ศึกษาการดาเนินการตามมาตรฐานการมีส่วนร่วมจากชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง ผลการศึกษา พบว่า สภาพการดาเนินการตามมาตรฐานการมีส่วนร่วมจากชุมชนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับปฏิบัติปานกลาง
2. ปัญหาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
อาเภองาว จังหวัดลาปาง ผลการศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่ผู้ ให้ข้อมูลสาคัญมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันถึง
ปัญหาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภองาว
จังหวัดลาปาง สามารถแยกนาเสนอเป็นรายด้าน ดังนี้
2.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ปัญหาที่พบคือ ผู้ปกครองและชุมชนส่วนมากไม่เข้าใจถึง การมี
ส่วนร่วมและการสนับสนุนในเรื่องของการบริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงไม่ทราบว่าตนนัน้ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วม
วางแผนเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงมองว่าหน้าที่ในการพัฒนา รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณ เป็นหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเท่านั้น ในการจัดทาแผนหรือการประชุมเพื่อวางแผน ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนต่าง ๆ น้อย เนื่องจากหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น ไม่มีเวลาเนื่องจากต้องทางานเลี้ยงปากเลีย้ งท้อง เดินทาง
มาร่วมประชุมวางแผนต่าง ๆ ได้ลาบาก (ขับรถไม่เป็น เด็กบางคนอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย) และผู้นาชุมชนเห็นว่าเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีอายุน้อย จึงไม่เห็นความสาคัญการร่วมคิดและการตัดสินใจภายในกลุ่มบางครั้งค่อนข้างยาก
เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มมีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ต่างมีมุมมอง
ต่างความคิดในการตัดสินไม่เหมือนกัน มีประสบการณ์แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้อาจทาให้เกิดปัญหาในการมีส่วนร่วม
ในการวางแผน การกาหนดนโยบาย เนื่องจากคณะกรรมการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาจากตัวแทนของกลุ่ม คนที่
หลากหลายอาชีพ รวมถึงมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จึงทาให้มีความรู้ ความเข้าใจที่แตกต่างกัน ไม่รู้และไม่เข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงการไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารหรือได้รับแต่ล่าช้า และคณะกรรมการบาง
ส่วนประกอบอาชีพ เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป จึง ไม่สะดวกที่จะมาเข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนการดาเนินงาน
รวมถึงการเข้าร่วมดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบางส่วนผู้ปกครองมีอายุมาก
การเดินทางมาประชุมเกิดความยากลาบาก ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริบงกช เหรียญทอง (2557)
ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ปัญหาที่พบ คือ บริบทของชุมชน เป็นชุมชนเกษตรกรรม ดังนั้น การมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงมักไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน และผู้ปกครองเท่ าที่ควร
เนื่องจากทุกคนต้องทางานเพื่อให้มีร ายได้มาจุนเจือครอบครัว รวมถึงผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับงานและพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน ส่วนใหญ่เห็นว่า การจัดกิจกรรมโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบของครูผู้ดูแ ลเด็กเล็ก และองค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น ส่วนอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
ยังเป็นปัญหาในความเหมาะสมกับเด็ก อาจไม่สะดวกและปลอดภัย บางแห่งจานวนบุคลากร (ครู) มีจานวนไม่เพียงพอ
กับจานวนเด็ก ทาให้ดูแลเด็กไม่ครบถ้วนทั่วถึง ผู้ปกครองไม่เข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กเล็ก หรื อ
ผู้ดูแลเด็กยังขาดประสบการณ์ ด้านงบประมาณ การสนับสนุนการพัฒนายังไม่เพียงพอ ด้านสาธารณสุข สถานที่
อุปกรณ์ ภาชนะต่าง ๆ ยังไม่เหมาะสม ด้านเครื่องมือการสื่อสารบางแห่งไม่พร้อม อาจเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับ
สนับสนุนไม่เพียงพอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางศูนย์มีสภาพทรุดโทรม จาเป็นต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซม
ในจานวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จุฑารัตน์ ยะตะนัง (2557) ได้ศกึ ษาการบริหารแบบมีสว่ นร่วม (ตาม
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เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตอาเภอเมือง
ลาปาง ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัญหาที่พบ คือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ขาด
งบประมาณในการจัดหาสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้เสริมพัฒนาการเด็ก และพืน้ ฐานฐานะทางครอบครัวที่ยากจน ขาด
การเอาใจใส่ที่อบอุ่นสถานที่ส่งิ แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกยังไม่ได้มาตรฐาน
3. ด้านการมีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผล ปัญหาที่พบ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการติดตามและประเมินผล การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้ว ไม่ว่าจะ
เป็นการประเมินแผน หรือกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่ทาภายใน 1 ปีการศึกษา แต่ทั้งนี้ก็เป็นเพียงการประเมินที่เกิดขึ้น
จากผู้ปฏิบัติหรือครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่เท่านั้น ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงผู้ปกครองและชุมชน ทาให้ได้รับผลการประเมิน ที่
ไม่สมบูรณ์และไม่ครอบคลุม ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องขาดความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงาน จึงไม่สามารถควบคุม ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง เนื่องจาก ส่วนใหญ่คณะกรรมการยังไม่เห็นความสาคัญและไม่มี ความรู้
เกี่ยวกับการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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การศึกษาสภาพสมรรถนะพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอนและครูอัตราจ้างวิกฤต
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
States of Competencies of State Trachers and Contract Teachers in School
Under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3
ณิชาภา บุญมากาศ1* และ สุนทร คล้ายอ่า2
Nichapha Boonmakad1* and Sunthon Khlaium2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะหลักของพนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนและครูอัตรา
จ้างวิกฤตในโรงเรียน 2) เพื่อศึกษาสมรรถนะประจาสายงานพนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนและครูอัตราจ้างวิกฤต
ในโรงเรียน และ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะสมรรถนะพนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนและครูอัตราจ้าง
วิก ฤตในโรงเรียน สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึก ษาเชียงรายเขต 3 กลุ่ม ตัวอย่ างที่ใ ช้ใ นการวิจัย
พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนและครูอัตราจ้างวิกฤต ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 ปีการศึกษา 2560 จานวน 87 โรงเรียน รวมจานวน 160 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่า 0.99 วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เนื้อหา และสรุป ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะ
หลักของพนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนและครูอัตราจ้างวิกฤตในโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมและรายด้านมีการ
ส่งเสริมอยู่ในระดับมาก 2) สมรรถนะประจาสายงานของพนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนและครูอัตราจ้างวิก ฤตใน
โรงเรียน พบว่า ในภาพรวมและรายด้านมีการพัฒนาอยู่ในระดับมาก 3) ปัญหาและข้อเสนแนะสมรรถนะพนัก งาน
ราชการตาแหน่งครูผู้สอนและครูอัตราจ้างวิกฤตในโรงเรียน พบว่า ควรส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคและ
วิธีก ารสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เ กิดทัก ษะในศตวรรษที่ 21 การวัดและประเมินตามสภาพจริง ควร
ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง การทางานเป็นทีม การสร้างเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพครูที่เข็มแข็งในการ
เป็นชุม ชนแห่ง การเรียนรู้ ควรส่ง เสริม ให้ครูมีจิตใจบริก าร ประพฤติ ปฏิบัติตน มีคุณ ธรรม และจริยธรรม ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ควรพัฒนาครูให้มีความรู้ดา้ นวิเคราะห์หลักสูตร การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การทาวิจัย
ในชั้นเรียน การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การมีภาวะผู้นาทางวิชาการ และควรส่งเสริมให้ครูสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: สมรรถนะครู สภาพสมรรถนะ
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Abstract
The purposes of this independent study were to study states of competencies and problems and guidelines
of states of competencies of state teachers and contract teachers in school under Chiang Rai Primary Educational
Service Area Office 3. Data were collected from 160 people through the questionnaires and analysis by using the
descriptive statistics: frequency, percentage, mean and standard deviation, content analysis and summary. The
results showed that: 1) The states of core competencies of state teachers and contract teachers in school under
Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 in both overall and each section were at high level. 2.) The
states of functional competencies of state teachers and contract teachers in school under Chiang Rai Primary
Educational Service Area Office 3 in both overall and each section were at high level. 3) The problems and
guidelines of states of competencies of state teachers and contract teachers in school under Chiang Rai Primary
Educational Service Area Office 3 were as follow: 1) to promote teachers to gain more teaching techniques and
procedures for learner development in the 21st century including measurement and authentic assessment. 2) To
promote teachers to do self-development, to work as team, to build professional learning communities. 3) To
support teachers being kindness, ethical behavior according teacher’s ethics and integrity. 4) To support teacher’s
knowledge’s in curriculum analysis, instructor planning, classroom action researches, classroom atmosphere
arrangement, being academic leadership and 5) to support teachers to make human relations with student’s
parents, the communities and related organization continuously.
Keywords: Competencies, states of competencies

บทนา
เนื่องจาก “ครู” เป็นบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพืน้ ฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และ
“วิชาชีพครู” จึงเป็นวิชาชีพที่ให้บริการแก่สาธารณชน และมีมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพมี
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความพร้อมในการประกอบวิช าชีพให้เกิดผลตามเป้าหมาย (สานักงาน
เลขาธิก ารคุรุสภา, 2556, หน้า 65-66) การส่ง เสริม และพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึก ษาอย่ า ง
ต่อเนื่องนั้น เป็นเรื่องที่สาคัญมากและมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการศึก ษา
และเป็นหน้าที่ที่สาคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ครูสนใจการพัฒนา
ตนเองทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งพัฒนาสมรรถนะที่สอดคล้องกับภารกิจการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
และเป็นการพัฒนาที่อิง พื้นที่อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง จึง เป็นการส่ง เสริม ความก้าวหน้าของครูอย่างแท้จ ริ ง
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รูปแบบและวิธีการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาที่นิยมปฏิบัติกันมีหลากหลาย เช่น การประชุม การอบรม
การฟังบรรยาย การสัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ การนิเทศ การทาวิจัยปฏิบัติการ การมอบหมายงานให้ทา
การเป็นวิทยากร การทาผลงานทางวิชาการ และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:
PLC) (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2559, หน้า 1-2) ดังนั้นการตระหนักและเห็นความสาคัญของการพัฒนาวิชาชีพ
ครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพอย่างสม่าเสมอ จึงต้องร่วมมือกันทุก ฝ่าย
และมีการบริหารที่เน้นการปฏิบัติง านจริงเป็นสาคัญ เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะผ่านการ
ปฏิบัติจริงและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3 เป็ น หน่ ว ยงานการศึ ก ษาสั ง กั ดส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบควบคุม กากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานในเขตพืน้ ที่ 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอแม่จัน อาเภอแม่ฟ้าหลวง อาเภอแม่สาย อาเภอเชียงแสน และ
อาเภอดอยหลวง มีโรงเรียนในสังกัด 153 โรงเรียน สถานศึกษาเอกชนในระบบจานวน 18 โรงเรียน และสถานศึกษา
เอกชนนอกระบบ จานวน 20 โรงเรียน มีวาระแห่ง การพัฒนาคือ มุ่ง เน้นให้ครูและบุคลากรเปลี่ยนแปลงวิธีก าร
ปฏิบัติงานเพื่อนาไปสู่เป้าหมาย 5 ด้าน ดั งนี้ 1) นักเรียนมีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น 2) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสานึกในความเป็นไทยตามค่านิยม 12 ประการ 3) นักเรียนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 4) ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพเต็มประสิทธิภาพ และ 5) สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็ง มีการบริหารงานตาม
หลั ก ธรรมาภิ บ าล เน้ น การมี ส่ว นร่ว มจากทุ ก ภาคส่ วน และมี ก ลยุ ท ธ์ ก ารดาเนิน งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ สานั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท กลยุทธ์ที่ 2 ขยาย
โอกาสเข้าถึง บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและเสมอภาค กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณ ภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีจุดเน้นคือ ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริงและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
โดย 1) ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการคิด การวัดและประเมินผลของครู ให้สามารถพัฒนาและ
ประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) ครูสามารถจัดการเรียนรู้ใ นวิชาที่ โ รงเรียนต้องการได้ด้วยตนเองหรือใช้สื่อ
เทคโนโลยี 3) ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยเขตพืน้ ที่การศึกษาและโดยเพื่อนครู ทั้งในโรงเรียนเดียวกันหรือ
ระหว่างโรงเรียนหรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 4) ครูได้รับการช่วยเหลือให้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิผลโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูในพื้นที่ ทั้งในโรงเรียนเดียวกันระหว่างโรงเรียน หรืออื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม และ 5) ส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการ
เรียนรู้ได้ในระดับดี (สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, 2558, หน้า 1-8)
เหตุน้ผี ู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพสมรรถนะพนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนและครูอัตราจ้าง
วิกฤตในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานราชการ
ตาแหน่งครูผู้สอน ครูอัตราจ้างวิกฤต ซึ่งยังไม่ได้รับการบรรจุในอัตราประจา เพื่อทราบถึงวิธกี ารส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาดัง กล่าว และเพื่อนาผลการศึก ษาไปใช้เ ป็นแนวทางในการพัฒนาและส่ง เสริม
สมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 3 ต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพสมรรถนะหลักของพนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนและครูอัตราจ้างวิกฤตในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อศึกษาสภาพสมรรถนะประจาสายงานของพนักงานราชการตาแหน่งครู ผู้สอนและครูอัตราจ้างวิกฤต
ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
3. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะสภาพสมรรถนะพนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนและครูอัตราจ้าง
วิกฤตในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน

วิธีวิทยาการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนและครูอัตราจ้างวิกฤต ปีการศึกษา
2560 จานวน 87 โรงเรียน รวมจานวน 160 คน (ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 กลุ่ม
นโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3) โดยใช้วิธีก ารคัดเลือกแบบเจาะจง
(Purposive random sampling) (สมคิด พรมจุ้ย, 2555, หน้า 80)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพสมรรถนะพนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนและ
ครูอัตราจ้างวิกฤตในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ นาหนังสือจากจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไปขออนุญาตจาก
ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียน สัง กัดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชียงรายเขต 3 จานวน 87
โรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้น นามาวิเคราะห์เนื้อหา โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปเนื้อหา
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ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 160 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.90 อายุระหว่าง 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.30 ระดับการศึกษา คือ ระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 93.10 ประสบการณ์ในการทางานในตาแหน่งระยะเวลา 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.90
และพนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 63.80
2. สภาพสมรรถนะหลั กพนั กงานราชการต าแหน่ ง ครู ผู้ส อนและครูอั ต ราจ้ า งวิก ฤตในโรงเรี ย น สั ง กั ด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมมีการส่งเสริมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.21, S.D. =
0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการส่งเสริมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
คือ ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านการบริการที่ดี ด้านการทางานเป็นทีม ด้านการพัฒนาตนเองและ
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ตามลาดับ ดังตารางที่ 1
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพสมรรถนะหลักพนักงานราชการตาแหน่ง
ครูผู้สอนและครูอัตราจ้างวิกฤตในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 ในภาพรวม
สภาพสมรรถนะหลัก
X

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ด้านการบริการที่ดี
ด้านการพัฒนาตนเอง
ด้านการทางานเป็นทีม
ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
รวมเฉลี่ย

3.99
4.29
4.13
4.25
4.41
4.21

S.D.
0.36
0.47
0.47
0.41
0.52
0.40

(n = 160)
ระดับการส่งเสริม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลาดับที่
5
2
4
3
1

3. สภาพสมรรถนะประจาสายงาน พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนและครูอัตราจ้างวิกฤตในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในภาพรวมมีการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ( X = 4.17,
S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับมากเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยมากไป
หาน้อย คือด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้นาครู ด้านการพัฒนาผู้เรียน และด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ และด้านการวิเ คราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่ อ
พัฒนาผู้เรียน และด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ตามลาดับ ดังตารางที่ 2
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ตาราง 9 แสดงค่า เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพสมรรถนะประจาสายงาน พนักงานราชการ
ตาแหน่งครูผู้สอนและครูอัตราจ้างวิกฤตในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ในภาพรวม

4.05
4.21
4.24
4.07
4.23
4.19

(n = 160)
ลาดับที่
S.D. ระดับการพัฒนา
0.48
มาก
6
0.47
มาก
3
0.40
มาก
1
0.44
มาก
5
0.49
มาก
2
0.64
มาก
4

4.17

0.47

สภาพสมรรถนะประจาสายงาน
X

ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ด้านการพัฒนาผู้เรียน
ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ด้านภาวะผู้นาครู
ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการ
จัดการเรียนรู้
รวมเฉลี่ย

มาก

4. ปัญหาและข้อเสนอแนะสภาพสมรรถนะพนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนและครูอัตราจ้างวิกฤตใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า
ปัญหาที่พบ คือ ครูขาดความรู้และประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ที่สง่ เสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ขาดการสนับสนุนด้านการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การเผยแพร่ผลงาน
และครูอัตราจ้างที่มีความสามารถ ความถนัด และมีประสบการณ์ในวิชาชีพนั้นๆ เข้าไปทางานในตาแหน่งอื่นที่ไม่ใช่
การสอนหนัง สือ และขาดความรู้เ กี่ ยวกั บกระบวนการวิ จัย และการทาวิจั ยในชั้ นเรีย นนอกจากนี้ยัง พบว่า ครูมี
สมรรถนะและความรู้ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และประสบการณ์ก ารจัดการเรียนการสอน
แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ คือ ควรส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒ นา
ผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 การวัดและประเมินตามสภาพจริง ควรส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง การ
ทางานเป็นทีม การสร้างเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพครูที่เข็มแข็งในการเป็นชุมชนแห่งการเรีย นรู้ ควรส่งเสริมให้
ครูมีจิตใจบริการ ประพฤติ ปฏิบัติตน มีคุณ ธรรม และจริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ควรพัฒนาครูให้มี
ความรู้ด้านวิเคราะห์หลักสูตร การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การทาวิจัยในชั้นเรียน การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
การมีภาวะผู้นาทางวิช าการ และควรส่งเสริมให้ครูสร้างความสัมพันธ์อันดีกั บผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ
อย่างต่อเนื่อง

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยพบประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยได้ดังนี้
1. สภาพสมรรถนะหลักพนักงานราชการตาแหน่ง ครูผู้สอนและครูอัตราจ้ างวิก ฤตในโรงเรียนสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า ในภาพรวมและรายด้านมีการส่งเสริมอยู่ในระดับ
มาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านการบริการที่ดี
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ด้านการทางานเป็นทีม ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ตามลาดับ ทั้งนี้เพราะการ
ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน การส่งเสริมให้ครูพัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง การ
ส่งเสริมให้ครูได้ศกึ ษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่น และแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธกี ารที่หลากหลาย การส่งเสริม
ให้ครูสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทางานร่วมกับผู้อื่น และการส่งเสริมให้ครูมีความเป็ นกัลยาณมิตรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ช่วยเหลือ ต่อผู้เรียน เพื่อนร่วมงาน และผู้รับบริการ เพราะวิชาชีพครูมีทาหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ตามพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพครูจึงต้องตระหนักและมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพครูวา่ เป็นสิ่งที่สาคัญและต้องยึดถือปฏิบัติตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพครูมี 5 ด้าน 9 ข้อ นอกจากนี้ผู้ประกอบ
วิชาชีพครูต้องมีการพัฒนาตนเองทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ด้านการบริการที่ดี ด้านการทางานเป็นทีม ด้านการพัฒนา
ตนเอง และด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพราะสภาพสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ดัง นั้นครูจึง ต้องพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสัง คมด้วย ซึ่ง สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสมสมร ลายพิกุน (2555, หน้า 100-101) ที่พ บว่าผู้บริหารสถานศึกษาสังกั ดสานัก งาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีวิธีการส่งเสริมการพัฒนาครูไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูป
การศึ ก ษา ในด้ า นการพัฒนาการเรีย นการสอน ด้ า นการใช้เ ทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สาร ด้ า นการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ และด้านการพัฒนาตนเอง สอดคล้องกับผลการวิจัยของรชฏ
แก้วเกิด (2555, หน้า 70-71) ที่พบว่า ผู้บริหารมีการส่งเสริมการพัฒนาครูด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษาดูงาน
ด้านการลาศึกษาต่อ ด้านการทาวิจัยในชั้นเรียน และด้านการนิเทศภายใน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของชญานันท์
แดนมะโฮง (2557, หน้า 98-110) ที่พบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการ
พัฒนาตนเอง ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ AEC และด้านการ
พัฒนาบุคลิกภาพ
2. สภาพสมรรถนะประจาสายงาน พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนและครูอัตราจ้างวิกฤตในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า ในภาพรวมและรายด้านมีการพัฒนาอยู่ใ น
ระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านภาวะผู้นาครู ด้านการ
พัฒนาผู้เรียน ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการ ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์
การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และด้านการบริหารหลัก สูตรและการจัดการเรียนรู้ ตามลาดับ ทั้งนี้โรงเรียนใน สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานของพนักงานราชการ
ตาแหน่งครูผู้สอนและครูอัตราจ้างวิกฤตในโรงเรียนแต่ละด้าน กล่าวคือ 1) มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิต
สื่อ/นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 2) การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ในชั้ นเรียน
3) การตรวจสอบสิ่งอานวยความสะดวกในห้องเรียนให้พร้อมใช้และปลอดภัยอยู่เสมอ 4) การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย
อุปสรรคและโอกาสความสาเร็จของการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ ในชั้นเรียน 5) การมีทักษะการฟัง การพูด และ
การตั้งคาถาม เปิดใจกว้าง ยืดหยุ่น ยอมรับทั ศนะที่หลากหลายของผู้อื่น เพื่อเป็นแนวทางใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน
และ 6) การให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึก ษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
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ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วน ซึ่งการปฏิรูปการศึกษามุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้พื้นฐาน ความรู้ในอาชีพ การ
รู้จักตนเอง และเข้าใจโลกทั้งประเทศในเอเชีย ยุโรป รวมทั้งเข้าใจประเทศในประชาคมอาเซียน รวมทั้งการมีสมรรถนะ
และความสามารถ 5 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และนโยบายการศึกษาของชาตินนั้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะในศตวรรษที่
21 สิ่งสาคัญจึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพ
สัง คม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกั บผลการวิจัยของวีระชัย ศรีวงษ์รัตน์
(2559, หน้า 107-108) ที่พบว่าสภาพปัจจุบันของสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษาอุ ดรธานี เขต 1 พบว่ า โดยรวมมี ค่ า เฉลี่ย อยู่ ใ นระดั บ มาก ในด้ า นการวั ดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และด้านสื่อและ
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ตามลาดับ
3. ปัญหาและข้อเสนอแนะสภาพสมรรถนะพนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนและครูอัตราจ้างวิกฤตใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า
ข้อเสนอแนะสภาพสมรรถนะพนักงานราชการตาแหน่ง ครูผู้สอนและครูอัตราจ้างวิกฤตในโรงเรียนสั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า 1) ควรส่งเสริมให้ครูใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่
หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 และวัดและประเมินตามสภาพจริง สอดคล้องกับ ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 2) ควรส่งเสริมให้ครูมีจติ ใจบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้เรียน 3) ควรส่งเสริมให้
ครูได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เข้าร่วมการอบรม การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และพัฒนาประสบการณ์
ทางานด้วยรูปแบบต่าง ๆ 4) ควรส่งเสริมให้ครูมีการทางานเป็นทีม สร้างเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพครูที่เข็มแข็ง
ในการเป็นชุม ชนแห่ง การเรียนรู้ และ 5) ควรส่ง เสริม ให้ครูประพฤติ ปฏิบัติตน มีคุณ ธรรม และจริยธรรม ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู สอดคล้องกับผลการวิจัยของนิทัศน์ หามนตรี (2557, หน้า 90-91) ที่ได้นาเสนอแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ใน 4 ด้าน 79 รายการ
คือ 1) ด้านการพัฒนาตนเอง 19 ข้อ เช่น กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องตอบสนองความต้องการพัฒนาตนเอง จัด
ศึกษาดูงานตามหน่วยงานต่าง ๆ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนา และนาผลการพัฒนาไปใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 2) ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู้ 20 ข้อ เช่น วางแผนส่ง เส ริม ให้มีความรู้ความเข้ า ใจ
เป้าหมายการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามเป้าหมายการจัดการศึกษา นิเทศ กากับ ติดตาม
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามเป้าหมายการจัดการศึกษา และนาผลการวิเคราะห์ศักยภาพของนักเรียนมาวิเคราะห์
เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นรายบุคคล 3) ด้ านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 20 ข้อ เช่น กาหนด
นโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการวิจัย จัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับงานวิจัย ประเมินการทาวิจัยและนาผลการนิเทศ
ก ากั บ ติดตามผลการทาวิจัย 4) ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพ 20 ข้อ เช่น ก าหนดนโยบ ายแผนงาน/
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครู จัดกิจกรรมกระตุ้นให้ครูรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ประเมินผลการจัด
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนคุณ ธรรมจริยธรรมของครู และพัฒนากิจกรรมส่ง เสริม คุณธรรมจริยธรรมของครู ซึ่ง
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มี
ความถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ มี ค วามเหมาะสมกั บ สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม ศาสนา และวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา และมีความเป็นไปได้ภายใต้ศักยภาพความพร้อมของสถานศึกษา
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ข้อเสนอแนะสภาพสมรรถนะประจาสายงานพนักงานราชการตาแหน่ง ครูผู้สอนและครูอัตราจ้างวิก ฤตใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 3 พบว่า 1) ควรพัฒนาครูให้มีความรู้ด้ าน
วิเคราะห์หลักสูตรและจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึ กษาและหลักสูตรท้องถิ่น 2) ควร
พัฒนาให้ครูมีความรู้ด้านการจัด การเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติของนักเรียน 3) ควรสนับสนุนให้ครูจัด
บรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ 4) ควรพัฒนาให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอ นและ
กระบวนการทาวิจัยในชั้นเรียน 5) ควรพัฒนาครูให้มีภาวะผู้นาทางวิชาการ โดยมีครูพี่เลี้ยงและแนวทางปฏิบัติที่เป็น
เลิศเป็นแนวทางในการพัฒนาความเป็นผู้นาทางวิช าการ และ 6) ควรส่ง เสริม ให้ครูสร้างความสัม พันธ์อันดีกั บ
ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลการวิจัยของจารุวรรณ จันเลือน (2557, หน้า 8689)ได้สรุปแนวทาง การพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตจังหวัดภาคเหนื อ รายสมรรถนะ
พบว่า สมรรถนะที่ 1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ 1) ส่งเสริมการจัดอบรม
ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่น 2) พัฒนาสมรรถนะการออกแบบการ
เรียนรู้อย่างสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางอย่างเป็นระบบ 3) เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นกาหนดแผนงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล สมรรถนะที่ 2 การพัฒนาผู้เรียน
มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ 1) ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดกิจกรรมการบาเพ็ญประโยชน์หรือจิตสาธารณะ
ให้แก่ผู้เ รียน 2) ส่ง เสริม พัฒนาครูใ ห้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บทัก ษะชีวิตของผู้เ รียน 3) สนับสนุนครูใ ห้มีการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 4) ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้าง
ความรู้องค์รวมและกิจกรรมนอกห้องเรียน สมรรถนะที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ 1)
ส่ง เสริม ให้ครูไ ด้ผ ลิตสื่อได้ใ ช้สื่อที่เ อื้อต่อการเรียนการสอน 2) ส่ง เสริม ให้ครูไ ด้ใ ช้สื่อเทคโนโลยีที่เ ป็นปัจจุบัน 3)
ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสื่อที่เหมาะสม 4) สนับสนุนหรือพัฒนาเทคนิคกระบวนการหรือสื่อการ
เรียนรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในชั้นเรียน 5) ส่งเสริมการประเมินการใช้ส่ือ สมรรถนะที่ 4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน มีแนวทาง การพัฒนาได้แก่ 1) สร้างความตระหนัก ความจาเป็นเป็นสาคัญของการวิจัยในชั้นเรียน
2) พัฒนาสมรรถนะการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย อุปสรรคและโอกาสความสาเร็จของการวิจัยในชั้นเรียน 3) พัฒนา
สมรรถนะการทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบกากับ ติดตามและประเมินผลจากการทาวิ จัย 4) พัฒนาสมรรถนะครู
ด้านการศึกษา ปัญหาการจัดการเรียนการสอนมาสู่ การทาวิจัยในชั้นเรียน สมรรถนะที่ 5 ภาวะผู้นาครู มีแนวทางการ
พัฒนาได้แก่ 1) พัฒนาสมรรถนะทักษะในการคิด วิเ คราะห์เ ชิง สร้างสรรค์ 2) ส่ง เสริมการพัฒนาทัก ษะการฟัง 3)
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการพูด 4) พัฒนาสมรรถนะการตั้งคาถาม สมรรถนะที่ 6 การสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ มีแนวทางการพัฒนาได้แก่ 1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์
ความร่วมมือที่ดีกับชุมชน 2) พัฒนาสมรรถนะครูในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 3) พัฒนาสมรรถนะการจัดเวที
ประชุมประชาคมเพื่อให้ชุมชนแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษา 4) พัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน
ในการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 5) พัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้ชุมชนเป็นฐาน
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการส่งเสริมพนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนและครูอัตราจ้างวิกฤตให้กาหนดเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานทุกภาคเรียน แผนการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งวัดและประเมินตามสภาพ
จริงสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
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2. ควรมีการส่งเสริมให้พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนและครูอัตราจ้างวิกฤตพัฒนาตนเอง ได้แก่ การ
จัดทาวิจัยในชั้นเรียน การเป็นผู้ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผู้อื่น การ
เข้าร่วมการอบรม การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และพัฒนาประสบการณ์ทางานด้วยรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
ออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การวั ด และประเมิ น ผลผู้ เ รี ย นตามสภาพจริง และสร้ า งเ ครื่ อ งมื อ ในการวั ด และ
ประเมินผลผู้เรียนที่หลายหลายและเหมาะสม
3. ควรส่งเสริมให้พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนและครูอัตราจ้างวิกฤตมีภาวะผู้นาทางวิชาการและการ
ทางานเป็นทีม เช่น การให้เกียรติ ยกย่องชมเชย ให้กาลังใจแก่เพื่อนร่วมงานในโอกาสที่เหมาะสม การได้แสดงบทบาท
ผู้นาหรือผู้ตามในการทางานร่วมกับผู้อื่น การสร้างเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพครูที่เข็มแข็งในการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ เป็นต้น
4. ควรสนับสนุนให้พ นักงานราชการตาแหน่ง ครูผู้สอนและครูอัตราจ้างวิก ฤตปฏิบัติตนมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เช่น มีความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเอง ตรงต่อเวลา วางแผนการใช้จา่ ย และใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด
5. ควรส่งเสริมให้พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนและครูอัตราจ้างวิกฤตสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ มีการประสานให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึก ษา
รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการโดยการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาสายงานของพนักงานราชการ
ตาแหน่งครูผู้สอนและครูอัตราจ้างวิกฤตในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
2. ควรศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะพนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอน
และครูอัตราจ้างวิกฤตในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
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การศึกษาสมรรถนะครูปฐมวัยของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
The studying of childhood teacher’s competencies in educational institutes
under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 4
สายรุ้ง เหล็กแปง1* และ สุนทร คล้ายอ่า2
Sairoong Lakepang1* and Sunthorn Khlaium 2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถนะครูปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะครูปฐมวัยของสถานศึกษา ใน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประชากรที่ใช้ ได้แก่ ครูปฐมวัย มีจานวนทั้งสิ้น 230
คน ผู้วิจัยทาการสุ่ม กลุ่ม ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane และวิธีก ารสุ่ม ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random
sampling) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 146 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. สมรรถนะของครูปฐมวัยของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 สมรรถนะหลัก 5 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ด้านสมรรถนะจริยธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพ ครู ส่วนด้านที่มีค่า เฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านสมรรถนะการ
พัฒนาตนเอง สมรรถนะประจาสายงาน 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการพัฒนาผู้เรียน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
2. ข้ อ เสนอแนะเกี่ย วกั บ สมรรถนะครู ป ฐมวัย ของสถานศึ ก ษา ในสั ง กั ด สานั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 พบว่า ครูปฐมวัยควรมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความวิริยะ อุตสาหะ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
มีทัก ษะในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ปฏิบั ติตนตามหลัก คุณ ธรรม จัดการเรียนการสอนตามหลัก สูตรอีก ทั้งปลูกฝัง
คุณ ธรรม จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เ อื้อต่อการเรียนรู้ มีก ารวิเคราะห์ผู้เรียน มีก ารประเมินตนเองและให้ความ
ร่วมมือกับทุกฝ่าย
คาสาคัญ: สมรรถนะ ครูปฐมวัย
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Abstract
The objectives of this study aim at 1) studying the childhood teacher’s competencies in educational

institutes under Chiang Rai Primary Educational Services Area office 4. 2) studying suggestions and how to
develop the childhood teacher’s competencies in educational institutes under Chiang Rai Primary Educational
Services Area office 4. Populations who were the childhood teacher were 230.There were 146 sample by using
Taro Yamane and Simple random sampling. The research instrument was a survey questionnaire with rating scales.
The data were analyzed using descriptive statistics to find the percentage, mean , Standard division, of use. The
findings were as follows:
Results of the study found that 5 core competencies were required a high in overall. Most average value
was Teacher’s Ethics and Integrity. And less average was self –development. And found that 6 functional
competencies were required a high in overall. Most average value was Student Development and less average
was Analysis & Synthesis & Classroom Research.
The Suggestions for the childhood teacher’s Competency in educational institutes under Chiangrai
Primary Education Area Office 4, it was found that childhood teachers should strive to perform their duties with
perseverance, learning to develop teaching, and their knowledge. Should have the skills to adapt to collaborative
with others. Using the morality on their duties. The curriculum Teaching that is instilling morality. The classroom
management is conducive to learning,student’s analysis, self-evaluation and cooperation with others.
Keywords: Competency, Childhood Teacher

บทนา
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 สานักงานเลขาธิก ารสภาการศึก ษา กระทรวงศึก ษาธิการ ได้
กล่าวว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างคน สร้างสัง คม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลัก ในการพัฒนา
กาลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของโลกศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสาคัญในการสร้างความได้เปรียบของประเทศเพื่อการ
แข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัต ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้ความสาคัญ
และทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กับการธารงรักษาอัตลักษณ์ของประเทศในส่ว นของ
ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยให้มีทักษะ
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ภายใต้แรง
กดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ และแรงกดดันภายในประเทศที่เป็นปัญหาวิกฤตที่ประเทศต้ องเผชิญ เพื่อให้คน
ไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดสี ังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม และประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้ประเทศ
เจริญก้าวหน้าดังนั้น ครู จึงเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสาคัญในการที่จะพัฒนายกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพ
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สอนคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การที่ครูจะสอนคนอื่นได้นั้นครูจะต้อ งมีสมรรถนะ
มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับความเป็นครู
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ได้กล่าวว่า การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานครู เป็น
การดาเนินการส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (Upgrading Teacher Qualification Through the
Whole System: UTQ) เป็ น โครงการที่ ไ ด้ รับ งบประมาณภายใต้ แ ผนปฏิบั ติ ก ารไทยเข้ ม แข็ ง 2555 แผนการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา เพื่อสร้างครูที่มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาลในการที่จะพัฒนาครู และในคู่มือการ
ประเมินสมรรถนะครู สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2553 กล่าวว่า ครูคือ ครูที่ปฏิบัติงานเป็น
ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ให้เป็นครูดี มีคุณธรรม และมี วิทยฐานะสูงขึน้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ยุคปัจจุบัน ซึ่งความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบก้าวกระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศทาให้การศึกษาต้องมีการพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้มีการกาหนด
ยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมายที่ 2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ค วามสามารถและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ ตัวชี้วัดสาคัญได้แก่ ร้อยละ
ของเด็กแรกเกิด-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความรู้และทักษะในการดูแลเด็กที่ถูกต้อง จัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านตามวัยเพิ่มขึ้น ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุตั้งแต่
6 ปี ขึ้ น ไป) เพิ่ ม ขึ้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ในแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ดั ง กล่ า วได้ เ น้ น ให้ ทุ ก ช่ ว งวั ย มี ทั ก ษะความรู้
ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพพัฒนาคุณภาพชีวติ ได้ตามศักยภาพดัง นั้น
ผู้บริหารและครูก็ต้องมีทักษะความรู้ความสามารถในการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงวัยแรกในการรับการศึกษา
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้กล่าวไว้ใน แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2579 วัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัย มีทั กษะ ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ อย่ าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีระบบเศรษฐกิจที่มีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน มีความมั่นคงทางพลังงาน
มีก ารกระจายความเจริญสู่ภูมิภ าค มีโ ครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณ ภาพ ได้ม าตรฐานสากล รัก ษาทุนธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศ สร้างความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัย
คุกคามข้ามชาติ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทสาคัญต่อความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบข้อตกลงต่าง ๆ ใน
ระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก มีการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ทาให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึน้ สามารถ
ให้บริก ารประชาชนได้ อ ย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ ทั่วถึง ตรวจสอบได้ และปราศจากคอร์รั ปชั่น ซึ่ง ได้ก าหนดให้ ก าร
เสริม สร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เ ป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง ในการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
การศึกษาของชาติจงึ เป็นภารกิจหลักในการพัฒนาคน อันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในทุกระบบ โดยมีก รอบ
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2579) เป็นกรอบในการดาเนินการ เพื่อให้การพัฒนาประเทศในทุก ระบบมี ความ
สอดคล้องกัน และนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศให้ “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”

- Proceedings -

608

ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลกรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 48 ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตต้อง
ประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิช าชีพตามที่ก าหนดในข้อบังคับของคุรุสภา ให้มีข้อบังคับว่าด้ว ย
มาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการ
ปฏิบัติตน การกาหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
คุ รุ ส ภา ทั้ ง นี้ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ระดั บ คุ ณ ภาพของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ด ารงไว้ ซึ่ งความรู้
ความสามารถ และความชานาญการ ตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิช าชีพตามหลักเกณฑ์และ
วิธีก ารที่คุรุสภากาหนด ดัง นั้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศัก ยภาพ ครูจะต้องมีก ารประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นแนว
ทางการจะพัฒนาสมรรถนะของตนเองต่อไป
จากสภาพดัง กล่า ว จะเห็นได้ว่า การพั ฒนาประเทศนั้น ต้ องมีก ารพั ฒนาทรัพ ยากรมนุ ษย์ ใ ห้มี คุ ณ ภาพ
สอดคล้องกับการประชุมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ตาม
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ครั้งที่ 5 /
2560 กล่าวถึง กลยุทธ์ที่ 3 ว่าด้วยการพัฒนาครูและบุคคลกรทางการศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญในวิช าชีพ ข้อ 4 ได้
กล่าวว่าส่งเสริมการพัฒนาครูบนฐานสมรรถนะสอดรับกับเงินอุดหนุนคูปองครู ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง
การศึกษาสมรรถนะครูปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกั ดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 4
เนื่องจาก ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (2560) ได้กล่าวว่า การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 บริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการอบรมเลีย้ งดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่
ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นการจัดการศึก ษาในระดั บ
ปฐมวัยมีความสาคัญมาก ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยก็มีความสาคัญเช่นกัน จึงทาให้ผู้วิจัยเล็งเห็นความสาคั ญของ
การศึกษาสมรรถนะครูปฐมวัยของสถานศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชียงรายเขต 4 เพื่อ
สามารถนาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย ให้จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึน้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะครูปฐมวัยของสถานศึก ษา ในสัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต 4
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะครูปฐมวัยของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาเรื่องการศึกษาสมรรถนะครูปฐมวัย
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มี แนวคิดที่เกี่ยวข้องคือ แนวคิด
เกี่ยวกับสมรรถนะครู ตัวแปรที่ศึกษา ดังต่อไปนี้

แนวคิ ด เรื่ อ งสมรรถนะโดยศาสตราจารย์
เดวิ ด ซี แมคเคลแลน ซึ่ ง ได้ ท าการพั ฒ นา
แบบทดสอบทาง บุคคลกรเพื่อศึกษานาผล
มาก าหนดสมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง าน
ผู้บริหารสามารถนาแนวคิดเรื่องสมรรถนะมา
ประเมินครูเพื่อให้ทราบข้อมูลเชิงลึกนาผลไป
พัฒนาครูไ ด้ตรงจุด สอดคล้องกับคู่มือการ
ประเมินสรรถนะครู สานักงานคณะกรรมการ
การศึก ษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 ได้กาหนด
สมรรถนะครู ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5
สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงาน 6
สมรรถนะ

ตัวแปรที่ศึกษา
1.สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
1.2 การบริการที่ดี
1.3 การพัฒนาตนเอง
1.4 การทางานเป็นทีม
1.5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2.สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency)
ประกอบด้วย
2.1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
2.2 การพัฒนาผู้เรียน
2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
2.5 ภาวะผู้นาครู
2.6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อ
การจัดการเรียนรู้

ภาพ 1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดในการศึกษาสมรรถนะครูปฐมวัยของสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ ครู ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ทีป่ ฏิบัติทาหน้าที่
ด้านการสอนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 จาก 131 โรงเรียน จานวน 230 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูทีป่ ฏิบัติทาหน้าที่ด้านการสอนระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2560 จาก 131 โรงเรียน จานวน 146 คน ผู้วิจยั ทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้สูตรของ Taro Yamane และวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากรายชื่อครู
ปฐมวัย ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 146 คน ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95%
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพส่ว นบุ ค คลของผู้ต อบแบบสอบถามมีลัก ษณะเป็ น แบบ
ตรวจสอบรายการ ( Check list) เพื่ อ สอบถามข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ สถานภาพ
ประสบการณ์การทางาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ เกี่ยวกั บการ
พัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกั ดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประกอบด้วยสมรรถนะครูปฐมวัย วิเคราะห์ผลโดยค่าเฉลี่ย ( Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยของสถานศึก ษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ของ
ข้อมูลเรียงตามลาดับความถี่จากมากไปน้อย
การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ก าหนดกรอบแนวคิ ด เพื่ อ สร้ า งข้ อ ค าถามให้ ค รอบคลุ ม งานวิ จั ย โดยใช้ คื อ สมรรถนะครู ป ฐมวั ย
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจาสายงาน นาแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึก ษาปรับแก้ และให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ที่ 1.00 นาไป (Try out) จานวน 30 ฉบับ
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธหี าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย เรื่อง ขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อ
ทาการวิจัยและเก็บข้อมูลจากครูผู้สอนและผู้บริหารในการตอบแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามถึงโรงเรียนด้วยตนเอง และส่งไปรษณีย์ ไปยังโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จานวน 170 ฉบับ และได้รับแบบสอบถามคืนมาจานวน 146 ฉบับคิดเป็นร้อย
ละ 85.88 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามภายใน 2 สัปดาห์ นาแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการ
ตอบก่อนนาไปวิเคราะห์ข้อมูล นาแบบสอบถามที่มีข้อความสมบูรณ์มาจัดระเบียบข้อมูลและลงรหัส
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การศึกษาสมรรถนะครูปฐมวัยของสถานศึก ษาในสังกั ดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดาเนินการดังนี้
1. นาแบบสอบถามที่ได้คืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบครบถ้วนและสมบูรณ์จัดระเบียบข้อมูล
และลงรหัส
2. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์การทางาน ที่มีต่อระดับ
สมรรถนะครูปฐมวัยของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
3. วิเ คราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกั บการศึกษาสมรรถนะครูปฐมวัย ของสถานศึก ษาในสัง กั ดส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ ต อบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ และนาผลการวิเ คราะห์เ ป็ นตาราง
ประกอบการบรรยาย
ตอนที่ 2 ข้ อ มู ล ระดั บ การศึ ก ษาสมรรถนะครู ป ฐมวั ย ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยใช้ค่าเฉลี่ย x̄ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
และนาเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย และการแปลผล 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามปลายเปิ ด เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ สมรรถนะครู ป ฐมวั ย ของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง
ความถี่ของข้อมูลเรียงตามลาดับความถี่จากมากไปน้อย

ผลการศึกษา
จากการศึกษา การศึกษาสมรรถนะครู ปฐมวั ย ของสถานศึ ก ษา ในสัง กั ดสานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดับ สมรรถนะครู ป ฐมวั ย ของสถานศึ ก ษา ในสั ง กั ด สานั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบว่า ด้านสมรรถนะหลักทั้ง 5 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน 5 ด้าน โดยเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสมรรถนะจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ครู
ด้านสมรรถนะการทางานเป็นทีม ด้านสมรรถนะการบริการที่ดี ด้านสมรรถนะมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และ
ด้านสมรรถนะการพัฒนาตนเอง ตามลาดับ ด้านสมรรถนะประจาสายงานทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 6 ด้าน โดยเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน
ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ด้านสมรรถนะภาวะผู้นา ด้านสมรรถนะ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้านสมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านสมรรถนะการ วิเคราะห์
สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามลาดับ
2. ผลการวิเ คราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ย วสมรรถนะครูปฐมวัย ของสถานศึก ษาในสัง กั ดส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า
2.1 ด้านสมรรถนะหลัก
2.1.1 ด้านสมรรถนะมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ครูปฐมวัยควรมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์ มีเ ป้าหมายที่ชัดเจน มีการวิเ คราะห์ภ าระงาน วางแผนการปฏิบัติง านดาเนินงานตามแผน
กาหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานรวมกัน มีการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองและนาผลไปปรับปรุง/พัฒนา ครู
ปฐมวัยรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้อย่างมีขั้นตอน ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเรียนรู้
2.1.2 ด้านสมรรถนะการบริการที่ดี ครูปฐมวัยต้องมีความตั้งใจ และเต็มใจในการให้บริการ ปฏิบัติ
หน้ า ที่ ด้ ว ยความวิริ ยะ อุ ต สาหะ ช่ ว ยเหลื อ ประโยชน์ส่ วนร่ว มเมื่อ มีโ อกาสอยู่ เ สมอ มี จิ ต อาสาและบริก าร เน้ น
ผลประโยชน์ของผู้รับบริการ ต้องความพร้อมให้บริก ารและดูแลเด็กอย่างเต็ม ที่ มีอัธยาศัยที่ดีต่อผู้รับบริ ก าร เน้น
บริการด้วยความประทับใจ มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพ
2.1.3 ด้านสมรรถนะการพัฒนาตนเอง ครูปฐมวัยมีการศึกษาค้นคว้า อบรม ดูงาน นาความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนางานอย่างสม่าเสมอ มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อทา
มาพัฒนาวิชาชีพและองค์กรวิชาชีพของตน อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเรียน นาความรู้ที่ได้มาสร้างองค์การความรู้
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นามาใช้กั บเด็ก ๆ ให้เ กิดการเรียนรู้ โดยวิธีการที่หลากหลาย และประเมินผลพัฒนาการการจัดประสบการณ์ที่
หลากหลาย แลกเปลี่ ยนความคิดเห็น แนะนา ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์กั บผู้ร่วมงานและองค์ก รเพื่อ สร้ า ง
เครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ การเข้ารับการอบรมพัฒนาในวิชาชีพเกี่ยวกับปฐมวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
ประยุกต์ความรู้ ทฤษฎีให้เหมาะสมกับนักเรียนและบริบททั่วไปของโรงเรียน
2.1.4 ด้านสมรรถนะการทางานเป็นทีม ครูปฐมวัยมีทักษะในการปรับตัวเข้ากั บผู้อื่น และสามารถ
ทางานร่วมกั บผู้อื่นได้เ ป็นอย่างดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใ นทีมงาน มีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทางาน
ร่วมกับผู้อื่นตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย ให้เกียรติ ยกย่องชมเชย ให้กาลังใจเพื่อนร่วมงานในโอกาสที่เหมาะสม คอย
แจ้งข่าวสารให้ผู้อื่นทราบ แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ปรึกษาหารือช่วยเหลือแนะนาซึ่งกันและกัน อีกทั้งชื่นชม
และสนับสนุนให้อานาจผู้อื่นทาให้เขารู้สึกว่ามีความสาคัญ ประสานการทางานกับเพื่อนร่วมงาน และบุคคลภายนอก
รับฟังความคิดเห็น เพื่อปรับใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2.1.5 ด้านสมรรถนะจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ครูปฐมวัยปฏิบัติตนตามหลั กคุณธรรม
จริยธรรม รู้จักครองตน ครองคน ครองงาน ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ยึดมั่นในการรักษา
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นแบบอย่างที่ดแี ก่บุคคลรอบข้าง ดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ด้านสมรรถนะประจาสายงาน
2.2.1 ด้ า นสมรรถนะการบริ ห ารหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู้ ครู ป ฐมวั ย ควรมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา มีการศึกษาหลักสูตร จัดทาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 และหลักสูตรท้องถิ่น มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่เสมอ รวมไปถึงการวิเคราะห์
หลักสูตร ออกแบบจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ใช้ส่อื นวัตกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนและ
บริบทของสถานศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย มีรูปแบบเทคนิควิธกี ารสอนที่หลากหลายเพื่อให้
ผู้ เ รี ย นพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพ ครู ป ฐมวั ย ควรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการจั ด ประสบการณ์ แ ก่ นั ก เรี ย นตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของหลักสูตรปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์ต้องเน้นผู้เ รียนเป็นสาคัญ และควร
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลอีกทั้งมีการประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธกี ารที่หลากหลาย
2.2.2 ด้ า นสมรรถนะการพั ฒ นาผู้ เ รีย น ครู ป ฐมวั ย ควรจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ ผู้ เ รีย น โดยปลู ก ฝัง
คุณธรรมจริยธรรม ให้กับผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายที่ดี มีทักษะชีวิต รักความเป็นไทย และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุม ทั้ง 4 ด้าน มีการจัดทาแผนการเรียนรู้ใ ห้เหมาะสมกั บวั ย
พัฒนาการและความแตกต่างของนักเรียนรวมถึงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
ต่างๆแก่ผู้เรียน จัดการเรียนรู้ที่สง่ เสริมพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนในความ
รับผิดชอบ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ครูปฐมวัยต้องดูแล
เอาใจใส่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง รวมไปถึงการประสานความร่วมผู้ปกครองในการดูแล พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน
2.2.3 ด้านสมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน ครูปฐมวัยต้องจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เ อื้ อต่ อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน สะอาด ปลอดภัย เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ภายในห้องเรียนมีการจัดทาป้ายนิเทศ
เพื่อเป็นข้อมูล ข่าวสาร จัดทาเอกสารธุรการในชั้นเรียนและข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เสริมสร้างผู้เรียนในด้าน
การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี และสร้างวินัยเชิงบวกให้กับผู้เรียนหมั่นตรวจสอบ สิ่งอานวยความ
สะดวกให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ จัดทาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน ส่งเสริมระบบประชาธิปไตยในห้องเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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2.2.4 ด้านสมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ครูปฐมวัยควรมีการ
วิเ คราะห์ผู้เ รียนเป็นรายบุคคล เพื่อนามาแยกแยะ จัดการแก้ไขปัญหาผู้เ รียนหรือทาการวิจัย มีก ารจัดเก็ บข้อมูล
จาแนก จัดกลุ่มของลักษณะผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อการนาไปใช้ ศึกษาทาความเข้าใจผู้เรียนเพื่อหาแนว
ทางการแก้ไข ตั้งเป้าหมาย เพื่อนาไปใช้ในการวิจัยพัฒนาผู้เรียนขั้นต่อไป มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยผู้เรียนและจัด
กิจกรรมตามรายบุคคล มีการจัดทาแผนการวิจัยและดาเนินการอย่างเป็นระบบ
2.2.5 ด้านสมรรถนะภาวะผู้นาครู ครูปฐมวัยควรกาหนดเป้าหมาย เพื่อพัฒนาการศึก ษา พัฒนา
ตัวเองเพื่อใช้ในการพัฒนา การจัดการศึกษาในสถานศึกษา ให้เกียรติผู้อื่น มีความรู้ทางวิชาชีพใหม่ ๆ ริเริ่มการปฏิบัติ
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดเี หมาะสมกับความเป็นครู มีศักยภาพในการเป็นผู้นา และผู้
ตามที่ดี รู้บทบาทหน้าที่ มีการประเมินตนเอง เกี่ยวกับพฤติกรรมและภาวะความเป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสมกับความเป็นครู
2.2.6 ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ครูปฐมวัยควรให้
ความร่วมมือระหว่าง ผู้ปกครอง นักเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ นามาปรับปรุง
การจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนด้วย ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอก และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการผู้เรียนทุกคน สร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน มีการจัดกิจกรรมที่สร้าง
ความสัม พันธ์และความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุม ชน มีก ารติดต่อประสานงานกั บผู้ปกครองนัก เรียน และ
เผยแพร่ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่อสาธารณชน เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนเกี่ยวกั บการอนุรัก ษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็น และแก้ปัญหาร่วมกัน

สรุปผลและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาสมรรถนะครูปฐมวัยของสถานศึก ษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
เชียงราย เขต 4 พบว่าครูปฐมวัย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี และมีประสบการณ์ในการทางาน 21 ปีขึน้ ไป
มีสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะประจาสายงาน 6 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ า
สมรรถนะเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของครู ที่แสดงออกถึง ความรู้ ความสามารถ ทัก ษะ คุณ ลัก ษณะ ทัศนคติและ
แรงจูงใจ ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลหรือเป็นไปตามเกณฑ์ สอดคล้องกับ กัญญ์วรา ผลเจริญ
(2559) ได้ศึกษาสมรรถนะหลักของครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะหลักของครูโรงเรียนสันติร าษฎร์วิทยาลัย สัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ การทางานเป็นทีม การบริการที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเอง
ตามลาดับ และสอดคล้องกับ พระมหายุทธนา ตุ้มอ่อนและคณะ (2558) ได้ศกึ ษาเรื่อง สมรรถนะประจาสายงานของ
ครู ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า ครูมีสมรรถนะประจาสายงาน
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการบริหารหลักสูต รและการจัดการ
เรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
2. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ ยวกั บ สมรรถนะครู ปฐมวั ยของสถานศึก ษาในสั ง กั ดส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า
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2.1 ด้านสมรรถนะหลัก
2.1.1 ด้ า นสมรรถนะมุ่ง สู่ ผ ลสัม ฤทธิ์ ใ นการปฏิบั ติ ง าน ครู ป ฐมวั ย ควรมุ่ ง มั่ นปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ใ ห้มี
คุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีเป้าหมายที่ชัดเจน วางแผนการปฏิบัติงานดาเนินงานตามแผน กาหนดเป้าหมายใน
การปฏิบัติงานรวมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ พิรญาณ์ จุ้ยเจริญ (2557) ได้ศกึ ษาเรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ครูทุก
คนควรทางานอย่างมุ่งมั่น มีเป้าหมาย กาหนดเวลาในการทาที่แน่นอนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
2.1.2 ด้านสมรรถนะการบริการที่ดี ครูปฐมวัยต้องมีความตั้งใจ และเต็มใจในการให้บริการ มีจิต
อาสาและบริการ เน้นผลประโยชน์ของผู้รับบริการ มีความพร้อมให้บริการและดูแลเด็กอย่างเต็มที่ มีอัธยาศัยที่ดีต่อ
ผู้รับบริก าร ซึ่ง สอดคล้องกับ พิร ญาณ์ จุ้ยเจริญ (2557) ได้ศึก ษาเรื่อง การศึก ษาสภาพปัจจุบั น ปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า จัดบริการ
ให้กับโรงเรียนในเขตบริการอย่างสุดความสามารถ และบริการด้วยใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2.1.3 ด้านสมรรถนะการพัฒนาตนเอง ครูปฐมวัยมีการศึกษาค้นคว้า อบรม ดูงาน นาความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การเข้ารับการอบรมพัฒนาในวิชาชีพเกี่ยวกับปฐมวัย มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และมีการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบททั่วไปของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
นิทัศน์ หามนตรี (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การนาเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า มีการจัดศึกษาดูงานตามหน่วยงานต่าง ๆ และนา
ผลการพัฒนาไปใช้พัฒนาผู้เรียน สอดคล้องกับ ธวัช กงเติม (2554) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู
สัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูร ณ์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ควรมีก ารอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
2.1.4 ด้านสมรรถนะการทางานเป็นทีม ครูปฐมวัยมีทักษะในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และสามารถ
ทางานร่วมกั บผู้อื่นได้เ ป็นอย่างดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใ นทีมงาน มีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ พิรญาณ์ จุ้ยเจริญ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การศึก ษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ผลการวิจัยพบว่า มีการประชุมกาหนดนโยบายและแบ่งงานกันทา จัดบุคลากรทางานด้วยความสมัครใจ จัดทีมงานให้
เหมาะสม
2.1.5 ด้านสมรรถนะจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ครูปฐมวัยปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม รู้จักครองตน ครองคน ครองงาน ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ยึดมั่นในการรักษา
จรรยาบรรณวิช าชีพ ครู ยึดมั่นในอุดมการณ์ รัก และศรัทธาในวิช าชีพ ครู ดาเนินชีวิตตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปวิชาชีพครู (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2558 อ้างอิงใน สุทธิพร
ภิญโญ, 2559, หน้า 23) กล่าวไว้วา่ การพัฒนาครูต้องจัดให้มีการควบคุม และรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพครู
โดยจัดตั้งองค์กรวิชาชีพครู ทาหน้าที่กาหนดมาตรฐานวิ ชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กากับ
ดูแล และการปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพครู
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2.2 ด้านสมรรถนะประจาสายงาน
2.2.1 ด้ า นสมรรถนะการบริห ารหลั ก สู ต รและการจั ด การเรีย นรู้ ครู ป ฐมวั ย ควรมี ก ารแต่ง ตั้ง
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา จัดทาหลักสูตรให้สอดคล้องกั บหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศั ก ราช
2560 และหลักสูตรท้องถิ่น มีการพัฒนาหลักสูตร รวมไปถึงการวิเคราะห์หลักสูตร ใช้สื่อนวัตกรรมที่เหมาะสม มี
รูปแบบเทคนิควิธกี ารสอนที่หลากหลาย ครูปฐมวัยควรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์ และควรคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีก ารที่หลากหลาย ซึ่งไม่สอดคล้องกับ นิ ทัศ น์
หามนตรี (2557) ได้ศกึ ษาเรื่อง การนาเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า มีการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบและการ
ปรับปรุง มีความเหมาะสม
2.2.2 ด้านสมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน ครูปฐมวัยควรจัดประสบการณ์ให้กั บผู้เรียน โดยปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม ให้กับผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายที่ดี มีทักษะชีวิต รักความเป็นไทย และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ จารุวรรณ จันเลือน (2557)
ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตจั งหวัดภาคเหนือ ผลการวิจัย
พบว่า มีแนวทางการพัฒนาได้แก่ 1) การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดทาแผนการสอน อบรมการทาวิจัยในชั้นเรียน
2) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยโดยนาสื่อเทคโนโลยีมาใช้ 3) สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 4) ส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ
2.2.3 ด้านสมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน ครูปฐมวัยต้องจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อ
การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น สะอาด ปลอดภั ย มี ก ารบริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย นอย่ า งเป็ น ระบบ ซึ่ ง สอดคล้ อ ง กั บ
พิรญาณ์ จุ้ยเจริญ (2557) ได้ศกึ ษาเรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
ครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า มีดูแลชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมมาก ๆ จัดสิ่งแวดล้อมที่สง่ เสริมการเรียนรู้ จัดอบรมครูเกี่ยวกับการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
2.2.4 ด้านสมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ครูปฐมวัยควรมีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนามาแยกแยะ จัดการแก้ไขปัญหาผู้เรียนหรือทาการวิจัย เพื่อนาไปใช้ในการวิจัย
พัฒนาผู้เ รียน มีการวิเ คราะห์จุดเด่น จุดด้อยผู้เรียนและจัดกิจกรรมตามรายบุคคล มีก ารจัดทาแผนการวิจัยและ
ดาเนินการอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับ จารุวรรณ จันเลือน (2557) ได้ศกึ ษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตจังหวัดภาคเหนือ ผลการวิจัยพบว่า ควรมีการสร้างความตระหนัก ความ
จาเป็นสาคัญของการวิจัยในชั้นเรียน ควรพัฒนาจุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและโอกาสความสาเร็จของการวิจัยในชั้น
เรียน ควรพัฒนาสมรรถนะการทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ
2.2.5 ด้านสมรรถนะภาวะผู้นาครู ครูปฐมวัยควรมีก ารก าหนดเป้าหมาย เพื่อพัฒนาการศึกษา
พัฒนาตัวเอง ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา หาความรู้ทางวิชาชีพใหม่ ๆ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสม
กับความเป็นครู ซึ่งสอดคล้องกับ ธวัช กงเติม (2554) ได้ศกึ ษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ครูมีวุฒิภาวะที่เหมาะสมกับความเป็นครู ครูมี
ความรู้ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น และสอดคล้องกับ วรรญา สิงห์ทอง (2559) ได้ศกึ ษาเรื่อง การศึกษา
สภาพและแนวทางพัฒนาสมรรถนะครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ผลการวิจัยพบว่า ครูต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน การวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย
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2.2.6 ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ครูปฐมวัยมีการ
ส่ง เสริม ให้มีการระดมทรัพ ยากร เพื่อการศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีก ทั้ง สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน มีการจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ ธวัช กงเติม
(2554) ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ผลการวิจัยพบว่า ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่มีสว่ นร่วมเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้ครูมีกิจกรรม
สร้างสัมพันธ์ กับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และ
สอดคล้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปวิชาชีพครู (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2558 อ้างอิงใน สุทธิพร ภิญโญ,
2559, หน้า 24) กล่าวไว้ว่า ให้หน่วยงานทางการศึก ษา ระดมทรัพ ยากรบุค คลในชุม ชนให้มีส่ วนร่ วมในการจั ด
การศึกษา โดยนาประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชานาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ทางการศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาเสนอผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษาสมรรถนะครูปฐมวัยของสถานศึก ษา ในสัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ผู้วิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ดังนี้
1. ระดับสมรรถนะครูปฐมวัยของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 จากการศึกษาสมรรถนะหลัก ด้านสมรรถนะการพัฒนาตนเอง มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าทุกด้าน ดังนั้น ครูปฐมวัยควรมี
การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อจะได้นาความรู้ที่ได้มาสร้างนวัตกรรม พัฒนาการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
เต็มตามศักยภาพ สมรรถนะประจาสายงาน ด้านสมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ค่าเฉลี่ยต่ากว่าทุกด้าน ดังนั้น ครูปฐมวัยควรมีการแยกแยะ จัดกลุ่มผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วนาผลมาแก้ปัญหาโดย
การทาวิจัย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาได้ตรงกับปัญหา
2. จากการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะครูปฐมวัยของสถานศึกษา ในสัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่ต่า ได้แก่ ครูป ฐมวัยควรใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริก ารให้มีประสิทธิภ าพ การเข้ารับการอบรม
พัฒนาวิชาชีพ ประสานการทางานกับเพื่อร่วมงาน และบุคคลภายนอก ดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธกี ารที่หลากหลาย ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างทั่วถึงประสานผู้ปกครองในการดูแลและ
แก้ปัญหา มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการจัดทาแผนการวิจัยและดาเนินการอย่างเป็นระบบ มีการประเมินตนเอง
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครู และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อสมรรถนะครู ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. ควรศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมสมรรถนะหลักของครู ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การศึกษาสมรรถนะครูปฐมวัยของสถานศึก ษา ในสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์จาก ดร.สุนทร คล้ายอ่า
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้กรุณาเสียสละเวลาให้คาแนะนา ตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เ ป็น
อย่างดียิ่ง จนทาให้สาเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ผู้ศึกษาค้นคว้าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูร ณชาติ อาจารย์ม หาวิ ทยาลัยพะเยา นายอุดม บุด ดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านม่วงยาย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 นายดาเนิน บาลสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ไ ด้ก รุณ าเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือการวิจัย จนได้เครื่องมือที่มีคุณภาพสาหรับการวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ ผู้อานวยการโรงเรียนทุก โรงเรียน ในสัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
เชียงรายเขต 4 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์อานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล และครูปฐมวัย ในสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกท่านทีไ่ ด้กรุณาให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่มี
ต่อสมรรถนะครูของสถานศึกษาจนทาให้งานวิจัยฉบับนีม้ ีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณ ครูบิดา มารดา ครูอาจารย์ สมาชิก ในครอบครัว ญาติ พี่น้อง และเพื่อน ๆ ทุก ท่านที่ใ ห้
กาลังใจ สนับสนุนด้วยดีตลอดมา จนทาให้ผู้วิจัยประสบความสาเร็จในการศึกษา
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ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา
Organization Commitment of Universit of Phayao Academic staff
ฐิติพันธ์ ปรีดณ
ิ วัฒน์1* และ รักษิต สุทธิพงษ์2
Dhitiphun Pridinawat 1* and Ruksit Suttipong 2
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองในครั้ ง นี้มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความผู ก พั นต่ อ องค์ ก าร ของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิช าการ มหาวิทยาลัยพะเยา เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์ก ารจาแนกตามคุณลัก ษณะ ส่วน
บุคคลในภาพรวม และเสนอแนะแนวทางในการเสริม สร้างความผูกพันต่อองค์ก ารของพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จานวนทั้งสิ้น
265 คน ผู้วิจัยได้ใ ช้วิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบแบ่ง ชั้น จาแนกตามหน่วยงานที่สัง กั ด เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการศึก ษาคือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่ า
t (t-test) การทดสอบค่า F (F-test) ในภาพรวม โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความผูกพันต่อองค์การ โดย
ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ส่ ง ผลต่ อ พฤติก รรมที่ แ สดงออกถึ ง ความผูก พั นต่ อ องค์ ก ารรายด้า นอยู่ ใ นระดับมาก
โดยพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มีความเต็มใจ
ที่จะทุ่มเทความพยายามที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกของ
องค์การ ส่วนผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา
จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน แต่ลักษณะส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีความ
ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
คาสาคัญ: ความผูกพันต่อองค์การ

Abstract
The purposes of this Independent Study were 1) to study the organization commitment of University of
Phayao academic Staff 2) to compare the organization commitment of University of Phayao academic Staff, divided
into individual personal characteristic and to suggest the organization commitment of University of Phayao academic
Staff. The samples in this study consisted of 265 academic staffs of University of Phayao; The data were collected

1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
2วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author : pridinawat_ic@hotmail.com
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by closed form questionnaires, analyzed by percentages, mean, standard deviation and t-test and One-Way
ANOVA at the statistical significance test 0.05
The results of this study found that the commitment of University of Phayao’s academic Staff in overviews
at high level as followed; 1) The confidence and acceptance in the organization’s goals and values. 2) The effort
to act for the organization and desire to remain a member of organization. Comparing the organization commitment
of University of Phayao academic Staff, It doesn’t different in sex and age. But individual personal characteristic;
status, education level, monthly salary and experience were different at the statistical significance test 0.05.
Keywords: Organization Commitment

บทนา
การสร้างความผูกพันต่อองค์การให้เกิดขึ้นในสมาชิกขององค์ก ารนั้น นับว่าเป็นสิ่งจาเป็นมากโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบุคคลที่รับผิดชอบแต่ละสายงานที่นับว่า เป็นกาลังสาคัญขององค์การ ซึ่งมีหน้าที่และภารกิจร่วมกันในการนา
องค์การไปสู่เป้าหมายตามที่กาหนด และเมื่อบุคคลมีความผูกพันต่อองค์การแล้วย่อมทาให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี
ทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ บุคคลที่มีร ะดับความผูกพันต่อองค์การ หรือความผูกพันในงานสูง ย่อมจะท าให้
องค์การได้รับผลการปฏิบัติงานสูงตามไปด้วย การที่ผู้บริหารสามารถเสริมสร้างความผูกพันในงานที่เกิดขึน้ ย่อมทาให้
องค์การมีประสิทธิภาพการทางานที่สูงขึ้นได้ (สุวรรณา พูนพะเนาว์, 2552, หน้า 1) ในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร
จึงเป็นสิ่งที่สามารถทาได้คือ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร มีความตั้งใจและความ
พร้อมที่จะใช้ความพยายามที่มีอยู่เพื่อองค์กร และมีความเชื่อและยอมรับในคุณค่าและเป้าหมายขององค์การ ซึ่งความ
ผูกพันต่อองค์กร เป็นตัวบ่งถึงประสิทธิภาพของความผูกพันและความมั่นคงของสมาชิกในองค์กรนั้น (ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 45) ดังนั้น เพื่อสร้างความยั่งยืน อย่าง สมดุลจาเป็นต้องพัฒนาบุคคลในองค์การ ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนอย่างมี จริยธรรม จรรยาบรรณ มุ่งเน้นให้มีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างให้บุคลากรเกิดความ
ผูกพันต่อองค์การอย่างมีความภาคภูมิใจ เชื่อมั่น และทุ่มเทความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์การ

มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ โดยการจัดทาแผนพัฒนาบุค ลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558-2561 ตาม
นโยบายการบริ ห ารงานของอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา และเพื่ อ ความสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยตามปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” โดยถือว่าทรัพยากรบุคคล ถือเป็นสิ่งที่มีค่าและมี
ความสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้องค์ การนั้นประสบความสาเร็จได้อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยพะเยาจึงให้ความสาคัญ
ด้านการพัฒนาบุคลากร อันเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความก้าวหน้า ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 คนเป็น
สุข ข้อที่ 4 การเพิ่มคุณค่าบุคลากรทั้งในมิตขิ องความสามารถอย่างมืออาชีพ ความมุ่งมั่น ทุ่ มเท ความรัก ความเอื้อ
อาทร เห็นคุณค่าของกันและกัน นาไปสู่ความจงรักภักดีตอ่ องค์การ
ผู้วิจัยพบว่าระหว่างช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยามีอัตราการลาออกของพนักงานมหาวิท ยาลั ย
สายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยพะเยา จากสถิติกองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา ปี พ.ศ. 2558 จานวนพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ลาออกทัง้ สิน้ 40 คน และสถิตกิ ารลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2559 จานวน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการลาออกทั้งสิ้น 38 คน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสาคัญในการพัฒนาองค์การ เพื่อหาระดับความ
ผูกพันต่อองค์การ
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1). เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์ก ารของพนักงานมหาวิทยาลั ยสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา (2). เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันต่ อองค์ก ารของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิช าการ
มหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล (3). เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน

ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)
1. เพศ
2. อายุ
3.สถานภาพสมรส
4.ระดับการศึกษา
5.รายได้ตอ่ เดือน
6.ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)
1. ความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์การ
2. ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามที่จะ
ปฏิบัติงานเพื่อองค์การ
3.ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความ
เป็นสมาชิกขององค์การ

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองในครั้ง นี้มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ศึ ก ษาความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก าร ของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การจาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
ในภาพรวม และเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 265 คน
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น จาแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t (t-test) การทดสอบ
ค่า F (F-test) ในภาพรวม โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

ผลการศึกษา
1. คุณลักษณะส่วนบุคคล
ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน
265 คนซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบัติง าน
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน 142 คน (คิดเป็นร้อยละ 53.58) และเป็นเพศชาย 123 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 46.42)
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อายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 150 คน (คิดเป็นร้อยละ 56.60)
รองลงมามีอายุระหว่าง ไม่เกิน 30 ปี จานวน 59 คน (คิดเป็นร้อยละ 22.26) และช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี มีจานวน
น้อยสุด 56 คน (คิดเป็นร้อยละ 21.13) และอายุระหว่าง 51 ปีขึน้ ไป ไม่พบในกลุ่มตัวอย่าง
สถานภาพทางการสมรส ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 142 คน (คิดเป็นร้อยละ
53.58) รองลงมาเป็นสถานภาพสมรส จานวน 119 คน (คิดเป็นร้อยละ 44.91) และสถานภาพที่น้อยที่สุดคือหย่าร้าง
มีจานวนน้อยที่สุด 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.51)
ระดับการศึกษาของกลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ใ นระดับ ปริญญาเอก จานวน 139 คน (คิดเป็นร้อยละ
52.45) รองลงมาเป็นระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า จานวน 97 คน (คิดเป็นร้อยละ 36.60) และปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่ามีนอ้ ยที่สุด 29 คน (คิดเป็นร้อยละ 10.94
รายได้ตอ่ เดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 30,001-40,000 บาท จานวน 101 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 38.11) รองลงมามีรายได้มากว่า 40,001 บาท จานวน 86 คน (คิดเป็นร้อยละ 32.45) รายได้ระหว่าง 20,00130,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 29.43) ส่วน 15,000-20,000 บาท ไม่พบในกลุ่มตัวอย่าง
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุงานต่ากว่า 5 ปี จานวน 103 คน (คิดเป็นร้อยละ
38.87) รองลงมาอายุงานระหว่าง 6-10 ปี จานวน 94 คน (คิดเป็นร้อยละ 35.47) อายุงานระหว่าง 11-15 ปี จานวน
63 คน (คิดเป็นร้อยละ 23.77) ส่วนอายุงาน มากกว่า 15 ปี มีจานวนน้อยที่สุด 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.89)
2. ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการต่อองค์การ
2.1. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ระดั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยพะเยา ในภาพรวม
ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน มหาวิทยาลัยสายวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก คือ (X̅=3.99) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความผูกพันต่อองค์การมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากทัง้ 3 ด้าน
ได้แก่ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ อยู่ในระดับมาก ( ̅X=4.15) ความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์ก าร อยู่ใ นระดับมาก ( ̅X=4.13) และ ความเชื่อมั่นและยอมรับใน
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ อยู่ในระดับมาก (X̅=3.70)
2.2 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ระดั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยพะเยา แยกเป็นรายด้าน
2.2.1 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความผูกพันต่อองค์การด้านความ
เต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ( X̅=4.15) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ท่านมีความตั้งใจอย่างมากที่จะทางานขององค์การให้ประสบความสาเร็จ มีค่ามากที่สุด อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (̅X=4.37) ส่วนท่านพยายามโน้มน้าวเพื่อน ๆ ให้ทางานให้เต็มที่เพื่อความก้าวหน้าขององค์การเสมอ มีค่าต่าสุด
อยู่ในระดับมาก (X̅=3.71)
2.2.2 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความผูกพันต่อองค์การด้านความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅X=4.13) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ท่า นภูมิใ จที่จะบอกคนอื่นว่า เป็นพนัก งานขององค์ก าร มีค่า มากที่สุด อยู่ใ นระดับมากที่สุด ( X̅=4.41)
ส่วนท่านรู้สกึ ว่าองค์การแห่งนีเ้ ป็นองค์การที่ดที ี่สุดที่นา่ ทางานด้วย มีค่าต่าสุด อยู่ในระดับมาก (̅X=3.72)
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2.2.3 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความผูกพันต่อองค์การด้านความ
เชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅X=3.70) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ท่านพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมขององค์การในทุก ๆ ด้าน มีค่ามากที่สุด อยู่ในระดับมาก (X̅=4.18) ส่วนท่าน
เห็นด้วยกับนโยบายขององค์การในการแก้ปัญหาบุคลากร มีค่าต่าสุด อยู่ในระดับปานกลาง (X̅=3.26)
3. ผลการเปรียบเทียบความความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัย
พะเยา จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคล ในแต่ละด้านพบว่า
3.1 เพศ ในการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามเพศ พบว่าความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจ
ที่จะทุ่ม เทความพยายามที่จะปฏิบัติง านเพื่อองค์ก าร ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิก ของ
องค์การ โดยภาพรวม และรายด้าน ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
3.2 อายุ ในการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ย วกั บ ความผูก พันต่ อองค์ก ารของพนัก งานมหาวิท ยาลั ย สาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามอายุ พบว่าความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์ก าร
ความเต็ม ใจที่จะทุ่มเทความพยายามที่จะปฏิบัติง านเพื่อองค์ก าร ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็น
สมาชิกขององค์การ โดยภาพรวม และรายด้าน ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
3.3 สถานภาพสมรส ในการเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความผู ก พั น ต่ อ อ งค์ ก ารของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเชื่อมั่นและ
ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ และ
ในภาพรวมรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ 0.05 ส่วนด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามที่จะ
ปฏิบัติงานเพื่อองค์การไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
4. ระดับการศึกษา ในการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิช าการ มหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามระดับ การศึ ก ษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกั บ ความเชื่อมั่นและยอมรั บ ใน
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ ความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ และภาพรวมรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
5. รายได้ต่อเดือน ในการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามรายได้ตอ่ เดือน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์การ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ และในภาพรวมรายด้าน
แตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนด้านความเต็ม ใจที่จะทุ่ม เทความพยายามที่จะปฏิบัติง านเพื่ อ
องค์การไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
6. ระยะเวลาปฏิบัติง าน ในการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพัน ต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามที่จะปฏิบัติงาน
เพื่อองค์การความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ และในภาพรวมรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนด้านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์การไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้
กรอบแนบคิดที่กาหนด พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความคิดเห็นที่เกี่ยวกับความ
ผูกพันต่อองค์การในระดับมาก ในรูปแบบความผูกพันต่อองค์การ 3 ด้านคือ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามที่จะ
ปฏิบัติงานเพื่อองค์การ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ จะคงความเป็นสมาชิกขององค์ก าร และ ความเชื่อมั่นและ
ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยาผลการศึกษา พบว่า
ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะยา โดยรวม และรายด้านมีระดับ
ความผูก พันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านความเต็ม ใจที่จะทุ่มเทความพยายามที่จะปฏิบัติง าน เพื่อ
องค์การ รองลงมาคือด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็น สมาชิกขององค์การ และด้านความเชื่อมั่น
และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมหาวิทยาลัย
พะเยา มีความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยเต็มใจที่จะทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และสติปัญญา เพื่อให้
มหาวิทยาลัยพะเยานั้นประสบความสาเร็จโดยเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การบริหารและเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานการศึกษาของศิริวรรณ จันทร์พงษ์ (2552) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พบว่าบุคคลากรของมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย มีระดับความผูกพันต่อองค์การ
อยู่ในระดับมาก อาทิเช่น ด้านความเชื่อมั่นอย่างสูงในการยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจ
ที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มกาลังความสามารถ เพื่อประโยชน์ขององค์การ และด้านความต้องการที่จะคงอยู่
เป็นสมาชิก ขององค์การต่อไป สอดคล้องกับผลงานศึก ษาของสุนันทา อินทเจริญ (2551) ศึก ษาความผูก พันต่อ
องค์การของบุคลกรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี พบว่าบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มี
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารอยู่ ใ นระดั บ มาก โดยมี ค วามตั้ ง ใจพร้อ มที่ จะใช้ค วามพยายามที่ มี ป ฏิบั ติ ง านอ ย่ า งเต็ม
ความสามารถเพื่อองค์การมากที่สุด รองลงมาคือมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ
และมีความเชื่อพร้อมทั้งยอมรับในคุณค่าและเป้าหมายขององค์การ สอดคล้องกับผลงานศึกษาของนูรีมัน ดอเลาะ
(2556) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลั ยนราธิวาสราชนครินทร์ พบว่าบุคลากรมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ มีความผูกพันต่อองค์การในภาพรวม โดยรายด้านอยู่ในระดับมากคือ ความปรารถนาอย่างยิ่ง
ที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์การ และด้าน
ความเชื่อ และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์ก าร สอดคล้องกับผลการศึกษาของธนัญชนก ชื่นเชื่อม
(2555) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร พบว่าระดับความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้า นพบว่า ระดับความ
ผูกพันอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความเต็มใจและทุ่มเทในการทางานเพื่อองค์การ รองลงมาคือด้านความภูมิใจในการ
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ด้านความศรัทธาและการยอมรับในเป้าหมายและคุณค่าขององค์การ ส่วนความผูกพันที่อยู่
ในระดับปานกลาง ได้แก่ด้านความต้องการที่จะดารงความเป็นสมาชิกขององค์การ สอดคล้องกับผลการศึกษาของอติ
ยาภรณ์ หวังหลี (2553, หน้า 79–81) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่า ด้านการใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อความสาเร็จของมหาวิทยาลัย บุคลากรสาขา
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วิ ท ยบริ ก ารเฉลิ ม พระเกี ย รติ มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง พบว่ า ความพยายามอย่ า งเต็ ม ที่ เ พื่ อ ความส าเร็ จ ของ
มหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความเชื่อมั่นในนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยบุคลากรสาขา
วิทยบริก ารเฉลิม พระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มีความเห็นว่ า ความเชื่อมั่นในนโยบายและเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ ด้านความต้องการดารงความเป็นสมาชิกในมหาวิทยาลัย บุคลากร
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มีความผูกพันต่อองค์การด้านความต้องการดารงความ
เป็นสมาชิกในมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา
จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกันในเรื่อง เพศ และอายุ พบว่าไม่
แตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 ส่วนสถานภาพสมรส ระดับการศึก ษา รายได้ต่อเดือน และ
ระยะเวลาปฏิบัติงาน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
2.1 เพศ ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามเพศ โดยภาพรวม และรายด้าน ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ
0.05 อาจเป็นเพราะ บทบาทในการปฏิบัติงาน ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความอดทนและความละเอียด เอาใจใส่
และความเสียสละซึ่งปฏิบัติงานแตกต่างกันไป สอดคล้องกับการศึกษาของธนัญชนก ชื่นเชื่อม (2555, หน้า 72) ศึกษา
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร พบว่าผลการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกั บ ความ
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์การจาแนกตามเพศในภาพรวมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การจาแนกตามเพศ โดยภาพรวม และรายด้านทุกด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
2.2 อายุ ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิช าการ
มหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามอายุ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การทางด้านความเชื่อมั่นและยอมรับ
ในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามที่จะปฏิบัติง านเพื่อองค์ก าร และความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ และภาพรวม รายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 เพราะ ไม่ว่าพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จะมีอายุเท่าใด จะมีความผูกพันต่อองค์การ ที่
คล้ายคลึงกัน เนื่องจากองค์การไม่ได้ให้ความสาคัญกั บความอาวุโสของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิช าการในการ
มอบหมายงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีความก้าวหน้า นอกจากนี้
ค่านิยมของเพื่อนร่วมงานก็ล้วนแล้วแต่ให้ความสาคัญกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีอายุแตกต่างกันอย่าง
เท่ า เที ย ม พนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย สายวิ ช าการที่ มีอ ายุ แตกต่ า งกั นย่ อ มมีค วามผู ก พัน ต่อ องค์ ก ารไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกั บการศึกษาของวรรณิดา สารีคา (2551) ศึก ษาความผูก พันต่ อองค์ก ารของบุคลากรมหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร พบว่า บุคลากรที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่างกันมีความ
คิดเห็นด้านเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของกมลพรรณ น้อยเจริญ (2557,
หน้า 71) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลโดยรวม 6 ด้านคือ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระดับรายได้ และระยะเวลาใน
การทางาน ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมไม่แตกต่างกัน
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2.3 สถานภาพสมรส ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อ
องค์การ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเป็นเพราะพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการมีสถานภาพสมรสที่ตา่ งกัน จะมีความรู้สกึ ว่าตนมีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ดูแลครอบครัว หรือเกิดผลกระทบ
ต่อความมั่นคงในชีวิต จึงมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การซึ่งสอดคล้องกับผลงานการศึกษาของศิริวรรณ จันทร์พงษ์
(2552, หน้า 59) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พบว่าสถานภาพ แตกต่างกัน
มีผลให้ระดับความผูกพันต่อองค์การต่างต่างกัน
2.4 ระดับการศึกษา ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิช าการ มหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามระดับการศึก ษาที่ต่างกั น มีความคิดเห็นเกี่ยวกั บ ความผูก พันต่อ
องค์การ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของแต่
ละคนเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคน ไม่ใช่ลักษณะส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากองค์การ มีความพอใจในลักษณะง าน
สภาพแวดล้อม ความเชื่อมั่น การปฏิบัติงาน และความปรารถนาที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลงานศึกษาของนูรีมัน
ดอเลาะ (2556, หน้า 89) ศึกษาความผูกพันต่อองค์ก ารของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พบว่า
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาที่ตา่ งกัน มีความผูกพันต่อองค์การภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05
2.5 รายได้ต่อเดือน ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามรายได้ต่อเดือน มีความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์การ โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 เพราะองค์การมีระบบสิ่งจูงใจที่ดมี ากเท่าใด พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการยิ่งมีแนวโน้มที่จะผูกพันต่อองค์การมากขึน้ ซึ่งหมายถึง เงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนใน
รูปแบบต่าง ๆ รวมถึง ความก้าวหน้า ในการทางานที่ องค์ก ารสามารถตอบสนองความต้ องการที่เ ป็น ธรรมและ
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการย่อมมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
สอดคล้องกับผลงานการศึกษาของศิริวรรณ จันทร์พงษ์ (2552, หน้า 60) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พบว่าอัตราเงินเดือนแตกต่างกัน มีผลให้ระดับความผูกพันต่อองค์การต่างต่างกัน
2.6 ระยะเวลาปฏิ บั ติ ง าน ผลการเปรี ย บเที ย บข้ อ มูล เกี่ ย วกั บ ความผูก พั นต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงานที่ต่างกัน มีความคิดเห็นความผูกพัน
ต่อองค์การ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 เพราะ ด้วยระยะเวลาปฏิบัติงานที่ต่างกัน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จะมีประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกัน การปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็น
ระยะเวลานาน มีทักษะในการปฏิบัติงาน ย่อมมีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ ซึ่ง สอดคล้องกับผลงานศึก ษา
ของนูรีมัน ดอเลาะ (2556, หน้า 89) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พบว่าบุคลากรที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การ ภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของเมวดี เสิศศิริวรกุล (2553) ศึกษาความผูกพัน
ต่อองค์ก ารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศึกษาแห่ง ชาติพ บว่าบุ คลากรที่มีอายุ สถานภาพสมรส เงินเดือน กลุ่ ม
ตาแหน่งงาน ระยะเวลาทางานในองค์การและลักษณะการจ้างงานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่าง
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กัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของศริวรรณ จันทร์พงษ์ (2552, หน้า 61) ศึกษาความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พบว่าปัจจัยด้าน อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุ
งาน และระดับเงินเดือน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1. ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ควรวางนโยบายการพัฒนาพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีส่วนร่วมในการ
กาหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์การ
2. ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ ควรให้ความสาคัญกับระบบการ
พิจารณาความดีความชอบ ระบบการให้รางวัลผลตอบแทนต่างๆ เพื่อสร้างขวัญ และกาลังใจในการทางาน อีกทั้งการ
พิจารณาการให้สวัสดิการที่เหมาะสม
3. ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิก ขององค์การ ควรเปิดโอกาสให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ พัฒนาศักยภาพให้สูงขึน้ โดยการส่งไปอบรม ดูงาน ตลอดถึงการส่งไปศึกษา ระยะสั้น เพื่ อ
เพิ่มพูนความรู้ อยู่ตลอดเวลา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
3. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยพะเยา

กิตติกรรมประกาศ
การศึก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเอง เรื่อ งความผูก พัน ต่อ องค์ก ารของพนัก งานมหาวิท ยาลัย สายวิช าการ
มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยดี จากการให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนให้คาปรึกษา
ตลอดจนชีแ้ นวทางอันเป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษา ตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าจนเสร็จสมบูรณ์
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ท่านได้ให้คาแนะนาแก้ไ ข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ และดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีตลอดเวลาจนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในครั้งนี้สาเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สุนทร คล้ายอ่า อาจารย์ประจา
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, นายอานท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
และ ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่กรุณาให้คาปรึกษา
แก้ไ ขและตรวจสอบเครื่องมือที่ใ ช้ในการศึกษาค้นคว้า จนทาให้เ กิดการศึก ษาค้นคว้าในครั้ง นี้สาเร็จสมบูรณ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ขอขอบคุณพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และ
ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอมอบและอุทิศแด่บิดา มารดา
ครูอาจารย์ ตลอดถึง ผู้มีพระคุณ ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ที่ไ ด้ใ ห้ความอนุเคราะห์ อบรมสั่ง สอน ประสิทธ์ประสาทวิชา
ความรู้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดถึงครอบครัวที่มีสว่ นสนับสนุนและให้กาลังใจด้วยดีตลอดมา
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ความสัมพันธ์ของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม กับแรงจูงใจของพนักงานครู
เทศบาลนครเชียงราย
The relationship participative management and motivation of Chiang Rai
municipality teachers
โสพิชชาญ์ สมใจ1* และ นันทิมา นาคาพงศ์2
Sopicha Somjai1* and Nanthima Nakaphong 2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานแบบมีสว่ นร่วมของพนักงานครู
เทศบาลนครเชียงราย 2) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการทางานของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย และ 3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์การบริหารงานแบบมีสว่ นร่วมกับแรงจูงใจของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา คือ พนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย ปีการศึกษา 2560 จานวน 181 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความสัม พันธ์การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกั บแรงจูง ใจของพนัก งานครูเทศบาลนคร
เชียงราย สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียรสัน
ผลการศึกษา พบว่า
1. ระดับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย พบว่า โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ระดับแรงจูงใจในการทางานของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
พบว่า โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก
3. ความสัมพันธ์การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกั บแรงจูงใจของพนัก งานครูเ ทศบาลนครเชียงราย สังกัด
เทศบาลนครเชียงราย พบว่าโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
คาสาคัญ: การบริหารงานแบบมีสว่ นร่วม แรงจูงใจ

Abstract
The objective of this research are as follows: 1) study the level of participative management of Chiang
Rai municipality teachers 2) study the level of motivation of Chiang Rai municipality teachers 3) study the
relationship between of participative management and motivation of Chiang Rai municipality teachers. The sample
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population is Chiang Rai municipality teacher's in 2017, a sample used in this study 181 people. The mode of
research was a questionnaire about the relationship participative management and motivation of Chiang Rai
municipality teachers. The statistical method of analysis was frequency, percentage, mean, standard deviation and
Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient.
The objective of research were to find.
1. Level participative management of Chiang Rai municipality teachers found that Chiang Rai municipality
teachers by the overall and each aspects at a high level.
2. Level motivation of Chiang Rai municipality teachers found that teachers in Chiang Rai municipality
teachers by the overall and each aspects at a high level.
3. The relationship participative management and motivation of Chiang Rai municipality teachers found
that overall there is a positive correlation, statistical significance high at 0.01 level.
Keywords: participative management, motivation

บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กาหนดหลักการ
สาคัญไว้อย่างชัดเจนว่าจะยึดหลักการมีส่วนร่วมเป็นสาคัญ การพัฒนาคุณภาพสถานศึก ษาจึงมีความจาเป็ นต้ อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งคณะกรรมการสถานศึก ษา ครู ผู้ปกครองและนัก เรียน โดยมีความ
มุ่งหวังว่าจะทาให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไทยทั้งระบบ จากบทบัญญัติดังกล่าวส่งผลให้
สถานศึกษาต้องดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยอยู่บนพืน้ ฐานของหลักการบริหารแบบมีสว่ นร่วมตาม
เจตนารมณ์ของการปฏิรูปการบริหารการศึกษาของประเทศ ซึ่งในการบริหารสถานศึกษานั้นนอกจากผู้บริหารจะเป็น
บทบาทสาคัญแล้ว ยังมีครู ที่ทาให้สถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการดาเนินงานในส่วนของการจัดการศึก ษาซึ่งพัฒนาการจัด
การศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น โดยให้ ก ารสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาล ให้ ด าเนิ น การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล (ทีมวิชาการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย, 22 มิถุนายน 2560) จาก
การรายงานของทีมวิชาการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่ง ประเทศไทย ได้พบปัญหาหลักของโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สาคัญอาทิเช่น ขวัญกาลังใจในการทาหน้าที่ครูของพนักงานครูเทศบาลต่ากว่าครู สพฐ.เป็น
อย่างมาก จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย (พ.ศ. 2556-2560) เทศบาลนครเชียงรายมีจุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและบริการสาธารณะ 2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3. ด้านการศึกษา 4. ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งในด้านการศึกษา มีหน่วยงานดูแลการจัดการศึกษา คือ สานักกองการศึกษา
เทศบาลนครเชียงราย โดยได้ดูแลโรงเรียนในสังกัด จานวน 8 โรงเรียน และที่ผ่านมาการบริหารจัดการศึกษาท้องถิ่น
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายได้รับนโยบายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบริหาร
สถานศึกษาตาม พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้จาแนก
งานบริหารสถานศึกษาออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิช าการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป
สานักกองการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย เป็นหน่วยงานดูแลด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
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เชียงรายโดยตรง ได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาด้านการศึกษา (รายงานการจัดการศึกษาเทศบาล
นครเชียงราย ประจาปีการศึกษา 2559) พบว่า สถานศึกษาเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติการซึ่งมีปัญหาทั้งระดับบุคคล
และระดับองค์การ จึง เป็นสิ่ง ที่ท้าทายสาหรับผู้บริหาร ที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารสถานศึก ษาให้มีความ
หลากหลาย สอดคล้องกับงานวิจัยของโรโฮลาห์ นาดิราน และพาร์วิซ เซอิดี (Rouhollah Naderan and Parviz Saeidi,
2015) สะท้อนภาพรวมความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมและแรงจูงใจของพนักงานกองทุน เรซา เมหเร
เอมา โกเลสทาน อิหร่าน ให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเกิดประสิทธิภ าพจากการทางานสูงสุด
ถึงแม้ว่าคณะครูส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารการศึกษา รวมถึงครูยังเข้าใจว่า การบริหาร
ไม่เกี่ยวข้องกับงานของตน เป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยตรง ทาให้เกิดช่องว่างในการพัฒนาสถานศึกษา
การบริ ห ารงานแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participative Management) สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของสแวนส์ เ บอร์ ก
(Swanburg,1996) ได้เสนอองค์ประกอบการบริหารแบบมีสว่ นร่วมไว้ 4 องค์ประกอบ คือ 1. การไว้วางใจกัน (Trust) 2.
ความผูก พัน (Commitment) 3. การตั้ง เป้าหมาย และวัตถุ ประสงค์ (goals and objectives) 4. ความเป็นอิสระที่ จ ะ
รับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ (autonomy) เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญ สามารถเป็นเครื่องมื อสนับสนุน และ
ส่ง เสริม การดาเนินงานในสถานศึกษาให้เ กิดประสิทธิผล ซึ่ง ต้องได้รับความร่วมมือจากครู ถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย
สาหรับผู้บริหาร โดยต้องอาศัยการสร้างแรงจูงใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Frederick Herzberg ที่มีปัจจัยสาคัญ 2
ประการ คือ 1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงานที่
ปฏิบัติ 2. ปัจจัยค้าจุน (Maintenance Factor) ปัจจัยที่มาจากภายนอกบุคคล เขาจะไม่พอใจและไม่มีความสุขในการ
ทางาน เช่น เงินเดือน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับแรงจูงใจของพนักงาน
ครูเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อนาผลการศึกษานีไ้ ปเป็นแนวทางในการมีสว่ นร่วมในการบริหารงานและ
ไปสร้างแรงจูงใจในการทางานของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงรายต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานแบบมีสว่ นร่วมของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย
2. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการทางานของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์การบริหารงานแบบมีสว่ นร่วมกับแรงจูงใจของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การวิจัยในครั้งนี้ได้อาศัยแนวคิด ทฤษฎี การบริหารงานแบบมีสว่ นร่วมของสแวนส์เบอร์ก (Swanburg,1996)
1) ด้านการไว้วางใจกัน 2) ด้านความผูกพัน 3) ด้านการตั้งเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 4) ด้านความเป็นอิสระที่จะ
รับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ และแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก Frederick Herzberg ที่มี
ปัจจัยสาคัญ 2 ด้าน 1) ด้านปัจจัยจูง ใจ 2) ด้านปัจจัยค้าจุน มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึก ษาความสัม พันธ์การ
บริหารงานแบบมีสว่ นร่วม กับแรงจูงใจของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย ดังนี้
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กรอบแนวคิด
แรงจูงใจ

การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
1) ด้านการไว้วางใจกัน
2) ด้านความผูกพัน
3) ด้านการตั้งเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
4) ด้านความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและ
สามารถดูแลตนเองได้

1. ด้านปัจจัยจูงใจ
- ลักษณะงานที่ทา
- ความสาเร็จในการทางานของบุคคล
- การได้รับการยอมรับนับถือ
- ความรับผิดชอบ
- ความก้าวหน้า
- โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต
2. ด้านปัจจัยค้าจุน
- เงินเดือน
- ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
- ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา
- ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
- สถานะทางอาชีพ
- นโยบายและการบริหาร
- สภาพการทางาน
- ความเป็นอยูส่ ่วนตัว
- ความมั่นคงในการทางาน
- วิธีการปกครองบังคับบัญชา

สมมุติฐาน
การบริหารงานแบบมีส่ว นร่วม กับแรงจูง ใจของพนัก งานครูเ ทศบาลนครเชี ยงราย มีความสัม พันธ์ กั น
ทางบวก

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นเรื่อง ความสัมพันธ์ของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม กับแรงจูงใจของพนักงานครูเทศบาล
นครเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงความสัมพันธ์ (Interrelationship Studies)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานครูเทศบาล สังกัดโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ในปีการศึกษา 2560 จานวน 342 คน
- Proceedings -

634

กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานครูเทศบาล สังกัดโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้มาโดย
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 181
คน ทาการเทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากจานวนประชากรโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling)
ตามจานวนประชากร
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใ ช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม กับ
แรงจูงใจของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานแบบมีสว่ นร่วมของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานให้กับพนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และนาแบบสอบถามแจกจ่ายไปยังโรงเรียน
ตามเป้ า หมายและก าหนดวั น รั บ คื น โดยส่ ง แบบสอบถามคื น ธุ ร การของแต่ ล ะโรงเรี ย น แล้ ว ผู้ วิ จั ย ไปรวบรวม
แบบสอบถามด้วยตนเอง
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล
4.1 นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ซึ่งครบถ้วนและสมบูรณ์ทุก
ฉบับ จากเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมู ลด้วยตนเอง จากพนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย จานวน 181 ฉบับ
ได้รับคืน จานวน 181 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
4.2 นาแบบสอบถามที่มีข้อความสมบูรณ์มาจัดระเบียบข้อมูลลงรหัส
4.3 ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม นาข้อมูลมาแจกแจง
ความถี่และหาค่าร้อยละ
4.4 ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็นการตอบเกี่ยวกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
กับแรงจูงใจของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย นาข้อมูลมาหาค่าสถิตติ ่างๆ ดังนี้
4.4.1 วิเคราะห์การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ของพนักงานครู เทศบาลนครเชียงราย ระบุโดยรวม
และรายด้านเพื่อหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
4.4.2 วิเ คราะห์ แรงจูงใจของพนัก งานครูเทศบาลนครเชียงราย ระบุโ ดยรวม และรายด้านเพื่อหา
ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
5. หาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีสว่ นร่วม กับแรงจูงใจของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย
โดยการใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient)

ผลการศึกษา
ผลจากการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม กับแรงจูงใจของพนักงานครูเทศบาล
นครเชียงราย พบว่า ระดับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับแรงจูงใจในการทางาน
ของพนักงานครูเ ทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก ส่วนความสัมพันธ์ก ารบริหารงานแบบมีส่ วน
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ร่วมกั บแรงจูง ใจของพนักงานครูเ ทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวมมีความสัม พันธ์กั น ทางบวก ซึ่ง เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล
1. ระดับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ตามความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารงานแบบมีสว่ นร่วมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
ด้านการไว้วางใจกัน มีระดับการมีส่วนร่วมสูง ที่สุด และระดับการมีส่วนร่วมต่าที่สุด คือ ด้านความเป็นอิสระที่จ ะ
รับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ เมื่อแยกตามรายด้าน ผลการวิจัยมีดังนี้
1.1 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ด้านการไว้วางใจ พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งระดับการ
บริหารงานแบบส่วนร่วมมากที่สุด คือ ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้ครูปฏิบัติอย่างไว้วางใจทุกครั้ง และครูสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ หรือ บรรลุผลสาเร็จ มีระดับการบริหารงานแบบส่วนร่วมต่าที่สุด
1.2 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ด้านความผูกพัน พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งระดับการ
บริหารงานแบบส่วนร่วมมากที่สุด คือ ครูมีเป้าหมายในการปฏิบัติงาน และเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
และผู้บริหารคอยให้ความช่วยเหลือ หรือให้คาแนะนาวิธีการปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีระดับการบริหารงานแบบส่วนร่วม
ต่าที่สุด
1.3 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ด้านการตั้งเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ พบว่า โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งระดับการบริหารงานแบบส่วนร่วมมากที่สุด คือ ครูมีการปรับปรุงวิธกี ารปฏิบัติงาน และพัฒนาผลงาน
ของตนเองให้มีประสิทธิภ าพอยู่เ สมอ และผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูมีการตั้ง เป้าหมาย และวัตถุ ประสงค์ใ นการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน มีระดับการบริหารงานแบบส่วนร่วมต่าที่สุด
1.4 การบริหารงานแบบมีสว่ นร่วม ด้านความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ พบว่า
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งระดับการบริหารงานแบบส่วนร่วมมากที่สุด คือ ครูสามารถสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความสามารถ และความชานาญได้อย่างเต็มที่ และผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีการคิดงานอย่างสร้างสรรค์ และผู้บริหาร
ส่ง เสริม ให้ครูมีอิสระในการกากับ ติดตาม ประสานงานการปฏิบัติง านที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง มีระดับการ
บริหารงานแบบส่วนร่วมต่าที่สุด
2. ระดับแรงจูงใจในการทางานของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปัจจัยจูงใจ อยู่ในระดับมากทุกรายข้อ โดยด้านปัจจัยจูงใจ มีระดับแรงจูงใจมาก
ที่สุด และระดับแรงจูงใจต่าที่สุด คือ ด้านปัจจัยค้าจุน เมื่อแยกตามรายด้าน ผลการวิจัยมีดังนี้
2.1 แรงจูงใจในการทางาน ด้านปัจจัยจูงใจ ของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย พบว่าโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ซึ่งมีระดับแรงจูงใจมากที่สุด คือ ครูเกิดความภาคภูมิใจจากงานที่ได้รับมอบหมาย และครูมีโอกาสได้รับ
ความก้าวหน้าในการเลื่อนตาแหน่ง มีระดับแรงจูงใจต่าที่สุด
2.2 แรงจูงใจในการทางาน ด้านปัจจัยค้าจุน ของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย พบว่าโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ซึ่งมีระดับแรงจูงใจมากที่สุด คือ การเดินทางจากบ้านมายังสถานที่ทางานได้รับความสะดวกสบาย และ
องค์กรของท่านมีการปกครองด้วยความยุติธรรม และให้ความเสมอภาคมีระดับแรงจูงใจต่าที่สุด
3. ความสัมพันธ์การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับแรงจูงใจของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย พบว่าโดย
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาความสัม พันธ์การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับแรงจูง ใจของพนัก งานครูเ ทศบาลนคร
เชียงราย จังหวัดเชียงรายสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
1. จากผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ตามความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลนคร
เชียงราย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านพบว่า การบริหารงานแบบมีสว่ นร่วมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการไว้วางใจกัน ด้านการตั้งเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ด้านความผูกพัน ด้านความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาได้
ให้ความสาคัญในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และคานึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน ผู้รับบริการทางการศึกษา ด้วย
ยุทธศาสตร์ก รมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560–2569 ระบุใ นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับภารกิจและ
ทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยเน้นหลักการมีสว่ นร่วม เน้นให้ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมรับรู้ และ
ร่วมตัดสินใจในการพัฒนาหรือดาเนินการในงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560–2569, หน้า 73) ทาให้พ นัก งานครูเทศบาลนครเชียงรายมีความคิดเห็นเกี่ยวกั บการ
บริหารงานแบบมีสว่ นร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารเปิดโอกาสให้
พนักงานครูเทศบาลนครเชียงรายได้มีสว่ นร่วมในการดาเนินงานทุกขั้นตอน ทาให้ครูมีความรู้สกึ รักองค์กร อยากที่จะ
ช่วยกันพัฒนาองค์กรของตนให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ระวีวรรณ หงษ์กิตติยานนท์ (2557) ได้ทาการวิจัย
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการทางานเป็นทีมของครู สังกัดสานักงานส่งเสริม การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศั ย ในจัง หวัดสระแก้ว ผลการวิจัย พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม สัง กัด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ใ นระดับมากทุก ด้าน โดยเรียงระดับ มัชฌิมาเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การ
กาหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของงาน ความยึดมั่นผูกพัน ความไว้วางใจ และความมีอิสระในการปฏิบัติง าน
ตามลาดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันวิสาข์ สาบุญมา (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาอาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพของการบริหารแบบมีสว่ นร่วมในการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทัง้ 4
ด้านโดยเรียงจากมากไปหาน้อย ด้านความยึดมั่นผูกพัน ด้านการไว้วางใจ ด้านการตั้ งเป้าหมายและวัตถุ ประสงค์
ร่วมกัน ด้านความอิสระต่อความรับผิดชอบ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าความผูกพันต่อองค์กรมีมากย่อมทางานได้ดีกว่า ผู้ที่มี
ความผูกพันน้อยกว่าความผูกพันต่อองค์การมีความเกี่ยวข้องทาให้เกิดการผูกพัน เมื่อผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากร
มีสว่ นร่วมในการกาหนดกฎระเบียบสาหรับใช้ปฏิบัติในองค์กร มีการมอบหมายงานและได้รับความไว้วางใจตัดสินใจใน
งานด้วยตนเอง เป็นการแสดงให้เห็นถึงการที่บุคลากรสามารถตัดสินใจ ขณะเดียวกันผู้บริหารอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ให้ก ารสอนและแนะนาในเรื่องของการวางแผนการปฏิบัติงาน การจัดลาดับความสาคัญของงาน และเปิด
โอกาสให้บุคลากรรายงานความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ จนกว่างานจะเสร็จสิ้น การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ ทาให้
บุคลากรประเมินว่ามีส่วนร่วมในระดับมาก ด้านความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน มีค่าเฉลี่ยมากทีสุด อาจ
เนื่องมาจากการสร้างขวัญ และกาลัง ใจในการทางานจาเป็นต้องส่ง เสริม ด้วยการให้อิสระการตัดสินใจในการทา
กิ จ กรรมแก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ยกย่ อ งให้ เ กี ย รติ ตลอดจนยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ซึ่ ง กั น และกั น ยอมรั บ และชื่ น ชม
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่สามารถปฏิบัติงานทีได้รับมอบหมาย ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาทุก คนก่อนเข้าสู่ตาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง และต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์
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จึงทาให้สถานศึกษาได้บุคคลที่ มีความรู้ความสามารถ ประกอบกับแนวคิดในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นการมีสว่ นร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ การบริหารงานที่บูรณาการความรู้ความสามารถของคนในองค์การ
เพื่อให้ก ารดาเนินงานต่าง ๆ เกิดความร่วมมือร่วมใจกั นอันนาไปสู่ความสาเร็จในกิจการนั้ น ๆ ซึ่ง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ โศภิดา คล้ายหนองสรวง (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปราย ดังนี้
1.1 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ด้านการไว้วางใจ ตามความคิดเห็นของพนัก งานครูเ ทศบาลนคร
เชียงราย พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้ครูปฏิบัติอย่างไว้วางใจทุกครั้ง ครู
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ หรือ บรรลุผลสาเร็จ ครูมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้
เป็นเพราะผู้บริหารได้ให้ความสาคัญ ด้านความสามารถและความถนัดของผู้ปฏิบัติง าน มีการมอบหมายงานตาม
ความเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ระวีวรรณ หงษ์กิตติยานนท์ (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการทางานเป็นทีมของครู สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสานักงานส่ง เสริม
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว โดยด้านการไว้วางใจ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก
1.2 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ด้านความผูก พัน ตามความคิดเห็นของพนัก งานครูเ ทศบาลนคร
เชียงราย โดยภาพรวม อยู่ใ นระดับมาก โดยครูมีเ ป้าหมายในการปฏิบัติง าน และเกิดความรู้สึก เป็นส่วนหนึ่ง ของ
องค์การ และผู้บริหารคอยให้ความช่วยเหลือ หรือให้คาแนะนาวิธีก ารปฏิบัติง านอยู่เสมอ ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาได้ให้ความสาคัญบรรยากาศการทางานให้แก่บุคลากร มีความเป็นกันเอง คอยให้คาปรึกษาและช่วยเหลือ
เพื่อให้พนักงานครูเทศบาลสามารถคิดแก้ปัญหา และปฏิบัติงานได้สาเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ระวีวรรณ หงษ์
กิตติยานนท์ (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการทางานเป็นทีมของครู
สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า การ
บริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว
โดยด้านความผูกพัน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.3 การบริหารงานแบบมีสว่ นร่วม ด้านการตั้งเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ตามความคิดเห็นของพนักงาน
ครูเทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยครูมีการปรับปรุงวิธกี ารปฏิบัติงาน และพัฒนาผลงานของ
ตนเองให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูมีการตั้งเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติง าน
ร่วมกั น ทั้ง นี้เ ป็นเพราะผู้บริหารเปิดโอกาสให้ ครูมีส่วนร่ วมในการก าหนดวิสั ยทั ศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ
สถานศึกษาร่วมกัน และมีการจัดทาแผนงาน โครงการร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ระวีวรรณ หงษ์กิตติยา
นนท์ (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการทางานเป็นทีมของครู สังกัด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า การบริหาร
แบบมีสว่ นร่วม สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว โดยด้าน
การตั้งเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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1.4 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ด้านความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ ตาม
ความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยครูสามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ตามความสามารถ และความชานาญได้อย่างเต็มที่ และผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีการคิดงานอย่างสร้างสรรค์ และ
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีอิสระในการกากับ ติดตาม ประสานงานการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง ทั้งนี้เป็น
เพราะในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมผู้บริหารได้เ ปิดโอกาสให้ ครูร่วมกั นคิด และตัดสินใจอย่างอิสระ ในการ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหารก็เปิดโอกาสให้ทาเต็มที่ เต็มความสามารถ แต่ยังไม่เปิด
โอกาสให้ครูมีอิสระในการกากับ ติดตาม ประสานงานด้วยตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ระวีวรรณ
หงษ์กิตติยานนท์ (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการทางานเป็นทีม
ของครู สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า
การบริหารแบบมีส่วนร่วม สัง กัดสานักงานส่ง เสริมการศึก ษานอกระบบ และการศึก ษาตามอัธยาศัย ในจัง หวัด
สระแก้ว โดยด้านความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. จากผลการศึกษาพบว่า ระดับแรงจูงใจในการทางานของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย ตามความ
คิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านปัจจัยจูงใจ อยู่ในระดับมากทุกรายข้อ โดยด้านปัจจัยจูงใจ มีระดับแรงจูงใจสูงที่สุด และระดับแรงจูงใจต่าที่สุด
คือ ด้านปัจจัยค้าจุน ทั้งนี้เป็นเพราะว่าระบบงานบริหารมีความชัดเจนในด้านนโยบาย ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นใน
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใ นการบริหารงาน และมีก ารกระจายอานาจมากขึ้น รวมถึง การสนับสนุน อานวยความ
สะดวกสบายในด้านสถานที่ และสวัสดิการ ทาให้ครูเกิดความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติอยู่ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อริญชญา วงศ์ใ หญ่ (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่อง แรงจูง ใจในการปฏิบัติง านของครูและบุคลากรทางการศึก ษาใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้บริหารได้ให้ความสาคัญกับครู และครูเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงอาชีพครู
เป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม ทาให้ครูมีใจพร้อมที่จะทางานร่วมกัน เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของผู้เรียน อีกทั้งครูยังมีสวัสดิการต่าง ๆ ที่ดี มีความก้าวหน้าในอนาคต ส่งผลให้เกิดความรู้สกึ มั่นคงในชีวิต และเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิสริยา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึก ษาสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึก ษา เขต 17 (จันทบุรี ตราด) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี-ตราด) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปราย ดังนี้
2.1 แรงจูงใจในการทางาน ด้านปัจจัยจูงใจ ของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย พบว่าโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยมีระดับแรงจูงใจมากที่สุด คือ ครูเกิดความภาคภูมิใจจากงานที่ได้รับมอบหมาย และครูมีโอกาส
ได้รับความก้าวหน้าในการเลื่อนตาแหน่ง มีระดับแรงจูงใจต่าที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะพนักงานครูเทศบาลมีความสามารถ
ทางานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และผู้บริหารสถานศึกษาและเพื่อนร่วมงานยอมรับยกย่อง
ชมเชยในผลการปฏิบัติงาน การที่บุคลากรสามารถทางานได้เสร็จสิน้ และประสบความสาเร็จอย่างดี มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ผลงานสาเร็จเขาจึงเกิดความรู้สกึ พอใจและปลืม้ ใจในผลของงาน ซึ่งเป็นตัวส่งเสริมให้บุคลากร
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติง านของบุคลากรเทศบาลตาบลค่ายเนินวงตาบลบางกะจะ อาเภอเมืองจันทบุรี จัง หวัดจันทบุรี ผล
การศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานภาพรวมมีแรงจูงในในระดับมาก
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2.2 แรงจูงใจในการทางาน ด้านปัจจัยค้าจุน ของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย พบว่าโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยมีระดับแรงจูงใจมากที่สุด คือ การเดินทางจากบ้านมายังสถานที่ทางานได้รับความสะดวกสบาย
และองค์กรของท่านมีการปกครองด้วยความยุติธรรม และให้ความเสมอภาคมีระดับแรงจูงใจต่าที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะ
ครูได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมาทางาน อาชีพครูเป็นอาชีพหลักในการเลี้ยงชีพได้ สถานที่ทางานไม่ได้
ห่างไกลจากครอบครัว แต่ ผู้บริหารมีการปกครองด้วยความยุติธรรม และความเสมอภาคที่ยังมีการเลือกปฏิบัติ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราภรณ์ สิทธิมโนรถ (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูโรงเรียนกลุ่มไตรรัตน์สัมพันธ์ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า
แรงจูง ใจในการปฏิบัติง านของข้า ราชการครูโ รงเรี ยนกลุ่ม ไตรรั ตน์สัม พั นธ์ สัง กั ดสานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
3. จากผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับแรงจูงใจของพนักงานครูเทศบาล
นครเชียงราย ตามความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย สังกัดเทศบาลนครเชียงราย พบว่าโดยภาพรวม
มีความสัมพันธ์กันทางบวก เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารระดับเทศบาลนครเชียงรายได้
เล็งเห็นความสาคัญของการทางานแบบมีสว่ นร่วม จึงแนะให้ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารงานสถานศึกษาแบบมีสว่ นร่วม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานครูเทศบาลได้มีสว่ นร่วมใน
การวางแผนกาหนดกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษาร่วมกัน ซึ่งการบริหารแบบมีสว่ นร่วมเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งซึ่งเป็น
ระบบ จะส่งผลให้มีการบริหารที่เน้นการมีสว่ นร่วมในการตั้งเป้าหมาย มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ การมีสว่ นร่วมในการ
แก้ปัญหา และมีสว่ นร่วมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นมืออาชีพ การบริหารแบบมีสว่ นร่วม
และแรงจูงใจของพนักงานเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อความอยู่รอดในสังคมยุคปัจจุบัน และผู้บริหารช่วยให้
องค์กรของตนเกิดประสิทธิภาพของ และมีประสิทธิผล ด้วยการบริหารแบบมีสว่ นร่วมและการเสริมสร้างแรงจูงใจของ
พนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโรโฮลาห์ นาดิราน และพาร์วิซ เซอิดี (Rouhollah Naderan and Parviz Saeidi,
2015) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมและแรงจูงใจของพนักงานกองทุน เรซา
เมหเร เอมา โกเลสทาน อิหร่าน ผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมและแรงจูงใจ มี
ความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ซึ่งในขณะเดียวกันผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลก็เปิดโอกาสให้พนักงาน
ครูเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา มีการประชุม วางแผนร่วมกัน และพนักงานครูเทศบาลได้ทางานที่
ตรงความรู้ความสามารถ และได้รับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ ทาให้พนักงานครูเทศบาลสามารถปฏิบัติงานได้เสร็จ
สิน้ และประสบความสาเร็จอย่างดี และทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ซึ่งหากทุกคนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจะ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศมนภร นาควารี (2559) ได้
ทาการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีสว่ นร่วมของผู้บริหารและครูกับประสิทธิผลในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนปากช่องสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 31 ผลการวิจัยพบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูกับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนปากช่อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 31 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายมุ่งเน้นไปที่ผลผลิต คือ ผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง
และมีความสุข ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถในการกระตุ้น จูงใจให้ครูได้มีการพัฒนาตนเอง พัฒนา
งานทีท่ า มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเสริมสร้างความพึงพอใจให้ครูทุ่มเทงานเพื่ อคุณภาพของสถานศึกษา ทาให้
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องบริหารงานเต็มกาลัง ตามความรู้ ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โศภิดา คล้าย
หนองสรวง (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่ง ผลต่อประสิทธิผ ลของสถานศึก ษาสัง กั ด
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สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 3

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้ าด้ วยตนเอง เรื่อง ความสัม พันธ์ของการบริห ารงานแบบมีส่ว นร่วม กั บแรงจูง ใจของ
พนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย ฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยความกรุณาของ ดร.นันทิมา นาคาพงศ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาที่ให้
ความกรุณาแนะนา ตรวจสอบ แก้ไข ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ด้วย
ความหวังดีเสมอมา จนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนีเ้ สร็จสมบูรณ์ และขอขอบพระคุณอาจารย์ ประจา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย พะเยา ที่ได้กรุณาประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ใน
การจัดทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.โสภา อานวยรัตน์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อานวยการสถานศึ กษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น และนางสาว
นงค์ลักษณ์ วงค์ราษฎร์ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนา และ
ตรวจสอบ ตรวจทาน แก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้สมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร และพนักงานครูเทศบาลนครเชียงรายทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ในการวิจัยเป็นอย่างดี
คุณค่า และคุณประโยชน์อันพึงมีจากการวิจัยฉบับนี้ ขอมอบแด่ บิดา มารดา บุคคลในครอบครัว คณะครู
อาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอน รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และให้กาลังใจ
ด้วยดี ทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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education Chiangrai Primary Educational Service Area Office 1
ธิษตยา ภิระบัน1* และ น้าฝน กันมา2
Tidtaya Pirabun1* and Namfon Gunma2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้มีวัตถุ ประสงค์เ พื่อการวิจัยครั้ง นี้ มีวัตถุ ประสงค์เพื่อศึก ษาระดับการ
บริหารงานวิช าการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา เชียงราย เขต 1
เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย
เขต 1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเขต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ประชากรในการวิจัย เป็นครูในสถานศึกษา สังกัดเข ต
สานักงานเขตพืน้ ที่ศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 จานวน 322 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2560 เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้เป็นแบบสอบถามจานวน 1 ฉบับ โดยใช้คาถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และแบบสอบถามเพื่อสอบถามการบริหารงานวิชาการและประสิทธิผลของสถานศึกษา สถิตทิ ี่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการ กับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ศกึ ษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 โดยรวมและรายด้าน มีคุณลักษณะผู้นาสถานศึกษาอยู่
ในระดับมากที่สุด และมาก เรียงลาดับจากมาก ไปน้อย ดัง นี้ ด้านการพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการจัดการเรียน การสอนในสถานศึก ษา ด้านการพัฒนาหลัก สูตร
ของสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้านการประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ด้านการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กรหน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ตามลาดับ ส่วนด้านการแนะแนวมีค่าเฉลี่ยต่าสุด
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2. ประสิทธิผลของของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย สูงสุด คือ ด้านความพึง
พอใจในการทางานของครู ด้านความสามารถในการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู รองลงมาคือ ด้านความใฝ่
รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ถัดไปคือ ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมที่ม า
กระทบทั้งภายในและภายนอก ส่วนด้านความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุ
3. ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ .01
คาสาคัญ: ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการ กับประสิทธิผลสถานศึกษา

Abstract
This research The objective was to study the academic management of basic education. Under the Office
of Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 1 to study the effectiveness of basic education. Under the
Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 1 to study the relationship between academic administration
and effectiveness of basic education. Under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 1
population in the research. Teachers in schools Under the Office of Primary Education Vocational 1, 322 people
working in the academic year 2560 were used in the study. This is the first version of the questionnaire using
questions divided into two sections Overview of the respondents. And a questionnaire to ask for academic
administration and effectiveness of education. The statistics used for data analysis were percentage, mean and
standard deviation.
The relationship between academic administration. Effectiveness Basic Education Under the Office of
Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 1. overall and specific features leading educational institution
in the most extreme sort descending the development or operations relating to the development of knowledge.
local courses Management class Teaching in schools The development of the school curriculum. Supervision of
development and encourage learning. The collaborative development with academic institutions and other
organizations in the selection of books. Textbooks for use in schools. The development of the learning process in
the development and use of technology for education. The preparation of regulations and guidelines on academic
work of educational research to improve the quality of education in schools. The development of the insurance
system Quality and Standards in Education To promote and support academic parties. Families, organizations,
agencies, enterprises and other institutions of education, respectively, with the guidance. The lowest average.
2. The effectiveness of basic education. Under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area
Office 1 overall is very good in all aspects. Considering it was found that the side with the highest mean score of
satisfaction in the work of teachers. The ability to use innovation and technology to master, followed by the curiosity
to read the pursuit of self-knowledge is the next top talent. Modifications to the environment, the impact of both
internal and external. The ability to allocate. Resource efficiency has the lowest average
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3. The relationship between academic administration and effectiveness of basic education schools under
the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 1Vocational relationship. Statistically significant at
.01 level. The relationship between academic administration and the effectiveness of basic education institutions
under the Office of Educational Service Area Chiang Rai Primary School District 1 has a relationship. Positive in
very high level. Statistically significant at .01 level.
Keywords: The relationship between academic administration and school effectiveness

บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ได้กาหนดให้มีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง หลักเกณฑ์และวิธีก ารกระจายอานาจดังกล่าวให้เ ป็นไป
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี, 2550, หน้า 33) ซึ่ง
ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าการบริหารงานวิชาการมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อสถานศึกษาในด้านการจัดการศึก ษาทุก
ทุก ระดับของประเทศ การบริหารงานวิช าการมี ความส าคัญ ต่ อผู้เ รี ยนสถานศึก ษาและคุณ ภาพของสัง คมและ
ประเทศชาติทั้งหมด นอกจากนีก้ ารบริหารงานวิชาการมีความสาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์การและการจัดการ
สถานศึกษาในทุกทุกระดับ ทั้งในระดับโลกหรือระดับประเทศ หรือระดับท้องถิ่น การบริหารงานวิชาการนั้นจะต้องใช้
ศาสตร์และศิลป์ทุกประการเพราะว่าการดาเนินงานต่างต่างมิใช่เพียงกิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระทาเพียงลาพังคนเดียว
แต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนทาให้งานนั้นประสบความสาเร็จ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 2544, หน้า 8) ใน
ขอบเขตด้านงานวิชาการ แบ่งออกเป็น 14 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลัก สูตรของสถานศึกษา การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึก ษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ด้านการนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึก ษา การจัดทาระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใ นสถานศึกษา การพัฒนาและ
การใช้เ ทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (กระทรวงศึก ษาธิก าร, 2550, หน้า 54) ดัง นั้น การบริหารงานวิช าการเป็นการ
บริหารงานที่มุ่งต่อผลสัมฤทธิ์หรือประสิทธิผลต่อโรงเรียนและสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการถือเป็นภารกิจหลัก
ของผู้บริหารที่จะต้องกาหนดแบบแผนวิ ธกี ารและขั้นตอนต่างต่างในการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ การบริหารงาน
วิชาการที่ดตี ้องมีวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะให้งานนั้นบรรลุจุดหมายที่วางไว้
ประสิทธิผลของสถานศึกษา เป็นผลที่เกิดจากความสาเร็จประสิทธิผลในด้านการบริหารสถานศึกษาด้านต่ าง
ต่าง ในการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา คือ 1) ด้านใฝ่หาความรู้ รักการอ่านแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 2) ความพึงพอใจในการทางานของครู 3) ความสามารถในการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู 4)
ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 5)ความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อม
ที่มากระทบทั้งภายในและภายนอก (Hoy and Ferguson, 1985. P 131) ดังนั้น ประสิทธิผลจึงเป็นเครื่องมือหรือตัวบ่งชี้
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ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการสามารถดาเนินการจนบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงนามาเป็นกรอบในการศึกษา
จากรายงานผลการดาเนินงาน สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 1 ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 (รายงานผลการดาเนินงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560, หน้า 16) มีผ ลดาเนินงานด้านคุณ ภาพการศึก ษา ด้านผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรียน สัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2560 (ปีการศึกษา 2559) ระดับชั้น
ป.3 พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ เพิ่มขึน้ 2 รายการ คือ ความสามารถด้านภาษา และความสามารถด้านเหตุผล ระดับชั้น ป.6
จากผลการทดสอบ O-NET พบว่า มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มสูงขึ้น 1 รายวิชา คือ วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.3 จากผลการ
ทดสอบ O-NET พบว่า มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มสูงขึ้น 3 รายวิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม และ
วิชาภาษาอังกฤษ จากผลการผลดาเนินงานด้านคุณภาพการศึกษาสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1 ปีงบประมาณ 2560 ดังกล่าวเป็นตัวบ่งชีท้ ี่สาคัญประการหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการบริหารงาน
วิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจหลักในการบริหารสถานศึกษา
จากที่กล่าวมา ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษา เชียงราย เขต 1 ผลการศึกษาเพื่อให้
ทราบระดับการบริหารงานวิช าการของสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สัง กั ดเขตสานัก งานเขตพื้นที่ศึก ษาประถมศึก ษา
เชี ย งราย เขต 1 เพื่ อ ทราบระดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด เขตส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ศึ ก ษา
ประถมศึก ษา เชียงราย เขต 1 และเพื่อทราบความสัม พัน ธ์ร ะหว่ างการบริ ห ารงานวิช าการกั บ ประสิท ธิผ ลของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดเขตสานักงานเขตพืน้ ที่ศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 สามารถนาไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเขต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 (2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของ ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดเขตสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 (3) เพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างการ
บริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเขตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
เชียงราย เขต 1

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเขตสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 มีความความสัมพันธ์กัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ร ะหว่างการบริหารงานวิชาการกั บประสิทธิผล ของสถานศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน สังกัดเขตสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 โดยเป็นการวิจัยวิจัยเชิงความสัมพันธ์มุ่ง
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผล ของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
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ผลการศึกษา
1. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ศึกษาประถมศึกษา เชียงราย
เขต 1 พบว่า อยู่ในระดับดีมาก โดยเรียงลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ตามลาดับ ดังนี้ ด้านการพัฒนาหรือการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ด้า นการจัดการเรียนการสอนในสถานศึก ษา
ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้าน
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อ
ใช้ในสถานศึกษา ด้านการพั ฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการ
จัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ตามลาดับ ส่วนด้าน
การแนะแนวมีค่าเฉลี่ยต่าสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏ ดังนี้
1.1 ด้านการพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1พบว่า ในภาพรวมถืออยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดคือ ด้านสถานศึกษามีการวางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวม
ข้อมูลและกากับดูแล นิเทศ และติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ รองลงมา ด้านผู้บริหารสถานศึกษามีการดาเนินการ
เกี่ยวกั บการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน ด้านสถานศึกษามีการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าคือ ด้านสถานศึกษา
มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และใช้ส่อื และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านสถานศึกษามีการส่งเสริม การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่ม สาระการเรี ย นรู้
รองลงมา คือ ด้านสถานศึกษามีการจัดทาแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยความร่วมมือของเครือ ข่า ย
สถานศึกษา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วง
ชั้นตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบูรณาการการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ต่าง เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้าน
สถานศึกษามีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง โดยจัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึน้ ใช้เองให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและเป็นต้นแบบให้กั บโรงเรียนอื่น รองลงมา คือ ด้านสถานศึก ษา
สามารถจัดทาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและอื่น อื่น ให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตาม
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยความร่วมมือของสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาและเครื อข่ายสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึก ษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึก ษา นิเ ทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง หลัก สู ต ร
สถานศึ ก ษาและรายงานผลให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษารั บ ทราบ และล าดั บ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด คื อ ด้ า น
สถานศึกษามีการจัดทาหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้
และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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1.4 การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ของสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ ด้านสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ให้เ กิดขึ้นได้ทุก เวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือกั บบิดา
มารดา และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ รองลงมา คือ ด้านสถานศึกษามีการ จัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านสถานศึกษามีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิด
การจัดการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้ นต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านสถานศึกษามีการกาหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้และกระบวนการทางานของนักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องกับการศึก ษา รองลงมาคือ ด้านสถานศึกษามีก าร
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษา รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ ค รูน าผลการวิ จัย มาใช้เ พื่ อ พัฒ นาการเรีย นรู้แ ละพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาของ
สถานศึกษา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษามีการพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูป
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสาคัญในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้น ทาให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหา
เหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ
1.6 การพั ฒ นาและส่ ง เสริม ให้ มีแ หล่ ง เรีย นรู้ข องสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน สั ง กั ด สานั ก งานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านสถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึก ษาให้
พอเพียงเพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านสถานศึกษามี
การจัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่ นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของสถานศึกษาของตนเอง เช่น
จัดเส้นทาง/แผนที่และระบบการเชื่ อมโยงเครื อ ข่ ายห้ องสมุ ด ประชาชน ห้องสมุดสถาบันการศึก ษา พิพิธภัณ ฑ์
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และกรจัดแหล่งการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ฯลฯ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้าน
สถานศึก ษามีการจัดระบบแหล่ง การเรียนรู้ภ ายในโรงเรียนให้เ อื้อต่ อการจัดการเรียนรู้ของผู้เ รียน เช่น พัฒนา
ห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ จัดให้มีห้องสมุดหมวดวิชา ห้องสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องพิพิธภัณฑ์
ห้องมัลติมีเ ดีย ห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เ น็ต ศูนย์วิช าการ ศูนย์วิทยบริก าร Resource Center สวนสุขภาพ สวน
วรรณคดี สวนหนังสือ สวนธรรมะ เป็นต้น
1.7 การนิเทศการศึกษาของสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา ประถมศึก ษา
เชียงราย เขต 1 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
สถานศึกษามีการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการจัดระบบ
นิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ด้านการนิเทศเป็นส่ วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เ รียนและตัวครูเอง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านสถานศึก ษามีก ารการสร้างความตระหนัก ให้แก่ครูและ
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ผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่ าเป็นกระบวนการทางานร่วมกัน ที่ใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนา
ปรับปรุงวิธกี ารทางานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ
1.8 การแนะแนว ของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านสถานศึกษา
มีการกาหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสาคัญ โดยให้ทุกคนในสถานศึกษาตระหนัก
ถึงการมีสว่ นร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รองลงมา คือ ด้านสถานศึกษามีการส่งเสริม
ความร่วมมือและความเข้าใจอันดี ระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษา
องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนวเชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษามีการจัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนว
และดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจน
1.9 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านสถานศึก ษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ความต้องการของชุมชน รองลงมา คือ ด้านสถานศึกษามีการจัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี (SAR) และ
สรุปรายงานประจาปี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
เผยแพร่ตอ่ สาธารณชน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านสถานศึกษามีการจัดทาแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ
การศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ ) ดาเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษาสร้างระบบการทางานที่เ ข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง ( Deming
Cycle) หรือวงจร PDCA ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยดาเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง
1.10 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ของสถานศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณา
เป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ ด้ า นสถานศึ ก ษามี ก ารจัด กิ จ กรรมร่ว มกั บ ชุม ชนเพื่ อ ส่ง เสริม
วัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า การประชุมผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การ
ร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น เป็นต้น รองลงมาคือ ด้านสถานศึก ษามีก ารระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้านรวมทั้งสืบสานจารีต
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านสถานศึกษามีก ารให้บริการด้านวิชาการที่
สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อื่น ๆ
1.11 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานสถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษามีการส่งเสริม
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพแก่บุคคล ครอบครัว
ชุม ชน องค์ก รชุม ชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์ก รเอกชน องค์ก รวิช าชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น รองลงมา คือ สถานศึกษามีการการสร้างความรู้ความเข้าใจการเพิ่มความพร้อม
ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านสถานศึกษามีการส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีป ระสิทธิภ าพแก่บุคคล ครอบครัว
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ชุม ชน องค์ก รชุม ชน องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เอกชน องค์ก รเอกชน องค์ก รวิช าชีพ สถาบันศาสนา สถ าน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
1.12 การจัดทาระเบีย บและแนวปฏิ บัติเ กี่ย วกั บงานด้ านวิช าการของสถานศึก ษาขั้ นพื้น ฐาน สัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสถานศึกษามีการการวางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและกากับ
ดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
การวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านสถานศึกษามีการการพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ
1.13 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูง ที่สุด คือ ด้านสถานศึกษามีการการตรวจพิจารณาคุณ ภาพหนัง สือ เรียน หนัง สือเสริม ประสบการณ์
หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน รองลงมา คือ ด้านสถานศึกษามี
การจั ด ท าหนั ง สือ เรี ย น หนั ง สื อ เสริ ม ประสบการณ์ หนั ง สื อ อ่ า นประกอบแบบฝึก หั ด ใบงาน ใบความรู้ เพื่ อ ใช้
ประกอบการเรียนการสอน ส่วนด้านที่ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านสถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
1.14 การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ ด้านสถานศึกษามีการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหาผลิตใช้และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา รองลงมา คือ ด้านพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึน้
โดยเฉพาะหาแหล่งสื่อที่เสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภ าพ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้าน
สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
2. ประสิทธิผลของของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสามารถในการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู รองลงมา คือ ด้านความพึงพอใจ
ในการทางานของครู ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1 ด้านความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองของนักเรียน ของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึก ษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง ที่สุด คือ ด้านนักเรียนมีนิสัยรัก การอ่านและสามารถใช้อินเตอร์เ น็ตได้อย่างเหมาะสม
รองลงมา คือ ด้านนักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง ส่วนด้านที่มีค่ าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้าน
นักเรียนสามารถรู้จักแสวงหาความรู้ตามความรู้ที่ตอ้ งการและสนใจแหล่งเรียนรู้ต่างต่าง
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2.2 ความพึงพอใจในการทางานของครู ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ ด้านมีวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการสอนที่ทันสมัยเพียงพอ และอยู่ใ นสภาพที่พ ร้อมในการจัดการเรียนการสอน
รองลงมา คือ ด้านครูมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึก ษา ส่งเสริมและกระตุ้นให้ท่านมี ความ
กระตือรือร้นในการทางาน
2.3 ความสามารถในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีข องครู ของสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ า ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ย สู ง ที่ สุ ด คื อ ด้ า นครู จั ด ท าเอกสารประกอบการสอนที่ สอดคล้ อ งกั บ กิ จกรรมการเรียนรู้
รองลงมา คือ ด้านครูใ ช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างต่าง ในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ไ ด้ ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านครูใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2.4 ความสามารถในการจัดสรรทรัพ ยากรอย่างมีประสิ ทธิภ าพ ของสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง ที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึก ษาและครูใช้ทรัพ ยากรให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการจัดการศึกษา รองลงมา คือ ด้านผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนการใช้งบประมาณให้เป็นไปตาม
วัตถุ ประสงค์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความ สะดวก คล่องตัว ในการใช้
ทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
2.5 ความสามารถในการปรั บ เปลี่ ย นต่ อ สภาวะแวดล้ อ มที่ ม ากระทบทั้ ง ภายในและภายนอกของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ครูและบุคลากรมีความสามารถในการปรับตัวและพัฒนา
โรงเรียนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รองลงมามีค่าเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านครูและบุคลากรสามารถปรับ
ตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี ด้านครูและบุคลากรในโรงเรียนมี การยอมรับแนวคิด วิธีการ ตลอดจนเทคนิคการ
สอนใหม่ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่
เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้ นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่า โดยรวม มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 เป็นไปตามสมมติฐ านการวิจัย และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารงานวิช าการ ทั้ง 14 ด้าน มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1 ในระดับสูงมาก

สรุปผลและอภิปรายผล
การด าเนิ น การศึ ก ษาในวิ จั ย เรื่ อ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการบริ ห ารงานวิ ช าการกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นามาอภิปรายผล ดังนี้ 1.
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีการพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารมีการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหากระบวนการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นให้เหมาะสม โดยการศึกษา
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ภูมิปัญญาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาและการนาหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ในสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง สอดคล้องกับ ปัญญา แก้วกียูร (2540, หน้า 17) ได้กล่าวว่า งานวิชาการ
ถือเป็นหัวใจสาคัญในการจัดการศึกษาในระดับสถานศึก ษา การบริหารงานวิช าการเป็นกระบวนการดาเนินงาน
เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในจุดมุ่งหมายของการพัฒนาผู้เรียน
โดยทั่วไปงานวิชาการจะประกอบด้วยการศึกษาปัญญาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาและการนา
หลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาในฐานะผู้นาองค์กร เป้าหมายสูงสุดของการบริหารงานคือทาให้พลเมืองของประเทศเป็น
บุคคลที่มีคุณภาพขอบข่ายของงานบริหารวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฏิญญา
จริตไทย (2553, หน้า 177) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารหลักสูตรท้องถิ่นของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พบว่า บทบาทผู้บริหารในการบริหารหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน สังกัดเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา ด้านการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะถ้าผู้บริหารสร้างสรรค์ใ ห้ครูมีความพึงพอใจในการ
ทางานสูง ก็จะมีผลทาให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะถ้าผู้บริหารสร้างสรรค์ให้ครูมีความพึง
พอใจในการทางานสูง ก็จะมีผลทาให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะครูร่วมมือร่วมใจกันทางาน
เพื่อความสาเร็จของโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาเนียร สามแก้ว (2547, หน้า 39) ได้สรุปไว้ว่า ความพึง
พอใจในการทางานเป็นความรู้สกึ หรือเจตคติที่ดีต่องาน มีความสุขกับการทางานและสภาพแวดล้อมทั่วไป ซึ่งจะทาให้
โรงเรียนบรรลุผลสาเร็จ มีการพัฒนาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นถ้าครู มีความพึงพอใจในการทางานสูงก็จ ะมีผล
ทาให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งยังทาให้คณะครูเกิดความร่วมมือกันทางาน เพื่อความสาเร็จใน
การปฏิบัติงานของโรงเรียนด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภกิจ สานุสัตย์ (2547, หน้า 29) ได้ให้ความเห็นว่า
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู คือ ความรู้สึก เจตคติที่ดีที่มีต่องานที่ทา มีความพอใจเกี่ยวกับรายได้ การมี
ความกระตือรือร้นและมีความสุขในการที่ได้ทางาน มีความผูกพันกับหน่วยงาน และมีความภูมิใจในความสาเร็จของ
งานที่ตนทา
2.1 ด้านความสามารถในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 1 โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะ
ความสามารถในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ ทาหน้าที่ ถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจ ความรู้สึกเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ สร้างสถานการณ์ การเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน กระตุ้ นให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพทางการคิด ได้แก่ การคิดไตร่ตรอง การคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ให้แก่ผู้เรียน สื่อนวัตกรรมและ เทคโนโลยี การเรียนรู้ในปัจจุบันมีอิทธิพล
สูงต่อการกระตุ้นให้ผู้เรียนกลายเป็นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่างต่างมากมาย กรมวิชาการ (2545,
หน้า 6-7) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพรรณ สุริโย (2552, หน้า 41) ได้สรุปว่า พฤติกรรมการจัดการเรียนการ
สอนของครูโดยใช้ส่อื ประเภทเอกสาร ตาราง รูปแบบ และเทคนิควิธกี ารสอน ตลอดจนนาเอาเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์
ระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สืบค้น ข้อมูล ช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ และ
สร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง
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2.2 ด้านความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ เกิดจากพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากความสนใจ ตระหนักเห็นความสาคัญมีความต้องการจะพัฒนาตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเองมี
ความรับผิดชอบอยากรู้ อยากเห็นรู้จักวางแผนทาตามแผนที่กาหนดไว้และประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนและความรู้ทั่ว ทั่วไปด้วยตนเองจาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ (2553. หน้า 42) ได้แสดง
ความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและหลักสูตรสถานศึกษามุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเองเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาเวลาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งจากเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง
ต่าง ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ชุมชน และแหล่งอื่น อื่น รวมถึงการเรียนรู้ เป็นเรื่องที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็น
อย่างยิ่ง คือ การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเนื่องมาจากประสบการณ์ ที่ผู้เรียนได้ลงมือศึกษา อ่าน
ค้นคว้า ปฏิบัติ สัมผัส สืบค้น แสวงหาความรู้ ด้วยตนเองจนได้รับคาตอบและสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่าการบริหารงานวิช าการของสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานัก งานเขตพื้นที่การศึก ษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยรวม และรายด้าน มีความสัม พันธ์ทางบวกกั บ
ประสิทธิผ ลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึก ษาเชียงราย เขต 1 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01** เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) อยู่ในระดับ 0.91
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารอาจเป็นเพราะ ผู้บริหารมีการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหากระบวนการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น
ให้เหมาะสม โดยการศึกษาภูมิปัญญาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาและการนาหลักสูตรท้องถิ่นไป
ใช้ในสถานศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง สอดคล้องกับ ปัญญา แก้วกียูร (2540, หน้า 17)
ได้ก ล่าวว่า งานวิช าการถือเป็นหัวใจสาคัญในการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการเป็น
กระบวนการด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ ต ามที่ ก าหนดไว้ใ น
จุดมุ่ง หมายของการพัฒนาผู้เ รียน โดยทั่วไปงานวิช าการจะประกอบด้วยการศึก ษาปัญญาในชุม ชนและสังคมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาและการนาหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาในฐานะผู้นาองค์ก ร เป้าหมายสูง สุดของการ
บริหารงานคือทาให้พลเมืองของประเทศเป็นบุคคลที่มีคุณภาพขอบข่ายของงานบริหารวิชาการ และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัย ยุกตนันท์ หวานฉ่า (2555, หน้า 70-81) ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารสถานศึกษา และ 2) ประสิทธิผล
ของโรงเรียนอยู่ใ นระดับดีมากทั้ง โดยรวมและรายด้าน และ 3) ความสัม พันธ์ร ะหว่างการบริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในอาเภอคลองหลวง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่าโดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยความสัมพันธ์ ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึก ษาขั้นพื้ นฐาน
สัง กั ดเขตสานักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ผู้วิจัยมีแนวคิดเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ดังนี้
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1. จากผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานวิชาการ ด้านการแนะแนวของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเขต
สานักงานเขตพืน้ ที่ศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรมี
การจั ด การศึ ก ษาที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การแนะแนว โดยให้ ทุ ก คนในสถานศึ ก ษาตระหนั ก ถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีระบบ จัดระบบงานและโครงสร้าง
องค์กรแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจน ส่งเสริมและพัฒนาให้ครู ได้รับความรู้เพิ่มเติมใน
เรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูและช่วยเหลือนัก เรียน เพื่อให้สามารถบูร ณาการในการจัดการเรียนรู้และ
เชื่อมโยงสู่การดารงชีวิตประจาวัน และส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดี ระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน
ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษา บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนวเชื่อมโยง
ระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. จากผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผ ลของสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สัง กั ดเขตสานัก งานเขตพื้น ที่ ศึ ก ษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ด้านความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับ
สุดท้าย ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมีความสะดวก คล่องตัว ในการใช้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรี ย นการสอน และจั ด สรรทรั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด มี ก ารวางแผนการใช้
งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัด
การศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การจัดทาการศึกษาค้น คว้า ด้ว ยตนเองฉบั บนี้ สาเร็จลงได้ด้วยความอนุเ คราะห์ จาก ดร.น้าฝน กั นมา
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้กรุณาให้คาปรึกษา คาแนะนา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งสละเวลาตรวจสอบ
แก้ไขเนื้อหาและการใช้ภาษาเพื่อให้การศึกษาอิสระนี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุด ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็น
อย่ า งสู ง ไว้ ณ โอกาสนี้ พร้ อ มนี้ ผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ ดร.ณั ฐ วุ ฒิ สั พ โส อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา นางอรุณวรรณ เทพดวงแก้ว ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่าบง อาเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย นายวิวัฒน์ พิทักษ์สุจรรยา ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านน้าลัด ตาบลริมกก อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ที่ได้กรุณาให้คาแนะนาและตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมู ลครั้งนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
ทุกท่านเป็นอย่างสูง
ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงราย
เขต 1 ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี
ท้ายที่สุด ผู้วิจัยขอขอบคุณบิดามารดาและครอบครัวที่สอนให้ ผู้วิจัยตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษา
และช่วยส่งเสริม สนับสนุน ให้กาลังใจ รวมถึงเพื่อนเพื่อนทุกคน สาหรับความช่วยเหลือ จนทาให้ผู้วิจัยสามารถดาเนิน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนีส้ าเร็จลุล่วงลงได้ในที่สุด
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ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรียน
กลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
A Relationship between School Administration and Teacher Professional
Standards of School in Ing-Khong Multi-Campus Group under Office of
Secondary Educational Service Area 36
ศศิภรณ์ ปันต๊ะรังษี1* และ น้าฝน กันมา2
Sasiporn Pantarangsee1* and Namfon Gunma 2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)การบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัด
สานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 2)มาตรฐานวิช าชีพครู โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และ3)ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับมาตรฐาน
วิชาชีพครู โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขต
อิ ง โขง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 36 จ านวน 201 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จั ยเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราวัดประเมินค่า 5 ระดับ สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารสถานศึกษา และ 2) มาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งโดยรวม
และรายด้าน และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขต
อิงโขง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36 พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดั บต่ า
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
คาสาคัญ: การบริหารสถานศึกษา มาตรฐานวิชาชีพครู

Abstract
This research aimed to study 1)the school administration of school in Ing-Khong Multi-campus Group
under Office of Secondary Educational Service Area 36 2)the teacher professional standards of school in IngKhong Multi-campus Group under Office of Secondary Educational Service Area 36 and 3)the relationship between
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school administration and teacher professional standards of school in Ing-Khong Multi-campus Group under Office
of Secondary Educational Service Area 36
The sample used in this study includes 201 school administrators and teachers of school in Ing-Khong
Multi-campus Group under Office of Secondary Educational Service Area 36. This research used the questionnaire
which is performed to choose 5 kinds of measurement such as percentage, average, standard deviation and
correlation coefficient of Pearson.
The results showed that 1) the school admiration and 2) the teacher professional standards effectiveness
are the highest level in overall and individual and 3) the relationship between school administration and teacher
professional standards of school in Ing-Khong Multi-campus Group under Office of Secondary Educational Service
Area 36 found that the positive correlation was low level as statistically significant at the .01.
Keywords: School Administration, Teacher Professional Standards

บทนา
จากการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการบริหารการศึก ษา การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนรวมถึง ปฏิรู ป
วิช าชีพ ครูต่าง ๆ และอีกหลายด้าน ประกอบกั บ รัฐ ธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2550 ก าหนดให้รัฐจัด
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 12 ปี ให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (มาตรา 49) และให้จัดการศึกษาอบรมให้เ กิด
ความรู้คู่คุณ ธรรมจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึก ษาแห่ง ชาติ ปรับปรุง การจัดการศึก ษาให้สอดคล้องกั บความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม (มาตรา 81) ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สาคัญของการปฏิรูปการศึกษา
ของไทยคุณภาพของโรงเรียนเกิดจากบุคลากรในโรงเรียน โดยบุคลากร ภายนอกให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการดาเนินงาน ทุกคน ทุกฝ่ายจึงต้องตระหนักถึงภารกิจอันสาคัญยิ่ง ต้องสร้างและพัฒนาคุณภาพของตน
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้ประเด็นการจัดการศึกษาที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553) ในปัจจุบัน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 มาตรฐาน
การศึกษาและ มาตรฐานโรงเรียนเป็นกรอบความคิด สาคัญ ในการทางานสู่เป้าหมายร่วมกัน ทาโรงเรียนดีมีคุณภาพ
นั่นคือ การบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี สานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา (2551, หน้า ค-ง)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดองค์ประกอบหลักของการปฏิรูปการศึ กษาไว้ 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ
เรี ย นการสอน ด้ า นหลั ก สู ต ร ด้ า นวิ ช าชี พ ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาและด้ า นระบบการบริห ารการจัดการ
(กระทรวงศึก ษาธิการ, 2551) สานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จึง ได้มีนโยบายในมาตรฐาน
วิชาชีพครู แบบใหม่ซึ่งคาดว่าจะทาให้มาตรฐานวิชาชีพครู ประสบผลสาเร็จและจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในระยะ
ต่อไป สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ) จึงได้มีนโยบายในมาตรฐานวิชาชีพครู แบบใหม่ซึ่งคาดว่า
จะทาให้มาตรฐานวิชาชีพครู ประสบผลสาเร็จและจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในระยะต่อไป ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนต่ า งเห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ว่ า สาเหตุ ส าคั ญ น่ า จะเป็ น ผลมาจากการที่ ป ระเทศไทยขาดแคลนครู ดี ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ และครูประจาการที่มีอยู่ยังขาดคุณภาพทั้งด้านการจัดการเรียนรู้หลักสูตรและการใช้สื่อเทคโนโลยี
นอกจากนี้ยังพบว่ารูปแบบวิธมี าตรฐานวิชาชีพครู ในปัจจุบันมีปัญหาอย่างรุนแรงไม่สะท้อนคุณลักษณะความเป็นครูดี
ครูเก่ง เพราะส่วนใหญ่มักจัดกิจกรรมการอบรมที่เน้นเนื้อหาและจัดกิจกรรมในช่วงเวลาราชการทาให้ครูต้องละทิง้
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นักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมอยู่เสมอ ดังนั้นรูปแบบวิธมี าตรฐานวิชาชีพครู นีอ้ าจไม่ส ามารถส่งเสริมครูให้มี
ความรู้ความสามารถที่จะจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปได้ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, หน้า 70)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพครู
โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ว่าการบริหารสถานศึกษากับ
มาตรฐานวิช าชีพครู โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิง โขง สัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษามัธยมศึกษา เขต 36 มี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร และส่งผลต่อกันมากน้อยเพียงใด เพื่อนาผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึก ษา โรงเรียนกลุ่ม สหวิทยาเขตอิง โขง สัง กั ดสานัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2. เพื่อศึกษามาตรฐานวิช าชีพ ครู โ รงเรียนกลุ่ม สหวิทยาเขตอิง โขง สัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขต
อิงโขง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพครู
โรงเรียนกลุม่ สหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้
กรอบแนวคิดการวิจัย
การบริหารสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน
1. การบริหารวิชาการ
2. การบริหารงบประมาณ
3. การบริหารงานบุคคล
4. การบริหารทั่วไป

มาตรฐานวิชาชีพครู 3 ด้าน
1. ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
2. ด้านการปฏิบัติงาน
3. ด้านการปฏิบัติตน

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้ า นประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูผู้สอน โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จานวน 421 คน แยกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 26 คน ครูผู้สอน 395 คน และกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จานวน 201
คน ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย ด้วยการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการเทียบตาราง
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 35)

- Proceedings -

659

2. ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับมาตรฐาน
วิชาชีพครูโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมีขอบเขตของ
เนื้ อ หาที่ ศึ ก ษา ได้ แ ก่ 1) ขอบข่ า ยการบริ ห ารสถานศึ ก ษา การบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐาน(School-based
Management) ทั้ง 4 ด้าน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ การบริหารงาน
ทั่วไป 2)ขอบข่ายมาตรฐานวิชาชีพครู ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องนามาตรฐานวิชาชีพเป็นหลักเกณฑ์ในการประกอบ
วิชาชีพคุรุสภาซึ่งเป็นองค์กรวิช าชีพครู ได้กาหนดมาตรฐานวิชาชีพ ครู ไว้ 3 ด้าน (กระทรวงศึกษาธิก าร, 2553 ก;
อ้างอิงใน พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึก ษา, 2546, หน้า 17) ดังนี้ ด้านความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตน
3. ขอบเขตด้านตัวแปรได้แก่ การบริหารสถานศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพครู
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) และกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน, 2550) ให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ดังนั้น สถานศึกษาจึงมีภารกิจการบริหารสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน
กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สานักทดสอบทางการศึกษา (2553, หน้า 17-18) ดังนี้
1. การบริหารวิชาการ นับได้ว่าเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลัก ของสถานศึก ษาตามที่พระราชบั ญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอานาจในการบริหารจัดการ
ไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด
2. การบริหารงบประมาณ มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และการบริหารงบประมาณแบบเน้นผลงาน โดยมีการระดมทรัพยากร และ
จัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษา
3. การบริหารงานบุคคล ถือได้ว่าเป็นภารกิจสาคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อ
ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว มีอิสระภายใต้กฎหมาย
ระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนามีความสามารถ มี
ขวัญก าลัง ใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเ กียรติ มีความมั่นคงก้าวหน้าในวิช าชีพ ซึ่ง จะส่ง ผลต่อการพัฒนาคุณ ภาพ
การศึกษาของผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. การบริหารทั่วไป ถือได้ว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กรให้บริการบริหารงานอื่น ๆ
บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และ
การอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุก รูปแบบ มุ่ง พัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวั ตกรรม และ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหาร และการจัดการศึกษาของสถานศึก ษาตามหลักการบริหารงานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ
บุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
แนวคิดทฤษฎี มาตรฐานวิช าชีพครู มาตรฐานวิช าชีพ ครู คุรุสภาซึ่ง เป็นองค์ก รวิช าชีพ ครูไ ด้ก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพครู ไว้ 3 ด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 อ้างอิงใน พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา, 2546, หน้า 17) ดังนี้ มาตรา 49 ให้มีข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย 1) มาตรฐานความรู้และ
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ประสบการณ์วิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฎิบัติง าน และ 3) มาตรฐานการปฎิบัติตน หมวด 1 มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพหมวด 2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมวด 3 มาตรฐานการปฏิบัติตน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้ศกึ ษาตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษากับมาตรฐาน
วิชาชีพครู ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ชนากานต์ ไชยวรรณ์ (2553) ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหาร
การศึก ษาในรูปแบบการใช้โ รงเรียนเป็นฐานของสถานศึก ษา สัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษานครนายก โดย
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ ามี
ความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า การสร้างแรงบันดาลใจมีความเหมาะสมมากที่สุด และ
2) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีความสัมพันธ์
ทางบวกอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.853 ที่นัยสาคัญทางสถิติ .01
เอมอร ดวงจันทร์โชติ (2555, หน้า 67 - 71) ได้วิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดเกือบทุกมาตรฐาน
ดุค (Duke, 2008, หน้า 6-8) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยต่าง ๆ ที่หากมีก ารเปลี่ยนแปลงแล้วจะทาให้โ รงเรี ย น
ประถมศึกษาประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืนได้ และปัจจัยหนึ่งในนั้นคือการโยกย้ายครูใหญ่ที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม
และบุคลากรที่ไ ม่ใ ห้ความร่วมมือและขาดความสามารถออกไปจากพื้นที่ และคัดเลือกครูใ หญ่ที่มีคุณ สมบัติพึง
ประสงค์มาทางานแทน คือ ครูใหญ่ที่เป็นผู้ใส่ใจในพันธกิจเพื่อนาไปสู่การพัฒนา มีความเป็นผู้นา เป็นผู้บังคับบัญชาที่
ดี สามารถเข้าถึงได้ มีการบริหารจัดการที่ดมี นุษยสัมพันธ์ดี และสร้างสัมพันธภาพที่ดกี ับชุมชน
แมคเคนนี่ (Mckinney, 2008) ได้วิจัยในเรื่อง มาตรฐานวิชาชีพครู สาหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากจน บทบาทของการพั ฒนา
วิชาชีพด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า การจดโปรแกรมใหม่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามแบบแผนที่สมบูรณ์ของสถาบันผลิตครู
นั้น แม้จะถูกมองว่าเป็นความสาเร็จสูงสุดของการเตรียมในด้านวิชาชีพ ซึ่งเป็นผลทาให้ครูได้รับประสบการณ์ในระยะสั้น แต่เป็นวิธีการที่
ไม่เหมาะสมกับการเตรียมครูเข้าสูสายวิชาชีพที่จะต้องไปปฏิบัติงานในชนบทหรือในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพืน้ ที่ยากจนอไม่

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง
สัง กั ดสานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึ กษา เขต 36 จานวน 421 คน แยกเป็นผู้บริหารสถานศึ ก ษา 26 คน
ครูผู้สอน 395 คน
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จานวน 201 คน ได้จากการเลือกกลุ่ม ตัวอย่างโดยการสุ่ม อย่างง่าย ด้วยการ
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการเทียบตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด,
2553, หน้า 35)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียน
กลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน
ประกอบด้วย
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ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check-List) ประกอบด้วย เพศ ตาแหน่ง และประสบการณ์การทางานในสถานศึกษาปัจจุบัน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จานวน 4 ด้าน กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักทดสอบทางการศึกษา (2553, หน้า 17-18) คือ ด้านการบริหารด้านวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยมีลักษณะแบบสอบถามมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) ระดับใช้มาตราวัดแบบ Likert’s scale แบ่งเป็น 5 ระดับเกณฑ์การให้คะแนน มีดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00
5
หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49
4
หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49
3
หมายถึง มีระดับการปฏิบัติปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49
2
หมายถึง มีระดับการปฏิบัตินอ้ ย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49
1
หมายถึง มีระดับการปฏิบัตินอ้ ยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิ ดเห็นเกี่ ยวกั บมาตรฐานวิชาชี พครู (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2553 ก; อ้างใน
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2546, หน้า 17) คือ มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน และมาตรฐานด้านการปฏิบัติตน ใช้มาตราวัดแบบ Likert’s scale 5 ระดับเกณฑ์
วิธกี ารสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ศึกษาวิธกี ารสร้างเครื่องมือแบบประเมินจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาและ
มาตรฐานวิช าชีพ ครู ให้ครอบคลุม สิ่ง ที่ต้องการประเมิน นาเครื่องมือเป็นแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไ ขปรับปรุง
เรียบร้อยแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา และด้านวัดประเมินผล จานวน 3 ท่าน และเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความถูกต้องของเครื่องมือ แล้วนามาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา โดยกาหนดระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (นพพร
ธนะชัยขันธ์, 2552, หน้า 2) พบว่า ทุกข้อคาถามมี ค่ าเท่า กั บ 0.67–1.00 ก่อนที่จะนาไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่ไ ม่ใ ช่กลุ่มตัวอย่าง คือโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มย่อยที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 1
และครูผู้สอนจานวน 30 คน หลัง จากนั้น นาไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาสูตรการหาค่าสัม ประสิ ท ธิ์
แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (กาญจนา วัฒายุ, 2550, หน้า 192) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของตอนที่ 2 เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา เท่ากับ 0.97 ตอนที่ 3 เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครู มีค่าสัมประสิทธิ
แอลฟา เท่ากับ 0.98 และค่าสัมประสิทธิแอลฟาทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 ดาเนินการปรับปรุงและตรวจสอบความถูกต้อง
ให้เรียบร้อยอีกครั้ง แล้วนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยพะเยาวิทยาเขตเชียงรายและ
แบบสอบถามการวิจัยนาส่งถึง ผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง และกาหนดวัน เวลา ขอรับแบบสอบถามคืนภายใน 15
วัน ผู้วิจัยเป็นผู้เรียบเรียงและเก็บรวบรวมข้อมูลจนครบสมบูรณ์ดว้ ยตนเอง
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และนาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ,
2553, หน้า 314) แปลความหมายดังนี้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.71–1.00
หมายถึง มีความสัมพันธ์กันสูง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.31–0.70
หมายถึง มีความสัมพันธ์กันปานกลาง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.01–0.30
หมายถึง มีความสัมพันธ์กันต่า
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.00
หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กัน

ผลการศึกษา
วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิง
โขง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36 มีผลการศึกษาดังนี้
ผลการศึกษาวิจัย การบริห ารสถานศึ กษา พบว่า ผลการวิเ คราะห์ความคิดเห็นเกี่ ยวกั บการบริ ห าร
สถานศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.57) โดยมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากที่สุดคือ การพัฒนาและใช้ส่อื เทคโนโลยีในการศึกษา ( X =4.65) ส่วนที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุดคือ
การวางแผนด้านวิชาการครอบคลุมทุกงานของวิชาการ และมีการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกโรงเรียน ( X =4.49) เท่ากัน ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึก ษาด้านการบริหารงาน
งบประมาณในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.65) โดยที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีการ
จั ด ท าบั ญ ชี ก ารเงิ น อย่ า งเป็ น ปั จ จุ บั น ( X =4.80) ส่ ว นที่ มี ก ารปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ มี ก ารจั ด ท าแผน
งบประมาณ คาขอตั้ง งบประมาณ และแผนปฏิบัติก ารใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างเหมาะสม ( X =4.49) ผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X =4.50) โดยที่มี การปฏิบัติ อยู่ใ นระดับมากที่สุด คือ การบริหารจัดการด้านอัตราก าลัง ปรับเปลี่ย น
ตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของ
โรงเรียน ( X =4.74) ส่วนที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุดคือ มีการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียน ( X =4.38) และผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงาน
ทั่ ว ไปในภาพรวมมี ก ารปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X =4.52) โดยที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด คื อ มี ก าร
ดาเนินงานธุรการอย่างเป็นระบบ ( X =4.59) ส่วนที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ มีการจัดทางานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย
และแผน ( X =4.46) สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
( X =4.56) โดยที่มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ( X =4.65) ส่วนที่มีการปฏิบัติ
น้อยที่สุดคือ ด้านการบริหารงานบุคคล ( X =4.50) สาหรับผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารสถานศึก ษาโดยรวม
รายด้าน แสดงไว้ในตารางที่ 1 ต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารสถานศึกษาโดยรวมรายด้าน

1.
2.
3.
4.

รายการ
ด้านการบริหารงานวิชาการ
ด้านการบริหารงานงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารงานทั่วไป
เฉลี่ยรวม

X
4.57
4.65
4.50
4.52
4.56

S.D.
0.73
0.64
0.73
0.69
0.70

ระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ลาดับ
2
1
4
3

มากที่สุด

จากตารางที่ 1 ข้างต้นพบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.56) โดยที่มีการปฏิบัติใ นระดับมากที่สุด คือ ด้ านการบริหารงานงบประมาณ ( X =4.65)
รองลงมาคือด้านการบริหารงานวิช าการ ( X =4.59) และด้านการบริหารงานทั่วไป ( X =4.52) ตามลาดับ ส่วนที่มี
การปฏิบัตินอ้ ยที่สุดคือ ด้านการบริหารงานบุคคล ( X =4.50)
ผลการศึกษาวิจัยมาตรฐานวิชาชีพครู พบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.48) โดยมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ครูผู้สอนมีการดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด (
X =4.86) โดยมี ก ารปฏิบั ติ อ ยู่ ใ นระดับ น้ อ ยที่ สุด คื อ ครู ผู้ ส อนมีค วามรู้แ ละมี ประสบการณ์วิ ช าชีพ เพีย งพอที่จะ
ประกอบวิ ช าชี พ ( X =4.48) ส าหรั บ ผลการวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บ มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.74) โดยที่มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด คือ ครูผู้สอนมี
ความเป็นครู ( X =4.79) ส่วนการปฏิบัติที่มีระดับน้อยที่สุดคือ ครูผู้สอนมีความรู้และมีประสบการณ์วิชาชีพเพียง
พอที่จะประกอบวิชาชีพ ( X =4.68) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานการปฏิบัติ
ตนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.74) โดยที่มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด คือ ครูผู้สอนมีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพเป็นแนวทางและข้อพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติ ( X =4.75) ส่วนที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุดคือครูผู้สอนมี
วินัยในตนเอง ( X =4.68) และสรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานมีการปฏิบัติใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.71) โดยที่มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดคือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติ
ตน ( X =4.74) เท่ า กั น และมาตรฐานด้า นความรู้และประสบการณ์ วิ ช าชี พ ( X =4.66) ตามลาดั บ สาหรับผลการ
วิเคราะห์สภาพมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานโดยรวมทุกมาตรฐาน
จากตารางที่ 2 ต่อไปนีแ้ สดงผลการวิเคราะห์สภาพมาตรฐานวิชาชีพครู และพบว่า ผลการวิเคราะห์สภาพ
มาตรฐานวิช าชีพ ครู มาตรฐานมี การปฏิบัติใ นระดับมากที่สุด ( X =4.71) โดยที่มีก ารปฏิบัติใ นระดับมากที่สุด คื อ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน ( X =4.74) เท่ากัน และมาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ ( X =4.66) ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์สภาพมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานโดยรวมทุกมาตรฐาน
รายการ
1. มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
3. มาตรฐานการปฏิบัติตน
มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐาน

X
4.66
4.74
4.74
4.71

S.D.
0.65
0.60
0.60
0.62

ระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ลาดับ
2
1
1

มากที่สุด

สาหรับผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษา (X) กับมาตรฐานวิชาชีพครู (Y) พบว่า
โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) อยู่ในระดับ .20 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน มีความสัม พันธ์ทางบวกกับ มาตรฐาน
วิชาชีพครู โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในระดับต่า ซึ่ง
การบริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการที่มีความสัมพันธ์ต่อมาตรฐานวิชาชีพครู มีค่ามากที่สุด คือ (X1) มี
ค่า r=.24 รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล (X2) มีค่า r=.21 เท่ากัน และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป (X4) มีค่า r=.15 ตามลาดับ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3 ต่อไปนี้
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรียน
กลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
การบริหารสถานศึกษา
(X)

ด้านการบริหาร
งานวิชาการ (X1)
ด้านการบริหาร
งานงบประมาณ (X2)
ด้านการบริหาร
งานบุคคล (X3)
ด้านการบริหารงานทั่วไป (X4)
การบริหารสถานศึกษา (X)

มาตรฐานด้าน
ความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพ (Y1)
.17**

มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐาน
มาตรฐาน มาตรฐา
ระดับ
ด้านการ
ด้านการ นวิชาชีพ ความสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตน
ครู
(Y2)
(Y3)
(Y)
.15**
.17**
.24**
ต่า

.22**

.12**

.10**

.21**

ต่า

.00**

.05**

.10**

.21**

ต่า

.22**

.09**

.00**

.15**

ต่า

.10**

.09**

.20**

ต่า

.15**

**ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
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สรุปผลและอภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับ มาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรียนกลุ่มสห
วิทยาเขตอิง โขง สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึก ษา เขต 36 ผู้วิจัยพบสาระสาคัญที่จะนามาสรุปและ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยรวมรายด้าน
โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีผลเฉลี่ย
มาเป็นอันดับ 1 ( X =4.65) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ( X = 4.50) ที่ผลเป็นอย่างนี้
เนื่องจากทางโรงเรียนได้มีการจัดประชุมชีแ้ จงและขอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้มีการแจ้งถึงผล
การ ดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและร่วมหาแนวทางในการป้องกันแก้ไข ปัญหาต่างๆ
ทุกภาคเรียน เป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนกับโรงเรียนมากขึ้น สอดคล้องกับ งานวิจัยของ Dclaney (2000,
อ้างถึงใน นงนิตย์ โสพุธอ่อน, 2550, หน้า 71) ได้ทาการศึกษาความร่วมมือของผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชนการเข้า
มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น ภายใต้ระบบโรงเรียนแห่งรั ฐ/
สาธารณะ โดยได้เน้นการศึกษาถึงทัศนะ ของผู้ปกครองเกี่ยวกั บการมีบทบาทในฐานะเป็นตัวแทนที่อยู่ในคณะกรรมการ
โรงเรียน ที่เป็นตามระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนความพึงพอใจ ไม่พอใจ ต่อช่องทางการสื่อสาร ผลการศึกษา พบว่า
ความแตกต่างของการมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับบทบาทในการตัดสินใจของผู้ปกครองกั บนักการศึกษามีผลทาให้เกิดความตึง
เครียดระหว่างกลุ่มทั้งสองได้ ซึ่งช่องทางในการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกั บผู้ปกครองที่เหมาะสมจะต้องเกี่ยวข้องกั บเด็ก
หรือสถานการณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความโต้แย้งระหว่างกันได้เปิดโอกาส ให้มีการสื่อสารแบบสองทางอย่างเปิดเผยและต่อเนื่อง
จะเพิ่มให้ผู้ปกครองมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมมากขึ้น การที่ไม่มีการส่งเสริมให้มีการร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิด และเปิดเผยจะนาไปสู่การโต้แย้งและประท้วงมากขึ้น
ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานวิช าชีพ ครู มาตรฐานการปฏิบัติตนโดยรวมทุกมาตรฐาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติ
ตนมีผลเฉลี่ยมาเป็นอันดับ 1 ( X =4.74) และที่ผลเป็นแบบนี้อาจเนื่องจากมาตรฐานวิชาชีพครู เปนองคประกอบที่มี
ความสาคัญในมาตรฐานวิช าชีพ ครู อย่างหนึ่ง กล่าวคือ ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ด้วยการสร้างนวัตกรรมหรื อ
แผนการสอนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 เช่น การนาผลการศึกษาคนควาหาความรู้ในด้าน
การเรียนการสอนวิชานั้น ๆ อาจเป็นการพัฒนาเทคโนโลยี ใหม ๆ และเพิ่ม ขึ้นอย่างรวดเร็วมาประยุก ตใชในการ
พัฒนาการสอนของตนเอง คนควาปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงสื่อและอุปกรณการสอนใหทันสมัยอยูเสมอ มีการคนคว
าและปรับปรุงวิธีการสอนของตนเองใหเหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนและยุคสมัยตลอดเวลา มีการศึกษาคนคว้าอยู่
เสมอ ปรับตัวใหสอดคลองกับสังคม และทันตอความกาวหนาดานวิชาที่ตนเองสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดุค
(Duke, 2008, หน้า 6-8) ทีไ่ ด้วิจัยเรื่องปัจจัยต่าง ๆ ที่หากมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะทาให้โรงเรียนประถมศึกษาประสบ
ความสาเร็จอย่างยั่งยืนได้ และปัจจัยหนึ่งในนั้นคือการโยกย้ายครูใหญ่ที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม และบุคลากรที่ไม่ให้
ความร่วมมือและขาดความสามารถออกไปจากพืน้ ที่ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอมอร ดวงจันทร์โชติ (2555, หน้า
67-71) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุดเกือบทุกมาตรฐาน โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ มาตรฐานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิช าการ
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เกี่ยวกั บการพัฒนาวิช าชีพ ครูอยู่เสมอ มาตรฐานการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน มาตรฐานการพัฒนา
แผนการสอนให้ปฏิบัติให้เกิดผลจริง มาตรฐานความร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน มาตรฐานการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
ผลการวิเ คราะห์ความสัม พันธ์ร ะหว่างการบริหารสถานศึก ษา (X) กั บมาตรฐานวิช าชีพ ครู (Y) โรงเรียน
กลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดั บ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) อยู่ในระดับ .20 ที่ผลเป็นเช่นนี้
เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษารับรู้สภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และรับรู้ปัญหาการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานแล้ว นั่นแสดงว่า ผู้บริหารจากทุกสังกัดส่วนใหญ่รับรู้ว่าตนได้ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาและโดยเฉพาะมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนของตนอยู่เสมอ โดยคานึงถึง
ผลที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากร ผู้เ รียน และชุม ชน ซึ่ง แสดงให้เ ห็นอย่างชัดเจนจากการก าหนดกิจกรรม โดยคานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้เรียน และมีความปรารถนาดี ความยุติธรรมและเอื้ออาทรต่อบุคลากรในสถานศึก ษา
มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นที่น่าเชื่อถือ ศรัทธา
เหมาะสมกับตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ แสวงหาและใช้ข้อมูล
ข่าวสารในการพัฒนาสถานศึกษา เป็นผู้นาและสร้างผู้นาและสร้างโอกาสในการพัฒนาสถานศึกษาได้ทุกสถานการณ์
แต่ที่ผ ลโดยรวมมีความสัม พันธ์ทางบวกในระดับต่าอาจเนื่องจากการบริหารสถานศึก ษาของแต่ละพื้นที่มีค วา ม
แตกต่างกัน โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ยากจน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพใหม่ หรือการพัฒนาครูตามแบบแผนที่
สมบูรณ์ของสถาบันผลิตครูนั้น แม้ว่าเป็นความสาเร็จสูงสุดของการเตรียมในด้านวิชาชีพ แต่เป็นการเพียงการพัฒนา
และเพิ่มประสบการณ์ในระยะสั้นเพียงเท่านั้น แต่เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมกับการเตรียมครูเข้าสู่สายวิชาชีพที่จะต้อง
ไปปฏิบัติงานในชนบทหรือในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพืน้ ที่ยากจนเมื่อเทียบกับครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตัวเมืองนั้นเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ แมคเคนนี่ (Mckinney, 2008) ได้วิจัยในเรื่อง มาตรฐานวิชาชีพครู สาหรับโรงเรียนในพื้นที่
ยากจน บทบาทของการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ด้ ว ยการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ พบว่ า การจดโปรแกรมใหม่ ก ารฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ตามแบบแผนที่สมบูรณ์ของสถาบันผลิตครูนั้น แม้จะถูกมองว่าเป็นความสาเร็จสูงสุดของการ
เตรียมในด้านวิชาชีพ ซึ่งเป็นผลทาให้ครูได้รับประสบการณ์ในระยะสั้น แต่เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมกับการเตรียมครู
เข้าสูสายวิชาชีพที่จะต้องไปปฏิบัติงานในชนบทหรือในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ยากจน และซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของชนากานต์ ไชยวรรณ์ (2553) ที่ไ ด้วิจัยเรื่องความสัม พันธ์ร ะหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง กั บการบริหาร
การศึก ษาในรูปแบบการใช้โ รงเรียนเป็นฐานของสถานศึก ษา สัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษานครนายก โดย
ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.853 ที่นัยสาคัญทางสถิติ .01
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้คือ เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะการรับข้อมูลสารสนเทศ หรือการประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา ควรเป็นไปอย่างรวดเร็วและทัน
ต่อสถานการณ์ตา่ ง ๆ ฉะนั้นผู้บริหารโรงเรียนควรมีการสนับสนุนในด้านการบริหารงานทั่วไป เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ปฏิบัติง านของโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานการศึก ษาที่โ รงเรียนก าหนดให้มีประสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลควรให้การสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ
ครูอยู่ตลอดเวลาและให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และส่งเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาสารวจผลสัมฤทธิ์ของแต่ละโรงเรียนว่ าเป็น
อย่างไรและมีอะไรควรแก้ไขปรับปรุงบ้าง เพื่อให้สอดรับการมีมาตรฐานในวิชาชีพครู และควรมีการศึกษาวิเคราะห์
การจัดสรรงบประมาณของสถานศึก ษา ตามกรอบทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอยู่เสมอ สาหรับ
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ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป ควรทาการศึกษาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมที่มีผลต่อการบริหารการศึก ษา และควร
ศึกษาผลกระทบต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพครู ว่ามีผลกระทบไปในทิศทางใด เพื่อหาแนว
ทางแก้ไขที่เหมาะสม

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยฉบับนี้ได้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดีของอาจารย์ที่ปรึก ษา ดร.น้าฝน
กันมา ที่กรุณาให้คาแนะนา และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการทาวิจัยจนบรรลุผลสาเร็จ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้วิจัยเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยผศ.ดร.สันติ บูรณะชาติ
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายสมเกียรติ สุขคาฟอง
ผู้อานวยการโรงเรียนแม่ตาตาดตะวันวิทยาคม อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย และนายณรงค์ฤทธิ์
เสาร์เจริญ รองผู้อานวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ในการช่วยเหลือตรวจสอบเครื่องมือ
และคาแนะนาต่างๆครั้งนี้ พร้อมกันนี้ผู้วิจัยใคร่กราบขอบพระคุณบิดามารดาผู้ให้ชีวิต และพื้นฐานการศึกษาที่ดีแก่
ผู้วิจัยขอขอบคุณญาติผู้ใหญ่รวมถึงเพื่อน ๆ ที่ให้ความเมตตากรุณา และคอยให้กาลังใจในการทาวิจัยครั้งนีแ้ ก่ผู้วิจัย
ด้วยดีเสมอมา
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คุณลักษณะของผู้นาสถานศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดเทศบาล
นครเชียงราย
Characteristics of educational leaders in highschools under Chiangrai Municipality
อิสรกร แสนปัญญา1* และ น้าฝน กันมา2
Israkorn Saenpanya 1* and Namfon Gunma2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะ และแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นา ของผู้นาสถานศึก ษา
ในโรงเรีย นระดับ มัธ ยมศึ กษา สั ง กั ด เทศบาลนครเชีย งราย ประชากรในการวิจั ย เป็ นข้ า ราชการครู ใ นโรงเรียน
มัธยมศึก ษา สัง กัดเทศบาลนครเชียงราย จานวน 156 คน ปีก ารศึก ษา 2560 เครื่องมือที่ใ ช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
แบบสอบถามจานวน 1 ฉบับ แบ่ง ออกเป็น 3 ตอน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามเพื่ อ
สอบถามคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ นาสถานศึ กษาและแบบสอบถามเกี่ ยวกั บ แนวทางการพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะของผู้นา
สถานศึกษา สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. คุณลักษณะของผู้นาสถานศึกษาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยรวมและราย
ด้าน อยู่ใ นระดับมากที่สุด และมาก เรียงลาดับจากมากไปน้อย ดัง นี้ ด้านความรู้ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาได้แก่ ด้านภาวะผู้นา ด้านพื้นฐานครอบครัวและส่วนตัว ด้านวิชาการและวิชาชีพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และด้านบุคลิกภาพ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
2. ผู้บริหารควรศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ พัฒนาตนเองด้านสังคม จิตใจ และ
อารมณ์ พูดจา แต่งกาย วางตนเหมาะสม มีความเมตตากรุณาต่อผู้ร่วมงานและผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ให้
กาลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา มีความจริงใจ รู้จักควบคุมอารมณ์ พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ ประพฤติ
ตนไม่ให้เสื่อมเสีย
คาสาคัญ: คุณลักษณะ ผู้นาสถานศึกษา

Abstract
This research aimed to study characteristics and leadership development approach of the educational
leaders in high schools under Chiangrai Municipality. The research population was 156 teachers in Chiangrai
Municipality schools in the academic year 2017. The tool used was a questionnaire composed of 3 parts : general
information of the respondents, questions about the characteristics of the school leaders and questions about the
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leadership development approach. The data were statistically analyzed by percentage, mean and standard
deviation.
The findings were as follows :
1. Overall and individual characteristics of the high school leaders under Chiangrai Municipality were
ranged from the highest to high levels respectively as follows : leadership aspect, familial and personal background
aspect, academic and professional aspect, human relation aspect, morality and ethics aspect and personality
aspect.
2. High school leaders should always acquire more knowledge and experience, self-develop on social
and emotional quotients, speak and get dressed with good manner, forward kindness and mercy to colleagues
and followers, learn to listen to other people’s opinion, encourage followers, be sincere, improve educational
curriculum and teaching procedure and behave well with appropriate manner.
Keywords: Educational Leadership Features

บทนา
กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้มี ความรู้ความสามารถ
เท่าเทียมมาตรฐานสากล และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 มาตรา 43 ที่กล่าวไว้ว่า “บุคคล ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซึ่งในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานได้นั้น บุคลากร
ทางการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ครู ผู้ ส อน ผู้ บ ริ ห าร และศึ ก ษานิ เ ทศก์ จ ะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ ภาพ จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กาหนดระดับคุณภาพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพและ
ปรับระดับมาตรฐานบุคลากรทางการศึกษา ให้การดาเนินการปฏิรูปการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เจตจานงตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น
หากผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพได้ ย่อมหมายถึงผู้บริหารมียุทธวิธีที่จะ
พัฒนาข้าราชการครู ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีคุณภาพตามไปด้วย อันจะส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์
ดังนั้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องเริ่มต้นพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นอันดับแรก (ธงชัย
สันติวงษ์, 2549, หน้า 12)
สาระสาคัญของ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้นได้เสนอแนวคิดและ วิธกี ารจัดการศึกษา
ที่ท้าทายหลายด้าน จึงเป็นเสมือนกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ดังจะเห็นได้ว่าในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินี้ให้
ความสาคัญกับการปฎิรูปในด้านต่าง ๆ คือ ปฏิรูประบบการศึกษา ให้สอดรับซึ่งกันและกันทัง้ ระบบ ปฏิรูปแนวการจัด
การศึกษาโดยให้ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ปฏิรูปหลักสูตรและเนื้อหาสาระ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบและ
นอกระบบโรงเรียน ปฏิรูประบบการบริหาร และการจัดการศึกษาทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น และ
เอกชนโดยเน้นเรื่อง การกระจายอานาจและการมีส่วนร่วม ปฏิรูประบบครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึก ษา
มุ่งเน้นให้มีการยกระดับสถานภาพของวิชาชีพครู การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพครู ปฏิรูประบบทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรมาให้เพื่อการศึกษา ปฏิรูประบบประกัน คุณภาพการศึกษา เน้นเรื่องของ
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การประกั นคุณ ภาพภายในและให้มีการรับรองและประเมินผลมาตรฐานจากองค์ก รภายนอก และปฏิรูปสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มุ่งให้มีการผลิตใช้ส่ือและเทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายที่มีคุณภาพ( สานักงานปฏิรูป
การศึกษา, 2544, หน้า 15-18)
การศึกษาเป็นกระบวนการที่สาคัญในการพัฒนาคนให้เป็นสมาชิก ทีดีของสัง คม โดยเป็นผู้มีความรู้และ
สามารถเข้าใจสภาพความเป็นจริงของสังคม สามารถดารงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิติ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในกระบวนการบริหารวิชาการต้องปลูกฝังจิตสานึกที่ ถูกต้อง
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติตลอดจนรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเน้นการ
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคลากรทุกฝ่าย
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร, 2542, หน้า 6)
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้วา่ บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทาหน้าที่ให้บริการ หรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา
ต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน ดัง ที่ไ ด้ก าหนดว่าการบริหารสถานศึกษา คือ งานในหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่จะต้องมีคุณลักษณะที่เพียบพร้อมด้วยเรื่องของศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคน
บริหารงาน ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษา เพราะมีอานาจในการตัดสินใจ รวมทั้งการ
ก าหนดนโยบายต่ าง ๆ ของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึก ษาจึง ควรมี คุณ ลัก ษณะที่ดี ทั้ง ทางด้านคุณ วุฒิ และ
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อความสาเร็จในการบริหารสถานศึกษา (ธีระ รุญเจริญ, 2546, หน้า 7)
ซึ่งสอดคล้องกับ ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2543, หน้า 8) ได้เสนอความคิดไว้ว่าผู้บริหารเปรียบเสมือนเสา
หลักที่ สาคัญยิ่งต่อหน่วยงาน ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และต่อผลงานอันเป็นส่วนรวม คุณภาพและบทบาทของผู้บริหารมี
ความสัม พันธ์อย่างใกล้ชิดกับคุณ ภาพของสถานศึก ษา รวมทั้ง มีผ ลสะท้อนต่อผลงานและวิธีก ารปฎิบัติง านของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งอย่างมาก สมรรถภาพของผู้บริหารเป็นดัชนีบ่งชีค้ วามสาเร็จของการบริหาร การที่ผู้บริหารได้มี
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการบริหารสถานศึกษา จะเป็นสิ่งจะช่วยให้การจัดการศึกษาสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ส่วนเฮอร์ซี่และบลังชาร์ด (Hersey and Blanchard, 1988) กล่าวว่า การบริหารจัดการเป็นรูปแบบหนึ่งของ
ภาวะผู้นาซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ เป็นการนาที่สามารถทาให้เป้าหมายขององค์การบรรลุผลสาเร็จได้สิ่ งที่ชีใ้ ห้เห็นความ
แตกต่างอย่างชัดจนได้แก่คาว่าองค์การ (Organization) การบริหารจะเกิดขึ้นภายในองค์การเท่านั้น ส่วนภาวะผู้นาไม่
จาเป็นต้องเกิดขึน้ ภายในองค์การ แต่สามารถเกิดขึน้ เวลาใดก็ได้ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้วา่ ภาวะผู้นาเกิดขึน้ ขณะที่
บุคคล ๆ หนึ่งพยายามจะมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นหรือเหนือกลุ่มโดยพิจารณาจากเหตุผลเป็นสาคัญ และการนากลุ่มไปสู่
เป้าหมายนั้นอาจเกิดจากเหตุผ ลของตนเองหรือเหตุผ ลของผู้อื่ น ที่สาคัญก็ คือเป้าหมายของกลุ่ม ไม่จ าเป็ น ต้ อ ง
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ
ขณะเดียวกัน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542, หน้า 43) ได้ให้คาสาคัญของผู้บริหารถาน
ศึกษาไว้ ว่า หน้าที่และภาระในความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาอยู่กับผู้ริหารสถานศึกษาเพราะผู้บริห าร
สถานศึกษาเป็นบุคคลที่สาคัญในการบริหารงานต่าง ๆ ให้เกิดผลสาเร็จและเป็นผู้นาในการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย
วางแผนและดาเนินงานร่วมกับบุคลากรและทุกฝ่ายที่เ กี่ยวข้องการพัฒนาประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ
ตลอดถึงการปรับปรุงงานให้ก้าวหน้าอยู่สมอเพราะการจัดการศึก ษาต้องยึดหลัก ว่าผู้เรียนทุก คนมีความสามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
- Proceedings -

672

ผู้บริหารสถานศึกษา จึงเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนสถานศึกษา โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษา พัฒนา
ทั้งระบบ ( Whole School Approach : WSA) บุคคลที่มีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ก็
คือ ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะต้องเป็นผู้นาและผู้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีความสามารถทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียน การสอน และการเรียนรู้ รวมทั้งประสานสัมพันธ์ ระดมและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ( สุพล วังสินธ์. 2545, หน้า 29) ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเปรียบได้ว่าเป็นจอมทัพสาคัญที่จะนาพาองค์กร
ให้ก้าวไปในกระแสแห่งการปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทาง
บริบท (Context) หลากหลายส่วนนั้น น่าจะเปรียบได้กับ“ ผู้บริหารมืออาชีพ ” จึงจะเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
ที่จะทาหน้าที่สาคัญให้ไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์โดยการกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติที่แสดง
ให้เห็นศักยภาพ คุณภาพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาแห่งนั้น
ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
ประสบกับปัญหาจนไม่สามารถบริหารงานได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพราะผู้บริหารแต่ละสถานศึกษา
มีวิธีการบริหารงานที่แตกต่างกัน และมุ่งบริหารงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่เพียง
พอที่จะทาให้สถานศึกษาไปสู่เป้าหมาย (เทศบาลนครเชียงราย.(2560). สารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการ ของเทศบาลนครเชียงรายประจาปี 2560, สืบค้นเมื่อ 6 มกราคม 2561. สื่อออนไลน์) ดังนั้นคุณลักษณะ
ของผู้บริหารจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาและยังเป็นต้นแบบของครูในการปฏิบัติง าน
ในด้านต่าง ๆ
จากความเป็นมาและความส าคั ญของปัญ หาจะเห็นได้ ว่า ผู้บริหารสถานศึก ษาเป็นกลไกสาคัญในการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษา เพราะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่สาคัญในการบริหารงานต่างๆ ให้เกิดผลสาเร็จและเป็น
ผู้นาในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผนและดาเนินงานร่วมกับบุคลากรและทุก ฝ่ายที่เกี่ยวข้องการพัฒนา
ประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ตลอดถึงการปรับปรุงงานให้ก้าวหน้าอยู่สมอ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
คุณลักษณะของผู้นาสถานศึกษา ในโรงเรียนระดับมัธยมศึก ษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย เพื่อนาผลที่ไ ด้จ าก
การศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและเป็นพลังผลักดันให้บุคลากรต้องการทางาน ซึ่งจะเป็นแนวทางนาไปสู่
การพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษา คุณลักษณะของผู้นาสถานศึกษา ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
2. เพื่อศึกษา แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาสถานศึกษา ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนใน 7 ด้าน
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนีเ้ ป็นการศึกษาศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานการศึกษา
เทศบาลนครเชียงราย เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนใน7 ด้าน โดยเป็นการวิจัยเชิงสารวจความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนและแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้นาสถานศึกษา

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาคุณลักษณะของผู้นาสถานศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
พบว่า ในภาพรวมมีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( µ= 4.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1.1 คุณ ลักษณะด้านความรู้ความสามารถ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมากที่สุด ( µ= 4.81 )เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า คุณลักษณะมีความรู้ความสามารถในการวางแผน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ= 4.87) รองลงมาคือ
คุ ณ ลั ก ษณะความสามารถในการประสานงาน (µ= 4.85)และคุ ณ ลั ก ษณะมี ค วามรู้ ก้ า วหน้ า ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์
ประสานงาน (µ= 4.85)ตามลาดับ ส่วนคุณลักษณะมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานที่จะปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
(µ= 4.76)
1.2 คุณลักษณะด้านภาวะผู้นาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( µ= 4.65) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า คุณลักษณะการตระหนักถึงผลแห่งความสาเร็จของงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ= 4.80) รองลงมาคือ คุณลักษณะ
ความสามารถในการจูง ใจ (µ= 4.74)และความคิดริเ ริ่ ม สร้างสรรค์( µ= 4.71) ตามลาดับ ส่วนคุณ ลัก ษณะความ
พยายามขจัดข้อขัดแย้งที่เกิดขึน้ ในกลุ่มครูมีค่าเฉลี่ยต่าสุด (µ= 4.57)
1.3 คุณลักษณะด้านพืน้ ฐานครอบครัวและส่วนตัว พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.62)เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า คุณลักษณะสามารถแยกปั ญหาส่วนตัวและงานได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.76) รองลงมาคือ
คุณลักษณะมีสุขภาพทางกายแข็งแรงและสุขภาพจิตที่มั่นคง (µ=4.62)และคุณลักษณะบุคคลในครอบรัวไม่ก้าวก่าย
หน้าที่การงาน(µ= 4.62)ตามลาดับ ส่วนคุณลักษณะฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (µ=4.53)
1.4 คุณลักษณะด้านวิชาการและวิชาชีพ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.52)เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า คุณลักษณะความสามารถในการวิเคราะห์วิจัยงานที่ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.58) รองลงมาคือ
คุณลักษณะได้รับการฝึกอบรมระหว่างประจาการ (µ=4.57)และคุณลักษณะความรอบรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของงาน
งานในหน้าที่และรู้เท่าทันกับเหตุการณ์(µ=4.56) ตามลาดับ ส่วนคุณลักษณะมีความรู้พนื้ ฐานและประสบการณ์ในการ
บริหารมีค่าเฉลี่ยต่าสุด (µ=4.41)
1.5 คุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ=4.47)เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า คุณลักษณะรู้จักเอาใจเขา มาใส่ใจเรา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.62) รองลงมาคือ คุณลักษณะรู้จักควบคุมอารมณ์
ตนเอง (µ=4.50)และคุณลักษณะพูดและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจทั้งสีหน้าและท่าทาง(µ=4.46)คุณลักษณะยก
ย่องชมเชยผู้อื่น และผู้ใ ต้บัง คับบัญชา(µ=4.46) ตามลาดับ ส่วนคุณ ลัก ษณะพร้อมที่จะให้บริการผู้ อื่นอยู่เ สมอ มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด (µ=4.39) )
1.6 คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ=4.40)เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า คุณลักษณะประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดแี ก่ผู้ร่วมงานและผู้อื่นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.63) รองลงมา
คือ คุณลักษณะเป็นผู้มีระเบียบวินัย (µ=4.44)และคุณลักษณะยึดระบบคุณธรรมในการบริหารงาน (µ= 4.43) ตามลาดับ
ส่วนคุณลักษณะมีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (µ=4.31)
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1.7 ด้านบุคลิกภาพพบว่า โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับมาก (µ=4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
คุณลักษณะเป็นผู้ที่ดงึ ดูดใจบุคคลอื่นหรือมีคุณลักษณะที่ทาให้ผู้อื่นเชื่อตามได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.43) รองลงมาคือ
คุณลักษณะมีความกระตือรือร้นในการทางาน(µ=4.42)และคุณลักษณะมีศิลปะในการพูดใช้คาพูดที่มีเหตุผลเหมาะสม
กั บ บุคคลเวลาและสถานที่( µ=4.40)คุณ ลักษณะความสามารถในการควบคุม อารมณ์( µ=4.40)ตามลาดับ ส่วน
คุณลักษณะการเดินมีท่าทางสง่าผ่าเผย มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (µ=4.31)
2. ผลการศึกษา ข้อมูลแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาสถานศึก ษา ในโรงเรียนระดับมัธยมศึก ษา สัง กัด
เทศบาลนครเชียงราย สามารถสรุปได้ดังนี้
2.1 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้นาสถานศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
เทศบาลนครเชียงราย ด้านภาวะผู้นา พบว่า ผู้บริหารควรศึกษาหาความรู้และหาประสบการณ์เพิ่มเติมให้ทันสมัยอยู่
เสมอ เพื่อนามาพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น มีค่าความถี่สูงสุด (ร้อยละ 36.27) รองลงมาคือ ผู้บริหารควรกล้าแสดงความ
คิดเห็นของตนเองต่อผู้อื่นในทุกโอกาส เพื่อแสดงถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล (ร้อยละ 28.43) และผู้บริหารควรปฏิบัติง าน
ด้วยความมั่นใจ มั่นคง และมีความยืดหยุ่น (ร้อยละ 16.67) ตามลาดับ ส่วนข้อเสนอแนะที่ว่าผู้บริหารควรเป็นผู้ที่มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดสร้าง นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนามาพัฒนาองค์กรให้ดีขึน้ มีค่าความถี่ต่าสุด (ร้อยละ 7.84)
2.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้นาสถานศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
เทศบาลนครเชียงราย ด้านบุคลิกภาพ พบว่า ผู้บริหารควรมีการพัฒนาด้านสติปัญญา สติให้มีความมั่นคง รู้จักยั้งคิด
เป็นผู้ที่มีความรอบคอบ มีความรอบรู้ และเป็นผู้ที่รู้จักยอมรับความสามารถของผู้อื่น มีค่าความถี่สูง สุด (ร้อยละ
34.68) รองลงมาคือ ผู้บริหารควรมีการพัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์ ให้ ความมีความเมตตา มีอารมณ์มั่นคง หนัก
แน่น (ร้อยละ 31.45) และผู้บริหารควรมีการพัฒนาบุคลิกภาพทางด้านร่างกายให้มีการพูดจา การแต่งกาย และการ
วางตนให้เหมาะสม (ร้อยละ 13.71) ตามลาดับ ส่วนข้อเสนอแนะที่ว่าผู้บริหารควรมีวินัยในตนเอง ต้องให้ความร่วมมือ
กับผู้อื่น มีค่าความถี่ต่าสุด (ร้อยละ 4.03)
2.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้นาสถานศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
เทศบาลนครเชียงราย ด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า ผู้บริหารควรมีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่า
ส่วนตน มีค่าความถี่สูงสุด (ร้อยละ 42.58) รองลงมาคือ ผู้บริหารควรมีความเมตตา กรุณาต่อผู้ร่วมงานและผู้อื่น
(ร้อยละ 35.63) ส่วนข้อเสนอแนะที่ว่าผู้บริหารควรมีการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดงี ามและเป็นที่พึงประสงค์ของสัง คมมี
ค่าความถี่ต่าสุด (ร้อยละ 21.84)
2.4 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้นาสถานศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
เทศบาลนครเชียงราย ด้านมนุษยสัมพันธ์ พบว่า ผู้บริหารควรมีรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีค่าความถี่สูงสุด
(ร้อยละ 41.07) รองลงมาคือ รู้จักยกย่องชมเชยเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาทาดีแสดงความยินดีในความสาเร็จให้บาเหน็จ
ความชอบหรือรางวัล (ร้อยละ 27.68) และผู้บริหารควรรู้จักส่งเสริมให้กาลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา เอาใจเขามาใส่ใจ มี
ความจริงใจ ให้คาปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ (ร้อยละ 16.97) ตามลาดับ ส่วนข้อเสนอแนะที่ว่าผู้บริหารควรรู้จัก
ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่เลือกที่รักมักที่ชังมีค่าความถี่ต่าสุด (ร้อยละ 14.29)
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2.5 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้นาสถานศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
เทศบาลนครเชียงราย ด้านวิชาการและวิชาชีพ พบว่า ผู้บริหารควรมีการพัฒนาความรู้ที่จะนาไปสู่ความเป็นนักบริหาร
โดยวิชาชีพ เพื่อจะช่วยเสริมความรู้ทางด้านวิชาชีพให้แก่ผู้ที่อยู่ในฐานะผู้ บริหาร มีค่าความถี่สูงสุด (ร้อยละ 33.61)
รองลงมาคือ ผู้บริหารจะต้องก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี
(ร้อยละ 27.73) และผู้บริหารควรมีการพัฒนางานวิชาการ ให้เป็นภารกิจหลักของโรงเรียน และพัฒนางานให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตรซึ่งจะส่งผลต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (ร้อยละ 23.52) ตามลาดับ ส่วน
ข้อเสนอแนะที่ว่าผู้บริหารต้องเป็นผู้นาในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ พัฒนารูปแบบกระบวนการ
เรียนรู้ พัฒนาครูตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ มีค่าความถี่ต่าสุด (ร้อยละ 15.12)
2.6 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้นาสถานศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
เทศบาลนครเชี ย งราย ด้ า นความรู้ ความสามารถ พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารควรมี ก ารพั ฒ นาตนเองให้ มี ป ระสบการณ์
ความสามารถและความรอบรู้กว้างขวาง มีค่าความถี่ สูงสุด (ร้อยละ 37.80) รองลงมาผู้บริหารควรมีความเฉลียว
ฉลาดและปฏิภาณไหวพริบ (ร้อยละ 23.62) และผู้บริหารควรมีความสามารถในการตัดสินใจ และมีความพร้อมที่จะ
ตัดสินใจอย่างฉับพลันด้วยความเชื่อมั่น ไม่ลัง เลในการตัดสินใจ เพราะอาจทาให้ปัญหาเล็ก เป็นปัญหาใหญ่ใ น
ภายหลังได้ (ร้อยละ 21.26) ตามลาดับ ส่วนข้อเสนอแนะที่ว่าผู้บริหารควรมีความมั่นใจในตัวเอง และเชื่อมั่นในตนเอง
ว่ามีความสามารถพอที่จะต่อสู้กับปัญหาในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ มีค่าความถี่ต่าสุด (ร้อยละ 17.32)
2.7 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้นาสถานศึกษา โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
เทศบาลนครเชียงราย ด้านพืน้ ฐานครอบครัวและข้อมูลส่วนตัว พบว่า ผู้บริหารต้องไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสียในทุก ๆ
ด้าน มีค่าความถี่สูงสุด (ร้อยละ 43.32) รองลงมาผู้บริหารต้องมีสุขภาพทางกาย จิตใจ ที่พึงประสงค์ของคนทั่วไป
(ร้อยละ 31.12) ตามลาดับ ส่วนข้อเสนอแนะที่ว่าผู้บริห ารควรมี ความพร้อมทางด้ านครอบครั วในทุก ๆ ด้าน มี
ค่าความถี่ต่าสุด (ร้อยละ 17.32)

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้นาสถานศึก ษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย พบว่า ประเด็นที่สาคัญที่ควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. การศึกษาคุณ ลักษณะของผู้นาสถานศึก ษา โรงเรียนระดับมัธยมศึก ษา สัง กั ดเทศบาลนครเชียงราย
ผลการวิจัยพบว่า
1.1 ด้านความรู้ความสามารถโดยรวมอยู่ใ นระดับมากที่สุดและเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด แสดงว่า
ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนสามารถกาหนดลักษณะงานและมอบหมายงานให้บุคลากรได้
อย่างเหมาะสมตามความรู้และความสามารถ มีความรู้ความเข้าใจในลัก ษณะงานที่ปฏิบัติ รู้จักใช้จิตวิทยาในการ
บริหารงาน มีความรู้ความสามารถในการประสานงานและด าเนินงานอย่ างมี ร ะบบแบบแผน ตลอดจนการให้
คาแนะนาแก่ครู ดังที่
รุ่งทิวา จักร์กร(2536) ให้ความเห็นว่า ผู้บริหารควรมีความรู้ความสามารถรวมถึงความรู้ด้านต่าง ๆ สรุป
ได้ดังนี้ ความรู้ด้านวิชาการทั่วไป ไม่ได้หมายความว่าผู้บริหารจะต้องรู้ดีหมดทุก วิชาแต่ต้องรู้หลักเบื้องต้นของวิช า
เหล่านั้น เพื่อเป็นการตรวจตราและการควบคุมตลอดจนการให้คาแนะนาแก่ครู ความรู้ทางด้านวิชาชีพ ได้แก่ ความรู้
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ที่จาเป็นแก่การบริหารโรงเรียน และประสบการณ์และระดับความรู้ มีความสาคัญมากในการเป็นผู้บริหารโรงเรียน
การได้ผ่านงานมา ย่อมจะมีความรอบรู้ม ากกว่าคนที่ไม่เคยผ่านงานนั้น ๆ มาก่อน และสอดคล้องกั บงานวิจัย ของ
สุ ริ ยั น ต์ จั น โสด (2557) ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สภาพและความคาดหวั ง ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ บ ริ หาร
สถานศึกษาในเขตอาเภอเมือง สังกัดสานักงานเขตพืน้ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า สภาพ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความรู้ความสามารถอยู่ในระดับมาก
1.2 ด้านภาวะผู้นา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดแสดงว่าผู้บริหารมีความเป็นผู้นามีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึก ษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง มีความเป็นประชาธิปไตยมีความกล้าหาญทั้ง ทางกาย และทางใจ สามารถ
ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ด้วยลักษณะอันสงบและมั่นคง สอดคล้องกับ
แนวคิดของกิ ติพั นธ์ รุจิร กุล (2537) กล่าวถึง ผู้นาของหน่ ว ยงานสรุ ปได้ว่ า เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคั ญ อย่า งยิ่ ง ต่ อ
สถานภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา และต่อผลงานของหน่วยงานที่เขาสังกัดทั้งนี้เพราะผู้นาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเหนือผู้ที่อยู่ใต้
บังคับบัญชาและมีอิทธิพล ซึ่งสามารถทา ให้ผลการปฏิบัติบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ หรืออาจผิดเป้าประสงค์ก็
ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของประทีป สยามชัย (2541) กล่าวว่า ภาวะผู้นา นั้นมี 2 นิยามที่สาคัญคือ นิยามแรกคือ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนที่มีอานาจไม่เท่ากัน ทั้งนี้รวมถึงผู้นา เป็นทางการ(Formal Leader) ซึ่งได้รับอานาจ
ทางการมาเพื่อควบคุมกลุ่มและผู้นาไม่เป็นทางการ (Informal Leader) คือ ผู้ที่ได้รับอานาจมาจากผู้ตามด้วยผู้ตามจะ
ทาตามคาสั่ง คาสั่งไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ขององค์ก าร คาสั่งสอดคล้องกั บ ความสนใจของเขา และคาสั่งสามารถ
ปฏิบัติได้ทั้งด้านจิตใจและร่างกาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมจิตร จันทร์เปา (2556) ได้ศกึ ษาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการศึกษาพบว่า
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านภาวะผู้นาระดับมาก
1.3 ด้านพืน้ ฐานครอบครัวและส่วนตัว โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าผู้บริหาร มีสุขภาพทางกาย
จิตใจ ที่พึงประสงค์ของคนทั่วไป มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง มีความพร้อมทางด้านครอบครัว ไม่มีปัญหาส่วนตัว มี
ความประพฤติดีไม่เป็นที่เสื่อมเสียเสียในสังคม ไม่เสื่อมเสียในเรื่องส่วนตัวรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว ดังที่
หยาดพิรุณ แจ่มศรีจันทร์ (2556) ได้ศกึ ษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนคติของข้าราชการ
ครูในอาเภอโป่งร้อน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านพืน้ ฐานครอบครัวและส่วนตัว อยู่ในระดับมาก
1.4 ด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่าผู้บริหารความรู้ที่เกี่ยวกับอาชีพการบริหาร
การศึก ษา และประสบการณ์ใ นการทางาน มีความรู้ใ นศาสตร์และวิชาการต่างๆ อย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับ
แนวคิดของพรพิม ล นิยมพันธุ์ (2550) กล่าวว่า งานวิช าการ หมายถึง การที่ผู้บริหารสามารถนาในการพัฒ นา
หลัก สูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาครูตามแนวทางปฏิ รู ป
การศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ชนาภัทร เกิดประกอบ (2552) กล่าวว่า งานวิชาการ
หมายถึง งานที่เป็นภารกิจหลักของโรงเรียนที่ผู้บริหารจะจัดกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดการสอน
ของครู การจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนและการประเมิ นผลการเรียนของนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มี
ความรู้ความสามารถ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรซึ่งจะส่งผลต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรีภรณ์ ไตรธรรม (2555) ได้ทาการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์และสภาพ
ที่เป็นจริงตามทรรศนะของครูและผู้ปกครองในโรงเรียนการศึกษาพิเศษภาคกลาง สังกัดสานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ด้านวิชาการและวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก
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1.5 ด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากแสดงว่าผู้บริหาร มีความยิม้ แย้ม แจ่มใส รูจักทักทายผู้อื่น
ก่อนด้วยความสุภาพเรียบร้อย มีความสุภาพอ่อนโยน มีบุคลิกภาพเป็นผู้นา ทั้งทางกาย ทางวาจาและทางใจพูดและ
ปฏิบัติตอ่ ผู้อื่นด้วยความจริงใจทั้งสีหน้าและท่าทาง ให้คาปรึกษา ให้กาลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับกิตติ
พันธ์ รุจิร กุ ล (2537, หน้า 86) ได้กล่าวถึง ความสาคัญและคุณ ประโยชน์ของมนุษยสัม พันธ์ไว้พ อสรุปได้ว่า การ
ปฏิบัติงานในองค์การใด ๆ ก็ตามย่อมต้องการความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ และความ
เป็นกันเอง ย่อมก่อให้เกิดความรู้สกึ เสมือนญาติ และถ้าเราสามารถทาให้คนอื่น ๆ ยอมรับได้ว่าเราเป็นญาติก็แสดงว่า
เราครองใจคน ดังนั้นในการบริหารการศึกษา ถ้าผู้บริหารมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นๆ แล้วย่อมจะได้มาซึ่งความ
รักใคร่ความนับถือ ความร่วมมือ ความจงรักภักดี และความสาเร็จในที่สุดและสอดคล้องกั บงานวิจัยของสามารถ
ฟองศิริ (2558) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 ด้านมนุษยสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก
1.6 ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากแสดงว่าผู้บริหารมีพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นความดี
งาม หรือความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ซื่อสัตย์ มีวินัย มีเหตุผล เป็นแบบอย่างที่ ดีจนเป็นกิจนิสัย สอดคล้องกับแนวคิดของ
นิรภัย จันทร์สวัสดิ์ (2551) กล่าวว่า คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง สิ่งที่ต้องถือเอาเป็นหลักเทียบทางสภาพคุณงาม
ความดีทั้งที่อยู่ภายในจิตใจ และที่แสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติปฏิบัติที่คนในสังคม องค์การ หรือส่วนราชการ
ได้ยอมรับนับถือกันมา หรือได้กาหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่ และประพฤติปฏิบัติร่วมกัน ยอมรับร่วมกันว่าสร้างประพฤติ
อะไรเป็นสิ่งดี อะไรเป็นสิ่งชั่ว อะไรถูก อะไรผิด อะไรควรทา และอะไรไม่ควรทาและสอดคล้องกับงานวิจัยของสามารถ
ฟองศิริ (2558) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 ด้านมนุษยสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก
1.7 ด้านบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมากแสดงว่า ผู้บริหารมีพฤติกรรมแสดงออก ด้านร่างกาย วาจา
เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น รักษากิริยามารยาท ทั้งในยามปกติ หรือเวลาผิดปกติพูดให้เหมาะสมกับบุคคล เวลา และ
สถานที่ดว้ ยมีทัศนะที่ดตี ่อผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีเมตตากรุณาและมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของอาไพ อุ่นสิริ (2557) ได้ศกึ ษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะ
ของครูจังหวัดนครปฐม สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับมาก
2. ผลการศึกษา ข้อมูลแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาสถานศึก ษา ในโรงเรียนระดับมัธยมศึก ษา สัง กัด
เทศบาลนครเชียงราย สามารถสรุปได้ดังนี้
2.1 ด้านภาวะผู้นา พบว่าผู้บริหารควรศึ กษาหาความรู้และหาประสบการณ์เพิ่มเติมให้ทันสมัยอยู่เสมอ
เพื่อนามาพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น เพื่อแสดงถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ มั่นคง และมีความ
ยืดหยุ่น มีความกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องอย่างมีเหตุผล
2.2 ด้านบุคลิกภาพ พบว่าบริหารควรมีการพัฒนาทางด้านสังคม มีการพัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์ มี
การพัฒนาบุคลิกภาพทางด้านร่างกายให้มีการพูดจา การแต่งกาย และการวางตนให้เหมาะสม มีทัศนะที่ดี มีวินัยใน
ตนเอง ต้องให้ความร่วมมือกับผู้อื่น
2.3 ด้านคุณธรรมจริยา พบว่าผู้บริหารควรมีความเมตตา กรุณาต่ อผู้ร่วมงานและผู้อื่น มีความเสียสละ
เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตน
2.4 ด้านมนุษยสัมพันธ์ พบว่า ผู้บริหารควรรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ให้กาลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา
เอาใจเขามาใส่ใจ มีความจริงใจ รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
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2.5 ด้านวิชาการและวิชาชีพ พบว่าผู้บริหารควรมีการพัฒนาความรู้ที่จะนาไปสู่ความเป็นนักบริหารโดย
วิชาชีพ เพื่อจะช่วยเสริมความรู้ทางด้านวิชาชีพให้แก่ผู้ที่อยู่ในฐานะผู้บริหาร เป็นผู้นาในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศ พัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาครูตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา และพัฒนางานให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตรซึ่งจะส่งผลต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
2.6 ด้านความรู้ ความสามารถ พบว่า ผู้บริหารควรมีการพัฒนาตนเองให้มีประสบการณ์ความสามารถ
และความรอบรู้กว้างขวาง ควรมีความเฉลียวฉลาดและปฏิภาณไหวพริบ มีความสามารถในการตัดสินใจ และมี
ความพร้อมที่จะตัดสินใจอย่างฉับพลันด้วยความเชื่อมั่น มีความมั่นใจในตัวเอง
2.7 ด้านพืน้ ฐานครอบครัวและข้อมูลส่วนตัว พบว่าผู้บริหารต้องไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสียในทุก ๆ ด้าน
มีสุขภาพทางกาย จิตใจ ที่พึงประสงค์ของคนทั่วไป มีความพร้อมทางด้านครอบครัวในทุกๆ ด้าน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาคุณลักษณะของผู้นาสถานศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้บริหารควรมีคุณลักษณะเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านภาวะผู้นา ด้านพืน้ ฐานครอบครัวและส่วนตัว ด้านวิชาการและวิชาชีพ ด้าน
มนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านบุคลิกภาพนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้านความรู้ความสามารถ พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา มี คุณลักษณะด้าน
ความรู้ความสามารถระดับมากที่สุด ในเรื่องคุณลักษณะมีความรู้ ความสามารถในการประสานงาน และมีความรู้
ก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้ข้อมูลแนวทางการพัฒนาคุณลัก ษณะผู้นาสถานศึก ษา ด้าน
ความรู้ความสามารถจากงานวิจัยนีเ้ พื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้นาสถานศึกษาของตนเอง ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้นาสถานศึกษาของครูให้มากขึ้น
2. ด้านภาวะผู้นา พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนระดับมีคุณลักษณะด้านภาวะผู้นา
ระดับมากที่สุด ในเรื่องมีตระหนักถึงผลแห่งความสาเร็จของงาน ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้ข้อมูลแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะผู้นาสถานศึกษา ด้านภาวะผู้นา จากงานวิจัยนี้เพื่อพัฒนาคุณ ลัก ษณะผู้นาสถานศึก ษาของตนเอง ให้
เป็นไปตามข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้นาสถานศึกษาของครูให้มากขึ้น
3. ด้านพืน้ ฐานครอบครัวและส่วนตัวพบว่า ครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีคุณลักษณะด้านพื้นฐาน
ครอบครัวและส่วนตัวอยู่ในระดับมากที่สุด ในเรื่องสามารถแยกปัญหาส่วนตัวและงานได้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้
ข้อมูลแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้นาสถานศึกษา ด้านพื้นฐานครอบครัวและส่วนตัวจากงานวิจัยนี้เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะผู้นาสถานศึกษาของตนเอง ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้นาสถานศึกษา
ของครูให้มากขึ้น
4. ด้านวิช าการและวิช าชีพ พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีคุณ ลักษณะด้านวิชาการและ
วิชาชีพอยู่ในระดับมาก ในเรื่อง ความสามารถในการวิเคราะห์วจิ ัยงานที่ปฏิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้ข้อมูลแนว
ทางการพัฒนาคุณ ลักษณะผู้นาสถานศึกษา ด้านวิช าการและวิช าชีพ จากงานวิจัยนี้เ พื่อพัฒนาคุณ ลัก ษณะผู้ น า
สถานศึกษาของตนเอง ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้นาสถานศึกษาของครูให้มากขึ้น
5. ด้านมนุษยสัมพันธ์พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผู้บริหาร มีลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์ระดับมากใน
เรื่อง รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้ข้อมูลแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้นาสถานศึกษา ด้าน
มนุษยสัม พันธ์จากงานวิจัยนี้เ พื่อพัฒนาคุณ ลัก ษณะผู้นาสถานศึก ษาของตนเอง ให้เ ป็นไ ปตามข้อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้นาสถานศึกษาของครูให้มากขึ้น
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6. ด้านคุณ ธรรมจริย ธรรมพบว่ า ครูส่วนใหญ่มีค วามคิ ดเห็น ว่ าผู้ บริห าร มีคุณ ลัก ษณะด้า นคุณ ธรรม
จริยธรรมระดับมาก ในเรื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานและผู้อื่น ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้ ข้อมูล
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้นาสถานศึกษา ด้านคุณธรรมจริยธรรมจากงานวิจัยนี้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้นา
สถานศึกษาของตนเอง ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้นาสถานศึกษาของครูให้มากขึ้น
7. ด้านบุคลิกภาพระดับพบว่า ครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผู้บริห ารโรงเรียนมีคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ
ระดับมาก ในเรื่อง เป็นผู้ที่ดึงดูดใจบุคคลอื่นหรือมีคุณลักษณะที่ทาให้ผู้อื่นเชื่อตามได้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้
ข้อมูลแนวทางการพัฒนาคุณ ลักษณะผู้นาสถานศึกษา ด้านบุคลิก ภาพจากงานวิจัยนี้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้นา
สถานศึกษาของตนเอง ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้นาสถานศึกษาของครูให้มากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การจัดทาการศึกษาค้น คว้า ด้ว ยตนเองฉบั บนี้ สาเร็จลงได้ด้วยความอนุเ คราะห์ จาก ดร.น้าฝน กั นมา
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้กรุณาให้คาปรึกษา คาแนะนา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งสละเวลาตรวจสอบ
แก้ไขเนื้อหาและการใช้ภาษาเพื่อให้การศึกษาอิสระนี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุด ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็น
อย่ า งสู ง ไว้ ณ โอกาสนี้ พร้ อ มนี้ ผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ ดร.ณั ฐ วุ ฒิ สั พ โส อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาว อโณทัย จิระดา รองผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย นายพัชฏ์
เลิศวิร ะยะสกุ ลชัย ครูช านาญการพิเ ศษ โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย ที่ไ ด้ก รุณ าให้คาแนะนาและตรวจสอบ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง
ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี
ท้ายที่สุด ผู้วิจัยขอขอบคุณบิดามารดาและครอบครัวที่สอนให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษา
และช่วยส่งเสริม สนับสนุน ให้กาลังใจ รวมถึ งเพื่อนๆทุกคน สาหรับความช่วยเหลือ จนทาให้ผู้วิจัยสามารถดาเนิน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนีส้ าเร็จลุล่วงลงได้ในที่สุด
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บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลุ่มโรงเรียนอาเภอแม่สาย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3
Administrator roles on teacher development for performance standards in Mae
Sai District under Chiang Rai Primary Education Service Area Office 3
พรนวภัส คาตัน1* และ สุนทร คล้ายอ่า2
Phonnawaphat Khamtan1* and Sunthon khlaium2
บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาบทบาทการพั ฒ นาครู ต ามมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษากลุ่มโรงเรียนอาเภอแม่สาย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และเพื่อ
ศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒนาครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มโรงเรียนอาเภอแม่สาย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครูกลุ่มโรงเรียนอาเภอแม่สาย สังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งรายเขต 3 จ านวน 210 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า ได้ แ ก่
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิตทิ ี่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลการศึกษาพบว่า 1. บทบาทการพัฒนาครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
ภาพรวมและรายด้านทั้ง 12 ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านความมุ่ง มั่นพัฒนาผู้เ รียนให้เต็ม ตามศักยภาพ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือด้านการแสวงหาและใช้ข้อมูล
ข่าวสารในการพัฒนา 2.ข้อเสนอแนะการพัฒนาครูตามมาตรฐานการปฏิบัติง าน ควรส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมประชุม
อบรม สัม มนาทางวิช าชีพ ครูตามความเหมาะสม ตรงความต้องการอย่างสมัครใจ การนิเ ทศ ประเมินผล ก ากับ
ติดตามหลังอบรม ควรเห็นความสาคัญในการพัฒนาตนเองในด้านการพัฒนาวิชาชีพครู หลังการจัดการเรียนการสอน
ให้คาแนะนา ผลสะท้อนกลับในการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของครู สนับสนุนครูให้เปิดโลกทัศน์แก่ผู้เรียนให้ผู้เรียนได้
ศึกษาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
คาสาคัญ: บทบาทของผู้บริหาร
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Abstract
The purposes of this independent study were to study Administrator roles on teacher development for
performance standards in Mae Sai District under Chiang Rai Primary Education Service Area Office 3. And to
study recommendations development for performance standards in Mae Sai District under Chiang Rai Primary
Education Service Area Office 3. Sampling group were 210 person including teachers in Mae Sai District under
Chiang Rai Primary Education Service Area Office 3 Research tools consisted of questionnaire .There were research
was further statistical data analysis. Using the percentage, mean and standard deviation.
Research finding found that 1. The role of teachers according to performance standards of school
administrators. The overall 12 standards in every aspects. Considering it was found that the side with the highest
average is the commitment of the students to their full potential. and with an average minimum. The section had
the lowest average. Is the pursuit and use the information to develop. 2 The recommendations developed by the
teacher performance standards. Teachers should be encouraged to attend seminars on the teaching profession,
as appropriate. This needs a voluntary supervisory monitoring and evaluation of the training. Should be seen as
important in the development of teacher professional development. After teaching guide. Reflecting back on the
lesson plans of teachers. Teachers provide support to students to broaden students' knowledge of educational
resources within the community.
Keywords: Administrator roles

บทนา
ในปัจจุบันนีค้ วามก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วการพัฒนาตนเองก็
เช่นกันต้องมีการตื่นตัวให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อจะเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในระบบ
การศึกษาก็เช่นกันในการจะพัฒนาการศึกษาให้ก้าวทันโลกโลกาวิวัฒน์นั้น การพัฒนาครูถือเป็นหลักสาคัญในการ
พัฒนาการศึกษา ทั้งนี้เพราะวิทยาการต่าง ๆ ในปัจจุบันได้เจริญก้าวหน้า ตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงแปลงทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและการศึกษาวิกฤตดัง กล่าวนั้ นในสายตาของสัง คมไทยเพ่งมองไปที่ครู เพราะครูเ ป็น
ผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการพัฒนาเยาวชน จึงมีบางคนกล่าวโทษครูว่าเป็นผู้มีส่วนทาให้การศึกษาล้มเหลวมีภาพพจน์
เพราะครูขาดความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ในการงาน ขาดคุณธรรม จริยธรรม การประเมินคุณภาพของครู ซึ่งถือว่า
เป็นแนวทางสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนสถานศึกษา และของประเทศเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะ
มีครูทีม่ ีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทาหน้าที่จัดการเรียนรู้ และผู้เรียนจะได้รับการเรียนรู้ทมี่ ีคุณภาพด้วย ซึง่ ถือว่า
เป็นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเนื่องจากความรู้ ความสามารถของครูจะเป็นตัวแปรสาคัญที่ จะทานายหรือ
คาดหมายคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา
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สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 คือ เป็นหน่วยงานรองรับการกระจายอานาจการ
บริหารจัดการเรื่องวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่ว ไป ทาหน้าที่รับผิดชอบดูแลโรงเรียนที่
ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอแม่จัน อาเภอแม่ฟ้าหลวง อาเภอแม่สาย อาเภอเชียงแสน และอาเภอ
ดอยหลวง สภาพปัญหาของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูยังมีปัญหาอยู่มาก และปัญหาของครูในด้านต่าง ๆ
เช่น ไม่ได้รับการอบรมพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือเข้ารับอบรมพัฒนาแล้วไม่ได้นามาใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนซึ่งพิจารณาภาพรวมจะพบว่า ครูในปัจจุบันมีปัญหาหลักใน 3 ด้าน คือ เรื่อง การมีหนี้สินล้นพ้น ตัว
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงภาวการณ์ ขาดแคลนครูสะสมโดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลน (สานักงาน
เลขาธิการ,2552,หน้า 53) โดยเฉพาะในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเกิด
จากการบริหารด้านงบประมาณ การดาเนินการ ขาดผู้ให้คาปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญชีแ้ นะในด้านการวิเคราะห์ความ
จาเป็น การประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ครูไม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและครูที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
ไม่ได้นาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้กับนักเรียนจากข้อมูลดังกล่าว สะท้ อนให้เห็นสภาพปัญหาการจัด
การศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 การบริหารงานด้านวิชาการยังไม่ประสบผลสาเร็จ
เท่าที่ควร อาจมีสาเหตุหลายประการ ทั้งส่วนที่เป็นปัจจัยและกระบวนการจัดการศึกษา สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ได้พยายามแก้ปัญหาด้วยการจัดสรรพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างเข้าเสริมในด้านการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาที่ขาดแคลนครู ผู้บริหารสถานศึกษามีการแก้ปัญหาร่วมกับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ แต่ผล
การดาเนินการก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาได้เ พียงชั่วคราวเท่านั้น ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนัก เรียนก็ ไม่บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
จากความเป็นมาดังกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
พัฒนาครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มโรงเรียนอาเภอแม่สายสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 เพื่อนาผลการศึกษาไปใช้ในการส่งเสริมบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน อันเป็นจุดหมายสาคัญของการจัดการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาบทบาทการพัฒนาครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึก ษา กลุ่ม โรงเรียน
อาเภอแม่สาย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒนาครูตามมาตรฐานการปฏิบัติง าน กลุ่มโรงเรียนอาเภอแม่สาย สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
จากการศึกษาเอกสารจะเห็นว่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มโรงเรียนอาเภอแม่สาย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
สรุปได้ดังนี้

แนวคิดทฤษฎีบทบาท
แนวคิดทฤษฎีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาบุคลกร

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการ พัฒนาครู
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.ด้าน การจัดกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
2.ด้านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึง
ผลที่ที่จะเกิดกับผู้เรียน
3. ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
4. ด้านการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้
เกิดผลจริง
5. ด้านการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ
6.ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผล
ถาวรทีเ่ กิดแก่ผู้เรียน
7.ด้านการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ได้อย่างมีระบบ
8. ด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ที่ดแี ก่ผู้เรียน
9.ด้านการร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์
10.ด้านการร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน
11. ด้านการแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ
พัฒนา
12. ด้านการสร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุก
สถานการณ์

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด
ที่มา: ( สานักงานเลขาธิการคุรุสภา ,2560)
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ครูในกลุ่มโรงเรียนอาเภอแม่สาย สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3
จานวน 442 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในกลุ่มโรงเรียนอาเภอแม่สาย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึก ษา
เชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2560 จานวน 442 คน จากนั้นทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิดตารางของเครซี่
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970 ) ได้จานวน 210 คน จากนั้นดาเนินการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาและดาเนินการสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีเ้ ป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งเป็น
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทางาน
ตอนที่ 2 บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มโรงเรียนอาเภอแม่สาย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวน 12 ด้าน ลักษณะคาตอบเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า ( Rating Scale) ของลิเคิร์ท ( Likert ) ประเมินค่า คือ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยการถาม
ครอบคลุมตามกรอบแนวคิด
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนา
ครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มโรงเรียนอาเภอแม่สายสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question)
การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยมีขั้นตอน ดังนี้
1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. กาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือเพื่อให้ครอบคลุม บทบาทของผู้บริหารสถานศึก ษาในการ
พัฒนาครูมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามกรอบการดาเนินงาน 12 ด้าน
3. สร้างแบบสอบถาม แล้วตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยพิจารณาความเหมาะสมและครอบคลุม ข้อ
คาถาม โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถามในการวิจัย จานวน 3 ท่าน
4. นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การพัฒนาครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้ผลการคานวณค่าความเที่ยงตรง (ค่า IOC)=1.0
5. นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา ของผู้เชี่ยวชาญแล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอ
คาแนะนาปรับปรุงแก้ไขและจัดพิมพ์
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6. หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม ( Reliability) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ไ ด้รับการปรับปรุง แล้ว ไป
ทดลองใช้ ( Try out ) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู จานวน 30 ฉบับ ที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ได้ค่าความเชื่อมั่น=0.95
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นาหนัง สือจากมหาวิทยาลัยพะเยา ขอความร่วมมือ พร้อมทั้ง แบบสอบถามให้ กั บโรงเรียนใน กลุ่ม
โรงเรียนอาเภอแม่สาย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บ
ข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เป็นกลุ่มประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในกลุ่มโรงเรียนอาเภอแม่
สาย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จานวน 210 ฉบับ
2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง จานวน 210 ฉบับ และเก็บคืนด้วยตนเอง
ได้แบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 210 .ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
3. ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ข องแบบสอบถามเพื่ อให้ไ ด้ ข้ อมูล ครบถู ก ต้ องและสมบูร ณ์ นามาท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้แบบสอบถามกลับมาแล้ว ผู้วิจัยค้นคว้าตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามจากนั้นนาข้อมูลที่
รวบรวมได้ไ ปวิเ คราะห์โ ดยใช้โ ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการท าการวิเ คราะห์ข้ อมูลทางสถิติที่ใ ช้ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้
1. แบบสอบถามตอนที่ 1 การวิเ คราะห์ข้อมูลสถานภาพผู้ต อบแบบสอบถามวิเ คราะห์ด้ วยค่ าความถี่
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
2. แบบสอบถามตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติโดยหาค่าสถิติพนื้ ฐาน นา
ผลที่ได้มาแปลความหมายของข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ยโดยอาศัยการประมาณค่าของการตอบแบบสอบถาม 5 ระดับ โดย
ให้เกณฑ์ตอ่ ไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545,หน้า 56)
4.51-5.00 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด
3. ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มโรงเรียนอาเภอแม่
สายสัง กั ดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 วิเ คราะห์โ ดยการวิเ คราะห์เนื้อหา (Content
Analysis)
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ผลการศึกษา
จากการวิเ คราะห์ข้อมูล การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึก ษาและข้อเสนอแนะแนวทางในการการ
พัฒนาครูตามมาตรฐานวิการปฏิบัติงาน กลุ่มโรงเรียนอาเภอแม่สาย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 สรุปได้ดังนี้
1. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึก ษาในการพัฒนาครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่ม โรงเรียนอาเภอแม่สาย สัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ร้อยละ 63.80
มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ร้อยละ 56.70 เป็นครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนอาเภอแม่สาย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ประสบการณ์ทางาน ตั้งแต่ 5 ปีขึน้ ไป ร้อยละ 52.30 และ วุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตรี ร้อยละ 47.10
2. จากผลการศึกษาพบว่า 1.บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูตามมาตรฐานการปฏิบัติง าน
กลุ่มโรงเรียนอาเภอแม่สาย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงลาดับมากไปหาน้อยสามลาดับ พบว่า ลาดับที่ 1 ด้านความมุ่งมั่น พัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ลาดับที่ 2 ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิช าการเกี่ยวกั บการพัฒนาวิช าชีพ ครูอยู่เ สมอ
ลาดับที่ 3 ด้านการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติไ ด้เกิดผลจริ ง 2.ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาครูต าม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ควรส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาชีพครูตามความเหมาะสม ตรงความ
ต้องการอย่างสมัครใจ การนิเทศ ประเมินผล กากับติดตามหลังอบรม ควรเห็นความสาคัญในการพัฒนาตนเองใน
ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู หลังการจัดการเรียนการสอนให้คาแนะนา ผลสะท้อนกลับในการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ของครู สนับสนุนครูให้เปิดโลกทัศน์แก่ผู้เรียนให้ผู้เรียนได้ศกึ ษาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิ การปฏิบัติง าน กลุ่มโรงเรียนอาเภอแม่สาย สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ร้อยละ 63.80
มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ร้อยละ 56.70 เป็นครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนอาเภอแม่สาย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ประการณ์ทางาน ตั้งแต่ 5 ปีขึน้ ไป ร้อยละ 52.30 และ วุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
ร้อยละ 47.10
1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มโรงเรียนอาเภอแม่
สาย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้ง 12 ด้าน พบว่า
ลาดับที่ 1 ด้านความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ลาดับที่ 2 ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ ลาดับที่ 3 ด้านการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง ลาดับที่ 4 ด้าน
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ลาดับที่ 5 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่
ผู้เ รียน ลาดับที่ 6 ด้านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึง ถึง ผลที่จะเกิดกั บผู้เรียน ลาดับที่ 7 ด้านการ
ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน ลาดับที่ 8 ด้านการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
- Proceedings -

688

ลาดับที่ 9 ด้านการร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ลาดับที่ 10 ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ลาดับที่ 11 ด้านการสร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ และลาดับสุดท้าย คือ ด้าน
การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
3. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานการปฏิบัติง าน ควรส่ง เสริม ให้ครูเ ข้าร่วมประชุม
อบรม สัม มนาทางวิช าชีพ ครูตามความเหมาะสม ตรงความต้องการอย่างสมัครใจ การนิเ ทศ ประเมินผล ก ากับ
ติดตามหลังอบรม ควรเห็นความสาคัญในการพัฒนาตนเองในด้านการพัฒนาวิชาชีพครู หลังการจัดการเรียนการสอน
ให้คาแนะนา ผลสะท้อนกลับในการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของครู สนับสนุนครูให้เปิดโลกทัศน์แก่ผู้เรียนให้ผู้เรียนได้
ศึกษาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน และแหล่งเรียนรู้ภายนอก
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการวิจัย เรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่ม
โรงเรียนอาเภอแม่สาย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ผู้วิจัยพบประเด็นที่สามารถ
นามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การศึกษาบทบาทการพั ฒนาครู ต ามมาตรฐานการปฏิบั ติง าน กลุ่ม โรงเรียนอาเภอแม่ ส าย สัง กัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ริหาร
สถานศึกษากลุ่มโรงเรียนอาเภอแม่สาย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ได้มีการ
ส่งเสริมให้ครูได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่ งสนับสนุนและผลักดัน ได้มีการส่งเสริมแนวคิดทฤษฎีที่สอดคล้อง
กับการดาเนินงานของโรงเรียน ในการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและมี
ทักษะในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญรัตน์ ฟุ้งศิลปะชัยพร (2548) ได้ศกึ ษาวิจัย
เรื่อง การปฏิบัติตามเกณฑ์ม าตรฐานวิช าชีพครูใ นโรงเรียนประถมศึก ษา สัง กั ดสานัก บริก ารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดย
ภาพรวมอยู่ใ นระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัย อนุรัก ษ์ พิศวงค์ (2552) ได้ศึก ษาวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิช าชีพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกั บ
งานวิจัยของ ขวัญจิต เปี่ยมปราณี (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูตาม
มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู สั ง กั ด สานั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชลบุ รีเ ขต 3 พบว่ า บทบาทของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาในการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเหตุผลดังกล่าว จึงส่ง ผลให้บทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพกลุ่มโรงเรียนอาเภอแม่สาย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3โดยรวมและรายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ควรส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนาทางวิชาชีพครูตามความเหมาะสม ตรงความต้องการอย่างสมัครใจ การนิเทศ ประเมินผล กากับติดตามหลัง
อบรม ควรเห็นความส าคัญ ในการพัฒ นาตนเองในด้ านการพั ฒ นาวิช าชีพ ครู หลัง การจัดการเรี ยนการสอนให้
คาแนะนา ผลสะท้อนกลับในการใช้แผนการจั ดการเรียนรู้ของครู สนับสนุนครูให้เปิดโลกทัศน์แก่ผู้เรียนให้ผู้เรียนได้
ศึกษาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
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ข้อเสนอแนะ
1. ด้ า นการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมทางวิ ช าการเกี่ย วกั บ การพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู อ ยู่ เ สมอ ผู้ บ ริ ห ารควรก าหนด
เป้าหมายและมาตรฐานการพัฒนาครูให้ชัดเจนตามกรอบการพัฒนาของสถานศึกษา
2. ด้ า นการตั ด สิ น ใจปฏิ บั ติ กิ จ กรรมต่า ง ๆ โดยค านึ ง ถึ ง ผลที่ ที่ จ ะเกิ ด กั บ ผู้ เ รีย น ผู้ บ ริ ห ารควรมี ก าร
กาหนดให้มีการประชุม เพื่อรับฟังการปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อนามาใช้ในการวางแผน
3.ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนาและ
การศึกษาดูงานเพื่อนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
4. ด้านการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครู เข้ารับการ
อบรม เรื่องการจัดทาแผนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตามความต้องการ
5. ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ผู้บริหารควรจัดหาสื่อ และเทคโนโลยี
ตามความสาคัญและความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่ jเกิดแก่ผู้เรียน ผู้บริหารควรกาหนดเป้าหมาย
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
7. ด้านการรายงานผลการพัฒนาคุณ ภาพของผู้เ รี ยนได้ อ ย่างมีร ะบบ ผู้บริหารควรมีร ายงานผลการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง
8. ด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดแี ก่ผู้เรียน ผู้บริหารควรสนับสนุนส่งครูเข้ารับอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
9. ด้านการร่วมมือกับผู้อื่ นในสถานศึก ษาอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหารควรให้ครูมีส่วนร่วมในกาก าหนด
วัตถุประสงค์และรับทราบวัตถุประสงค์ในการทางานร่วมกัน
10. ด้านร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูมีการประสานสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชน
11. ด้านแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ผู้บริหารควรกาหนดให้ครูนาระบบข้อมูลข่าวสารมา
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
12. ด้านสร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูจัดหาและใช้แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาเสนอผลการวิจัยไปใช้
1.ควรศึกษาแนวทางการดาเนินการบริหารและพัฒนาข้าราชการครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และเขตการศึกษาอื่น
2.ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อให้ได้ข้อค้นพบว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะส่งผล สนับสนุน หรือ มีสว่ นทาให้
ครูพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
3. ควรมีการศึกษาปัญหาในการจัดการศึกษาและพัฒนาข้าราชการครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
4. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลสาเร็จในการพัฒนาข้าราชการครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึก ษาในการพัฒนาครูตามมาตรฐาน การ
ปฏิบัติงาน กลุ่มโรงเรียนอาเภอแม่สาย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ฉบับนี้ สาเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์ จาก ดร.สุนทร คล้ายอ่า อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คาแนะนา ตรวจทาน ตลอดจน
ตรวจและแก้ไ ขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง ทุก ขั้นตอนจนสาเร็จเรียบร้อยสมบรูณ์ ผู้วิจัยจึง
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งไว้ ณ ที่น้ี
ขอขอบพระคุณ ดร.สันติ บรูณ ะชาติ อาจารย์ประจาภาควิช าการบริหารการศึก ษา วิทยาลัยการศึก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา นายปุณณวิช เทพสุรินทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเวียงพาน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
และนางอาพิน แสนต๊ะ ครูช านาญพิเ ศษ โรงเรียนบ้านเวียงพาน อาเภอแม่สาย จัง หวัดเชียงราย ที่ไ ด้ตรวจทาน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า และแก้ไขให้สมบูรณ์และมีคุณค่า
ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาและครู กลุ่มโรงเรียนอาเภอแม่สาย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งใน
การเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ขอมอบบูชาพระคุณ บิดา มารดา และคณาจารย์
ทุกท่าน ได้ประสิทธิ์วชิ าความรู้จนศิษย์ประสบความสาเร็จในวันนี้
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บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
The role of school administrators in promotion ofeducational technology
utility in the institutes of basic education under Chiang Rai Primary
Educational Service Area Office 1
ศศิกาญจน์ แปงงามนวกุล1* และ รักษิต สุทธิพงษ์2
Sasikan Paenngamnawakul1* and Ruksit Sutthipong2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 จาแนกตามสถานภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพศ และอายุงานในการดารงตาแหน่งของกลุ่มประชากร
ที่ใช้ศึกษา ในสองด้านคือด้านการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ โดยกลุ่มประชากร
ที่ใ ช้ใ นการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา สัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 1
จานวน 103ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม(Questionnaires) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3
ตอนสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย (µ), ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ), ค่า t-test และFtest
ผลการวิจัย พบว่า 1) บทบาทของผู้บริหารสถานศึก ษาในการส่ง เสริม การใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยรวมบทบาท
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านบทบาทอยู่ในระดับมาก 2) เปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จาแนกตามสถานภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพศ และอายุงานในการดารง
ตาแหน่ง โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
คาสาคัญ: บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา, สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
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Abstract
The objectives of this research for studying level and compare The role of school administrators in
promotion of educational technology utility in the institutes of basic education under Chiang Rai Primary Educational
Service Area Office 1. Classified by position' status, gender and age at work of the population that want to studies
in two areas were learning and teaching, measurement and evaluation of learning. The population used in this
research are the school administrators of the institutes of basic education under Chiang Rai Primary Educational
Service Area Office 1 totally 103 persons. The method used for collected data was a questionnaire with a rating
scale. The statistics used for data analysis were Percentage, mean (µ), standard deviation (σ),t-test and F-test.
The researches found that 1) The role of school administrators in promotion of educational technology in promotion
of educational technology utility in the institutes of basic education under Chiang Rai Primary Educational Service
Area Office 1, the overall was at a high level. When considering each side, it was found that every sides were at
the high level. 2) Comparing the role of school administrators in promotion of educational technology in promotion
of educational technology utility in the institutes of basic education under Chiang Rai Primary Educational Service
Area Office 1, Classified by position' status, gender and age at work the overall and each sides were not different
with statistics significance at the level .05.
Keywords: The role of school administrators, Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 1

บทนา
ในโลกปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพและเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มี
ผลทาให้เ กิดการเปลี่ยนแปลงครั้ง ใหญ่ใ นทุกวงการ แม้แต่ใ นด้านการศึก ษาก็ มีก ารพัฒ นาให้ส อดคล้ องกั บ การ
เปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งเราเรียกว่า เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology)“เทคโนโลยี” ซึ่งมีความหมายว่าการ
กระทาที่มีระบบ เป็นศาสตร์แห่งวิธีการ ซึ่งไม่ได้มีความหมายว่าเป็นศาสตร์แห่งเครื่องมือเพียงอย่า งเดียว แต่รวมถึง
วัสดุและวิธีการ“สารสนเทศ (Information)” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ หรืออาจ
กล่าวได้ว่า สารสนเทศ เกิดจากการนาข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล คานวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็น
ข้อความที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ เมื่อนามาใช้กับ “การศึกษา” เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จึงเป็นคา
ใหม่ ที่ มี ค วามหมายว่ า การน าข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ เครื่ อ งมือ วั ส ดุ แ ละวิ ธี ก าร เพื่ อ ส่ ง เสริม
ประสิทธิภ าพการเรียนรู้ รวมถึง การจัดสภาพแวดล้อมใหม่เ พื่อการเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึก ษาในฐานะผู้นาของ
โรงเรียนและเป็นตัวแทนของรัฐ จะต้องมีบทบาทในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน พัฒนาผู้เรียน ให้
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้
ของคนไทย อีกทั้ง สัง คมได้มอบภาระหน้าที่ด้านการศึกษาให้กับโรงเรียน การจัดการศึก ษาจึง ต้องมีการวางแผน
กาหนดนโยบาย ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ความสาคัญอันดับแรกจะต้องพัฒนา
ครูผู้สอนก่อน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีบุคลากรอย่างจากัด ครูผู้สอนต้องทาหน้าที่หลายอย่าง และเสียเวลาไป
กับงานด้านอื่นอยู่พอสมควร การนาเทคโนโลยีมาช่วยแบ่งเบาภาระงานด้านอื่นได้ ก็จะช่วยให้ครูมีเวลากับการเรียน
การสอนมากขึ้น และที่สาคัญครูจะต้องมีทักษะ มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนนั้ ๆ (พนม พงษ์ไพบูลย์ ,
2543 หน้า 16) อ้างอิงใน ดวงกมล กิ่งจาปา (2555, หน้า 4) กล่าวไว้ว่าความสาเร็จหรือความล้มเหลวอยู่ที่ครู และ
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บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารการศึกษา ซึ่งต้องมีกระบวนทัศน์ ใหม่ในการศึกษา เข้าใจทิศทาง
แนวทางที่จะนาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษา ด้วยการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ ที่
ส่งเสริมให้ทุกคนนาไปปฏิบัติได้
จากการที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริ มให้
ครูมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอย่างไร มีวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร และมีข้อเสนอแนะอย่างไร ทั้งนี้ผลของการวิจัยอาจนามาใช้ประโยชน์ในการจัด
การศึกษา และเป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ให้เหมาะสมกับสถานศึก ษาขั้น
พืน้ ฐาน
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันควรเป็นบุคคลที่พร้อมด้วยคุณลักษณะอันจาเป็นในการบริหารจัดการ มี
ความรอบรู้และเข้าใจการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้ก้าวทันยุคสมัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกาหนดนโยบายที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะกับโลกปัจจุบัน อันจะส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ความหมายของผู้บริหารสถานศึกษา
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2553 มาตรา 4 ได้กาหนดไว้ว่า “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิช าชีพที่รับผิดชอบการ
บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่ตนได้รับมอบหมายจากผู้ที่มีอานาจเหนือ
ขึน้ ไป ตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การนั้นได้บัญญัตไิ ว้
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึก ษา ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง ให้
ดารงตาแหน่ง ในวันที่พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไ ข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551 ใช้บังคับ และจะต้องมีวิทยฐานะอยู่ใน 7 วิทยฐานะ คือ (รองมี 3 วิทยฐานะ ผอ. มี 4 วิทยฐานะ)
1. รองผู้อานวยการชานาญการ
2. รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
3. รองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
4. ผู้อานวยการชานาญการ
5. ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
6. ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
7. ผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
อุ ทั ย บุ ญ ประเสริ ฐ (2540, หน้ า 3) อ้ า งอิ ง ใน วรรณา หมาดเท่ ง (2551, หน้ า 14) กล่ า วว่ า ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่ทาหน้าที่ กากับ ดูแล ควบคุม และจัดการให้สถานศึกษาดาเนินการและทุ่มเทความพยายาม
ในการดาเนินงานทั้ง ปวงของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาเด็ก หรือเยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้บรรลุผ ลตาม
ภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์การ
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อนั น ท์ งามสะอาด (2552, ย่ อ หน้ า 3) กล่ า วว่ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หมายถึ ง ผู้ ที่ ส ามารถจั ด การ
กระบวนการของการทางานและการใช้ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
โดยมีการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการและการควบคุม เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความสามารถของ
ผู้บริหาร สามารถวัดได้จากประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานที่เกิดขึน้
ณัฐ ธยาน์ โพธิ์ช าธาร (2553, หน้า 13) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึก ษาเป็นผู้นาสูงสุดของสถานศึก ษา มี
หน้าที่จัดการศึกษาโดยใช้ทรัพ ยากรทั้ง หมดที่มีอยู่ใ นสถานศึก ษาโดยอาศัยกระบวนการบริห ารจัดการ คือ การ
วางแผน การจัดองค์การ การนาองค์การ และการควบคุม ทรัพ ยากรขององค์ก าร เพื่อให้บรรลุเ ป้าหมายตามที่
สถานศึกษากาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
จาลอง นักฟ้อน (2555) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความหมายลึกซึง้ และสมบูรณ์ในตัวเอง สามารถ
แสดงพฤติกรรมในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย และได้ผลลัพธ์ของงานที่ยอดเยี่ยม ได้ผลลัพธ์ที่เป็นผลผลิตที่มี
คุณภาพ การที่จะระบุว่าผู้บริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ควรจะมีศักยภาพเช่นไรนั้นอาจจะทาไม่ได้
เนื่องจากมีองค์ประกอบในหลายมุม มองที่นักวิชาการที่มีชื่อเสียงด้านการบริหารต่างก็มีความเชื่อ และมุ่ง เน้นใน
ศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวความคิดของตนเองในด้านใดด้านหนึ่ง
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2550, หน้า 1) ได้ใ ห้ความหมายของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า “ผู้บริหาร
สถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่ก ารศึกษา และ
สถานการศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัยขั้ นพืน้ ฐาน และอุดุมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
แบรดฟอร์ด, และโคเฮน (Bradford, & Cohen, 1984, p.27) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลที่
ได้รับการเคารพยาเกรงจากคนที่อยู่แวดล้อมเปรียบเสมือนเป็นแบบอย่างที่ดีเลิศสาหรับการดารงชีวติ ซึ่งสามารถให้
ความช่วยเหลือและคาแนะนาต่าง ๆ แก่บุคคลเหล่านั้นได้
กรีนนี่ (Greene, 1992, pp.16-18) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้มีบทบาทที่ต่างกันออกไปไม่
ว่าจะอยู่ในสานัก หน่วยงาน หรือในโรงเรียนจะเปลี่ยนบทบาทไปตามสถานการณ์ สาหรับผู้บริหารโรงเรียนต้องทา
หน้าที่เป็นทั้งผู้ต้องคอยควบคุมดูแลและบริหารงานภายในโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยใช้ความสามารถส่วน
บุคคลบริหารงานที่จะสร้างบรรยากาศในการทางานให้ทุกคนยอมรับศรัทธาและส่งผลให้ผู้ร่วมงานมีความมุ่งมั่น
ทางานอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คอนเจอร์ (Conger, 1989, p.79) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะทาหน้าที่ของผู้นาทางการศึกษาในการ
วางนโยบายในเรื่องโปรแกรมทางการศึกษาและกระบวนการสอน บุคลากร นักเรียน ครูอาจารย์ การเงิน และงาน
ธุรการต่าง ๆ
สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่จะนาสถานศึกษาให้บรรลุความสาเร็จตามภารกิจ
และบทบาทหน้าที่ โดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถที่
ชีน้ า ส่งเสริม สนับสนุน และโน้มน้าวจูงใจในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ที่เกี่ยวข้อง ที่เหมาะกับภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน และการสร้างบรรยากาศ ในสถานศึกษา
ให้เอื้อต่อการทางานและการสอนของครู และต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ บทบาทของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาในการส่ ง เสริม การใช้เ ทคโนโลยี สารสนเทศทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาในการส่ ง เสริม การใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ ทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1จาแนกตามสถานภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา เพศ และอายุงานในการดารงตาแหน่ง

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึก ษา
ขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 จาแนกตามสถานภาพผู้บริหารสถานศึกษา
เพศ และอายุงานในการดารงตาแหน่งมีระดับที่แตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือรักษาการณ์ผู้บริหารสถานศึกษาในตาแหน่ง
ผู้อานวยการหรือรักษาการณ์ผู้อานวยการโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
จานวน 103ท่าน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผู้วจิ ัยสร้างขึน้ ประกอบด้วย แบบสอบถาม จานวน
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคาถามแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 คือ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาใน
2 ด้านคือ
1. ด้านการเรียนการสอน
2. ด้านการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้
เป็นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และ
มากที่สุด
ตอนที่ 3 แนวทางและข้อเสนอแนะบทบาทของผู้บริหารสถานศึก ษาในการส่ง เสริม การใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
เป็นคาถามแบบปลายเปิด
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อนาค่าถิติมาวิเคราะห์
ข้อมูล อันนาไปสู่การตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ใ นการเปรียบเทียบ เพื่อดูก ารกระจายของข้อมูลและเพื่อนาเสนอข้อมูล
ทั่วไปของกลุ่มประชากรในแต่ละหมวดหมู่ของตัวแปร
2. ค่าเฉลี่ย (Mean,µ) ใช้ในการวัดค่าแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางของข้อมูล เพื่อทราบข้อมูลที่เป็นตัวแทนของ
กลุ่ม
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : σ) ใช้คู่กับค่าเฉลี่ย เพื่อแสดงการกระจายของข้อมูล
4. น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จากแบบสอบถาม มาเปรี ย บเทีย บความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย ของบทบาทของผู้ บ ริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน และ ด้านการวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนรู้โดย จาแนกตามสถานภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพศ และอายุงานในการดารงตาแหน่ง โดยใช้
การวิเคราะห์ t-test และ F-test
5. ถ้าพบว่ามีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน ให้ทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วธิ ีการของ Scheffeและวิธี
ของ Least Significant Difference (LSD)

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (n=103)
1. สถานภาพตาแหน่งหน้าที่
ผู้อานวยการ
96
รักษาการผู้อานวยการ
7
รวม
103
2. เพศ
ชาย
88
หญิง
15
รวม
103
3. อายุ
36 – 45 ปี
9
46 – 55 ปี
38
56 ปีขึน้ ไป
56
รวม
103
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93.20
6.80
100.00
85.44
14.56
100.00
8.74
36.89
54.37
100.00
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
4. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
5. ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 ปีขึน้ ไป
รวม

จานวน (n=103)

ร้อยละ

7
94
2
103

6.80
91.26
1.94
100.00

9
17
28
49
103

8.74
16.50
27.18
47.57
100.00

ผู้ ต อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพต าแหน่ ง หน้ า ที่ จ านวนทั้ ง หมด 103 คน ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ผู้อานวยการ จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 93.20 และรักษาการผู้อานวยการ จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80
ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ จานวนทั้งหมด 103 คน เป็นเพศชาย จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ
85.44 และเพศหญิง จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 14.56 ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ จานวนทั้งหมด 103 คน มีอายุมากกว่า 56 ปีมากที่สุด จานวน 56 คน
คิดเป็นร้อยละ 54.37 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 46-55 ปี จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 36.89 อายุระหว่าง 36-45
ปี จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.74 ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึก ษา จานวนทั้งหมด 103 คน มีระดับการศึกษาสูงสุด ระดับ
ปริญญาโทมากที่สุดจานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 91.26 รองลงมา ได้แก่ ระดับปริญญาตรี จานวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.80 ระดับการศึกษาปริญญาเอก จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.94 ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง จานวนทั้งหมด 103 คน มีระยะในการดารง
ตาแหน่ง 16 ปีขนึ้ ไปมากที่สุด จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 47.57 รองลงมา ได้แก่ ระยะในการดารงตาแหน่ง 11-15
ปีจานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 27.18 ระยะในการดารงตาแหน่ง 6-10 ปี จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 และ
ระยะในการดารงตาแหน่ง 1-5 ปีนอ้ ยที่สุด จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.74 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ย วกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา ของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน บทบาทของผู้บริห ารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา ของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยรวม
จานวน
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
n = 103
ระดับบทบาท
สารสนเทศทางการศึกษา
µ
σ
1. ด้านการเรียนการสอน
4.07 0.38
มาก
2.

ด้านการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้
รวม

4.21

0.39

มาก

4.14

0.34

มาก

1. บทบาทของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการส่ ง เสริม การใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1พบว่า โดยรวมบทบาทอยู่ใน
ระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้าน สรุปคือ ด้านการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ พ บว่า
ทั้ง 2 ด้านบทบาทอยู่ในระดับมาก โดยที่ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านการเรียนการ
สอน
ตารางที่ 3 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
จาแนกตามสถานภาพตาแหน่งหน้าที่, เพศ และระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง

4.6
4.4
4.2
4
3.8
3.6
3.4

ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนรู้

2. บทบาทของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษาของ
สถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 1 จาแนกตามสถานภาพ
ตาแหน่งหน้าที่
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2.1 ด้านการเรียนการสอน เมื่อเปรียบเทียบตามสถานภาพตาแหน่งหน้าที่ พบว่า บทบาทอยู่ในระดับ
มากทัง้ ตาแหน่งผู้อานวยการและรักษาการผู้อานวยการ โดยตาแหน่งผู้อานวยการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าต่าแหน่งรักษาการ
ผู้อานวยการ เมื่อพิจารณาจากค่า t-test=0.781และ ค่า Sig.=0.287พบว่าไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง
ว่าบทบาทไม่มีความแตกต่างกันตามสถานภาพตาแหน่งหน้าที่
2.2 ด้านการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ เมื่อเปรียบเทียบตามสถานภาพตาแหน่งหน้ าที่พบว่า
บทบาทอยู่ในระดับมากทัง้ ตาแหน่งผู้อานวยการและรักษาการผู้อานวยการ โดยตาแหน่งผู้อานวยการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ต่าแหน่งรักษาการผู้อานวยการเมื่อพิจารณาจากค่า t-test=0.054 และ ค่า Sig.=0.460พบว่าไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แสดงว่าบทบาทไม่มีความแตกต่างกันตามสถานภาพตาแหน่งหน้าที่
3. บทบาทของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จาแนกตามเพศ
3.1 ด้านการเรียนการสอน เมื่อเปรียบเทียบตามเพศพบว่า บทบาทอยู่ในระดับมากทั้งเพศชายและเพศ
หญิง โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ยสูง กว่ าเพศหญิง เมื่อพิจารณาจากค่า t-test=0.009และ ค่า Sig.=0.629พบว่าไม่มี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 แสดงว่าบทบาทไม่มีความแตกต่างกันตามเพศ
3.2 ด้านการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ เมื่อเปรียบเทียบตามเพศพบว่า บทบาทอยู่ในระดับ
มากทั้ ง เพศชายและเพศหญิ ง โดยเพศชายมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง กว่ า เพศหญิ ง เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า t-test=0.271และ ค่ า
Sig.=0.553พบว่าไม่มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 แสดงว่าบทบาทไม่มีความแตกต่างกันตามเพศ
4. บทบาทของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จาแนกตามระยะเวลาในการ
ดารงตาแหน่ง
4.1 ด้านการเรียนการสอน เมื่อเปรียบเทียบตามระยะเวลาในการดารงตาแหน่งพบว่า บทบาทอยู่ใ น
ระดับมากทุก ช่วงระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง โดยระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง 6-10 ปี มีค่าเฉลี่ยสูง สุ ด
รองลงมาคือระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง 16 ปีขึน้ ไป ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง 11–15 ปี และระยะเวลาในการ
ดารงตาแหน่ง 1–5 ปี ตามลาดับ เมื่อพิจารณาจากค่า F-test=2.106และ ค่า Sig.=0.104พบว่าไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แสดงว่าบทบาทไม่มีความแตกต่างกันตามระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง
4.2 ด้านการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ เมื่อเปรียบเทียบตามระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง
พบว่า บทบาทอยู่ในระดับมากทุกช่วงระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง โดยระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง 6-10 ปี มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง 11–15 ปี ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง 16 ปีขึ้นไป และ
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง 1–5 ปี ตามลาดับ เมื่อพิจารณาจากค่า F-test=1.341และ ค่า Sig.=0.266พบว่าไม่มี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 แสดงว่าบทบาทไม่มีความแตกต่างกันตามระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง

สรุปผลและอภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัย
ในการอภิปรายผลการวิจัย บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 1 มีประเด็น
อภิปราย ดังนี้
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1. ผลการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึก ษา
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่าโดยรวมบทบาทอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความสาคัญ ต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นเหตุจาเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้บริหารสถานศึก ษาจะต้องเป็นผู้นาและมีบทบาทในการส่งเสริมให้ครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ตามให้ทันเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนามาใช้ในองค์กรและใช้
ในการเรียนการสอน ตลอดจนใช้ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
สอดคล้องกับนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระยะที่ 2 ได้ก าหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารระยะพ.ศ. 2544-2553 (IT 2010) (ส านั ก งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งชาติ,2545 หน้า 42) คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติได้ตระหนักถึง องค์ประกอบทาง
สังคมและเศรษฐกิจที่เ ปลี่ยนแปลงไปและความสาคัญที่จะต้องมีนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดรับกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงทั้ง ในและต่างประเทศจึงได้จัดทากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศในระยะที่สองซึ่ง
ครอบคลุมเวลา 10 ปีหรือ IT 2010 ขึ้นโดยให้ความสาคัญกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยเน้นถึงการประยุกต์ใช้ในสาขาหลักที่เป็นเป้าหมาย
ของการพัฒนาอย่างคานึงถึงความสมดุลระหว่างภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมทั้งนี้ IT 2010 ได้เน้นการพัฒนาด้านไอที
ใน 5 สาขาคือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ (e-Government) ภาคอุตสาหกรรม (e-Industry) ภาคการ
พาณิชย์(e-Commerce) ภาคการศึกษา (e-Education) ภาคสังคม (e-Society) โดยกรอบนโยบาย IT 2010 ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติในวันที่ 3 ตุลาคมพ.ศ. 2544 และจากคณะรัฐมนตรีในวันที่
19 มีนาคมพ.ศ. 2545
จะเห็ น ได้ ว่ า เทคโนโลยี ท างการศึก ษาของประเทศไทยได้ถู ก วางรากฐานมานานกว่า 20 ปี ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ การเรียนการสอน
และการใช้ป ระโยชน์ใ นการวั ดผลและการประเมิน ผลการเรีย นรู้ จึ ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบายทางด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามนโยบาย
1.ด้านการเรียนการสอน
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ของสถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก ยกเว้น ข้อ 16. จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ตามหลักสูตรของกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร และหนั ง สื อ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง อาจเป็ น เพราะหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ยังมีไม่มากพอ ทาให้การจัดหาทาได้ยาก และงบประมาณอาจไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ
ผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา ในด้านการเรียนการสอน ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่ว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็น
เพศใด และดารงตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานานเท่าไร ก็ไม่มีความแตกต่างกัน เป็นเพราะผู้ บริหารสถานศึกษาเห็น
ถึงความจาเป็นในการปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกั บเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน การ
สื่อสารต่างๆทันสมัยมากขึ้ น ทาให้การรับรู้ข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีก ารลงทุนในภาครัฐ อย่างมากในเรื่อง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ท าให้ มี เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาจึงสามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างเสมอภาค จึงทาให้ผลจากการวิจัยออกมาว่า บทบาทของ
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ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม การใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึก ษาของสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ด้านการเรียนการสอน ไม่มีความแตกต่างกัน ในปัจจุบัน
ผู้บริหารส่วนใหญ่มีวิสัยทัศน์และมุมมองที่คล้ายๆกัน มีความเข้าใจและเห็นความสาคัญ ที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุน
ครูและบุคคลากรของสถานศึกษาให้ก้าวทันเทคโนโลยี ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและคิดค้นพัฒนาวิธสี อนแบบใหม่ๆ ที่
สามารถตอบสนองการเรียนรายบุคคล การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนแบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้แบบ
แก้ปัญหาการพัฒนาวิธีสอนจาเป็นต้องอาศัยวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาจัดการและสนับสนุนการเรียนการ
สอน ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.25572559 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้ ICT เพื่อการศึกษา
เป้าประสงค์ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา
มาตรการในยุทธศาสตร์ที่ 1
1.ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และจั ด ให้ ผู้ ส อนและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาและใช้ ง านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
2. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการศึกษา อบรม และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. สร้างแรงจูงใจและโอกาสความก้าวหน้าในสายงาน (Career path) ที่เหมาะสม ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานด้าน
การพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้ผู้สอนมีการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
ในการเรียนการสอน
5. สร้างกลไกความร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน หรือสร้างนวัตกรรม
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาและใช้งานซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส (Open Source) รวมทั้งการใช้
ซอฟต์แวร์แบบมีลขิ สิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
7. ผลักดันการบริหารจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ในการพัฒนาตลอดจนถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ให้เป็นของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ด้านการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 1 โดยรวมบทบาทอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อบทบาทอยู่ในระดับมาก
ผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึก ษา ในด้านการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกั นที่นัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 ไม่ว่า
ผู้บริหารสถานศึก ษาจะเป็นเพศใด อายุเ ท่าไหร่ จบการศึก ษาขั้นสูง สุด ปริญ ญาใด และดารงตาแหน่ ง ผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษานานเท่าไร ก็ไม่มีความแตกต่างกัน เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาเห็นถึงความรวดเร็ว ความถูกต้องของ
ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการใช้วิเคราะห์ข้อมูล ลดเวลาในการทางานของครูและบุคคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีผลทาให้
ครูและบุคคลากรทางการศึกษามีเวลาไปทางานอื่น ๆ มากขึ้น สอดคล้องกั บ(สานิตย์ กายาผาด, 2542, หน้า 12)
ปัจจุบันสถานศึกษาหลายแห่งได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
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และครู ผู้ ส อนต่ า งก็ ใ ห้ค วามส าคั ญ ของเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง สรุ ป ได้ ว่ า การน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน วงการศึกษาใน 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ
1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานการบริหารการศึกษา ซึ่งการบริหารการศึกษานั้นผู้บริหารมีความ
จาเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อช่วยในการตัดสินใจ การกาหนดนโยบาย และการวางแผนเพื่อให้ร องรับ
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง ไปได้อย่างทันท่วงที จึงมีความจาเป็นต้องนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ใช้ในการบริหาร
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านของผู้บริหารการศึกษา โดยประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อ
การจัดการ นาระบบสารสนเทศมาใช้สาหรับข้อมูลต่างๆ ที่เข้ามาในหน่วยงานเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น
จัดทาเอกสาร จัดทารายงานต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับการบริหารและตัดสินใจของผู้บริหาร จัดทาระบบสารสนเทศของ
โรงเรียน ใช้ ในการเก็บข้อมูลโดยระบบฐานข้อมูล ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นสิ่งที่ จาเป็นและสาคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมุ่งการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับโรงเรียน เพื่อช่วยสนับสนุนในการบริหารงานด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ ด้ า นวั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ และด้ า นการจั ด การศึ ก ษาที่ มี ค วามจ าเป็ น การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเ ทศ เป็ น
กระบวนการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเสาะแสวงหา การวิเคราะห์ การจัดเก็บ การจัดการ และการ
เผยแพร่ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต สถานศึกษาควรจะใช้คอมพิวเตอร์ให้
มีศักยภาพเพื่อการจัดระบบสารสนเทศที่เป็นระบบที่ครบถ้วนถูกต้องและเรียกใช้ ได้ทันเวลาในทุกสถานการณ์ การมี
ข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพจะทาให้กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในด้านต่างๆ ดาเนิน
ไปได้อย่างมีคุณภาพ การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาจึงมีความสาคัญและเป็นประโยชน์สาหรับบุคลากรในทุก
องค์กร (หวน พินธุพันธุ,์ 2548, หน้า 25)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษาควรจั ดงบประมาณในการส่ ง เสริ ม ครูใ ห้จั ด หาและน าสื่ อ ด้า นเทคโนโลยี ทาง
การศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มาใช้ในการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ส่งเสริมให้ครูได้ได้รับการ
ฝึกอบรม และศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนาความรู้และทักษะจากการอบรมและศึกษาดูงานมาถ่ายทอด
ให้ผู้ร่วมงานรับทราบ เพื่อจะได้ทราบความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรเสนอให้ส่วนกลางจัดทาโปรแกรมมาตราฐานการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ ให้ทุกโรงเรียนใช้โปรแกรมรูปแบบเดียวกัน พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมให้กับทุกคนจนสามารถใช้งานได้จริง ตามแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2557-2559ตามยุทธศาสตร์ที่ 1
ข้อ 4.ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้ผู้สอนมีการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการ
เรียนการสอนและ ข้อ 7. ผลักดันการบริหารจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ในการพัฒนาตลอดจนถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ให้เป็นของกระทรวงศึกษาธิการ
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึก ษาในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึก ษา
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับความสามารถและความต้องการพัฒนาของครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
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บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
พหุวัฒนธรรม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัด
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Network, Mae Sai District, Chiang Rai Province
รุ่งนภา มาอุด1* และ น้าฝน กันมา2
Rungnapa Ma-ud1* and Namfon Kanma2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติในปัจจุบันและที่พึงประสงค์และ
เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาพหุวัฒนธรรม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงพาง
คา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยวิเคราะห์ ประชากรที่ใช้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติการสอน
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงพางคา ปีการศึกษา 2560 จานวน 8 โรงเรียน จานวน 219 คน เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่ า 5 ระดับ สถิติที่ใ ช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. บทบาทผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในปั จ จุ บั น ในการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง เรี ย นรู้ ภ ายในสถานศึ ก ษาพหุ
วัฒนธรรม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงพางคา โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการนาข้อมูลจากการรายงานมาพัฒนาและปรับปรุง รองลงมาคือ ด้านการนิเทศ กากับ
ติดตามประเมินผล ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านการวางแผน
บทบาทผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ พึ ง ประสงค์ ใ นการบริ ห ารจัด การแหล่ ง เรีย นรู้ ภ ายในสถานศึ ก ษาพหุ
วัฒนธรรม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงพางคา โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการนาข้อมูลจากการรายงานมาพัฒนาและปรับปรุง รองลงมาคือ ด้านการนาแผนสู่
การปฏิบัติ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านการดาเนินงานจัดแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
2. แนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาพหุวัฒนธรรม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียง
พางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ ครูปฏิบัติการสอนและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาร่วมกันดาเนินงานตามขอบข่ายการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานให้เป็นไปอย่าง
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
2วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author : rungnapaampcr@gmail.com
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ถู ก ต้องและเป็นระบบต่ อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาพหุวัฒนธรรมอย่างชัดเจน ควรมีก ารส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาชีพให้กับครูปฏิบัติการสอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ มีทักษะ ทัศนคติและเข้าใจเกี่ยวกั บ การ
จัดการแหล่ง เรียนรู้ภายในสถานศึกษาพหุวัฒนธรรมเพื่อทาหน้าที่ในการพัฒนากิจกรรมหรือหลักสูตร ตลอดจน
จัดสรรงบประมาณ อีกทั้ง ดูแลทรัพ ยากร อุปกรณ์ สิ่ง อานวยความสะดวกและสนั บ สนุ นทรัพ ยากร ควรมีก าร
ประเมินผล สรุปและจัดทารายงาน และจัดทาแผนใหม่ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นวงจรของแผนต่อไป
คาสาคัญ: บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ สถานศึกษาพหุวัฒนธรรม

Abstract
This research purpose of the study was to investigate the role of current and desirable school
administrators and to study the ways of school managing learning resources within the multicultural schools of
Wiang Phang Khum Educational Development Network, Mae Sai District, Chiang Rai Province as an analytical unit.
The population consisted of 219 school administrators and teachers in Wiang Phang Khum Educational Development
Network, the academic year 2017 totally 8 schools. The instrument used was the 5 scales questionnaire. The
statistic used were percentage, mean, and standard deviation (S.D.).
The research found that
1. The role of current and desirable school administrators and to study the ways of school managing
learning resources within the multicultural schools of Wiang Phang Khum Educational Development Network, the
overall was at high level. When considering in each aspect found that the highest average was the reporting data
to develop and improve, followed by supervision, monitoring and evaluation, and the lowest average was the
planning
The role of desirable school administrators in managing learning resources within multicultural schools
of Wiang Phang Khum Educational Development Network, the overall was at high level. When considering in each
aspect found that the highest average was the reporting data to develop and improve, followed by the
implementation of planning and the lowest average was the implementation of learning resources in schools.
2. The guidelines for learning resources management within multicultural schools of Wiang Phang Khum
Educational Development Network, Mae Sai District, Chiang Rai Province thus the school administrators should
encourage teachers to teach and all educational personnel to cooperate in learning resources management within
the basic educational school to be accurate and systematic consisting the context of multicultural school. Should
be promoted and professional developing for teachers and all educational personnel to have knowledge, skills,
attitudes, and understand about learning resources management within multicultural schools for the development
of activities or curriculum, including budget, resources and equipment management, facilities, and resources
support. Should be evaluated, summarized, and reported. Making a new plan to start the next cycle.
Keywords: Roles of administrators, teaching resources management, multicultural school
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บทนา
สังคมในยุคปัจจุบันต้องการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด มุ่งเน้นทักษะกระบวนการเรียนรู้เป็นปัจจั ย
สาคัญในทุก ด้าน การที่จะพัฒนาสัง คมไทยให้เ ป็นสัง คมแห่งการเรียนรู้นั้นต้องพัฒนาคนเป็นอันดับแรก โดยการ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่คนในสังคม ทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและส่งผลให้เกิดการพัฒนาขีด
ความสามารถของคนส่ วนใหญ่ใ นประเทศ (สานัก งานเลขาธิก ารสภาการศึ ก ษา, 2545, 3) รัฐ ต้องส่ง เสริม การ
ดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบและอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภ าพ การจัดการ
ศึก ษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เ ป็นมนุษย์ที่สมบูร ณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณ ธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง มีความสุข
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เป็นงานหนึ่งของงานวิชาการที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีบทบาทในการ
บริหารและจัดการให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ดังนั้นการใช้กระบวนการบริหารและ
การจัดการแหล่งเรียนรู้จึงใช้เช่นเดียวกันกับกระบวนการบริหารและการจัดการงานวิชาการซึ่งประกอบด้วย ขั้ นตอน
สาคัญ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การนิเทศติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงการบริหาร
การจัดการและเพื่อพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึน้
จากการสารวจข้อมูลเกี่ยวกับด้านงานวิชาการและด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาของกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงพางคานั้น สภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ยังไม่มีการศึกษารายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ใ น
สถานศึกษาที่ชัดเจนและขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มี คุณภาพสูงขึ้น และเพื่อให้มีการวางแผนพัฒนาพื้น ที่
โรงเรียนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียน
ผู้วิจัยจึง สนใจและมองเห็นความสาคัญของบทบาทผู้บริหารในการจัดการแหล่ง เรียนรู้ของสถานศึก ษา
พหุวัฒนธรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยการจัดการศึกษาที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของผู้เรียนและชุมชนในพืน้ ที่มีความแตกต่างกันจึงเป็นประเด็นที่ท้าทายสาหรับผู้วิจัย โดยเฉพาะผู้บริหาร
สถานศึก ษาหรือผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ บาลในการจั ดการแหล่ง เรียนรู้ภ ายในสถานศึก ษาที่ส อดคล้ องกั บ
วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ความต้องการ และวิถีชีวิตของผู้คนที่ประกอบไปด้วยชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนาและระดับ
ศักยภาพทางการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน และครูผู้สอนก็ยังไม่ได้นาแหล่งเรียนรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ใน
การจัดการเรียนรู้เท่าที่ควร และเชื่อมั่นว่ า ถ้าหากมีการบริหารพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใ ห้คุ้ม ค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุดจะช่วยตอบสนองการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติก ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช พ.ศ.2542 หลักสูตร
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 และ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และสนองนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาบทบาทผู้บ ริห ารสถานศึก ษาที่ ป ฏิบั ติ ใ นปั จ จุบั น ในการบริห ารจั ดการแหล่ง เรีย นรู้ ภ ายใน
สถานศึกษาพหุวัฒนธรรม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาบทบาทของผู้ บ ริ ห ารที่ พึง ประสงค์ ใ นการบริ ห ารจัด การแหล่ง เรี ย นรู้ ภ ายในสถานศึ ก ษา
พหุวัฒนธรรม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการจั ดการแหล่ ง เรี ย นรู้ ภ ายในสถานศึ ก ษาพหุ วั ฒ นธรรม กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยพั ฒนา
การศึกษาเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด

1. แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ บทบาท
ผู้บริหารสถานศึกษา
2. การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
3. สถานศึกษาพหุวัฒนธรรม
4. กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาการศึ ก ษา
เวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาพหุวัฒนธรรม กลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงพางคา อาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
1. ด้านบทบาทการวางแผนการจัดระบบการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทโรงเรียน (P)
2. ด้านบทบาทการดาเนินงาน การพัฒนาบุคคลให้มี
หน้าที่รับผิดชอบเฉพาะงานการจัดแหล่งการเรียนรู้ (D)
3.ด้านบทบาทการดาเนินงานการจัดทรัพยากร อุปกรณ์
และสิ่งอานวยความสะดวกและสนับสนุนทรัพยากร (D)
4.ด้านบทบาทการนิเทศ กากับ ติดตาม (C)
5.ด้านบทบาทการประเมินผลสรุปและจัดทารายงาน (A)
6. ด้านบทบาทการพัฒนาและปรับปรุงจากการ
ประเมินผล (A)

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง บทบาทผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง เรี ย นรู้ ภายในสถานศึ ก ษา
พหุวัฒนธรรม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายเขต 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติในปัจจุบันและบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ และเพื่อ ศึกษา
แนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาพหุวัฒนธรรม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงพางคา อาเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยวิเคราะห์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติการ
สอนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงพางคา ปีการศึกษา 2560 จานวน 8 โรงเรียน จานวน 219 คน จาแนกเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 14 คน และครู จานวน 205 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ แบ่งเป็น 3 ตอน ตอน
ที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกที่กาหนดให้ตอบ
ไว้ให้ (Forced Choice) โดยใช้ร้อยละ (Percentage) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารสถานศึก ษาใน
ปัจจุบันและบทบาทผู้บริหารที่พึง ประสงค์ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาพหุวัฒนธรรม กลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงพางคา ซึ่งพัฒนาขึน้ ตามแนวคิดของฮอลลิงเกอร์ และเมอร์ฟี่ (Hallinger and Murphy)
โดยมีข้อคาถาม 35 ข้อ ตามขอบข่ายการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน6 ด้าน คือ 1. ด้านบทบาท
การวางแผนการจัดระบบการบริหารแหล่งเรียนรู้ให้ สอดคล้องกับบริบทโรงเรียน (P) 2. ด้านบทบาทการดาเนินงาน
การพัฒนาบุคคลให้มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะงานการจัดแหล่งการเรียนรู้ (D) 3.ด้านบทบาทการดาเนินงานการจัด
ทรัพยากร อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกและสนับสนุนทรัพยากร (D) 4.ด้านบทบาทการนิเทศ กากับ ติดตาม
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(C) 5.ด้ า นบทบาทการประเมิน ผลสรุป และจั ดท ารายงาน (A) 6. ด้ า นบทบาทการพัฒ นาและปรับ ปรุ ง จากการ
ประเมินผล (A) ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นคาถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Liker’s
Rating Scale) วิเ คราะห์ข้อมูลในการวิจัยโดยใช้โ ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปโดยการหาค่าเฉลี่ย (μ) และส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (σ) ตอนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามปลายเปิ ด (Open End) เกี่ ย วกั บ แนวทางความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาพหุวัฒนธรรม โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียง
พางคา โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเน้อหา (Content Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย สรุปสาระสาคัญ
จากนั้นนาผลไปวิเคราะห์ แล้วนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากไปสังเคราะห์เป็นภาพรวม
เครื่องมือที่ใช้วิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนีเ้ ป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ย วกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการทางาน จานวน 5 ช่อง มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกที่กาหนดให้ตอบไว้
ให้ (Forced Choice)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทปัจจุบันของผู้บริหารและบทบาทผู้บริหารที่พึงประสงค์ใ นการ
บริหารจัดการแหล่ง เรียนรู้ภายในสถานศึกษาพหุวัฒนธรรม กลุ่ม เครือข่ายพัฒนาการศึก ษาเวียงพางคา อาเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีข้อคาถาม 35 ข้อ ตามขอบข่ายการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 6
ด้านคือ 1. ด้านบทบาทการวางแผนการจัดระบบการบริ หารแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทโรงเรียน (P) 2. ด้าน
บทบาทการดาเนินงาน การพัฒนาบุคคลให้มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะงานการจัดแหล่งการเรียนรู้ (D) 3.ด้านบทบาท
การดาเนินงานการจัดทรัพยากร อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกและสนับสนุนทรัพยากร (D) 4.ด้านบทบาทการ
นิเทศ กากับ ติดตาม (C) 5.ด้านบทบาทการประเมินผลสรุปและจัดทารายงาน (A) 6. ด้านบทบาทการพัฒนาและ
ปรับปรุงจากการประเมินผล (A) ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นคาถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ สร้างตาม
มาตรวัดของลิเคิร์ท (Liker’s Rating Scale) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, หน้า 174-175) โดยมีเกณฑ์กาหนดค่าคะแนน
ของช่วงน้าหนักเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามปลายเปิ ด (Open End) เกี่ ย วกั บ แนวทางการจั ด การแหล่ ง เรี ย นรู้ ภ ายใน
สถานศึกษาพหุวัฒนธรรม โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ในการแปลความหมายใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ข้อมูลแบบเนื้อหา (Content Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพื่อ
นามาใช้เป็นข้อมูลในการสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม
2. กาหนดกรอบแนวคิดเพื่อสร้างข้อคาถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาพหุวัฒนธรรม
3. ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามจากข้อมูลที่ร วบรวมทั้ง หมด และพัฒนาปรับปรุงเพิ่ม เติม ให้ครอบคลุม กับ
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติในปัจจุบัน และบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ในการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาพหุวัฒนธรรม นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แก้ไขเนื้อหา
และการใช้ภาษา
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4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุง แก้ไ ขและผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากอาจารย์ที่ปรึก ษาแล้ว
นาเสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสมบูรณ์และความครอบคลุ มของ
เนื้อหา และค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านพิจารณา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
1. ขอหนัง สือจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ไปติดต่อผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่ม
เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาการศึ ก ษาเวี ย งพางค า อ าเภอแม่ ส าย จั ง หวั ด เชี ย งราย สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้ อมู ลโดยขอความร่วมมื อผู้ บริ หารสถานศึก ษาโรงเรี ยนในกลุ่ม เครื อ ข่ ายพั ฒ นา
การศึก ษาเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จัง หวัดเชียงราย สัง กั ดสานักงานเขตพื้ นที่การศึก ษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 และผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามของแต่ละโรงเรียนด้วยตนเอง
3. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามภายในเวลาที่กาหนด และได้รับแบบสอบถาม
คืน จานวน 219 ฉบับ
4. นาแบบสอบถามที่ได้คืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ ก่อนนาไปวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์
ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ในการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
นาแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลใช้ความถี่ (Frequency) และ
ร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารสถานศึก ษาที่ปฏิบัติในปัจจุบันและบทบาทผู้บริห าร
สถานศึกษาที่พึงประสงค์ใ นการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภ ายในสถานศึก ษาพหุวัฒนธรรม กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ทั้ ง นี้ ใ นการวิ เ คราะห์ ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนที่ ไ ด้ จ ากการตอบ
แบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ในการวิเ คราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ Best (อ้างอิงใน สมบูรณ์
เอี่ยมศิลปะชัย , หน้า 57) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แสดงว่า บทบาทในปัจจุบันและพึงประสงค์ของผู้บริหารมี
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แสดงว่า บทบาทในปัจจุบันและพึงประสงค์ของผู้บริหารมี
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แสดงว่า บทบาทในปัจจุบันและพึงประสงค์ของผู้บริหารมี
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้อยู่ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แสดงว่า บทบาทในปัจจุบันและพึงประสงค์ของผู้บริหารมี
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แสดงว่า บทบาทในปัจจุบันและพึงประสงค์ของผู้บริหารมี
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
พหุวัฒนธรรม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นคาถามแบบปลายเปิด ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติ ดังนี้
1. ค่าความตรงของเครื่องมือ สูตร IOC 
= R

N

เมื่อ

IOC

คือ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
 R คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญ
N

2. สถิตพิ นื้ ฐาน
2.1 ค่าร้อยละ (Percentage = %)
2.2 ค่าเฉลี่ย (μ)

x
μ= 
เมื่อ

N

แทน ค่าเฉลี่ยประชากร
 x แทน ผลบวกของข้อมูลทั้งหมดในประชากร
N
แทน จานวนของประชากร
2.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
μ

Σ(𝑥̅ −𝜇)

เมื่อ

σ=√ N
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
σ
𝑥
μ
N

แทน คะแนน
แทน ค่าเฉลี่ยของประชากร
แทน จานวนของประชากร

ผลการศึกษา
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.20 และเพศชาย ร้อยละ 36.80 ช่วงอายุ 31-40 ปี
ร้อยละ 34.20 ช่วงอายุ 20-30 ปี ร้อยละ 23.70 อายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้ นไป ร้อยละ 21.90 ช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ
20.20 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 58.90 ปริญญาโท ร้อยละ 39.73 ต่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 1.37
ประสบการณ์ในการทางาน มากกว่า 15 ปี ร้อยละ 33.30 น้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับ 5 ปี ร้อยละ 26.30 ระหว่าง
6–10 ปี ร้อยละ 26.30 ระหว่าง 11–15 ปี ร้อยละ 14.10 ตาแหน่งหน้าที่ ครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ร้อยละ 94.52
ผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 3.65รองผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 1.83
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1. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาพหุวัฒนธรรม
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบว่า
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาพหุวัฒนธรรม
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการนาข้อมู ลจากการรายงานมาพัฒนาและปรับปรุง อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ ด้านการนิเทศ กากับ ติดตามประเมินผลและด้านการประเมินผล สรุปและจัดทารายงาน ส่วนด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านการวางแผน
บทบาทผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษาที่ พึง ประสงค์ ใ นการบริ ห ารจั ดการแหล่ ง เรี ย นรู้ ภ ายในสถานศึก ษาพหุ
วัฒนธรรม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการนาข้อมูลจากการรายงานมาพัฒนาและปรับปรุง
รองลงมาคือ ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านการดาเนินงานจัดแหล่ง เรียนรู้ใน
สถานศึกษา สามารถแยกประเด็นได้ดั้งนี้
1.1 บทบาทผูบ้ ริหารสถานศึกษาในปัจจุบันด้านการวางแผน บทบาทการ วางแผนการจัดระบบการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ผู้มีสว่ นร่วมมีการประเมินสถานการณ์ภายใน ภายนอก (SWOT) สถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ อยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือ สถานศึกษามีการวางแผนการดาเนิ นงาน/โครงการที่ก าหนดในรู ปแบบปฏิทินเพื่ อติด ตามผลการ
ดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนด อยู่ใ นระดับมาก ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ สถานศึก ษามีก ารนาผลการ
(SWOT) มาพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่พึ ง ประสงค์ด้านการวางแผน บทบาทการ วางแผนการจัดระบบการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามีการวางแผนการดาเนินงาน/โครงการที่กาหนดในรูปแบบปฏิทินเพื่อติดตามผลการ
ดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนด อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษามีการกาหนดนโยบายการจัดแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยคานึงถึงจุดมุ่งหมายของหลัก สูตรการศึก ษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้มีสว่ นร่วมมีการประเมินสถานการณ์ภายใน ภายนอก (SWOT) สถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ อยู่ใน
ระดับมาก ตามลาดับ
1.2 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันด้านการนาแผนสู่ก ารปฏิบัติ บทบาทการดาเนินงาน การ
พัฒนาบุคคลให้มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะงานการจัดแหล่งการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาพหุวัฒนธรรมอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้บุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกได้มีส่วนร่วมในการจัดแหล่ง เรียนรู้ภ ายในสถานศึก ษา อยู่ใ นระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คื อ
สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา บูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ใน
ระดับมาก ตามลาดับ
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ด้านการนาแผนสู่ก ารปฏิบัติ บทบาทการดาเนินงาน การ
พัฒนาบุคคลให้มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะงานการจัดแหล่งการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาพหุวัฒนธรรมอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษามีการกระจายงานให้บุคลากร
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ในสถานศึกษาได้มีสว่ นร่วมอย่างทั่วถึง อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้บุคคล
ทั้งภายในและภายนอกได้มีสว่ นร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
1.3 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันด้านการดาเนินงานจัดแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา บทบาทการ
ดาเนินงานการจัดทรัพยากร อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกและสนับสนุนทรัพยากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชุมชนหรือเขตพืน้ ที่บริการ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่ เช่น ห้องสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องนาฏศิลป์ ห้องศิลปะ สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน ธนาคารโรงเรียน เป็นต้น อยู่ในระดับ
มาก ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษามีการจัดสนามกีฬ า มุม BBL สนามเด็กเล่น และมีการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่าเสมอ อยู่ในระดับมาก และสถานศึกษามีการจัดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ครู นักเรียน และ
ประชาชนได้อ่านข่าวสารต่างๆ อยู่ในระดับมาก
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ด้านการดาเนินงานจัดแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา บทบาท
การดาเนินงานการจัดทรัพยากร อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกและสนับสนุ นทรัพยากร โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่ เช่น
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องนาฏศิลป์ ห้องศิลปะ สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน ธนาคารโรงเรียน เป็นต้น
อยู่ใ นระดับมากที่สุ ด รองลงมาคือ สถานศึกษาเปิด โอกาสให้ สถาบันก ารศึก ษาต่ าง ๆ เข้ามาแนะแนวเกี่ ย วกั บ
การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ สถานศึกษามีการจัดสนาม
กีฬามุม BBL สนามเด็กเล่น และมีการปรับปรุงพัฒ นาอย่างสม่าเสมอ อยู่ในระดับมาก และสถานศึกษาได้จัดแหล่ง
เรียนรู้ หรือ กิจกรรมการเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ได้อย่างทั่วถึง อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
1.4 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันด้านการนิเทศ กากับ ติดตามประเมินผล บทบาทการนิเทศ
ก ากั บ ติดตามประเมินผล โดยรวมอยู่ใ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุ ด คื อ
สถานศึกษามีเครื่องมือประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย อยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือ สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภ ายในสถานศึก ษาที่มีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการใ ช้ศึ ก ษา
เรียนรู้ อยู่ในระดับมาก สถานศึกษามีการพัฒนาและบารุงรักษาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด อยู่ในระดับมาก และสถานศึกษามีการนาประเมินผลการและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริการ
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษามาพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรีย นรู้ในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือ สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ สมศ. ผู้ปกครอง
และประชาชนที่ไ ด้ม าใช้บริการแหล่ง เรียนรู้ภ ายในสถานศึก ษา ได้มีส่วนร่วมในการประเมินและให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ด้านด้านการนิเทศ กากับ ติดตามประเมินผล บทบาทการ
นิเทศ กากับ ติดตามประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
สถานศึก ษามีการนาประเมินผลการและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกั บการบริก ารแหล่ง เรียนรู้ใ นสถานศึก ษามาพั ฒ นา
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษามีเครื่องมือประเมินผลการใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย อยู่ในระดับมากที่สุด สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ สมศ. ผู้ปกครองและประชาชนที่ได้มาใช้บริการแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา ได้มีสว่ นร่วมในการประเมินและให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา อยู่
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ในระดับมากที่สุด สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่มีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการใช้ศึกษา
เรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ สถานศึกษามีการพัฒนาและบารุงรักษาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามระยะเวลาที่กาหนด อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
1.5 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันด้านการประเมินผล สรุปและจัดทารายงาน บทบาทการ
ประเมินผลสรุปและจัดทารายงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานและสรุปเป็นรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึก ษาที่ชัดเจน อยู่ใ น
ระดับมาก รองลงมาคือ สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึ ก ษาพหุ
วัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ สถานศึกษามีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาพหุวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่พึง ประสงค์ด้านการประเมินผล สรุปและจัดทารายงาน บทบาทการ
ประเมินผลสรุปและจัดทารายงาน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คื อ สถานศึ ก ษาน าหลั ก การชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ PLC (Professional Learning Community) มาใช้ ใ นการ
ประเมินผลการดาเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ภ ายในสถานศึก ษาพหุวัฒนธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาพหุวัฒนธรรม อยู่ในระดับ
มาก และสถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานและสรุปเป็นรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาที่ชัดเจน
อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ สถานศึกษามีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาพหุวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง อยู่ในระดับมาก
1.6 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันด้านการนาข้อมูลจากการรายงานมาพัฒนาและปรับปรุง
บทบาทการน าข้ อ มู ล จากการรายงานมาพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณา พบว่ า
สถานศึกษานาข้อมูลจากการรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อทาแผนขยายผล ต่อ
ยอดการปรับปรุงให้สามารถนามาใช้ในการประกอบการใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนมี
ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก
บทบาทผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาที่ พึง ประสงค์ ด้ า นด้ านการนาข้ อ มูลจากการรายงานมาพัฒนาและ
ปรับปรุง บทบาทการนาข้อมูลจากการรายงานมาพัฒนาและปรับปรุง โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณา
พบว่า สถานศึกษานาข้อมูลจากการรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อทาแผนขยาย
ผล ต่อยอดการปรับปรุงให้สามารถนามาใช้ในการประกอบการใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ อยู่ในระดับมากที่สุด

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันและบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา
ที่พึง ประสงค์และเพื่ อ ศึก ษาแนวทางของบทบาทผู้ บริห ารสถานศึก ษาในการบริ ห ารจั ดการแหล่ง เรีย นรู้ภ ายใน
สถานศึกษาพหุวัฒนธรรม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีประเด็นที่
น่าสนใจ ผู้ศึกษาได้นาผลการศึกษามาอภิปรายเพื่อเป็นการขยายผลการวิจัยให้ชัดเจนยิ่ง ขึ้น ตลอดจนสามารถนา
ผลการวิจัยไปใช้เกิดประโยชน์ต่อไป ไว้ดังนี้
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1. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันของบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาพหุวัฒนธรรม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยรวม
อยู่ในระดับ มาก นั้น เนื่องจาก ตามหลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พ.ศ 2544 ให้สถานศึกษาทุกสังกัดและทุกขนาด
ต้องพัฒนาการจัดแหล่งเรียนรู้หรือใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีบทบาทตาม
กรอบภาระหน้าที่ของงานการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกั บบริบทของสถานศึกษา สอดคล้องกั บผล
การศึกษาของอดิพันธ์ อมาตยคง (2552, หน้า 96-104) ได้ศกึ ษาการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม พบว่า การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสมุทรสงครามในระดับ มากนั้น ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของ
ครู ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ารจั ด การศึ ก ษาต้ อ งจั ด บรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอานวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อม
กันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ที่สง่ เสริมการดาเนินการและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา มีปัญหาและอุปสรรคสาคัญคือ มีงบประมานจากัด
ทาให้สถานศึกษาไม่สามารถนานักเรียนไปเรียนยังแหล่งเรียนรู้ตามกาหนดเวลา การนานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้อาจ
เกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียน แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดมีจากัด และขาดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะถ่ายทอดความรู้ สถานศึกษา
ควรประสานกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแสวงหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและใน
ชุมชนเพิ่มขึน้ เพื่อให้ตรงกับความต้องการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และได้สอดคล้องกับวิจัยของพรรณี เสี่ยงบุญ
ธีรวัฒน์ เยี่ยมแสงและศักดิ์พงศ์ หอมนวล (2553) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้
ที่เ น้นผู้เ รียนเป็นสาคัญ โรงเรียนบ้านหนองบัวคู อาเภอนาดูน สานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษามหาสารคาม เขต 2
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาการดาเนินงานเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ การดาเนินการตามแผนดาเนินการพัฒนา เกิดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนเพิ่มขึน้ 4 ฐาน คือ ฐาน
ห้องสมุด ฐานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฐานสวนป่านานาพันธุ์ และฐานสวนเกษตรพอเพียง และมีบรรยากาศการ
เรียนรู้ดีขึ้นเป็นที่ชื่นชมของผู้มาเยี่ยมชม ครู นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า รู้จักแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองตามความสนใจ จากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.16 ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาและการใช้แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึก ษา
ปีที่ 1-6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56
2. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ของบทบาทผู้ บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาพหุวัฒนธรรม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก นั้น เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงพางคาได้มีบทบาท
ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โดยการเปิดให้ทุกภาคส่วนของสถานศึกษาพหุวัฒนธรรมมีสว่ นรวมในการตัดสินใจ
สนับสนุน กาหนดการวางแผนอย่างเป็นระบบ กาหนดนโยบาย มีการติดตามผล ประเมินผลร่วมกันและนาผลการ
ปฏิบัติไปปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง สมชัย วงษ์นายะและ
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์. (2556) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 พบว่า 1. สภาพการบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1
และเขต 2 พบว่า สถานศึกษามีการนาข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก มีหลักเกณฑ์
การดาเนินงานที่ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง มีการนาแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ มีการตรวจสอบ
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ประเมินผล มีการปรับปรุงและการพัฒนา มีการติดตาม แก้ไขการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ที่ชัดเจน ส่วนปัญหา
ได้แก่ ครูผู้สอนให้ความสาคัญในการวางแผนการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ค่อนข้างน้อย การดาเนินงานโครงสร้าง
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน การติดตามและประเมินผล มีการจัดระบบการเก็บ
ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ ผลการประเมินไม่มีประสิทธิภาพ การปรับปรุง และการพัฒนา ไม่ไ ด้นาผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
3. การศึกษาแนวทางการจั ดการแหล่ง เรี ยนรู้ภ ายในสถานศึก ษาพหุ วัฒ นธรรม กลุ่ม เครือข่ายพั ฒ นา
การศึกษาเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย แบ่งเป็น 6 ด้าน พบว่า
ด้านการวางแผน บทบาทการวางแผนการจัดระบบการบริหารแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทโรงเรียน
ได้มีแนวทางเห็นว่า สถานศึกษาควรมีการจัดทาแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาประจาปี
มีความคิดเห็นเสนอแนะว่า ครูและบุคลากรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนทุกคนตามความเหมาะสม และสถานศึกษา
ควรมีการระดมความคิดด้านการจัดการเรียนรู้ไปในทิศทางเดียวกัน ภายในกลุ่มเครือข่ายเพื่อพัฒนาแต่ละสาระให้ดี
ขึน้ เรื่อย ๆ
ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ บทบาทการดาเนินงาน การพัฒนาบุคคลให้มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะงานการ
จัดแหล่งการเรียนรู้ ได้มีแนวทางเห็นว่า สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรตามความถนัดตาม
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เกิดองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านการดาเนินงานจัดแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา บทบาทการดาเนินงานการจัดทรัพยากร อุปกรณ์และ
สิ่งอานวยความสะดวกและสนับสนุนทรัพยากร ได้มีแนวทางเห็นว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาควรมีก ารจัด
แหล่งเรียนรู้และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในสถานศึกษาพหุวัฒนธรรม เช่น การเตรียมตัวผู้เรียน ครู บุคลากร
อาหาร พาหนะ วัน เวลาสถานที่ ที่เหมาะสมกับวัยและหลักสูตรสถานศึกษา ควรจัดทาให้ถูกต้องและปลอดภัย
ด้านการนิเทศ กากับ ติดตามประเมินผล บทบาทการนิเทศ กากับ ติดตามประเมินผล ได้มีแนวทางเห็นว่า
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการนิเทศตามแผนงานให้เป็นปัจจุบัน ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและได้มีข้อเสนอแนะควรให้รายงานผลการปฏิบัติงานทันที เพื่อการบริหารโครงการสู่เป้าหมายที่ /กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านการนาข้อมูลจากการรายงานมาพัฒนาและปรับปรุง บทบาทการนาข้อมูลจากการรายงานมา
พัฒนาและปรับปรุง ได้มีแนวทางเห็นว่า สถานศึกษาควรมีการประชุ มเพื่อสรุปผล มีการนาข้อมูลที่ได้นามารายงาน
และนามาพัฒนาเพื่อปรับปรุงการศึกษาให้พัฒนาดียิ่งขึ้น
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุภามาศ อ่าดวง (2554) ได้วิจัยเรื่องแนวทางการจัดแหล่งเรียนรู้ในวัดเพื่อ
เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลการวิจัยพบว่า การจัดแหล่งเรียนรู้ในวัดเพื่อเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านจุดมุ่งหมายและนโยบาย ด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในวัด ด้านบุคลากร ด้าน
กิจกรรมที่วัดจัดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชน ด้านการสร้างภาคีเครือข่ายกับ
แหล่งเรียนรู้ และด้านการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยด้านจุดมุ่งหมายและนโยบายมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด แนว
ทางการจัดแหล่งเรียนรู้ในวัดเพื่อเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ ด้านจุดมุ่งหมายและนโยบาย
เน้นให้ผู้ใช้บริการทุกคนได้เข้ามาศึกษาภูมิปัญญาท้ องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้
ภายในวัด เป็นการจัดการทางานอย่างมีระบบโดยกาหนดระเบียบแบบแผนการทางานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการจัดแหล่งเรียนรู้ เน้นให้บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งมี จิต
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อาสาในงานการพัฒนาอีกด้วย ด้านกิจกรรมที่วัดจัดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ กิจกรรมทัศนศึกษาใน
วัด กิจกรรมการอบรมระยะสั้น รวมไปถึงกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบระยะยาว ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ประชาชนควรเป็นผู้ใช้บริการที่ดีให้การสนับสนุน กิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง และควรเป็นผู้จัดแหล่ง
การเรียนรู้โดยเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในแหล่งการเรียนรู้ ด้านการสร้างภาคีเครือข่ายกับ
แหล่ง เรียนรู้ ควรให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการจัดแหล่งเรียนรู้ ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ ควรให้ การ
สนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาระบบการจัดการให้แก่แหล่งเรียนรู้ในวัด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
พหุวัฒนธรรม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้ง
6 ด้าน ดัง นั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่ง เสริม ให้ครูปฏิบัติก ารสอนและบุคลากรทุก ฝ่ายในสถานศึก ษาร่วมกัน
ดาเนินงานตามขอบข่ายการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เ ป็นไปอย่างถูก ต้องและเป็นระบบ
ต่อเนื่อง
2. ด้านการวางแผน บทบาทการวางแผนการจัดระบบการบริหารแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทโรงเรียน
ควรมีการพัฒนาแผนที่มีคุณภาพ มีการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจประเด็นกลยุทธ์การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาพหุวัฒนธรรมอย่างชัดเจน
3. ด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ บทบาทการดาเนินงาน การพัฒนาบุคคลให้มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะงานการ
จัดแหล่งการเรียนรู้ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาบุคคลให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานการจัดแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาพหุวัฒนธรรมนั้น ควรมีการส่งเสริมการพัฒนาวิช าชีพให้กั บครูปฏิบัติการสอนและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบให้มีความรู้ มีทักษะ ทัศนคติและเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้เกิดการยอมรับ
หรือ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและความคิดรวบยอดต่อตนเอง (Self-concept) จัดการสอนโดยการบูรณาการหรือผนวก
รวมเนื้อหาเกี่ยวกับชาติพันธุ์ของนักเรียนในชั้นเรียนไปในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและควรเชื่อมโยง
การใช้ส่อื เทคโนโลยีที่เป็นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. ด้านการดาเนินงานจัดแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา บทบาทการดาเนินงานการจัดทรัพยากร อุปกรณ์และ
สิ่งอานวยความสะดวกและสนับสนุนทรัพยากร อาจนายุทธศาสตร์เดิมที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงและนาไปสู่การปฏิบัติให้
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและควรมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจกาหนดในรูปแบบโครงสร้างการบริ ห าร
จัดการแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางสถานศึกษาพหุวัฒนธรรม กล่าวคือมีฝ่ายดูแลงานในส่วนของการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาพหุวัฒนธรรมโดยเฉพาะเพื่อทาหน้าที่ในการพัฒนากิจกรรมหรือหลักสูตร ตลอดจนจัดสรร
งบประมาณ อีกทั้งดูแลทรัพยากร อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกและสนับสนุนทรัพยากร
5. การนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล บทบาทการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล ควรมีการดาเนินการ
นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลเพื่อเป็นการตรวจสอบความสาเร็จในการปฏิบัติงานของบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา
ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาพหุวัฒนธรรม อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคเรียน
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6. การประเมินผล สรุปและจัดทารายงาน ด้านบทบาทการประเมินผลสรุปและจัดทารายงาน ควรกาหนดไว้
เป็นส่วนหนึ่งของแผน/โครงการ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารโครงการ และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้รับทราบความ
เป็นไปของการดาเนินโครงการสามารถตรวจสอบ ควบคุม และติดตามงานได้ ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานจะสามารถ
ปฏิบัติง านได้ตามแผน มีความระมัดระวัง และเตรียมพร้อมที่จะทางานมากขึ้น เพื่อเตรียมรับการตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. การนาข้อมูลจากการรายงานมาพัฒนาและปรับปรุง บทบาทการนาข้อมูลจากการรายงานมาพัฒนาและ
ปรับปรุง ควรมีการติดตาม ควบคุม กากับ เพื่อตรวจสอบแผน หาข้ อมูลในการปรับแผนใหม่และจัดทาแผนใหม่ ซึ่ง
เป็นการเริ่มต้นวงจรของแผนต่อไป
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยขยายผลในเชิงพัฒนาโดยการนารูปแบบหรือแนวทางของบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา
ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภ ายในสถานศึกษาพหุวัฒนธรรมไปใช้ไปใช้ ในรูปแบบของการวิจัยเครือข่ายกับ
สถานศึกษาอื่น ๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายภาคีภาคประชาชนให้เข้ามามีสว่ นร่วม
2. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภ ายในสถานศึก ษาพหุ
วัฒนธรรมกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
3. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาพหุวัฒนธรรมกับการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
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พหุวัฒนธรรม กลุ่มเครือข่ายพัฒ นาการศึกษาเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดย
ได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.น้าฝน กันมา ที่ได้ ให้คาแนะนา ตรวจแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างใกล้ชิด
มาโดยตลอด ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่านที่
ได้ให้ความอนุเคราะห์วชิ าความรู้ ทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีส้ มบูรณ์ยิ่งขึ้นและเป็นความรู้อันทรงคุณค่า
แก่ผู้วจิ ัย
ขอขอบพระคุ ณ ผศ.ดร.รั ก ษิ ต สุ ท ธิ พ งษ์ อาจารย์ ส าขาการบริ ห ารการศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย การศึ กษา
มหาวิทยาลัยพะเยา นายปุณณวิช เทพสุรินทร์ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเวียงพานและนายเสกสรร ทุนอินทร์
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันทราย ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการจัด
ทาการศึก ษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้ง นี้ และผู้บริหารสถานศึก ษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาใน
โรงเรียนกลุ่ม เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงพางคาทั้ง 8 โรงเรียนทุก ท่าน ที่ใ ห้ความอนุเ คราะห์สละเวลาตอบ
แบบสอบถาม ตลอดจนเพื่อน ๆ สาขาการบริห ารการศึก ษาที่มีส่ วนช่ วยเสริม สร้า งก าลัง กายก าลัง ใจจนท าให้
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีส้ าเร็จเสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดี
ประโยชน์และคุณค่าอันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาเพื่อบูช า
พระคุณบิดา มารดา ผู้มีพระคุณทุกท่าน และบุรพาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้การศึกษาแก่ผู้ศึกษาค้นคว้าจนบรรลุผลสาเร็จ
ด้วยดี
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ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
พะเยา
Factors affecting work happiness of support personnels in University of
Phayao
จตุพร ไชยราช1* และ รักษิต สุทธิพงษ์2
Jatuporn chairach1* and Ruksit Sutthipong2
บทคัดย่อ
การศึ ก ษา ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความสุ ข ในการท างานของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทางานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา และ 2) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ พนักงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ปฏิบัติงานจริง ประจาปี 2560 จานวน 823 คน กาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 265 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า ระดับปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
พะเยา ปัจจัยที่ดีที่สุดที่ส่ง ผลต่อความสุขในการทางานของพนัก งานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 จานวน 1 ตัว ได้แก่ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน
คาสาคัญ: ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางาน

Abstract
A Study of the factors affecting the happiness of work of the support staff of Phayao University Objectiver
1. To study the level of happiness of working staff of Phayao University Supporting Staff. And 2. To study the
factors affecting Work happiness of Phayao University Support Staff. The samples used in the study were the
support staff of Phayao University who performed the actual works in the year 2017. Determine the sample size
using the tables provided by Crazy and Morgan. There were 265 samples.Tools used to collect data.The statistics
are used to analyze the data.The frequency of the standard deviation. And stepwise multiple regression analysis.
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factors affecting job happiness of Phayao University support staff.The best factors affecting job happiness of Phayao
University support staff. At the .01 level of signifiacance. Factors related to workplace relationships.
Keywords: Factors affecting work happiness of support personnels

บทนา
ความสุข เป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ ทุก คนต่างแสวงหาความสุขในชีวิต ทั้ง ความสุขในครอบครัว
ความสุขในที่ทางาน เมื่อถึงวัยทางานทุกคนต่างก็ปรารถนาที่จะได้รับความสุขในการทางานและมีความสุขในสถานที่
ทางาน ดังนั้น ความสุขในการทางานจึงเป็นเรื่องที่สาคัญ คนเราจะใช้เวลาประมาณ อย่างน้อย 8 ชั่วโมงในการทางาน
และอยู่ใ นที่ทางาน หรือ 1 ใน 3 ของแต่ละวัน ทั้ง นี้ ความสุขในการทางานเกี่ยวข้องกับปั จจัยต่าง ๆ หลากหลาย
ประการ เช่น มีความมั่นคง มีสวัสดิการ ค่าตอบแทนที่เ หมาะสม มีสถานที่ทางานน่าอยู่ สัง คมในองค์ก รอบอุ่ น
มีนโยบายการบริหารจัดการที่ดี ผู้นามีวิสัยทัศน์ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลให้บุคคลในองค์กรมีพ ลัง
แรงกายแรงใจในการทุ่ม เทเพื่อองค์กร บุคลากรมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ส่ง ผลให้องค์ก รประสบความสาเร็จ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ องค์การอนามัยโลก ที่กล่าวว่า องค์กรที่จะทาให้คนในองค์กรมีความสุขได้นั้น ควรเป็น
องค์กรสุขภาวะ หรือ Healthy workplace คือ เป็นองค์กรที่ใ ห้ก ารป้องกั น ส่งเสริม สนับสนุนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานในองค์กร โดยเน้นว่าต้องอาศัยการพัฒนา 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพขององค์กรให้น่าอยู่ มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้องการจาเป็น รวมถึง
เทคโนโลยี อุปกรณ์ ที่ทันสมัยและปลอดภัยต่อการใช้งาน 2) การพัฒนาด้านจิตสังคม คือ การสร้างบรรยากาศในการ
ทางาน การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในองค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม และ
การปฏิบัติที่ดี เพื่อให้เอือ้ หรือเป็นแรงเสริม แรงจูงใจให้เกิดความสุขในการทางาน 3) การพัฒนาสิ่งเอื้ออานวยสุขภาพ
อนามัยในที่ทางานของทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพในที่ทางาน ได้แก่ การจัดสิ่งสนับสนุนและการจัดบริก ารด้าน
สุขภาพ เช่น ข้อมูลข่าวสาร บุคคลต้นแบบ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ การตรวจสุขภาพ
ประจาปี อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทางานมีความปลอดภัย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทางานซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพ
ชีวิตทั้งด้านร่างกาย และจิตใจของบุคลากร และ 4) การพัฒนาความร่วมมือกับชุมชน
การทางานอย่างมีความสุข เป็นสิ่ง ที่คนทางานทุก คนในองค์ก รปรารถนา เพราะหากมีความสุขแล้วนั้น
คนย่อมเกิดความรู้สกึ รัก หวงแหน และผูกพันต่อองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมาย คือ
ความสาเร็จขององค์กรตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยมุ่ง พัฒนาตนเอง กระบวนการทางาน เพื่อให้ง านประสบ
ความสาเร็จ (Manion, 2003) สอดคล้องกับ Davenport (2000 อ้างอิงใน ธัญยากร อัญมณีเจริญ, 2555) กล่าวว่า คน
เป็นทรัพย์สินที่มีค่าขององค์การ มีความสามารถ มีพลังซึ่งองค์การไม่ควรมองข้าม และสามารถสร้างข้อได้เปรียบใน
โลกธุรกิจ และจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันอยู่ในภาวะถดถอยส่งผลให้องค์การจานวนมากปรับโครงสร้าง
งาน โครงสร้างองค์การ เปลี่ยนแปลงระบบการจัดการ ลดจานวนพนักงาน ลดเวลาการทางาน หรือแม้กระทั่ง ปิด
กิจการ เป็นการเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่พนักงาน ท่ามกลางวิกฤตการณ์ในสังคม ปรากฏว่ามีความพยายามที่จะทา
ให้มนุษย์ได้ดารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข โดยเน้นว่าการพัฒนาควรจะกลับไปสู่ในเรื่องจิตใจภายในตัวมนุษย์ นอกจากนี้
ศิริกุล จันพุ่ม (2543) กล่าวว่า มุมมองหนึ่งของความสุข คือ การลดความทุกข์ หรือความอึดอัดไม่สบายใจหรือกาย
แม้ว่าจะได้รับตอบสนองความพึงพอใจด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ให้พนักงานหรือคนในบริษัท แต่ถ้าความทุกข์ยังอยู่ เช่น
เพื่อนร่วมงานขัดแย้งกัน อิจฉาริษยากัน ใส่ร้ายกัน ที่ทางานมีแต่ความเครียด สุขภาพเสื่อมโทรม ฯลฯ ตลอดเวลา
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แม้ว่ามีผลตอบแทนที่ดีก็ชะลอให้ทางานต่อได้แค่ชั่วคราว หรืออยู่กันไปก็แบบไม่มีความสุข เพราะความทุกข์ยังอยู่ใน
ทุกมุมของที่ทางาน ซึ่งสอดคล้องกับคาสอนของ ท่าน ว. วชิรเมธี (2552 อ้างอิงใน ธัญยากร อัญมณีเจริญ, 2555)
กล่าวไว้ว่า “มนุษย์ในยุคทุนนิยมทางานหนักกว่าในทุกยุคทุกสมัย จนการทางานกลายเป็นกิจกรรมหลักของชีวิต ที่
พร่าเอาเวลา กาลังกาย กาลังความคิด หรือแม้แต่ความอบอุ่นไปจากชีวิตจนน่าวิตกยิ่ง มนุษย์ในยุคทุนนิยม ทางาน
มาก แต่มีคุณภาพชีวิตน้อย มีงานมาก แต่มีเวลาใช้เงินน้อย มีเทคโนโลยีสูง แต่มีความสุขต่า มีความรับผิดชอบสูง แต่
มีภูมิคุ้ม กั นสุขภาพต่า” ดัง นั้น การสร้างความสุขในที่ทางานถือว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่ างยิ่ง ที่ทาให้ก ารบริ ห าร
องค์การเป็นไปได้ด้วยความราบรื่น เนื่องจากการที่คนในองค์การมีความสุข จะเป็นการเพิ่มทั้งปริมาณ และคุณภาพ
ของผลผลิต ก่อให้เ กิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ลดความเครียดและความขัดแย้ง ในองค์ก าร ซึ่งช่วยให้
องค์การเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความสุขเป็นหัวใจสาคัญในการที่จะทาให้คนสามารถทางานได้อย่างมีคุณ ภาพ เมื่อคนมีความสุขกั บการ
ทางานและในสถานที่ทางานแล้ว ย่อมมีพฤติกรรมในทางบวก สามารถขับเคลื่อนหรือนาพาองค์กรไปสู่เป้าหมายของ
องค์ก ร ซึ่ง จะส่ง ผลดีต่อองค์กร แต่หากคนในองค์กรไม่มีความสุขในการทางานหรือในสถานที่ทางานแล้ว ย่อมมี
พฤติกรรมไปในทิศทางลบ เช่น ไม่ตั้งใจปฏิบัติงาน ทางานไม่ มีประสิทธิภาพ ขาดงาน ลางานบ่อย หรืออาจลาออก
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีปัจจัยที่หลากหลายในการนามาเป็นตัวกาหนดการสร้างความสุขในการทางาน
เช่น สภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลักษณะงานที่มีความท้าทาย ปฏิบัติงานโดย
ใช้ทัก ษะที่หลากหลาย มีอิสระในการทางาน มีโ อกาสเจริญก้าวหน้าในงาน รวมถึง สัมพันธภาพในที่ทางาน ได้แก่
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน เป็นต้น โดยผลการศึกษาของ จินดาวรรณ รามทอง, 2558; นภัชชล
รอดเที่ยง, 2550; บัณฑิตา คาโฮม, 2554; สิรินทร แซ่ฉั่ว, 2553; Diener and Myers, 2003 พบว่า สัมพันธภาพในที่
ทางาน ลัก ษณะงาน และสภาพแวดล้อมในการทางานเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานของบุคลากรใน
องค์ก ร ซึ่ง สอดคล้องกั บ อารดา บุญเลิศ (2552) กล่าวว่า หากผู้บริหารองค์ก าร ต้องการให้องค์ก ารประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด ควรให้ความสาคัญกับทรัพยากรมนุษย์ โดยการสร้างบรรยากาศในการทางานให้
น่าอยู่ อบอุ่น รู้สึกปลอดภัย ได้รับค่าจ้างหรือสวัสดิก ารที่เ หมาะสมกั บงานที่ทา รวมทั้ง สนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ที่
เอื้ออานวยต่อความสะดวกในการท างาน จนการทางานประสบผลสาเร็จ ซึ่ง จะส่ง ผลต่อความสุขของบุคลากร
ในองค์การ นั่นเอง โดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสุขในการทางาน ประกอบด้วย ปัจจัยภายในจิตใจของแต่ละบุคคล เช่น
ความพึง พอใจในงาน แรงจูง ใจ การเสริม แรง ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน สวัสดิก ารต่าง ๆ และปัจจัยภายนอก เช่น
บรรยากาศในที่ทางานที่ปลอดภัย เอือ้ ต่อความสาเร็จในการทางาน มีผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานที่ดี รู้สกึ อบอุ่น
จนก่อให้เกิดความรักความผูกพันต่อองค์การ ยอมทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพื่อพัฒนาองค์การไปสู่เป้าหมายความสาเร็จ
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ มีหน่วยงานประกอบด้วย 8 กอง 15 คณะ 3 วิทยาลัย
1 วิทยาเขต 1 โรงเรียนสาธิต 9 ศูนย์ 5 หน่วยงาน และส่วนงานที่เรียกชื่ออื่นอีก 3 หน่วยงาน มีบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน จานวนทั้งสิ้น 1,634 คน มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ
(Comprehensive University) โดยมีปณิธาน ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (มหาวิทยาลัยพะเยา, 2560)
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พนักงานสายสนับสนุน เป็นทรัพยากรบุคคลกลุ่ม หนึ่ง ของมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทหน้าที่ใ นการสนั บสนุ น
และเอื้ อ อ านวยความสะดวกให้แ ก่ผู้ บ ริห าร อาจารย์ นิ สิ ต และผู้ ม าติ ด ต่ อ ทั้ ง การติ ด ต่ อ ระหว่ า งหน่ว ยงานใน
มหาวิทยาลัย หน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย และผู้ปกครองนิสติ และมีบทบาทสาคัญที่ต้องปฏิบัติตามภารกิจหลัก ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพนักงานสายวิชาการ จากสภาพการปฏิ บัติงานตามบทบาทหน้าที่
ของสายสนับสนุนในการให้บริการกับผู้ที่มาติดต่อหลากหลายกลุ่ม หลากหลายความต้องการ และประกอบกับสภาพ
การแข่งขันในสังคมปัจจุบัน รวมถึงสภาพแวดล้อมในที่ทางาน เช่น ห้องคับแคบ อุณหภูมิ แสง เสียง ไม่เอื้อต่อการ
ทางาน ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจในการสั่งการ มากกว่าการทางานแบบมีส่วนร่วม ทาให้บรรยากาศในที่ทางานน่าเบื่อ
หน่าย ผู้ร่วมงานเกิดความคับข้องใจ จนก่อให้เ กิด ความเครียด นาไปสู่ก ารไม่มีความสุขในการทางาน ส่ง ผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานลดลง และนาไปสู่การลาออกของบุคลากรในที่สุด (อารดา บุญเลิศ,2552; จินดาวรรณ ราม
ทอง, 2558)
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขึ้น (2558-2561) โดยให้ความสาคัญ
กับทรัพยากรมนุษย์ เพราะถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่า และมีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้องค์กรประสบความสาเร็จ
ได้อย่างยั่งยืน โดยได้กาหนดประเด็นกลยุทธ์เพื่อพั ฒนา 3 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บ้านน่าอยู่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 งานได้ผล และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คนเป็นสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์และความสุขร่วมกันภายใต้หลักการ Healthy Workplace เพื่อทาให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นองค์ กรที่นา่
อยู่ มีความปลอดภัย มั่นคง มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง ทั้งการประชุม อบรม สัมมนา และ
การศึกษาต่อ สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ มีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มี ค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การจั ด สวั ส ดิ ก ารต่ า ง ๆ เช่ น รถรั บ -ส่ ง การตรวจสุ ข ภาพประจ าปี เป็ น ต้ น
(มหาวิทยาลัยพะเยา, 2558) แต่จากข้อมูลการลาออกของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2560
พบว่า มีพนักงานลาออกทัง้ สิน้ จานวน 60 คน ประกอบด้วย พนักงานสายวิชาการ จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 45
และพนั ก งานสายสนั บ สนุ น จ านวน 33 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 55 โดยสาเหตุ ที่ ล าออกส่ ว นใหญ่ คื อ ได้ ง านใหม่
(มหาวิทยาลัยพะเยา, 2560) ซึ่ง จากข้อมูลจะพบว่า พนัก งานสายสนับสนุนมีสถิติก ารลาออกมากกว่าพนัก งาน
วิชาการ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาระดับความสุขในการทางาน รวมถึงปัจจัยที่สง่ ผลต่อความสุขในการทางาน
ของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ผลการวิจัยเป็นข้อมูลสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร ตลอดจน
ผู้เ กี่ยวข้อง ในการนาไปประยุกต์ใ ช้เ ป็นแนวทางในการก าหนดแผนกลยุ ทธ์เ พื่อสร้ างความสุขในการทางานของ
พนั ก งาน อั น จะส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยพะเยา ให้สูงขึน้ ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
วัตถุ ประสงค์ใ นการศึกษาครั้ง นี้ (1) เพื่อศึก ษาระดับความสุ ขในการท างานของพนัก งานสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยพะเยา (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
พะเยา (3) เพื่ อ สร้ า งพยากรณ์ ที่ ดี ที่ สุ ด ของปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความสุ ข ในการท างานของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยพะเยา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ประสบการณ์การทางาน
5. ตาแหน่ง

ปัจจัยความสุขในการทางาน ประกอบด้วย
1. ความสัมพันธ์ในที่ทางาน
2. ลักษณะงาน
3. สภาพแวดล้อมในการทางาน

สมมุติฐานการวิจัย
1. พนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา มีความสุขในการทางานอยู่ในระดับมาก
2. สัมพันธภาพในที่ทางาน ลักษณะงาน และสภาพแวดล้อมในการทางาน มีผลต่อความสุขใน

วิธีวิทยาการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ปฏิบัติงานจริง ประจาปี
2560 จานวน 823 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) (มหาวิทยาลัยพะเยา, 2560)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ได้แก่ พนักงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ปฏิบัติงานจริง
ประจาปี 2560 จานวน 823 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) (มหาวิทยาลัยพะเยา, 2560) กาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 265 คน และ
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากร ผู้วิจัยใช้วธิ ีการสุ่ม แบบแบ่งชั้นจาแนกตามหน่วยงาน
โดยกาหนดสัดส่วน
ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวพยากรณ์ ได้แก่ พนักงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ปฏิบัติงานจริง ประจาปี 2560 จานวน
265 คน จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์การงาน และตาแหน่งงาน

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีจานวนทั้งสิน้
265 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 69.40 คน มีอายุ 30-35 ปี จานวน 114 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43 มีสถานภาพสมรส จานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 50.60 มีประสบการณ์การทางาน (ในมหาวิทยาลัย
พะเยา) 5-10 ปี จานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 50.60 มีตาแหน่งเป็นนักวิชาการศึกษามากที่สุด จานวน 97 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.60
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ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขในการทางานของพนักงาน
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา
รายการ
1. ความพึงพอใจในชีวิต
2. ความพึงพอใจในงาน
3. อารมณ์ของท่านต่องาน/การปฏิบัติงาน
เฉลี่ยรวม

S.D.
.715
.686
.650
.598

x̅
3.81
4.02
4.04
3.96

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

พบว่า ความสุขในการทางานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก (x = 3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย คือ อารมณ์ของท่านต่องาน/การปฏิบัติงาน (x = 4.04) รองลงมา คือ ความพึงพอใจในงาน (x = 4.02)
และความพึงพอใจในชีวิต (x = 3.81) ตามลาดับ
ตาราง 2 แสดงปัจจัยที่มสี ่งผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา
ปัจจัยที่มผี ลต่อความสุขในการทางาน
1. ด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน
2. ด้านลักษณะงาน
3. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน

x̅
3.95
3.99
3.80

S.D.
.599
.622
.701

การแปลผล
มาก
มาก
มาก

พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย
ด้านลัก ษณะงาน (x = 3.99) ด้านความสัม พันธ์ใ นที่ทางาน (x = 3.95) และด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน
(x = 3.80) ตามลาดับ
ตาราง 3 แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มผี ลต่อความสุขในการทางานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตัวแปร
(Y)
(X1)
(X2)
(X3)
ความสุขในการทางาน (Y)
1.00
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน (X1)
.704**
1.00
ปัจจัยด้านลักษณะงาน (X 2)
.538** .727**
1.00
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน (X 3)
.504**
.635** .780** 1.00
** มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร รวมทั้งสิ้น 3 ค่า และมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ร ะดับ .01 ทุกค่า ค่าสัม ประสิทธิ์สหสัม พันธ์มีค่าอยู่ร ะหว่าง .504-.780 ค่าสัม ประสิทธิ์สหสัม พันธ์ภายใน
ระหว่างตัวแปรอิสระที่มีค่าสูงสุด คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน กับปัจจัยด้านลักษณะงาน (r = .780)
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่มีค่าต่าสุดคือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน กับปัจจัย
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ด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน (r = .635) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในระดั บ
ค่อนข้างสูง
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความสุ ข ในการท างานของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยพะเยา กับตัวแปรอื่น ๆ พบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของพนักงาน
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง .504.704 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง และสามารถเรียงลาดับความสัมพันธ์ จากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยด้าน
ความสัม พันธ์ใ นที่ทางาน (r = .704) ปัจจัยด้านลัก ษณะงาน (r = .538) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
(r = .504) ตามลาดับ

สรุปผลและอภิปรายผล
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ ศึ ก ษาได้
กาหนดปั จ จั ย จานวน 3 ด้ า น คือ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
กับปัจจัยด้านลักษณะงาน
ผลการศึกษาพบว่า ระดับปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา
ปัจจัยที่ดีที่สุดที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .01 จานวน 1 ตัว ได้แก่ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
ปัจจัยด้านความสัม พั นธ์ ใ นที่ท างานเป็นตั วแปรที่ดี ที่สุ ด ที่ส ามารถพยากรณ์ ความสุ ขในการท างานของ
พนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความสุขในการทางาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจาก พนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยา
ส่วนใหญ่แล้วเริ่มเข้ามาปฏิบัติงานพร้อมๆ กัน และมีวัยที่ใกล้เคียงกัน ทาให้ระบบการบังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
ทางานแบบเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันซึ่งกันและกัน การพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร และเป็นกันเอง
เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานให้การยอมรับในความรู้ความสามารถในการทางาน รวมถึง
การสนับสนุนและให้ความร่ วมมือหรื อ ช่ว ยเหลือ กัน ท างานจนท าให้เ กิด ความรัก และผูก พัน ในองค์ก ร ทาให้
พนัก งานสายสนับ สนุน ของมหาวิท ยาลัย พะเยามีร ะดับ ความสุข อยู่ใ นระดับ มาก สอดคล้อ งกับ แนวคิด ของ
บัณ ฑิตา คาโฮม (2554, หน้า 7) ได้อธิบายว่ า สัม พันธภาพในที่ทางาน หมายถึง การรับรู้ของบุ ค ลากรที่ มี ต่ อ
ความสัมพันธ์หรือการปฏิบัติที่มีต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานร่วมกัน หรือ
นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะความเป็นกันเอง มีความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน ยอมรับฟังแลกเปลี่ยน
ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผู้บังคับบัญชาเข้าใจปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชา การได้มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความเป็นมิตร ผูกพัน ไม่มีความขัดแย้งกัน มีแต่ความ
จริงใจต่อกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) ได้อธิบายว่า สัมพันธภาพในที่ทางาน จะ
ก่อให้เ กิดความสัม พันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน ซึ่ง จะส่ง ผลให้มีความสุขในการทางาน สอดคล้องกั บ ชาญวิทย์
วสันต์ธนารัตน์ (2551, สื่อออนไลน์) ได้อธิบายว่า ความสุขในการทางาน คือ การสร้างองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
สร้างความสุขให้เกิดขึ้นในที่ทางาน ทาให้ที่ทางานเปรียบเสมือนเป็น บ้านหลังที่ 2 ของคนทางาน โดยมีหลักการสร้าง
ความสุขในที่ทางาน 3 ประการ คือ 1) คนทางานมีความสุข (Happy People) คือ การให้ความสาคัญกับคนในองค์กร
โดยมุ่งทาให้คนทางานมีความสุข ด้วยการส่งเสริมให้มีสุขภาพกาย และจิตใจที่ดี มีความมั่งคงในชีวิตด้านการงาน
เศรษฐกิจและสังคม มีความเป็นมืออาชีพ มีศีลธรรมอันดี มีความเป็นอยู่ที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น และเอื้ออาทรต่อ
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ตนเองและสัง คม ซึ่ง เป็นการจัดสมดุลชีวิตของมนุษย์ผ่านความสุขในโลกสามใบที่ทับซ้อนกั น ประกอบด้วย โลก
ส่วนตัว โลกครอบครัว และโลกสังคมของมนุษย์ ตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุข เรียกว่า ความสุข 8 ประการ หรือ
Happy 8 อันจะนาไปสู่ความสุขในการทางาน ทาให้คนในองค์กรเกิดความเสียสละ และจงรักภักดีกับองค์กร 2) ที่
ทางานน่าอยู่ (Happy Home) คือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดใี นที่ทางาน ทาให้ที่ทางานเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของ
พนัก งาน มีความรักความสามัคคีของคนในองค์ก ร ไม่มีปัญหาความขัดแย้ง ในการทางาน ซึ่ง จะส่ง ผลทาให้เ กิด
ความสุขกาย สุขใจ ในที่ทางาน3) ชุม ชนสมานฉั นท์ (Happy Teamwork) คือ การสร้างความรักและความสามัคคี
ภายในองค์กร มีการทางานเป็นทีม ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกั น และเอื้ออาทรกับสัง คมรอบข้าง สอดคล้องกับ
แนวคิดของ จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล (2546) อธิบายว่า ความสุขในการทางาน เป็นการกระทาในสิ่งที่ตนเองรักและพึง
พอใจ ชอบและศรัทธาในสิ่งที่ทา พึงพอใจในประสบการณ์ชีวิตที่ ตนเองได้รับ รวมถึงความต้องการให้ตนเองเป็นที่
ยอมรับและได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วไป ได้ทางานในที่ทางานที่มั่นคง มีความก้าวหน้า เข้าถึงโอกาสในการพัฒนา
มีผู้บังคับบัญชาที่มีความเมตตา กรุณา มีเพื่อนร่วมงานที่จริงใจ ได้รับสวัสดิการที่เพียงพอ รวมถึงรู้สึกได้รับ ความ
ปลอดภัยจากการทางาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Herzberg (1959, p. 117) ที่ได้กล่าวถึงทฤษฎีองค์ประกอบคู่ของ
เฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two Factor Theory) ซึ่งได้สรุปไว้ว่ามีปัจจัยสาคัญ 2 ประการที่สัมพันธ์กับความชอบหรือไม่
ชอบของแต่ละบุคคล ปัจจัยดังกล่าวคือ ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเพื่อ
จูงใจให้คนชอบและรักงานที่ปฏิบัติ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพราะเป็นปัจจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการภายในของแต่ละบุคคลได้ด้วย ได้แก่ 1) ความสาเร็จในการทางาน
ของบุคคล 2) การได้รับการยอมรับนับถือ อาจจะอยู่ในรูปของการชมเชย แสดงความยินดี การให้กาลังใจหรือการ
แสดงออกอื่นใดที่สื่อให้เห็นถึง การยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ทางานอย่างใดอย่างหนึ่งบรรลุผลสาเร็จ การ
ยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความสาเร็จในงานด้วย 3) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4) ความรับผิดชอบ 5) ความก้าวหน้า
การได้รับการเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้นของบุคคลในองค์การ การมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมหรือได้รับการ
ฝึ ก อบรม ปั จ จั ย ค้ าจุ น (Maintenance Factor) ได้ แ ก่ เงิ น เดื อ น โอกาสที่ จ ะได้ รั บ ความก้ า วหน้ า ในอนาคต
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน สามารถทางานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน
ลักษณะของอาชีพ นโยบายการบริหารงาน สภาพการทางาน ความมั่นคงในงาน และวิธีการปกครองบังคับบั ญชา
หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการดาเนินงานหรื อการให้ความยุติธรรมต่อผู้ใ ต้บัง คับบัญชาในการ
บริ ห าร สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ Manion (2003, Online); Diener and Myers (2003, Online); Kall (2004,
Online); Dierendonk (2004, Online); Albano (2009, Online) ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า ความสุขในการท างาน
เกิดจาก ความรู้สึกชอบในงานที่ทา การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีใ นที่
ทางาน การประสานงานที่ดี มีความรักและเอาใจใส่ในงานที่ทา มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การได้รับการยอมรับนับถือ ล้วน
เป็นปัจจัยที่สง่ ผลให้พนักงานมีความสุข ลดการลาออกจากงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อภิชาต ภู่พานิช (2551)
ได้ศึก ษาการใช้ดัช นีร ะดับ ความสุ ขในการท างานของบุ คลากร สานัก งานอธิก ารบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลการวิจัยพบว่า ทัศนะความสุขในการทางานที่มีค่ามากที่สุด คือ ด้ านความสัมพันธ์ทางสัง คมภายในหน่วยงาน
สอดคล้องกั บผลการวิจัยของ ชินกร น้อยคายาง และปภาดา น้อยคายาง (2555) ได้ศึก ษาปัจจัยที่ส่ง ผลต่อดัชนี
ความสุขในการทางานของบุคลากรในสานักงานหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัย พบว่า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขในการทางานของบุคลากรสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยบุคลิกภาพ ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้าน
คุณลักษณะงาน ด้านสัมพันธภาพในที่ทางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
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และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มาลี เกื้อนพกุล, อรอนงค์ ทวนพรมราช และอภิญญา เพียรพิจารณ์ (2552) ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยระดับองค์กรมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ .01 ได้แก่ นโยบายการ
บริหารงาน ลักษณะงาน สัมพันธภาพในที่ทางาน การได้รับการยอมรับนับถือ ขวัญและกาลังใจในการทางาน และ
สภาพแวดล้อมในที่ทางาน ปัจจัยที่สามารถทานายความสุขในการปฏิบัติง านของบุคลากรวิทยาลัยบรมราชชนนี
กรุงเทพฯ ได้แก่ ลักษณะงาน การได้รับการยอมรับนับถือ สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน สัมพันธภาพในครอบครัว
สภาพแวดล้อมในการทางาน และความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตครอบครัว สามารถทานายความสุขในการทางาน
ของบุคลากรวิทยาลัยบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ได้ร้อยละ 54.6 4) สมการทานายความสุขของบุค ลากรวิทยาลัยบรม
ราชชนนี กรุงเทพฯ คือ ความสุขในการทางาน (54.60) = .291 (ลักษณะของงาน) + .233 (การได้รับการยอมรับนับ
ถือ) + .222 (สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน) + .223 (สัมพันธภาพในครอบครัว) + .162 (สภาพแวดล้อมในการทางาน)
+.163 (ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตครอบครั ว) ตามลาดับ แต่ไม่สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ นพดล กรรณิกา
(2551, สื่อออนไลน์) ได้ทาการประเมินความสุขของคนทางาน: กรณีศึกษาประชาชนอายุ 18-60 ปี ที่ทางานในสถาน
ประกอบการและองค์กรธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า สิ่งที่ทาให้คนทางานมีความสุขหรือความทุกข์
จากการทางานไม่ได้ขนึ้ อยู่กับ เงินเดือน รายได้ หรือสภาวะเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเพียงอย่างเดียว เพราะงานวิจัยนีไ้ ด้
ค้นพบปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางาน 3 อันดับแรก ได้แก่ งาน ความมั่นคง และความก้าวหน้า รองลงมา คือ
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา”
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะที่ได้จากการค้นพบ จากผลการศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมสาหรับ ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
1.1 ผู้บริหารและบุคลากรจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ในองค์กรให้มากขึ้นเพื่อพนักงานจะ
ได้มีความสนิทสนมอันจะเป็นบ่อเกิดของความเข้าใจ ไว้ใจที่ดตี ่อกัน
2. ด้านลักษณะงาน
2.1 มหาวิทยาลัยพะเยา ควรให้โอกาสและสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้ลา
ศึกษาต่อและฝึกอบรมในการพัฒนางาน
2.2 ผู้ บ ริ ห าร ควรแจ้ ง ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านให้ แ ก่ บุ ค ลากรทุ ก คนได้ รั บ ทราบ เพื่ อ น า
ข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การ อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง
2.3 ผู้ บ ริ ห ารควรมอบหมายงานให้ ต รงกั บ ความรู้ ค วามสามารถของแต่ ล ะบุ ค คลและควรมี ก าร
ปรับเปลี่ยนสายงานตามความถนัดของแต่ละบุคคล
3.ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
3.1 ผู้ บ ริ ห ารควรสร้ า งบรรยากาศในที่ ท างานให้ บุ ค ลากรรู้ สึก ผ่อ นคลาย โดยการ จั ด สถานที่ ใ ห้
เหมาะสมกับการทางาน เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สกึ ผ่อนคลาย
3.2 มหาวิทยาลัยพะเยา ควรกาหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่โปร่งใสและ
เป็นธรรม และประกาศให้แก่บุคลากรทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
- Proceedings -

728

3.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ควรมีการกาหนดช่องทางเพื่อสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้าน
นโยบายและการทางานแก่บุคลากรอย่างหลากหลายช่องทาง และมีความถูกต้อง รวดเร็ว
3.4 มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ควรประชาสั ม พัน ธ์แ ก่บุ ค ลากรทุ ก คนทราบถึง นโยบายค่ า ตอบแทนเมื่อ
เกษียณอายุ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการทางานของบุคลากรสายวิชาการกับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่หลากหลายจากผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยพะเยา
2. ควรศึกษาปัญหา และแนวทางการเพิ่มความสุขในการทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
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การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง “ปัจจัยที่ส่ง ผลต่อความสุขในการทางานของบุคลากรสายสนับสนุน
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สหวิทยาเขตอิงโขง
Factors affecting academic administration of schools under Ing-Khong
campus Group, The Secondary Educationnal Area office 36
ณัฐธิดา งามตา1* และ รักษิต สุทธิพงษ์2
Nathida Ngamta1* and Ruksit Sutthipong 2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการ 2) เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
กับการบริหารงานวิชาการ 4) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตอิงโขง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน ซึ่งมี 11 สถานศึกษา จานวน 205 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของสถานศึกษา โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์ผล
ทางสถิต ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ตาแหน่งครูผู้สอน และมีประสบการณ์การ
ทางานในสถานศึกษามากกว่า 15 ปี ขึน้ ไป 2) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการมีระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก 4)
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่สง่ ผลกับการบริหารงานวิชาการ พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการที่มีความสัมพันธ์กั บการบริหารงานวิชาการมากที่สุ ดคื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับค่อนข้างสูง 5) การสร้างสมการ
พยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ซึ่งมีปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา
กั บชุม ชน (X3) ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา (X1) ปัจจัยด้านความพร้อมเกี่ยวกั บสถานที่ (X4) และปัจจัยด้าน
ครูผู้สอน (X2) ที่เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ที่ดีที่สุด อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) มีค่าเท่ากับ .865 มีอานาจการพยากรณ์ร้อยละ 74.80
สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ได้ดังนี้
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̂ = .645 + .254X3+ .246X1+ .195X4 + .141X2
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 𝑍̂y = .329Zy(X3)+ .299Zy(X1) + .203Zy(X4) + .143Zy(X2)
คาสาคัญ: ปัจจัยที่สง่ ผล การบริหารงานวิชาการ

Abstract
The objectives of research were: 1) to study the academic administration, 2) to study factors affecting
the academic administration, 3) to study the correlation between factors affecting the academic administration and
the academic administration, 4) to analyze the multiple regression of factors affecting academic administration.
The sample group were Directors and Teachers of schools under Ing-Khong campus Group, The Secondary
Educationnal Area office 36. The sample group were 205 school Directors and Teachers. The research instrument
was questionnaire with Factors affecting academic administration of schools. Researchers collected data manually
and the statistical techniques employed in data analysis were percentage, mean, standard deviation, Pearson
Product-Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis.
The results were as follows: 1) Most of answerer are female and teacher and they are also have an
experience in school more than 15 years, 2) Academic administration of the schools were high level, 3) factors
affecting of the academic administration were high level, 4) The positive relationship of the administrative factor
and the academic administration were significantly at .01, 5) For the forecast of best factors, Stepwise Multiple
Regression Analysis, it was found that the factors the relationship between of the community and the schools (X3),
Directors (X1), Building (X4), and Teachers (X2) correlate with the factors affecting academic administration at .01
level of significantly. It showed a Stepwise Multiple Regression Analysis (R) of .865 Finally, forecast for the
academic administration was at 74.80 percent. The forecast equations for the academic administration were as
follows:
̂ = .645 + .254X3+ .246X1+ .195X4 + .141X2
The regression equation of raw score showed:
Y
The regression equation of standard score showed: Ẑy = .329Zy(X3)+ .299Zy(X1) + .203Zy(X4) + .143Zy(X2)
Keywords: Factors affecting, academic administration

บทนา
ปัจจุบันสังคมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเกิดการแข่ง ขัน ทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงนี้
ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก การศึกษามีบทบาทและมีความสาคัญ ที่จะพัฒนาประชากรของประเทศให้มี
ศั ก ยภาพต่ อ การด ารงชีวิ ต อย่า งมีคุ ณ ภาพในสัง คมโลก ซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)
พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2559 ได้กาหนดบทบัญญัตทิ ี่เป็นแนวนโยบายทางการศึกษา
ไว้อย่างชัดเจน คือ หมวด 5 มาตรา 54 วรรค 3 กาหนดให้รัฐต้องดาเนินให้ก ารให้ประชาชนได้รับการศึก ษา ตาม
ต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้ง ส่ง เสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีก ารร่วมมือกั นระหว่างรัฐ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล วรรค 4 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียน
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มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ นอกจากนั้ น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้ ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยน้อมนาหลัก
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน” (คณะสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี, 2558) จาก
แนวนโยบายดังกล่าว สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่สาคัญหน่วยงานหนึ่งในการพัฒนาประชากรคนไทยให้มีคุณภาพใน
ทุกด้าน ซึ่งประสิทธิผลของสถานศึกษา ขึน้ อยู่กับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ที่มี
หน้าที่หลักที่ต้องประสานงานให้บุคคลต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยดี และบารุงรักษาหน่วยงานให้ดารงอยู่อย่างมั่นคง
และเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึน้ ไป อย่างไรก็ตาม การให้สมาชิกในหน่วยงานได้มีสว่ นร่วมคิด ร่วมทา ร่วมวางแผน จะเกิด
การเชื่อมโยงส่งผลถึงกันและกัน การพัฒนาวัฒนธรรมและบรรยากาศขององค์ก ารแบบเปิดมีส่วนร่วม และมีการ
ควบคุมตนเอง เปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้องค์กรมีประสิทธิผลและคุณภาพ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2546,
หน้า 10) ดัง นั้น ความมีประสิทธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลของสถานศึก ษา เป็นบทบาทหน้ าที่ ที่ส าคั ญของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา โดยการบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกระดับจะต้องมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งตราเป็นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การศึกษาไทยยืนอยู่บนเวทีโลกในศตวรรษที่
21 อย่างมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ (รุ่ง แก้วแดง, 2545, หน้า 324–325)
การศึกษาขั้นพื้นฐานถือว่าเป็นการศึกษาในระดับสาคัญ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้
พร้อมที่จะทาประโยชน์ให้แก่สังคม เป็นกระบวนการสร้างและพัฒนาพฤติกรรมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้ ครบทุก
ด้าน โดยจะต้องเป็นไปตาม พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
หมวด 1 มาตรา 6 ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ซึ่ง
จะต้องอาศัยกาลังคนเป็นปัจจัยสาคัญ โดยประสิทธิภาพคนจะขึน้ อยู่กับประสิทธิภาพของการศึกษา
การบริ ห ารงานวิช าการ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น หั วใจของการบริห ารการศึ ก ษาที่ ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาจะต้องใช้
ความสามารถและเอาใจใส่เ ป็นพิเ ศษ เพราะภารกิจหลัก ของโรงเรียนคือ การให้ความรู้ทางวิช าการแก่ นัก เรียน
(ภิญโญ สาธร, 2537, หน้า 324) การบริหารงานวิชาการ มีขอบข่ายตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี าร
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 มี 17 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาหรือการดาเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผลประเมินผล และ
ดาเนินการเทียบโอนการเรียน 7) การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภายภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กั บสถานบันการศึ ก ษาและองค์ก รอื่น 14) การส่ง เสริม และสนั บสนุนงานวิช าการแก่ บุ ค คล ครอบครัว องค์ก ร
หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 15) การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านบริ
หารงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 17) การพัฒนาและใช้สื่อ
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เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 29 – 30) ซึ่งผู้บริหารการศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการทุกขอบข่าย
จากรายงานสมรรถนะการแข่งขันของไทยในเวทีสากล ปี 2559 (IMD 2016) พบว่า ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยภาพรวมอยู่ที่อันดับที่ 52 จากทั้งหมด 61 ประเทศ ลดลงจาก 4 อันดับจากปี
2558 ด้านคุณภาพการศึกษา พบว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางคณิตสาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีอายุ
15 ปี (ผลการสอบ PISA) อันดับที่ 44 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (TOEFL) อันดับที่ 57 การสอนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนได้คะแนน 4.09 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน อันดับที่ 49 กล่าวโดยสรุป สมรรถนะการศึกษาไทยในเวที
สากลยัง อยู่ใ นระดับ ที่ไ ม่ดีม ากนัก และยัง ล้าหลัง กว่ าประเทศในกลุ่ม เอเชี ยแปซิ ฟิก (สานัก งานเลขาธิ ก ารสภา
การศึกษา, หน้า 2559, หน้า จ – ช) และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย – พะเยา) จากรายงานผลการทดสอบการศึก ษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า รายวิชาภาษาไทยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.03 (ระดับประเทศร้อยละ
46.36) วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.45 (ระดับประเทศร้อยละ 49.00) วิชา
ภาษาอังกฤษได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.29 (ระดับประเทศร้อยละ 31.80) วิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
34.31 (ระดับประเทศร้อยละ 29.31) วิชาวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.88 (ระดับประเทศร้อยละ 34.99)
รวม 5 สาระคะแนนเฉลี่ยรวม 41.79 (ระดับประเทศร้อยละ 38.29) และผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน
(O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า รายวิชาภาษาไทยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.54 (ระดับประเทศร้อยละ
52.29) วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.15 (ระดับประเทศร้อยละ 35.89) วิชา
ภาษาอังกฤษได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 27.45 (ระดับประเทศร้อยละ 27.76) วิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 26
.04 (ระดับประเทศร้อยละ 24.88) วิชาวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.05 (ระดับประเทศร้อยละ 31.62) รวม
5 สาระ คะแนนเฉลี่ยรวม 35.64 (ระดับประเทศร้อยละ 34.48) (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, 2560) จากรายงานดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ตกต่า เนื่องจากคะแนนรวม 5 รายวิชาเฉลี่ยแล้วยังไม่ถึงร้อยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ,
2560) จากสภาพดัง กล่า วชี้ใ ห้ เ ห็ น ว่า การจัดการศึก ษาของสถานศึก ษาในสั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา – เชียงราย) ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ผลการศึกษาของนราภรณ์ คาหวาน (2554, หน้า 92
- 96) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านผู้ สอน ปัจจัยด้านชุมชน
ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ ปัจจัยด้านงบประมาณ และปัจจัยด้านบรรยากาศในโรงเรียนส่ง ผลต่อการปฏิบัติง าน
วิชาการของโรงเรียนประถม สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ด้วยความรู้ในหลักแนวคิดทางการศึกษาอย่างลึกซึง้
จากความเป็นมาและความจาเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตอิงโขง ว่ามีปัจจัยใดบ้าง
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
สหวิทยาเขตอิง โขง เพื่อเป็นแนวทางส าหรั บผู้ บริห ารสถานศึ ก ษา และผู้ที่เ กี่ยวข้องน าไปใช้เ ป็ นแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติตอ่ ไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสพม. 36 สหวิทยาเขตอิงโขง
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสพม. 36 สหวิทยาเขตอิงโขง
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่สง่ ผลต่อการบริหารงานวิชาการกับการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดสพม. 36 สหวิทยาเขตอิงโขง
เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสพม. 36 สหวิทยาเขตอิงโขง

วิธีวิทยาการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง ครูในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตอิงโขง
ซึ่งมี 11 สถานศึกษา จานวน 205 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการและปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสักนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึก ษาเขต 36 สหวิทยาเขตอิงโขง แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ได้แก่ เพศ ตาแหน่ง และ
ประสบการณ์การทางานในสถานศึกษา ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดในสังกัดสักนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สหวิทยาเขตอิงโขง ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
จานวน 77 ข้อ ผลจากการวิเคราะห์ มีค่าดั ชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และนาไป Try out มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .976
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดในสังกัด
สัก นัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สหวิทยาเขตอิง โขง ลัก ษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 31 ข้อ ผลจากการวิเคราะห์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ร ะหว่าง 0.67 – 1.00 และ
นาไป Try out มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .915

ผลการศึกษา
จาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตอิงโขง ผู้วิจัยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ตาแหน่งครูผู้สอน และมีประสบการณ์การทางานใน
สถานศึกษาปัจจุบัน มากกว่า 15 ปีขนึ้ ไป
2. ผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 สหวิทยาเขตอิงโขง พบว่า การบริหารงานวิชาการทั้ง 17 ด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีการปฏิบัติ
มากที่สุดคือ ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีการปฏิบัติ น้อยที่สุดคือ ด้าน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก
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3. ผลการศึกษาปัจ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อการบริห ารงานวิช าการของสถานศึก ษาในสัง กั ด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สหวิทยาเขตอิงโขง พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการทั้ง 6 ด้านมีระดับ
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการบริหารงานวิชาการมากที่สุดคือ ปัจจัย
ด้านครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่สง่ ผลต่อการบริหารงานวิชาการน้อยที่สุด คือ ปัจจัยด้านสือ่ วัสดุ อุปกรณ์
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยู่ในระดับมาก
4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่สง่ ผลต่อการบริหารงานวิชาการกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตอิงโขง พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยที่ส่งผลที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการมากที่สุดคือ ความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับค่อนข้างสูง และที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ ปัจจัย
ด้านสื่อวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับค่อนข้างสูง
5. การสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตอิงโขง ซึ่งมีปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (X3)
ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา (X1) ปัจจัยด้านความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่ (X4) และปัจจัยด้านครูผู้สอน (X2) ที่เป็น
ตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่ดีที่สุด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) มีค่าเท่ากับ .865 สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .748 หรือมีอานาจการ
พยากรณ์ร้อยละ 74.80 สร้างสมการพยากรณ์ ปั จจั ย ที่ส่ง ผลต่ อการบริ ห ารงานวิช าการของสถานศึก ษาสั ง กั ด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตอิงโขง ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
𝑌̂ = .645 + .254X3+ .246X1+ .195X4 + .141X2
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 𝑍̂y = .329Zy(X3)+ .299Zy(X1) + .203Zy(X4) + .143Zy(X2)

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึก ษา เขต 36 สหวิทยาเขตอิงโขง มีประเด็นสาคัญที่ควรนามาอภิปรายตามวัตถุ ประสงค์ของการวิจัยและ
สมมติฐานของการวิจัย ดังนี้
1. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยา
เขตอิ ง โขง ผลการปฏิ บั ติง านการบริ การงานวิ ช าการอยู่ ใ นระดับ มากทั้ ง ภาพรวมและรายด้ า น ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะ
สถานศึ ก ษามี การบริห ารงานวิ ช าการตามขอบข่ า ยงานวิ ช าการทั้ ง 17 ด้ า นซึ่ ง ได้รั บ ความร่ว มมือ จากผู้บ ริหาร
สถานศึก ษา ครูผู้สอน บุคลากรที่ เ กี่ยวข้องกับการศึก ษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เ ข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เขษมสร โข่งศรี (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผลการวิจัยพบว่า การ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ภาพรวมรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 สหวิทยาเขตอิง โขง ทุกปัจจัยอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน ซึ่ง ปัจจัยแต่ละด้านสามารถนามา
อภิปรายผลได้ดังนี้
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2.1 ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา มีระดับปัจจัยที่สง่ ผลอยู่ในระดับมากทัง้ ภาพรวมและรายข้อ ทั้งนี้เป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสาคัญในการบริหารงานวิชาการจาเป็นจาต้องมีภาวะผู้นาทางวิชาการ นั่นคือ
ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ ความรู้และความเข้าใจในการบริหารงานวิชาการ นาองค์ความรู้ไปใช้ใ นการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาให้ประสบผลสาเร็จได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ผู้บริหารยังมีคุณธรรม
จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิช าชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในสถานศึ ก ษา ซึ่ง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิมล เดชะ (2558, หน้า 3) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ดีประจาตาบลสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึก ษาสตูล ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีก าร
ปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก
ปั จ จั ย ด้ า นผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเมื่ อ พิจ ารณาปั จ จั ย ย่ อ ยพบว่ า ระดั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลมากที่ สุ ด คือ
ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรณยาบรรณวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กร มีความคิดเห็น
ในระดับมาก เพราะสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการเน้นย้าเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรณยาบรรณ
วิช าชีพ ของผู้ที่ปฏิบัติง านในวิช าชีพไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรที่เ กี่ยวข้องกับการศึก ษาเพื่อเป็น
แบบอย่างให้ผู้ปฏิบัติง านผู้บริหารสถานศึกษาจาเป็นต้องปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณา เหล่าลาด (2556) ได้ศกึ ษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สง่ ผลต่อ
คุ ณ ภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ ด รธานี เขต 1
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่ง ผลด้านผู้บริหารมากที่สุดคือ ผู้บริหารปกครองโดยถือระเบียบวินัย มีคุณ ธรรมและ
จริยธรรม และสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้บริหาร ต้องการมุ่งสู่คุณภาพการศึกษาต้องประกอบไปด้วย ผู้บริหาร
จะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาตนเองตลอดเวลา ต้องมุ่งเน้นที่จะสร้างระบบคุณภาพ องค์กรแห่งคุณภาพ
เพื่อให้ผลผลิตป้องกันปัญหา ต้องตัดสินใจบนทางเลือก ซึ่งมีการเสี่ยงอย่างมีเหตุผล ต้องมีความรับผิดชอบในการ
สดับรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ไวต่อการรับรู้ความคิดความต้องการของบุคคลต่าง ๆ ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง
ต้องให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการบริหารการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้บริหารรองลงไปทุก ระดั บ
และต้องวางระบบการสื่อสาร มีความซื่อสัตย์และมีหลักการ มีจิตสานึกแห่งคุณภาพ (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์, 2542,
หน้า 180)
2.2 ปัจจัยด้านครูผู้สอน ระดับปัจจัยที่ส่ง ผลอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายข้อ เมื่อพิจารณาเป็น
ปัจจัยย่อย ระดับปัจจัยที่สง่ ผลมากที่สุด คือ ครูผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอน มีความคิดเห็นในระดับ
มาก ทั้งนี้เป็นเพราะครูผู้สอนเป็นบุคคลสาคัญในการจัดการเรียนรู้ให้กั บผู้เรียนเกิดประสบการณ์ ดั งนั้นครูผู้สอน
จาเป็นจะต้องมีความรู้ในเนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอน มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยความมุ่งมั่น มี
เทคนิคการสอนใหม่ ๆ มีการใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายและเหมาะสม และมีเทคนิค
การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ สร้างสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกั บเพื่อ นครู
ผู้ปกครองและนักเรียน นอกจากจะมีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วครูผู้สอนจะต้องมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิช าชีพเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบั ญ ญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 23 ได้กล่าวถึง
แนวการจัดการศึกษาที่ครูเป็นส่วนสาคัญในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา และ สอดคล้องกับลักษณะของครูที่ดีที่พึงประสงค์ มีลักษณะ
สาคัญ 3 ประการ คือ 1) ภูมิรู้ คือ คุณ สมบัติส่วนตัวที่เ กี่ยวกั บความรู้ ความสามารถทางด้านวิช าการ เป็นผู้ที่มี
สติปัญญาที่ดี เฉลียวฉลาด เชื่อมั่นในตนเอง มีความคิด สร้างสรรค์ รู้จักแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ 2) ภูมิธรรม คือ การ
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ประพฤติดี ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง กระทาแต่ส่งิ ที่ดี สุจริต ทั้งทางกาย วาจาและใจ ครูต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
และคุณธรรม 3) ภูมิฐาน คือ บุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย พูดจาไพเราะนุ่มนวล มีลักษณะเป็นผู้ นา (ธีร
ศักดิ์ อัครบวร, 2544, หน้า 75) ดังนั้น ในการบริหารงานวิชาการครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ในเนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอน
2.3 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ระดับปัจจัยที่ส่งผลอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวม
และรายข้อ เมื่อพิจารณาเป็นปัจจัยย่อย ระดับปัจจัยที่สง่ ผลมากที่สุด คือ ผู้ปกครองและตัวแทนชุมชน มีสว่ นร่วมเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดการศึกษาในปัจจุบันเน้นการมีส่วนร่วม
จากทุก ภาคส่วนไม่ว่า จะเป็น สถานศึก ษา ผู้บริหารสถานศึก ษา ผู้ปกครอง ชุม ชน และหน่วยงานที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ
การศึกษา จึงเป็นจะต้องมีผู้ปกครองและตัวแทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา เข้ามาส่งเสริม
และสนับสนุนการเรียนของผู้เ รียน หรือมีส่วนร่วมในการปฏิบัติง านวิช าการในสถานศึก ษา พัฒนาหลัก สูตรของ
สถานศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ได้บัญญัตเิ กี่ยวกับชุมชน มาตรา 8 (2) การจัดการศึกษาให้ยึดหลักให้สังคมมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา
2.4 ปัจจัยด้านความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่ ระดับปัจจัยที่ส่งผลอยู่ในระดั บมากทั้งภาพรวมและรายข้อ
เมื่อพิจารณาเป็นปัจจัยย่อย ระดับปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
สถานศึกษาเอือ้ ต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน มีความคิดเห็นในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะสถานศึกษามีความพร้อม
ด้ า นสถานที่ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน ไม่ ว่ า จะเป็ น อาคารเรี ย น อาคารประกอบมั่ น คงแข็ ง แรงอยู่ ใ นสภาพ
ที่เ หมาะสมและเพียงพอต่อผู้เรียน มีการใช้อาคารสถานที่เช่น ห้องเรียน ห้องเรียนพิเ ศษ ห้องบริก ารสื่ออุปกรณ์
ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้นอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมาน ปรีชา (2548, หน้า 14 -17 อ้างอิงใน ทรรศนีย์ วราห์คา, 2554, หน้า 18) ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดอาคาร
สถานที่เอือ้ ต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ไว้ดังนี้ 1)ดาเนินการวางแผนใช้อาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า โดย
ให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วม 2) จัดให้มีแผนผังบริเวณอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนและห้ องพิเศษ
3) จัดให้มีการทาตาราง และแสดงการใช้อาคารสถานที่ รวมถึงห้องพิเศษต่าง ๆ 4) ตรวจสภาพและซ่อมบารุงอาคาร
สถานที่อย่างสม่าเสมอให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ 5) จัดให้มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอาคารสถานที่ของบุคลากร
6) ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการบารุ งรักษาอาคารสถานที่ 7) จัดสภาพบริเวณสถานศึกษาให้ร่มรื่น สะอาด
สวยงาม น่าดู น่าเรียนและปลอดภัย 8) จัดบริเวณอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณอื่น ๆ ให้มีความแข็งแรง
สะอาดและแสงสว่างเพียงพอ
2.5 ปัจจัยด้านการจัดการงบประมาณ ระดับปัจจัยที่ส่งผลอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายข้อ เมื่อ
พิจารณาเป็นปัจจัยย่อย ระดับปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือ สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณที่ได้รับเป็นเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนเป็นอันดับแรก มีความคิดเห็นในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะปัจจัยด้านงบประมาณมี
ความส าคั ญ ต่ อ การบริ ห ารวิ ช าการ ซึ่ ง งบประมาณนี้ ไ ด้ ม าจาการจั ด สรรงบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล
สถานศึก ษาจาเป็นจะต้องบริหารงบประมาณที่ไ ด้รับการจัดสรรให้เ กิดประโยชน์สูง สุดกั บผู้เ รียน ในการบริหาร
งบประมาณสถานศึกษามีการวางแผนการใช้งบประมาณแบบมุ่งเน้นการจัดการที่เน้นผลผลิต ผลลัพธ์ และมีการวาง
แผนการปฏิบัติการใช้งบประมาณในแต่ละด้าน มีระบบบริหาร ควบคุม กากับตรวจสอบและรายงานผลการบริหาร
งบประมาณที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพเป็นโครงการที่สนับสนุน
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 15 ปี ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้งประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามสิทธิที่กาหนดไว้
- Proceedings -

738

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเพื่ อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้ปกครองเพื่อสร้างโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และเป็นธรรม ตามนโยบายเร่ง ด่วนของรัฐบาลและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย พุทธศัก ราช 2550 ดัง นั้น
ปัจจัยด้านการจัดการงบประมาณ เป็นปัจจัยสาคัญต่อการบริหารงานวิชาการเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากร
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดและมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใช้จา่ ยทรัพยากรงบประมาณนั้นอย่างคุ้มค่ามาก
ที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพมากที่สุดจากการจัดการงบประมาณ
2.6 ปัจจัยด้านสื่อวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อระดับปัจจัยที่ส่งผลอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและ
รายข้อ เมื่อพิจารณาเป็นปัจจัยย่อย ระดับปัจจัยที่สง่ ผลมากที่สุด คือ สถานศึกษามีห้องสมุดที่จัดหนังสือเป็นหมวดหมู่
มีแหล่งสืบค้นความรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีความคิดเห็นในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะสถานศึกษามีห้องสมุดที่จัด
หนังสือเป็นหมวดหมู่ มีแหล่งสืบความรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีสื่อเทคโนโลยีพื้นฐานที่จาเป็นตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาอย่างเพียงพอ มีนวัตกรรมทางการศึกษาและมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการบารุงรักษา
สื่อเทคโนโลยีให้อยู่ในสภาพใช้การได้เ สมอ ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติก ารศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ได้เห็นความสาคัญของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยกาหนดในหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา การให้การจัดการศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนจึงมีความจาเป็นที่จะต้องนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
การจัดการศึกษา และสอดคล้องกับ กระบวนการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนจะเรียนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วกระทรวงศึกษาธิการ (2546
อ้างอิงใน วณิชชา แม่นยาและคณะ, 2557 หน้า 197)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตอิงโขง พบว่า มีจานวน 21 คู่ มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .575 ถึง.797 ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวก จานวน 21 คู่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ซึ่ ง ค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ ส หสั ม พันธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรพยากรณ์ที่ มีค วามสัม พั นธ์ กั น มากที่ สุด คื อ ปั จ จั ย ด้ า นการจัดการ
งบประมาณกับปัจจัยด้านความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้ างสูง ทั้งนี้เป็นเพราะการ
จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ไม่ว่าจะเป็นการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อต่ อการ
จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน การจัดเตรียมอาคาร อาคารประกอบมั่นคงแข็งแรงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมและเพียงพอ ต่อ
ผู้เรียน การเตรียมและบารุงรักษาอาคารสถานที่ เช่น ห้องเรียน ห้องเรียนพิเศษ ห้องบริการสื่ออุปกรณ์ ห้องสมุด ห้อง
วิทยาศาสตร์ เป็นต้นอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนนั้นจาเป็นจะต้องใช้งบประมาณในการบริหาร
จัดการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ และที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือ ปัจจั ยด้านสื่อวัสดุ อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษากับปัจจัยด้านความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่ ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เป็นเพราะสื่อวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในปั จจุบันมี ความทั นสมั ย มีขนาดเล็ ก
สามารถใช้ ไ ด้ ส ะดวกสบายและใช้ ไ ด้ ใ นเกื อ บทุ ก เวลา ทุ ก โอกาสและทุ ก สถานที่ เช่ น การเรี ย นออนไลน์ ใ น
โทรศัพท์มือถือ การสืบค้นข้อมูลในคอมพิวเตอร์พกพาซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนและสืบค้นข้อมูลได้จากสถานที่ใดก็ได้
เป็นต้น
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตอิงโขง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนกับการบริหารวิชาการ
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .784 ซึ่งมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้องกั บการศึกษา ดัง นั้นผู้ปกครองและชุมชนจึงเข้ามามีบทบาทสาคัญ มีส่วนร่วมเข้ามาเป็นคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาเพื่ อ ร่ ว มกั บ สถานศึ กษาในการบริ ห ารงานวิช าการให้เ กิด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ผู้เ รีย น และปั จ จั ย ที่ มี
ความสัม พันธ์กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึก ษาสังกั ดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
สหวิทยาเขตอิงโขงน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านสื่อวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษากับการบริหารวิชาการ มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .619 ซึ่งมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารงานวิชาการยังมีเป็นส่วนน้อย เช่น การกรอกคะแนนผลการเรียน
ของผู้เรียนบางสถานศึกษายังกรอกลงกระดาษบางสถานศึกษากรอกโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่ยังเป็นโปรแกรม
รุ่นเก่า การจัดตารางสอนตารางเรียนบางสถานศึกษาใช้การจัดมือ บางสถานศึกษาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น
จากความสัมพันธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 1
4. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและสร้างสมการพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของสถานศึก ษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตอิงโขง โดยใช้ปัจจัย 6 ด้าน พบว่า ปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยด้านความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่ และ
ปัจจัยด้านครูผู้สอน เป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการที่ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 2
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ มีค่าเท่ากับ .865 สามารถพยากรณ์การบริหารงารวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตอิงโขง ได้ร้อยละ 74.80 ทั้งนี้เป็นเพราะปัจจั ยด้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยด้านความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่ และ
ปัจจัยด้านครูผู้สอน เป็นปัจจัยที่สาคัญกับการบริหารงานวิชาการและการศึกษาในปัจจุบันเน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการจัดการศึกษา ชุมชนจึงเข้ามามีบทบาทในการบริหารงานวิชาการมากยิ่งขึน้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียน และภายในสถานศึกษาผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการบริหารงานวิชาการคือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
ซึ่งเป็นผู้ที่จะขับเคลื่อนให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เขษมสร โข่งศรี (2558) ได้ศกึ ษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ สัง กั ดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 41 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่ง ผลต่อการบริหารงาน
วิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิช าการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยเรียงลาดับดังนี้ ด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการจัดงบประมาณ ด้านความสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับชุมชน ด้านความพร้อมของอาคารสถานที่ ด้านผู้ บริหาร และด้านครูผู้สอน ปัจจัยที่
สามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการได้ได้แก่ ด้านวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านครูผู้สอน ด้าน
ความพร้อมของอาคารสถานที่ ด้านความสัมพันธ์และการมีสว่ นร่วมของโรงเรียนกับชุมชน ตามลาดับ
จากตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การบริหารงานวิช าการที่ดีที่สุด ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกั บ
ชุมชน ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยด้านความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่ และปัจจัยด้านครูผู้สอน ผู้วิจัยมีประเด็น
อภิปรายดังนี้
1. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นปัจจัยพยากรณ์ที่มีอิทธิพล
สูงที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจุบันมีการเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ชุมชนจึงเข้ามามีบทบาท
สาคัญในการบริหารงานสถานศึกษา ซึ่งชุมชนเข้ามาในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในงานการ
บริหารงานวิชาการ เช่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรท้องถิ่น และมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณา
แพทยานนท์ (2547, หน้า 14) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่ อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในโรงเรียน
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ประถมศึกษา สังกัดกลุ่มบูรพา ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีความสาคัญเกี่ยวข้อง
ผูกพันกันประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน ทั้งสองฝ่ายเป็นทั้งผู้และผู้รับ โรงเรียนเป็นแหล่งความรู้วิทยาการแก่
ชุมชน เป็นศูนย์รวมสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือกิจกรรม
ของโรงเรียนเข้าใจความต้องการของชุมชนและเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน การพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้าก็
เท่ากับเป็นการพัฒนาโรงเรียนด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณา เหล่าลาด (2556) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองและชุมชนมีความตระหนัก
และสนใจในการเรี ยนของบุ ตรหลาน โดยรับภาระค่ าใช้ จ่า ยทางการศึก ษาตามความเหมาะสมและจ าเป็ น และ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ได้บัญญัติ เกี่ยวกับ
ชุมชน ไว้ดังนี้ มาตรา 8 (2) การจัดการศึกษาให้ยึดหลักให้สังคมมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ใ นระดับมาก เป็นปัจจัยพยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์การ
บริหารงานวิชาการได้ ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการบริหารงานวิชาการ เป็นผู้นา
ในการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูง สุดแก่ผู้เรียน ส่วนในด้านการบริหารงานวิช าการ
ผู้บริหารสถานศึกษาถือได้ว่า เป็นผู้นาทางวิชาการ สามารถนาสถานศึกษาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้
และผู้บริหารจะต้องมีคุณ ธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิ ชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น
มีความคิดริเ ริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างและเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง และซึ่ง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ได้บัญญัติคาว่า “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายถึง
บุคลากรวิช าชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจั ยของ
ประวิตา มีเ ปี่ยมสมบูร ณ์ (2555) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่ง ผลต่อมาตรฐานคุณ ภาพผู้เรียนของโรง เรียน
ประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผู้บริหาร สามารถร่วมพยากรณ์มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนของโรงเรี ยน
ประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรพงษ์
น่วมมะโน (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจัง หวัดเพชรบุรี สั ง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึก ษา เขต 10 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่ง ผลต่ อ
ความสาเร็จในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
10 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง ปัจจัยด้านผู้บริหารมีความสาคัญเป็นอย่า งมากต่อความสาเร็จในการบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
2. ปัจจัยด้านความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นปัจจัยพยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์
การบริหารงานวิชาการได้ ทั้งนี้เป็นเพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการบริหารงานวิชาการ ซึ่งใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานสถานที่ในสถานศึกษาจะต้องประกอบไปด้วยอาคารที่ใช้ท าการ
เรียนการสอน อาคารแระกอบมั่นคง รวมทั้งบริเวณสถานศึกษาและสิ่งแวะล้อมที่ดีย่อมทาให้ผู้เรียนมี ความพร้อมที่จะ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประวิตา มีเปี่ยมสมบูรณ์ (2555) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งอานวยความสะดวกสามารถร่วมพยากรณ์มาตรฐาน คุณภาพผู้เรียนได้
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3. ปัจจัยด้านครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นปัจจัยพยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์ก ารบริหารงาน
วิช าการได้ ทั้ง นี้เ ป็นเพราะครูผู้ สอนเป็ นผู้ ที่มีบ ทบาทส าคัญ ในการบริห ารงานวิช าการให้เ กิ ด ประสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล ทั้งการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรระดับชั้นเรียน กระบวนการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล
ผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ ประวิตา มีเปี่ยมสมบูรณ์
(2555) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านครูผู้สอน สามารถร่วมพยากรณ์มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรียนประถมศึกษาได้ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3
พ.ศ. 2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 23 ได้กล่าวถึงแนวการจัดการศึกษาที่ครูเป็นส่วนสาคัญในการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนเกิดเกิดความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษา
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารควรส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา ทากิจกรรมร่วมกับชุมชนในวันสาคัญต่าง ๆ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
2. ผู้บริหารควรจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ สภาพแวดล้อมด้านอาตารสถานที่และสิ่งอานวยความ
สะดวกให้มีบรรยากาศพร้อมที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้ ต้น
3. ผู้บริหารควรมีการเตรียมความพร้อม ส่ง เสริม และพัฒนาครูผู้สอนให้มีทัก ษะความรู้ ทัก ษะวิช าชีพ
เพื่อให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่ง ผลระหว่างการบริหารงานวิชาการกับผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการบริหารงานอื่น ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้ว ยตนเอง เรื่อง “ปัจจัยที่ส่ง ผลต่อการบริหารงานวิช าการของสถานศึก ษาในสั ง กั ด
สานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สหวิทยาเขตอิง โขง” สาเร็จได้ด้วยดี ด้วยความอนุเ คราะห์ ใ ห้
คาปรึกษาในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จากท่านอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จนสาเร็จการศึกษา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่
ประสานงานหลักสูตรที่คอยประสานงานตลอดระยะเวลาการศึก ษา ขอขอบคุณ กลุ่ม เป้าหมายที่สละเวลาตอบ
แบบสอบถาม ตลอดจนเพื่อนนิสิตร่วมหลักสูตรที่มีส่วนช่วยเหลือและให้กาลังใจในการศึกษาครั้งนีใ้ ห้สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี และที่สาคัญอย่างยิ่งกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว และเพื่อนร่วมงานที่คอยให้คาปรึกษา สนับสนุน
ช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านและให้กาลังใจแก่ผู้ศึกษาเสมอมา
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ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยพะเยาและผู้ที่สนใจศึกษาค้น คว้า
ข้อมูลการศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสพม.36 หากมีความผิดพลาดประการใดผู้ศึกษาต้อง
ขออภัยเป็นอย่างสูงและยินดีรับคาติชมและข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป

เอกสารอ้างอิง
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550.
(16 พฤษภาคม 2550). ราชกิจจานุเบกษา. 124(24ก). หน้า 29-30.
กฤษณา แพทยานนท์. (2547). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดกลุ่มบูรพา กรุงเทพฯ. วิททยานิพนธ์ กศ.ม., สถานบันราชภัฏพระนคร, กรุงเทพฯ.
เขษมสร โข่งศรี และชัยรัตน์ บุมี. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41. รายงานสืบเนื่องจากการสัมมนาวิชาการ
นาเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (Proceedings) เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 15, หน้า 131-145.
ชัยรัตน์ ล้าฤทธิ์. (2552). สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชา.
วิททยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กรุงเทพฯ.
ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. การบริหารงานวิชาการ. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ปัตตานี.
กมล ภู่ประเสริฐ. (2547). การบริหารงานในสถานศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: เมธีทิปส์.
จันทรานี สงวนนาม. (2545). ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ิในการบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: บุคพอยท์.
ถวิล เกษสุพรรณ์. (2552). การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลเขต 5. วิทยานิพนธ์ กศ.ม.,
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
ธีระ รุญเจริญ. (2546). การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ: เอ๊กซเปอร์เน็ต.
ธีรศักดิ์ อัครบวร. (2544). ความเป็นครูไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ก. พลพิมพ์ (1996) จากัด
ทรงยศ แก้วมงคล. (2556). ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ คด., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ทรรศนีย์ วราห์คา. (2554). การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดจันทร์
ประดิษฐาราม สังกัดสานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
นราภรณ์ คาหวาน. (2544). ปัจจัยที่ผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร. วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร,
กาแพงเพชร.
นงเยาว์ สุคาภา. (2547). ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. วิทยานิพนธ์ กศ.ม.,
มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี.
นพพงษ์ บุญจิตราดุล. (2534). หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์
บุญชม ศรีสะอาด. (2542). วิธกี ารทางสถิติสาหรับการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สุรีวิยาศาส์น.
- Proceedings -

743

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: สุรีวิยาศาส์น.
ประเวศน์ มหารัตน์สกุล. (2544). การบริหารจัดการงบประมาณ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น).
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2543). การบริการงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: พิมพ์ด.ี
ประวิตา มีเปี่ยมสมบูรณ์. (2555). ปัจจัยที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่ 7, (ฉบับที่ 1), หน้า 90
ปวีณา เหล่าลาด, สมชาย แก้ววังชัย และธนบดี นันทะ. (2546). ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดร เขต 1. วารสารคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, (ฉบับพิเศษ), หน้า 421-435.
พนิจดา วีระชาติ. (2542). การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมขน. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553. (22 กรกฎาคม 2553).
ราชกิจจานุเบกษา. 127(45ก). หน้า 1-22.
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547. 21 ธันวาคม 2547). ราชกิจจานุเบกษา.
121 (ตอนพิเศษ 79ก). หน้า 22-23.
ภิญโญ สาธร. (2537). การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ: วัฒนาพาณิช.
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, วิบูลย์ โตวณะบุตร. (2542). หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
มนูญ พันธ์หล่อ. (2553). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1. วิททยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
ม.ป.ป.. (21 ตุลาคม 2559). ในหลวงทรงฝากไว้ 3 หัวใจ...“การศึกษา”. สืบค้นเมื่อ 12 สิงหาคม 2560.
จาก https://www.thairath.co.th/content/759317
ราชบัณฑิตยสถาน. (2538). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ:
อักษรเจริญทัศน์.
รุ่ง แก้วแดง. (2541). การนาภูมิปัญญาไทยเข้าระบบสู่การศึกษา. กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
รุ่ง แก้วแดง. (2545). ภาวะผู้นาทางวิชาการของผูบ้ ริหารยุคปฏิรูปการศึกษา: ผู้บริหาร (การศึกษา) มืออาชีพ.
กรุงเทพฯ: วี. ที. ซี. คอมมิวนิเคชั่น.
วัชรพงษ์ น่วมมะโน. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
เพชรบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10. วิททยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุรี, เพชรบุรี.
วิจิตร ศรีสอ้าน. (2546). โรงเรียนนิติบุคคล. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2560.
จาก https://library.stou.ac.th/odi/wichit/work-3-1.html

- Proceedings -

744

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)
วิโรจน์ สารรัตนะ. (2546). การบริหารการศึกษา หลักการ ทฤษฎี หน้าที่ ประเด็นและบทวิเคราะห์ (พิมพ์ครั้งที่ 3).
กรุงเทพฯ: ทิพย์วิสุทธิ์.
ศิลป์ชัย อ่วงตระกูล. (2553). การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการพิเศษเรียนร่วม สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4. วิททยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36. (2559). แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ”. สืบค้นเมื่อวันที่ 12
สิหาคม 2560. จากhttp://182.93.172.123/plan/index.php?sid=57000001&action=e_loader&item=79
สานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2558). รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับเอกชน“ความคาดหวังของภาคเอกชนต่อแนวทางและกระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12”. กรุงเทพฯ: เลขที่ 96 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี 2559 (IMD 2016)
(พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: บริษัท 21 เซนจูรี่ จากัด.
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน. (ม.ป.ป.). โครงการโรงเรียนในฝัน
(โรงเรียนดีใกล้บ้าน-โรงเรียนดีประจาอาเภอ). สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2560.
จาก http://www.labschools.net/index.htm
สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน. (2546). โลกของ CEO. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แสงดาว.
สมเดช สาวันดี. (2553). การนาเสนอรูปแบบของการบริหารการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต้นแบบ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลเขต 5. วิททยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
สมศักดิ์ ทุ่งคาใน. (2543). การศึกษาการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษา จังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ กศ.ม.,
มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา.
Schermer. J. R., (1999). Management (5thed). USA: John Wiley and Sons.
Kijai, Jimy. (1987). School Effectiveness Characteristics and School Incentive Reward. Dissertation
Abstracts International.
Lui, Ching-Jen. (1985). An Identification of Principals’ Instructional Leadership Behaviors in Effective
High School. Dissertation Abstracts.

- Proceedings -

745

ปัจจัยในการตัดสินใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในการเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยา
Factors for Decision Making of Current first year Students to Study in
University of Phayao
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Vannisa Phunrattanasap1* and Santi Booranachat2
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้ง นี้ มีวัตถุประสงค์เ พื่อศึก ษาปัจจัยในการตัดสินใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในการเข้าศึก ษาต่อ
มหาวิทยาลัยพะเยา และเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจของนิสิตในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนก
ตามกลุ่ม ศาสตร์ และภูมิลาเนา กลุ่ม ตัวอย่างเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จานวน 367 คน จากจานวนวนนิสิต 4,499 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า
1. การศึกษาเรื่องปัจจัยในการตัดสินใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในการเข้าศึก ษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยา โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใ นระดั บมากที่ สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้ าน พบว่า ด้านอาจารย์ผู้ส อน มีค่าเฉลี่ยสูง สุ ด
รองลงมา คือ ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และด้านหลักสูตร/สาขาวิชา ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน และด้าน
การบริหารจัดการ ตามลาดับ
2. การเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจของนิสติ ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามกลุ่ม
ศาสตร์ และภูมิลาเนา นิสติ ที่ศึกษาต่อในกลุ่มศาสตร์ต่างกันความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจเข้ าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ใ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มศาสตร์พ บว่า กลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ในระดับปานกลาง และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยใน
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ในระดับมาก
โดยนิ สิ ต ที่ ศึ กษาอยู่ กลุ่ ม ศาสตร์ต่ า งกั น มีค วามคิ ดเห็ น ด้ว ยเกี่ย วกั บ ปั จ จัย ในการตัด สิน ใจเข้ า ศึก ษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 3 ด้าน คือ ด้านหลัก สูตร/สาขาวิช า ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน และด้านการ
บริหารจัดการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทาการพิสูจน์เพื่อหาความแตกต่างของกลุ่มนิสิต
ที่มีความเห็นแตกต่างกันเป็นกลุ่มศาสตร์
คาสาคัญ: ปัจจัยในการตัดสินใจ การเข้าศึกษาต่อ
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Abstract
This research is intended to study the decision factor of the 1st year student of University of Phayao who
peruse their study in University of Phayao and compare the decision factors of students who peruse their study in
University of Phayao by the subject group and their residents from the samples. The sample group are 367
students from the 4,499 students. The tool which use to collect data is a rating-based query (Scale)
5 levels. Analyzation of data. the results of the study showed that.
1. Study on the decision factor of the 1st year student of University of Phayao who peruse their study in
University of Phayao, with an average of the highest levels. When focus on each factor found that the instructor
is the highest factor, the secondary factor is the image of the university and the third factor is studying course,
learning equipment and management.
2. Comparison the decision factors of students who peruse their study in University of Phayao by the
subject group and their residents. Students who study in different subject group and their residents are giving the
result in high level for 5 contents, and when focus on each factor found that the humanities and social sciences
group and the science and technology group has a moderate level in the decision factors of students who peruse
their study in University of Phayao. There is health sciences group who has the decision factors of students who
peruse their study in University of Phayao in a high level.
The students who are studying in different subject groups have the opinion for the factors of perusing their study
in University of Phayao for 3 factors ,studying course, learning equipment and management, are significantly
different in statistics at .05 levels, thus proving to find the difference opinion of student from subject group.
Keywords: Factors for decision, admission

บทนา
ปัจจุบันการศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวิตมนุษย์ และเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศ และ
เป็นกลไกในการพัฒนาประชากรให้มีคุณ ภาพสอดคล้อกั บการเปลี่ยนแปลงทางสัง คมที่ก าลัง เกิดขึ้น การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจึงเป็นรากฐานที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญและให้ความสนใจ
ในการศึกษาเป็นอย่างมากรวมถึงรัฐบาลได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนหันมาใส่ใจในเรื่องนี้ เพราะ
ถือเป็นพืน้ ฐานแห่งความสาเร็จในชีวิต และสามารถนามาใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อเลีย้ งดูตนเองและครอบครัวได้ใน
อนาคต ในปัจจุบันการศึกษาได้มีการขยายตัวและเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว และกระจายออกสู่ภูมิภาคในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16
กรกฎาคม 2553 จึงถือได้ว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของ
รัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ อย่างเต็มรูปแบบ ถือได้ว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีสาหรับชาวจังหวัดพะเยาที่มีสถาบันอุดมศึก ษาที่
มีคุณภาพผ่านการผลิตบัณ ฑิตและมหาบัณฑิตออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างมากมาย ด้วยการนาของ
อธิการบดีและคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่รุดไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้มหาวิทยาลัยพะเยา
เป็นมหาวิทยาลัย สมบูร ณ์แ บบอย่ างแท้จ ริง สภามหาวิทยาลั ย นเรศวร ได้พิจารณาเห็นว่ าในขณะนั้ น วิ ท ยาเขต
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สารสนเทศพะเยา มีศักยภาพและความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศได้แล้ว จึงได้จัดทาแผนรองรับโดย
การปรับโครงสร้างการบริหารพร้อมจัดทาระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
นเรศวร พะเยา พ.ศ. 2550 โดยเปลี่ยนชื่อจากวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เพื่อให้
การบริหารจัดการมีอิสระจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และได้ยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
และยกร่างโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เข้าสู่การ
พิจารณาของวุฒิสภาในวาระที่ 2-3 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ซึ่ง วุฒิสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ในวาระที่ 2 และ 3 โดยไม่มีการแก้ไขสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึง
ได้ ส รุ ป เสนอประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรเพื่ อ ทราบและสรุ ป เสนอส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ น าเสนอ
นายกรัฐ มนตรีพิจารณานาความขึ้นกราบบัง คมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไ ธยประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 และได้นาไปประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนที่ 44ก.ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยพะเยามีผลบัง คับใช้
เป็นมหาวิทยาลัยพะเยาโดยสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา (พัณณ์ชิตา เจริญวัชรวิทย์, 2556,
บทนา)
มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน และครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ พะเยา
เชียงราย เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน มุ่ง เน้นการพัฒนาไปสู่ม หาวิทยาลัยสมบูร ณ์แบบ
(Comprehensive University) โดยมีการจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เพื่อรับใช้สังคมโดยมุ่งปฏิบัติ
ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีการจัดการเรียนการ
สอน ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มากกว่า 100 หลักสูตร / สาขาวิชา โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
วิชาหลัก คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 15
คณะ 3 วิทยาลัย 1 วิทยาเขต (วิทยาเขตเชียงราย) และมีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ณ วิทยาลัย การ
จัดการ กรุงเทพมหานคร ด้วย
ดังนั้น มหาวิทยาลัยพะเยาจึงมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ให้ได้รับ
การศึกษาเท่าเทียมกับนักเรียนที่อยู่ในเมือง โดยให้โอกาสนักเรียนตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้มีโอกาสเข้าเรียนในหลักสูตร
สาขาวิชา ที่ตนเองสนใจ หรือชอบ ตามศักยภาพของนักเรียน เพราะมหาวิทยาลัยเชื่อว่าเมื่อนักเรียนสาเร็จการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาแล้วจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีความสุข
และมีคุณภาพต่อไป คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาได้ให้ความสาคัญกลยุทธ์ในการหาวิธีการที่จะให้โรงเรียน และ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาโดยได้ลงพื้นที่แนะแนวสัญจร เพื่อพบปะกับ
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูแนะแนวเพื่อชี้แจง และแลกเปลี่ยนข้อคิ ดเห็นร่วมกับโรงเรียนในการดาเนินการรับเข้ า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยพะเยาจัดขึ้นเป็นประจาทุกปี เพื่อเป็นการทาความเข้าใจ
และประชาสัมพันธ์สภาวะแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ทา
การจัดการเรียนการสอนขึน้ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจและรู้สึกสนใจในการที่จะตัดสินใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
พะเยามากขึ้น
จากสภาพปัญหาการรับนิสิตที่ไ ม่เ ป็นไปตามเป้ าหมายในแต่ล ะปี ผู้วิจัยจึง เห็นความสาคัญของการจั ด
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี และความส าคั ญ ของผู้ เ รีย นในฐานะปั จ จัย น าเข้ าที่ จะเป็ นผลผลิ ตที่ มีคุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการ
จั ด การศึ ก ษาและการตัด สิ นใจเข้ า ศึก ษาของผู้ เ รีย น ผู้ วิ จั ย ในฐานะเป็ น บุ ค ลากรที่ ป ฏิบั ติ ง านรับ เข้า ศึ ก ษา ของ
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มหาวิทยาลัยพะเยามีความต้องการที่จะศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจของนิสติ ชั้นปีที่ 1 ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
พะเยา ปีก ารศึกษา 2560 เพื่อจะได้เป็นข้อมูลแก่มหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องโดยจะนาผลการศึก ษาดัง กล่าวไป
ปรับปรุงเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อไป และจะเป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อปรับแนว
ทางการประชาสัมพันธ์ การแนะแนวเพื่อจูงใจให้เกิดความสนใจและต้องการจะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาตาม
เป้าหมาย ของมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจของนิสติ ชั้นปีที่ 1 ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจของนิสิตในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาจาแนกตามกลุ่ม
ศาสตร์ และภูมิลาเนา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ข้อมูลทั่วไปของนิสิตชั้นปีที่ 1
กลุ่มศาสตร์
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภูมิลาเนา
- ภาคเหนือ
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต้

ปัจจัยในการตัดสินใจของนิสิตชั้นปีที่ 1
ในการเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยา
1. ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. ด้านหลักสูตร/สาขาวิชา
3.ด้านอาจารย์ผู้สอน
4. ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน
5. ด้านการบริหารจัดการ

’

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ครั้ ง นี้ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ในการตั ด สิ น ใจของนิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 1 ในการเลื อกเข้ า ศึ ก ษาต่ อ
มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
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ประชากร
ประชากร ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวนประชากร
4,499 คน (มหาวิทยาลัยพะเยา, 2560)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสติ มหาวิทยาลัยพะเยาที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 4,499 คน
โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ด้วยระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ ได้กลุ่มตัวอย่างนิสติ 367 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในการเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยา
ปีการศึกษา 2560 มีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ประเภทของข้อมูลเป็นเชิงปริมาณลักษณะแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างเองโดยผ่านการหาความเชื่อ มั่นของ
แบบสอบถามแล้ว ประกอบด้วย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลัก ษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) เลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียว
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่สอบถามถึงปัจจัยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา 5 ด้าน
ดังนี้ ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตร/สาขาวิชา ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน
และด้านการบริหารจัดการ โดยแบบสอบถามดัง กล่าวมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale)
มีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ
เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการแปรผล โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย ตามสูตรพิสัย ดังนี้
4.21 – 5.00 หมายความว่า มีปัจจัยในการตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด
3.41 – 4.20 หมายความว่า มีปัจจัยในการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก
2.61 – 3.40 หมายความว่า มีปัจจัยในการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายความว่า มีปัจจัยในการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.80 หมายความว่า มีปัจจัยในการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. นาร่างแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อความในแบบสอบถาม ทั้ง
ในด้านเนื้อหา ความเข้าใจ การใช้ภาษาสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย และนามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
4. นาเครื่องมือที่ไ ด้รับการปรับปรุง แก้ไข และผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากอาจารย์ที่ปรึก ษา แล้ว
นาเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสมบูรณ์และความควบคุม ของ
เนื้อหาและหาค่าดัช นีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) ของแบบสอบถามเฉลี่ยทั้ง ฉบับ
เลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึน้ ไป
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4.1 รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาต ตาแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานที่ทางาน วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
4.2 ผศ.ดร.จิตติมา กาวิละ ตาแหน่ง อาจารย์ สถานที่ทางาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4.3 ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว ตาแหน่ง อาจารย์ สถานที่ทางาน คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5. วิ เ คราะห์ 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 ขึน้ ไป ถือว่าเป็น
ข้อคาถามที่อยู่ในเกณฑ์ความตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้
6. นาแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงจานวน 30 คน
7. นาผลวิเคราะห์มาหาค่าอานาจจาแนกรายข้อ และตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliabillity) แล้วนาผลที่ได้
จากการทดลองไปคานวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
8. ทาการปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์
9. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 367 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนาส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์และเก็บแบบสอบถามด้วยตัวเอง ดาเนินการระหว่างเดือน เมษายน
2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
นาแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(check list) เลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียว
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา 5 ด้าน ดังนี้ ด้าน
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตร/สาขาวิชา ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน และด้าน
การบริหารจัดการ โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ รายด้านและโดยรวม
แล้วแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กาหนดแล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ซึ่งเป็นมาตราส่วน
5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2542)

ผลการศึกษา
พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถาม ส่ ว นใหญ่ เ พศหญิง จานวน 196 คิดเป็นร้อยละ 52.04 นิสติ ส่วนใหญ่มีอายุ 18
ปี มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา อยู่ระหว่าง
3.51 – 4.00 อาชีพของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม รายได้ของบิดา มารดา
หรือผู้ปกครอง ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท นิสิตส่วนใหญ่เลือกศึกษาต่อในกลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีภูมิลาเนาอยู่ในภาคเหนือ
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สรุปผลและอภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยมีข้ อสังเกต และ
นามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. ปัจจัยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ของนิสติ ชั้นปีที่ 1 รายด้าน พบว่า ด้านภาพลักษณ์
ของมหาวิ ท ยาลั ย ความคิ ด เห็ น โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ทั้ ง นี้ อาจเป็ น เพราะมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาเป็ น
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
มีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนดังจะเห็นได้จากหากมีหนังสือขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยช่ วยเหลืองาน
ต่ า ง ๆ ของจั ง หวั ด หรือ ส่ว นราชการ หรื อ องค์ ก รเอกชนอื่ นมหาวิ ท ยาลัย พะเยาจะให้ค วามช่ว ยเหลือ อย่ างเต็ม
ความสามารถนอกจากนี้ ม หาวิท ยาลัยมี ค วามพร้ อมในด้ านการจัดการศึก ษามีบรรยากาศ และสภาพแวดล้ อ ม
ที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา อีกทั้งความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับทางสังคม อีกด้วย ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของนิตยา นวลแก้ว (2541) พบวา ความคาดหวังที่เปนอันดับที่ 1 มีดังนี้ คือ (1) ความคาดหวังสิ่งแวดลอม
ที่ดสี าหรับดานสังคม (2) โรงเรียนเปดสอนวิชาเลือกตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมกับความต้องการสาหรับดานการศึกษา
(3) โรงเรียนสอนวิช าชีพที่สามารถนาไปประกอบวิช าชีพไดสาหรับดานอาชีพ และ (4) เมื่อเรียนจบแลวสามารถ
ประกอบอาชีพได สาหรับดานเศรษฐกิจ สวนประมวลความคิดเห็นนักเรียนมีความคาดหวังเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน โรงเรียนมีบรรยากาศรมรื่น มีอุปกรณการเรียนการสอนครบและทันสมัยสามารถตอที่อื่นเมื่อส าเร็จ
การศึกษา และโรงเรียนจัดการสอนวิชาชีพเพิ่มมากขึน้ ด้านหลักสูตร/สาขาวิชา โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรสามารถประยุกต์
เนื้อหาวิชาให้เหมาะสมกับสภาวะสังคมในปัจจุบัน หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ความมี
ชื่อเสียงมีคุณภาพของมหาวิทยาลัยพะเยาก็เป็นอีกปัจจัยหลักที่นิสิตตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย
พะเยายังมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับภาวะการณ์ปัจจุบัน โดยจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้านอาจารย์ผู้สอน โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็น อยู่
ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจาหลักสูตรคอยแนะนาและเอาใจใส่ต่อการ
เรียนของนิสิตอย่างสม่าเสมอ สืบเนื่องจากปัจจุบันอาจารย์ที่ปรึก ษาและอาจารย์ ประจาหลักสูตรได้นาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทั นสมั ยมาเป็ นสื่ อในการเรี ยนการสอน เช่น การค้นคว้าผ่ านเว็ บไซต์ต่ าง ๆการส่ง งานผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิค (e-Mail) Facebook หรือแม้แต่ Application Line ทาให้การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนิสิตสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับและมีประโยชน์ต่อวงการศึกษา
อย่างกว้างขวาง เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยาได้ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ใ ห้ศึก ษาต่อทั้งในและต่า งประเทศเพื่ อ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ตลอดจนสนับสนุนทุนวิจัยต่าง ๆ เพื่อนามาต่อยอดด้านวิชาการ และถ่ายทอดไปยังนิสิต
ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาตนเอง และประเทศชาติต่อไป ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยภาพรวม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่ สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มหาวิทยาลัยพะเยามีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน
ตลอดจนค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการศึกษาได้อย่างสะดวกโดยได้นาระบบ Wifi ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ใน
ระบบอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีศูนย์ปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยอานวยความ
สะดวก และให้ความรู้แก่ผู้เรียน มีห้องสมุด หรือแหล่งสืบค้นข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย โดยเปิดให้บริการ
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ทุ ก วั น นิ สิ ต สามารถสื บ ค้ น หาข้ อ มู ล ประกอบการเรี ย นได้อ ย่า งต่อ เนื ่อ งและสม่ าเสมอ ตลอดมีห ้อ งเรีย น
ห้อ งปฏิบัติก าร และอุป กรณ์การเรียนการสอนมีเ พียงพอต่อความต้องการของนิสิต และด้านการบริหารจัดการ
โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม มีร ะดับความคิ ดเห็ น อยู่ใ นระดับมากที่ สุด ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะมหาวิท ยาลั ย
ทีภาพลักษณ์ที่มุ่งเน้นปรัชญาที่ว่า ”ดารงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด” (A Life of Wisdom is the Most Wondrous of
All) คณะผู้บริหารมุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัย พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
แข่ ง ขั น ในระดั บ สากลได้ คณะผู้ บ ริ ห ารเป็ น นั ก บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง สามารถสร้ า งการเปลี่ ย นแปลงให้แก่
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างทั่วถึง มีความน่าสนใจ และสะดวก
ต่อการรับทราบข่าวสาร คณะผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็นผู้นา ซึ่งปัจจัยที่อาจมีส่วนทาให้ระบบการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยได้ออกนอกระบบมาเป็นเวลาประมาณ 8
ปี ส่งผลการการบริหารจัดการง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจของนิสิตในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาจาแนกตาม
กลุ่มศาสตร์ และภูมิลาเนา สรุปได้ดังนี้
2.1 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ของนิสิต
ชั้นปีที่ 1 เป็นรายด้านของนักศึกษาที่กลุ่มศาสตร์ต่างกั น สรุปได้ ดัง นี้ นิสิตที่ศึก ษาอยู่ก ลุ่มศาสตร์ต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 3 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร/สาขาวิช า
ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน และด้านการบริหารจัดการแตกต่างกัน โดย
2.1.1 นิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ใน
มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านหลักสูตร/สาขาวิชา แตกต่างจากนิสิตที่ศกึ ษากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมีหลักสูตรที่ซับซ้อน รายวิชาเรียนค่อนข้างยาก และรายวิชาที่เรียนส่วนใหญ่เน้น
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ จึงอาจส่งผลให้การสื่อสาร
และเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนของนิสติ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งผิดกับกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่รายวิชาการส่วนใหญ่เป็นวิชาที่มีพนื้ ฐานมาจากมัธยมศึกษาตอนปลาย และไม่ค่อยมีศัพท์ภาษาอังกฤษทาให้ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนการสอน
2.1.2 นิสติ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจ เข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนแตกต่างจากนิสิต ที่ศึกษากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องใช้อุปกรณ์การเรียนโดยเฉพาะห้องแล็บ และสื่อการเรียนการ
สอนมากกว่ากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งในการบางกรณีหากมีการใช้ห้องแล็บรวมและอุปกรณ์การเรียน
การสอนรวม ทาให้อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ
2.1.3 นิสติ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการบริหารจัดการแตกต่างจากนิสิตที่ศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่คาดหวังว่าการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ย่ อ มมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสั ม ฤทธิ์ ผ ล จึ ง สามารถเปิ ด คณะแพทยศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดได้ ดั ง เช่ น
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ได้ อีกทั้งสืบเนื่องจากจานวนนิสิตที่เข้าศึกษาต่อในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพกับจานวน
นิสิตที่สาเร็จการศึกษาในกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์กันเป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือสาเร็จการศึกษากว่าร้อยละ 90 ของนิสิต
ที่ศึกษาต่อในกลุ่มนีท้ ั้งหมดในแต่ละรุ่น
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2.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา
ของนิสติ ชั้นปีที่ 1 ที่มาจากภูมิลาเนาต่างกัน โดยนิสติ ที่มีภูมิลาเนาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 4 ด้าน คือ ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตร/สาขาวิชา ด้าน
อุปกรณ์การเรียนการสอน และด้านการบริหารจัดการแตกต่างกัน โดย
2.2.1 นิสิตที่มีภูมิลาเนาในภาคเหนือความคิดเห็นเกี่ยวกั บปัจจัยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ อเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแตกต่างจากนิสติ ภาคกลางและภาคใต้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของภาคเหนือ และนิสติ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ส่วนใหญ่
เป็นนิสิตที่มีภูมิลาเนาอยู่ทางภาคเหนือจึงมีโ อกาสได้รับการประชาสัมพันธ์ และรับรู้ถึงข่าวสาร ของมหาวิทยาลัย
มากกว่าภาคอื่น ๆ เพราะภูมิลาเนาอยู่ใกล้สามารถเห็นสถานที่จริง ตลอดจนมีโอกาสเข้าใช้บริการก่อนที่จะตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่ อ อีกทั้งมีความคุ้นชินกับสถานที่ม ากกว่านิสิตที่ม าจากภูมิภ าคอื่น โดยเฉพาะนิสิตจากภาคกลาง และ
ภาคใต้ซึ่งระยะทางค่อนข้างไกล ส่งผลให้เกิดสภาวะการปรับตัว และต้องปรับทัศนคติกั บมหาวิทยาลัยพอสมควร
นอกจากนี้นิสิตที่มีภูมิลาเนาในภาคะวันออกเฉียงเหนือมีความคิดเห็นเกี่ย วกับปัจจัยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แตกต่างกับนิสติ ที่มีภูมิลาเนาที่อยู่ภาคใต้ ทั้งนี้อาจ
เป็ น เพราะลั กษณะภู มิป ระเทศ ตลอดจนการใช้ชีวิ ต ภาษา ศาสนาและวั ฒ นธรรมของนิ สิต ภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือคล้าย ๆ กัน จึงไม่สง่ ผลต่อการตัดสินใจ ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจผิดกับนิสติ ที่มี
ภูมิลาเนาที่อยู่ใ นภาคใต้บางส่วนที่อาจเกิดความรู้สึก ว้าเหว่ ห่างไกลครอบครัวเนื่องจากมาศึก ษาต่อค่อนข้างไกล
จึงอาจส่งผลต่อด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยและอาจเป็นเพียงแค่ภาคการศึกษาแรก ๆ
ของนิสติ ใหม่เท่านั้น ทั้งนี้เมื่อนิสติ ปรับตัวได้แล้วก็อาจไม่เกิดปัญหาเหล่านี้
2.2.2 นิสิตที่มีภูมิลาเนาในภาคเหนือ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจเข้ าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านหลักสูตร/ สาขาวิชา มีความแตกต่างกับนิสติ ที่มีภูมิลาเนาที่อยู่ภาคใต้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากนิสิต
ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในภาคเหนือได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาทุกรอบอย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง ซึ่งอาจผิดกับภูมิภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะภาคใต้แม้อาจได้รับข้อมูลข่าวสารทุกรอบอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางสื่อ
เทคโนโลยีไ ม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือแม้ก ระทั่ง หนังสือแจ้งไปยังโรงเรียนโดยตรงก็ ตาม แต่ด้วย
ข้อจากัดด้านระยะทางจึงส่งผลให้นิสติ ทางภาคใต้ไม่สามารถเดินทางมาสอบ หรือสัมภาษณ์กับทางมหาวิทยาลัยได้ จึง
ทาให้พลาดโอกาสในการเข้าศึกษาต่อไปอย่างน่าเสียดาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชูชัย เทพสาร (2546: 13) กล
าววา ปจจัยของการตัดสินใจในแนวคิด ซึ่งสรุปไดวาการตัดสินใจ อะไรจะตองพิจารณา ปจจัย 3 อยางคือ ประการ
แรกไดแก ขอมูลจากตนเองที่ไดรูจักตนเองอยางถองแท เที่ยงธรรมแลวประการที่สอง การใชขอมูลทางดานสังคม
และสิ่งแวดลอม ประการที่สามดานความรู วิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ปจจัยทางดานจิตวิทยาบางตัว ก็มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจไดแก การ รับรู คานิยม และบุคลิกภาพซึ่งอธิบายไดว่าการรับรู (Perception) จะมีอิทธิพลใน
การก าหนดพฤติกรรมการตัดสินใจของบุคคลใหแตกตางกั นออกไป โดยเฉพาะจะมีอิทธิพ ลในสถานการณ การ
ตัดสินใจที่ไมแนนอน ข้อมูลในการตัดสินใจไมเพียงพอ และยังมีบทบาทสาคัญเมื่อจะตองตัดสินใจเลือกทางที่ไมมีข้อ
แตกต่ า งกั น มากนั ก ปจจั ย ที่ ก าหนดความสามารถ ในการรั บ รู ไดแก ประสบการณ คานิ ย มของแตละบุคคล
บุคลิกภาพ พืน้ ฐานทางวัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพของแตละบุคคล
2.2.3 นิสติ ที่มีภูมิลาเนาในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยใน
การตัดสินใจเข้าศึ กษาต่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน แตกต่างกับนิสิต ที่มี
ภูมิลาเนาที่อยู่ภาคใต้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะสืบเนื่องจากด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่นสิ ิตที่มีภูมิลาเนาภาคเหนือ
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และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่าเพราะมีลักษณะภูมิประเทศ ตลอดจนการใช้ชีวิต ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ของคล้าย ๆ กัน ส่งผลให้การตัดสินใจเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยพะเยาด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่ได้เป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนการสอนเพราะมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน แต่เหตุผลที่แตกต่างกันกับนิสิตที่มีภูมิลาเนาภาคใต้
คืออาจยังไม่มีโอกาสเข้ามาเห็นสถานที่จริงเนื่องจากมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูง จะเห็นก็แต่เพียง
จากสื่อต่าง ๆ เท่านั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมหาวิทยาลัยพะเยาได้อานวยความสะดวกให้กับนิสติ ที่มาจากภูมิภาคเท่าเทียมกัน
และอานวยสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อให้ เต็มศักยภาพ นอกจากนี้ยังมีห้องละหมาดไว้บริการให้กับนิสิตและ
บุคลากรที่นับถือศาสนาอิสลามเพื่อให้เกิดความเสมอภาคเพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืนอีกด้วย
2.2.4 นิสิตที่มีภูมิลาเนาในภาคกลางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการบริหารจัดการแตกต่างจากนิสติ ที่มีภูมิลาเนาที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะนิสิตที่มีภูมิลาเนาอยู่ใ นภาคกลางเกิดความคุ้นชินกั บสิ่ง อานวยความสะดวก ตลอดจนได้รับบริก ารที่เ ต็ ม
ศักยภาพในโรงเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมปลายมากกว่านิสิตที่มีภูมิลาเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะบางส่วน
เป็นนิสติ ที่มาจากโรงเรียนที่ส่งิ อานวยความสะดวกยังไม่ครบครันเมื่อเทียบกับนิสิตที่มีภูมิลาเนาในภาคกลาง จึงส่งผล
ให้มีความเห็นด้านการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประพันธ์ แสงทองขาว (2550) ซึ่งได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การเลือกและการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
และมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกและตัดสินใจเข้าศึกษาในสาขา
การจัดการทั่วไป เหตุผ ลที่เ ลือกเพราะสะดวกและใกล้บ้ าน ผู้มีส่วนร่วมในการเลือก คือ บุคคลในครอบครัว มี
การศึกษาข้อมูลตั้งแต่หลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเพื่อนและญาติ และเลือกสาขาตามความ
ถนัด โดยพิจารณาด้านหลักสูตร ค่าใช้จา่ ย สถานที่ และด้านการสนับสนุนการเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน 2) ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการด้านการจัดองค์ก าร ด้านจูงใจ และด้านการ
ควบคุม คุณ ภาพ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใ นระดับมาก ทุก ด้าน 3) อายุ หลัก สูตรการศึก ษาแตกต่างกั น รายได้ของ
ผู้ปกครอง ที่พักอาศัยและภูมิลาเนาแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจั ดการ ทุกด้านแตกต่างกันและ
การเลือกเข้าศึกษาผู้มีส่วนร่วมในการเลือก ระยะเวลาศึกษาข้อมูล การรับรู้ข่าวสารแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการทุกด้านแตกต่างกัน 4) ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์กับระดับการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อทุกด้านเป็นบวก อยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง
ดังนั้น มหาวิทยาลัยพะเยาจึงมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึก ษาให้แก่นักเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ให้
ได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับนักเรียนที่อยู่ในเมือง โดยให้โอกาสนักเรียนตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้มีโอกาสเข้าเรีย นใน
หลักสูตร สาขาวิชา ที่ตนเองสนใจ หรือชอบ ตามศักยภาพของนักเรียน เพราะมหาวิทยาลัยเชื่อว่าเมื่อนักเรียนสาเร็จ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้วจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมี
ความสุขและมีคุณภาพต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัย ควรนาเอาเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และง่ายต่อการ
สืบค้นข้อมูลข่าวสาร
2. มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุง หลักสูตรที่มุ่งเน้นการวิจัย อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถนาเนื้อหามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
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3. มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด สรรคณาจารย์ มี เ พี ย งพอต่ อ หลั ก สู ต ร อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช ามี ค วามรู้
ความสามารถและมีประสอบการณ์ในวิชาที่สอนเป็นอย่างดี และมีจานวนเพียงพอต่อจานวนนิสิตที่จะเข้าศึกษาในแต่
ละปี
4. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรห้องเรียน/ห้องประชุม มีจานวนและขนาดที่ เ หมาะสมต่อจานวนนิสิต ที่จ ะเข้ า
ศึกษาในแต่ละปี
5. ผู้บริหารควรมุ่งเน้นภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกั บชุมชน ดังปณิธานของมหาวิทยาลัย “ปัญญาเพื่อความ
เข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน (Wisdom for Community Empowerment)” เพื่ อ พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย พะเยาไปสู่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ที่สมบูรณ์แบบ โดยมีการจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เพื่อรับใช้สังคมโดยมุ่งปฏิบัติภารกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากลสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ผศ.ดร.สันติ บูร ณะชาติ ที่ได้ให้
คาแนะนาปรึกษาพร้อมทั้ง ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนการศึกษาค้นคว้ าด้ว ย
ตนเองสาเร็จสมบูรณ์ รวมทั้งคณาจารย์ที่ได้กรุณาส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้แก่ผู้ศึกษาและเป็นกาลังใจให้จนสาเร็จ
การศึกษา ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้กรุณาตรวจสอบแบบสอบถาม แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อ
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อานวยความสะดวกและให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างยิ่งในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน
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ปัญหาและแนวทางจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา)ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดลาปาง
Problems and Guidelines of Vocational and Secondary Education,
Coeducational Curriculum of Vocational Institutes under the Office of the
Vocational Education Commission, Lampang Province
อรวรรณ คางาม1* และ รักษิต สุทธิพงษ์2
Orawan Khamngam1* and Ruksit Sutthipong2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดลาปาง
2) เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึก ษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศกึ ษา) ของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา จังหวัดลาปาง ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และ
ครูผู้สอน จาแนกตามสถานภาพ เพศ อายุ ตาแหน่ง วุฒิก ารศึก ษา และประสบการณ์ใ นการสอน 3) เพื่อศึกษา
แนวทาง แก้ไขปัญหาในการจัดการศึกษาเรี ยนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา จังหวัดลาปาง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
ผู้บริหารและครูผู้สอน ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดลาปาง จานวน 172 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t –test และสถิติ F –test ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึก ษา) ของสถานศึกษาในสัง กัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา จัง หวัดลาปาง ตามความคิดเห็นของ
̅ = 4.13) เมื่อ
ผู้บริหารและครูผู้สอน โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ได้ แก่ ด้านการโอนผลการเรียน (X̅ = 4.38) รองลงมา
̅ = 4.19) และด้านที่มีปัญหาการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ด้านการจัด
ได้แก่ ด้านการสาเร็จการศึกษา (X
หลักสูตรอาชีวศึกษา (X̅ = 2.41)

1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา
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2. เปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษา จาแนกตามสถานภาพ พบว่า ตาแหน่งและประสบการณ์ในการสอน
มีผลต่อการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึก ษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดลาปาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05
3. แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาในการจั ด การศึ ก ษา 1) ด้ า นการวิ เ คราะห์ ป ระเภทวิ ช า สาขาวิ ช า สาขางาน
สถานศึกษาควรแต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา 2) ด้านการ
กาหนดหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งสองสถานศึกษาร่วมกันกาหนดรายวิชา
ตรงตามโครงสร้างของหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาควรทาการ
เตรียมความพร้อมด้านครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน 4) ด้านการจัดหลักสูตรอาชีวศึก ษา สถานศึกษาควร
แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทาแผนการเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร 5) ด้านการวัดผลประเมินผล แต่งตั้ ง
คณะกรรมการในการวัดผลประเมินผลตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการกาหนด 6) ด้านการโอนผล
การเรียน สถานศึกษาควรดาเนินการประชุม อนุมัติผลของการเทียบโอนผลการเรียน รายวิชาครบตามโครงสร้ าง
หลักสูตรกาหนด 7) ด้านการสาเร็จการศึกษา สถานศึกษาทาการประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการอนุมัติผลการเรียน
ครบตามเกณฑ์ ส าเร็ จ การศึ ก ษาของหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ 8) ด้ า นการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ
สถานศึกษาควรมีการประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 9) ด้านการประกัน
คุณ ภาพหลัก สูตร สถานศึกษาควรมีการแต่ง ตั้ง คณะกรรมการในการดาเนินงานประกั นคุณ ภาพหลัก สูตร และ
บริหารงานคุณภาพภายในสถานศึกษาตรงตามมาตรฐานการศึกษา
คาสาคัญ: การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศกึ ษา)

Abstract
The pueposes of this research were to 1) study problems and guidelines of Vocational and secondary
education, Co- Educational Curriculum of vocational institutes under the Office of the Vocational Education
Commission, Lampang Province. 2) To compare the problems of management for Co-educational Curriculum, the
Vocational and secondary education of The Vocational institutes under the Office of the Vocational Education
Commission, Lampang Province, according to both the administrators and teachers opinions;, Classified by were
sex, age, positions, educational levels and experiences, and 3) To study the guidelines of coeducational curriculum
of vocational institutes under the Office of the Vocational Education Commission, Lampang Province. The research
sample were 171 school administrators and teachers and the tool used to collect data was Rating scale
questionnaires. data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t –test and F –test. The
result of this research were as follow;
1. The problems of The vocational and secondary education coeducational curriculum of vocational
institutes under the Office of the Vocational Education Commission, Lampang Province. Then data were categorized
̅ = 4.38) the problems were at
in high level. When considering each side, it was found that Transfer of results (X
̅ = 4.19) and Vocational training (X
̅ = 2.41) in low level.
the high level, Secondary Graduation (X
2. Compare the problems of education management classified by status affect the questionnaire were
Classified by their Positions and work experiences.
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3. The guideline of solving problem were 1) Analysis of the curriculum, subjects; the board of school
should consist of teachers and school personnel and work together. 2) The school curriculum. Both of the schools
should have the similar courses and curriculum structure 3) The teaching and learning. Prepare teachers for
teaching and learning 4) Vocational training. Appointment of the Board of Directors to complete the study plan 5)
Evaluation. Appointment of the Board of Directors to evaluate and evaluate the results in accordance with the
standard set by the Ministry of Education 6) Transfer of results. The school should proceed to approve the results
of the transfer. Completed course syllabus 7) Graduation. The school conducts the meeting and appoints the
committee to approve the results. Completion of the Graduate Certificate Program. 8 To evaluate professional
standards. Meetings and appoint committees to conduct professional appraisal 9) Course quality assurance. The
school should appoint a board to carry out quality assurance. And quality management within the institution meets
the standards of education.
Keywords: vocational and secondary education, coeducational curriculum of vocational institutes

บทนา
ตามนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พุทธศักราช 2560-2564) ได้กาหนด
แนวทางเพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอจาเป็น
จะต้องมีการเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง 5 ปีตอ่ จากนี้ อันเนื่องจากประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความ
เสี่ยงมากขึ้นภายใต้ สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นมากขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดน โดยมีก ารเคลื่อนย้ายคน
เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี ข่าวสาร สินค้าและบริการอย่างเสรี ทาให้การแข่งขันในตลาดโลกสูงขึน้ ส่งผลให้มีการ
รวมตัวด้านเศรษฐกิจของกลุ่มต่าง ๆ ในโลกมีความเข้มข้นขึน้ ประเทศเศรษฐกิจใหม่มีขีดความสามารถในการแข่ง ขัน
มากขึ้น จึงมีความจาเป็นที่ต้องให้ความสาคัญกับการแปลงแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านต่าง ๆ
อย่างแท้จริง โดยในส่วนของการเตรียมพร้อมด้านกาลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงทุกวัย
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ ให้มีการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคนให้เหมาะสม ใน
แต่ละช่วงวัย เพื่อวางรากฐานให้เ ป็ น คนมี คุณ ภาพในอนาคต การพัฒนาทัก ษะสอดคล้ องกั บ ความต้อ งการ ใน
ตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม มีทักษะ
การทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ในวัยแรงงานจะมุ่งเน้นการสร้างความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพ ให้พ ร้อมในการต่อยอดพัฒนาทักษะในทุก ด้าน ทั้ง ทัก ษะขั้นพื้นฐาน ทัก ษะเฉพาะในวิช าชีพ ทัก ษะการเป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่ ทักษะการประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การ
สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่
ส่งผลต่อสุขภาพ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับจุดเน้น และแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึก ษา โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ได้เห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาทางด้ าน
การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาชีวศึกษา ได้มีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการอาชีวศึกษาในโครงการต่าง ๆ
ในการรูปแบบการเรียนการสอนและพัฒนาภาพลักษณ์ให้กับอาชีวศึกษามากขึ้นโดยสนับสนุนให้มีโครงการการเรียน
หลักสูตรทวิศึกษา (Dual Education) หรือโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย คือเป็น
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การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่ ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแต่มีความ
ประสงค์จะเรียนในสายวิช าชีพแต่ไม่มีโ อกาสเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนได้ทัน หรืออยู่ห่างไกลจากสถานศึก ษาของ
อาชีวศึก ษา ผู้เ รียนสาเร็จการศึกษาครบตามหลัก สูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองวุฒิก ารศึก ษาทั้ง ในระดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พร้อมกัน (นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน
2559 สานัก งานรัฐ มนตรี 236/2559) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึก ษาด้านอาชีวศึก ษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัย
ทางาน และเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา โดย
แนวคิดในการจัดการศึกษารูปแบบคู่ขนาน เริ่มต้นเมื่อปี 2553 ภายใต้โครงการ "ร้อยเอ็ดโมเดล" ซึ่งเป็นโครงการนา
ร่องของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิศึกษา พบว่าจานวนผู้เรียนสายสามัญที่สมัครเข้าร่วมโครงการเรียนใน
รูปแบบดังกล่าวมีจานวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่ อเนื่อง ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่องการจัดการศึกษาเรียน
ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศกึ ษา) จึงเริ่มให้มีการจัดการศึกษารูปแบบทวิศกึ ษาตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา โดยให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ ทาการประชาสัม พันธ์ก ารศึก ษ าต่อด้าน
อาชีวศึกษาและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับอาชีวศึ กษาศึกษาให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น
ทางสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดลาปาง ได้รับนโยบายจากทางสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดาเนินการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึก ษาและมัธยมศึก ษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา) ได้มีการเริ่มดาเนินการนาโครงการหลักสูตรทวิศึกษานี้มาทาการจัดการเรี ยนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา
2558 โดยมีสถานศึกษาจานวน 5 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง วิทยาลัยสารพัดช่ างลาปาง วิทยาลัย
การอาชีพเกาะคา วิทยาลัยการอาชีพเถิน และวิทยาลัยการอาชีพแจ้หม่ ได้จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรทวิศกึ ษา
ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสานักงานเขตพืน้ การศึกษาที่มัธยมศึกษาเขต 35 ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่จะทาการจัดการศึกษาหลักสูตรนี้ทั้งสองสังกัด จาเป็นจะต้องเร่งทาความเข้าใจถึงแนวทางการจัดการศึกษาของ
หลักสูตรทวิศกึ ษาตามกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนด โดยมีองค์ประกอบทั้ง 9 ด้าน คือด้านการวิเคราะห์ประเภทวิชา
สาขาวิช า สาขางาน ด้านการกาหนดหลักสูตรสถานศึก ษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดหลัก สูตร
อาชีวศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านการโอนผลการเรียน ด้านการสาเร็จการศึกษา ด้านการประเมินมาตรฐาน
วิช าชีพ และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง ในแต่ล ะด้านได้ดาเนินการอย่างล่าช้าและมีอุปสรรคในการจัด
การศึกษาหลายด้าน จากผลการวิจัยในเรื่องการพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศกึ ษาของโรงเรียน
สบเมยวิทยาคม (ชลธาร สมาธิ , 2560) พบปัญหาการจัดการศึก ษาหลัก สูตรทวิศึก ษาในด้านด้านการวิเ คราะห์
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน อันเนื่องจากผู้บริหารและครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องในการจัดหลักสูตรทวิศึกษานี้อาจมี
ความเข้าใจในถึงรูปแบบของการจัดหลักสูตรทวิศึกษาคลาดเคลื่อนและดาเนินการเปิดสาขาไม่ได้เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้เรียนและความต้องการของชุมชนจึงทาให้การจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศกึ ษายังไม่มีบรรลุวัตถุประสงค์
เท่าที่ควร
จากปัญหาดัง กล่าวข้างต้นผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้สอนในสัง กัดสานัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดลาปาง หนึ่งในสถานศึกษาที่ได้ทาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษานี้ อยากมุ่งให้เห็นว่าในการจัด
การศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศกึ ษา) ให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี
แก่ผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถได้เรียนรู้ตามแผนที่บูรณาการไว้ รวมทั้งมีการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดี ตลอดจน
คุณ ลัก ษณะอันพึง ประสงค์ไ ว้ใ นทุกรายวิช า ให้ไ ด้คุณ ภาพตรงตามสมรรถนะที่ ก าหนด เพื่อเพิ่ม ระดับมาตรฐาน
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การศึกษาในหลักสูตรทวิศกึ ษาให้มีคุณภาพนั้น จึงควรทาการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิ
ศึกษาทั้ง 9 ด้าน ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา จังหวัดลาปาง เพื่อนาผลของ
ปัญหาจากการดาเนินการจัดหลักสูตรทวิศึกษาในแต่ละด้าน นามาทาการวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุง และ
พัฒนาในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศกึ ษาให้กับสถานศึกษาที่กาลังจะเริ่มดาเนินการจัดทาหลักสูตรนีต้ ่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดลาปาง
2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึก ษา) ของสถานศึกษาในสัง กัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา จัง หวัดลาปาง ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร และครูผู้สอน จาแนกตามสถานภาพ เพศ อายุ ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน
3. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอ น
ปลาย (ทวิศกึ ษา) ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดลาปาง

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผู้ศึกษาได้นาหลักการ/แนวคิด/ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ผู้ศึกษาจึงได้นาหรือประยุกต์จากแนวความคิดดังกล่าวมาใช้และ
ประมวลเป็นกรอบแนวคิดในการ ค้นคว้า ดังภาพต่อไปนี้

ตัวแปรอิสระ
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จาแนกตาม
เพศ อายุ
ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ในการทางาน

ตัวแปรตาม
ปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาจานวน 9ด้าน คือ
1) ด้านการวิเคราะห์ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2) ด้านการกาหนดหลักสูตรสถานศึกษา
3) ด้านการจัดการเรียนการสอน
4) ด้านการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษา
5) การวัดผลประเมินผล
6) การโอนผลการเรียน
7) การสาเร็จการศึกษา
8) การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
9) การประกันคุณภาพหลักสูตร
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีวิทยาการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ขอบเขตด้านการวิจัยในครั้งนี้ คือศึกษาสภาพปัญหาจากความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในสังกัด
สานัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัง หวัดลาปาง ต่อการจัดการศึก ษาเรียนร่วมหลัก สูตรอาชีวศึก ษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)ในสังกัดสานัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา จังหวัดลาปาง ในด้านต่าง ๆ
(คู่มือแนวทางจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศกึ ษา) ทั้ง 9 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ด้านการวิเคราะห์ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. ด้านการกาหนดหลักสูตรสถานศึกษา
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน
4. ด้านการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษา
5. การวัดผลประเมินผล
6. การโอนผลการเรียน
7. การสาเร็จการศึกษา
8. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
9. การประกันคุณภาพหลักสูตร
2. ขอบเขตด้านประชากร
2.1. ขอบเขตด้านประชากร
1) ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดลาปาง จากสถานศึกษา 5 วิทยาลัย ประกอบด้วยผู้บริหารจานวน 19 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการ 5 คน
รองผู้อานวยการ 14 คน ครูผู้สอนจานวน 244 คน รวมจานวนประชากรทั้งสิ้น 263 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารจานวน 19 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการ 5 คน รองผู้อานวยการ 14 คน
โดยวิธกี ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ครูผู้สอนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัด
ลาปาง จากสถานศึกษา 5 วิทยาลัย จานวน 244 คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเทียบตามตารางของเครซี่และ
มอร์ แ กน (Krejcie and Morgan 1970:607-610) ได้ จ านวนกลุ่ ม ตัว อย่ า ง 152 คน โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ม แบบแบ่ง ชั้น
(Stratified Random Sampling) รวมจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 171 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย จาแนกตาม เพศ อายุ
ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัญหาและแนวทางการจัดการศึก ษารูปแบบทวิศึกษา จากความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูผู้สอนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดลาปาง ทั้ง 9 ด้าน

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึก ษา) ของสถานศึกษาในสัง กัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา จัง หวัดลาปาง ตามความคิดเห็นของ
̅ = 4.13)
ผู้บริหารและครูผู้สอน โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X
2. เปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษา จาแนกตามสถานภาพ พบว่า ตาแหน่งและประสบการณ์ในการสอน
มีผลต่อการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึก ษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดลาปาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05
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3. แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาในการจั ด การศึ ก ษา 1) ด้ า นการวิ เ คราะห์ ป ระเภทวิ ช า สาขาวิ ช า สาขางาน
สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ ควรมีการจัดการประชุมร่วมกับคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา 2) ด้านการ
กาหนดหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งสองสถานศึกษาร่วมกันกาหนดรายวิชา
ตรงตามโครงสร้างของหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาควรทาการ
เตรียมความพร้อมด้านครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน 4) ด้านการจัดหลักสูตรอาชีวศึก ษา สถานศึกษาควร
แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทาแผนการเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร 5) ด้านการวัดผลประเมินผล แต่งตั้ง
คณะกรรมการในการวัดผลประเมินผลตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการกาหนด 6) ด้านการโอนผล
การเรียน สถานศึกษาควรดาเนินการประชุม อนุมัติผลของการเทียบโอนผลการเรียน รายวิชาครบตามโครงสร้ าง
หลักสูตรกาหนด 7) ด้านการสาเร็จการศึกษา สถานศึกษาทาการประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการอนุมัติผลการเรียน
ครบตามเกณฑ์ ส าเร็ จ การศึ ก ษาของหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ 8) ด้ า นการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ
สถานศึกษาควรมีการประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 9) ด้านการประกัน
คุณ ภาพหลัก สูตร สถานศึกษาควรมีการแต่ง ตั้ง คณะกรรมการในการดาเนินงานประกั นคุณ ภาพหลัก สูตร และ
บริหารงานคุณภาพภายในสถานศึกษาตรงตามมาตรฐานการศึกษา

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาปัญหาและแนวทางจัดการศึก ษาเรียนร่วมหลัก สูตรอาชีวศึก ษาและมัธยมศึก ษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา) ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดลาปาง ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้สอน ทั้ง 9 ด้าน นามาอภิปรายดังนี้
1. ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา จังหวัดลาปาง
พิจารณาเป็นรายด้าน มีจานวนทั้งหมด 9 ด้าน ตามคู่มือเอกสารประกอบการปฏิบัติงานการจัดการการศึกษา เรียน
ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2559,
หน้า 16-24) โดยมีการเรียงลาดับค่าเฉลี่ยของปัญหาแต่ละด้านจากมากไปน้อย ดังนี้
1.1 ปัญหาของการปฏิบัติ ด้านที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่
ด้านที่ 6 การโอนผลการเรียน พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับปัญหาการจัด
การศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของสถานศึกษาในสังกั ดสานักงาน
̅=
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดลาปาง ที่มีต่อด้านการโอนผลการเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X
4.38)
ด้านที่ 7 การสาเร็จการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับปัญหาการจัด
การศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
̅ = 4.19)
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง ที่มีตอ่ ด้านการสาเร็จการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X
ด้านที่ 3 การจัดการเรียนการสอน พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับปัญหาการ
จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศกึ ษา) ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง ที่มีต่อด้านการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
̅ = 4.16)
(X
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ปัญหาการจัดการศึกษาทั้ง 3 ด้านที่กล่าวมา มีปัญหาของการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ในด้านที่มีปัญหาระดับสูงสุดคือ ด้านที่ 6 การเทียบโอนผลการเรียน จากปัญหาดังกล่าวอาจเป็นเพราะสถานศึกษา
ไม่ได้มีการวางแผนการดาเนินการโอนผลการเรียน ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการ
เทียบโอนผลการเรียน เมื่อถึงระยะเวลากาหนดการจบหลักสูตร จะต้องมีหน่วยกิตของผู้เรียนครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
ในส่วนของครูผู้สอนอาจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างวิชาของหลัก สูตรทั้งสอง
สถานศึกษาคลาดเคลื่อน ในส่วนของผู้เรียนมีผลการเรียนในวิชาการเทียบโอนต่ากว่า 2.0 จึงทาให้มีปัญหาของการนา
ผลการเรียนของผู้เรียนมาเทียบโอนให้ครบหลักสูตรได้ ดังนั้นสถานศึกษาควรมีการดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ
เทียบโอนผลการเรียน และผู้บริหาร คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนรวมถึงครูผู้สอนควรมีการจัดประชุมวางแผน
ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนได้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรกาหนด และทาการอนุมัติผลของการเทียบโอนผล
การเรียน จะทาให้การดาเนินการโอนผลการเรียนเป็นไปอย่างชัดเจน ถู ก ต้องตามหลักวิชาการ ซึ่ง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มนูญ แก้วแสนเมือง (2557: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้
และประสบการณ์สาหรับสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่าระบบการเทียบโอนผล
การเรียนรู้และประสบการณ์ กระบวนการเทียบโอนความรู้ควรประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การจัด
องค์การ การดาเนินการ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ในด้านด้านที่ 7 การสาเร็จการศึกษา พบว่า
ปัญหาของสถานศึกษาควรมีการวางแผนการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน ในการสาเร็จการศึกษาผู้เรียนจะต้อง
เรี ย นครบตามหลั ก สู ต รก าหนด ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การอนุ มั ติ ผ ลการเรี ย นของผู้ เ รี ย น ดั ง นั้ น สถานศึ ก ษาควรจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการอนุมัติผลการเรียน เพื่อทาการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนให้ครบตามหลัก สูตรกาหนดและ
รวมถึง กากับ ติดตาม รายงานผลการสาเร็จของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตรา บารุง
กาญจน์ (2544: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการประเมิน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุ ทธศักราช
2540 สาขาช่างยนต์ โรงเรียนเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP MODE) ใน
ด้านการประเมินผู้สาเร็จการศึกษา พบว่า สถานศึกษามีการดาเนินการจัดการศึกษาและจัดเตรียมเกี่ยวกับ อาจารย์
ผู้สอน ผู้เรียน อาคารสถานที่ งบประมาณ และสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารงานผู้จบหลักสูตรส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาด้วยคะแนน เฉลี่ย 2.51
และกากับติดตามผู้สาเร็จการศึกษา โดยส่วนมากจะมีการประกอบอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน และด้าน
ที่ 3 การจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาอาจไม่ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านครูผู้สอน รวมถึงการทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรให้กับครูผู้สอน ดัง นั้นสถานศึกษาควรจัดตั้ง ครูแกนนาในด้านการจัดการเรียนการสอของ
หลัก สูตรทวิศึกษา เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนได้ครบตามหลัก สู ตรก าหนด และเตรียมความพร้อมให้กับ
ครูผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงเดือน สายเชื้อ (2542: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและการจัดการ
เรี ย นการสอนอาชี ว ศึ กษาระบบทวิ ศึ กษาของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด กรมอาชีว ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริหารสถานศึ กษา ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานประกอบการ ครูผู้สอนในสถานประกอบการ
ในด้านนโยบายและแผนการดาเนินการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษามีปัญหาและอุปสรรคในระดับน้อย
กลุ่มอื่น ๆ มีปัญหาระดับปานกลาง
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1.2 ปัญหาของการปฏิบัติ ด้านที่อยู่ในระดับ ปานกลาง ได้แก่
ด้านที่ 2 การกาหนดหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ ยวกั บ
ปัญหาการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศกึ ษา) ของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง ที่มีตอ่ ด้านการกาหนดหลักสูตรสถานศึ กษา โดยภาพรวมอยู่
̅ = 3.49) ประกอบด้วย
ในระดับปานกลาง (X
ด้านที่ 1 การวิเคราะห์ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน
เกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศกึ ษา) ของสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง ที่มีตอ่ ด้านการวิเคราะห์ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
̅ = 3.44)
งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X
ด้านที่ 8 ด้านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับ
ปัญหาการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศกึ ษา) ของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง ที่มีตอ่ ด้านด้านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยภาพรวมอยู่
̅ = 3.39)
ในระดับปานกลาง (X
ด้านที่ 9 การประกันคุณภาพหลักสูตร พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับปัญหา
การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึก ษา) ของสถานศึก ษาในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง ที่มีต่อด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ใน
̅ = 3.36)
ระดับปานกลาง (X
ปัญหาการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้านที่ก ล่าวมา มีปัญหาของการปฏิบัติ อยู่ใ นระดับปานกลาง เป็น
เพราะสถานศึกษาของอาชีวศึกษาแต่ละวิทยาลัย ได้มีการจัดทาโครงสร้างหลักสูตร การประกันคุณภาพหลัก สูตร
ด้านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ได้ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการกาหนด สถานศึกษาควรประชุมแต่งตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเมินพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และควรจัดโครงสร้ าง
บริหารอย่างมีคุณภาพภายในสถานศึกษาตรงตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพงศ์ ธิดาราม
(2559: บทคัดย่อ) แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรแบบทวิศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พบว่า การจัดโครงการประเมินผลการใช้หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร อยู่
ในระดับปานกลาง และด้านการจัดเตรียมการวางแผนเพื่อใช้หลักสูตรใหม่ อยู่ในระดับมาก
1.3 ปัญหาของการปฏิบัติ ด้านที่อยู่ในระดับ น้อย ได้แก่
ด้านที่ 4 การจัดหลักสูตรอาชีวศึกษา ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับปัญหาการจัด
การศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง ที่มีต่อด้านการจัดหลักสู ตรอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
̅ = 2.41)
(X
ด้านที่ 5 การวัดผลประเมินผล พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับปัญหาการจัด
การศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
̅=
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง ที่มีตอ่ ด้านด้านการวัดผลประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (X
2.41)
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ปัญหาการจัดการศึกษาทั้ง 3 ด้านที่กล่าวมา มีปัญหาของการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย เป็นเพราะ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาและการวัดผลประเมินผลตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษากาหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงเดือน สายเชื้อ (2542: บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาสภาพปัญหาและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิศึกษาของสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึก ษาธิการในเขตกรุง เทพมหานคร พบว่า ด้านนโยบายและแผนการดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ผู้บริหารสถานศึกษามีปัญหาและอุปสรรคในระดับน้อย กลุ่มอื่น ๆ มีปัญหาระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุม าลี จันทร์ช ลอ และพิรุฬ ห์ วิริยะประกอบ (2543: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึก ษาวิจัย เรื่องสภาพการใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิ ช าชีพ พุทธศักราช 2538 สาขาวิช าช่างยนต์ของ สถานศึก ษาสัง กั ดกรมอาชีวศึก ษาในเขตภาค
ตะวันออก พบว่าในสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิคเห็นด้วยในระดับปานกลาง เกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตร
จุดประสงค์รายวิชาและเนื้อหาวิชา อาจารย์ในสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาอาชีพเห็นด้วยในระดับมาก
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดลาปาง จาแนกตาม เพศ
อายุ ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ใ นการทางาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน เมื่อ
พิจารณา
จ าแนกตามเพศ ความคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บ ปั ญหาการจัด การศึ ก ษาเรีย นร่ว มหลัก สู ตรอาชีวศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดลาปาง
ทั้งนี้เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าโดยภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และจาแนกตามตาแหน่ง โดยภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการกาหนดหลักสูตรสถานศึก ษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดหลัก สูต ร
อาชีวศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านการสาเร็จการศึกษา ด้านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และด้านการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จาแนกตามอายุ ความคิดเห็นเกี่ย วกั บ ปั ญหาการจัด การศึ ก ษาเรีย นร่ วมหลัก สูตรอาชี วศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดลาปาง
ทั้งนี้เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าโดยภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวิเคราะห์ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ด้านการกาหนดหลักสูตรสถานศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการโอนผลการเรียน และด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จาแนกตามตาแหน่ง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึก ษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดลาปาง
ทั้งนี้เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิตพิ บว่าโดยภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการกาหนดหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัด
หลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านการสาเร็จการศึกษา ด้านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และด้าน
การประกันคุณภาพหลักสูตร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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จาแนกตามวุฒิการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึก ษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศกึ ษา) ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดลาปาง
ทั้ง นี้เ มื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพ บว่ า โดยภาพรวมมีความแตกต่างกั นอย่ างไม่มีนัยส าคั ญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการกาหนดหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านการสาเร็จการศึกษา
และด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จ าแนกตามประสบการณ์ใ นการท างาน มี ค วามคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ ปัญ หาการจั ดการศึ ก ษาเรีย นร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดลาปาง ทั้งนี้เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพ บว่า โดยภาพรวมมีความแตกต่างกั นอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวิเคราะห์ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
ด้านการก าหนดหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดผลประเมินผล ด้ านการสาเร็จ
การศึกษา และด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากการวิจัยพบว่า เพศ ไม่มีความแตกต่างต่อการตอบแบบสอบถาม เป็นเพราะจานวนกลุ่มตัวอย่างมี
จานวนใกล้เคียงกัน เป็นเพศหญิง มีจานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 55.30 เพศชาย มีจานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ
44.70 อายุ วุฒิการศึกษา ไม่มีความแตกต่างต่อการตอบแบบสอบถาม ส่วนประสบการณ์ในการทางาน พบว่า มี
ความแตกต่างกันของแบบสอบถาม เป็นเพราะ ประสบการณ์ทางานของผู้บริหารและครูผู้สอน มีการวิเคราะห์ถึง
ปั ญ หา มุ ม มอง ทั ศ นคติ ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ภู ว นั ย น้ อ ยวงศ์ (2541) ที่ พ บว่ า
ประสบการณ์การทางานต่างกันมีคุณ ภาพชีวิตการทางานแตกต่างกัน ทั้ง นี้อาจเนื่องมาจากประสบการณ์ใ นการ
ทางานส่งผลถึงคุณภาพชีวิตการทางานในแง่ที่ว่า บุคคลที่มีประสบการณ์ทางานมามากกว่าย่อมมีความเข้าใจและ
สามารถปรับพฤติกรรมในการทางานได้ดีกว่าบุคคลที่มีประสบการณ์การทางานน้อยกว่าจึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ทางาน เมื่อพิจารณาจาแนกตามตาแหน่ง มีความแตกต่างกั นของแบบสอบถามอาจเป็นเพราะความแตกต่างของ
ผู้บริหารและครูผู้สอน อาจมีแนวคิดในการจัดการศึก ษาทวิศึก ษาที่แตกต่างกั น โดยผู้ บริหารจะคิดในด้านของการ
บริหารงานของแต่ละด้านให้เป็นไปตามบริบทของสถานศึกษา ส่วนครูผู้สอนอาจมีแนวคิดถึงสภาพการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จารี อ้นนาค (2557) ที่พบว่า บทบาทในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของ
วิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณ ฑิตพัฒนศิ ลป์กระทรวงวัฒนธรรมตามความคิดของผู้บริหารและครูผู้สอน ผลการ
เปรียบเทียบความคิดบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนตามบทบาทการปฏิบัติการส่งเสริมวิจัยใน
ชั้นเรียนและความต้องการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพบว่าความคิด เห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความแตกต่างกัน
3. แนวทางในการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึก ษา) ของสถานศึกษาในสัง กัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา จัง หวัดลาปาง ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้สอน จากการสัมภาษณ์และข้อเสนอแนะของแบบสอบถาม สรุปเป็นแนวทางแก้ไขดังนี้
1) ด้านการวิเคราะห์ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
1.1) สถานศึกษาควรมีการจัดการประชุมร่วมกั บคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกั บแนว
ทางการจัดการศึกษารูปแบบทวิศกึ ษา
1.2) สถานศึกษาควรมีการประชุมปรึกษา จากคณะกรรมการจัดการศึกษาทั้งสองสถานศึกษา ในการ
ร่วมกันวิเคราะห์ สาขางาน สาขาวิชา ที่เปิดตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและความเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา
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1.3) สถานศึกษาควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเข้าใจใน สาขาวิชาและสาขางาน ที่ทาการ
เปิดสอน เพื่อดาเนินการจัดการศึกษารูปแบบทวิศกึ ษา ได้ตรงตามสาขาที่ทาการเปิดสอน
2) ด้านการกาหนดหลักสูตรสถานศึกษา
2.1) สถานศึกษาควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดหลักสูตรทวิศกึ ษาอย่างเหมาะสม
2.2) คณะกรรมการจัด การหลัก สู ตรทวิ ศึก ษาทั้ ง สองสถานศึ ก ษา ควรมี ก ารหารื อ ร่ว มกั นเพื่อ
ดาเนินการจัดทาโครงสร้างหลักสูตรและกาหนดรายวิช าตรงตามโครงสร้างของหลักสูตรทวิศึก ษา รวมถึงมีความ
สอดคล้องของเนื้อหากับบริบทของสถานศึกษา
2.3) สถานศึกษาควรมีการประชุมอนุมัติการใช้หลักสูตรรูปแบบทวิศึกษาของสถานศึกษาจัดทาขึ้น
มีการประชุมทาความเข้าใจกับครูผู้สอนเกี่ยวกับหลัก สูตรทวิศกึ ษา รวมถึงมีการกากับติดตาม ผลการนาหลักสูตรทวิ
ศึกษาไปใช้อย่างต่อเนื่อง
3) ด้านการจัดการเรียนการสอน
3.1) สถานศึกษาควรทาการเตรียมความพร้อมด้านครูผู้สอนตรงตามรายวิชาที่กาหนด และจัดหาครู
ที่เป็นแกนนาในด้านการจัดการเรียนการสอน
3.2) สถานศึกษาควรมีการชีแ้ จงทาความเข้าใจกับครูผู้สอนในเรื่องจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ทวิศกึ ษา
3.3) สถานศึกษาควรมีการจัดการเรียนการสอนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรทวิศึกษา รวมถึง
จัดตั้งคณะกรรมการกากับติดตามผลดาเนินการจัดการเรียนการสอน
4) การจัดหลักสูตรอาชีวศึกษา
4.1) สถานศึกษาควรมีการแต่ง ตั้ง คณะกรรมการในการจัดทาแผนการเรียนครบตามโครงสร้ า ง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
4.2) สถานศึกษาควรมีการกากับติดตามผลดาเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
5) การวัดผลประเมินผล
5.1) สถานศึกษาควรมีทาการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการวัดผลประเมินผล
5.2) คณะกรรมการในการวัดผลประเมินผล ควรจัดทาเกณฑ์การวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ของแต่ละรายวิชาของผู้เรียน ตามสมรรถนะรายวิชาและตามสภาพจริง และตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
6) การโอนผลการเรียน
6.1) สถานศึกษาควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างของหลักสูตร เพื่อ
ดาเนินการประชุมอนุมัติผลของการเทียบโอนผลการเรียน รายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรกาหนด
6.4) สถานศึกษาควรทาการกาหนดระยะเวลาดาเนินการโอนผลการเรียนได้เหมาะสม
7) การสาเร็จการศึกษา
7.1) สถานศึกษาต้องทาการประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการอนุมัติผลการเรียน โดยคณะกรรมการ
จะทาการตรวจสอบผลการศึกษาของผู้เรียนครบตามเกณฑ์สาเร็จการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
7.2) สถานศึกษาควรมีการกากับติดตามรายงานผลสาเร็จของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
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8) การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
8.1) สถานศึกษาควรมีการประชุมและแต่ง ตั้ ง คณะกรรมการในการดาเนินการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยกาหนดขั้นตอนดาเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแก่ผู้เรียนให้ตรงตามประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขา
งาน
8.2) สถานศึกษาควรทาการจัดประชุมสร้างความเข้าใจแก่ครูผู้สอนในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
8.3) สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้สถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกได้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
9) การประกันคุณภาพหลักสูตร
9.1) สถานศึกษาควรมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการในการดาเนินงานประกั นคุณภาพหลัก สูตร และ
บริหารงานคุณภาพภายในสถานศึกษาตรงตามมาตรฐานการศึกษา
9.2) สถานศึกษาควรทาการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสาขาวิชา สาขางาน เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กาหนด และมีการกากับติดตาม รายงานผลการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร และทาการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
9.3) สถานศึกษาควรจัดทาการสารวจความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงานและมาตรฐาน
อาชีพ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1. สถานศึกษาควรมีจัดการประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการให้เหมาะสม
2. สถานศึกษาควรทาความเข้าใจในหลักหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศกึ ษา)
3. สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศกึ ษา) ทุกภาคส่วน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
1. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศกึ ษา)
2. ศึกษาแรงจูงใจในการเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศกึ ษา)

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงไปด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ผศ.ดร. รักษิต สุทธิพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้กรุณา ให้คาแนะนาปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เ ป็น
อย่างดี จนการศึกษาค้นคว้าฉบับนีส้ าเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี
ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้คาแนะนาและชี้แนะข้อบกพร่ องเพื่อปรับปรุง แก้ไ ข
ประกอบด้ ว ย นายรั ช วิ ท ย์ เมธี โ ชติ เ ศรษฐ์ รองผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งลาปาง นายเจษฎา จั ก รแก้ว
รองผู้อานวยการโรงเรียนศึกษาจิตต์อารี และ ดร.สุนทร คล้ายอ่า อาจารย์วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลั ยพะเยาที่
กรุณาแนะนาในการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จนทาให้การศึกษาค้นคว้าสมบูรณ์
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ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน วิทยาลัยในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดลาปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา วิทยาลัยสารพัดช่างลาปาง วิทยาลัยการอาชีพ
แจ้ห่ม และวิทยาลัยการอาชีพเถิน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล
ทั้งผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มิได้เอ่ยนามในครั้งนี้ ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ตลอดจนเป็นกาลังด้วยดีเสมอ
มา
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้า ขอมอบแด่บิดา มารดา บูรพาจารย์
และผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน
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สภาพการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ของบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ
Management of Professional Learning Community of educational personnel in
the Northern Chiang Rai Educational Development Network
พรอรดี ซาวคาเขตต์1* และ สุนทร คล้ายอ่า2
Phonooradi Saokumket1* and Sunthon Khlaium2
บทคัดย่อ
การศึกษาสภาพการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ของบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) ของบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ และ 2) เพื่อศึกษา
แนวทางในการจัดการสภาพการจัดการชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ของบุคลากรทางการศึก ษา กลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้อานวยการสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
เชียงรายโซนเหนือ จานวน 216 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิตทิ ี่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลการศึกษาพบว่า
1. สภาพการจัดการชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ของบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ พบว่าโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน
2. แนวทางการดาเนินงานการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ของบุคลากรทางการศึกษากลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ ดังนี้
2.1 ด้ า นการมี ค่ า นิ ย มและวิ สัย ทั ศ น์ร่ วมกั น ควรมุ่ ง เน้ น การสร้า งค่ า นิย มและวิ สั ยทั ศ น์ ร่ว มกั นและ
สนับสนุนให้มีกระบวนการทางานร่วมกันของคณะครู
2.2 ด้านการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานระหว่างบุคคล โรงเรียนควรจัดบรรยากาศ ทรัพยากรที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ รวมทั้งสนับสนุนและกระตุ้นให้ครูมีการเรียนรู้ร่วมกัน ในกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ
2.3 ด้านการสนับสนุนและการมีภาวะผู้นาร่วมกัน การเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมเป็นส่วนที่สาคัญ ที่สุด
การเรียนรู้จะต้องเกิดขึ้นในชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู ทาให้ครูได้มีสว่ นร่วมและมี ภาวะผู้นาร่วมกัน และอุทิศ
ตนในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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2.4 ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครูเป็นแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนา ตนเอง
อุทิศตนในการทางาน และทาให้เกิดความร่วมมือในการทางานเป็นทีมและพัฒนา ศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ บุคลากรทางการศึกษา

Abstract
The purpose of this study was study 1. ) the management of professional learning community of
educational personnel in the Northern Chiang Rai educational development network 2. ) guidelines of the
management of professional learning community of educational personnel in the Northern Chiang Rai educational
development network. Questionnaires which was given to the 216 peoples consisting of directors and teachers
who concerned with the professional learning community of educational personnel. Descriptive statistics that are
used in the data analysis include percentage, frequency average, and standard deviation
The results of the study found;
1. The management of professional learning community of educational personnel in the Northern Chiang
Rai educational development network, overall managements are the high levels.
2.The of the management of professional learning community of educational personnel in the
Northern Chiang Rai educational development network.
2.1 The share values and vision, should focus on creating values and visions together. And encourages
the collaborative process of the teachers.
2.2 The shared personal practice, schools should create an atmosphere conducive to learning
and learning resources. Support and encourage teachers to learn together. In the professional learning community.
2.3 The supportive and Shared leadership, learning from the activity is the most important part. Learning
must take place in a professional learning community to have participated and shared leadership. And dedicated
to the continuing professional learning community.
2.4. The collaborative teamwork, teachers are motivated to develop themselves. Dedication to work.The
team works consistently and continuously human resources development.
Keywords: professional learning community, Educator

บทนา
โรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือมีค วาม
ตระหนักในการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพของ
สมาชิก เครือข่าย โดยเน้นรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพในลักษณะของ Professional Learning community
(PLC) ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นแนวคิดเชิงวิธีการหรือกระบวนการที่มี
การดาเนินการปฏิบัติร่วมกัน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วชิ าชีพที่ขับเคลื่อนในลักษณะการรวมตัวกันของกลุ่มวิชาชีพ ที่
มุ่ง มั่นรวมกันสร้างชุมชนเครือข่าย ภายใต้วัตถุ ประสงค์ร่วมกัน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่ง เสริม สนับสนุน ให้
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ก าลัง ใจ สร้างความสัม พันธ์และพัฒนาวิชาชีพ ร่วมกัน มีวิสัยทัศน์ เป้าหมายที่เ ป็นแนวคิดร่วมกันอย่างชัดเจน มุ่ง
พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนสูงสุด
ตามแนวคิดศาสตร์ทางด้านการจัดการความรู้ (Knowledge managements หรือ KM) นั้นอธิบายว่า ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC คือ “ชุมชนการปฏิบัติ (Community of Practice:CoP)” โดยอธิบายว่า ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ คือ กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติ (CoP) ของครู ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง
จากหน้างาน หรือ bottom up (วิจารณ์ พาณิช ,2556) ได้กล่าวว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพก็คือ ชุมชนการปฏิบัติ
ของครู ความหมายของ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” (Learning community) ไว้ใน 3 แนว ดังนี้ 1. สังคมหรือกลุ่มคน เช่น
ผู้บริหาร ผู้สอน และผู้เรียน ที่เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ จึงมีการแสวงหาความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2. สิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ทั้ง
ด้านกายภาพและสัง คมที่สร้างขึ้น เพื่อให้ผู้เ รียนเกิดความเข้าใจอย่างลึก ซึ้งในสิ่ง ที่เรียน โดยปรับโครงสร้างหรือ
ออกแบบหลักสูตรที่ให้ความสาคัญแก่สิ่งเหล่านี้ 3. ความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาโดยตรง ที่ต้องสร้าง
โรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกับบุคคลและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน บุคคล
ในชุม ชนแห่ง การเรียนรู้ ได้แก่ ครู อาจารย์ ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นัก เรียนและผู้ปกครอง การพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้จะต้องพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีสว่ น
ร่วม
คุณลักษณะสาคัญที่สาคัญที่ทาให้เกิด Professional Learning community (PLC) ได้ 5 ประการ คือ (Martin,
2011, Hord,Roussin & Sommers, 2010, Annenberg Institute for School Reform, 2013, Richard DuFour,2007)
1. การมีบรรทัดฐานและค่านิย มร่วมกัน (Shared values and vision) สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ต้องมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสาคัญเนื่องจากการมีพันธกิจที่ชัดเจนร่วมกันจะเป็น
พื้นฐานที่สาคัญสาหรับการพัฒนาเป็นชุมชนการเรียนรู้หรือ Learning Community ในโรงเรียน ดังนั้นครูผู้สอนที่เป็น
สมาชิกใน PLC จึงต้องมีบรรทัดฐาน ค่านิยม และความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
2. การร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน (Collective responsibility for students learning) ผลการ
เรียนรู้ที่ตอ้ งการให้เกิดขึน้ ในตัวนักเรียนนั้นย่อมต้องอาศัยแนวทางและกลยุทธ์ที่หลากหลาย โดยสิ่งเหล่านีจ้ ะเกิดขึน้ ได้
จากความคาดหวังที่ครูผู้สอนมีต่อนักเรียนในระดับสูงและอยู่บนฐานความเชื่อที่วา่ นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ซึ่ง
เป็นการวางเป้าหมายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นของผู้เ รีย น โดยเป็นการ
วางเป้าหมายร่วมกันของครูที่เป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทุกคน
3. การสืบสอบเพื่อสะท้อนผลเชิง วิช าชีพ (Reflective professional inquiry) การพูดคุยสนทนากั นระหว่าง
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างครูผู้สอนผู้เชี่ยวช าญ นักการศึกษาและผู้บริหารเกี่ยวกั บการ
ปฏิบัติงานสอนและการจัดการเรียนรู้เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติรวมทั้งร่วมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ช่วยให้
การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดได้ดีขนึ้ ซึ่งการสะท้อนผลและการชีแ้ นะการปฏิบัติจะเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการทบทวน
ประเด็นพื้นฐานสาคัญที่จะก่อให้เกิดผลทางบวกต่อการเรียนการสอนและคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน หรือ
ช่วยพัฒนาการจัดการเรียนรู้และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้

- Proceedings -

775

4. การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้ความสาคัญกับการร่วมมือรวมพลัง
โดยการร่วมมือรวมพลังนี้จะต้องเป็นการร่วมมือรวมพลังของครูในภาพรวมทั้งหมดของโรงเรียน และสิ่งสาคัญของ
การร่วมมือรวมพลังในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ การดาเนินกิจกรรมเพื่อมุ่งไปสู่ความสาเร็จภายใต้เป้า หมาย
เดียวกัน ทั้งนี้การร่วมมือรวมพลังจะให้ความสาคัญกับความรู้สกึ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของสมาชิกในชุมชนระหว่าง
การดาเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เช่น เกิดการแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้
และแนวทางการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ
5. การสนับสนุนการจัดลาดับโครงสร้างและความสัมพันธ์ของบุคลากร (Supportive conditions structural
arrangements and collegial relationships) การเตรียมพร้อมในด้านการสนับสนุนให้บุคลากรหรือสมาชิกในชุมชนได้มี
โอกาสสังเกตการสอน วิพากษ์วจิ ารณ์และสะท้อนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสอนของเพื่อนร่วมงานและของชุมชนการ
เรียนรู้เ พื่อมุ่ง เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในชุม ชนและส่ง เสริม ผลสัม ฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในตัวผู้เ รียนจะช่ ว ย
สนับสนุนให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้อย่างสมบูรณ์
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยนาหลักของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ทั้ง 4 ด้าน คือ (ธีรพงษ์ แสงสิทธิ)
1. ด้านการมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม (Share values and vision)
2. ด้านการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานระหว่างบุคคล (Shared personal practice)
3. ด้านการสนับสนุนและการมีภาวะผู้นาร่วมกัน (Supportive and Shared leadership)
4. ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative teamwork)
เพื่อนาผลการศึกษามาประยุกต์ใ ช้ให้เกิดประโยชน์ใ นการพัฒนาคุณ ภาพทางการศึกษาและจัดกิจกรรม
พั ฒ นาวิ ช าชี พ ของสมาชิกเครือ ข่ า ย โดยเน้ น รูป แบบการจั ดกิ จกรรมพัฒ นาวิ ช าชีพ ในลั ก ษณะของ Professional
Learning community (PLC) โดยมุ่งร่วมกันสร้างชุมชนเครือข่าย ภายใต้วัตถุประสงค์ร่วมกัน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ส่งเสริม สนับสนุน ให้กาลังใจ สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน มีวิสัยทัศน์ เป้าหมายที่เป็นแนวคิดร่วมกัน
อย่างชัดเจน มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภ าพเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนสูงสุด โดยเพื่อให้ได้ข้อมูลมา
พัฒนาการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) และปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ของบุคลากร
ทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ (2) เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ของบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
สภาพการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) ของบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
เชียงรายโซนเหนือ

ตัวแปรที่ศึกษา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) 4 ด้าน
(ธีรพงษ์ แสงสิทธิ)
1. ด้านการมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม (Share
values and vision)
2. ด้านการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานระหว่าง
บุคคล (Shared personal practice)
3. ด้านการสนับสนุนและการมีภาวะผู้นาร่วมกัน
(Supportive and Shared leadership)
4. ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative
teamwork)

วิธีวิทยาการวิจัย
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ของ
บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ ซึ่งการดาเนินงานวิจัยผู้วิจัยมีวิธีการ
ดาเนินการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงรายโซน
เหนือ จานวน 9 คน ครูใ นโรงเรียนสัง กัดองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนื อ จานวน 207 คน สรุป
ประชากรรวมทั้งสิ้น 216 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผู้วจิ ัยสร้างขึน้ ประกอบด้วย แบบสอบถาม จานวน 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา ตาแหน่ง
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง เป็นคาถามแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ของบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ ประกอบด้วย 4 ด้าน 1. ด้าน
การมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม 2. ด้านการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานระหว่างบุคคล 3. ด้านการสนับสนุนและการมี
ภาวะผู้นาร่วมกัน 4. ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจเป็นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ น้อย
ที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
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ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาสภาพการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของบุคลากรทาง
การศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ ครอบคลุมเนื้อหา 4 ด้าน ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาขั้นตอน ดังนี้
1. บันทึกเสนอมหาวิ ท ยาลั ยพะเยาออกหนัง สื อ ขอความร่วมมื อ ในการตอบแบบสอบถาม ถึง ผู้บริห าร
สถานศึกษาและครูในโรงเรียนในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงราย
โซนเหนือ
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 216 คน ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 216
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล ดังต่อไปนี้
นาการศึกษาสภาพการจัดการชุม ชนแห่ง การเรียนรู้ ทางวิช าชีพ (PLC) ของบุคลากรทางการศึก ษากลุ่ ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพและข้ อ มูล ทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม เป็ น การตอบค าถามแบบ
เลือกตอบ (check list) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ นาเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยายผล
ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ของบุคลากรทางการศึก ษา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การวิเ คราะห์ สภาพการจัดการชุม ชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิช าชีพ (PLC) ของบุคลากรทางการศึก ษากลุ่ ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ ซึ่งเป็นมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scales)
เกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์ การวิเคราะห์จากแบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบเกณฑ์และแปลความหมายแต่ละระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 121)
ดังนี้
4.51 – 5.00
หมายถึง มีการดาเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50
หมายถึง มีการดาเนินงาน อยู่ในระดับมาก
2.51 – 3.50
หมายถึง มีการดาเนินงาน อยู่ในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50
หมายถึง มีการดาเนินงาน อยู่ในระดับน้อย
1.0 – 1.50
หมายถึง มีการดาเนินงาน อยู่ในระดับน้อยที่สุด
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ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาสภาพการจัดการชุม ชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของบุคลากรทาง
การศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือครอบคลุมเนื้อหา 4 ด้าน ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนาเนื้อหามาแจกแจงความถี่จัดเรียงลาดับรายการที่มีความถี่สูงสุดและเสนอ
เป็นความเรียง

ผลการศึกษา
การจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ของบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการสนับสนุนและการมีภาวะผู้นาร่วมกัน อยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน อยู่ในระดับมาก ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ และ ด้านการ
แลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานระหว่างบุคคล มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
1. ด้านการมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้าน
การมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ ร่วม อยู่ใ นระดับมาก โดยเรียงลาดับหัวข้อดัง ต่อไปนี้ ระดับสูง สุดได้แก่ สนับสนุนให้มี
กระบวนการทางานร่วมกันของคณะครูในการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมของโรงเรียน รองลงมาคือ ส่งเสริมให้บุคลากรมี
การตระหนักถึงจุดที่ควรจะแก้ไขในโรงเรียนและดาเนินการ และรวบรวมความคิดเห็นและคาแนะนาของคณะครูเพื่อ
ใช้ในการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
2. ด้านการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานระหว่างบุคคล
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้าน
การแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานระหว่างบุคคล อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับหัวข้อดังต่อไปนี้ ระดับสูงสุดได้แก่ คณะ
ครูมีความสัมพันธ์อย่างเป็นกัลยาณมิตรซึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงพันธะสัญญาในความพยายามที่จะปรับปรุงโรงเรียน
รองลงมาคือ คณะครูร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทางานท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นมิตรที่ให้การยอมรับซึ่ง
กันและกันอันจะนาไปสู่การแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆต่อไป และสุดท้ายคือ สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เช่น การทาวิจัย การศึกษาดูงาน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
3. ด้านการสนับสนุนและการมีภาวะผู้นาร่วมกัน
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้าน
การสนับสนุนและการมีภาวะผู้นาร่วมกันอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับหัวข้อดังต่อไปนี้ ระดับสูงสุดได้แก่ ให้โอกาส
การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ แนวคิด ความรู้สึก ต่องานโรงเรียน รองลงมาคือ แบ่งปันหน้าที่ความรับผิดชอบแก่
คณะครูอย่างเป็นประชาธิปไตย และครูมีโอกาสเข้ามาหมุนเวียนรับบทบาทความเป็นผู้นา ในส่วนงานที่ตนถนัดหรือมี
ความสนใจเป็นพิเศษ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
4. ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้าน
ทีม ร่วมแรงร่วมใจอยู่ใ นระดับมาก โดยเรียงลาดับหัวข้อดัง ต่อไปนี้ ระดับสูงสุดได้แก่ คณะครูวางแผนการทางาน
ร่วมกันเพื่อค้นหาทางออก ในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน รองลงมาคือ มีการทางานร่วมกัน
เป็นทีมทั้งครูและผู้บริหาร และ ทางานร่วมกันโดยใช้วัฒนธรรมทางานแบบร่วมแรงร่วมใจ ร่วมเรียนรู้ ร่วมพัฒนา เน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
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สรุปผลและอภิปรายผล
1. สภาพการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้านการมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้ความสาคัญกับการทางานร่วมกัน การร่วมมือ
ร่วมใจและมองเป้าหมายร่วมกันเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จร่วมกัน โดยพบว่าประเด็นที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ
สนับสนุนให้มีกระบวนการทางานร่วมกันของคณะครูในการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมของโรงเรียน รองลงมาคือ ส่งเสริมให้
บุคลากรมีการตระหนักถึงจุดที่ควรจะแก้ไขในโรงเรียนและดาเนินการ และรวบรวมความคิดเห็นและคาแนะนาของ
คณะครูเพื่อใช้ในการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิเชฐ เกษวงษ์ (2556, หน้า 66-67) ได้
ทาการศึกษาเรื่อง การนาเสนอแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติในระดับมาก แนว
ทางการสร้างชุม ชนแห่ง การเรียนรู้ ทางวิช าชีพ ในสถานศึก ษา สัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษา
ปทุมธานี เขต 2 ประกอบด้วย 1. การสร้างจุดเริ่มแห่งความร่วมมือร่วมใจ เช่น ส่งเสริมให้ครูมีการปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 2. การจัดให้ครูมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญระหว่างกัน เช่น นาประเด็นปัญหาจากการปฏิบัติงาน
ของครูมาพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกัน 3. การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อมุ่ง เน้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน เช่น
ส่ง เสริม ให้มีการใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 4. การส่ง เสริม ให้มีก ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการมีค่านิยมและ
วิสัยทัศน์ร่วม เช่น กาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และ 5. การสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันใน
การทางาน เช่น ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันของครู โดยแนวทางทั้ง 5 ด้าน มีความเหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้ทุกรายการ
2. สภาพการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้านการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานระหว่างบุคคล
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการคิดขั้นสูงเป็นความสามารถในการให้เหตุผล วิเคราะห์ข้อขัดแย้ง
คิดทดสอบข้อสมมติฐาน คิดหาวิธีในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้ความน่าจะเป็น ในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีการ
เสวนาสะท้อนคิดขับเคลื่อนให้เ กิดความร่วมมือในการตัดสินใจร่วมกั นเพื่อ แก้ปัญหาการเรียนการสอนที่เ กิดขึ้น
ส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ดีขึน้ เน้นที่ผู้เรียนเป็นสาคัญ ทาให้ทงั้ ครูและ
นักเรียนเกิดการร่วมกันสร้างความรู้ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สูงขึ้น โดยประเด็นที่มีความ
คิดเห็นมากที่สุด คือ คณะครูมีความสัมพันธ์อย่างเป็นกัลยาณมิตรซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพันธะสัญญาในความพยายาม
ที่จะปรับปรุงโรงเรียน รองลงมาคือ คณะครูร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทางานท่ามกลางบรรยากาศที่เป็น
มิตรที่ให้การยอมรับซึ่งกันและกันอันจะนาไปสู่การแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ต่อไป และสุดท้ายคือ สถานศึกษามีการ
ส่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เช่น การทาวิจัย การศึกษาดู มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของฤทัยรัตน์ แสนปวน (2554, หน้า 65-68) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ผลการวิจัยพบว่า ด้านมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ การแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานระหว่างบุคคลมีระดับความร่วมมืออยู่ในระดับมาก บุคลากรมีโอกาสเรียนรู้
ด้วยตนเองอยู่เสมอ มีปัญหาด้านการจากัดของรายได้ ทาให้การจัดสรรงบประมาณให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ยังไม่ครอบคลุมครูผู้ดูแลเด็กทุกคนด้านรูปแบบวิธีการคิดของบุคลากร พบว่ามีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิด
วิธีก ารปฏิบัติง านให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปัญหาคือยัง มีครูผู้ดูแลเด็ก ยึดติดอยู่กั บการทางานใน
แบบเดิมที่คุ้นเคย ขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน มีวุฒกิ ารศึกษาต่าและจบการศึกษามาไม่ตรงกับสาขาด้าน
การมีวิสัยทัศน์ร่วม
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3. สภาพการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้านการสนับสนุนและการมีภาวะผู้นาร่วมกัน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ แบบปฏิบัติที่ดเี ป็นวิธกี ารจัดการเรียนการสอนจากการเรียนรู้ร่วมกันของ
ครูในชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสาหรับครู ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ นาไปสู่ผลลัพธ์คือผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่เพิ่มขึน้ และตอบสนองเป้าหมายของโรงเรียน ทาให้โรงเรียนประสบ
ความสาเร็จ ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพของโรงเรียน ในการพัฒนาผู้เรียน โดยประเด็นที่มี
ระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ ให้โอกาสการมีสว่ นร่วมในการเสนอแนะ แนวคิด ความรู้สกึ ต่องานโรงเรียน รองลงมา
คือ แบ่งปันหน้าที่ความรับผิดชอบแก่คณะครูอย่างเป็นประชาธิปไตย และครูมีโอกาสเข้ามาหมุนเวียนรับบทบาทความ
เป็นผู้นา ในส่วนงานที่ตนถนัดหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษฎิ์คาผา
ชานาญ (2552, หน้า 79-82) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้กรณีศกึ ษาโรงเรียนเกาะโพธิ์
ถ้วยงามวิทยา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 ผลการศึกษา พบว่า 1. ระดับความคิดเห็นต่อความเป็น
องค์ก รแห่ง การเรี ย นรู้ ข องโรงเรีย นเกาะโพธิ์ถ้ ว ยงามวิ ท ยา โดยรวมและรายองค์ ป ระกอบอยู่ใ นระดั บมาก ทุก
องค์ประกอบเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ ด้านการสนับสนุนและการมีภาวะผู้นาร่วมกัน
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3 อันดับสุดท้าย คือ การปฏิบัติดา้ นการจัดการ การปฏิบัติของครูและทีมงาน และการปฏิบัติ
ด้านการบริหารและ 2. แนวทางการพัฒนาโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คือ
ศึก ษา วิเ คราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก จัดทาแผนปฏิบัติก ารประจ าปี จัดหาบุคลากรที่มี ค วามรู้
ความสามารถตรงตามความต้ อ งการของโรงเรี ย น นิ เ ทศการท างาน สั บ เปลี่ ย นที ม งานในการ ปฏิ บั ติ ง านเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาระบบงานธุรการและระบบติดต่อสื่อสารให้เป็นระบบคล่องตัว รวดเร็วและทันเวลา วางแผน
งานการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นเรื่องปกติของชีวิตประจาวัน มีระบบ
ควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพ
4. สภาพการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ วัฒนธรรม แห่งการเรียนรู้ ครูต้องเรียนรู้วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมของโรงเรียนที่ตนเอง
ปฏิบัติงานอยู่ โดยครูร่วมกันเรียนรู้ มีการเสริมพลังอานาจ สร้างพื้นที่สาหรับการเรียนรู้ สร้างโอกาสในการเรียนรู้
พร้อมกับนาวัฒนธรรมของโรงเรียนบูรณาการเข้ากับวัฒนธรรม ค่านิยม คุณค่าของตนเองที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการวางรูปแบบพฤติกรรมและการรับรู้ เพื่อประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอน ไปสู่เป้ าหมาย
ร่วมกันของโรงเรียน ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ ทาให้เกิดการเรียนรู้ในระดับบุคคล ระดับทีม และระดับองค์กร
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในตัวผู้เรียนประเด็นที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ คณะครูวางแผนการทางานร่วมกันเพื่อ
ค้นหาทางออก ในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน รองลงมาคือ มีการทางานร่วมกันเป็นทีม ทั้ง
ครูและผู้บริหาร และ ทางานร่วมกันโดยใช้วัฒนธรรมทางานแบบร่วมแรงร่วมใจ ร่วมเรียนรู้ ร่วมพัฒนา เน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ เอมเอี่ยม (2552) ที่
พัฒนารูปแบบการสร้างทีมงานครูใ นสถานศึก ษาระดับมัธยมศึก ษา พบว่า รูปแบบการสร้างทีมร่วมแรงร่วมใจใน
สถานศึกษามีความเหมาะสมในระดับมาก นอกจากนี้รูปแบบสร้างขึน้ จากหลักการและแนวคิดพืน้ ฐานการสร้างชุมชน
การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชีพ ที่ ผู้ วิ จั ย ได้ สั ง เคราะห์ รู ป แบบของนั ก วิ ช าการหลายท่ า น มี อ งค์ ป ระกอบสอดคล้ อ งกั น 5
องค์ประกอบ คือการมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน การวางเป้าหมายร่วมกันสู่การเรียนรู้ของนักเรียน การร่วมมือ
รวมพลัง การชีแ้ นะการปฏิบัติ และ การสะท้อนผลการปฏิบัติ พร้อมนีไ้ ด้นาแนวคิดที่ได้จากการศึกษา ดูงานโรงเรียน
ลาปลายมาศพัฒนา ที่เป็นโรงเรียนแบบอย่างมาเป็นกรอบในการพัฒนารูปแบบ ในครั้งนี้ เป็นผลให้รูปแบบที่กาหนด
ขึน้ มีประโยชน์ มีความเป็นรูปธรรม
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ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ด้านการมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ควรมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกันและสนับสนุนให้มี
กระบวนการทางานร่วมกันของคณะครูในการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมของโรงเรียน
2. ด้านการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานระหว่างบุคคล โรงเรียนควรจัดบรรยากาศ ทรัพยากรงบประมาณที่
เอือ้ ต่อการเรียนรู้ รวมทั้งสนับสนุนและกระตุ้นให้ครูมีการเรียนรู้ร่วมกัน ในกลุ่มชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3. ด้านการสนับสนุนและการมีภาวะผู้นาร่วมกัน การเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมเป็นส่วนที่สาคัญที่สุด การ
เรียนรู้จะต้องเกิดขึน้ ในชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู ทาให้ครูได้มีสว่ นร่วมและมีภาวะผู้นาร่วมกัน และอุทิศตนใน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครูเป็นแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเอง อุทิศตนใน
การทางาน และทาให้เกิดความร่วมมือในการทางานเป็นทีมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบการดาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนในกลุม่ เครือข่าย
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ
2. ควรมีการนาผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีส้ าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างดียิ่งจาก ดร.สุนทร คล้ายอ่า อาจารย์
ที่ปรึกษา และคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้คาแนะนาปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไข้ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความ
เอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งจนการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองสาเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงไว้ ณ ที่น้ี
ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สั น ติ บู ร ณะชาติ อาจารย์ ป ระจ าวิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา นายพิทักษ์ กาบแก้ว ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาลตาบลแม่คา(แม่คาสบเปินราษฎร์นุกูล)
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และนางวารินทร์ กาบแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลตาบลแม่คา
(แม่คาสบเปินราษฎร์นุกูล) สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่กรุณาให้คาแนะนา พร้อมทั้ง
แก้ไขและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า จนทาให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้สมบูรณ์และมีคุณค่า
ขอขอบพระคุณบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่ นเชียงรายโซนเหนือ ที่ได้ให้
ความอนุเ คราะห์ อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม
ตลอดจนไปถึงครอบครัว เพื่อนร่วมงานและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่คอยให้การสนับสนุนกาลังใจเป็นอย่างดียิ่ง ทา
ให้เกิดขวัญและกาลังใจที่มุ่งมั่นดาเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้บรรลุผลสาเร็จได้ด้วยดี คุณค่าและประโยชน์
อันพึงมีจากการศึกษาฉบับนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
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สภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
Conditions of using of online social media for administration of basic
education institues under the office of Chiangrai Primary Educational 2
วรุตม์ พรมรังกา1* และ สันติ บูรณะชาติ2
Warut Promrangka1* and Santi Buranachart2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารงานสถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 และเพื่อเปรียบเทียบสภาพการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา และขนาดของโรงเรียนประชากรที่ใช้ใ นการศึก ษาคือ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จานวน 173 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 จานวน 165 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เองโดยศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารสถานศึกษา ดาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลตามวิธีทางสถิติโดยนามาจัดกระทาข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล มีดังนี้ค่าเฉลี่ย (X̄ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปร ประสบการณ์ในการบริหาร
สถานศึกษาและขนาดโรงเรียน ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความ
แตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ่ม กรณีพบค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม จะวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้
วิธกี ารวิเคราะห์เชฟเฟ่ (Scheffe Analysis)ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีระดับสภาพการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (X̄ = 3.02) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารงาน 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งหมด โดยเรียงลาดับสภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความคิดเห็น
มากที่สุด คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้าน
การบริหารงานงบประมาณ ตามลาดับ
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2.การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อสภาพการเครือข่ายสัง คมออนไลน์ใ นการ
บริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สัง กัดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 2 จาแนกตาม
ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา และขนาดของโรงเรียน ดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคิดเห็นต่อสภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 2 จาแนก
ประสบการณ์ใ นการบริหารสถานศึกษา พบว่าโดยภาพรวมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ก ารทางานต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อสภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคิดเห็นต่อสภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จาแนก
ตามขนาดของโรงเรียน พบว่าโดยภาพรวมผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพ
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย
คาสาคัญ: เครือข่ายสังคมออนไลน์

Abstract
The purpose of this study was to investigate the use of online social network in the management of basic
education institutions under the Office of Chiang Rai Primary Education Area 2 and to compare the conditions of
online social networking in the administration of the institution. Basic education Chiang Rai Provincial Primary
Education Office, Region 2, by experience in educational administration. And the size of the school. The population
used in the study is The primary school administrators under the Office of Chiang Rai Educational Service Area 2,
173, represented the population of the study. The questionnaire was developed by the researcher based on the
concept of relevance, the use of online social network in the management. The data were analyzed by statistical
methods. Using computer program. The statistics used for data analysis are as follows: Mean ( X̄ ) Standard
Deviation (S.D.) Compare the average of online social network usage in various management areas. Analysis of
variance comparison data. Experience in school administration and school size. A one-way ANOVA was used to
analyze the variance of the variables. Case differences were found. Using Scheffe Analysis. The research found
that
1. School administrators The level of use of online social networks in the management of basic education
institutions was at the medium level X̄ (= 3.02). Social Networking in the 4 aspects of management are all
moderately. The order in which social networks were used in the administration of basic education institutions was
the most popular in the field of general administration, followed by the administration of personnel and the
administration of academic affairs. Budget management
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2. Comparison of Mean Differences in Opinions on Social Networking Conditions in Basic School
Management ChiangRai Provincial Primary Education Office, Region 2, by experience in educational administration.
And the size of the school.
2.1 Results of comparative data analysis Comments on the use of social networking in basic school
administration. Under the jurisdiction of the Office of Chiang Rai Educational Service Area 2, the experience in the
administration of educational institutions. It was found that by management overview, different working
experiences. Opinions on the use of social networking in basic school administration. Therefore, the research
hypothesis was rejected.
2.2 Results of comparative data analysis Opinions on the use of social networks in the administration of
basic education schools under the Office of Chiang Rai Area Education Service Area 2 by size of the school. It was
found that the overall size of administrators working in different education institutions Opinions on the use of social
networking in basic school administration. Therefore, the research hypothesis was rejected.
Keywords: Quality Social Networking

บทนา
ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์ เปิดช่องทางรับการสื่อสารจากโลกภายนอกทุก ด้าน ได้แก่
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเงิน บันเทิง แฟชั่น การศึกษา และศาสนา ทุกข้อมูลหลั่งไหล
หมุนเวียนเข้าประเทศไทยด้วยความรวดเร็ว มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่ อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้า
ด้วยกั น พลัง ขับของเทคโนโลยียุคดิจิตอลทาให้เ กิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่ง การเปลี่ยนแปลงดัง กล่าว
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาตามไปด้วย
การจัดการศึกษาของประเทศไทย จึงต้องมีการเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีในการบริหารการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะทัดเทียมเป็นที่ยอมรับของชาติอื่น
และสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุขดังปรากฏในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา เป้าหมายที่ 2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สาหรับคนทุกช่วงวัย ปรากฏตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ 1) มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
ดิจทิ ัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 2) มี
สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3) มีการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์และการ
ผลิตรายการเพื่อการศึกษา 4) ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุม ทุกพืน้ ที่ขั้นต่า
30 Mbps ใน 5 ปีแรก และ 100 Mbps ภายใน 20 ปีเพิ่มขึน้ 5) ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่มีการจัดการเรียน
การสอนทางไกล ด้วยระบบ DLIT, DLTV, ETV และผู้เ รียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึก ษาระดั บชาติ ขั้น
พื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้น 6) ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้ าหาความรู้เพิ่มขึ้น 7) มีสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ ชุมชน และการส่งเสริมการมีอาชีพเพิ่มขึ้น และ 8) สถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และมี
คุณภาพ(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน้า 123)
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เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) หมายถึง สังคมหรือการรวมตัวกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของ
กลุ่ม คนรูปแบบหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นบนอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่าชุมชนออนไลน์ (Community Online) ซึ่ง มีลักษณะเป็น
สัง คมเสมือน (Virtual Community) สัง คมประเภทนี้จะเป็นการให้ผู้คนสามารถทาความรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิด
แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน และเชื่อมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่งโดยมีก ารขยายตัวผ่านการติดต่อสื่อสารกัน
อย่างเป็นเครือข่าย (Network) เช่น เว็บไซต์ Facebook, Myspace, YouTube and Twitter เป็นต้น (สมบัติ พันธ์โพธิ์คา,
2559, หน้า 64) เครือข่ายสังคมออนไลน์ จึงถือเป็นปรากฏการณ์ลา่ สุดของโลกออนไลน์ ใช้เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล
เชื่อมโยงความสัมพันธ์กันโดยผ่านผู้ให้บริการคือเว็บไซต์ต่าง ๆ การเติบโตของเครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทย
ประกอบกับความสามารถในการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ทาให้ง่ายต่อการรับสื่อต่าง ๆ จึงถือได้ว่าเป็นโ อกาสใน
การศึก ษาและเรียนรู้สิ่งใหม่ผ่านเทคโนโลยี ซึ่ง ถู ก สร้างสรรค์ใ ห้มีรูปแบบการใช้งานหลากหลาย เครือข่ายสัง คม
ออนไลน์จงึ เป็นช่องทางการสื่อสาร เป็นตัวช่วยอีกช่องทางหนึ่งที่สถานศึกษา สามารถจะนามาใช้ในการติดต่อสื่อสาร
กับบุคคลต่าง ๆ ได้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล การให้ความรู้ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และใช้ตดิ ต่อสื่อสาร
สถาบันการศึกษาไทยจึงควรหาแนวทางพัฒนาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อมุ่งส่งเสริมให้มีการใช้งาน
ที่ทันสมัยภายในสถาบันการศึกษา และควรมีความสามารถในการเรียนรู้ ทักษะที่จาเป็นของผู้ใช้ เนื่องจากการใ ช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยในสถาบันการศึกษา อาจเกิดผลได้ทั้งทางลบและทางบวกจากข้อมูลมหาศาลที่มีทั้งเป็น
ประโยชน์และโทษ หากผู้ใช้มีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการเทคโนโลยีเหล่านีใ้ นการบริหารงาน สามารถรับรู้ถึงสภาพ
ที่จาเป็นของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ย่อมส่งผลให้เกิดผลต่อการบริหารงานอย่างเข้าใจ ซึ่งแนวทางการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษามีองค์ประกอบดังนี้ 1) ควรมีลักษณะการสื่อสารทั้งกลุ่ม
เดียวและต่างกลุ่มกัน 2) ควรมีเครื่องมือในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น มีการสร้างกิจกรรม ควรมีบล็อกแสดงความ
คิดเห็น ควรมีการสร้างกลุ่มเครือข่ายและสร้างโปรไฟล์ 3) ควรเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่น จัดฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา จัดทาคู่มือการใช้ จัดศึกษาดูงาน จัดป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทาจุลสาร/แผ่น
พับ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สานักงาน 4) ควรให้การสนับสนุนด้านพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (ทัตธนันท์ พุ่มนุช, 2554, บทคัดย่อ)
การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ประกอบด้วยการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานงบประมาณ ซึ่งการจะบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารจาเป็นต้องมีหลักการ แนวคิด และวิธีการ เพื่อบริ หารจัดการศึก ษาตามบทบาทหน้ า ที่
รวมถึงการใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างมีคุณภาพ การจัดการศึกษาจะบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้หรื อไม่
ขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหารของโรงเรียนเป็นหลัก ซึ่งพฤติกรรมการบริหารของโรงเรียนจะเป็นตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ของโรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชียงรายเขต 2 มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ หมายถึง การบริหารจัดการตามกรอบโครงสร้างขององค์กรมีการกากับติดตาม และประเมินผล โดยมีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ กษาสภาพการการใช้เ ครือ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ใ นการบริ ห ารงานของสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 เพื่อจะได้ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการ
รับรู้ถึงสภาพ ตลอดจนหาแนวทางสนับสนุนการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จาแนกตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา และ
ขนาดของโรงเรียน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

สภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
การบริหารงานของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
ขอบข่ายงาน 4 ด้าน คือ
1.การบริหารงานวิชาการ
2.การบริหารงานงบประมาณ
3.การบริหารงานบุคคล
4.การบริหารงานทั่วไป

สถานภาพส่วนบุคคล
-ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา
- ขนาดของโรงเรียน

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาสภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 173 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
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กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ กษาครั้ ง นี้ไ ด้ แก่ ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ดส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จานวน 165 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองโดยศึก ษาจากแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบหรือตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบด้วย ข้อคาถาม
เกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตาแหน่ง)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการใช้เ ครือ ข่ายสัง คมออนไลน์ใ นการบริหารงาน
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ใน 4 ด้าน คือ
1. การบริหารงานวิชาการ
2. การบริหารงานงบประมาณ
3. การบริหารงานบุคคล
4. การบริหารงานทั่วไป
การศึกษา ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบหรือตรวจสอบรายการ (Check List) มีลัก ษณะ
เป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้น้าหนักคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อสภาพการใช้ในระดับในมากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อสภาพการใช้ในระดับมาก
3 หมายถึง มีมีความคิดเห็นต่อสภาพการใช้ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อสภาพการใช้ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อสภาพการใช้ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นคาถามแบบปลายเปิดเก็บรวบรวมเป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้น ศึกษาหลักการทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการ
บริหารงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ
2. สร้างเครื่องมือ โดยการศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม แล้วกาหนดประเด็นของคาถามด้วยการจัดเก็บ
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและนาเสนออาจารย์ที่ปรึก ษา เพื่อให้ตรวจสอบแบบสอบถาม
เบือ้ งต้น
3. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ แล้วนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแบบสอบถามตามข้ อ เสนอแนะของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา แล้ ว น าไปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี
ประสบการณ์การทาวิจัย มีความเชี่ยวชาญการใช้สถิติวิจัย จานวน 3 ท่าน ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
5. นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try out) กับ ครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จานวน 30 คน โดยทาหนังสือขอความอนุเคราะห์
ตอบแบบสอบถาม แนบหนังสือแสดงความยินยอมและแบบสอบถามโรงเรียนละ 30 คน วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient-Alpha) ของครอนบาค
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนัง สือจากวิ ท ยาลั ยการศึก ษา มหาวิทยาลั ยพะเยา ขอความร่วมมื อ และความอนุเ คราะห์ จ าก
ผู้อานวยการสถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 2 เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
2. นาแบบสอบถามพร้อมสาเนาหนังสือขออนุญาตถึงผู้อานวยการโรงเรียน ส่งโดยทางไปรษณีย์ และส่งด้วย
ตนเอง เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
3. ดาเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนจากผู้บริหารสถานศึก ษา โดยส่วนหนึ่ง ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บ
รวบรวมด้วยตนเองที่โรงเรียน อีกส่วนหนึ่งผู้วิจัยขอความร่วมมือจากตัวแทนของผู้วิจัยซึ่งเป็นครูในโรงเรียนที่มีกลุ่ม
ตั ว อย่ า งเป็ น ผู้ ด าเนิ น การและเก็ บ แบบสอบถาม ในกรณี ที่ ส่ ง แบบสอบถามไปทางไปรษณี ย์ แ ล้ ว ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ
แบบสอบถามคืนตามเวลาที่กาหนดไว้ ผู้วิจัยจะดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามคืน จานวน
165 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.37 จากนั้นผู้วิจัยได้ทาการตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม พบว่ามีความสมบูรณ์
ทั้ง 165 ฉบับ จึงได้นาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้ว นาแบบสอบถามทั้ง 3 ตอน ไปดาเนินการวิเคราะห์ตามวิธที างสถิติโดยนามา
จัดกระทาข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ซึ่งสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1. ค่าแจกแจงความถี่ (f) และหาค่าร้อยละ กับข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 2
2. ค่าเฉลี่ย (× ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ตอนที่ ใช้เกณฑ์การแปล
ผลในการวิเคราะห์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า มีสภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารงาน
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า มีสภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารงาน
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า มีสภาพการใช้เ ครือข่ายสัง คมออนไลน์ในการบริหารงาน
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า มีสภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารงาน
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า มีสภาพการใช้เ ครือข่ายสัง คมออนไลน์ในการบริหารงาน
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในระดับน้อยที่สุด
3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูล
การเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปร ประสบการณ์ใ นการบริหารสถานศึก ษาและขนาดโรงเรียน ด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ่ม กรณีพบ
ค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่มจะวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชฟเฟ่ (Scheffe Analysis)
4. ข้อมูลที่เป็นคาถามแบบปลายเปิดเก็บรวบรวมเป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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ผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สรุปได้ดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีระดับสภาพการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ ̄ =3.02) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารงาน 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งหมด โดยเรียงลาดับสภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความคิดเห็น
มากที่สุด คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานบุคคล และ ด้านการบริหารงานวิชาการ
ด้านการบริหารงานงบประมาณ ตามลาดับ
2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อสภาพการเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการ
บริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สัง กัดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 2 จาแนกตาม
ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา และขนาดของโรงเรียน ดังนี้
2.1 ผลการวิเ คราะห์ ข้ อมูลเปรี ย บเที ย บความแตกต่ าง ความคิดเห็นต่ อสภาพการใช้เ ครื อข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
จาแนกประสบการณ์ใ นการบริหารสถานศึกษา พบว่าโดยภาพรวมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ก ารทางานต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อสภาพการใช้เครือข่ายสัง คมออนไลน์ในการบริห ารงานสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
2.2 ผลการวิเ คราะห์ข้อมูลเปรีย บเทีย บความแตกต่าง ความคิดเห็นต่อสภาพการใช้เ ครือ ข่ ายสั ง คม
ออนไลน์ในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต 2
จาแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่าโดยภาพรวมผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารงานสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ดังนั้น
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องสภาพการใช้เ ครื อ ข่า ยสัง คมออนไลน์ใ นการบริ หารสถานศึก ษาขั้นพื้ นฐาน สัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีข้อค้นพบที่น่าสนใจและนามาอภิปรายผลในประเด็น
สาคัญ ดังนี้
1. จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 “เพื่อศึกษาสภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารงานสถานศึก ษาขั้น
พืน้ ฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2” พบว่า สภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ในการบริหารงาน 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด โดยเรียงลาดับสภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการ
บริหารงานสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป (X̄= 3.22) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
เอือ้ ต่อการใช้งานผ่านเครือข่ายสั งคมออนไลน์ รองลงมา คือ มีการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนให้มีคุณภาพดี
ใช้งานได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เนื่องจากการบริหารงานทั่วไป เป็นงานที่สนับสนุนฝ่ายงานด้านอื่น ๆ
และมีขอบข่ายการปฏิบัติม ากที่สุด ทั้ง ยัง เป็นงานที่ต้องการความแม่นยาในการจัดเก็ บฐานข้อมูลต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารงานสถานศึกษาด้านการบริหารงาน
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ทั่วไปมากที่สุดทสภาพการใช้เ ครือข่า ยสัง คมออนไลน์ใ นการบริห ารงานสถานศึก ษาขั้ นพื้นฐานที่มีค วามคิ ด เห็ น
รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานบุคคล (X̄= 3.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ บุคลากรในสถานศึกษามีทักษะการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ อาจเป็นเพราะบุคลากรใน
สถานศึกษามีความตื่นตัวในการปรับตัวด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อให้สามารถดารงอยู่ในสังคมยุคดิจติ อล
รองลงมา คือ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึก ษากับบุคลากร
ภายในโรงเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของการนาเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ในการสื่อสารกับ
บุคลากร ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้การดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลดาเนินการ
ได้อย่างคล่องตัว มีข้อมูลเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลไ ด้ง่าย เพื่อขับเคลื่อน
สถานศึกษาให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างแท้จริง สภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารงานสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีความคิดเห็น รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ (X̄ = 2.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หลักสูตรสถานศึกษาได้ระบุให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาความรู้
และทักษะด้านเทคโนโลยี เช่น ทักษะการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น รองลงมา คือ การสนับสนุนให้ครู
ออกแบบและผลิตสื่อการสอน เพื่อใช้เผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทั้งนี้อาจเป็น เพราะผู้บริหารสถานศึกษา
เห็นถึงประโยชน์ของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการเผยแพร่ส่อื การสอน ว่าสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ไ ด้ตามอัธยาศัย เข้าถึง ข้อมูลได้ง่าย สอดคล้องกั บผลการวิจัยของ กั ญจน์ ผลภาษี ( 2554, หน้า 40) เรื่อง
แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ในการเรียนการสอน Online Social Network in Thai Higher Education:
A Study of Facebook Integrated Classroom Activities พบว่า สื่อสังคมออนไลน์มีลักษณะเด่นในการส่งเสริมการเรียน
การสอนที่แตกต่างไปจากสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ โดยสื่อสังคมออนไลน์ ไม่มีข้อจากัดด้าน
เวลาและสถานที่ อาจารย์สามารถติดตาม ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียนของนักศึกษาได้
ใ ก ล้ ชิ ด ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น ส่ ว น ส ภ า พ ก า ร ใ ช้ เ ค รื อ ข่ า ย สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ส ถ า น ศึ ก ษ า
ขั้นพื้นฐานที่มีความคิดเห็น รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ข้อที่น้อยที่สุดคือ ท่านสนับสนุนให้ครูจัดการ
เรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย เช่น ที่โรงเรียนที่
บ้านหรือสถานที่ที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการด้านการศึกษาในโรงเรียน
สัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ของ ภานุวัฒน์ สิง ห์หาญ และวัลลภา อารีรัตน์
(2556, บทคัดย่อ) พบว่า แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึก ษา ด้านการสร้างสัง คมเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรดาเนินการในเรื่องส่งเสริมการสร้างและใช้ประโยชน์
เว็บไซต์การจัดการความรู้ออนไลน์ (KM) ในโรงเรียน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้
ผ่านเครือข่ายสัง คมออนไลน์ให้ม ากขึ้น เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่ง ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวก และ
สามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ
สภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารงานสถานศึกษาขั้น พื้นฐานที่มีความคิดเห็น รองลงมาคือ
ด้านการบริหารงานงบประมาณ (X̄ = 2.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นข้อ
มีงบประมาณในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาโดยการอบรมศึกษาดูงานด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เพียงพอ อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีแหล่งสนับสนุนด้านงบประมาณ
สาหรับจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการพัฒนาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต รองลงมาคือ มีงบประมาณในการจัดหาระบบ
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อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาได้รับงบประมาณสนับสนุ นจากกระทรวงศึกษาธิการ
ในการจัดซือ้ อุปกรณ์เพื่อการพัฒนาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและจัดหาระบบอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ซึ่ง
แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เพื่ อ การศึ ก ษากระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2557 – 2561 มี
ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ในยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการบริการ พัฒนาโปรแกรม ซอฟต์แวร์ หรือระบบงานที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
สารสนเทศ สาหรับการบริหารจัดการและการบริการด้านการศึกษา ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้สอน และผู้เรียน
เป็นประโยชน์ตอ่ การกาหนดนโยบายและวางแผนตัดสินใจดาเนินงานเพื่อการศึกษาของประเทศ
2. จากวัตถุประสงค์ข้อ ที่ 2 “การเปรียบเทียบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ย ความคิดเห็ นต่ อสภาพการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
เชียงราย เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา และขนาดของโรงเรียน” ดังนี้
2.1 ผลการวิเ คราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่าง ความคิดเห็นต่อสภาพการใช้เ ครือข่ายสั ง คม
ออนไลน์ในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
จาแนกตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา พบว่าโดยภาพรวมผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อสภาพการใช้เครือข่ายสัง คมออนไลน์ในการบริหารงานสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน โดยเรียงค่าเฉลี่ยตามลาดับมากไปน้อย คือ ประสบการณ์นอ้ ยกว่า 5 ปี (X̄= 3.31) ประสบการณ์มากกว่า
10 ปี (X̄ = 3.09) และ ประสบการณ์มากกว่า 5 - 10 ปี (X ̄= 3.07) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อภิปราย
ผลได้ว่า ในปัจจุบันเป็นยุคการศึกษา 4.0 หรือ Education 4.0 ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจาเป็นต้องมีการจัดการความรู้
ในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีการบริหารสถานศึกษาโดยกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กร เกิดการพัฒนาความรู้
และสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และส่งเสริมให้บุคลากรใน
สถานศึก ษาทาอย่างเต็ม ศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่ง วัฒนธรรมของการทางานในยุค Thailand 4.0 ซึ่ง เป็นยุค
ดิจิตอลเทคโนโลยี ส่ง ผลให้บุคลากรในสถานศึก ษาสามารถปฏิบัติง านหลาย ๆ อย่างได้ใ นเวลาเดียวกั น มีก าร
เชื่อมโยงต่อกันเป็นเครือข่ายมากขึน้ ดังนั้น การนาเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ใ นการบริหารสถานศึกษา จึงส่งผลให้
บุคลากรในสถานศึกษามีการประสานงานและร่วมมือกันในการทางานมากขึ้น และมีการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน กั นใน
องค์ก รมากขึ้น แม้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะมีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน แต่ก็ เ ห็นถึง
ความสาคัญของการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ เครือข่ายสัง คมออนไลน์ว่าเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึก ษา
เนื่องจากการบริหารการศึกษาในปัจจุ บัน จาเป็นต้องสอดคล้องกั บเศรษฐกิจและสัง คมที่เ ปลี่ยนแปลงอยู่ เ สมอ
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องใช้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและสะดวกรวดเร็ว ในการประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้ การ
นาเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ในการบริหารสถานศึกษายังช่วยสนับสนุนให้องค์กรสามารถดาเนินการปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2.2 ผลการวิเ คราะห์ข้อมูลเปรีย บเทีย บความแตกต่าง ความคิดเห็นต่อสภาพการใช้เ ครือ ข่ ายสั ง คม
ออนไลน์ในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
จาแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่าโดยภาพรวมผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยตามลาดับมากไปน้อย คือ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ (X̄ = 3.08) และขนาดเล็ก (X̄ = 3.07) ดังนั้น จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย อภิปรายผลได้ว่า ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ใน
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ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีมีความทันสมัย ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จึง มีการปรับเปลี่ยนวิธีก ารบริหารงานเพื่อให้สถานศึกษาของตนส ามารถ
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภ าพ รวมทั้ง เห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ของการนา
เครือข่ายสัง คมออนไลน์เ ข้ ามาเป็นเครื่ องมื อในการขับเคลื่อ นและสนั บสนุน ส่ง เสริม เพื่อให้ก ารบริหารงานใน
สถานศึก ษาของตนในด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ ได้ แก่ การวางแผน การปฏิบัติง าน การติดตามผล
รวมทั้งการตัดสินใจ นอกจากนี้เครือข่ายสังคมออนไลน์ยังช่วยเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบมากยิ่งขึน้ ส่งผลให้
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถทางานได้สาเร็จตามเป้าประสงค์ นอกจากนี้ การนาเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ในการ
บริหารสถานศึกษา ถือเป็นการตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวดที่ 9 คือ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งมีการกาหนดหน้าที่ของรัฐ
ในการสนับสนุนให้สถานศึกษานาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาถือ
เป็นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญอย่างมาก และต้องมีวิสัยทัศน์ที่ก ว้างไกลต่อการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใ นการ
บริหารสถานศึกษา จากผลการวิจัยจะเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 มีระดับสภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ด้าน และความคิดเห็นของผู้บริหารต่อสภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการบริหารงาน
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์ใน
การบริหารสถานศึกษาและขนาดของโรงเรียน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์
ของการนาเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษา ส่งผลให้ระบบการบริหารงานทั้ง 4
ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงาน
ทั่ ว ไปเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารงานเชิ ง รุ ก มองไปข้ า งหน้ า เกี่ ย ว กั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่เ กิดขึ้นในยุค Thailand 4.0 และยุคดิจิตอล จึง มีก ารปรับตัวด้านการบริห ารสถานศึก ษาในการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ตั้ง
ไว้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ควรกาหนดนโยบาย ให้มีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาของบุคลากรในโรงเรียนอย่างชัดเจน
2. บุคลากรในโรงเรียนมีการวางแผนการนาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการปฏิบัติงาน
3. สถานศึกษาที่มีความพร้อมควรส่งเสริม ให้มีเ ครือข่ายสัง คมออนไลน์ม าใช้ในการบริหารโรงเรียนให้ไ ด้
ประโยชน์สูงสุด
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาประสิทธิภ าพการใช้เ ครือข่ายสัง คมออนไลน์ใ นสถานศึก ษาสัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียง เขต 2 เพราะการวิจัยในครั้งนี้ทาให้ทราบถึงสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริ ห ารของผู้ บ ริ ห ารเท่ า นั้ น ถ้ า มี ก ารศึ ก ษาถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ใ นการบริ ห ารงาน
สถานศึกษาจะทาให้ทราบถึงความคุ้มค่าในการนาเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้เพื่ อการบริหาร และเพื่อเป็นข้อมูลใน
การวางแผนการจัดซือ้ เกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและมีการวางแผนการใช้ที่มีประสิทธิผลต่อไป
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2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิต่อสภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์การบริหารงานในสถานศึกษาเพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผนการนาเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ตอ่ ไป

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ เป็น อย่ างสูง ในความกรุณ าของ ผศ.ดร.สันติ บูร ณะชาติ ตาแหน่ง อาจารย์
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายจิตร์สุรโชติ สิงห์แก้วผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงดร.ประนอม
จรเกตุ ตาแหน่ง ครูผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าจั่น ที่เสียสละเวลาอันมี ค่ามาเป็นที่ปรึก ษาพร้อมทั้งให้คาแนะน า
ตลอดระยะเวลาในการท าการศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองฉบั บ นี้ แ ละได้ โ ปรดกรุ ณ าให้ ค าแนะน าตลอดจนแก้ ไ ข
ข้อบกพร่องของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยความเอาใจใส่ จนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับรี้สาเร็จ
ลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณผู้ บริหารงานสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
แห่ง ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญที่ท้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องมือ ประเมินร่างรูปแบบการวิจัย ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม และให้ข้อมูลสาคัญแก่ผู้วิจัย จนช่วยให้การวิจัยครั้ง สาเร็จไปด้วยดี
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สภาพการบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย
Conflict Management Situation in Department of Prapariyatti Dhamma
Schools of The General Education Section Chiang Rai Province
พระปลัดวัชรินทร์ อิ่นแดง1* และ ธิดาวัลย์ อุ่นกอง2
Phra PaladWatcharin Indang1* and Thidawan Unkong2
บทคัดย่อ
การศึกษาสภาพการบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
โดยมีวัตถุ ประสงค์ ดัง นี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนพระปริยั ติธรรม และ 2) เพื่อหา
ข้อเสนอแนะการบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ใ นการศึก ษาครั้ง นี้ เป็นครูและเจ้าหน้าที่ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึก ษา จัง หวัดเชียงราย ปี
การศึกษา 2560 จานวน 186 รูป/คน โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครซี่ และมอร์แกน โดยการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า โดยสถิติที่ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า
1. สภาพการบริหารความขัดแย้ง ของโรงเรีย นพระปริ ยัติธ รรม แผนกสามัญศึก ษา โดยภาพรวมมี ก าร
ดาเนินงานบริการความขัดแย้งระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการยอมให้ มีการดาเนินงานบริหารระดับ
มาก ข้อที่มีการดาเนินงานบริห ารระดับมากมากที่สุดในด้านนี้คือ ผู้บริหารยอมให้โอกาสครูเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งในการบริหารจัดการโรงเรียนร่วมกันโดยไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรู้สึกเสียประโยชน์ หรือรู้สึกแพ้ชนะในประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้น รองลงมาได้แก่ด้านการประนีประนอม มีการดาเนินงานบริหารความขั ดแย้งระดับมาก ข้อที่มีการ
ดาเนินงานบริหารความขัดแย้งมากที่สุดในด้านนี้คือ ผู้บริหารมุ่งให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์และหาวิธรี ่วมกั นใน
การแก้ไ ขปัญหาความขัด แย้ง ในโรงเรี ยน ส่วนด้านที่มีก ารดาเนินงานบริ หารความขัด แย้ง ต่าสุด ได้แก่ด้านการ
หลีกเลี่ยง มีการดาเนินงานบริหารความขัดแย้งระดับปานกลาง ข้อที่มีการดาเนินงานบริหารความขัดแย้งระดับมาก
ที่สุดในด้านนี้คือ ผู้บริหารหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่จะนาไปสู่ก ารขัดแย้ง ระหว่ างครูใ นการบริห ารงาน
โรงเรียน
2. ข้อเสนอแนะการบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษา มีดังนี้ การบริหาร
จัดการโรงเรียนควรให้ทุกฝ่ายในโรงเรียนยึดถือระเบียบข้อบังคับของสานักงานพระพุทธศาสนา และผู้บริหารควรมี
ความยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ อย่างตรงไปตรงมา และ การบริหารจัดการโรงเรียนควรตระหนักถึงการให้
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ความร่วมมือและการสร้างความสัมพัน ธ์ระหว่างผู้ร่วมงานให้มีเป้าประสงค์ของงานร่วมกัน และ การบริหารจัดการ
โรงเรียนควรสร้างความปรองดอง รักษาน้าใจ ของผู้ร่วมงานและให้ความร่วมมือทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และ การ
บริหารจัดการในโรงเรียน ควรหลีกเลี่ยงประเด็นที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างครูหรือครูกับ ผู้บริหาร ประการ
สุดท้าย การบริหารจัดการในโรงเรียนผู้บริหารควรรู้จักที่จะยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบ้างในบางประเด็น เพื่อประโยชน์
สูงสุดในการบริหารโรงเรียน
คาสาคัญ: การบริหารความขัดแย้ง โรงเรียนพระปริยัติธรรม

Abstract
The purposes of this research were to investigate the Conflict Management in department of PraPariyatti
Dhamma schools of the general education section Chiang Rai Province . the purposes of this study were : 1) to
Situation of Conflict Management and 2) to find out the guideline for Conflict Management in department of
PraPariyatti Dhamma schools of the general education section Chiang Rai Province of the population of the study
was 186 school teachers and officials in department of PraPariyatti Dhamma schools In the academic year 2017.
The research instruments drawn for the was a 5 rating scale questionnaire Created by the researcher. The data
were systematically analyzed by using mean and standard deviation. The results of the study were found as
follows:
1. The Situation of Conflict Management in department of PraPariyatti Dhamma schools of the general
education section Chiang Rai Province was in general at the high level. When considered in each aspect as follows
the highest average it appeared that the Accommondation ranked at the highest level as the Very average of
items; the School administrators present an opportunity to solve teachers common problems at the parallel. The
secondary was Compormising in general was ranked at the high level as the Very average of items; the school
administrators is attempt For the benefit of all parties and Find a solution together. And the lowest mean was
Avoiding in general was ranked at the average level as the Very average of items; The School administrators
avoidance from sharing their opinion that would bring them to argumentation.
2. The guideline for conflicted management in department of PraPariyatti Dhamma schools of the general
education section Chiang Rai Province were concluded as follows; The school Management should take into account
the regulations. And justice to solve the problem straightforwardly and The school Management Executives should
be aware of the collaborative and collaborative relationships between co-workers. and The school Management
should strive to maintain harmony and seek all parties to solve the problem. and The school Management
Executives should avoid issues that will cause conflicts between teachers or teachers and administrators. Last
articla The school Management of administrators should know to allow subordinates some issues. to be the high
benefit In school administration.
Keywords: Conflict Management, PraPariyatti Dhamma schools
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บทนา
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือเรียกว่าหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง แนวทางในการ
จัดระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ
สุ ข และตั้ ง อยู่ ใ นความถูกต้ อ งเป็ นธรรม ตามหลั ก พื้ นฐานการบริ หารกิจ การบ้ า นเมือ งที่ ดี และระเบี ย บส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มีสาระสาคัญประกอบด้ว ย
หลักพื้นฐาน 6 ประการ ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความร่วมมือ 5)
หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ 6) หลั ก ความคุ้ ม ค่ า ซึ่ ง แต่ ล ะหลั ก สามารถจ าแนกใช้ ใ นการบริ ห ารเป็ น 3 ระดั บ คื อ
ระดับประเทศ ระดับภาครัฐและระดับองค์กร โดยแต่ละระดับมีความเชื่อมโยงกัน กล่าวคือ องค์กรที่มีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีจะช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีของระดับภาครัฐและระดับประเทศต่อไป ในทาง
กลับกั น การกาหนดบทบาทของภาครัฐ ภาคธุร กิจเอกชน และภาคประชาชนในระดับประเทศจะมีผลต่อบทบาท
ภารกิจและการบริหารจัดการของระดับภาครัฐและระดับองค์กรด้วย (สันติ ดอนแสง, 2553, สื่อออนไลน์)
สถาบันทางการศึกษาถือเป็นองค์การหนึ่งที่สาคัญของประเทศ ที่รัฐมีหน้าที่กากับดูแลให้ก ารบริหารงาน
เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของภาครัฐ ตามที่ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 กาหนดว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข” และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 37 กาหนดว่า การบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพืน้ ที่การศึกษาโดยคานึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวนสถานศึกษา จานวนประชากร
วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาจึง
มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือกันตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา คือ สถานศึกษา โดยเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบในการจัดการเรียนการ
สอนให้แก่เด็กที่มีอายุในเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติและนโยบายของรัฐ เป็นหน่วยงานที่อยู่ในระดับปฏิบัติก าร ให้
นโยบายของรัฐเห็นผลการปฏิบัติที่แท้จริง โดยมีหน่วยงานที่สูงกว่าคอยก ากั บดูแลตามกฎกระทรวง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมไปถึงแผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติทุกประการ
กล่าวคือ สถาบันองค์การทางการศึกษาต้องมีการบริหารงานให้เป็นไปตามระบบและโครงสร้างตามที่กฎหมายระบุไว้
อย่างชัดเจน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารจัดการความขัดแย้งใน
องค์การให้มีประสิทธิภาพ
การบริหารหน่วยงานหรือองค์การ ไม่ว่าจะเป็นหน่ วยงานของรัฐบาลหรือเอกชน ต้องอาศัยทรัพยากรของ
การบริหารอันได้แก่ คน (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) เทคนิควิธีการในการบริหารจัดการ
(Management) และยังรวมถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ข้อมูลข่าวสารที่เ กี่ยวข้องกั บการบริหารจัดการ (ศุภากร เมฆ
ขยาย,2550 หน้า 1) และ วีรนุช สุทธพันธ์ (2550, หน้า 1) กล่าวว่า ในการบริหารองค์การนั้น เมื่อความขัดแย้งเป็นสิ่ง
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คาถามที่ผู้บริหารจะต้องเข้าใจ คือจะปฏิบัติตอ่ ความขัดแย้งนั้นอย่างไรและจัดการกับความขัดแย้ง ที่
มีอยู่ร ะหว่างกลุ่มให้ออกมาเป็นผลดีได้อย่างไร โดยที่ใ นเวลาเดียวกันจะสามารหลีกเลี่ยงข้อเสียที่ไม่พึงปรารถนา
ออกไปด้วย
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จากรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, 1 มีนาคม 2560) ระบุ
ว่าการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ที่ไม่มีกฎหมายรองรับ ก่อให้เกิดปัญหา ดังนี้ 1) ระบบการการบริหารการศึกษาไม่
เข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการภายในวัด เพราะนโยบายการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับเจ้าอาวาส ถ้าเจ้า
อาวาสไม่สามารถจัดหางบประมาณมาสนับสนุนการศึกษาได้วัดนั้นก็ต้องปิดสานักลง ไม่มีการจัดการเรียนการสอน
2) การเผยแผ่หลักธรรมคาสอนผิดเพี้ยนไปจากพระธรรมวิ นัย เนื่องจากพระภิกษุ สามเณร ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนา ขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 3) ครูและผู้เรียน จะหันเหไปศึกษาเล่าเรียนการศึกษา
รูปแบบอื่น ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างถูกต้อง มีสวัสดิการ แรงจูงใจ และงบประมาณสนับสนุนอย่างเหมาะสม ส่ง ผล
ให้การศึกษาของคณะสงฆ์ขาดบุคลากร ทั้งที่เป็นครูผู้สอนและผู้เรียน ถือเป็นผลกระทบต่อการจัด สอดคล้องกับผล
จากรายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 ได้ออกนิเทศและ
กากับติดตามการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามั ญศึกษาในจังหวัดเชียงราย (กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 6, 2560, หน้า 3) พบว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดเชียงราย ทั้ง 21 โรงเรียนมี
ปัญหาที่ต้องดาเนินการแก้ไ ขดัง นี้ 1) ปัญหาด้านการจัดทาแผนพัฒนาคุณ ภาพการศึก ษาและการบริหารภายใน
สถานศึกษา 2) การจัดทาบัญชีงบประมาณสถานศึกษา 3) ปัญหาด้านงานวิชาการและด้านการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้
ปัญหาดังกล่าวเป็นลักษณะการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายที่ผู้บริหาร
และครูต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ งานร่วมกัน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและการ
จัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและแผนในการพัฒนาการศึกษาของชาติ
จากสภาพปัญหาดังกล่าวของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาว่า ผู้บริหารในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามั ญศึกษา จังหวัดเชียงราย มีการบริหารงานและ
จัดการแก้ไขความขัดแย้งที่ส่งผลต่อการบริหารและพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการบริหารและแก้ไขความขัดแย้งของ โธมัส -คิลแมนน์ (Thomas
and Kilmann,1978 อ้างอิงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2540 หน้า 104-105) ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งผลการศึกษานีส้ ามารถ
นาข้อมูลมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ร่วมกันในการจัดการศึก ษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และนาข้อมูลข้อเสนอแนะการบริหารและจัดการความขัด แย้งของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม ไปประยุกต์เป็นแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อันจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาองค์การและคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้ก้าวหน้าและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐานการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย (2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การศึกษาวิจัยครั้ง นี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) เกี่ยวกับการสภาพการบริหารความ
ขัดแย้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ว่าผู้บริหารในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชี ยงราย มีการบริหารงานและจัดแก้ไขจัดการความขัดแย้งที่ส่งผลต่อการบริหารและพัฒนา
คุณ ภาพจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จัง หวัดเชียงราย โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการ
บริหารและแก้ไขความขัดแย้งของ โทมัส -คิลแมนน์ (Thomas and Kilmann,1975 อ้างอิงใน เสริมศัก ดิ์ วิศาลาภรณ์,
2540 หน้า 104-105) ว่าเป็นอย่างไร และมีข้อเสนอแนะการบริหารและจัดการความขัดแย้งของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมลักษณะใด

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย จานวน 21 โรงเรียน ซึ่งสังกัดในสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมุ่งศึกษาสภาพการบริหาร
ความขัดแย้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย และ หาข้อเสนอแนะแนวทางการบริหาร
ความขัดแย้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย การวิจัยครั้งนี้ผู้วจิ ัยได้กาหนดขอบเขต
การวิจัย ดังนี้
1. ด้านเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพการบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย โดย ใช้ ตามกรอบทฤษฎี ด้านวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้นาของ โทมัส-คิลแมนน์ (Thomas
and Kilmann,1978 อ้างอิงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2540, หน้า 104-105) 5 ด้าน คือ ด้านการเอาชนะ(Competition)
ด้านการร่วมมือ (Collaboration) ด้านการประนีประนอม (Compromising) ด้านการหลีกเลี่ยง (Avoiding) และด้านการ
ยอมให้ (Accommodation)
2. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรได้แก่ ครู และเจ้าหน้าที่ จานวน 21 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
ปีการศึกษา 2560 จานวน 349 รูป/คน
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู และเจ้าหน้าที่ จานวน 21 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชี ย งราย ปี ก ารศึ ก ษา 2560 โดยก าหนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามตารางของเครซี่ และมอร์ แ กน ( Krejcie and
Morgan,1970, อ้างอิง ใน กาญจนา วัฒายุ, 2545 หน้า 229) จานวน 186 รูป/คน โดยการสุ่ม แบบหลายขั้นตอน
(Multi-stage sampling)
3. ด้านตัวแปรที่ศึกษา
ได้แก่ สภาพการบริหารงานความขัดแย้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
4. วิธกี ารดาเนินการวิจัย
4.1. ประชากรได้แก่ ครู และ เจ้าหน้าที่ จานวน 21 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย ปีการศึกษา 2560 จานวน 349 รูป/คน
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4.2. กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู และ เจ้าหน้าที่จานวน 21 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชี ย งราย ปี ก ารศึ ก ษา 2560 โดยก าหนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามตารางของเครซี่ และมอร์ แ กน ( Krejcie and
Morgan,1970, อ้างอิงใน กาญจนา วัฒายุ, 2545 หน้า 229) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จานวน 186 รูป/คน โดยการ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling)
5. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการศึกษา นี้เ ป็นแบบสอบถามแบ่ง ออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ (Check list) และ ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารความขัดแย้งโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ตามกรอบแนวคิดวิธีการจัดการความขัดแย้งของ Thomas and
Kilmann (1978,อ้างอิงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2540, หน้า 108-109) โดยสังเคราะห์แบบสอบถามจากงานวิจัย
ของ (จิรารัตน์ เขียนรูปครุฑ, 2558, หน้า 103-108) และ (ศุภากร เมฆขยาย, 2550, หน้า 92-105) และ (เอื้อมพร
บุญเกิด, 2558 หน้า 62-67) เพื่อวัดระดับสภาพการบริหารความขัดแย้งในโรงเรียน จานวน 5 ด้าน คือ ด้านการ
เอาชนะ ด้านการร่วมมือ ด้านการประนีประนอม ด้านการหลีก เลี่ยง และด้านการยอมให้ เป็ นแบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับของลิเคอร์ท (Liker’s Five Rating Scale) จานวนข้อคาถามมี 50 ข้อ และตอนที่ 3
สอบถามข้อเสนอแนะการบริหารความขัดแย้ง เป็นแบบปลายเปิด (Open end)
6. การเก็บรวมรวมข้อมูล
การเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้ศึกษาดาเนินการ ดังนี้
6.1. ส่งหนังสือจากประธานกรรมการการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เพื่อขอ
ความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม
6.2. ผู้ศึกษาเก็บความรวมข้อมูลโดยขอความคิดเห็นของครูและเจ้าหน้าที่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย และเป็นผู้เก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเอง
6.3.ติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ภายใน 1 เดือน และได้รับแบบสอบถามคือ จานวน 186 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 100
6.4. นาแบบสอบถามที่ได้คืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ ก่อนนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิน การน าข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถามมาวิ เ คราะห์ ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
7.1. ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ นาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบคาบรรยาย
7.2. ตอนที่ 2 ข้อมูลสภาพการบริหารความขัดแย้ง ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึก ษา
จังหวัดเชียงราย โดยนามาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นาเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของตาราง
พร้อมคาบรรยายประกอบ
7.3. ตอนที่ 3 ข้อมูลแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการจัดการความขัดแย้งของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ผู้ศึกษานามาจัดกลุ่มของคาตอบ แล้วเสนอผลวิเคราะห์ ด้วย
ค่าความถี่ และ ค่าร้อยละ
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ผลการศึกษา
การศึกษาสภาพการบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
สรุปได้ ดังนี้ 1. สภาพการบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยภาพรวมมีการ
ดาเนินงานบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจ ารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการดาเนินงานบริหาร
ความขัดแย้งสูงสุด คือด้านการยอมให้ มีการดาเนินงานบริหารความขัดแย้งระดับมาก ข้อที่มีการบริหารงานบริหาร
ความขั ด แย้ ง มากที่ สุ ด ในด้ า นนี้ คื อ มี ก ารด าเนิ น งานบริ ห ารความขั ด แย้ ง ระดั บ สู ง สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นการ
ประนีประนอม ส่วนด้านการหลีกเลี่ยงมีการดาเนินงานบริหารความขัดแย้งต่าสุด 1.1) ด้านการเอาชนะ โดยภาพรวมมี
การดาเนินงานบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารใช้ตาแหน่งหน้าที่ใน
การจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดในการบริหารงานโรงเรียน มีการดาเนินงานบริหารความขัดแย้งระดับ
สูง สุด รองลงมาคือผู้บริหารใช้วิธีที่หลากหลายตามอานาจหน้า ที่ของตนเองในการแก้ปัญหาด้ านการบริห ารใน
โรงเรียน และผู้บริหารพยายามจะชักจูง ให้ครู เชื่อว่าวิธีการของตนนั้นเป็นสิ่งที่ดีและถู กต้องที่สุดมีก ารดาเนิ นงาน
บริหารความขัดแย้งระดับต่าสุด 1.2) ด้านการร่วมมือ โดยภาพรวมมีการดาเนินงานบริหารความขัดแย้งระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารพยายามหาทางให้คู่กรณีปรึกษาหารือกันจนทั้งสองฝ่ายพึงพอใจเมื่อเกิดปัญหา
ความขัดแย้งในโรงเรียน มีการดาเนินงานบริหารความขัดแย้งระดับสูงสุด รองลงมาคือผู้บริหารพยายามหาทางแก้ไ ข
ปัญหาความขัดแย้งด้านการบริหารงานในโรงเรียนด้วยวิธีการออมชอม และผู้บริหารแสวงหาความช่วยเหลือจากครู
และบุคคลภายนอกในการแก้ปัญหาการบริหารงานโรงเรียน มีการดาเนินงานบริหารความขัดแย้งระดับต่าสุด 1.4)
ด้านการประนีประนอม โดยภาพรวมมีการดาเนินงานบริหารความขัดแย้งในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ผู้บริหาร มุ่งให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์และหาวิธีร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือผู้บริหารพยายามใช้วิธถี นอมน้าใจของครูเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการบริหารโรงเรียน และ
ผู้ บ ริ ห ารพยายามให้ บุ ค คลภายนอกเข้ า มาไกล่ เ กลี่ ย และยุ ติ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ในการบริห ารโรงเรีย น มี ก าร
ดาเนินงานบริหารความขัดแย้งระดับต่าสุด 1.5) ด้านการหลีกเลี่ยง โดยรวมมีการดาเนินงานบริหารความขัดแย้งค่า
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ อพบว่า ผู้บริหารหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่จะนาไปสู่ก ารขัดแย้ง
ระหว่างครูในการบริหารงานโรงเรียน มีการดาเนินงานบริหารความขัดแย้งระดับสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารพยายาม
หาแนวทางผลัดผ่อนในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในโรงเรียน จนกว่าจะมีวิธีการ ที่เหมาะสม และผู้บริ หารมอบหมาย
ให้บุคคลภายนอก รับผิดชอบแทนตนในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในการบริหารงานโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยต่าสุด 1.6)
ด้านการยอมให้ โดยภาพรวมมีการดาเนินงานบริหารความขัดแย้งระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหาร
ยอมให้โอกาสครูเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการบริ หารจัดการโรงเรียนร่วมกันโดยไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรู้สึกเสีย
ประโยชน์ หรือรู้สกึ แพ้ชนะในประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้ มีการดาเนินงานบริหารความขัดแย้งระดับสูงสุด รองลงมาคือ
ผู้บริหารยอมเสียสละและอุทิศตนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และยอมตามความประสงค์ของครูในโรงเรียน เป็น
บางครั้ง และผู้บริหารพยายามทาตามความคิดเห็นของครูและบุคคลภายในนอก ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไ ข
ปัญหาความขัดแย้งในการบริหารจัดการโรงเรียน มีการดาเนินงานบริหารความขัดแย้งระดับค่าต่าสุด
2. ข้อเสนอแนะการจัดการความขัดแย้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
สรุปผลได้ ดังนี้ 2.1) ด้านการเอาชนะ การบริหารจัดการโรงเรียนควรให้ทุกฝ่ายในโรงเรียนยึดถือระเบียบข้อบังคับของ
สานักงานพระพุทธศาสนา และมีความยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ อย่างตรงไปตรงมา และการบริหารจัดการ
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โรงเรียนหากเกิดปัญหาขึ้น ผู้บริหารควรให้คู่กรณี พูดคุยและปรับทัศนคติต่อกัน โดยมุ่งให้เห็นผลดีและผลเสียของ
ความขัดที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และการบริหารจัดการโรงเรียน ควรมีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ และนามา
ปรับใช้ในโรงเรียน มีค่าความถี่ต่าสุด 2.2) ด้านการร่วมมือ การบริหารจัดการโรงเรียนควรตระหนักถึง การให้ความ
ร่วมมือและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานให้มีเป้าประสงค์ของงานร่วมกัน และ การบริหารจัดการโรงเรียน
ควรให้ทุกฝ่ายร่วมกันเสนอทางออกและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนด้วยการพูดคุยและยอมให้ทุกฝ่ายมี
โอกาสได้แสดงความคิดเห็ น และการบริหารจัดการโรงเรียนควรสนับสนุนส่งเสริมให้คู่กรณีได้มีโอกาสปรั บทัศนคติ
ระหว่างกัน หรือรับผิดชอบโครงการและงานร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นมีค่าความถี่ต่าสุด 2.3) ด้านการ
ประนีประนอม การบริหารจัดการโรงเรียนควรสร้างความปรองดอง รักษาน้าใจ ของผู้ร่วมงานและให้ความร่วมมือทุก
ฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และ การบริหารจัดการโรงเรียนควรให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา
แล้วพิจารณาร่วมกัน ตามความเหมาะสม เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง และการบริหารจัดการโรงเรียนผู้บริหารควรใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และเห็นใจทุกฝ่าย มี
ค่าความถี่ต่าสุด 2.4) ด้านการหลีกเลี่ยง การบริหารจัดการในโรงเรียน ควรหลีกเลี่ยงประเด็นที่จะก่อให้เกิด ความ
ขัดแย้ง ระหว่างครูหรือครูกับผู้บริหาร และการบริหารจัดการในโรงเรียน ควรคานึง ถึง ประโยชน์ที่เ กิดจาก การ
หลีกเลี่ยงและมีความอดทนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโรงเรียนทุกด้าน และการบริหารจัดการในโรงเรี ยน
ผู้บริหารต้องรักษาความลับและรู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างละมุ่นละม่อม 2.5) ด้านการยอมให้ การบริหารจัดการใน
โรงเรียนผู้บริหารควรรู้จักที่จะยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบ้างในบางประเด็น เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารโรงเรียน
และการบริหารจัดการในโรงเรียนผู้บริหารต้องชักจูงให้ทั้งสองฝ่ายที่เกิดความขัดแย้งยอมรับและให้อภัยต่อกัน และ
การบริหารจัดการในโรงเรียนควรรู้จักการยอมให้และยอมแพ้ในบางครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ในโรงเรียน โดย
ใช้หลักสันติวิธี และส่งเสริมให้เกิดกัลยาณมิตรในการบริหารจัดการของโรงเรียน

สรุปผลและอภิปรายผล
ในการศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึก ษา จังหวัด
เชียงราย มีประเด็นที่นา่ สนใจนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. สภาพการบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึก ษา จัง หวัดเชียงราย โดย
ภาพรวมมีการดาเนินงานบริหารความขัดแย้งระดับมาก ที่ปรากฎผลเช่นนี้เป็นอาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารยอมให้โอกาส
ครูเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการบริหารจัดการโรงเรียนร่วมกันโดยไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรู้สึกเสียประโยชน์ หรือ
รู้สกึ แพ้ชนะในประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้ ยอมเสียสละ ความสุข และประโยชน์ของตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ในการบริหารจัดการโรงเรียน ให้มีปัญหาและอุปสรรคน้อยที่สุด ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ พรนพ พุกะพันธ์ ( 2542)
ได้สรุปผลดีของความขัดแย้งว่า ทาให้เกิดการเรียนรู้วธิ กี ารแก้ไขและป้องกันความขัดแย้งขององค์การ และเป็นไปตาม
แนวคิดของ เขมิกา โกธีรวัฒนานนท์ (2551) ได้สรุปความขัดแย้งที่มีประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ว่า ทาให้เกิดแนวทางแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับตนเอง องค์ กร และทาให้คุณภาพชีวิตและคุณภาพการทางานดีขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จิระพงศ์ ศุภศรี (2552, หน้า 71) ได้ศึกษา ทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบว่า พฤติกรรมการใช้ทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้ บริหาร
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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1.1 ด้านการเอาชนะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ปรากฎผลเช่นนีเ้ ป็นอาจเนื่องมาจาก ผู้บริหาร
โรงเรียนต้องใช้ตาแหน่ง หน้าที่ในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดในการบริหารงานโรงเรียน และการใช้
วิธที ี่หลากหลายตามอานาจหน้าที่ของตนเองในการแก้ปัญหาด้านการบริหารในโรงเรียน ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีรูปแบบ
การจัดการความขัดแย้ง ตามแนวคิดของ โธมัสและคิลแมนต์ (Thomas and Kilmann ,1978, อ้างอิงใน เสริมศักดิ์ วิ
ศาลาภรณ์, 2540 หน้า 104-105) ได้กล่าวไว้ว่า การเอาชนะ (Competition) หมายถึง การแสดงพฤติก รรมของ
ผู้บริหารที่แสดงออกมุ่งเอาชนะระดับสูง และพฤติกรรมความร่วมมืออยู่ระดับต่า เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งที่
เน้นการ เอาแต่ใ จตนเอง คาดหวัง ในชัยชนะของตนเองเป็นที่ตั้ง ไม่ คานึง ถึง ประโยชน์หรือควา มสูญเสียของผู้อื่น
พฤติกรรมที่แสดงออกมุ่งที่การแพ้ชนะ โดยอาศัยอานาจจากตาแหน่งหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแสดงการคุก คาม
ข่มขู่ หรือแม้แต่การอ้างระเบียบเพื่อเพื่อให้ตนได้ประโยชน์และได้รับชัยชนะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนีวรรณ
พวงวริ น ทร์ (2554, หน้ า 73) ได้ ศึ ก ษาการจั ดการความขั ด แย้ง ของผู้ บ ริห ารโรงเรีย นสัง กั ด สานั ก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการเอาชนะ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
1.2 ด้านการร่วมมือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ปรากฎผลเช่นนีเ้ ป็ นอาจเนื่องมาจากเมื่อเกิดปัญหา
ความขัดแย้ง ผู้บริหารโรงเรียนพยายามหาทางให้คู่ก รณีไ ด้ปรึก ษาหารือกันจนทั้งสองฝ่ายพึง พอใจและ ผู้บริหาร
โรงเรียนพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านการบริหารงานในโรงเรียนด้วยวิธีการออมชอม เพื่อให้เกิดความพอใจ
ของคู่ก รณีทั้ง สองฝ่าย ซึ่ง เป็นไปตามทฤษฎีรูปแบบการจัดการความขัดแย้ง ตามแนวคิดของ โธมัสและคิลแมนต์
(Thomas and Kilmann ,1978, อ้างอิงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2540 หน้า 104-105) ได้กล่าวไว้ว่า การร่วมมือ
(Collaboration) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออกมุ่งเอาชนะระดับสูงด้วย เมื่อเกิดสถานการณ์
ความขัดแย้ง ที่แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในลักษณะที่ให้ความร่วมมือและต้องการให้บรรลุผลทั้งสองฝ่าย รวมไปถึง
ความพอใจของตนเอง และบุคคลอื่น พฤติกรรมลักษณะนีเ้ ป็นความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาความขัดแย้งให้เกิด
ชันชนะทั้งสองฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราภรณ์ กุลบุตร (2555, หน้า 38-39) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาเขตพืน้ ที่การประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเลือกใช้
วิธีการจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีร่วมมือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิ จัยของ เอื้อมพร บุญ
เกิด (2558, หน้า 46-47) ได้ศึกษาพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่า พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร ด้านการร่วมมือ
อยู่ในระดับมาก
1.3 ด้านการประนีประนอม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ปรากฎผลเช่นนี้เป็นอาจเนื่องมาจาก การ
บริหารจัดการโรงเรียน ผู้บริหารมุ่งให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์และหาวิธรี ่วมกัน รวมไปถึงพยายามใช้วิธีถนอม
น้าใจของครูเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการบริหารโรงเรียน ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี รูปแบบการจัดการความขัดแย้ง
ตามแนวคิดของ โธมัสและคิลแมนต์ (Thomas and Kilmann ,1978, อ้างอิง ใน เสริม ศัก ดิ์ วิศาลาภรณ์, 2540 หน้า
104-105) ได้กล่าวไว้วา่ การประนีประนอม (Compromising) หมายถึง การแสดงพฤติกรรม ของผู้บริหารที่แสดงออก
ทั้งมุ่งเอาชนะและแสดงพฤติกรรมร่วมมือในระดับปานกลาง เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง สร้างความเป็นกลาง
ทั้งการเอาใจตนเองและด้าน การเอาใจผู้ใต้บังคับบัญชา ในลักษณะแบบของการเจรจาต่อรองที่ทั้งสองฝ่ายที่มีความ
ขัดแย้งสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ มีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกในทางประนีประนอมทั้งสองฝ่าย การใช้วิธีการ
ลักษณะนี้ เมื่อคู่ขัดแย้งมีอานาจหรือพวกมากพอ ๆ กัน แต่มีเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เพื่อให้ได้วิธีการแก้ไข
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ปัญหาความขัดแย้งที่พอยอมรับกันได้ภายในช่วงระยะเวลาที่จากัด โดยใช้เป็นแนวทางสายกลาง ในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาทิตย์ ชลพันธุ์ (2552, หน้า 68) ได้ศึกษาการบริหารความขัดแย้ง ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาชลบุรี เขต 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเลือกให้วิ ธีก าร
บริหารความขัดแย้งอยู่ด้วยวิธีการประนีประนอม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ประกาย
ทิพย์ ผาสุข (2551, หน้า 39) ได้ศึกษาการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึก ษา สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึ ก ษาล าพู น เขต 1 พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ส่ ว นใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมการจั ด การความขั ด แย้ ง แบบการ
ประนีประนอม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม (2555, หน้า 51) ได้
ศึกษาการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่า
ผู้บริหารเลือกใช้รูปแบบการบริหารความขัดแย้งแบบการประนีประนอมเป็นส่วนใหญ่
1.4 ด้านการหลีกเลี่ยง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ปรากฎผลเช่นนี้เป็นอาจเนื่องมาจาก การ
บริหารจัดการในโรงเรียน ผู้บริหาร มักหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่จะนาไปสู่การขัดแย้ง ระหว่างครูในการ
บริหารงานโรงเรียน และพยายามหาแนวทางผลัดผ่อนในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในโรงเรียน จนกว่าจะมีวิธีการที่
เหมาะสม รวมไปถึงใช้วิธีการปล่อยเวลาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึน้ ในโรงเรียน ไว้เป็นระยะเวลานาน เพื่อให้
ปัญหาที่เกิดขึน้ คลี่คลายเบาบางลง ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีรูปแบบการจัดการความขัดแย้งตามแนวคิดของ โธมัสและคิล
แมนต์ (Thomas and Kilmann ,1978, อ้างอิง ใน เสริม ศัก ดิ์ วิศาลาภรณ์, 2540 หน้า 104-105) ได้ก ล่าวไว้ว่า การ
หลีกเลี่ยง (Avoiding) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของผู้บริหารที่ มุ่งเอาชนะในระดับต่า และแสดงความร่วมมือใน
ระดับต่าด้วย เป็นการไม่สปู้ ัญหาและไม่สนใจในการจะแก้ไขปัญหานั้น ทั้งของตนเองและตอบสนองความต้องการของ
ผู้อื่น ทั้งนี้อาจต้องการใช้เวลาเป็นเครื่องคลี่คลายสถานการณ์ให้เ บาบางลง ข้อเสียของพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงมี
ลักษณะคล้าย ๆ กับการเฉยไว้และจะดีเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรีรัตน์ เลิศฤทธิพงศ์ (2553, หน้า 55-57) ได้
ศึกษาแบบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 พบว่า การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการหลีกเลี่ยง โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนูญ อุตรินทร์ (2555, หน้า 72-73) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมการจัดการความ
ขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งด้วยวิธหี ลีกเลี่ยงโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
1.5 ด้านการยอมให้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ปรากฎผลเช่นนี้เ ป็นอาจเนื่องมาจาก การบริหาร
จัดการในโรงเรียนผู้บริหารยอมให้โอกาสครูเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการบริหารจัดการโรงเรียนร่วมกันโดย
ไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรู้สกึ เสียประโยชน์ หรือรู้สกึ แพ้ชนะในประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้ และเสียสละความสุขและประโยชน์
ของตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ งในการบริหารจัดการโรงเรียน ให้มีปัญหาและอุปสรรคน้อยที่สุด ซึ่งเป็นไป
ตามทฤษฎีรูปแบบการจัดการความขัดแย้งตามแนวคิดของ โธมัสและคิลแมนต์ (Thomas and Kilmann ,1978, เสริม
ศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2540 หน้า 104-105) ได้กล่าวไว้ว่า การยอมให้ (Accommodation) หมายถึง เป็นพฤติกรรมมุ่ง
เอาชนะในระดับต่าและแสดงพฤติกรรมร่วมมือระดับสูง เป็นพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออก เมื่อเกิดสถานการณ์
ความขัดแย้ง เป็น พฤติกรรมที่ เน้นการเอาใจผู้อื่น เป็นผู้เสียสละ ปล่อยให้ผู้อื่นดาเนินการไปตามที่ชอบ แม้จะไม่เห็น
ด้วยก็ตาม สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาทิตย์ ชลพันธุ์ (2552, หน้า 68) ได้ศกึ ษาการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า การบริหารความขัดแย้งด้านการยอมให้ อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทักษิณ ภูบัวเพชร (2554, หน้า 121-128) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมการบริหารความ
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ขั ด แย้ ง ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น การศึ ก ษาศรี ส ะเกษ เขต 1 พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี
ประสบการณ์ทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการ
ยอมให้อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนีวรรณ พวงวรินทร์ (2554, หน้า 73) ได้ศกึ ษาการจัดการความ
ขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตที่ พื้นที่ก ารศึกษาการประถมศึก ษาสุพ รรณบุรี เขต 2 พบว่า การ
จัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการยอมให้ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอื้อมพร
บุญเกิด (2558, หน้า 46-47) ได้ศึกษาพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่า พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร ด้านการยอม
ให้ อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. สภาพการบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จากผล
การศึกษาพบว่า ด้านการหลีกเลี่ยง มีการดาเนินงานบริหารความขัดแย้งระดับต่า กว่าทุกด้าน ดังนั้น การบริหารและ
จัดการความขัดแย้งในโรงเรียน ผู้บริหารควรหลีกเลี่ยง การมอบหมายให้บุคคลภายนอก รับผิดชอบแทนตนในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งในการบริหารงานโรงเรียน และควรหลีกเลี่ยงการแสดงพฤติกรรมว่าตนเองอยู่เหนือ ปัญหา
ความขัดแย้ง และเฉื่อยชาในการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการของโรงเรียน โดยเชื่อว่าความขัดแย้งจะหมดลงได้
เอง เพราะอาจทาให้การแก้ไขปัญหามีความยากและบานปลายมากยิ่งขึน้ ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารจัดการโรงเรียนได้
ซึ่งการบริหารจัดการในโรงเรียน ควรหลีกเลี่ยงประเด็นที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างครูหรือครูกับผู้บริหาร และ
มีความอดทนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโรงเรียนทุกด้าน
2. สภาพการบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จากผล
การศึกษาพบว่า ด้านการเอาชนะ มีการดาเนินงานบริหารความขัดแย้งระดับปานกลาง ดังนั้นการบริหารและจัดการ
ความขัดแย้งในโรงเรียน ผู้บริหาร ไม่ควรเอาชนะผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยวิธีพยายามจะชักจูงให้ครู เชื่อว่าวิธกี ารของตน
นั้นเป็นสิ่งที่ดแี ละถูกต้องที่สุด หรือการพยายามทาตามวิธกี ารของตนเองจนสามารถแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดความขัดแย้ง
ด้านการบริหารระหว่างครูในโรงเรียน ซึ่งการบริหารจัดการในโรงเรียน ผู้บริหารควรให้ทุกฝ่ายยึดถือระเบียบข้อบังคับ
ของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมีความยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา และเมื่อ
เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้น ผู้บริหารควรให้คู่กรณี พูดคุยและปรับทัศนคติต่อกัน โดยมุ่งให้เห็นผลดีและผลเสียของ
ความขัดที่เกิดขึน้ ในโรงเรียน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยปัจจัยที่สง่ ผลต่อการบริหารความขัดแย้งกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา
2. ควรศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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กิตติกรรมประกาศ
ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในความกรุณาของ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง ประธานที่ปรึกษาการศึก ษา
ค้นคว้าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ที่กรุณาให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆด้วยความเอาใจใส่
เป็นอย่างยิ่งจนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสาเร็จสมบูรณ์ได้ รวมไปถึงวิทยาลัยการศึ กษาษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ให้โอกาสทางการศึกษาในครั้งนี้
ขอขอบคุณ ดร.อนวัช อุ่นกอง ผู้อานวยการโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) นายพิเ ศษ ถาแหล่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา พระครูสิริสันตยากร ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสันหนองบัววิทยา ที่กรุณาเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ทุกรูป/
คน ที่ท่านได้ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม ตลอดจนถึงให้ความสะดวกในเรื่องเอกสารต่าง ๆ ในการทา
วิจัยในครั้งนี้
คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีต่อผู้ที่สนใจศึกษา ผู้วิจัยขอน้อมราลึกถึง คุณ
พระศรีรัตนตรัย คุณบิดา มารดา ตลอดจนคุณบูรพาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอนและผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้แก่ผู้วิจัยมา
ณ โอกาสนี้
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สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา ในอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
Condition of Academic Administration of Private School at Elementary Level
in Muang District, Chiang Rai Province
นภาพร สุทธวงค์1* และ สุนทร คล้ายอ่า2
Napaporn Sutthawong1* and Sunthon Khaium2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ, ศึกษาปัญหาและ
แนวทางแก้ไขในการบริหารงานวิชาการ และเพื่อเปรียบเทียบการดาเนินการบริหารงานวิช าการ ของผู้บริหารและ
ครูผู้สอนตามประสบการณ์การทางาน ในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา ในอาเภอเมือง
จัง หวัดเชียงราย ประชากรที่ใ ช้ ใ นการศึกษาครั้ง นี้ คือ ผู้บริหารสถานศึก ษา และครูผู้สอนระดับประถมศึก ษาใน
โรงเรียนเอกชน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จานวน 138 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และได้นาข้อมูลมา
วิเคราะห์ผลทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการทั้ง 9 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านการเรียนการสอน และรองลงมา คือ ด้านการประเมินผลการเรียน ด้านหลั กสูตร ด้านการวางแผนงานวิชาการ
ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามลาดับ การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการ
บริหารงานวิชาการ พบว่า 1) ด้านหลักสูตร ครูผู้สอนที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในการสอนยังไม่เข้าใจหลักสูตร ควรให้หัวหน้า
กลุ่ม สาระเป็นพี่เ ลี้ยงคอยดูแล และผู้บริหารควรแนะนาและวิธีใ ช้หลัก สูตร 2) ด้านการวางแผนงานวิชาการ บาง
ช่วงเวลาไม่สามารถดาเนินงานตามแผนงานวิชาการที่วางไว้ได้และควรส่งเสริมงานวิช าการทุกกลุ่มสาระ ควรขยาย
ช่วงเวลา ในการดาเนินงาน และควรจัดอบรม หรือศึกษาดูงาน 3) ด้านการเรียนการสอน จานวนนักเรียนในห้องมาก
เกินไป ควรแบ่งการทางานเป็นกลุ่ม 4) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน นักเรียนไม่ตงั้ ใจทาข้อสอบ ครูผู้สอนควร
บอก ตักเตือน และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 5) ด้านการวิจัยชั้นเรียน ครูผู้สอนไม่สามารถจัดทางานวิจัยระยะยาวได้
เพราะมีภาระงานมาก จึงควรจัดทางานวิจัยระยะสั้น ภายใน 1 ภาคเรียน 6) ด้านสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การสอน ครูไม่สามารถผลิตสื่อได้มากเนื่องจากภาระงานมีมาก และงบประมาณไม่เพียงพอ ควรจั ดหาสื่อสาเร็จรูปมา
แทน และผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 7) ด้านการมีสว่ นร่วมของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียน
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่น ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้าร่วม โดยการแบ่งกลุ่มครูเพื่อเข้าร่วม
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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ประเพณีดังกล่าว 8) ด้านการนิเทศการศึกษา ผู้บริหารขาดการนิเทศแบบต่อเนื่อง ควรให้ผู้บริหารจัดสรรเวลาในการ
เข้านิเทศ 9) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานตัวชีว้ ัดเปลี่ยนไปทาให้ครูขาดความเข้าใจ ควรจัดอบรมให้
ครู จากการเปรียบเทียบการดาเนินการบริหารงานวิชาการ จาแนกตามประสบการณ์ทางานในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ทางาน พบว่าผู้ที่มีประสบการณ์ทางาน 16 ปีขึ้นไป มีการดาเนินงานสูงกว่าผู้มี
ประสบการณ์ทางาน 1-15 ปี และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่ 4 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน มีการ
ดาเนินการอยู่ระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: การบริหารการศึกษา โรงเรียนเอกชน

Abstract
This Independent study aimed to study the state of academic administration, study the problems and
solutions in academic administration. And to compare the operation of administrators and teachers based on work
experience on the academic administration in private schools. The population in the study were 138 persons,
include both administrators and teachers. The instrument used for this research is questionnaire, analyzed data
were percentage, mean and standard deviation.
The academic administration of the 9 aspects was high level. The side with the highest average is
teaching and the second was the evaluation report, curriculum, academic Planning, research, quality insurance
education, The involvement of the community and local knowledge, The development of media technology and
innovation for education. The study found that the curriculum, the new teacher didn't understand the curriculum.
The group leader should take care and executive management should be introduced and how the curriculum. 2)
The academic Planning: Some times can’t operate according to the academic affairs placed and should support all
academic subjects. Should extend in operation and they should be trained, learning from the others schools. 3)
Teaching aspect: The number of students per class was too much, It should be divided into group. 4) The evaluation
report: Student don’t pay attention on their exam. Teachers should tell to inform, and let the parents know. 5)
Research aspect: Teachers cannot be prepared a long term research because teachers have a lot of work, It
should be short term research. 6) The development of media technology and innovation for education aspect
because teachers had too much responsibility, lack of budget. Administrator should support budget and material.
7) The involvement of the community and local knowledge aspect, administrator should support teachers to
participate community culture tradition. 8) Instructional Supervision: Lack of management supervision continuously.
Administrators should arrange a time to the supervision. 9) Quality insurance: The item of education standard often
change, the teachers do not understand. Should the teacher training. From the comparison of the Academic
Administration, by work experience in the aggregate, at a high level. But the teachers with experience working
16 years above. The level of operation more than experienced teachers work 1-15 years. And the evaluation
report is the highest level.
Keywords: academic administration, private school
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บทนา
การจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นภารกิจหนึ่ง ที่สาคัญขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องดาเนินการจัด
การศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น การพัฒ นาเด็ กในท้ อ งถิ่น ให้ มีค วามพร้อ มสามารถพัฒ นาตนเองตามศัก ยภาพ และตามวัย
เนื่องจากเด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัย ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่ สาคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ เพราะช่วงอายุ
5 ปีแรกของชีวิต เป็นช่วงที่ร่างกาย พัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งการพัฒนาเด็กในวัยนี้ เป็นการพัฒนารากฐานชีวิต ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงเรียนต่อไป ตามกรอบมาตรฐานในการ
ดาเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในการดาเนินชีวิต
โดยกาหนดเกณฑ์มาตรฐานในการดาเนินงาน 3 ประการ คือ 1) การบริหารจัดการที่ดี 2) กระบวนการบริหารหรือ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กที่มีคุณภาพ และ 3) ประสิทธิผลจากการดาเนินงาน คือ เด็กต้องได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ (สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ดอ้ ยโอกาส และผู้สูงอายุ, 2555)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภองาว จังหวัดลาปาง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกากับ จานวนทั้งสิ้น 25
ศูนย์ และทุกศูนย์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นประธาน และมีคณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่กากับดูแลการจัด
การศึกษา นักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนจากชุม ชน มีหน้าที่ในการกากับ ดูแล และ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน โดยเน้นการบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วม
จากการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไม่ค่อยเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงานของศูนย์พั ฒนาเด็กเล็ก ทาให้ไม่ทราบนโยบายและทิศทางในการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึง งบประมาณในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจากั ด ผู้ปกครองมีฐ านะ
ยากจนทาให้ไม่ค่อยให้ความสนใจกับพัฒนาการของเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ ยะตะนัง (2557) ที่
พบว่า ปัญหาการบริหารจัดการ คือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ขาดงบประมาณใน
การจัดหาสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้เสริมพัฒนาการเด็ก และพืน้ ฐานฐานะทางครอบครัวที่ยากจน ขาดการเอาใจใส่ที่
อบอุ่น และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิริบงกช เหรียญทอง (2557) ที่พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงไม่ทราบว่าตนเองนั้นสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้และยังพบปัญหาด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่คุณวุฒิไม่ตรงกับลักษณะงานที่ทาและอาคาร
สถานที่ สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ง ภายในและภายนอกยัง ไม่ไ ด้ ม าตรฐานเนื่ อ งจากมีก ารสร้า งมานานแล้ ว ซึ่ง โดยส่ว นใหญ่
ผู้ปกครองสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมในการรับรู้รับฟังแต่ไม่ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการประเมินผลการบริหารจัดการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภองาว จังหวัดลาปาง ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้าง ที่อาจเป็นอุปสรรค ต่อ
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภองาว จังหวัดลาปาง เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุง พัฒนา การดาเนินงานตามกรอบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร และครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน ระดับ
ประถมศึกษา ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต่อสภาพการ
ดาเนินการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อเปรียบเทียบการดาเนินการของผู้บริหารและครูผู้สอนตามประสบการณ์การทางาน ที่มีตอ่ สภาพการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนเอกชน
ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จานวน 7 แห่ง ปีการศึกษา 2560 จานวน 138 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบรายการเลือกตอบ (Check list) เป็น
การสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และตาแหน่ง
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน โดยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งพัฒนาขึ้นจากกรอบแนวคิดของ
Hallinger & Murphy โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating-Scale) 5 ระดับ จานวน
70 ข้อ นาแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) วิเคราะห์หาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of item – objective congruence : IOC) โดยใช้เกณฑ์รายข้อ มีค่าเท่ากับ 0.60 - 1.00 ถือ
ว่าข้อนั้น ๆ มีความตรงเชิงเนื้อหา ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง และถูกต้องในการใช้ภาษา (บุญชุม ศรีสะอาด, 2545)
ผลจากการวิเคราะห์ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และนาไป Try out มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.96
ตอนที่ 3 ลักษณะแบบสอบถามปลายเปิด ให้ผู้บริหารและครูผู้สอน ได้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น หรือ
แนวทางแก้ไขหากมีปัญหาในงานบริหารวิชาการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดาเนินการดังนี้
1. ผู้วิจัยประสานงานขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไปถึงผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
ระดับประถมศึกษา ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล ด้วยการจัดส่ง
และรับคืนด้วยตนเอง โดยการนาแบบสอบถามพร้อมกั บสาเนาหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ส่งมาติดต่อกั บ
โรงเรียน เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล ไปขอความร่วมมือจากผู้บริหารและครูฝ่ายวิชาการที่รับผิดชอบด้วยตนเอง และ
ขอรับแบบสอบถามคืนในระยะเวลาสองสัปดาห์
2. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้ทาการแจกแบบสอบถามจานวน 138 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา จานวน
138 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
3. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับ
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ผลการศึกษา
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ตาแหน่งครูผู้สอน และมีประสบการณ์ทางานในสถานศึกษา
1 – 15 ปี
2. ผลจากการศึกษา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา ในอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย มีการดาเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อทาการพิจารณารายด้าน พบว่า มีการดาเนินการอยู่
ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านที่ 3 ด้านการเ รียนการสอน ด้านที่ 4 ด้านการ
ประเมินผลการเรียน ด้านที่ 1 ด้านหลักสูตร ด้านที่ 2 ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านที่ 5 ด้านการวิจัยในชั้นเรียน
ด้านที่ 8 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านที่ 9 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านที่ 6
ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และด้านที่ 7 ด้านการนิเทศการศึกษา
3. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 1) ด้านหลักสูตร ครูผู้สอนที่เริ่มปฏิบัติ
หน้าที่ในการสอนยังไม่เข้าใจหลักสูตร ควรให้หัวหน้ากลุ่มสาระเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแล และผู้บริห ารควรแนะนาวิธีใ ช้
หลัก สูตร และส่ง เสริม ให้เ ข้ารับการอบรมด้านการใช้หลัก สูตร 2) ด้านการวางแผนงานวิช าการ บางช่วงเวลาไม่
สามารถดาเนินงานตามแผนงานวิช าการที่วางไว้ไ ด้และควรส่งเสริมงานวิช าการทุก กลุ่มสาระ ผู้บริหารควรขยาย
ช่วงเวลาในการดาเนินงาน และควรจัดอบรม หรือศึกษาดูงาน 3) ด้านการเรียนการสอน จานวนนักเรียนในห้องมาก
เกินไป และมีนักเรียนที่มีความบกพร่องมาเรียนร่วม โดยที่ผู้ปกครองไม่ยอมรับ ทาให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียน
การสอน ครูผู้สอนควรแบ่งการทางานเป็นกลุ่ม และผู้บริหารควรทาความเข้าใจกับผู้ปกครองที่บุตรมีความบกพร่อง
และหาทางออกร่วมกัน 4) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน นักเรียนไม่ตงั้ ใจทาข้อสอบ ไม่ส่งงาน และมีนักเรียน
เรียนร่วมทาให้มีปัญหาในการประเมินผลการเรียน ครูผู้สอนควรบอก ตัก เตือน และแจ้ง ให้ผู้ปกครองทราบ และ
ครูผู้สอนควรสร้างแบบประเมินเป็นรายบุคคล 5) ด้านการวิจัยชั้นเรียน ครูผู้สอนไม่สามารถจัดทางานวิจัยระยะยาว
ได้ เพราะมีภาระงานมาก จึงควรจัดทางานวิจัยระยะสั้น ภายใน 1 ภาคเรียน 6) ด้านสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การสอน ครูไม่สามารถผลิตสื่อได้มากเนื่องจากภาระงานมีมาก และงบประมาณไม่เพียงพอ ควรจัดหาสื่อสาเร็จรูปมา
แทน และผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 7) ด้านการมีสว่ นร่วมของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียน
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่น ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้าร่วม โดยการแบ่งกลุ่มครูเพื่อเข้าร่วม
ประเพณีดังกล่าว 8) ด้านการนิเทศการศึกษา ผู้บริหารขาดการนิเทศแบบต่อเนื่อง ควรให้ผู้บริหารจัดสรรเวลาในการ
เข้านิเทศ 9) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แบบการกาหนดมาตรฐานเปลี่ยนไปทาให้ครูขาดความเข้าใจ ควรจัด
อบรมให้ครูเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สามารถนามาดาเนินการได้
4. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา
ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จาแนกตามประสบการณ์ทางาน 1-15 ปี และที่มีประสบการณ์ทางาน 16 ปี ขึ้นไป
พบว่า มีการดาเนินการภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ทางาน พบว่าผู้ที่มีประสบการณ์
ทางาน 16 ปีขึน้ ไป มีการดาเนินงานสูงกว่าผู้มีประสบการณ์ทางาน 1-15 ปี และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการ
ดาเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านที่ 4 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน ด้านที่มีการดาเนินการอยู่ใ น
ระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการเรียนการสอน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และระดับการดาเนินการต่าที่สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
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สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา ในอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย มีประเด็นที่นามาสรุปและอภิปรายผล ดังนี้
1. ด้านหลักสูตร พบว่า มีการดาเนินการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีการวางแผนการใช้หลักสูตร
โรงเรียนมีการวิเคราะห์หลั กสูตรแกนกลางเพื่อจัดทาหลักสูตรของโรงเรียน มีการจัดทาหลักสูตรให้สามารถพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม มีการวางแผนการจัดกิจกรรมนักเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรได้อย่างหลากหลายและ
สนองความต้องการของผู้เรียน มีการศึกษาหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร สภาพแวดล้อมท้องถิ่ น และผู้เรียน
เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารในการจัดทาแผนการเรียน วางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการใช้หลักสูตร ซึ่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 4 มาตรา 27 กาหนดไว้ว่า ให้
คณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน กาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติ การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ และให้สถานศึก ษาขั้นพื้นฐานมีห น้า ที่
จัดทาสาระหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น คุณ ลักษณะอันพึง ประสงค์เ พื่อเป็นสมาชิก ที่ดีของครอบครัว ชุม ชน สัง คม และประเทศชาติ (สานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546, หน้า 13-15) อมรา เล็ก เริง สินธุ์ (2540, หน้า 7) ได้ก ล่าวไว้เกี่ยวกับ
ความหมายของหลักสูตร คือ โครงการและเนื้อหากิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้กับผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมต่าง ๆ อันพึงปรารถนาของสังคม อันจะทาให้ผู้เรียนสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็ นสุข
โดยที่แผนงาน หรือโครงการนั้น ๆ จะต้องมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ มีจุดมุ่งหมาย กาหนดเนื้อหาสาระ ประสบการณ์ที่
มีคุณค่าต่อผู้เรียน มีการนาแผนงานไปปฏิบัติในสถานศึกษา จนส่งผลต่อผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติก รรม
และสามารถประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนได้ด้วย
2. ด้านการวางแผนวิชาการ พบว่า มีการดาเนินการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถปรับตัวและมีความเข้าใจในการบริหารงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพทางการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนได้เ ป็นอย่างดี และตระหนักถึง ความสาคัญของการบริหารงานมาก จึ งส่งผลให้มีการวางแผนงาน
วิช าการมีคุณ ภาพ โดยมีการรายงานผลการบริหารวิช าการทุก ปี มีก ารดาเนินโครงการกิจกรรมทางวิชาการ ใน
โรงเรียน มีการวางแผนการจัดทาโครงการ และแผนงานด้านวิชาการสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียน มีการติดตาม และประเมินงานวิชาการตามแผนงานที่วางไว้ และนาผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการ
สอนให้ดีขึ้น มีการนาผลการประเมินการดาเนินงานวิช าการไปปรับปรุง พัฒนาอย่างเป็นระบบ มีก ารศึก ษาและ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระเสฏฐนันท์ สุตาติ (2552,
หน้า 71) เรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กรณีศึกษา :
โรงเรียนวชิรมกุฏ กรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษา พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวมมีระดับการปฏิบัติ
มาก มีการวางแผนงาน มีการติดตาม และประเมินงานวิชาการ มีการรายงานผลการบริหารวิชาการทุกปี
3. ด้านการเรียนการสอน พบว่า การบริหารงานวิชาการ ด้านการเรียนการสอน พบว่า มีการดาเนินการอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอนมีวุฒิทางการศึกษา จึงมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน อีกทั้งยังได้รับการส่งเสริมให้จัดทาแผนการเรี ยนการสอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
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ประสบการณ์จริง คิดเป็น ทาเป็น เน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรม และอาจ
เป็นเพราะโรงเรียนเอกชนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ การ
จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจและเคารพในธรรมชาติส่งิ แวดล้อมและสังคม มีทักษะการดารงชีวิตในสังคมอย่าง
เป็นสุข ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ด้านวิชาการ และมีจิตสานึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย ใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ซึ่ง สอดคล้องกั บกระทรวงศึก ษาธิก าร (2546จ) พบว่า การบริหารจัดการการใช้
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา มี ก ารจั ด ครู เ ข้ า สอนตรงตามวุ ฒิ แ ละตรงตามความรู้ ค วามสามารถกลุ่ ม สาระที่ ส อนใน
ขณะเดียวกั นพระราชบั ญญั ติการศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไ ขเพิ่ม เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 สานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 17 – 28) ให้สถานศึกษาจะต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ และครูจะต้องใช้เทคนิคการสอนในการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน โดยผู้ บริหารต้องส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหา สาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถและความ
ถนัดของผู้เรียน ให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถของตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนในวิชาเลือกเสรี ตาม
ความสามารถและความถนัด
4. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน พบว่า มีการดาเนินการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียน
เอกชนมีการประเมินผลการเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการสาคัญอย่างหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน มีการกาหนดการ
วัดผลประเมินผลการเรียนของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วนทุกขั้นตอน ในแต่ละภาคเรีย นของทุกปีการศึกษา มี
การส่งเสริมให้ครูจัดทาข้อสอบตามมาตรฐานการประเมิน ส่งเสริมให้ครูดาเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนโดย
เน้นการประเมินผลจากสภาพจริง ซึ่งสอดคล้องกับ กมล สุทธาวาส (2546, หน้า 45) ทาการวิจัย เรื่อง รูปแบบการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน พบว่า ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน อยู่ในระดับมาก มี
การกาหนดการวัดผลและประเมินผลอย่างชัดเจน มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทาข้อสอบตามมาตรฐานกากรประเมิน
เน้นการประเมินจากสภาพจริง และสอดคล้องกับแนวคิดของ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545, หน้า 270) ได้อธิบายถึงการ
รายงานผลการประเมินผลการเรียนว่า เป็นการแจ้งผลการเรียนรู้ และพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน ให้ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข และส่งเสริม
พัฒนาการเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
5. ด้านการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า มีการดาเนินการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึก ษา
ให้ความสาคัญต่อการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจะสามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน มีการส่งเสริมให้ครูดาเนินการวิจัย ใน
ชั้นเรียนและให้มีการดาเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ มีการส่งเสริมให้ครูศกึ ษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อแก้ไขจุดอ่อน
และเสริมจุดแข็งการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การเรียนการสอน สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัยในชั้นเรียน มีการกากับ ดูแล สนับสนุนให้มีการ
แสดงผลงานวิจัยของโรงเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542
มาตรา 24 (5) ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ มาตรา 30
ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเ พื่อการศึกษา โดยมี ครู เป็นผู้ปฏิบัติก ารวิจัย เรียกว่า ครูนัก วิจัย (Teacher as Researcher) ซึ่ง
จะต้องมีพันธกิจที่จะต้องค้นหาคาตอบเพื่อแก้ปัญหาต่อไป
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6. ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พบว่า มีการดาเนินการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะสื่อเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่ง การใช้ส่อื จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ มีทักษะ มี
เจตคติและเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอน และสื่อยัง เป็นเครื่องกระตุ้นให้เ กิ ดความรู้ความเข้าใจได้ร วดเร็ว
ผู้บริหารจึงต้องมีการการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูเลือกนาสื่อ
และวิธีการสอนใหม่ ๆ มาใช้อย่างเหมาะสมในการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ อาภา บุญช่วย (2537, หน้า 99)
กล่าวว่า สื่อการสอนในปัจจุบันมีความสาคัญต่อหลักสูตรมากจนมีการพัฒนามาเป็นวิชาใหม่ที่เรียกว่าเทคโนโลยี ซึ่ง
ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนและช่วยการสอนของครูให้ดาเนินไปได้ส ะดวก
ยิ่งขึ้น
7. ด้านการมีสว่ นร่วมของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า มีการดาเนินการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารส่งเสริมให้นานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน คณะกรรมการสถานศึก ษาได้
แนะนา ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษามีสว่ นในการวางแผน และ
สนับสนุนงานวิชาการของโรงเรี ยน สารวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อจัดทาศูนย์แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ให้ผู้เรียนได้
ศึกษา ชุมชนมีสว่ นร่วมในการระดมทรัพยากร เงินทุน และอุปกรณ์ให้แก่โรงเรียน มีการประสานความร่วมมือกับชุมชน
ในการน าภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการให้ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น เช่ น การสอนดนตรี พื้ น บ้ า น
งานหัตถกรรม และงานเกษตร เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริมา เนตรสุวรรณ (2556, หน้า 81) ได้ทาการวิจัย เรื่องการ
บริหารวิชาการในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พบว่า ด้าน
การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะมีการส่งเสริมการสารวจแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นที่เ กี่ยวข้องกั บการพัฒนาคุณภาพการศึก ษา มีการ
ร่วมมือกับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ ในการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
ใช้แหล่ง เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนและการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น
อีกทั้งยังมีการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้อีกด้วย ซึ่ง อารุง
จันทวานิช (2546, หน้า 20) ได้กล่าวว่า โรงเรียนที่สมบูรณ์แบบนั้นต้องเป็นโรงเรียนที่สามารถเป็นแบบอย่างในการให้
ความช่วยเหลือชุมชน และโรงเรียนอื่น และปัจจัยหลักแห่งการช่วยเหลือคือ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน และโรงเรียน
อื่นในการพัฒนาครูและบุคลากร ร่วมและสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมชุมชน
8. ด้านการนิเทศการศึกษา พบว่า มีการดาเนินการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีแผนงานในการส่ง
ครูผู้สอนเข้าร่วมการอบรมทางวิชาการ เช่น อบรมด้านหลักสูตร อบรมด้านการวัดและประเมินผลเป็นต้น มีการจัด
ประชุมคณะครู เพื่อวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน มีการนาผลการประเมินการนิเทศไปพัฒนาการเรียนการสอน
มีการวางแผนให้ครูผู้สอนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติก าร ซึ่งสอดคล้องกั บ ชัชส์ภูมิ วิชา, ชญาดา วรรณภิระ, และรัชพล
ศรีธรรม (2559, หน้า 186) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ใน
จังหวัดเชียงราย พบว่า ด้านการนิเทศการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีการวางแผนการจัดให้มีคณะกรรมการ
นิเทศภายใน มีการเก็บเอกสารและหลักฐาน การประเมินผลการเรียนและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
และมีก ารดาเนินการนิเ ทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและทั่วถึง ซึ่ง เป็นเช่ นนี้เ พราะผลมาจากในปัจจุบัน
โรงเรียนเอกชนได้ปรับตัวเข้าสู่ยุคของการปฏิรูปการศึกษาใหม่ จึงตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นของการ
นิเทศภายใน ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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9. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า มีการดาเนินการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียน
เอกชนในจัง หวัดเชียงรายตระหนักถึง ความส าคั ญของงานด้า นการประกั นคุณ ภาพการศึก ษา จึง มีก าร ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังมี
การกาหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสาเร็จตามมาตรฐานและตัวชีว้ ัดของกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผน จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับ น้าทิพย์ ทะศรีแก้ว (2548, หน้า 64) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
เอกชน จังหวัดน่าน พบว่า ความคิดเห็นสภาพการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนัก ถึงความสาคัญของการ
ประกันคุณภาพ จึงมีการวางแผนงาน ประชุมแบ่งงานรับผิดชอบในการจัดระบบการประกันคุณภาพ มีการพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาทั้งระบบ และมีการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานพร้อมรับ
การประเมินตามาตรฐานที่กาหนดจากผู้ประเมินภายนอก อี ก ทั้ง มีก ารติดตามประเมินผลการเตรียมการรับการ
ประเมินจากทางฝ่ายบริหารทุกระดับอีกด้วย
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ตลอดถึงครอบครัวที่มีสว่ นสนับสนุนและให้กาลังใจด้วยดีตลอดมา
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการลาออกการศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อ
ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการลาออกการศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ยื่นคาร้องลาออกการศึก ษา มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 268 คน ขอบเขตเนื้อหาที่
ทาการศึกษา ได้แก่ สภาพปัญหาการลาออกการศึกษาของนิสติ จานวน 4 ด้าน คือ ด้านนิสติ ด้านมหาวิทยาลัย ด้าน
การจัดการเรียน การสอน และด้านอาจารย์/บุคลากร เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)
และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึก ษา โดยการหาค่าความถี่ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า นิสติ มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการลาออกการศึกษาของนิสติ มหาวิทยาลัย
พะเยา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาจารย์/บุคลากร อยู่ใ นระดับมาก
นอกนั้นอยู่ใ นระดับปานกลางทุกด้านโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดัง นี้ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้าน
มหาวิทยาลัยและด้านนิสติ ตามลาดับ
ด้านนิสติ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
เช่นกัน โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ต้องการศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น การปรับตัวเข้าศึก ษา
ในระดับมหาวิทยาลัย ผลการเรียนไม่ถึง เกณฑ์ที่ม หาวิทยาลัยก าหนด ความพร้อมทางครอบครัว ในการส่งเสริม
สนับสนุน การศึกษาในสาขาวิชาที่ไม่ตรงกับความสนใจ ความพร้อมด้านการเงิน หลักสูตรสาขาวิชาที่เรียนไม่ตรงกับ
ความถนัด ความพร้อมด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต และความสัม พันธ์ร ะหว่างเพื่ อ นร่วมสถาบั นการศึ ก ษา
ตามลาดับ
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ด้านมหาวิทยาลัย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใ นระดั บ
ปานกลางทุก ข้อเช่นกัน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดัง นี้ สถานที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยอยู่ไ กลบ้าน มหาวิทยาลัย
มีกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจากรัฐ บาลและกองทุนกู้ยืม ฉุกเฉิน ด้านสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยไม่มีคุณ ภาพ
ความเชื่อมั่นในคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ความปลอดภัยในการใช้บริการรถรับส่งภายในมหาวิทยาลัย
การบริการรถรับส่งภายในมหาวิทยาลัย บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการเรียนและการใช้
ชีวิต และสิ่งอานวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย ตามลาดับ
ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เช่นกัน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ไม่มีคุณภาพ
อาทิ เช่น มีการชารุดบ่อย แต่ไม่มีการบารุงรักษา การนาเอกสารในปีที่ผ่านมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และหลักสูตรสาขาวิชาที่เรียนสอนไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตามลาดับ
ด้านอาจารย์/บุคลากร มีสภาพปัญหาการลาออกการศึกษา โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การให้บริการของบุคลากร รองลงมา คือ
ความเอาใจใส่ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และการให้คาปรึกษาของคณาจารย์ นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง เรียงจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ความเอาใจใส่ด้านการเรียนของอาจารย์ผู้สอนต่อนิสติ ชื่อเสียงของอาจารย์ที่สอน ประสบการณ์
ในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เทคโนโลยีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นสิ ิต และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน ตามลาดับ
คาสาคัญ: สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาการลาออกการศึกษา

Abstract
The purposes of this research were to study the problems and solutions for student resignation issues of
Phayao University. The samples consisted is students of University of Phayao who has resignation 268 people.
The content of the study is factors of student resignation issue has 4 problems is Students, University, Instructional
management, Lecturers/Staff. The research instrument was a questionnaire and interview. The data were analyzed
using by frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results of the study were as follows: Students have opinions on the problem of student resignation,
University of Phayao the average was moderate. When considering each side, it was found that lecturers/staff
very high in addition, the average level of all subjects was as follows. The university and the students respectively.
Others it is a medium level on all sides, in descending order as the follows: Instructional management, University,
and Students.
Students average was moderate. When considering each item, it was found in all mediums as well. They
are put in order from high to low as the follows: Want to study in another institution, Adaptation for admission to
university, Students grade point average did not meet the criteria, Family cannot support student, Study in subjects
that do not meet the interest, Not have money for support, Course of study did not match the aptitude, Problem
physical fitness and mental health, and problem relationship between schoolmates.
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University average was moderate. When considering each item, it was found in all mediums as well.
They are put in order from high to low as the follows: The location of the university is far from home, The university
has a fund for government education loans and emergency loan funds not enough for students, Public utilities are
not quality, Confidence in academic quality of the university, Safety in using the campus shuttle service, University
Transfer Service, The atmosphere and environment within the university are conducive to learning and living, and
University Facilities.
Instructional management average was moderate. When considering each item, it was found in all
mediums as well. They are put in order from high to low as the follows: Instructional media not have enough and
not have quality such as it is often dilapidated but no maintenance, Documentation in the past year used in
teaching management, Participation in learning management, and the curriculum did not meet the needs of the
labor market.
Lecturers/Staff has problem is resignation education. Average was highest. When considering each item,
it was found highest 3 issue they are put in order from high to low as the follows: Service for staff, Attentiveness
of lecturer to staff, and counseling of faculty. Others average was moderate. They are put in order from high to
low as the follows: Attention to the teaching of the teacher to students, The teacher's reputation, Teaching
experience of the instructor, Knowledge and technology transfer to students, and qualification of lecturers.
Keywords: Problems, Solutions resignation study

บทนา
การศึกษานับว่ามีบทบาทสาคัญในการพัฒนาคน การศึกษาเป็นเครื่องมือและกระบวนการต่อเนื่องอย่างหนึ่ง
ที่จะช่วยให้มนุษย์มีความเจริญงอกงาม ประเทศต่าง ๆ ที่กาลังพัฒนาเป็นจานวนมากได้ทุ่มเททรัพยากรอย่างมหาศาล
เพื่อได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชากรของประเทศ ประเทศไทยที่เป็นประเทศกาลังพัฒนาได้มีการลงทุนทาง
การศึกษาเป็นจานวนไม่น้อยเพื่อพัฒนาคน เพื่อให้คนมีสมรรถนะสาคัญที่สามารถดารงชีวิตได้ในศตวรรษที่ 21 โดย
มุ่ง เน้นการพัฒนากระบวนการคิด ให้คิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาได้อ ย่ างสร้ างสรรค์ เพราะคุณ ภาพของคน
จะเสริม สร้างการพัฒนาประเทศทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสืบทอดวัฒนธรรมการศึกษา
อันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดรับนโยบายของรัฐ ปัจจุบันที่ต้องการให้วางรากฐานทางการศึกษาให้มีประสิทธิภ าพ
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานทางการศึก ษาระดับอุดมศึก ษา มีภ ารกิ จหลัก ในการพัฒนาทรัพ ยากรมนุษย์
ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิ ดชอบ มีทัก ษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และพร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์
แบบ (Comprehensive University) ที่มีศักยภาพพร้อมในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้ม าตรฐานสากล รวมทั้ง
การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้สู่ ชุม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง สัง คมเป็ น สุ ข อั น จะเป็ น รากฐานที่ ส าคั ญ ในการพัฒ นาประเทศต่อไป
ดัง ปณิธานว่า “ปัญญาเพื่อความเข้ม แข็ง ของชุม ชน” (wisdom for Community Empowerment) มุ่ง พัฒนาวิช าการ
วิชาชีพชั้นสูงทุกด้าน โดยมุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) เป็นศูนย์รวมแห่ง
วิทยาการต่าง ๆ ที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์
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การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเป็นการศึกษาที่มีระบบการเรียนที่ผู้เรียนจะต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ใฝ่เรียนรู้แสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเองและที่สาคัญที่สุด นิสิตจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองสูง จึงจะประสบ
ความส าเร็ จ ด้ า นการศึ ก ษารวมไปถึ ง นิ สิ ต จะต้ อ งเข้ า ใจระเบี ย บกฎหมาย ข้ อ ปฏิ บั ติ และประกาศต่ า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเรื่องของการเรียนตามหลักสูตร ระเบียบการวัดประมวลผลการเรียน ระเบียบว่าด้วย การอนุมัติ
จบหลัก สูตรให้เ ข้าใจถ่องแท้ เพื่อวางแผนการเรียนของตนเอง เช่น เรื่ องเวลาเรียน ผลการเรียน ปัญหาทางด้าน
ครอบครัว ปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตนเองสามารถเรียนจบหลักสูตรได้ตามเวลาที่
กาหนด ซึ่งการดูแลนิสิต เป็นหน้าที่ของบุคคลหลายฝ่ายต้องช่วยกันดูแลและแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหาการขาดเรียน
ของนิสติ ต้องมีการดูแล และได้มีการตรวจสอบรายชื่อของนักศึกษาในด้านกระบวนการเรียนรู้ ในกรณีที่นักศึกษาขาด
เรียนเป็นประจาหลาย ๆ ครั้ง ย่อมส่งผลกระทบต่อนิสิต ผู้ปกครอง สถาบันและอาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมถือและ
ปัญหาอื่น ๆ ที่สง่ ผลต่อการเรียนและการจบการศึกษาของนิสติ
การศึกษาเป็นการลงทุน ซึ่งเป็นการลงทุนใช้จา่ ยด้านกาลังคน กาลังเงิน และวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น
ๆ ทั้งส่วนตัวและค่าใช้จ่ายในการศึกษา หากนิสิตไม่สามารถเรียนจบการศึกษาหรือเรียน ไม่ครบหลักสูตรที่ตนเรียน
จะทาให้เกิดการสูญเปล่าทางการศึกษา โดยรวมของประเทศ สังคม ครอบครัว ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
ปัญหานีเ้ ป็นปัญหาที่มีมายาวนานในทุกสถาบันการศึกษาและเป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน สาหรับมหาวิทยาลัยพะเยา ก็
พบปั ญ หาเช่ น เดี ย วกั น กล่ า ว คื อ ในช่ ว งปี ก ารศึ ก ษา 2556 - ปี ก ารศึ ก ษา 2559 พบว่ า มี นิ สิ ต ทุ ก ช่ ว งชั้ น
ยื่นคาร้องลาออกการศึกษา แนวโน้ม มากขึ้นเรื่อย ๆ ดัง นี้ ปีก ารศึก ษา 2556 จานวน 151 คน ปีก ารศึก ษา 2557
จานวน 290 คน ปีการศึกษา 2558 จานวน 390 คน ปีการศึกษา 2559 จานวน 402 คน
จากการศึกษาข้อมูลการยื่นคาร้องลาออกการศึก ษา ระหว่างปีก ารศึก ษา 2556 - ปีก ารศึก ษา 2559
(www.reg.up.ac.th) พบว่า นิสติ ระดับชั้นปีที่ 1 ยื่นคาร้องลาออกการศึกษา มากที่สุดทุกปีการศึกษา รองลงมา คือ ชั้น
ปี ที่ 2 และชั้ น ปี ที่ 3 ตามล าดั บ และชั้ น ปี ที่ มี ก ารยื่ น ค าร้ อ งลาออกการศึ ก ษาน้ อ ยที่ สุ ด คื อ ชั้ น ปี ที่ 5 รวมทั้ ง 4
ปีการศึกษา มีนิสิตยื่นคาร้องลาออกการศึกษา จานวน 1,233 คน จากข้อมูลดังกล่าว จึงนับว่าเป็นการสูญเปล่าทาง
การศึกษาสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ ทั้งส่วนตัวนิสติ ครอบครัว มหาวิทยาลัยและประเทศ
ผลการศึกษาข้อมูลการลาออกการศึกษา ทั้งด้านจานวนและสาเหตุการลาออกการศึกษานับว่า เป็นปัญหา
สาคัญที่มหาวิทยาลัยพะเยา จะต้องตระหนักและเร่งแก้ไขปัญหา ทั้ งในระดับคณะและระดับสถาบัน เพื่อไม่ให้เกิด
ความสูญเปล่าทางการศึกษาและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นบุคลากรที่มีความรับผิดชอบ
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล มีภ ารกิจโดยตรงกั บเรื่องการตรวจสอบคุณ ภาพการเรียน การยื่นคาร้อง การ
ลาออกการศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการลาออกการศึกษา ของนิสติ
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรในการปรับปรุงระบบการศึกษา ระบบการ
ดูแลนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนเพื่อใช้เป็นข้อ มูลสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการลาออกการศึกษาของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการลาออกการศึกษาของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรต้น
1. เพศ
2. อายุ
3. คณะ/สาขา
4. ผู้บริหาร
5. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์
ที่ปรึกษา
6. นิสิตที่ลาออกการศึกษา

ตัวแปรตาม
สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา
การลาออกการศึกษาของนิสิต
1. ด้านนิสิต
2. ด้านมหาวิทยาลัย
3. ด้านการจัดเรียนการสอน
4. ด้านอาจารย์/บุคลากร

แผน 1 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการลาออกการศึกษาของนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัยไว้ ดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการลาออกการศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านนิสติ
2) ด้านมหาวิทยาลัย
3) ด้านการจัดเรียนการสอน
4) ด้านอาจารย์/บุคลากร
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใ ช้ใ นการศึกษา ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ยื่นคาร้องลาออกการศึก ษาของนิสิต
(ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 - เดือนสิงหาคม 2560) จานวน 402 คน โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ทาการเปิดตาราง
ของ Krejcie & Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 268 คน คิดเป็นร้อนละ 66.66 และผู้บริหารของมหาวิทยาลั ยพะเยา
ทั้งหมด 15 คณะ 3 วิทยาลัย โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกคณะ/วิทยาลัยที่มีจานวน
นิสิตยื่นคาร้องลาออกมากที่สุด จานวน 3 คณะ/วิทยาลัย และคณะ/วิทยาลัย ที่มีนิสิตยื่นคาร้องลาออกน้อ ยที่ สุด
จานวน 2 คณะ/วิทยาลัย
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ขอบเขตของเนื้อหาในการศึกษามี 4 ด้าน ได้แก่
ด้ า นนิ สิ ต หมายถึ ง มู ล เหตุ ก ารลาออกการศึ ก ษาของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ในด้ า นของนิ สิ ต
ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมโดยรอบของนิสติ และตัวของนิสติ ความพร้อมของครอบครัว ความพร้อมทางานการเงิน
สุขภาพของนิสติ
ด้านมหาวิทยาลัย หมายถึง มูลเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกการศึก ษาของนิสิตมหาวิท ยาลัย
พะเยา ในด้านของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม ทาเล ที่ตงั้ ความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษา ภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง มูลเหตุก ารลาออกการศึก ษาของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ในด้านของการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย หลักสูตร/ สาขาวิชาที่เปิดสอน ระบบความพร้อมความทันสมัยของ
เทคโนโลยีนวัตกรรมในการเรียนการสอนระบบการวัดประเมินผลของมหาวิทยาลัยพะเยา
ด้านอาจารย์ /บุคลากร หมายถึง มูลเหตุก ารลาออกการศึก ษาของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในด้าน
อาจารย์/บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย องค์ความรู้ ความสามารถ การถ่ายทอดความรู้ ความมี
ชื่อเสียงหรือความเชื่อมั่นที่มีตอ่ อาจารย์และการให้บริการของบุคลากร
แนวทางการแก้ไขปัญหาการลาออกการศึกษา หมายถึง รูปแบบหรือวิธีการดาเนินการในการหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการลาออกการศึกษาของนิสติ ดังนี้
1) ด้านนิสติ
2) ด้านมหาวิทยาลัย
3) ด้านการจัดเรียนการสอน
4) ด้านอาจารย์/บุคลากร
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
1. มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นสภาพปั ญ หาเพื่ อ ลดอั ต ราการลาออกการศึ ก ษาของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา
2. มหาวิทยาลัยได้ทราบแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยและการกาหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลการศึกษา
ตาราง 1 แสดงจานวนและร้อยละข้อมูล เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการ

จานวน

ร้อยละ

รวม

89
179
268

33.20
66.80
100.00

เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง

จากตาราง 1 พบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีก ารยื่นคาร้องลาออกการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 66.80 และเพศชาย
จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 33.20
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ตาราง 2 แสดงจานวนและร้อยละข้อมูล ชั้นปีของนิสิตที่ตอบแบบสอบถาม
รายการ

จานวน

ร้อยละ

22
159
87
0
268

8.20
59.30
32.50
0.00
100.00

ชั้นปี
2.1 ชั้นปีที่ 1
2.2 ชั้นปีที่ 2
2.3 ชั้นปีที่ 3
2.4 ชั้นปีที่ 4 ขึน้ ไป
รวม

จากตาราง 2 พบว่า นิสิตที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ นิสิตที่อยู่ในชั้นปีที่ 2 จานวน 159 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.30 รองลงมา คือ ชั้นปีที่ 3 จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 ชั้นปีที่ 1 จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ
8.20 ตามลาดับ ส่วนชั้นปีที่ 4 ขึน้ ไป ไม่มีนสิ ิตส่งแบบสอบถามคืนมา ยื่นคาร้องลาออกการศึกษา
ตาราง 3 แสดงจานวนและร้อยละของนิสิตที่ส่งแบบสอบถามคืนจาแนกตามคณะ/สาขา
รายการ

จานวน

ร้อยละ

คณะ/สาขา
3.1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
3.2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.3 คณะทันตแพทยศาสตร์
3.4 คณะนิตศิ าสตร์
3.5 คณะพยาบาลศาสตร์
3.6 คณะแพทยศาสตร์
3.7 คณะเภสัชศาสตร์
3.8 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.9 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
3.10 คณะวิทยาศาสตร์
3.11 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3.12 คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.13 คณะศิลปศาสตร์

9
9
5
24
3
72
8
19
28
11
13
10
11

3.36
3.36
1.87
8.96
1.12
26.87
2.99
7.09
10.45
4.10
4.85
3.73
4.10
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ตาราง 3 (ต่อ)
รายการ
3.14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์
3.15 คณะสหเวชศาสตร์
3.16 วิทยาลัยการศึกษา
3.17 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3.18 วิทยาลัยการจัดการ
รวม

จานวน
9

ร้อยละ
3.36

9
23
5
0
268

3.36
8.58
1.87
0.00
100.00

จากตาราง 3 พบว่า นิสิตที่ส่งแบบสอบถามคืนจาแนกตามคณะ/สาขาวิช า เรียงตามลาดับจากร้ อ ยละ
ที่ส่งคืนมากที่สุด 4 สาดับแรก คือ คณะแพทยศาสตร์ จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 26.87 คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 10.45 คณะนิติศาสตร์ จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.96
วิทยาลัยการศึกษา จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 8.58 และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.09
รองลงมาสาหรับคณะ/วิทยาลับ ที่ส่งแบบสอบถามคืนมาน้อยกว่าร้อยละ 5 เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้
คือ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.85 คณะวิทยาศาสตร์จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ
4.10 คณะศิลปศาสตร์ จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.73
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.36 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.36 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จานวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.36 คณะสหเวชศาสตร์ จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.36 คณะเภสัชศาสตร์ จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ
2.99 คณะทันตแพทยศาสตร์ จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.87 วิทยาลัยพลังงานและสิ่ง แวดล้อม จานวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.87 และคณะพยาบาลศาสตร์ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.12 ส่วนคณะวิทยาลัยการจัดการ ไม่มี
นิสติ ส่งแบบสอบถามคืนมา
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสภาพปัญหาการลาออก
การศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จาแนกตามรายด้าน
ที่

สภาพปัญหาการลาออกการศึกษา
ของนิสิต
1. ด้านนิสติ
2. ด้านมหาวิทยาลัย
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน
4. ด้านอาจารย์/บุคลากร
รวม

(x̅)

(S.D.)

2.79
3.14
3.27
3.53
3.18

1.00
1.02
1.01
0.90
0.98
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ระดับ
ความคิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

อันดับที่
4
3
2
1

827

จากตาราง 4 พบว่า นิสติ มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการลาออกการศึกษาของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.18, S.D. = 0.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้ าน พบว่า ด้านอาจารย์/
บุคลากร (x̅ = 3.18, S.D. = 0.90) นอกนั้น อยู่ใ นระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ด้านการจัดการเรียนการสอน (x̅ = 3.27, S.D. = 1.01) ด้านมหาวิทยาลัย (x̅ = 2.79, S.D. = 1.02) และด้านนิสิต
(x̅ = 2.79, S.D. = 1.00) ตามลาดับ

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพปัญหาการลาออกการศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา สรุปผลการศึกษาที่ต้องการ
ศึกษา ดังนี้
ผลการศึกษาสภาพปัญหาการลาออกการศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา โดยนาเสนอผลข้อมูลโดยรวม
และรายด้าน จานวน 4 ด้าน ดังนี้
ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า นิสติ มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการลาออกการศึกษาของนิสติ มหาวิทยาลัย
พะเยา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาจารย์/บุคลากร อยู่ใ นระดับมาก
นอกนั้นอยู่ใ นระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดัง นี้ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้าน
มหาวิทยาลัยและด้านนิสติ ตามลาดับ
ด้านนิสติ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
เช่นกัน โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ต้องการศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่ น การปรับตัวเข้าศึก ษา
ในระดับมหาวิทยาลัย ผลการเรียนไม่ถึง เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ความพร้อมทางครอบครัวในการส่งเสริม
สนับสนุน การศึกษาในสาขาวิชาที่ไม่ตรงกับความสนใจ ความพร้อมด้านการเงิน หลักสูตรสาขาวิชาที่เรียนไม่ตรงกับ
ความถนัด ความพร้อมด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต และความสัม พันธ์ร ะหว่างเพื่ อ นร่วมสถาบั นการศึ ก ษา
ตามลาดับ
ด้านมหาวิทยาลัย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปาน
กลางทุกข้อเช่นกัน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ไกลบ้าน มหาวิทยาลัยมีกองทุน
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจากรัฐบาลและกองทุนกู้ยืมฉุกเฉิน ด้านสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยไม่มีคุณภาพ ความเชื่อมั่น
ในคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ความปลอดภัยในการใช้บริการรถรับส่งภายในมหาวิทยาลัย การบริการ
รถรับส่งภายในมหาวิทยาลัย บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการเรียนและการใช้ชีวิต และสิ่ง
อานวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย ตามลาดับ
ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยรวมมีค่า เฉลี่ยอยู่ ใ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ไม่มีคุณภาพ
อาทิ เช่น มีการชารุดบ่อย แต่ไม่มีการบารุงรักษา การนาเอกสารในปีที่ผ่านมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และหลักสูตรสาขาวิชาที่เรียนสอนไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตามลาดับ
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ด้านอาจารย์/บุคลากร มีสภาพปัญหาการลาออกการศึกษา โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การให้บริการของบุคลากร รองลงมา คือ
ความเอาใจใส่ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และการให้คาปรึกษาของคณาจารย์ นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง เรียงจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ความเอาใจใส่ด้านการเรียนของอาจารย์ผู้สอนต่อนิสติ ชื่อเสียงของอาจารย์ที่สอน ประสบการณ์
ในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เทคโนโลยีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นสิ ิต และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ควรนาสภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไ ขปัญหาการลาออกการศึก ษาของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสุดสุดของแต่ละด้าน มาปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไข ดังนี้
1. ด้านนิสิต สภาพปัญหาการลาออกการศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ความต้องการศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์แนะแนวให้กับเด็กในชั้น
มัธยมปลาย ก่อนการเข้าเรียนถึงเนื้อหาวิชา เพื่อให้นิสติ ได้เรียนกับสาขาวิชาตามความถนัดของนิสติ
2. ด้านมหาวิทยาลัย สภาพปัญหาการลาออกการศึก ษาของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ มหาวิทยาลัยควรจัดหารถรับส่งภายในมหาวิทยาลัยที่เน้นความปลอดภัยของรถรับส่งโดยตรวจเช็คสภาพ
ของรถรับส่ง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน สภาพปัญหาการลาออกการศึกษาของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มหาวิทยาลัย ควรมีการเตรียมการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและ
ทันสมัย และควรมีส่อื การสอนที่กระตุ้นและจูงใจให้นิสติ สนใจในกระบวนการเรียนการสอนมากยิ่งขึน้
4. ด้านคณาจารย์/บุคลากร สภาพปัญหาการลาออกการศึ กษาของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อาจารย์/บุคลากร ควรมีการเตรียมความพร้อมถึงวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้กับนิสิต ให้เข้าใจใน
บทเรียน และพัฒนาการให้บริการของบุคลากรของคณะ/วิทยาลัย ให้ความรู้ความเข้าใจในการให้คาปรึกษาแก่นสิ ิต
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ กับนิสิตที่ลาออกการศึกษาโดยเน้นข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้ทราบถึงสภาพ
ปัญหาการออกการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา หรือควรมีกรณีศึกษา นิสิตที่ย้ายไปเรียนในสถานศึก ษาอื่น
หรือย้ายไปสาขาที่ถนัด ว่ามีผลการเรียนที่ดีขนึ้ หรือไม่

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงด้วยดีจากความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษิต
สุทธิพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ความกรุณาให้ความรู้ คาแนะนา พร้อมทั้งตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อย่าง
ใกล้ชิด และอาจารย์ทุก ท่าน จากสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ให้ความ
ช่วยเหลือ แนะนา ตลอดจนถึงให้กาลังใจ และติดตามความก้าวหน้าในการจัดทารายงานการศึกษาค้นคว้าของผู้จัดทา
ขอขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ ดร.เจิ ด หล้ า สุ น ทรวิ ภ าต ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติม า กาวีร ะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปะศาสตร์ และดร.ชลธิดา เทพหินลัพ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ให้คาแนะนา แก้ไขและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า จนทาให้การศึกษา
ค้นคว้าครั้งนี้สมบูรณ์และมีคุณค่า
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ขอขอบคุณ ผู้ บริหาร อาจารย์ และนิสิตทุก ท่านที่อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ ในการตอบ
แบบสอบถามหากพบข้อบกพร่องผิดพลาดประการใด ผู้ศึก ษาค้นคว้าขออภัยเป็นอย่างสูง ไว้ ณ ที่นี้ คุณ ค่าและ
ประโยชน์อันพึง มีจ ากรายงานการศึก ษาค้ น คว้ า ด้ว ยตนเองฉบั บนี้ ขอมอบเป็นเครื่ องบูช าแด่คุ ณ บิ ดด า มารดา
ตลอดจนบูรพคณาจารย์ ผู้ประสาทความรู้ให้แก่ผู้ทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

เอกสารอ้างอิง
กฤษณา ศักดิ์ศรี. (2530). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: นิยมวิทยา.
ใจทิพย์ เชือ้ รัตนพงษ์. (2539). การพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ: อลีน เพรส.
บรรจง โอฬาร์ และคณะ. (2546). รายงานการวิจัยปัจจัยที่มผี ลต่อการเลือกเข้าศึกษาและการออกกลางคัน
ตามความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา: กลุ่มงานบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2543). หลักและวิธกี ารสอนระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
มนต์ชัย เทียนทอง. (2529). การศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ปัญหาและการดาเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
วิทยานิพนธ์ ค.ม., สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ.
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์. (2538). วิธกี ารสอน. กรุงเทพฯ: สยามสปอร์ตซินดิเคท.
อเนกกุล กรีแสง. (2522). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: พิฆเณศ.
อัมรา เล็กเริงสินธุ.์ (2547). หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: คณะวิชาครุศาสตร์สถาบันราชภัฏ
สวนดุสติ .
อารี ผสานสินธุวงศ์. (2549). รายงานการวิจัย เรื่อง สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์. กรุงเทพฯ.
Krejcie, R.V. and Morgan, D.W. (1970). “Deteermining Sample Size For Research Activities,” Journal of
Education and Psychological Mwasurement. 30(30) : 607-610.

- Proceedings -

830

สภาพและความต้องการพัฒนาของครูโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย
The Status Quo and Training Needs of Teachers the Case of local
administration School in Chiang Rai province
ชัชชญา ปัญญาวิเลิศ1* และ ธิดาวัลย์ อุ่นกอง2
Chatchaya Panyawileard1* and Thidawan Unkong2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาของครู และศึกษาข้อเสนอแนะการ
พัฒนาของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย จานวน 242
คน ได้ ม าโดยการสุ่ ม หลายขั้ น ตอน (Multistage Stage Sampling) เครื่อ งมือ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ าเฉลี่ย (x̅) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแจงความถี่ และค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า
1. สภาพการพัฒนาของครู พบว่า โดยภาพรวมมีสภาพการพัฒนา ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านการพัฒนาตนเอง มีสภาพการพัฒนาสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการฝึกอบรม และด้านการนิเทศ ตามลาดับ ส่วน
ด้านการศึกษาดูงาน มีสภาพการพัฒนาต่ าสุด สาหรับความต้องการพัฒ นาของครู พบว่า โดยภาพรวมมีค วาม
ต้องการพัฒนา ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาตนเอง มีความต้องการพัฒนาสูงสุด รองลงมา
คือ ด้านการฝึกอบรม และด้านการนิเทศ ตามลาดับ ส่วนด้านการศึกษาต่อ มีความต้องการพัฒนาต่าสุด
2. ข้อเสนอแนะการพัฒนาของครู มีดังนี้ สถานศึกษาควรจัดอบรมการเรียนการสอน ทีต่ รงกับความต้องการ
ของครู สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ควร
จัดสรรทุนการศึกษาให้ครูศึกษาต่อ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาควรจัดให้มีการนิเทศงานอย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่สูงขึน้
คาสาคัญ: สภาพและความต้องการพัฒนาของครู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Abstract
The objectives of this research for studying The status Quo and Training needs of teachers the case of
local administration school in Chiang Rai. And studying the teachers' developmental proposal for learning the
schools under the jurisdiction of the local administration. The samples used in the study were the teachers of the
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schools under the jurisdiction of the local administration in Chiang Rai totally 242 persons by Multistage Stage
Sampling. The method used for collected data was a questionnaire with a rating scale. The statistics used for data
analysis were mean (x̅) standard deviation (S.D.) frequency and percentage. The study found that
1. The development of teachers for learning. The overall was at a high level. When considering each side,
it was found that the self-development has the highest average and subordinate were Training and Supervision
respectively. The visiting side has the lowest mean. For the needs of teacher development. The overall was at a
high level. When considering each side, it was found that the self-development has the highest average and
subordinate were Training and Supervision respectively. The further study side has the lowest mean.
2. The suggestions for teachers development for learning. Schools should have more training in learning
and teaching, meet the teachers' need. The schools should encouraged the field trip project for enhance the new
experience. The schools should a scholarship to the teachers and developed continuously. The schools should
provided regular and continuous for effective teaching more higher.
Keywords: The status Quo and Training needs of teachers, Local administration

บทนา
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2550 (ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึก ษา, 2551, หน้า 15)
เกี่ยวกับแนวนโยบายด้านการศึกษา การพัฒนาครูในส่วนของการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาใน
ทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ
กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จะเห็นได้วา่ บุคลากรทางการศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพภายใต้
กรอบกฎหมายการศึกษา ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 52 ให้กระทรวงศึกษาธิการ
ส่งเสริมและประสานให้สถาบันที่ทาหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
พร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ ให้มีระบบกระบวนการผลิตการพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกากับ และการพัฒนา
บุคลากรประจาการอย่างต่อเนื่อง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ เมื่อบุคลากรในองค์การได้รับการพัฒนาก็ส่งผลให้องค์การนัน้ ๆ ได้รับการพัฒนาตามไป
ด้วย (ศศิวิมล พงษ์ไพโรจน์, 2558, หน้า 1)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 283 (ดวงเนตร สาราญวงศ์, 2557, หน้า 153)
บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทาบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น และให้มีกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อกาหนดการแบ่ง อานาจหน้าที่และจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลางกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึก ษา มาตรา 289 วรรคสองบัญญัติให้ องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น มีสิทธิจั ด
การศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นและเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอบรมของรัฐ โดยคานึงถึงความสอดคล้องและระบบการศึกษาของชาติดังนั้น การถ่ายโอนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็น นโยบายที่ต้องดาเนินการตามกฎหมายโดยมีการกาหนดแผนและ
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ขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาของชาติแทนกระทรวงศึกษาธิการและรับโอน
บุคลากรและสถานศึกษาไปอยู่ในความรับผิดชอบของตน (ดวงเนตร สาราญวงศ์, 2557, หน้า 153) สภาพการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการศึกษาในระบบ ในเชิงปริมาณ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากเดิม
146 แห่งในปี 2548 เป็น 333 แห่ง ในปี 2551 ซึ่งเพิ่มขึ้น 187 แห่งและมีโรงเรียนในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวนรวมทั้งสิ้น 1,481 โรง โดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีจากปี 2548 ที่มีสถานศึกษาเพียง 955 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
3.70 ของสถานศึ ก ษาทั้ ง หมดของประเทศ โดยสถานศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ เ ปิ ด สอนในระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษาและ
ประถมศึกษามากที่สุดรวมทั้งได้ขยายการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายตามความพร้อมของแต่ละ
ท้องถิ่นสาหรับจานวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2548–2550 โดยมีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,585,172 คน คิดเป็นร้อยละ 12.35 ของ
นักเรียนทั้งประเทศ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, หน้า 3) ในปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัด
การศึกษาในระบบ (ที่มีโรงเรียนในสังกัด) ส่วนใหญ่เปิดสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการประเมินที่ผ่านมา
พบว่า การดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ในด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความก้าวหน้าไปมาก โดยมีจานวนโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึน้ มากแต่ก็ยังมีส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับจานวนท้องถิ่นทั้งหมด และยังพบปัญหาอุปสรรค
ในการบริหารจัดการศึกษาหลายประการ เช่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความรู้ความเข้าใจด้าน
การศึกษา บุคลากรด้านการศึกษาไม่เพียงพอ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, หน้า 4) นอกจากนี้ การ
บริหารจัดการที่ขาดตัวเชื่อมในเชิงนโยบายทาให้คนในท้องถิ่นจัดการศึกษาขาดเอกภาพในการจัดการการบริหารงาน
บุคคลที่ถูกกาหนดกากับจากส่วนกลาง ส่งผลทาให้บุคลากรทางการศึกษาขาดความตระหนักในหน้าที่ขาดความ
รับผิดชอบ อีกทัง้ โอกาสที่ครูจะได้ทางานการสอนมีนอ้ ยมาก เพราะมีโครงการใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง จนหมดเปลือง
เวลาไปกับงานเอกสารจัดการต่าง ๆ รวมทั้งการที่ผู้บริหารขาดเสรีภาพในการจัดการศึกษาด้วยการมีกฎระเบียบต่าง
ๆ วิ ธี ก ารประเมิ น ต่ า ง ๆ ควบคุ ม เหตุ ปั จ จั ย เช่ น นี้ ท าให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาของท้ อ งถิ่ น ไม่เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลได้อย่างจริงจัง ที่ส่งผลต่อมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียน และส่งผลต่อมาตรฐานและ
คุณภาพในภาพรวมของการศึกษาไทย (อินทิรา วิทยสมบูรณ์, 2557, สื่อออนไลน์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
เชียงราย เขต 2, 2559, หน้า 21-33) มีสถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 11 โรงเรียน มีคะแนน
เฉลี่ยผล O-NET ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่ เปรียบเทียบ ปการศึกษา 2557-2558 มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึน้ 3
กลุ่มสาระวิชา คือ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ สังคม และ
วิทยาศาสตร์ และผลการประเมินคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เปรียบเทียบ ระดับประเทศ พบว่ า คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยการประเมินทั้งสามด้าน เป็นร้อยละ 4.13 เมื่อจาแนกราย ด้าน พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้าน
ภาษา คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า ระดับประเทศร้อยละ 5 ด้านคานวณ คะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศร้อยละ 5.03 และ
ด้านเหตุผล คะแนนเฉลี่ยต่ากว่าประเทศร้อยละ 2.55 ตามลาดับ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2, 2559, หน้า 21-33) จากผลคะแนนดังกล่าว จะเห็นว่าคะแนนในรายวิชาสังคม วิทยาศาสตร์ การประเมิน
ความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณและด้านเหตุผลอยู่ในเกณฑ์ต่ากว่าระดับประเทศ ซึ่งเป็นรายวิชาที่ตอ้ งใช้ทักษะ
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ในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ให้เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพราะฉะนั้น บทบาทของครูยุคใหม่คือการทาหน้าที่
เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนาตนเองให้ได้เต็มศักยภาพ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะของ
ครูจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัตงิ านในวิชาชีพครูให้บรรลุผลตามความต้องการขององค์การทางการศึกษายุค
การปฏิรูปการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาของครู โรงเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย เพื่อนาผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาของครู ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาของครู โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
เชียงราย
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒนาของครู โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
จากการศึกษาวิจัยในครัง้ นี้ ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพ 1
1. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ .ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สอง (พ.ศ.2545) หมวด 7
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ข องคุ รุ ส ภา พ.ศ. 2537
กาหนดแนวทางในการประเมินและพัฒนาครูเพื่อให้
ครูได้ปฏิบัตติ นและปฏิบัตงิ านในหน้าทีไ่ ด้ตามเกณฑ์
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ ตัวบ่งชี้ 2.2 มีการ
พั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร ครู คณาจารย์ และบุ ค ลากร
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

สภาพและความต้ อ งการพั ฒ นา
ของครูโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดเชียงรายประกอบด้วย 6
ด้านดังนี้
1) ด้านการฝึกอบรม
2) ด้านการศึกษาดูงาน
3) ด้านการศึกษาต่อ
4) ด้านการพัฒนาตนเอง
5) ด้านการพัฒนาครูโดยกระบวนการ
ปฏิบัตงิ าน
6) ด้านการนิเทศ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดสภาพและความต้องการพัฒนาของครู

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
จานวน 43 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2560 จานวน 640 คน
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
จานวน 43 โรงเรียน ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 242 คน จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างการกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้ตารางสาเร็จรูป ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970, P.P. 607-610) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (Multistage Stage Sampling) โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 แบ่งกลุ่มครูออกตามสังกัด 4 สังกัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด เทศบาลนคร สังกัด
เทศบาลตาบล และสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ขั้นที่ 2 ดาเนินการเปรียบเทียบตามสัดส่วน แล้วใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับ
ฉลาก ได้กลุม่ ตัวอย่างในการวิจัย จานวน 242 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง ระยะเวลาในการ
ดารงตาแหน่ง เป็นคาถามแบบเลือกตอบ (Check List) จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 สภาพและความต้องการพัฒนาของครู จานวน 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการฝึกอบรม 2) ด้านการศึกษา
ดูงาน 3) ด้านการศึกษาต่อ 4) ด้านการพัฒนาตนเอง 5) ด้านการพัฒนาครูโดยกระบวนการปฏิบัติงาน และ 6) ด้าน
การนิเทศ เป็นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และ
มากที่สุด จานวน 51 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะการพัฒนาของครูโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย เป็น
คาถามแบบปลายเปิด จานวน 6 ข้อ
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขัน้ ตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาของครู โดยวิธีศึกษาเอกสาร วารสาร
ตารา บทความ ทฤษฎี รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจัดทาเป็นโครงร่างการวิจัย
2. สร้างเครื่องมือ ตรวจสอบคุณภาพ และพัฒนาเครื่องมือโดยเสนอต่ออาจารย์ที่ ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของข้อคาถาม ความเหมาะสมของปริมาณข้อคาถาม ความชัดเจนของภาษา และ
รูปแบบของแบบสอบถาม แล้วนามาปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
3. นาเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดย
การหาดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถาม (Index of Item–Objective Congruence): (IOC) จานวน 51 ข้อ ได้ค่าเฉลี่ย
ของความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ขึน้ ไปทุกข้อ จากนัน้ ปรับปรุงเครื่องมือตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบ
4. นาเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงแก้ไ ขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดเชียงรายที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จานวน 30 คน แล้วนามาหาค่าสัมประสิทธิความเชื่อมั่น
(Reliability Coefficients) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิแออ์ลฟา (α coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้คา่ ความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทัง้ หมดเท่ากับ 0.96
5. น าเครื่ อ งมื อ ที่ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบและจั ด พิ ม พ์
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาขั้นตอน ดังนี้
1. ส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ถึงผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
2. ผู้วิจัยนาส่งแบบสอบถามให้กลุม่ ตัวอย่าง ด้วยตนเอง
3. ผู้วิจัยดาเนินการรวบรวมเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองหลังจากส่งแบบสอบถามไปแล้ว 2 สัปดาห์
4. ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 242 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยมีขนั้ ตอนในการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการตอบคาถามแบบเลือกตอบ (check list)
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ นาเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยายผล
ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพและความต้ อ งการพั ฒ นาของครู โ ดยใช้ค่ า เฉลี่ ย (x̅) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์สภาพและความต้องการพัฒนาของครูซึ่ง เป็นมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating
Scales) มีการกาหนดคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 103) ดังนี้
5
หมายถึง มีสภาพ/ความต้องการพัฒนาของครู อยู่ในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง มีสภาพ/ความต้องการพัฒนาของครู อยู่ในระดับมาก
3
หมายถึง มีสภาพ/ความต้องการพัฒนาของครู อยู่ในระดับปานกลาง
2
หมายถึง มีสภาพ/ความต้องการพัฒนาของครู อยู่ในระดับน้อย
1
หมายถึง มีสภาพ/ความต้องการพัฒนาของครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์ การวิเคราะห์จากแบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตคิ ่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบเกณฑ์และแปลความหมายแต่ละระดับความคิดเห็น (บุญชม ศรีสะอาด, 2554,
หน้า 121) ดังนี้
4.51 – 5.00
หมายถึง มีสภาพ/ความต้องการพัฒนาของครู อยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50
หมายถึง มีสภาพ/ความต้องการพัฒนาของครู อยู่ในระดับมาก
2.51 – 3.50
หมายถึง มีสภาพ/ความต้องการพัฒนาของครู อยู่ในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50
หมายถึง มีสภาพ/ความต้องการพัฒนาของครู อยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.50
หมายถึง มีสภาพ/ความต้องการพัฒนาของครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒนาของครู ซึ่งเป็นคาถามปลายเปิด การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนาเนื้อหามาแจก
แจงความถี่ จัดเรียงลาดับรายการที่มีความถี่สูงสุด และเสนอเป็นความเรียง

ผลการศึกษา
1. สภาพการพัฒนาของครู พบว่า โดยภาพรวมมีสภาพการพัฒนาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านการพัฒนาตนเอง มีสภาพการพัฒนาสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการฝึกอบรม และด้านการนิเทศ ตามลาดับ
ส่วนด้านการศึกษาดูงาน มีสภาพการพัฒนาต่าสุด
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ส าหรั บความต้อ งการพั ฒ นาของครู พบว่า โดยภาพรวมความต้อ งการพั ฒ นาอยู่ในระดั บมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาตนเองมีความต้องการพัฒนาสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการฝึกอบรม และด้าน
การนิเทศ ตามลาดับ ส่วนด้านการศึกษาต่อ มีความต้องการพัฒนาต่าสุด
1.1 ด้านการฝึกอบรม
สภาพการพัฒนาของครู พบว่า โดยภาพรวมสภาพการพัฒนาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถที่จะรับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ไดรับมอบหมายมีสภาพการพัฒนา
สูงสุด รองลงมาคือ การฝกอบรมที่กอใหเกิดความรู ความสามารถ ทักษะ และ ความชานาญในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพตรงตามที่ต้องการ และการฝกอบรมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและเพิ่มความพรอมในการพัฒนาวิธีการ
ปฏิบัตงิ านใหม ๆ เพื่อสรางสรรคผลงานใหแกองคการมากยิง่ ขึน้ ตามลาดับ ส่วนการฝกอบรมมีผลให้ขวัญและกาลังใจ
ของบุคคลากรดีข้นึ /เพิ่มขึ้น มีสภาพการพัฒนาต่าสุด
สาหรับความต้องการพัฒนาของครู พบว่า โดยภาพรวมความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถที่จะรับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ไดรับมอบหมายมี
ความต้องการพัฒนาสูงสุด รองลงมาคือ การฝกอบรมที่ก่อใหเกิดความรูความสามารถ ทักษะ และความชานาญใน
การปฏิบัตงิ านใหมีประสิทธิภาพตรงตามที่ตอ้ งการ และการฝกอบรมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและเพิ่มความพรอมในการ
พัฒนาวิธีการ ปฏิบัติงานใหม ๆ เพื่อสรางสรรคผลงานใหแกองคการมากยิ่งขึน้ ตามลาดับ ส่วนการฝกอบรมมีผลให้
ขวัญและกาลังใจของบุคคลากรดีข้นึ /เพิ่มขึ้น มีความต้องการพัฒนาต่าสุด
1.2 ด้านการศึกษาดูงาน
สภาพการพัฒนาของครู พบว่า โดยภาพรวมสภาพการพัฒนาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า การศึกษาดูงานเพื่อที่จะนารูปแบบเทคนิคและกระบวนการมาพัฒนาโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
การศึกษาดูงานเพื่อที่จะนาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของ โรงเรียนและจะส่งผลให้โรงเรียนของท่าน ประสบ
ความส าเร็ จ ในเวลาต่อ มา และการศึก ษาดู ง านเพื่อ ที่ จ ะน าความรู้ ม าพั ฒ นาวิชาชีพ ของตนเองตามล าดั บ ส่ ว น
การศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่ ประสบความสาเร็จได้รับรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ ต่าง ๆ อย่างหลากหลายมี
สภาพการพัฒนาต่าสุด
สาหรับความต้องการพัฒนาของครู พบว่า โดยภาพรวมความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า การศึกษาดูงานเพื่อที่จะนาความรู้มาพัฒนาวิชาชีพของตนเอง มีความต้องการพัฒนาสูงสุด
รองลงมาคือ การศึกษาดูงานเพื่อที่จะนารูปแบบเทคนิคและกระบวนการมาพัฒนาโรงเรียน และการศึกษาดูงาน
เพื่อที่จะสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างหน่วยงานและ บุคลากรวิชาชีพเดียวกั น ตามลาดับ ส่วนการศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานที่ประสบความสาเร็จได้รับรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย มีความต้องการพัฒนา
ต่าสุด
1.3 ด้านการศึกษาต่อ
สภาพการพัฒนาของครู พบว่า โดยภาพรวมสภาพการพัฒนาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า การศึกษาต่อเพราะเห็นว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมกี ารเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลามีสภาพการพัฒนาสูงสุด รองลงมา
คือ การศึกษาต่อเพราะเห็นว่าในสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการศึกษาต่อเพื่อเปลี่ยนมุมมอง
ทัศนคติ เจตคติที่มีต่อการปฏิบัติงาน ตามลาดับส่วนการศึกษาต่อและสามารถสละทรัพย์ส่วนตัวเพื่อค่าใช้จ่ายใน
การศึกษามีสภาพการพัฒนาต่าสุด
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สาหรับความต้องการพัฒนาของครู พบว่า โดยภาพรวมความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า การศึกษาต่อเพราะเห็นว่าใน สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีความต้องการ
พัฒนาสูงสุด รองลงมาคือ การศึกษาต่อเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และการศึกษาต่อเพราะ
เห็นว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ตามลาดับ ส่วนข้อที่ ต้องการศึกษาต่อ ท่านสามารถสละ
เวลาส่วนตัว เวลาว่าง หรือวันหยุดมีความต้องการพัฒนาต่าสุด
1.4 ด้านการพัฒนาตนเอง
สภาพการพัฒนาของครู พบว่า โดยภาพรวมสภาพการพัฒนาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า สถานศึกษาจัดใหครูไดสรุปผลรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองในแต่ละปีการศึกษามีสภาพการพัฒนา
สูงสุด รองลงมาคือ สถานศึกษาส่งเสริมใหครูมีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมคูมือ ประกอบการปฏิบัติง าน
และสถานศึกษาจัดใหครูมีการประเมินความก้าวหน้า ดานการปฏิบัติงานตามลาดับ ส่วนสถานศึกษาจัดใหมีเอกสาร
สาหรับการศึกษาคนคว้าโดยตรงมีสภาพการพัฒนาต่าสุด
สาหรับความต้องการพัฒนาของครู พบว่า โดยภาพรวมความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า สถานศึกษาส่ง เสริมครูใหผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อมี/เลื่อนวิทยฐานะ มีความต้องการ
พัฒนาสูงสุด รองลงมาคือ สถานศึกษาจัดใหครูไดสรุปผลรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองในแตละปการศึกษา
และสถานศึกษาสงเสริมใหครูจัดเก็บผลงานเพื่อเป็นครูมืออาชีพตามลาดับ ส่วนข้อที่ว่าสถานศึ กษาจัดใหครูมีการ
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันมีความต้องการพัฒนาต่าสุด
1.5 ด้านการพัฒนาครูโดยกระบวนการปฏิบัตงิ าน
สภาพการพัฒนาของครู พบว่า โดยภาพรวมสภาพการพัฒนาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตรงตามเป้าหมายของสถานศึกษามีสภาพการพัฒนาสูงสุด รองลงมาคือ
สถานศึกษาให้หัวหน้าฝ่ายงานมอบหมายงานในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบก่ อนการปฏิบัติงานแกครู และสถานศึกษาชี้แจง
แนะนางานในหน้าที่ก อนใหครูรับตาแหน่งใหม่ ตามลาดับ ส่วนสถานศึกษาให้ครูไปฝึกหรือรับการสอนงานจากผู
ชานาญภายนอกสถานศึกษา มีสภาพการพัฒนาต่าสุด
สาหรับความต้องการพัฒนาของครู พบว่า โดยภาพรวมความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า สถานศึกษาพัฒนาผู เรียนใหมีคุณภาพตรงตามเป้าหมายของสถานศึกษามีความต้องการ
พัฒนาสูงสุด รองลงมาคือสถานศึกษาชี้แจงแนะนางานในหน้าที่ก่อนใหครูรับตาแหน่งใหม่ และสถานศึกษาให้หัวหน้า
ฝ่ายงานมอบหมายงานในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบก่อนการปฏิบัตงิ านแกครูตามลาดับ ส่วนสถานศึกษาใหครูไปฝึกหรือรับ
การสอนงานจากผูชานาญภายนอกสถานศึกษา มีความต้องการพัฒนาต่าสุด
1.6 ด้านการนิเทศ
สภาพการพัฒนาของครู พบว่า โดยภาพรวมสภาพการพัฒนาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า สถานศึกษาเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างครูผู้สอนกับบุคลากรการศึกษา มีสภาพการพัฒนาสูงสุด รองลงมา
คือ สถานศึกษามีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) และมีการ
นิเทศ ติดตามการดาเนินการ PLC ของสถานศึกษา ตามลาดับ ส่วนผู้ปฏิบัตหิ น้าที่ใหม่ได้รับการนิเทศการปฏิบัตงิ าน มี
สภาพการพัฒนาต่าสุด
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สาหรับความต้องการพัฒนาของครู พบว่า โดยภาพรวมความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า สถานศึกษาเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างครูผูสอนกับบุคลากรการศึกษา มีความต้องการ
พั ฒ นาสู ง สุ ด รองลงมาคื อ มี ก ารสะท้ อ นผลการด าเนิ น การ PLC ของสถานศึ ก ษา และการนิ เ ทศ ติ ด ตามการ
ดาเนินการ PLC ของสถานศึกษาตามลาดับ ส่วนสถานศึกษามีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC
(Professional Learning Community) มีความต้องการพัฒนาต่าสุด
2. ข้อเสนอแนะการพัฒนาของครู โดยมีขอ้ เสนอแนะที่สาคัญ 3 อันดับแรก ดังนี้
2.1 ข้อเสนอแนะการพัฒนาของครู ด้านการฝึกอบรม พบว่า สถานศึกจัด อบรมการเรียนการสอนให้มาก
ขึ้น พร้อมกับตรงกับความต้องการของครู ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรฝึกอบรมความรู้ใหม่ ๆ อย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่อง และจัดให้มีการฝึกอบรมต่างๆ กระจายแต่ละภาค
2.2 ข้อเสนอแนะการพัฒนาของครู ด้านการศึกษาดูงาน พบว่า สถานศึกษาส่งเสริมครู ศึกษาดูงานนอก
สถานที่เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่ อย่าง
ต่อเนื่อง และจัดให้ครูได้ศึกษาดูงานตรงตามบริบทของโรงเรียนและตรงตามสายงานของครู
2.3 ข้อเสนอแนะการพัฒนาของครู ด้านการศึกษาต่อ พบว่า มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้ครูศึกษาต่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อให้กับคณะครู ทุกคนเพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมให้ครู ศึกษาหาความรู้
สาหรับสิ่งใหม่ ๆ ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงตนเองอยูต่ ลอดเวลา
2.4 ข้อเสนอแนะการพัฒนาของครู ด้านการพัฒนาตนเอง พบว่า ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนา
ความรู้ ทักษะจากการอบรมและศึกษาดูงานมาปรับใช้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน มีการจัดทาผลงานอย่างต่อเนื่อง ให้
สรุ ปทาแฟ้ม ผลงานเป็ น รายปี และจั ด การอบรมที่ ต รงกั บความต้อ งการเพื่อ จะได้ พั ฒนาความรู้ แ ละงานที่ตนได้
รับผิดชอบตรงตามความต้องการ
2.5 ข้อเสนอแนะการพัฒนาของครู ด้านการพัฒนาครูโดยกระบวนการปฏิบัตงิ าน พบว่า มีการจัดประชุม
ชี้แ จงงานในหน้า ที่ แ ละการปฏิบัติง านแก่ ค รู ศึก ษาเทคนิค วิธีก าร จากสื่อ หรือ ครู ผู้ ส อนที่ มีประสบการณ์ แ ละมี
ประสิทธิภาพมาเป็นแบบอย่างเพื่อพัฒนาตนเองให้ดยี ่งิ ขึน้ และมีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง
2.6 ข้อเสนอแนะการพัฒนาของครู ด้านการนิเทศ พบว่า สถานศึกษาจัดให้มีการนิเทศงานอย่าง
สม่าเสมอ และต่อเนื่อง ส่งเสริม การใช้ส่ือ การสอน ควรใช้ส่ือที่ ทันสมัย เท่าทันกับการเปลี่ย นแปลงและมีก าร
ปรับปรุงเครื่องมือตลอดเวลา และมีการนิเทศติดตาม ประเมินผล และแจ้งให้รับทราบผลการนิเทศทุกครัง้

สรุปผลและอภิปรายผล
มีข้อค้นพบและมีประเด็นที่น่าสนใจ นามามาอภิปราย ดังนี้
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า สภาพการพัฒนาของครูและความต้องการพัฒนาของครู ด้านการพัฒนาตนเอง มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น ๆ ที่ปรากฏผลเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าครูได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาตนเองตามนโยบายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สอง (พ.ศ.2545) หมวด 7 ครู คณาจารย์
และบุ ค ลากรทางการศึก ษา มาตรา 52-มาตรา 57 ให้ ก ระทรวงศึก ษาธิ ก าร ส่ ง เสริ ม ให้ มีระบบการพั ฒ นาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มคี ุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้ นสูง โดยการกากับ
และประสานให้สถาบันที่ทาหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มคี วามพร้อมและ มี
ความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรประจาการอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ สถานศึกษาทุกแห่งจึงต้อง
มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของตนให้มีคุณภาพและมาตรฐานในวิชาชีพเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และเป็นไปตามหลักการ
พัฒนาตนเอง (วิไล ตั้งจิตสมคิด, 2557, หน้า 97) ได้กล่าวว่า การส่งเสริมกระบวนการผลิต การพัฒนาครูคณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ครูประจาการให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยจัดตั้ง
องค์กรอิสระขึ้นรับผิดชอบโดยเฉพาะในการจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับสุรเชษฐ์ สร้อยสวิง (2552, หน้า 50) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาตนเองเป็นการที่บุคคล
สามารถศึกษา ค้นคว้าหาความรูความชานาญ และทักษะด้วยตนเอง เพื่อความก้าวหนา โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การ
อ่าน ฟง พูด เขียน สังเกต ศึกษาเอกสาร ตารา ทางวิชาการ และติดตามประเมินผลความเจริญก้ าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สูงขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สาวรีย์ ดาเรือง (2556, หน้า 75) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความต้องการพัฒนาตนเองของครูในเครือข่ายศิลาธารสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากระบี่ ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาในราย
ด้าน พบว่าความต้องการพัฒนาตนเองที่อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
การเรียนรู้ จากการพัฒนาทีมงาน ด้านการเข้ารับการฝึกอบรม ด้านการเรียนรู้จากกระบวนการปฏิบัติงาน และ ด้าน
การเรียนตามอัธยาศัย ส่ว นด้านการไปศึกษาต่อหรือดูงาน อยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบความต้องการ
พัฒนาตนเองของครูในเครือข่ายศิลาธารสังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จาแนกตามตัวแปร
วิทยฐานะ พบว่าในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบรายด้านพบว่าแตกต่างกัน คือด้านการเรียนรู้จาก
กระบวนการปฏิบัติงาน และ ด้านการเรียนตามอัธยาศัย เมื่อจาแนกตามตัวแปรประสบการณ์การทางาน พบว่า ใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกันแต่เมื่อเปรียบเทียบรายด้านพบว่าแตกต่างกันคือด้าน การไปศึกษาต่อหรือดูงานและ ด้านการ
เรียนรู้จากกระบวนการปฏิบัตงิ าน
2. จากผลการวิจั ยที่พบว่า สภาพการพัฒนาของครู ด้านการศึกษาดูงาน มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าด้านอื่น ๆ ที่
ปรากฏผลเช่นนี้อ าจเป็ นเพราะว่า ครู มีโ อกาสไปศึ กษาดู งานจากหน่วยงานที่ ประสบความสาเร็ จ เพื่อ ก่ อ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัตงิ านน้อย ซึ่งการดาเนินงานของสถานศึกษาในด้านนี้ ไม่เป็นไปตามที่มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษาจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญและการบริหารโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ตัวบ่งชี้ 2.2 มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ
และมีคุณภาพ 1. ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 2. ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมมีความ
พึงพอใจในการทางาน และผูกพันกับงาน มีอัตราการออกจากงานและอัตราความผิดทางวินัยลดลง 3. มีแนวโน้มใน
การรวมตัวจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะกลุ่มและติดตามการดาเนินงานของบุคลากรและ
สถานศึกษาตลอดจนการสั่งสมองค์ความรู้ที่หลากหลาย และไม่เป็นตามหลักการพัฒนาของครูที่ เด่นพงษ์ พลละคร
(2555) ได้กล่าวว่า การพัฒนาครู หมายถึง การเพิ่มประสิ ทธิภาพด้านทักษะความชานาญในการทางาน ตลอดจน
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร ทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสามารถทาได
ด้วยวิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ส่งไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ร่วมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ ฯลฯ เพื่อ
บุคลากรนัน้ ๆ จะสามารถปฏิบัตงิ านไดอย่างเต็มที่ และมุ่งไปสูความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วันวรี ขวัญมณี (2557, หน้า 79-80) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครู
โรงเรียนเอกชน อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของ
ครูโรงเรียนเอกชน อาเภอเกาะสมุ ย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่คา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการศึกษาดูงาน
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3. สาหรับผลการวิจัยที่พบว่า ความต้องการพัฒนาของครู ด้านการศึกษาต่อ มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าด้านอื่น ๆ ที่
ปรากฏผลเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดสรรทุนการศึกษาให้ครูศึกษาต่อยังไม่เพียงพอกับความต้องการของครู ซึ่ง
การดาเนินการของสถานศึกษาในด้านนี้ ไม่เป็นไปตามที่ แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer อ้างอิงใน วันวรี ขวัญมณี. 2557,
หน้า 22) ได้กล่าวว่า ความต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth needs : G) เป็นความต้องการใน ระดับสูงสุดของ
บุ ค คล ซึ่ ง มี ค วามเป็ น รู ป ธรรมต่ าสุ ด ประกอบด้ ว ยความต้ อ งการการยกย่ อ งบวกด้ ว ย ความต้ อ งการประสบ
ความสาเร็จในชีวิตตามทฤษฎีของมาสโลว์ ผู้บริหารควรสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าด้วยการ
พิจารณาเลื่อนขั้ น เลื่อนตาแหน่ง หรือมอบหมายให้รับผิดชอบต่องานกว้างขึ้น โดยมีหน้าที่การงานสูง ขึ้น อันเป็น
โอกาสที่พนักงานจะก้าวไปสู่ความสาเร็จ และไม่เป็นไปตามหลักการพัฒนาของครูที่ ยนต์ ชุ่มจิต (2553, หน้า 125) ได้
กล่าวว่า โดยทั่วไปครูเป็นบุ คคลที่มีความสาคัญที่สุดต่อการพัฒนาสังคมและชาติบ้านเมือง ทั้งนี้เพราะครูต้องรับ
หน้าที่ในการพัฒนาบุคคลในสังคมให้มีความเจริญงอกงามอย่างเต็มที่ จนบุคคลเหล่านั้นสามารถที่จะใช้ความรู้
ความสามารถของตนเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป ดังนัน้ การพัฒนาครูให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพมากที่สุดจึงเป็นงาน
ที่นักวิชาการศึกษา/ผู้นิเทศ/และ/หรือผู้บริหารการศึกษาจะต้องกระทาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุวมิ ล ร้อยแสนศึก (2557, หน้า 105 - 109) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความต้องการพัฒนาครูสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการพัฒนาครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีด้านการศึกษาต่อ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ทั้งนีอ้ าจเนื่องจาก
ครูผู้ปฏิบัตหิ น้าทีม่ คี วามเห็นว่าการศึกษาต่อมีความสาคัญจึงเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน
และยังเป็นตัวกาหนดสิ่งที่ต้องการวัดผลในตัวผู้เรียนนอกจากนี้ในการทางานทุกประเภทไมว่าจะเป็นงานการเรียนการ
สอน งานประจา หรืองานโครงการต่าง ๆ ต้องมีการกาหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ทาไดจริง และต้องวัดประเมินได จึง
จะส่งผลให้งานนัน้ ประสบผลสาเร็จ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. สภาพการพัฒนาของครู โรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ด้านการศึกษาดูงาน มี
ค่าเฉลี่ยต่ากว่าทุกด้าน ดังนั้น สถานศึกษาควรบรรจุโครงการศึกษาดูงานในแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อ ให้ครูได้รับ
โอกาสไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัตงิ าน
2. ความต้องการพัฒนาของครูโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ด้านการศึกษาต่อ มี
ค่าเฉลี่ยต่ากว่าทุกด้าน ดังนัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อทั้งภาคปกติ
ภาคพิเศษ หรือนอกเวลาราชการ รวมทั้งการให้ทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อ เพื่อความก้าวหน้าของบุคคลากร และ
ความเจริญของหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มผี ลต่อการพัฒนาของครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
เชียงราย
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาของครูสู่การขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นของโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กิตติกรรมประกาศ
การจัดทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ธิดาวัลย์ อุน่ กอง อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้กรุณาให้คาปรึกษา คาแนะนา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ อีกทัง้ สละ
เวลาตรวจสอบแก้ไขเนื้อหาและการใช้ภาษาเพื่อให้การศึกษาอิสระนี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุด ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ พร้อมนี้ผู้วจิ ัยขอขอบพระคุณ ดร.อนวัช อุน่ กอง ผู้อานวยการโรงเรียนดอย
แสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) นายสมชาย เยายานัง ผู้อานวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน)
และ ดร.น้าฝน กันมา อาจารย์ประจาสาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้กรุณาให้คาแนะนาและตรวจสอบ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง
ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ที่ให้
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี
ท้ายที่สุด ผู้วิจัยขอขอบคุณบิดามารดาและครอบครัวที่สอนให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษา
และช่วยส่งเสริม สนับสนุน ให้กาลังใจ รวมถึงเพื่อน ๆ ทุกคน สาหรับความห่วงใยช่วยเหลือ จนทาให้ผู้วิจัยสามารถ
ดาเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนีส้ าเร็จลุล่วงลงได้ในที่สุด
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สภาพและความต้องการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
Condition and the need to improve the competencies of teachers in Buddhist
scripture school, department of general education of Chiang Rai
พระมหาวสวัตติ์ เตชะนันท์1* และ ธิดาวัลย์ อุ่นกอง2
Phramaha Wasawat Dechanan1* and Thidawan Unkong2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 2)เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรี ยนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ปฏิบัติงาน ในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จานวน 157 รูป/คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า 1. สภาพการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดย
ภาพรวมมีสภาพความเป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ ส่วนด้านการพัฒนาผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด สาหรับความต้องการพัฒนา โดยภาพรวมมีสภาพความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านภาวะผู้นาครูมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และด้านการ
บริหารจัดการชัน้ เรียน และด้านการบริการที่ดมี คี ่าเฉลี่ยต่าสุด
2. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครู ดังนี้ สถานศึกษาควรติ ดตามการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้บริหารควรให้สนับสนุนให้ครูมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และหน่วยงานต้น
สังกัดควรมีการกาหนดแผนการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการจัด
อบรมให้ความรู้สร้างความความสามารถในการให้บริการของครูได้เป็นอย่างดี มีการรวมกลุม่ ครูให้ทางานเป็นทีมเพื่อ
ลดภาระงานลง ควรมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และหลักสูตรที่ใช้จัดการเรียนการสอน ให้ความสาคัญและ
กระตุ้นให้เกิดการทางานเป็นทีม และควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการทางานให้เพียงพอ
รวมถึงการสร้างบรรทัดฐานให้ครูในโรงเรียนให้เกียรติเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น
คาสาคัญ: สมรรถนะของครู โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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Abstract
To study the condition and the need to improve the competencies of teachers in Buddhist Scripture School,
Department of General Education of Chiang Rai, and to study the suggestions for the development of teacher
competencies of Buddhist Scripture School, Department of General Education of Chiang Rai. The population used
in this study is the school administrator and teachers in Buddhist Scripture School, Department of General Education
of Chiang Rai, 157 people. Tools used in this study. Is a questionnaire, five level of Rating Scale, Statistics used in
data analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation.
1. The study found that the condition of development of teacher in Buddhist Scripture School, Department
of General Education of Chiang Rai for Overall the average is moderate.When considering each aspect, it was
found that the achievement of the work has the highest average. Secondly is the analysis and synthesis. The
development of learners has the lowest mean. For development needs Overall, at the highest level. When
considering each aspect, it was found that teachers' leadership was the highest, followed by curriculum
management and learning management. Classroom Management and the service have the lowest average.
2. There are suggestions for improving the competencies of teachers is The school should manage and
monitor the operation. Management should encourage teachers to be committed to their full potential. And the
agency should have a plan to work and manage the learning process. The agency should provide training to
educate the teacher. Teachers must work together as a team to reduce workload. Training should be provided to
develop the knowledge and curriculum used in teaching and learning. Focus on and motivate teamwork. Increase
budgets to support technology that helps to work and create norms for school teachers to honor colleagues and
other people.
Keywords: Competencies of teachers , Buddhist Scripture School

บทนา
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทาให้ครูจานวนมากยังไม่สามารถปรับตัวหรือพัฒนาตนเองได้ทัน
กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีเอกสารและงานวิจัยจานวนมากนาเสนอปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพของครู
ข้อมูลจากสภาวะการศึกษาไทย ปี 2550/2551 พบว่า ครูในปัจจุบันไม่ รักการอ่านและการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา
ตนเอง ทั้งในด้านความรู้และทักษะการสอน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, หน้า 1) เห็นได้จากการที่สวน
ดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (สุขุม เฉลยทรัพย์, 2550, หน้า 64 ) ได้จัดทาดัชนีความเชื่อมั่นครูไทย ปี
2548 โดยสารวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ พบว่าจุดเด่นของครูไทย ที่ประชาชนพึงพอใจ
มากที่สุด คือการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ใหม่ ๆ มาประยุกต์ในการเรียนการสอน ส่วนจุดด้อยที่ต้องการให้มีการ
ปรับปรุงมากที่สุด คือ พฤติกรรมของครูที่ขาดจิตสานึก คุณธรรม ศีลธรรมจรรยาบรรณของความเป็นครู นอกจากนี้
เพื่อให้การพัฒนาครูมีความชัดเจนและมีทิศทางที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น สวนดุสิตโพลได้จัดทาดัชนี ครูไทยที่คนไทย
อยากได้ปี 2549 โดยทาการสารวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ พบว่าสิ่งที่คนไทยอยากให้
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ครูไทยมีและเป็นนั้น อันดับ 1 คือ ครูที่มีจรรยาบรรณในความเป็นครู อันดับ 2 เป็นผู้มคี วามรู้ความสามารถ และอันดับ
3 ให้ความเอาใจใส่ต่อเด็ก จากผลสารวจดังกล่าวทั้งความเชื่อมั่นครูไทย และครูไทยที่คนไทยอยากได้ ล้วนแต่เป็นนัย
ที่แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังของสังคมต่อครูไทย ไม่วา่ จะเป็นจรรยาบรรณของความเป็นครู ความรู้ ความสามารถ
การเอาใจใส่ต่อเด็กล้วนแล้วแต่เป็นคุณลักษณะของครูที่ดแี ละพึงมีที่สังคมต้องการทั้งสิ้น
การพัฒนาครูหรือบุคลากรเป็นกระบวนการเพิ่มพูนคุณภาพของการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง
การพั ฒ นาบุ ค ลากรเป็ น กระบวนการที่ จ ะเสริ ม สร้ า งและเปลี่ ย นแปลง เพื่อ ให้ ผู้ ปฏิบัติง านด้ า นต่า ง ๆ มีค วามรู้
ความสามารถ เจตคติ ทักษะ และวิธีการในการทางานเพื่อให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรต้อง
กระทาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองความต้องการของผู้ปฏิบัตงิ านที่ปรารถนาจะได้รับความก้าวหน้าในการปฏิบัตนิ ั้น และ
ที่สาคัญ คือ วิทยาการหรือเทคนิคต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวหน้าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม (ทัศนีย์ วงษ์สมบูรณ์, 2550, หน้า 4)
ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ได้ผลดี มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
อย่างไรก็ตามแนวคิดดั้งเดิมเชื่อว่าการพัฒนาบุคลากร เป็นสิ่งไม่จาเป็นสาหรับองค์กร ผู้นาองค์กรมีหน้าที่เฉพาะแต่
เพียงบังคับบัญชาควบคุมให้พนักงานแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่ง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ถ้าหากบุคคลใด
ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนจะต้องขวนขวายเอง แต่แนวคิดสมัยใหม่เชื่อว่าการพัฒนาบุคลากรเป็น
หน้าที่ที่สาคัญและจาเป็นที่องค์กรทุกองค์กรจะต้องกระทาอย่างสม่าเสมอ ถึงแม้วา่ จะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดา
เนินการแต่องค์กรจะได้รับประโยชน์มากกว่าโดยมีเหตุสนับสนุน 2 ประการ โดยประการแรกถึงแม้วา่ องค์กรจะมีระบบ
การสรรหาคัดเลือกที่ดีพอ ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพียงใดก็ตาม ก็มิได้เป็นหลักประกันว่าบุคคลนั้นจะสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ในทันที และตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับการเลื่อนตาแหน่งหรือโอนย้ายไป
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ย่อมมีความจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีเสียก่อน ประการที่สองในปัจจุบันได้มีการคิดค้น
และนาเอาวิทยาการบริหารสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย จึงเป็นความจาเป็นที่บุคคลทุก
คนจะต้องปรับปรุงตนเองให้มีความรู้ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรที่ต้องแข่งขันกับผู้อ่ืน ย่อมมีความจาเป็นที่
จะต้องพัฒนาบุคลากรของตนให้มคี วามรู้ความสามารถที่สูงขึน้ อยู่เสมอ ยิ่งในยุคโลกาภิวัฒน์น้ี ความเชื่อเกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลากรมีแนวโน้มสูงขึ้น เพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการก้าวกระโดดสู่ความเจริญทางด้านวิชาการและ
เทคโนโลยีอย่างไร้พรมแดน ซึ่งองค์กรต้องดาเนินการแข่งขันกับต่างประเทศด้วยการพัฒนา ต้องดาเนินงานเฉพาะที่
เฉพาะองค์กร ไม่มีการลอกเลียนแบบกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่องค์กรนั้น ๆ มีความจาเป็นและต้องการพัฒนาเรื่อง
อะไร ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงมีความสาคัญและมีความจาเป็นมากสาหรับหน่วยงานหรือสถานศึกษา เพราะการ
พัฒนาบุคลากรทาให้คนเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดความถูกต้องระหว่างบุคคล ทาให้มีวิธีการทางานที่ดี จะทาให้การ
ปฏิบัตงิ านของบุคลากรมีคุณภาพ มีความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย หรืองานที่รับผิดชอบ สามารถปฏิบัตงิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพบรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาด้านสภาพและความต้องการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนพระปริยัตธิ รรมแผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เพื่อนาผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครู โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
จากการศึกษาวิจัยในครัง้ นี้ ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับสภาพและความต้องการพัฒนาสมรรถนะ
ของครูโรงเรียนพระปริยัตธิ รรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1
การบริหารสถานศึกษา
- ภารกิจของสถานศึกษา
(กระทรวงศึกษาธิการ,2551)

ตัวแปรที่ศกึ ษา
สภาพและความต้องการพัฒนาสมรรถนะ
ของครูโรงเรียนพระปริยัตธิ รรมแผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย
1. สมรรถนะหลัก
1.1 การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัตงิ าน
1.2 การบริการที่ดี
1.3 การพัฒนาตนเอง
1.4 การทางานเป็นทีม
1.5 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. สมรรถนะประจาสายงาน
2.1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้
2.2 การพัฒนาผู้เรียน
2.3 การบริหารจัดการชัน้ เรียน
2.4 การวิเคราะห์และการสังเคราะห์
2.5 ภาวะผู้นาครู
2.6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
กับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- กระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(พระมหาสุเทพ สุเทวเมธี (ดีเยี่ยม),2556)

สมรรถนะ
- การประเมินสมรรถนะ
- การพัฒนาสมรรถนะของครู
- สมรรถนะหลัก
- สมรรถนะประจาสายงาน
(พรทิพย์ บุญณสะ,2555)

(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (2553,)

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ปฏิบัติงาน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย 2560 จานวน 315 รูป/คน จาก 21 โรงเรียน จาแนกเป็น ผู้บริหาร 21 รูป ครู 294 รูป/
คน (สานักพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงราย)
กลุ่มตัวอย่าง ที่นามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ปฏิบัติงาน ในโรงเรียนพระ
ปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ปีพุทธศักราช 2560 จานวนทั้งสิ้น 157 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่อ งมือ ที่ ใ ช้ใ นการเก็บรวบรวมข้ อ มูล ในการศึกษาวิจั ยครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่ ง
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ว นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบปลายปิด
จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน ตาแหน่ง ลักษณะเป็นคาถามแบบเลือกตอบ (Check
List)
ส่วนที่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
จั ง หวั ด เชีย งราย ทั้ง 2 ด้ า น จ าแนกออกเป็ น สมรรถนะหลั ก ประกอบด้ ว ย การมุ่ง ผลสัม ฤทธิ์ ในการปฏิบัติงาน
การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทางานเป็นทีม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และสมรรถนะประจาสาย
งานประกอบด้ ว ย การบริ ห ารหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู้ ก ารพั ฒ นาผู้ เ รี ย น การบริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย น
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ ภาวะผู้นาครู และการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการ
เรียนรู้
ลักษณะคาถามเป็นคาถามแบบประมาณค่าระดับ โดยแบ่งระดับสภาพและความต้องการพัฒนาออกเป็น 5
ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์
และคณะ, 2540, หน้า 153) มีเกณฑ์คะแนนดังนี้
ระดับคุณภาพที่คาดหวังและคุณภาพตามความเป็นจริง
มากที่สุด
ให้คะแนน
5
มาก
ให้คะแนน
4
ปานกลาง
ให้คะแนน
3
น้อย
ให้คะแนน
2
น้อยที่สุด
ให้คะแนน
1
จากนั้นนามาวิเคราะห์คา่ เฉลี่ยของสภาพและความต้องการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ตามเกณฑ์ของ วิเชียร เกตุสงิ ห์ (2541, หน้า 36)
เกณฑ์การให้คะแนนสภาพตามความเป็นจริงและความต้องการพัฒนา
4.41 – 5.00
หมายถึง
มากที่สดุ
3.51 – 4.50
หมายถึง
มาก
2.51 – 3.50
หมายถึง
ปานกลาง
1.51 – 2.50
หมายถึง
น้อย
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1.00 – 1.50
หมายถึง
น้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ในด้านต่าง ๆ มีลักษณะเป็นคาถามแบบปลายเปิด ให้ตอบโดยเสรี
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การทาวิจัยครั้งนีม้ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในการวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยผู้วจิ ัยแจกแบบสอบถามให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้ปฏิบัติงาน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จานวนแบบสอบถามทั้งหมด 157
ชุด และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด 157 ชุด
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
ผู้วิจัยวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์
ตามลักษณะข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้
1. สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 ข้อมูลระดับสภาพและความต้องการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. ข้อเสนอแนะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการเขียนวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษา
1. สภาพการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนพระปริยัตธิ รรมแผนกสามัญศึกษา โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาคือ ด้านการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ ส่วนด้านการพัฒนาผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยต่าสุด
สาหรับความต้องการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านภาวะ
ผู้นาครูมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และด้านการบริหารจัดการชั้น
เรียน และด้านการบริการที่ดมี คี ่าเฉลี่ยต่าสุด
2. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย สรุปผลได้ ดังนี้
2.1 ด้ า นการมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการปฏิบั ติ ง าน ดั ง นี้ สถานศึ ก ษาควรจั ด การด าเนิ น การติ ด ตามการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีค่าความถี่สูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารควรให้สนับสนุ นให้ครูมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และหน่วยงานต้นสังกัดควรมีการกาหนดแผนการปฏิบัติงานและการจัดการเรี ยนรู้
อย่างเป็นขั้นตอน และสถานศึกษาควรมีสนับสนุนให้บุคลากรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง มีค่าความถี่
ต่าสุด
2.2 ด้านการบริการที่ดี ดังนี้ หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการจัดอบรมให้ความรู้สร้างความความสามารถใน
การให้บริการของครูได้เป็นอย่างดี มีค่าความถี่สูงสุด รองลงมาคือ สถานศึกษาควรปลูกฝังให้ครูมีความเต็มใจและมี
ความสุขในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ และสนับสนุนให้บุคลากรมีความสามารถในการให้บริการข่าวสาร ข้อมูล หรือ
การดาเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีค่าความถี่ต่าสุด

- Proceedings -

849

2.3 ด้านการพัฒนาตนเอง ดังนี้ สถานศึกษาควรรวมกลุ่มครูให้ทางานเป็นทีมเพื่อลดภาระงานลงฝ่าย
บริหารควรส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาอย่างเต็มความสามารถ เช่น ส่งไปอบรมหรือศึกษาดู งาน และควรสร้างความ
ตระหนักในเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวติ มีค่าความถี่สูงสุด รองลงมาคือ สถานศึกษาควรจัดอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
และหลักสูตรที่ใช้จัดการเรียนการสอน ควรลดภาระงานที่ไม่จาเป็นให้น้อ ยลง และสถานศึกษาควรสนับสนุ น ให้
บุคลากรเข้าร่วมในการประชุมหรือการอบรมทางวิชาการต่าง ๆ มักจะเสนอความคิดเห็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่
เสมอ มีค่าความถี่ต่าสุด
2.4 ด้านการทางานเป็นทีม ดังนี้ ผู้บริหารควรให้ความสาคัญและกระตุ้นให้เกิดการทางานเป็นทีม มี
ค่าความถี่สูงสุด รองลงมาคือ สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการสร้า งการทางานเป็นทีม และผู้บริหาร
ควรส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ ของโรงเรียนเมื่อมีโอกาส มีค่าความถี่ต่าสุด
2.5 ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู คือ สถานศึกษาควรปลูกฝังให้ครูรัก มีความศรัทธาใน
อาชีพ และมีวิญญาณแห่งความเป็นครู มีค่าความถี่สูงสุด รองลงมาคือ สถานศึกษาควรมีการคัดเลือกผู้ที่จะเป็นครู
โดยพิจารณาคุณธรรมเป็นสาคัญมีการตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานครูอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนควรมีการพัฒนา
คุณธรรม และจริยธรรมของครูด้วย และผู้บริหารควรส่งเสริม สนับสุนนให้บุคคลอื่นปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู มีค่าความถี่ต่าสุด
2.6 ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ ผู้บริหารควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีที่ใช้ในการทางานให้เพียงพอ มีค่าความถี่สูงสุด รองลงมาคือ สถานศึกษาควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง และฝ่ายวิชาการควรมีข้อเสนอแนะงานด้าน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีการประเมินการใช้หลักสูตรโดยนาผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร มีค่าความถี่ต่าสุด
2.7 ด้านการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ สถานศึกษาควรสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียนในการ
จัดการเรียนรู้ มีค่าความถี่สูงสุด รองลงมาคือ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียน และสถานศึกษาควรดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนอย่างทั่วถึง เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม มี
ค่าความถี่ต่าสุด
2.8 ด้านการบริหารจัดการชัน้ เรียน ดังนี้ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน
และผู้เรียนกับผู้เรียน มีค่าความถี่สูงสุด รองลงมาคือ สถานศึกษาควรจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการชัน้
เรียนใหม่ๆที่ทันสมัย และส่งเสริมให้บุคลากรจัดทาข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีค่าความถี่ต่าสุด
2.9 ด้านการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ ดังนี้ หน่วยงานต้นสังกัดควรวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงแล้วจึงทาวิจัยต่ออย่างเป็นระบบ มีค่าความถี่สูงสุด รองลงมาคือ สถานศึกษาควรจัด หาเอกสาร และ
งานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ ค รู ไ ด้ ศึก ษา เพื่อ เป็ น แนวทางในการทาวิจั ย และสถานศึก ษาควรจั ด หาผู้ เชี่ย วชาญมาให้
คาแนะนา สนับสนุน และตรวจสอบการดาเนินงานวิจัยอย่างเป็นระบบ และสถานศึกษาควรจัดอบรมให้ครูมีองค์
ความรู้ และสถานศึกษาควรส่งเสริมให้บุคลากรวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเพื่อกาหนดแนวทางการ
แก้ไข มีค่าความถี่ต่าสุด
2.10 ด้านภาวะผู้นาครู ดังนี้ สถานศึกษาควรสร้างบรรทัดฐานให้ครูในโรงเรียนให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
และบุคคลอื่น มีค่าความถี่สูงสุด รองลงมาคือ สถานศึกษาควรให้ครูที่ได้รับการอบรมได้มีโอกาสขยายผลการอบรม
แก่ครูคนอื่น และผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้ริเริ่มการปฏิบัติที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนานวัตกรรม
ร่วมกัน มีค่าความถี่ต่าสุด
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2.11 ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ ดังนี้ ครูควรพยายามสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครอง
เห็นความสาคัญในการร่วมมือกับครูพัฒนาผู้เรียน มีค่าความถี่สูงสุด (รองลงมาคือ สถานศึกษาควรอธิบาย และ
สถานศึก ษาส่ งเสริ ม ให้เกิ ดการร่ วมกัน สร้ า งเครือข่ ายความร่ วมมือระหว่างครู ผู้ ปกครอง ชุม ชนองค์ ก รอื่น ๆ มี
ค่าความถี่ต่าสุด

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่อง สภาพและความต้องการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. สภาพการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และความต้องการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก ครูให้ความสาคัญกับด้านการพัฒนาผู้เรียนต่าสุด จึงเห็นสมควรว่าควรมีการพัฒนาด้านภาวะผู้นา
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ทัศนีย์ วงษ์สมบูรณ์ (2550 , หน้า 77) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การศึกษาความต้องการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา อาเภอพนมสารคาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต
2 ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาบุคลากรของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา อาเภอพนม
สารคามสั ง กั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา เขต 2 โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก และงานวิ จั ย ของ
มัณฑนา ทิมมณี (2553, หน้า 57-60) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความต้องการการพัฒนาสมรรถนะของครูโ รงเรี ย น
เทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการการพัฒนาสมรรถนะของครูสมรรถนะหลัก ได้แก่ ด้าน
การบริการที่ดี ด้านการทางานเป็นทีม ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการพัฒนาตนเอง โดยรวมมีความต้องการ
พัฒนาสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การบริการที่ดแี ละการทางานเป็นทีม มีความ
ต้องการสมรรถนะอยู่ในระดับมาก และความต้องการการพัฒนาสมรรถนะของครู สมรรถนะประจาสายงาน ได้แก่
ด้ า นการออกแบบการเรี ย นรู้ ด้ า นการบริ ห ารจัด การชั้น เรี ย น ด้ า นการพั ฒ นาผู้เรี ย นและด้ า นการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ โดยรวมมีความต้องการพัฒนาสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง
1.1 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน สภาพการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และความ
ต้อ งการพั ฒ นา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด ทั้ ง นี้อ าจเนื่อ งมาจาก ครู ใ ห้ ค วามสาคัญ กับประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ านของตนเองต่าสุด จึงเห็นสมควรว่าควรมีการพัฒนานาผลการประเมินการปฏิบัตงิ านมาปรับปรุง/พัฒนาการ
ทางานให้ดีย่ิงขึ้น มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานได้รับการยอมรับ
จากเพื่ อ นร่ ว มงานและผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ เชาวนี นาโควงศ์ (2551, หน้ า 107-112) ได้
ทาการศึกษาเรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติ งานของครูผู้สอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า องค์ประกอบด้านการมุง่ ผลสัมฤทธิ์ มีตัวบ่งชี้ประกอบด้วย ทาปฏิทินการปฏิบัติงานของ
ตนเอง ทาแฟ้มสะสมผลงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง ประเมินการปฏิบัตงิ านของตนเองอย่างสม่าเสมอพัฒนาแผนการ
จัดการศึกษารายบุคคล (IEP) และแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IIP) และเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรีย นต่อ
หน่วยงานภายในและภายนอก ทุกตัวบ่งชี้มีระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทั้งครูผู้สอนในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษและโรงเรียนเรียนร่วม
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1.2 ด้านการบริการที่ดี สภาพการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และความต้องการพัฒนา
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ที่ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูให้ความสาคัญกับความสามารถในการให้บริการได้เป็น
อย่างดีต่าสุด จึงเห็นสมควรว่าควรมีการพัฒนาทากิจกรรมร่วมกับผู้อ่นื เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเมื่อมีโอกาส และมี
ความสามารถในการให้บริการได้เป็นอย่างดี ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และให้บริการ
ข่าวสาร ข้อมูล หรือการดาเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ด้วยความเต็มใจและมีความสุขในการให้บริการแก่
ผู้ รั บ บริ ก าร สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ บรรจง ครอบบั ว บาน (2550, หน้ า 79) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ งการศึก ษา
สมรรถนะหลักและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านการบริการที่ดขี องบุคลากรโรงพยาบาลชัยภูมิ ผลการศึกษา
พบว่า แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านการบริการที่ดีของบุคลากรโรงพยาบาลชัยภูมิพบว่า การประชุมเชิง
ปฏิบัติการของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลชัยภูมิและผู้มสี ่วนได้เสีย ได้ทราบระดับ
สมรรถนะด้านการบริการที่ดีของบุคลากร และความไม่ครอบคลุมของการบริการที่ดี ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของ
องค์กร กาหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านการบริการที่ดขี องบุคลากร
1.3 ด้านการพัฒนาตนเอง สภาพการพัฒนา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และความต้องการพัฒนา
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งนีอ้ าจเนื่องมาจาก ครูให้ความสาคัญกับเข้าร่วมประชุม/สัมมนา หรือศึกษาดูงาน
ด้วยตนเองเพื่อศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ วิชาชีพต่าสุด จึงเห็นสมควรว่าควรมีการพัฒนาการเข้าร่วมประชุม /
สัมมนา หรือศึกษาดูงานด้วยตนเองเพื่อศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ สร้างความสนใจและกระตือรือร้นที่จะ
เรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ อยู่เสมอ และมีก ารประชุม หรือ ก ารอบรมทางวิ ชาการต่า ง ๆ มั ก จะเสนอความคิ ด เห็ น ในการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ อยู่เสมอ สอดคล้องกับงานวิจั ยของ ปองทิพย์ เทพอารีย์ (2551, หน้า 87) ได้ทาการวิจัย เรื่อ ง
การศึกษาการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยในภาพรวมพบว่า ครูมี
ความต้องการในการพัฒนาตนเองอยูใ่ นระดับมาก ครูมีความต้องการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องมาจาก
ความต้อ งการพั ฒ นาตนเองที่ ก ล่ า วถึ งนั้น เกี่ ย วข้ อ งกั บมาตรฐานความรู้ ที่ค รู จ ะต้อ งมีค วามรู้ ใ นวิชาชีพ ปัจจุบัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวัดและประเมินผลครูตอ้ งมีความรู้ดา้ นหลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผล
1.4 ด้านการทางานเป็นทีม สภาพการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และความต้องการ
พัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูให้ความสาคัญกับการให้ความช่วยเหลือ เพื่อน
ร่วมงานเมื่อเพื่อนร่วมงานได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือต่าสุด จึงเห็นสมควรว่าควรมีการให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเมื่อเพื่อนร่วมงานได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือ พัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมักจะเข้าไปมีส่วนร่วมเมื่อมีโอกาส และมีการทางานร่วมกันมักจะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่
ละคนอย่างชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชาวนี นาโควงศ์ (2551, หน้า 107-112) ได้ทาการศึกษาเรื่อง สมรรถนะ
การปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า
องค์ประกอบด้านการทางานเป็นทีม เป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเป็นลาดับที่ 8 ตัวบ่งชี้ประกอบด้วย ปฏิบัติงาน
ด้วยความจริงใจต่อกันไม่แบ่งเป็นพรรคเป็นฝ่าย สร้างบรรยากาศในการทางานที่เป็นกันเอง ปรับตัวให้สอดคล้องกับ
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับ ปฏิบัตงิ านร่วมกับผู้บริหาร ครู อย่างเป็นกัลยาณมิตร รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน และ
ร่วมกับครูประจาชั้น ผู้ปกครอง ผู้บริหาร นักการศึกษาพิเศษ หรือบุคคลอื่น ๆ ที่มีความจาเป็นสาหรับการให้ความ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่มีความบกพร่อง ทุกตัวบ่งชี้มีระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
ทั้งครูผู้สอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนเรียนร่วม
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1.5 ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู สภาพการพัฒนา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และ
ความต้องการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูให้ความสาคัญกับวางแผนการใช้
จ่ายและใช้ทรัพยากรในการดาเนินงานอย่างประหยัดต่าสุด จึงเห็นสมควรว่าควรมีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียบ และส่งเสริม สนับสุนนให้บุคคลอื่นปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยรักษาสิทธิของ
ตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน และบุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษา ได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหารในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู และประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นาใน
การอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาและให้การยกย่อง ชื่น
ชมบุคคลที่ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของสมนึก ลิ้มอารีย์ (2552, หน้า 142) ได้
ทาการศึกษาเรื่อง การศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นต่อด้านมีจริยธรรมอยู่ในระดับสูงสุด
และงานวิจัยของพรทิพย์ บุญณสะ (2555, หน้า 97) ได้ทาการศึกษา การพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานของครู 5 อันดับแรก พบว่า ครูยังขาดขวัญกาลังใจและความมุ่งมั่นในการทางาน แผนการปฏิบัติงาน
และวิธีการปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน มีภาระงานที่รับผิดชอบมากทาให้มีเวลาไม่เพียงพอที่จะพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาที่จบทาให้ขาดเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ไม่มคี วามรักและศรัทธาในวิชาชีพและครู ไม่มี
ความเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียน และไม่มตี น้ แบบที่ดที ี่จะยึดเป็นแบบอย่าง
1.6 ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สภาพการพัฒนา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
และความต้องการพัฒนา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งนีอ้ าจเนื่องมาจาก ครูให้ความสาคัญกับความสามารถ
ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญได้ต่าสุด จึงเห็นสมควรว่าควรมีการกาหนดผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ
และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง และดาเนินการวัดผลการจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชา และสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชรอยวรรณ
ประเสริฐผล (2556 , หน้า 49) ได้ทาการศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของ
ครู ใ หม่โ รงเรี ย นเอกชนประเภทสามั ญ ศึก ษา พบว่า ผลการประเมิน ด้ า นความเป็ น ไปได้ ข องรู ปแบบการพั ฒ นา
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา โดยภาพรวมมีความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมาก
1.7 ด้านการพัฒนาผู้เรียน สภาพการพัฒนา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และความต้องการพัฒนา
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งนีอ้ าจเนื่องมาจาก ครูให้ความสาคัญกับโรงเรียนจัดกิจกรรมในการป้องกัน แก้ไข
ปัญหา และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนต่าสุด จึงเห็นสมควรว่าควรมีการจัดกิจกรรมด้านการดูแลตนเอง ให้กับผู้เรียน มีการ
จัดการเรียนรู้วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล สอดแทรกความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทยในการ
จัดการเรียนรู้ และ โรงเรียนจัดกิจกรรมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของเสาวนันท์ ขวัญแก้ว (2554, หน้า 106) ได้ทาการศึกษา สมรรถนะทางวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึก
แก้ปัญหาชีวิตประจาวันมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความตระหนักใน
เรื่องสิทธิมนุษยชน
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1.8 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน สภาพการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และความ
ต้องการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนการ
สอน นักเรียนปฏิบัตติ นตามกติกาของชัน้ เรียนต่าสุด จึงเห็นสมควรว่าควรมีเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน
เป็นปัจจุบัน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดกฎ กติกา ข้อตกลงในชั้นเรียน และจัดทาข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน
อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับงานวิจัยของ เชาวนี นาโควงศ์ (2551, หน้า 107-112) ได้ทาการศึกษาเรื่อง สมรรถนะ
การปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า
องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน มีตัวบ่งชี้ประกอบด้วย จัดมุมป้ายนิเทศหรือสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความบกพร่อง จัดระบบสารสนเทศ หรือสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
ผู้เรียนที่มีความบกพร่อง จัดสภาพห้องเรียนที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความบกพร่องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มี
ความบกพร่องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชัน้ เรียน สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้ผ่อนคลายเป็นกันเอง กาหนดกฎ
ระเบียบในชั้นเรียนให้เหมาะสมจากความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีความบกพร่อง รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนที่มคี วาม
บกพร่อง ส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ชุมชนและสังคมเข้าใจและ
ยอมรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องและประชุมและพบปะผู้ปกครองของผู้เรียนที่มีความบกพร่องให้เข้าใจและยอมรับ
ความบกพร่องผู้เรียน ทุกตัวบ่งชีม้ รี ะดับสมรรถนะการปฏิบัตงิ านอยู่ในระดับมาก
1.9 ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน สภาพการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ใ น
ระดับปานกลาง และความต้องการพัฒนา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก ครูให้ความสาคัญ
กับการดาเนินการตามกระบวนการวิจัยที่วางไว้อย่างเป็นระบบต่าสุด จึงเห็นสมควรว่าควรมีการรวบรวม จาแนก จัด
กลุ่ม สภาพปัญหาของผู้เรียน วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเพื่อกาหนดแนวทางการแก้ไข และมักวาง
แผนการทาวิจัยล่วงหน้า สารวจปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อวางแผนพัฒนาผู้เรียน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเสาวนันท์ ขวัญแก้ว (2554, หน้า 106) ได้ทาการศึกษา สมรรถนะทางวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการจัด การ
จัดทาแผนงานโครงการเพื่อการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ การเขียนรายงานและ
การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
1.10 ด้านภาวะผู้นาครู สภาพการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และความต้องการพัฒนา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูให้ความสาคัญกับการยอมรับข้อมูลป้อนกลับเกี่ ยวกับ
ความคาดหวังด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนจากผู้ปกครองต่าสุด จึงเห็นสมควรว่าควรมีการคอยกระตุ้นให้ผู้อ่ืนเกิดการ
เรียนรู้ ร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น และให้ความสนใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ปัจจุบัน เพื่อให้ได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากผู้ปกครอง ชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีรัตน์ พัฒน
เธียร (2552 ,หน้า 69) กล่าวว่า ภาวะผู้นาครูนั้นเป็นการแสดงออกของครูในการร่วมกันทางานอย่างร่วมมือรวมพลัง
นาไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดจนการมีความสัมพันธ์ และความเกี่ยวข้องต่าง ๆ
ระหว่างครูแต่ละบุคคลภายในสถานศึกษารวมไปถึงความสามารถของครูในการนาทั้งการนาในห้องเรียน การนานอก
ห้องเรียน และการนาครูคนอื่น ๆ โดยปราศจากการใช้อทิ ธิพลในการกระตุ้น ชักจูงเพื่อนครูให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มี
ความรับผิดชอบต่อความตัดสินใจ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา เข้าร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน และให้ความ
ร่วมมือรวมพลังในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายร่วมภาวะผู้นาครูที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจะต้อง
ให้ความสาคัญกับความเชื่อใจ การสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอันดับแรก
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1.11 ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ สภาพการพัฒนา โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และความต้องการพัฒนา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก ครู
ให้ความสาคัญกับความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนต่าสุด จึงเห็นสมควรว่าควรมีการวางแผนในการสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ ที่ดี แ ละความร่ ว มมือ กั บชุม ชนทุ ก ภาคการศึก ษา ร่ ว มกั น สร้ า งเครือ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งครู
ผู้ ปกครอง ชุม ชนองค์ ก รอื่น ๆ และเป็ น ผู้ ประสานให้ ชุม ชนเข้ า มามีส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมต่า ง ๆ ของสถานศึก ษา
สอดคล้องกับสอดคล้องกับวุทธิศักดิ์ โภชนุกูล (2555) ที่กล่าวว่าการที่จะสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนนัน้ จะต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของชุมชนที่มีต่อการศึกษา และต้องศึกษาบทบาทหน้าที่ของ
โรงเรียนที่มีตอ่ ชุมชน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในอดีต ปัจจุบันรวมถึงปัญหาอุปสรรคและเจตคติ
ของชุมชนที่มีต่อโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. สภาพการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จากผลการศึกษาพบว่า
ด้านการพัฒนาผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าทุกด้าน ดังนัน้ สถานศึกษาควรสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน
ในการจัดการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน และนาข้อมูลนักเรียนไป
ช่วยเหลือ/พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมเป็นรายบุคคล
2. ความต้องการการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนพระปริยัตธิ รรมแผนกสามัญศึกษา จากผลการศึกษา
พบว่า ด้านภาวะผู้นาครู มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าทุกด้าน ดังนั้ นสถานศึกษาควรสนับสนุนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในที่ประชุมอย่างสร้างสรรค์ สร้างบรรทัดฐานให้ครูในโรงเรียนให้เกียรติเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น
ให้ครูที่ได้รับการอบรมได้มโี อกาสขยายผลการอบรมแก่ครูคนอื่น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิธีการพัฒนาสมรรถนะตามความต้องการของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของครู
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูในด้านอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการพัฒนาของครูโรงเรียนพระปริยัตธิ รรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
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มา ณ โอกาสนี้
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กระบวนการนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา
The Policy Process to Prevent and Solve Forest Fires and Haze Problems,
Phayao Province
นพดล ดวงแก้ว1* และ วีระ เลิศสมพร2
Nopphadon Duangkeaw1* and Veera Lertsomporn2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการนโยบายป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
จังหวัดพะเยา และเพื่อเสนอแนะแนวทางในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน จังหวัดพะเยา กาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญโดยใช้คุณสมบัติของความเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในส่วนของผู้
กาหนดนโยบาย ผู้นานโยบายไปสู่การปฏิบัติ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัด
พะเยา รวมทั้งสิ้นจานวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง และแบบสังเกต ผล
การศึกษา พบว่า
1. กระบวนการนโยบายป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย การระบุ
ปัญหา การจัดลาดับความสาคั ญของปัญหา การกาหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ทางเลือก การนานโยบายไป
ปฏิบัติ และการประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไข
2. ข้อเสนอแนะแนวทางในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการนโยบายป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอก
ควัน จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย (1) การกาหนดนโยบายป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ได้แก่ ควรมี
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และควรมีการตั้งงบประมาณล่วงหน้าทุกปี (2) การนานโยบาย
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันไปสูก่ ารปฏิบัติ ได้แก่ เน้นการทางานแบบบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ
เช่น สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และควรให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชน
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และวิธีป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นต้นและ (3) การประเมินผลนโยบายป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ได้แก่ ควรมีการจัด
ประชุมเพื่อติดตามผลการดาเนินงานเป็นระยะเพื่อปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหา
และพื้นที่ รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้เพียงพอ เป็นต้น
คาสาคัญ: ไฟป่า หมอกควัน กระบวนการนโยบาย
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Abstract
The purpose is to study the policy process of prevent and solve forest fires and haze problems, Phayao
province and to propose guidelines for each step of the process of policy to prevent and solve forest fires and haze
problems, Phayao province determine the critical data by users. Property of the person involved on the part of
policy makers. Policy leaders into action And stakeholders to solve forest fires and haze problems, Phayao province.
A total of 25 instruments were semi-structured in-depth interviews and observational. Results showed that:
1. The Policy Process to prevent and solve forest fires and haze problems, Phayao province include Identify
problems, prioritize the issues, objectives, analysis, selection, implementation and evaluation and improvement.
2. Recommendations in each stage of the policy process, preventing and mitigating forest fires and haze
problems, Payao province. 1) Policy to prevent and solve forest fires and haze and should be clearly assigned
responsibilities and should be budgeted in advance every year. 2) Adopting a policy to prevent and solve forest
fires and haze into practice and focusing on work integrated with other agencies such as the media, government
agencies private sector and people, should provide knowledge and understanding of the public about the impact
caused by forest fires and haze and how to prevent crashes, forest fires and haze continues, and 3) evaluation of
policies to prevent and tackle forest fires and smog are supposed to have a meeting to follow up the implementation
is to improve the plan, work to be appropriate to the problems and space, Including support equipment to prevent
and solve forest fires and haze enough.
Keywords: forest fires, haze, process of policy

บทนา
ไฟป่า ถือได้ว่าเป็นภัยทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อสัตว์ป่า ระบบนิเวศน์ของป่า รวมทั้งความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ ไฟป่ามีสาเหตุการเกิดอยู่ 2 สาเหตุใหญ่ ๆ คือ ไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และไฟป่าที่
เกิดจากมนุษย์ (ทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ) ซึ่งสอดคล้องกับ กรมป่าไม้ (2556, สื่อออนไลน์) กล่าวว่า ไฟป่าเป็น
ปัญหาที่มีพ้ืนฐานมาจากปัญหาจิตวิทยาสังคม โดยพื้นฐานของสังคมไทยเป็นสังคมที่ “ทาอะไรตามใจ คือไทยแท้” จึง
ขาดระเบียบวินัย มักง่าย ขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เอกลักษณ์ดังกล่าวมีผลให้ประชาชนทาให้เกิดไฟไหม้ป่า
โดยความประมาทเลินเล่อ มักง่าย ขาดความสานึกหวงแหนทรัพย์สินที่เป็นของส่วนรวม ดังนั้น ปัญหาไฟป่าจึงมี
หนทางแก้ไขได้ โดยการปลูกฝังระเบียบวินัย จิตสานึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ตลอดจนให้การศึกษาเพื่อให้
ประชาชนตระหนักถึงมหันตภัยอันเกิดจากไฟป่า และทราบถึงวิธีการป้องกันไฟป่า เมื่อประชาชนมีระเบียบวินัย มี
จิตสานึกความรับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาไฟป่าเป็นอย่างดีแล้ว ก็มั่นใจได้ว่าประชาชนจะให้ความร่วมมือ
โดยเลิกจุดไฟเผาป่า ซึ่งการเลิกจุดไฟเผาป่าและให้ความร่วมมือในการป้องกันไฟป่า จะไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจของประชาชนแต่อย่างใด ประชาชนยังคงสามารถเก็บหาของป่า หรือทากิจกรรมอื่น ๆ ที่ต้องใช้ไฟในป่า
ได้ดังเดิม เพียงแต่ต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าขึ้นเท่านั้นเอง การแก้ปัญหาไฟป่าทุกภาคส่วนของชุมชน
ต้องมีสว่ นร่วมในการกาหนดรูปแบบ วิธีแก้ไข การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ หอกระจายเสียงในหมู่บ้านผ่านสื่อต่าง ๆ ใน
ชุมชน ทาป้ายประชาสัมพันธ์ร่วมกับโรงเรียน สาธารณสุข ประชุมกลุ่มแม่บ้าน ในความรู้เรื่องไฟป่า ซึ่งเมื่อทุกฝ่ายได้
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เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้การแก้ไขไฟป่า และการเผาป่าแล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวก็จะบรรเทา และในที่สุดอาจไม่
เกิดขึน้ ก็ได้
โดยส่วนใหญ่ไฟป่าจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีอากาศแห้งแล้ง คือ เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน จากข้อมูลสถิติ
การเกิดไฟป่าของประเทศไทย ช่วงเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 พบว่า เกิดไฟป่าทั้งสิ้น 6,745 ครั้ง
ซึ่งหากเปรียบเทียบข้อมูลสถิติการเกิดไฟป่าในช่วงเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 พบว่า ไฟป่าในรอบ
ปี 2559 มีอัตราการเกิดไฟป่าสูงขึน้ ร้อยละ 32.76 และภูมภิ าคที่เกิดไฟป่ามากที่สุด คือ ภาคเหนือ รองลงมา คือ ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ และในส่ ว นของภาคเหนือ พบว่า จั ง หวั ด ที่ เกิ ด ไฟป่ ามากที่ สุ ด คือ
เชียงใหม่ รองลงมา คือ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน และตาก (ส่วนควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์
พืช, 2559, สื่อออนไลน์)
การเกิดไฟป่าและหมอกควัน เป็นปัญหาระดับประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
และปัญหาสุขภาพของประชาชน โดยภาคเหนือถือได้วา่ เป็นพื้นที่ที่เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันมากที่สุด เนื่องจาก
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่า และประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ประกอบกับมีประชาชนชาวเขาอาศัยอยู่เป็น
จานวนมาก ซึ่งการเกิดไฟป่าและหมอกควัน มีสาเหตุมาจาก การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เช่น การเผาตอซัง
ข้าวโพด เศษฟางข้าว ตอซังข้าว รวมถึงการเผาป่าเพื่อหาของป่า และการเผาป่าเพื่อทาไร่ของเกษตรกร เป็นต้น
จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และมีปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควันเป็นลาดับต้น ๆ
ของภาคเหนือ และได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟป่าและหมอกควันเป็นประจาทุกปี (ส่วนควบคุมไฟป่า กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2559, สื่อออนไลน์)
ในปี 2559 จังหวัดพะเยา มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 เกินมาตรฐาน (120) ระหว่างเดือน มกราคม–
เมษายน 2559 จานวน 22 วัน และเกิดฮอตสปอต 405 จุด ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่ง
หากเปรียบเทียบข้อมูลการเกิดไฟป่า พบว่า ปี 2559 เกิดไฟป่า 131 ครัง้ มีพ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 1,400 ไร่ หากเมื่อเทียบกับ
ปี 2558 ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่า ปี 2559 เกิดไฟป่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ของปี 2558 โดยอาเภอที่เกิดไฟป่ามากที่สุด
คือ อาเภอปง โดยมีสาเหตุของการเกิดไฟป่า คือ การเผาป่าเพื่อหาของป่า เผาวัสดุทางการเกษตร เป็นต้น (องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา, 2560)
ทั้งนีจ้ ากผลการดาเนินการในปี 2560 พบว่า อัตราการเกิดไฟป่าใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ลดลงจากปี 2559
คิดเป็นร้อยละ 17.43 ส่วนจังหวัดพะเยา มีอัตราการเกิดไฟป่าลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 47 และการเกิดจุด
ฮอตสปอต ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 39 โดยจังหวัดที่จุดความร้อนลดลงมากที่สุด คือ จังหวัด
เชียงราย สาหรับจังหวัดพะเยา พบว่า อาเภอที่จุดความร้อนลดลงมากที่สุด คือ อาเภอปง รองลงมา คือ อาเภอเมือง
และอาเภอเชียงคา ตามลาดับ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา, 2560)
กระบวนการที่ผ่านมาพัฒนาดีขึ้น คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มที่คลี่คลายกว่าปีที่ผ่านมา งบประมาณปี 2561
เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561 คาดการณ์ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีการพัฒนาทาให้สถานการณ์ดีขึ้น
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากระบวนการนโยบายป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา ตัง้ แต่การ กาหนด
นโยบาย การนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบัติ การกากับติดตาม และการประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ใช้ประโยชน์ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
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วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษากระบวนการนโยบายป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การศึกษา “กระบวนการนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา” ผู้ศึกษาได้
กาหนดขอบเขตในการศึกษาตามกระบวนการนโยบายสาธารณะ ดังนี้ 1) การกาหนดนโยบาย คือ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดปัญหา จัดลาดับความสาคัญของปัญหา กาหนดวัตถุประสงค์ และ
วิเคราะห์ทางเลือก ในการดาเนินการเพื่อจัดการกับปัญหานั้น 2) การนานโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันไปสู่การปฏิบัติ เป็นการวางแผนการดาเนินงานตามนโยบายโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้
การปฏิบัติงานตามนโยบายบรรลุเป้าหมาย 3) การประเมินผลนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
เป็นการประเมินผลการนานโยบายไปปฏิบัติ ทั้งระหว่างการปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติ เพื่อนาปัญหาหรือข้อค้นพบมา
พิจารณาแก้ไข หรือประเมินทางเลือกเพื่อให้การปฏิบัตงิ านดาเนินไปสูเ่ ป้าหมายที่กาหนดไว้
Formulation
การกาหนดนโยบาย
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน

Policy Implementation
การนานโยบายป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ไปปฏิบัติ

Policy Evaluation
การประเมินผลนโยบายป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน

วิธีวิทยาการวิจัย
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ กาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้คุณสมบัตขิ อง
ความเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของผู้กาหนดนโยบาย ผู้นานโยบายไปสูก่ ารปฏิบัติ ผู้กากับติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงาน เป็นเกณฑ์ในการกาหนดกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ และเกณฑ์ความเป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดความ
เสี่ยงมากที่สุดเป็นเกณฑ์ ประกอบด้วย อาเภอปง อาเภอเมืองพะเยา และอาเภอเชียงคา ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูล
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ โดยกลุ่มตัวอย่างมีจานวนทั้งสิ้น 25 คน จาแนกออกเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ 1) กลุ่มผู้กาหนดนโยบาย กากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน จานวน 4 คน ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พะเยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 และผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 15 2) กลุ่มผู้นานโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยการขอสัมภาษณ์ จานวน 6 คน ได้แก่ นายอาเภอ (ปง เมือง
พะเยา และเชียงคา) หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ป่าไม้จังหวัดพะเยา และ 3) กลุ่มอื่น ๆ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับกระบวนการนโยบายป้องกัน
และแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จานวน 15 คน ได้แก่ กานันและผู้ใหญ่บ้าน อาเภอปง อาเภอเมืองพะเยา และ
อาเภอเชียงคา อาเภอละ 2 คน รวมจานวน 6 คน เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอาเภอปง อาเภอเมืองพะเยา
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และอาเภอเชียงคา อาเภอละ 1 คน รวมจานวน 3 คน ประชาชน โดยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน 3 อาเภอ คือ อาเภอปง อาเภอเมืองพะเยา และอาเภอเชียงคา อาเภอละ 2 คน รวมจานวน 6
คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ และการสังเกตพฤติกรรม ท่าทาง การมีส่วนร่วม และการ
ตอบสนองของบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสาคัญในการตอบโจทย์การศึกษาค้นคว้า
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง คุณลักษณะ (Qualitative
Analysis) โดยนาข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และทุตยิ ภูมมิ าทาการวิเคราะห์ภายใต้วธิ ีการที่สาคัญ ดังนี้ 1) การ
จ าแนกและจั ด ระบบข้ อ มู ล (Typology and Taxonomy) 2) การวิ เ คราะห์ ส รุ ป อุ ป นั ย (Analytic Induction) 3) การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการศึกษา
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมู ลกระบวนการนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
จังหวัดพะเยา สามารถสรุปผลการศึกษาออกเป็น 3 กระบวนการ ดังนี้
1. การกาหนดนโยบายป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา
1.1 การระบุปัญหา พบว่า การเกิดไฟป่าและหมอกควัน เป็นปัญหาระดับประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และปัญหาสุขภาพของประชาชน โดยภาคเหนือถือได้ว่าเป็นพืน้ ที่ที่เกิดปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันมากที่สุด เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่า และประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ประกอบกับมี
ประชาชนชาวเขาอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งการเกิ ดไฟป่าและหมอกควัน มีสาเหตุมาจาก การเผาเศษวัสดุทาง
การเกษตร เช่น การเผาตอซังข้าวโพด เศษฟางข้าว ตอซังข้าว รวมถึงการเผาป่าเพื่อหาของป่า และการเผาป่าเพื่อทา
ไร่ของเกษตรกร เป็นต้น จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และมีปัญหาการเกิดไฟป่าและ
หมอกควันเป็นลาดับต้น ๆ ของภาคเหนือ และได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟป่าและหมอกควันเป็นประจาทุกปี
1.2 การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา พบว่า ผู้บริหารนโยบายจะนาเอาปัญหาที่เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนเป็นปัญหาสาคัญเร่งด่วนที่ตอ้ งมีการดาเนินการป้องกันและแก้ไข เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
หรือไม่เกิดผลกระทบเลย ปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควันถือเป็นปัญหาที่กระทบต่อทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ
ภาคการท่องเที่ยว ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยรวมด้วย
1.3 การกาหนดวัตถุประสงค์ พบว่า คานึงถึงการลดความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนเป็ นหลัก
และอีกประการหนึ่งก็คือ การเน้นให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ประชาชนทุกคนมีจิตสานึกตระหนัก ถึ ง
ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ จากปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งเป็นผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ปลูกฝังให้ประชาชน
มีจิตสานึกในประโยชน์ ข องส่ว นรวมเป็น หลัก และเพื่อเป็นการลด ละ เลิก การเผาป่า การเผาวัสดุเหลือใช้ ท าง
การเกษตร รวมถึงการเผาขยะภายในบ้านเรือนประชาชน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดหมอกควัน ที่กระทบต่อระบบ
สุขภาพ รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวด้วย
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1.4 การวิเคราะห์ทางเลือก พบว่า สิ่งแรกที่คานึงถึงนั่น คือ การให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
ลดการเกิดไฟป่าและหมอกควัน อันเป็นสาเหตุต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจ ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องคานึงอีกประการ คือ
ความเป็นไปได้ในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนระบบเครือข่าย
การให้ความช่วยเหลือ การให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เครื่องมืออุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิ าน และงบประมาณ
สนับสนุน ที่เพียงพอ เหมาะสม และสิ่งสาคัญอีกประการหนึ่ง นั่นคือ การมุ่งหมายให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีจิตสานึก ตระหนักรู้ในผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งจะ
นาไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
2. การนานโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไปสู่การปฏิบัติ
พบว่า จังหวัดพะเยา ได้มีการดาเนินการเป็นขั้นตอนเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เช่น มีการจัดประชุมประชาคมเพื่อซักซ้อมทาความเข้าใจ
วางแผนเตรียมความพร้อม จนนาไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทั้งที่เป็นพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ป กติ เพื่อให้
ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้และปฏิบัตติ ามนโยบายได้อย่างถูกต้อง บรรลุเป้าหมายของการดาเนินงาน นั่นคือ การลด
ละ เลิก การเผาป่า เผาเศษวัสดุทางการเกษตร รวมถึงการเผาขยะในครัวเรือน เพื่อลดการเกิดหมอกควันและจุด
ความร้อนในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยตระหนักถึงการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดจิตสานึก
และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่าง
ยั่งยืนในอนาคต
ปัญหาที่เกิดจากการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ พบว่า 1) งบประมาณที่ใช้ในการดาเนิ นงานมีจากัด
ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 2) บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันมี
น้อย ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 3) ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
4) เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาไฟป่ าและหมอกควันมีไม่เพียงพอต่อการใช้ปฏิบัติงานบางครั้งมีแต่อยู่ใน
สภาพใกล้ชารุด หรือไม่พร้อมใช้งาน
3. การประเมินผลนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
จากการปฏิบัติตามนโยบายป้ องกั นและแก้ไขปัญ หาไฟป่าและหมอกควันของจั งหวัด พะเยา พบว่า
สถานการณ์จุดความร้อน จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 16 เมษายน 2561 ลดลงกว่าปี 2560 ในช่วงเวลา
เดียวกัน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี การเผาลดน้อยลง แต่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ แต่เป็นพื้นที่ขนาดเล็กไม่ขยายวงกว้าง
ประชาชนเริ่มให้ความสนใจ และตระหนักในผลกระทบที่ได้รับจากปัญหาการเผาป่าจนทาให้เกิดปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน เนื่องจากหน่วยงานทุกผ่านส่วนได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายช่องทาง การจัดอบรมให้ความรู้ และพัฒนาทักษะที่จาเป็นในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการ
กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน และนามาสู่การปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อให้การดาเนิ นงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้ตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงภายใต้เงื่อนไข
ของเครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร และงบประมาณที่มีอย่างจากัด รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตรง
ตามสภาพพื้นที่และปัญหาที่เกิดขึน้ ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
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ผลจากการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการนโยบายป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้เสนอแนะแนวทางในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการนโยบายป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา ผลจากการสัมภาษณ์สรุปได้ ดังนี้
1. การกาหนดนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
1.1 ต้องมีการคานึงถึงปัญหาที่กระทบต่อประชาชนโดยรวมเป็นสาคัญ
1.2 ควรเชิญผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าประชุมโดยตรง
1.3 สร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรที่ปฏิ บัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน
1.4 มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
1.5 ควรมีการตัง้ งบประมาณล่วงหน้าทุกปี
1.6 ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการเกิดไฟป่าและหมอกควั น
ผลกระทบที่เกิดจากการเกิดไฟป่าและหมอกควัน และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อย่าง
ต่อเนื่อง ไม่เฉพาะช่วงเวลาที่มีประกาศเท่านัน้
2. การนานโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไปสู่การปฏิบัติ
2.1 เน้นการทางานแบบบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน เป็นต้น
2.2 เน้นการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เกิดการเผา
2.3 มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมีการ
เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัด อาเภอ ท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการ
วางแผน การดาเนินงาน
2.4 การอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และวิธี
ป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง
2.5 มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง หลากหลายช่องทาง รวมทั้งการอบรมขั้นตอนการ
ปฏิบัตงิ านให้ทุกภาคส่วนได้มคี วามรู้ สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน
2.6 มีก ารตรวจความพร้ อ มของแต่ล ะหน่ว ยงานในแต่ล ะปี ที่ มทบ. 34 เพื่อ เตรี ย มความพร้ อ มทั้ง
เครื่องมือและบุคลากรในการเข้าไปปฏิบัตงิ าน
2.7 ในส่วนของพื้นที่ที่เกิดปัญหาซ้าซ้อน “ควรมีการประชุมเพื่อมอบนโยบายการดาเนินงานให้แต่ละ
เขตพื้นที่ ที่มีการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มีจุดตรวจ จุดคัดกรอง มีจุดเฝ้าระวังไฟป่า และมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่
ครบถ้วน
2.8 ในส่วนของพื้นที่ทั่วไป “ควรมีการให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อสร้า งความเข้าใจ และตระหนักใน
ผลกระทบที่เกิดจากการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อให้เกิดจิตสานึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และ
หมอกควัน อย่างยั่งยืน
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2.9 มีการปรับปรุงแผนการปฏิบัตงิ าน มีการฟื้นฟูในการซักซ้อมการปฏิบัตงิ าน สร้างความเข้าใจให้กับ
ทุกๆภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และที่สาคัญคือ ภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่”
2.10 มีการจัดประชุมประชาคมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการ
วิเคราะห์ความเร่งด่วนของปัญหา หรือพื้นที่เสี่ยง ที่ต้องให้ความสาคัญ และติดตามเป็นกรณีพิเศษ แต่ในส่วนของพื้นที่
อืน่ ๆ เราก็ไม่ได้ละเว้น มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นระยะ ๆ โดยเน้นย้ากับ
ผู้นาหมู่บ้าน ทั้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ให้ช่วยสอดส่อง เพื่อเป็นการป้องกันการ
เกิดไฟป่าและหมอกควัน
3. การประเมินผลนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
3.1 ควรมี ก ารจั ด ประชุ ม เพื่ อ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานเป็ น ระยะ โดยให้ แ ต่ พ้ื น ที่ ร ายงานผลการ
ดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และกระทบต่อการดาเนินงาน
3.2 ควรมีการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน มีการฟื้นฟูในการซักซ้อมการปฏิบัติงาน สร้างความเข้าใจ
ให้กับทุกๆภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และที่สาคัญคือ ภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่
3.3 ควรมีการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและพื้นที่ รวมถึงการ
สนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันทั้งจังหวัดพะเยา
3.4 ควรมีก ารรณรงค์ และประชาสัม พั นธ์ อ ย่างจริ ง จัง รวมทั้ ง การอบรมขั้น ตอนการปฏิบัติงานให้
ทุกภาคส่วนได้มีความรู้ สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน
ผลการสังเกตพฤติกรรม ท่าทาง การมีส่วนร่วม และการตอบสนองของบุคคลที่มีต่อกระบวนการ
นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา พบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มีการเชิญ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เช่น นายก อบจ.พะเยา นายอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน
และภาคประชาชน ของจังหวัดพะเยา ประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัด
พะเยา และมีการเตรียมความพร้อมของกาลังพล เครื่องมือ และอุปกรณ์ เช่น การจัดงานรวมพลัง อภปร. และ
เครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มาตรการชิงเผา หน่วยงานท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อม เช่น การอบรม
เชิงปฏิบัตกิ าร การซ้อมแผนในสถานการณ์จริง การติดป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายงดเผาเด็ดขาด และการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปผ่านทางสื่อ วิทยุ โทรทัศน์ รถโฆษณาประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เสียงตามสายในหมู่บ้าน
และชุมชน เป็นต้น

สรุปผลและอภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ค้นพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา โดยอภิปรายได้ดังต่อนี้
1. อภิปรายผลกับแนวคิดกระบวนการนโยบายสาธารณะ ดังนี้
1.1 กระบวนการนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
จากการศึกษา พบว่า จังหวัดพะเยามีการปฏิบัติงานตามกระบวนการนโยบายป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมีระบบและกลไกการดาเนินงาน และมีการกาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจน กล่าวคือ มีการมอบหมายนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับอาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน
มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งาน และมี ก ารจั ด ตั้ ง กองอ านวยการกลางเพื่ อ ก ากั บ ติ ด ตาม และประเมิน
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สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาที่พบ คือ มีการสั่งการซ้าซ้อน บางครั้งนโยบายไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และ
สภาพปัญหา งบประมาณ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงประชาชนไม่มีความรู้ ไม่สนใจ และไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มีเพียงประชาชนบางส่วนที่เคยได้รับผลกระทบและอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเท่านั้นที่ให้ความสนใจ
และเห็นความสาคัญของปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามกระบวนการนโยบาย
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนในอนาคต ควรมีการ
ดาเนินการดังนี้ 1) มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัตงิ านที่ชัดเจน 2) ควรให้แต่ละพื้นที่ได้จัดทาแผนปฏิบัตงิ านที่
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และสภาพปัญหา โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุม ชน 3) มีการสนับสนุน งบประมาณที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและการดาเนินงานที่แท้จริง 4) พัฒนาบุคลากรและประชาชนทั่วไปให้มคี วามรู้และทักษะใน
การปฏิบัติง านป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาไฟป่ าและหมอกควั น 5) จั ด เตรี ย มเครื่อ งมือ อุ ปกรณ์ ใ ห้ เพีย งพอต่อ การ
ปฏิบัติงาน 6) มีการอบรมให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 7) มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง และอย่างต่อเนื่ อง ไม่
เฉพาะช่วงเวลาที่เกิดปัญหาเท่านั้น ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับการอธิบายของ อลิสา อินทร์ประเสริฐ (2554,
สื่อออนไลน์) ที่กล่าวว่า ความสาเร็จของนโยบายสาธารณะขึน้ อยูก่ ับปัจจัยสาคัญหลายประการ ได้แก่
ประการแรก เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน นโยบายสาธารณะที่จะนาไปสู่ความสาเร็จต้อง
ระบุเป้าประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความคาดเคลื่อนในการนานโยบายไปปฏิบัติ นโยบายสาธารณะใดก็
ตามที่มีเป้าประสงค์ไม่ชัดเจน มีโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวในการนานโยบายปฏิบัตสิ ูง
ประการที่สอง ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการนานโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ
นโยบายที่สาคัญจะต้องมีหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงและการนานโยบายไปปฏิบัติ
จะต้อ งมีก ลไกการควบคุ ม ก ากั บ และตรวจสอบอย่างใกล้ ชิด เพื่อ ให้ มั่ น ใจว่า การนานโยบายไปปฏิบัติจะบรรลุ
เป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประการที่สาม ต้องมีงบประมาณสนับสนุนการนานโยบายไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมนโยบายใดที่ไม่มี
งบประมาณสนับสนุน นโยบายนั้นจะไม่มีโอกาสปรากฏเป็นจริง จะเป็นได้แต่เพียงการแสดงความตั้งใจหรือการพูดที่
ไม่มีการกระทา กรณีเช่นนี้ไม่เรียกว่าเป็นนโยบายสาธารณะ เพราะนโยบายสาธารณะในส่วนที่รัฐบาลเลือกจะกระทา
ต้องกระทาให้เป็นรูปธรรม และปรากฏเป็นจริง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ตอ่ เมื่อมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเหมาะสมเท่านัน้
ประการสุดท้าย ต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชน การที่ประชาชนให้การสนับสนุนนโยบายใด
แสดงว่า นโยบายนั้นสอดคล้องกับค่านิยมและความต้องการของประชาชน การสนับสนุนจากประชาชนจะเป็นพลัง
สาคัญในการผลักดันให้การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัตบิ รรลุเป้าหมาย
1.2 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
จากการศึกษา พบว่า จังหวัดพะเยามีการปฏิบัติงานตามกระบวนการนโยบายป้อ งกันและแก้ ไ ข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมีระบบและกลไกการดาเนินงาน และมีการกาหนดวัตถุประสง และเป้าหมายการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจน แต่ประชาชนไม่มีความรู้ ไม่สนใจ และไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน มีเพียงประชาชนบางส่วนที่เคยได้รับผลกระทบและอยู่ ในพื้นที่เสี่ยงเท่านั้นที่ให้ความสนใจและเห็น
ความสาคัญของปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามกระบวนการนโยบายป้องกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หาไฟป่ า และหมอกควั น จั ง หวั ด พะเยา มีประสิ ทธิ ภ าพและเกิ ด ความยั่ ง ยืน ในอนาคต ควรมีก าร
ดาเนินการ คือ 1) อบรมให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการ
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ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2) มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง และอย่างต่อเนื่อง ไม่
เฉพาะช่วงเวลาที่เกิดปัญหาเท่านัน้
ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับการอธิบายของ ประมวล ชวนจิ ต (2560, สื่อออนไลน์) ที่กล่าวว่า
แนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ การป้องกันไม่ให้ประชาชนจุด
ไฟเผาป่า โดยดาเนินการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และทาความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากร
ป่าไม้ ความจาเป็นที่จะต้องดูแลรักษา ตลอดจนผลเสียที่จะเกิดขึน้ หากมีการบุกรุกทาลายหรือเผาป่า เพื่อให้ประชาชน
เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง เลิกจุดไฟเผาป่า และหันมาให้ความร่วมมือป้องกันไฟป่า การรณรงค์ป้องกันไฟป่าสามารถ
ดาเนินการได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ การแจกจ่ายสิ่ง
ตีพิมพ์และเอกสารเผยแพร่การจัดนิทรรศการ การให้การศึกษา การจัดฝึกอบรม ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านป่าไม้ เป็นต้น ในส่วนของประชาชนสามารถดาเนินการป้องกันไฟป่า ดังนี้
1. เมื่อทาการเผ่าไร่ในพื้นที่ควบคุมดูแลไฟไม่ให้ลุกลามเข้าไปในป่า และควรทาแนวป้องกันไฟป่า ก่อน
เผาทุกครั้ง
2. ไม่จุดไฟเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ และไม่จุดไฟเล่นด้วยความสนุก หรือคึกคะนอง
3. ระมัดระวังการใช้ไฟ เมื่ออยูใ่ นป่าหรือพักแรมในป่า หากมีความจาเป็นต้องใช้ไฟ ควรดับไฟให้หมด
ก่อนออกจากป่า
4. เมื่อพบเห็นไฟไหม้ป่า หรือสวนป่า ให้ช่วยกันดับไฟป่า หรือแจ้งหน่วยราชการที่อยูบ่ ริเวณใกล้เคียง
5. มีส่วนร่วมด้านการประชาสัมพันธ์ ชี้ให้เห็นความสาคัญของป่าไม้และความเสียหายที่เกิดจากไฟป่า
และโทษที่จะได้รับ หรือเป็นอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
6. ช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ในการส่องดูแลไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่ารวมทั้งช่วยจับกุมผู้ฝ่าฝืนมาลงโทษ
ตามกฎหมาย เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอื่นต่อไป
และสอดคล้องกับการอธิบายของ Brown and Davis (1973) ที่กล่าวว่า การป้องกันไฟป่า (forest fire
prevention) คือ ความพยายามในทุกวิถีทางที่ไม่ให้เกิดไฟป่าขึ้น เช่น การให้การศึกษา เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้
และไฟป่า แก่ประชาชนทุกชั้นอายุ ทั้งคนที่อาศัยอยู่ในเมืองและชนบท โดยใช้ส่ือต่าง ๆ เช่น สิ่งตีพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
การสาธิต และการติดต่อส่วนตัว เป็นต้น รวมถึง การออกกฎหมาย เนื่องจากกิจกรรมหลายอย่างของมนุษย์ไม่
สามารถควบคุมได้ด้วยการให้การศึกษา จึงต้องออกกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันไฟป่า สาหรับการ
เตรียมการดับไฟป่า (forest fire pre - suppression) คือ การเตรียมความพร้อมเพื่อดับไฟป่าก่อนหน้าที่จะถึงฤดูไฟป่า
ซึ่งต้องเตรียมการใน 3 ทางด้วยกัน คือ
1. เตรียมคน จัดองค์กรดับไฟป่า เตรียมความพร้อมของพนัก งานดั บไฟป่า ด้วยการจัดกาลังคน
เตรียมพร้อมในการดับไฟป่า
2. เตรี ย มเครื่ อ งมื อ ได้ แ ก่ เครื่อ งมือ ดั บไฟป่ า ทุ ก ชนิ ด รวมทั้ ง อุ ปกรณ์ ส่ื อ สาร และยานพาหนะ
ให้สามารถใช้การได้ตลอดเวลา
3. การฝึกอบรม คือ การเตรียมพนัก งานดับไฟป่าให้มีความรู้ และทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า
ตลอดจนยุทธวิธีในการดับไฟป่า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดับไฟป่า และประการ
สาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การตรวจหาไฟ (forest fire detection) เป็นระบบการตรวจหาไฟ ในช่วงฤดูไฟป่า เพื่อให้
ทราบว่ามีไฟไหม้ป่าขึ้นที่ใด โดยการลาดตระเวน ด้วยการเดิน การใช้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ การสังเกตการณ์
จากหอดูไฟ และการตรวจหาไฟทางอากาศโดยใช้เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์
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และสอดคล้องกับการอธิบายของ กรมป่าไม้ (2557, สื่อออนไลน์) ที่กล่าวว่า ในการป้องกันและ
แก้ปัญหาไฟป่า ทุกภาคส่วนต้องมีการดาเนินการแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักรู้ถึงอันตราย
และการป้องกันไฟป่า โดยสามารถดาเนินการ ดังนี้
1. ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาท ดังนี้
1.1 มีก ารส่ ง เสริ ม อาชีพ ให้ แ ก่ ประชาชนในเขตชนบทให้ มีร ายได้ เ พื่อ สามารถเลี้ ย งตั ว เองและ
ครอบครัว เพื่อลดการเผาป่าเพื่อทาไร่เลื่อนลอย หาของป่า หรือทาการเกษตร
1.2 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากไฟป่า รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า
1.3 ปลูกฝัง และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม
1.4 มีการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า อย่างต่อเนื่อง เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. ประชาชนทุกคน มีบทบาทดังนี้
2.1 ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพเสริม ทาให้ลดการหาของป่า เผาป่าเพื่อหาของป่า
เป็นต้น
2.2 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตราย และผลกระทบของไฟป่า รู้สึกมีส่วน
ร่วมและหวงแหนป่า มีทัศนคติที่ดตี อ่ ปัญหาไฟป่า
2.3 เมื่อประชาชนมีความรู้ มีความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาและอันตรายของไฟป่า ก่อให้เกิด
ความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง และตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ สังคมส่วนรวมในการกระทาของ
ตนเอง
2.4 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และการป้องกันไฟ
ป่า ส่งผลต่อการลดการเกิดไฟป่าได้อย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับการอธิบายของ แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดพะเยา
มาตรการที่ 1 การป้องกัน และการเตรียมความพร้อม ดาเนินการช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ โดยดาเนินการ ดังนี้ 1) จัดตั้งศูนย์อานวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดพะเยา 2) การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน โดยจัดหน่วยประชาสั มพันธ์เคลื่อนที่ออกไป
พบปะพูดคุยกับประชาชนโดยตรง การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง การเผยแพร่ความรู้ในรูปของการจัด
กิจกรรม เช่น การจัดเป็นนิทรรศการ การให้การศึกษา การฝึกอบรม การจัดทาสิ่งตีพิมพ์ ได้แก่ โปสเตอร์ แผ่นปลิว
แผ่นพับ รูปลอก ปฏิทิน เขียนคาขวัญหรื อ บทความสั้ น ๆ และการจัดทาป้ายประชาสัม พัน ธ์ 3) การสร้างความ
ตระหนักและจิตสานึกเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบของการเกิดไฟป่า แก่ประชาชน 4) การสร้างการมีส่วนร่วมและ
เครือข่าย 5) การสร้างแนวกันไฟ และการลดปริมาณเชือ้ เพลิง และ 6) การเตรียมพร้อมด้านกาลังพล อุปกรณ์ ในการ
ปฏิบัตกิ ารดับไฟป่า
มาตรการที่ 3 การฟื้ น ฟู และการสร้ า งความยั่ ง ยื น โดยด าเนิ น การตลอดเวลาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ดาเนินการ ดังนี้ 1) ปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม 2) ป้องกันรักษาป่า สร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการดูแลรักษาป่า และการป้องกันไฟป่า ในรูปแบบของเครือข่าย 3) จัดระเบียบพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่าให้
ชัดเจน 4) ให้ความรู้ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การงดหรือหลีกเลี่ยงการเผา การใช้
ประโยชน์พ้ืนที่อย่างคุ้มค่า การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ฯลฯ 5) ส่งเสริมการปลูกพืชยืนต้นแบบผสมผสานกับพื ช
หมุนเวียน ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว สร้างพื้นที่สีเขียว และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน และ 6) ส่งเสริมอาชีพ เพิ่ม
รายได้แก่ชุมชน เช่น ศิลปหัตถกรรม การท่องเที่ยว สมุนไพร ฯลฯ
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2. อภิปรายผลกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 กระบวนการนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
จากการศึกษา พบว่า จังหวัดพะเยามีการปฏิบัติงานตามกระบวนการนโยบายป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมีระบบและกลไกการดาเนินงาน และมีการกาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจน แต่ปัญหาที่พบ คือ งบประมาณ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ ไม่ เพียงพอในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงประชาชนไม่มคี วามรู้ ไม่สนใจ และไม่ให้ความร่วมมือ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญณรงค์ สุวรรณคา
(2557) ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการไฟป่าอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาบ้านห้วยดอย ตาบลท่าสาย อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการและควบคุมไฟป่าที่ชุมชนประสบอยู่ คือ
ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์การดับไฟป่าที่ทันสมัย และงบประมาณในการดาเนินการมีนอ้ ย
2.2 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้เสนอแนะแนวทางเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการ
ตามนโยบายการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควั นให้ ประสบผลสาเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของนโยบาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการดาเนินการดังนี้ “1) การให้
ความรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนทุกคน ได้ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพราะหากประชาชนมีความรู้ และมีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ ว ย่อมจะไม่
กระทาการอันใด อันจะก่อให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รัฐบาลก็จะได้ประหยัดงบประมาณในการนามาใช้เพื่อ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในอนาคตอย่างยั่งยืน 2) มีการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน และเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพจริง 3) มีการจัด สรรและสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานอย่าง
เพียงพอ 4) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และ 5) มีการจัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ์ให้เพียงพอ ทันสมัย และอยู่ในสภาพใช้งาน” ผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สวรินทร์ เบ็ญ
เด็มอะหลี (2560) กรณีการศึกษาแม่แจ่มโมเดล ที่ได้เสนอแนะแนวทางในการจัดการไฟป่า คือ การสร้างความร่วมมือ
และบูรณาการจากทุกภาคส่วนโดยใช้แนวคิดเปลี่ยนวิธีคิด สร้างแนวร่วม บริหารบนฐานข้อมูล (อ้างอิงใน ภาคภูมิ
เหล่าตระกูล, 2559; ไทยพับลิก้า, 2559, สื่อออนไลน์) มาตรการป้องกัน รับมือ และสร้างความยั่งยืน โดยมองการ
แก้ ปัญ หาอย่า งยั่ ง ยืน โดยการสร้ า งคุ ณ ภาพชีวิต ที่ ดี แ ก่ ค นในชุม ชน (พรรณี ตั้ง ใจสถาปั ต ย์ , 2560, สื่อ ออนไลน์ )
นโยบายจะยั่งยืนหรือไม่ขึ้นอยู่กับรูปแบบการทางาน พลังความร่วมมืออย่างจริงจังของทุกฝ่าย และต้องมีความ
ต่อเนื่อง ควรให้ความสาคัญกับวิถีของชุมชน หรือสภาพป่าในแต่ละพืน้ ที่ อีกทัง้ จากงานวิจัยข้างต้นที่กล่าวถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน คือ ความคุ้นเคยระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและชาวบ้าน อันเกี่ยวเนื่องกับปัจจัย
อื่น ๆ เช่น การลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อการอบรมให้ความรู้ ต่าง ๆ ฯลฯ เหล่านี้ คือ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (2560) ที่ได้ศึกษา
กรณีเหตุการณ์ไฟป่า: ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 พบว่า สาเหตุการเกิดไฟป่าเกิด
จากมนุษย์เป็นผู้กระทา ซึ่งอาจเป็นการจุดเพื่อหาของป่า หรือการกาจัดวัสดุทางการเกษตร ปัญหาและอุปสรรค
ประกอบด้วย ระดับนโยบาย พบว่า ประชาชนยังมีความรู้ความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับการเผาป่า ระดับปฏิบัติการ
พบว่า อุปกรณ์ดับไฟป่ามีน้อย บางครั้งไม่สะดวกในการใช้งาน ข้อเสนอแนะ พบว่า 1) ควรจัดหาอุปกรณ์ดับไฟป่าให้
เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งาน 2) เพิ่มการเฝ้าระวังในพื้นที่ พบว่า จากสถิติที่ผ่านมา การเกิดไฟป่าลดน้อยลง
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เนื่องจากมีกลุ่มอาสาสมัครไฟป่าประจาหมูบ่ ้าน ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เป็นคนสอดส่องเฝ้าระวัง
ไฟป่า 3) การสร้างจิตสานึกและให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่ประชาชน เนื่องจากการเฝ้าระวังและการดับไฟป่า ตลอดจน
การฟื้นฟูสภาพป่าเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน เพราะผืนป่าเป็นมรดกของประเทศชาติ ดังนั้น ประชาชนทุกคนต้อง
มีหน้าที่และมีส่วนร่วมในการปกป้อง ดูแล และอนุรักษ์ผืนป่า 4) การฝึกซ้อม การวางมาตรการป้องกันไฟป่า และการ
เผชิญแบบบูรณาการ 5) กฎหมายและมาตรการบังคับใช้กฎหมายต้องมีความชัดเจนทั้งในส่วนของหน่วยงานและที่มี
ผลต่อประชาชน และ 6) ระเบียบของทางราชการ ควรเอื้อต่อการเบิกจ่ายและการตั้งงบประมาณสาหรับภารกิจ
เกี่ยวกับการดูแล และป้องกันรักษาป่าไม้ ซึ่งหาก อบต.ไม่สามารถตั้งงบประมาณสาหรับใช้ในกิจกรรมไฟป่าได้ ส่วน
ทางราชการถ้าวัวไม่หายก็ไม่ล้อมคอก กล่าวคือถ้าไม่เกิดไฟป่าก็จะไม่สามารถผลักดันงบประมาณได้ ดังนั้นก็ควรจะ
จัดตั้งกองทุน เพื่อมอบให้แก่กานัน หรือผู้ใหญ่บ้านที่มีพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิ ดไฟป่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศักดิ์ชัย
จงกิจวิวัฒน์ (2559) ที่ได้ศึกษายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
ได้แก่ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกไปพบปะพูดคุยกับประชาชนโดยตรง การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง การเผยแพร่ความรู้ในรูปของการจัดกิจกรรม เช่น การจัดเป็นนิทรรศการ การ
ให้การศึกษา การฝึกอบรม การจัดทาสิ่งตีพิมพ์ ได้แก่ โปสเตอร์ แผ่นปลิว แผ่นพั บ รูปลอก ปฏิทิน เขียนคาขวัญหรือ
บทความสั้น ๆ และการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ 2) ยุทธศาสตร์การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ได้แก่ การประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมความรู้ การนาเกษตรอินทรีย์ปลอดการเผา การออกประกาศกาหนดเขตควบคุมไฟ
ป่าในพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า การจัดทาแผนที่จาแนกพื้นที่ในพื้นที่รับผิดชอบที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟ
ป่า การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามแผนระดมพลดับไฟป่าในสถานการณ์ปกติ สถานการณ์รุนแรง และ
สถานการณ์วิกฤติ การลาดตระเวนตรวจปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น การตรวจติดตามข้อมูล
Hotspot 3) ยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อเพลิง ประกอบด้วย การจัดทาแนวกันไฟป่า การชิงเผาจัดการเชื้อเพลิงในทาง
วิชาการ ด้วยการเผาตามกาหนด การลดปริมาณเชือ้ เพลิงโดยการนาวัชพืชในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ามาเพิ่มมูลค่า
4) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาไฟป่า ได้แก่ สร้างและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนเครื่องมือดับไฟป่าแก่เครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มอบเงินอุดหนุน
สาหรับหมูบ่ ้านเครือจ่ายการแก้ไขปัญหาและหมอกควัน จัดกิจกรรมเสวนา/เวทีเครือข่ายเพื่อระดมความคิดเห็นในการ
วางกฎ กติกา ของชุมชน และรวมไปถึงกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในชุมชน 5) ยุทธศาสตร์การ
ดับไฟป่า ได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสาหรับปฏิบัตงิ านดับไฟป่า และเครื่องมือ/อุปกรณ์ การปฏิบัตงิ าน
ดับไฟป่าของหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มีพนื้ ทีร่ ับผิดชอบ โดยเน้นการเข้าถึงพื้นที่อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ในลักษณะ
บูรณาการร่วมกัน การจัดตัง้ กองอานวยการควบคุมไฟป่าเป็นการเฉพาะสาหรับดาเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ที่
มีความสาคัญเป็นพิเศษ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญณรงค์ สุวรรณคา (2557) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการไฟป่าอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาบ้านห้วยดอย ตาบลท่าสาย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการไฟป่าอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านหัวดอย ตาบลท่าสาย อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย เพื่อให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วม ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของชุมชน ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านหัวดอย และผู้นาชุมชนในตาบลท่าสาย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดไฟป่า ผลเสียของไฟป่า และการจัดการไฟ
ป่าและการมีส่วนร่วมในการจัดการไฟป่าในทุกเรื่อง ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการจัดการและควบคุมไฟป่าที่ชุมชน
ประสบอยู่ คือ ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์การดับไฟป่าที่ทันสมัย การเข้าดับไฟป่าในช่วงกลางคืนทาได้ยาก ประชาชน
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ยังลักลอบเผาป่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว และงบประมาณในการดาเนินการมีนอ้ ยทาให้ปัญหาที่เกิดขึ้นถูกละเลยจาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบุคลากรที่ รับผิด ชอบ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกั บการป้อ งกันและควบคุ มไฟป่ า มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และจัดกิจกรรมเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่าแก่กลุ่มราษฎร และความมีการประชาสัมพันธ์เป็นประจา โดยเฉพาะช่วงฤดู
แล้งที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และส่งเสริมและสร้างจิตสานึกให้ผู้นาชุมชนตระหนักถึงปัญหาไฟป่า รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายในการจัดการไฟป่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฐชยา อุ่นทอง
ดี (2556) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควันในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย 1) ปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ การมีความตระหนักและจิตสานึก การมีความรู้ความเข้าใจและการได้รับผลกระทบจากมลพิษทาง
อากาศจากหมอกควัน และ 2) ปัจจัยด้านการจัดการ ได้แก่ ศักยภาพของผู้นาชุมชน และการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะสาหรับแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข ได้แก่ การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่ประชาชน ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
หรือวิธีการอื่นเพื่อเป็นทางเลือกในการจัดการกับเศษวัสดุทางการเกษตร และในส่วนของภาคประชาชนต้องเปิดใจและ
ยอมรับมาตรการในการดาเนินงานที่จัดขึน้ โดยภาครัฐ รวมทั้งยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียอื่น ๆ ด้วย
ดังนัน้ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้
ประสบผลสาเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ควรมีการดาเนินการดังนี้ “1) การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ แก่ประชาชนทุกคน เพื่อตระหนัก และมีส่วน
ร่วมในการรับผิดชอบต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพราะหากประชาชนมีความรู้ และมีความ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อ มจะไม่กระทาการอันใด อันจะก่อให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รัฐบาลก็
จะได้ประหยัดงบประมาณในการนามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในอนาคตอย่างยั่งยืน 2) มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพจริง 3) มีการจัดสรรแล ะ
สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานอย่างเพียงพอ 4) พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้และทักษะในการปฏิบัตงิ านอย่าง
ต่อเนื่อง และ 5) มีการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ให้เพียงพอ ทันสมัย และอยู่ในสภาพใช้งาน”
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. ในการกาหนดนโยบายป้ องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา ผู้ว่าราชการจังหวัด
พะเยา ควรกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพ
จริง
2. ผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด พะเยา ควรก าหนดหน่ว ยงานที่ รับผิ ด ชอบ ก าหนดวั ต ถุ ประสงค์ เป้ า หมายการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจน และสามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้จริง ในการอบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจ แก่ประชาชนทุก
กลุ่ม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน
3. รัฐบาลควรปรับเปลี่ยนวิธีสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและหมอกควันให้กับแต่ละ
หน่วยงานโดยตรง เช่น ระดับอาเภอ ตาบล หมู่บ้าน โดยพิจารณาจัดสรรให้เพียงพอกับความต้องการใช้ใ นการ
ปฏิบัตงิ าน รวมถึงการใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัตงิ านด้วย
4. รัฐบาลควรปรับปรุงระบบและกลไกในการอนุมัติ เบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ทันต่อเหตุการณ์
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5. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้และทักษะในการปฏิบัตงิ านอย่างต่อเนื่อง
6. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายอาเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนจังหวัด และส่วนท้องถิ่น ต้องจัดหา
เครื่องมืออุปกรณ์ให้เพียงพอ ทันสมัย และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการปฏิบัตงิ านแบบมีส่วนร่วมของประชาชนตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควันในจังหวัดอื่น ที่มลี ักษณะหรือพื้นที่ใกล้เคียงกัน
2. ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดพะเยา
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การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา บ้านนาต้นจั่น
ตาบลบ้านตึก อาเภอศรีสันาลัย จังหวัดสุโขทัย
Towards The Management of Sustainable Cultural Tourism : A Case Study of
Ban Na Ton Chan, BanTuek, Si Satchanalai District, Sukhothai Province
ณิชาดา วิเศษกาศ1* และ ไชยันต์ รัชชกูล2
Nichada Wisetkart1* and Chaiyan Rajchagool2
บทคัดย่อ
การศึก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การศึก ษาเชิง คุ ณ ภาพมี วั ต ถุ ประสงค์ เพื่อ ศึก ษาแนวทางการจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบ้านนาต้นจั่น ตาบลบ้านตึก อาเภอศรีสัชนาลัย
จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ด้ ว ยแนวคิ ด แบบเครื อ ข่ า ย (Network Governance) ซึ่ ง หมายถึ ง การบริ ห ารเครื อ ข่ า ยภาครั ฐ ที่ มี
องค์ประกอบสาคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 2. การออกแบบเครือข่าย 3. การบรูณาการ
และเชื่อมโยงการดาเนินการ 4. การสร้างความน่าเชื่ อถือ 5. การปฏิรูปทรัพยากรมนุษย์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
จานวน 11 คน การวิเคราะห์ข้อมูลจัดทาโดยแยกประเด็นตามขอบเขตของเนื้อหา โดยการนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทฤษฎีดา้ นการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
รวมถึงการบริหารจัดการแบบแนวคิดการจัดการแบบเครือข่ายมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ การจัดกระทาข้อมูลจะ
ใช้วธิ ีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation)
ผลการศึกษา พบว่า แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนบ้านนาต้นจั่นมีศักยภาพใน
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ด้านการบริการ
และการให้ประสบการณ์ที่มีคุณภาพแก่นักท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนสาหรับการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยแนวคิดการจัดการภาครัฐแบบเครือข่ายนัน้ ยังไม่มีการเชื่อมโยง
ของเครือข่ายการท่องเที่ยว เนื่องจากว่าในชุมชนบ้านนาต้นจั่น ยังคงเน้นการจัดการแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ใน
ชุมชนเท่านั้นซึ่ งไม่ได้ เน้นการขยายเครือ ข่ายให้ค รอบคลุมถึ งหน่ว ยงานอื่น ๆ โดยกลุ่มการจัดการการท่ องเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรมมองว่าในชุมชนมีศักยภาพที่โดดเด่นด้านทรัพยากร และความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ฉะนั้นชุมชนจึงเน้นการสร้างการเติบโตร่วมกันในชุมชนบนพื้นฐานของศักยภาพด้านต่าง ๆ เป็นสาคัญ
ทาให้การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังกล่าวดาเนินการโดยชุมชนที่มีผู้นาที่เข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบมากว่าสิบปี และกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนบ้านนาต้นจั่นยังมีแนวคิดที่จะพัฒนางาน
โดยยึดแนวคิดการจัดการภาครัฐแบบเครือข่าย เพื่อให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนต่อไป
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คาสาคัญ: การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การจัดการภาครัฐแบบเครือข่าย บ้านนาต้นจั่น

Abstract
The research aimed at exploring sustainable cultural tourism and cultural management of Ban Na Ton
Chan through the lens of Network Governance at Sisatchanalai District Sukhothai Province. The research adopted
qualitative methodology. There were 11 key informants in total. The study was explored base on the theoretical
perspective of cultural tourism and sustainable tourism and Network management.
The study indicated that Sustainable Cultural Tourism Management in this Case Study was found to
initiate sustainable cultural tourism. There is potential to manage all aspects of sustainable cultural tourism. Tourism
resources, the service and quality experience for tourists were satisfied. Tourism Management and community
participation for the cultural tourism management of Ban Na Ton Chan are likely to align with the concept of
network governance. However, there is not yet a link to form a proper network since Ban Na Ton Chan villagers
rely themselves on one another rather than the network.
Keywords: The status Community tourism, sustainable tourism, Network Governance, Ban Na Ton Chan ration

บทนา
ปัจจุบันในสังคมไทยตระหนักถึงความสาคัญของศิลปะ วัฒนธรรมเทศกาล รวมถึง วิถีชีวติ อันเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมพื้นบ้านมากขึน้ การตื่นตัวต่อวัฒนธรรมประกอบกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละพืน้ ที่เป็นจุด
กาเนิดของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง การเดินทางของคนจากสถานที่ที่อยู่ประจา ไปยัง
ท้ อ งถิ่ น อื่น เพื่อ ชมเอกลั ก ษณ์ ความงดงามทางวั ฒนธรรม โดยจะต้อ งเคารพในวั ฒ นธรรมของกัน และกั น เพื่อ
ก่อให้เกิดมิตรภาพ ความรู้ความเข้าใจ และความซาบซึ้งตรึงใจในวัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ นอกจากนี้ยังควรคานึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดต่อบุ คคลและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ชุมชนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม ก็ได้
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวในด้านการสร้างรายได้ และการจ้างงาน อันนามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม (บุญ
เลิ ศ จิ ต ตั้ง วั ฒ นา, 2548) ดั ง จะเห็ น ว่า การท่ อ งเที่ ย วเชิง วั ฒนธรรมได้ กลายเป็ น ศู น ย์ กลางของอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในยุโรปและประเทศอื่น ๆ ได้พยายามที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศของตนเอง (Nzama,
Magi, &Ngocoho, 2005) นอกจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะสามารถนารายได้เข้าสู่ประเทศ และนาไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศ และระดับภูมภิ าคแล้ว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังเป็นเครื่องมือสาคัญในการสืบ
ทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป ดังนั้นกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงมุ่งพัฒนาในทิศทางที่ยั่งยืนซึ่ง
ท่ า มกลางการแข่ ง ขั น ของตลาดท่ อ งเที่ ย วที่ สู ง ขึ้ น กระแสการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ งวั ฒ นธรรมให้ เ กิ ด
ความยั่ ง ยืน จึ ง ได้ รับความสนใจเพิ่ม สู ง ขึ้น เนื่อ งจากแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และมรดกทางวั ฒ นธรรมของประเทศไทย
มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงได้มีการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาเป็นเวลานาน
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีความสาคัญที่ทาให้ประเทศไทยได้ตระหนัก และ
พยายามพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการนารายได้เข้าสู่ประเทศ และเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ ใน
ระดับประเทศและภูมิภาค ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวล้วนเป็นส่วนสาคัญ อันจะนาไปสู่การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่น่ากังวลว่าผลจากการท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นจะนา
ไปสู่ความเสื่อมโทรมของสถานที่ท่องเที่ยว และการสูญเสียมูลค่าทางวัฒนธรรมซึ่งหมายถึงการสูญเสียทั้งองค์ความรู้
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ภูมิปัญญา และภูมิธรรมที่บรรพบุรุษได้สั่งสมภายใต้เงื่อนไขภูมินิ เวศ ในขณะเดียวกันย่อมหมายถึงว่าสังคมที่เข้มแข็ง
ย่อมไม่ควรสูญเสียภูมินิเวศ ภูมิปัญญา และภูมิธรรมที่เป็นฐานรองรับวิถีวัฒนธรรม (คุณค่าจากการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม,2557,หน้า 59) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปรียบเสมือนดาบสองคมถ้าไม่
มี ก ารวางแผนอย่า งเหมาะสมในการจัด การการท่ อ งเที่ ย วเพื่อ รั ก ษาสมดุ ล ของวิถี ก ารด าเนิน ชีวิต ของชุม ชนเชิง
วัฒนธรรมอาจทาให้เกิดการสูญเสียคุณค่าหรือมูลค่าทางวัฒนธรรม และทาให้เกิดความไม่ยั่งยืนได้ ดังนัน้ การจัดการ
การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมถือเป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่าอันนาไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งผู้มีสว่ นได้สว่ น
เสียควรให้ความสาคัญ
จากความสาคัญดังกล่าว จังหวัดสุโขทัย เป็นอีกหนึ่งจังหวัด ที่มีแ หล่ง ท่ องเที่ ยวเชิงวั ฒนธรรม ทั้งด้า น
ประวัติศาสตร์รวมถึงวัฒนธรรมประเพณี จนได้รับการยอมรับให้เป็นเมืองมรดกโลก (อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ศรีสัชนาลัย และกาแพงเพชร ได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ช่ือเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย และเมืองบริวาร ใน
การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครัง้ ที่ 15 เมื่อปี พ.ศ. 2534) จากที่กล่าวมาสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เป็นสิ่งที่จับต้องได้ แต่จังหวัดสุโขทัยยังมีอกี แห่งหนึ่งที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญา รวมถึงวิถีชีวิต อาหาร เครื่องนุ่งห่มที่
ชุมชนได้ร่วมกันจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั่นคือ บ้านนาต้นจั่น ตั้งอยู่ตาบลบ้านตึก อาเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดสุโขทัย
โดยมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้รับรางวัลการันตี อาทิ ผ้าถุงที่ทาจากผ้าหมักโคลนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของชุมชน
นอกจากนี้ยังมีเข่งไม้ไผ่ตุ๊กตาบาร์โหนก๋วยเตี๋ยวแบ และข้าวเปิ๊บซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านนาต้น
จั่น และสิ่งที่ทาให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับความสนใจ และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากชุมชนแห่งนี้
ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลชนะเลิศ พาต้าโกลด์อวอร์ด 2012 ด้านชุมชนท่องเที่ยวของสมาคมส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (PATA) ประเทศมาเลเซีย รางวัลไทยแลนด์ทัวร์ริซึ่มอวอร์ด ของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย และล่าสุดได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือรางวัลกินรี 2556 ประเภทองค์กรสนับสนุน และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่ารางวัลดังกล่าวเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงความยอดเยี่ยมใน
ด้านการท่องเที่ยวของไทย และเป็นรางวัลอันแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งล้วนเกิดจากการสั่งสม การ
เรียนรู้ในการสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนที่มีมาอย่างยาวนาน
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านนาต้นจั่นที่ผ่านมา มีการจัดการโดยชุมชน และมีภาครัฐได้
เข้ามาสนับสนุนบ้าง เช่น การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน การจัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนการจัดทาและบริหาร แผนพัฒนาหมู่บ้านล้วนแล้วแต่สร้างความตระหนักในหลักคุณธรรมจริยธรรม
และความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การจัดการดังกล่าวยังไม่ปรากฏผลถึง ความยั่งยืนที่แท้จริง ซึ่งยังมีการบริหารจัดการ
ของรัฐอีกรูปแบบหนึ่งคือ การบริหารจัดการแบบเครือข่าย (Network Governance) ของภาครัฐที่มีองค์ประกอบ ด้าน
การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ มีการออกแบบเครือข่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมาย โดยการออกแบบเครือข่ายภาครัฐ
จะต้องมีความสอดคล้องกับคุณสมบัติขององค์การภาครัฐ บริ บทการดาเนินการ และขอบเขตในการดาเนิน การ
มีการบรูณาการ และเชื่อมโยงการดาเนินการและการวัดผล โดยต้องมีระบบการวัดและประเมินผลการดาเนินการ
รวมถึงการสร้างความน่าเชื่อถือในการจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชนบ้านนาต้นจั่นจะต้องมีการประเมินการทางานจาก
หน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อสังคม ตลอดจนการปฏิรูปทรัพยากรมนุษย์ บ้านนาต้นจั่น มีระบบ
การสรรหาบุคลากรมาทางานอย่างเป็นระบบตามศักยภาพและความสามารถ ดังนัน้ แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมแบบเครือข่ายที่รวมทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดังกล่าวอาจจะ
เป็นแนวทางนาไปสู่การจัดการในเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
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ในฐานะที่ผู้ศึกษาเป็นผู้ปฏิบัตงิ านอยู่ในสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับนโยบายของ
กระทรวงวัฒนธรรมมาปฏิบัติ และมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานที่เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม รวมทั้งประสานงานการดาเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นความสาคัญของการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้มีนโยบายใน
การขับเคลื่อนงานทางด้านวัฒนธรรม โดยให้มีการนาทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางด้านการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทาให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนบ้าน
นาต้นจั่นให้เกิดความยั่งยืน และก่อนที่จะถึงขั้นตอนดาเนินการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน ผู้ศึกษาจึงจาเป็นต้องทราบว่า
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างไร ทาให้เกิดความยั่งยืนหรือไม่ รวมทั้งสามารถ
จั ด การด้ ว ย Network Governance ได้ ห รือ ไม่ ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วนี้เ อง การศึก ษาการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของบ้านนาต้นจั่น ตาบลบ้านตึก อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จึงเป็นเรื่องที่มีความจาเป็น
สาหรับการค้นหาคาตอบของการวิจัยในครัง้ นี้

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของบ้านนาต้นจั่น ตาบลบ้านตึก
อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบ้านนาต้นจั่น ตาบลบ้านตึก อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย ด้วยแนวคิดแบบเครือข่าย (Network Governance)

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การมุ่ ง ศึ ก ษาการจั ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมด้ ว ยแนวคิ ด แบบเครื อ ข่ า ย (Network
Governance) และแนวทางการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของบ้านนาต้นจั่น หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านตึก
อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งผู้ศึกษาได้ใช้เวลาในการศึกษา 7 เดือน (ตุลาคม 2560–เมษายน 2561) โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างประชากร ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และกลุ่มประชากรที่ใช้ ในการศึกษา
ได้แก่ผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านนาต้นจั่นหมู่ที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้ คือ
1. ผู้นาการจัดการท่องเที่ ยวในชุม ชนบ้า นนาต้นจั่ น จานวน 7 คน โดยคัดเลือกจากผู้ที่เป็นผู้ นาในการ
ดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนซึ่งเป็นผู้ริเริ่มวัฒนธรรมด้านการทาผ้าหมักโคลน ข้าวเปิ๊บ ก๋วยเตี๋ยว
แบ ตุ๊กตาบาร์โหน เข่งไม้ไผ่ ผ้าทอ ที่พักชนบท (Homestay) ของบ้านนาต้นจั่น
2. ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาต้นจั่น ซึ่งเป็นผู้ที่ทาหน้าที่ปกครองดูแลความเป็นอยูร่ าษฎร หมูท่ ี่ 5 บ้านนาต้นจั่น
3. ผู้บริหารการศึกษา (ตาบลบ้านตึก) ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการของตาบลบ้านตึก โดยครอบคลุมถึงบ้านนาต้นจั่น
4. นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ สานักงานวัฒนธรรมจัง หวั ดสุโขทั ย ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้ องในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเป็นอยู่
5. รองผู้อานวยการสานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานสุโขทัย ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้อง ในการ
ส่งเสริม พัฒนา เผยแพร่ และดาเนินกิจการการท่องเที่ยว รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ให้คงอยู่
ตลอดจนคุ้มครองความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ผู้ศึกษาตระหนักดีว่าการเลือกกลุ่มตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านคุณสมบัติ และจานวนย่อมต้องส่งผลกระทบต่อ
ผลการวิจัยในด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลแต่ดว้ ยข้อจากัดด้านเวลา และการสัมภาษณ์เชิงลึกต้องอาศัยสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์ ดังนัน้ การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง และความไว้วางใจในการยอมเปิดเผยข้อมูลจึง
เป็นประเด็นสาคัญในการกาหนดจานวนของกลุ่มตัวอย่าง สาหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพจะมีข้อด้อย ในเรื่องการนา
ข้อมูลไปอ้างอิงยังกลุ่มประชากรเมื่อเปรียบเทียบกับการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งผู้ศึกษาจะระบุเพิ่มเติม ในข้อจากัดของ
การวิจัยเพื่อให้ผู้ที่จะนาข้อมูลไปใช้ตอ่ ได้เข้าใจถึงสถานการณ์ และข้อจากัดในการศึกษา

ผลการศึกษา
ผลการศึก ษาแนวทางการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิง วั ฒ นธรรมอย่า งยั่ ง ยืน พบว่า กลุ่ ม ผู้ น าการจั ด การ
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาต้นจั่นมีศักยภาพในการจัดการ 4 ด้าน ได้แก่
1. ศักยภาพทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวได้ดาเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนที่ให้บริการนาเที่ยวแก่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งสิ่งที่ทาให้วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ประสบความสาเร็จ คือ ชุมชนมีผู้นาที่
เข้มแข็ง และมีการบริหารจัดการองค์กรที่สามารถขับเคลื่อนไปได้ โดยมีนางเสงี่ยม แสวงลาภ เป็นประธาน ในการ
ขับเคลื่อน ส่วนกิจกรรมทางธุรกิจของชุมชนได้ขยายออกเป็น 3 แขนง คือ 1) ผลิตภัณฑ์ทอผ้า 2) บริการโฮมสเตย์และ
กิจกรรมท่องเที่ยว และ3) บริการนวดสปาซึ่งในการบริหารงานนอกจากสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ
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แล้ว สมาชิกยังได้รับแบ่งปันผลกาไร และสวัสดิการต่าง ๆ อีกด้วย สาหรับกลุ่มโฮมสเตย์ และนวดสปา สมาชิกจะมี
รายได้โดยตรงแต่จะมีการหักรายได้เป็นเปอร์เซ็นต์สมทบเป็นรายได้ของวิสาหกิจ
นอกจากสมาชิกจะมีรายได้โดยตรงแล้วยัง ทาให้เกิดการจ้างงาน และมีรายได้จากกิจการขายผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอ บ้านพักโฮมสเตย์ ค่าเช่าพาหนะ ตลอดจนของที่ระลึก โดยในระหว่าง ปี พ.ศ. 2556-2559 วิสาหกิจชุมชน บ้านนา
ต้ น จั่ น มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย เป็ น เงิ น 3,479,800 บาทต่ อ ปี ซึ่ ง นั บ ได้ ว่ า ชุ ม ชนมี ร ายได้ ห มุ น เวี ย นจากธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้เป็นอย่างดี จากการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
บ้านนาต้นจั่น สะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีการจัดการ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เหนือสิ่งอื่นใดยังสามารถใช้ประโยชน์จากการอยูร่ ่วมกันกับธรรมชาติ
ชายป่าอุทยานแห่งชาติ โดยผสมสานเข้ากับความนิยมของผู้บริโภคที่หันมาให้ความสนใจต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
จึงเป็นตลาดแบบทางเลือกอย่างลงตัว
2. ศักยภาพทางด้านการบริการ และการให้ประสบการณ์ที่มีคุณภาพแก่นักท่องเที่ยว จากการสัมภาษณ์
จะเห็นได้วา่ ด้านบริการนาเที่ยวซึ่งกลุ่มการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้กาหนดรายการการท่องเที่ยวของชุมชน
เป็นการท่องเที่ยวหนึ่งวัน (one day trip) ซึ่งคิดค่าบริการที่พักคืนละ 600 บาทต่อคน พร้อมอาหาร และโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว โดยมีการจัดมัคคุเทศก์นาเที่ยวคอยแนะนาให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม และวิถีชีวติ ตัง้ แต่ดั้งเดิม ถึงปัจจุบัน
ตามจุดจัดกิจกรรมต่าง ๆ รอบชุมชน (ดังที่กล่าวไว้ในบริบทของชุมชน) ตามความถนัด และศักยภาพของชาวบ้านดังที่
ผู้นาการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนซึ่งเป็นผู้บุกเบิกและผู้บริหารของกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านนาต้นจั่น
ได้อธิบายให้เห็นแนวทางในการดาเนินการของกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านนาต้นจั่น ทั้งนี้ กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวหลักที่กลุม่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านนาต้นจั่นได้ให้บริการนักท่องเที่ยว คือ กิจกรรมการปั่นจักรยาน
ชมการทอผ้าหมักโคลน ชมการทาข้าวเปิ๊บ การสานเข่งผลไม้ ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีช่ือเสียง และเป็นที่รู้จักใน
กลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย การบริการด้านอุปโภค มีการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าตามถนนและสถานที่ท่องเที่ยว และ
มีนาประปาในชุ
้
มชน รวมทั้งมีหอ้ งน้าสาธารณะยู่ที่ศูนย์ท่องเที่ยวจานวนพอเพียง ตลอดจนมีการจัดแบ่งการจัดเก็บคัด
แยกขยะเป็นคุ้ม มีทั้งสิ้น 8 คุ้ม มีรถมาเก็บทุกเช้า จัดให้มีที่ทงิ้ อย่างเหมาะสม โดยมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
3. ศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวซึ่งในอดีตที่ผ่านมา กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
บ้านนาต้นจั่น มีการดาเนินงานในรูปแบบให้บริการโฮมสเตย์ เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการมาก
จนได้รับรางวัลดังกล่าวมาข้างต้น แต่ในปัจจุบันกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านนาต้นจั่น ได้ร่วมกันหารือ และมี
ข้อสรุปให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงานจากเดิมเป็นกลุ่มโฮมสเตย์ให้กลายเป็นกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
(Cultural Tourism) เพื่อดาเนินการการท่องเที่ยวของชุมชนตามความถนัด และศักยภาพของทรัพยากร แต่ยังไม่มี
เครือข่ายกลุ่มการท่องเที่ยวในชุมชน อาเภอ หรือจังหวัดอื่น ซึ่งการรวมกลุม่ เป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวนั้น เป็นปัจจัย
สาคัญที่ทาให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านนาต้นจั่น ตาบลบ้านตึก มีการดาเนินการแบบมีระบบและยั่งยืน
เนื่องจากทางเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด สุโขทัยจะเน้น และให้ความสาคัญกับการคัดสรรและวาง
แผนการนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทั้งในด้านการเป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว และการรองรับต่อ
ปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้าสูแ่ หล่งท่องเที่ยว ทั้งนีไ้ ด้มกี ารประชุมทุกเดือน
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4. ศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในลักษณะการบริหารแล้ว บ้านนาต้นจั่นยังมี ศักยภาพ
ทางด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการท่องเที่ยวจากการวิเคราะห์ องค์ประกอบที่สาคัญต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน พบว่า กลุ่มการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ รวมถึงชาวบ้านในชุมชนบ้านนาต้นจั่นก็ให้ความร่วมมือในการปฏิบั ติตามกฎระเบียบตามที่กลุ่มการ
จัดการท่องเที่ยวกาหนดไว้ จึงทาให้เกิดคุณภาพ และได้รับรางวัลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น รวมทั้งได้ มีส่วนร่วม ในการ
ให้บริการนักท่องเที่ยวโดยมีเด็กอาสามาเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวติ ชุมชน
มุง่ เน้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
จากผลการศึกษา พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนความคิดแบบยั่งยืน (concept of sustainability) กลุ่มการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านนาต้นจั่น ไม่ได้ให้ความสาคัญกับรายได้ หรือผลตอบแทนเป็นสาคัญ ชุมชนจะไม่มีการ
มุ่งเน้นที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวในปริมาณมากแต่จะต้อนรับ หรือให้บริการนักท่องเที่ยวในจานวนที่สามารถรองรับ
ได้ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม หรือชุมชน รวมทั้งไม่กระทบต่อวิถีชีวิตทางวัฒนธรรม ดังเห็นได้จากการ
จากัดจานวนนักท่องเที่ยวไม่ให้เกิน 6–10 คน ต่อครั้ง ต่อบ้านหนึ่งหลัง (Homestay) เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิด
ขึน้ กับสิ่งแวดล้อม หรือวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากการยึดหลักการแบบยั่งยืนสมาชิกกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
บ้านนาต้นจั่น ยังคงถ่ายทอด และแบ่งปันความรู้นแี้ ก่สมาชิกในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจกับสมาชิกคนอื่น ๆ
ของชุมชนเกี่ยวกับการดาเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการให้ความสาคัญกับความยั่งยืนเป็นสาคัญ
นอกจากนั้นยัง พบว่า ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในเครือข่ายการท่องเที่ยว (tourism network) อื่น เช่น กลุ่มการ
จัดการท่องเที่ยวโบราณสถาน จังหวัดสุโขทัย แต่ประธานกลุ่มมีดาริที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายตามคาแนะนาของ
สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานสุโขทัย ซึ่งขณะนี้กาลังอยู่ระหว่างการหารือคณะกรรมการจัดการ
ท่องเที่ยว บ้านนาต้นจั่น และทาความเข้าใจกับชาวบ้านในชุมชนคาดว่าในปี พ.ศ. 2562 จะเข้าร่วมเครือข่า ยเพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
จากการศึก ษาดั ง กล่ า ว พบว่า บ้ า นนาต้น จั่ น มีจุ ด เด่ น ของการบริ ห ารจั ด การ คื อ มีผู้ น าการจั ด การ
การท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง สามารถสร้างความเข้าใจให้กับลูกบ้านสมาชิก และคนในชุมชน รวมทั้งมีขีด
ความสามารถในการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกได้
ในส่วนของการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยแนวคิด การจัดการภาครัฐ แบบเครือข่าย (Network
Governance) ซึ่ ง มีอ งค์ ประกอบส าคั ญ 5 ประการ ได้ แ ก่ 1. การพั ฒ นาแผนยุ ทธศาสตร์ โดยต้อ งมีก ารก าหนด
ยุทธศาสตร์ของเครือข่ายที่ชัดเจน 2. การออกแบบเครือข่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมาย โดยการออกแบบเครือข่าย
ภาครัฐ จะต้องมีความสอดคล้องกับคุณสมบัตขิ ององค์การภาครัฐบริบทการดาเนินการและขอบเขตในการดาเนินการ
3. การบูรณาการ และเชื่อมโยงการดาเนินการ และการวัดผล โดยต้องมีระบบการวัดและประเมินผลการดาเนินการ
4. การสร้างความน่าเชื่อถือในการจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชนบ้านนาต้นจั่น จะต้องมีการประเมินการทางานจาก
หน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อสังคม 5. การปฏิรูปทรัพยากรมนุษย์บ้านนาต้นจั่น มีระบบการสรร
หาบุคลากรมาทางานอย่างเป็นระบบตามศักยภาพและความสามารถ บุคลิกภาพ รวมถึงมนุษยสัมพันธ์ และให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ โดยผลการศึกษา พบว่า การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยแนวคิด การจัดการ
ภาครัฐแบบเครือข่าย (Network Governance) ยังไม่มีการเชื่อมโยงของเครือข่าย กล่าวคือ กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน
บ้านนาต้นจั่น ได้ดาเนินการจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชนยังไม่มีการหาแนวทาง และแผนการดาเนินงานแบบเครือข่าย
เนื่องจากไม่ได้คิดแข่งขันระหว่างชุมชนและเน้ นสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีการดาเนินการภายใต้ความ
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ถนัดและความเป็นจุดเด่นของแต่ละชุมชนทาให้ปัจจุบันกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านนาต้นจั่น จึงยังคงบริหาร
จัดการภายในชุมชนเท่านัน้
แต่ทั้งนี้ ไม่ได้มีเพียงด้านการเชื่อมโยงของเครือข่ายเท่านัน้ ที่เป็นสิ่งบ่งชีว้ า่ การจัดการการท่องเที่ยวบ้านนา
ต้นจั่น ยังไม่มกี ารดาเนินการจัดการด้วยแนวคิดแบบเครือข่าย (Network governance) แต่ยังมีองค์ประกอบอีก 4 ด้าน
ที่สาคัญต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยแนวคิดแบบเครือข่าย ดังนี้
ด้านยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่กาหนดด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยว และ
กีฬา กรมการท่องเที่ยว กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทยมีเนื้อหาครอบคลุมอยู่ทั้งหมด 5 ด้าน ซึ่งแต่ละ
หน่ ว ยงานก็ จ ะมี ป ระเด็ น ด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป ส่ ว นที่ ค ล้ า ยกั น ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วม และยุทธศาสตร์การฟื้นฟูแต่ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ยุทธศาสตร์การป้องกันทุกหน่วยงานยังให้ความสาคัญค่อนข้างน้อย ทาให้ยังไม่มกี ารกาหนดยุทธศาสตร์ของเครือข่าย
ส่งผลให้ไม่สามารถจัดโครงสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ได้ ปัจจุบันการสนับสนุนซึ่งกันและกันของ
หน่วยงานต่าง ๆ จึงเป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านัน้
ด้านการออกแบบเครือข่าย
รูปแบบการดาเนินงาน เป็นการจัดการแบบกระจายอานาจของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน(Decentralized
Management) มีลักษณะ คือ มีการแบ่งหน้าที่ในการทางาน และการมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งในระดับนโยบายและ
ระดั บปฏิบัติก าร รวมถึ ง มีระบบการกระจายรายได้ ที่เป็ น ธรรม ข้ อ ดี คื อ เกิ ด การเรี ย นรู้ การทางานในระบอบ
ประชาธิปไตย และเกิดการส่งเสริมการถ่ายทอด และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสมาชิก ข้อเสีย คือ ความ
ซับซ้อนในการทางาน เนื่องจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งบางครัง้ อาจนามาซึ่งความขัดแย้งในชุมชน
ด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ
ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านนาต้นจั่น มีการประเมินการทางานจากหน่วยงานภายนอก เช่น
มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินคุณภาพการทอผ้า และการทาผ้าหมักโคลน เป็นต้น สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเข้ามาตรวจดูระบบการบริการห้องสุขา มีกรรมการของกลุ่มทาหน้ าที่ดูแลด้านการเงินรายรับ
รายจ่ายของชุมชน รวมถึงมีการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในการทางาน โดยมีค่าตอบแทนให้สาหรับผู้ที่มีส่วนช่วย
ในการทางานตามความเหมาะสม ตลอดจนสมาชิกมีการทางานด้วยความไว้วางใจต่อกัน มีการประสานงานร่วมกัน
กรณีที่พบปัญหาในการทางานจะแก้ไขปัญหาเชิงระบบด้วยการประชุมของคณะกรรมการ
ด้านการปฏิรูปทรัพยากรมนุษย์
ด้านการปฏิรูปทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มการจัดการท่องเที่ยวบ้านนาต้นจั่นมีระบบการสรรหาบุคลากรมา
ทางานอย่างเป็นระบบตามศักยภาพและความสามารถ โดยคัดเลือกจากความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ รวมถึง
มนุษยสัมพันธ์ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐดาเนินโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้
และทักษะของบุคลากร
จากผลการศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยแนวคิดการจัดการภาครัฐแบบเครือข่าย
(Network Governance) ของบ้านนาต้นจั่น พบว่า ยังไม่มีการเชื่อมโยงของเครือข่ายการท่องเที่ยว เนื่องจากว่าในชุมชน
บ้านนาต้นจั่น ยังคงเน้นการจัดการแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในชุมชนเท่านั้น ซึ่งไม่ได้เน้นการขยายเครือข่ายให้
ครอบคลุมถึงหน่วยงานอื่น ๆ โดยกลุ่มการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมองว่าในชุมชนมีศักยภาพที่โดดเด่น
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ด้านทรัพยากและความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ฉะนั้นชุมชนจึงเน้นการสร้างการเติบโต
ร่วมกันในชุมชนบนพืน้ ฐานของศักยภาพด้านต่าง ๆ เป็นสาคัญ

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ของบ้านนาต้นจั่น พบว่า แนวทางการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนมีศักยภาพในทุกด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ด้านการ
บริการและการให้ประสบการณ์ที่มีคุณภาพแก่นักท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และด้านการมีส่วน
ร่วมของชุมชนโดยศักยภาพทั้ง 4 ด้านนี้ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่ง
สอดคล้องกับ Hunter (2002) Sharpley (2000) สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2556)
และโฆษิต ไชยประสิทธิ์ (2554) แม้ว่าโฆษิต ไชยประสิทธิ์ (2554) ได้ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยื นจาก
ชุมชน ในโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่า ศักยภาพทางการท่องเที่ยวจะประกอบไปด้วยศักยภาพ
ของชุมชน และทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ และ
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน แต่เมื่อพิจารณาถึงผลการวิจัยแล้ วพบว่าไม่แตกต่างจากผลการศึกษาครั้งนี้เพียงแต่มี
การจัดกลุ่มศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันเท่านัน้
จากผลการวิจั ย พบว่า ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ ก ลุ่ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิง วั ฒ นธรรมของบ้ า นนาต้ น จั่ น
เสนอให้กับนักท่องเที่ยวล้วนเป็นปัจจัยสาคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปาริฉัตร สิงห์
ศักดิ์ตระกูล และพัชรินทร์ เสริมการดี (2556) ที่มีการประเมินศักยภาพในเชิงปริมาณเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนบ้าน
โตนปาหนั น และชุม ชนบ้ า นทุ่ ง มะปรั ง ในด้า นทรั พ ยากรทางการท่ อ งเที่ ย วที่ มีศั ก ยภาพในระดั บปานกลาง ทั้ ง นี้
ประสบการณ์ หรือองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความโดดเด่นของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัย
สาคัญที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ตราสินค้า และแหล่งท่องเที่ยวที่ดซี ึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของมนัสสินี บุญมี ศรีสง่า
(2556) โดยได้ศกึ ษาพื้นทีอ่ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่พบว่า องค์ประกอบด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็น
องค์ประกอบสาคัญของการสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
นอกเหนือจากศักยภาพทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านนาต้นจั่น ยังมี
ศั ก ยภาพทางด้ า นการบริ ก าร และการให้ ประสบการณ์ ที่มีคุ ณ ภาพแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ท าให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวบ้านนาต้นจั่น เนื่องจากปัจจุบันนักท่องเที่ยวจะให้ความสาคัญกับประสบการณ์
หรือความเพลิดเพลินใจ ซึ่งสอดคล้องกับ Shaw and Williams (2004) ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยมีการเชื่อมโยงการ
ทางานในชุม ชนอย่า งมีระบบ เพื่อ เปิ ด โอกาสให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ รับประสบการณ์ ที่ห ลากหลายซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ
ผลการวิจัยของปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล และพัชรินทร์ เสริมการดี (2556) ที่ว่าการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
เป็นแนวทางในการจูงใจนักท่องเที่ยว และนอกเหนือจากการให้ความสาคัญกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถสัมผัส
กับธรรมชาติได้อย่างแท้จริง กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านนาต้นจั่น ยังให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยว อย่าง
ยั่งยืนมากกว่ารายได้ที่จะได้รับดังเห็นได้จากการควบคุมจานวนนักท่องเที่ยวไม่ให้มากเกินจานวนที่จะสามารถรองรับ
ได้
ทั้งนี้กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านนาต้นจั่น เป็นชุมชนที่สมาชิก ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีการอนุรักษ์ และหวงแหนทรัพยากรทางการท่องเที่ยว มีการสร้าง
ผลประโยชน์ร่ วมกันจากการท่องเที่ยวด้วยการจัดสรรเงินรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล และพัชรินทร์ เสริมการดี (2556), บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548), ชูกลิ่น
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วิจิตร (มปป.) ที่กล่าวถึงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการแบ่งผลประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
บ้านนาต้นจั่นเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ที่จะทาให้สมาชิกในชุมชนมีความรู้
และทักษะในการจัดการการท่องเที่ยว โดยชุมชน และจะทาให้ชุมชนเกิดความร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวซึ่งผลการวิจัยในส่วนนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zapata et al. (2011) ที่พบว่า การเรียนรู้ของผู้ประกอบ
การท่องเที่ยวชุมชนเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการขับเคลื่อน และสร้างความเข้มแข็งของการท่องเที่ยวชุมชน
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
1. ศักยภาพที่โดดเด่นทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็น
ปัจจัยสาคัญสาหรับกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเป็ นข้อได้ เปรีย บของบ้านนาต้นจั่น แต่ในขณะเดียวกันทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวเหล่านี้มีความเปราะบางต่อการได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านนาต้นจั่นควรมีการวางแผนป้องกันหรือลดผลกระทบจาก
การท่องเที่ยวนอกเหนือจากการกาหนดจานวนนักท่องเที่ยวต่อครั้ง
2. จากผลการศึ ก ษาที่ ว่ า กลุ่ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมบ้ า นนาต้ น จั่ น มี ก ารพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
ในลักษณะที่ไม่เน้นการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่เน้นการเติบโตบนพื้นฐานของศักยภาพด้านต่าง ๆ ของชุมชนภายใต้
บริบทของชุมชนที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นด้วยความโดดเด่นด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวรวมทั้งการบริหารจัดการอย่างเข้มแข็ง หากการท่องเที่ยวชุมชนจะนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืนควรมีการนาเอาระบบการบริหารจัดการแบบเครือข่าย (Network Governance) มาพัฒนาการจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้คงอยู่สบื ไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
จากการศึกษาเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน : กรณีศกึ ษา บ้านนาต้นจั่น ตาบล
บ้านตึก อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ” ทาให้ทราบประเด็นปัญหาที่ควรมีการปรับปรุงสาหรับการศึกษาวิจัยใน
อนาคต ดังต่อไปนี้
1. เนื่องจากศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา บ้านนาต้นจั่น ตาบล
บ้านตึก อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พบว่า ลักษณะการจัดการการท่องเที่ยวดังกล่าวยังมีการจัดการ โดยชุมชน
ซึ่งไม่มีเครือข่ายของภาครัฐเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบแบบแผน ดังนั้นผู้ศึกษาขอเสนอให้มีการศึกษาวิจัยในเรื่อง
แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภาครัฐแบบเครือข่าย (Management of cultural tourism in
network governance) เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงระบบอย่างแท้จริง
2. ควรทาการศึกษาพื้นที่การดาเนินงานอื่น ๆ เพื่อทาการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานรับทราบปัญหา
ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนที่เหมือน หรือต่างสาเหตุกัน เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ที่มาของปัญหา
ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
งานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ดว้ ยความอนุเคราะห์อย่างดีจากผู้ให้การสนับสนุนหลาย
ท่าน ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ รัชชกูล และดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน อาจารย์ที่
ปรึกษา และคณะกรรมการการวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้โอกาส และให้การสนับสนุน ตลอดจนขอขอบคุณสมาชิก
กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน ผู้นาชุมนุมชนท่องเที่ยวบ้านนาต้นจั่น ผู้ใหญ่บ้าน นักบริหารงานการศึกษา รองผู้อานวยการ
สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานสุโขทัย และนักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการสานักงานวัฒนธรรม
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จังหวัดสุโขทัย ที่ให้ข้อมูลการวิจัยผู้ศึกษาขอขอบคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ที่เป็นเบื้องหลังความสาเร็จในงานทุก
ชิ้น และท้ายสุดนี้ขอบคุณบรรดากัลยาณมิตรหลายท่านที่มิได้เอ่ยนามที่ให้กาลังใจ และสนับสนุนผู้วิจัยด้วยความ
จริงใจเสมอมา
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การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรืออาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
People Participation in Disaster and Mitigation Performance at Maenarua
SAO in Phayao
วสันต์ แสนจิตต์1* และ สุรเชษฐ์ ชิระมณี2
Wasan Saenjit1* and Surachet Chiramanee2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงาน และศึกษาแนว
ทางการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือ
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่นาเรือ ผู้นาชุมชน และประชาชน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา องค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่นาเรือ ผู้นาชุมชน ใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปใช้วิธีการสุ่มแบบ
บังเอิญ รวมกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 381 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามแบบปลายปิด และปลายเปิด
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของ กลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นาชุมชน ในพื้นที่ตาบลแม่นา
เรือ โดยเฉลี่ยรวมทุกด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.83) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วม
สูงสุด คือ การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร และร่วมคิดกาหนดความต้องการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.11) รองลงมา
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และติดตามประเมินผล อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.76) การมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.74) และการมีส่วนร่วมในการวางแผนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.71)
ตามลาดับ การมีส่วนร่วมของ กลุ่มประชาชน โดยเฉลี่ยรวมทุกด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.83)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 3.41) คือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และติดตาม
ประเมินผล อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.60) รองลงมาการมีส่วนร่ว มในการดาเนินการ อยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 3.40) การมีส่วนร่วมในการวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.34) และการมีส่วนร่วมรับข้อมูล
ข่าวสาร และร่วมคิดกาหนดความต้องการ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.30) ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบระดับ
การมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร และกลุ่มประชาชน พบว่า กลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นาชุมชน มีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มากกว่ากลุ่มประชาชน ในพืน้ ที่ตาบลแม่นาเรือ สาหรับ
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เห็นว่าควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่ว มในการดาเนินตามนโยบายป้องกันและ
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บรรเทาสาธารณภัยมากขึ้นและควรนาข้อมูลสถิตกิ ารเกิดสาธารณภัย ในอดีตมาใช้ประโยชน์เพื่อวางแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในปัจจุบัน
คาสาคัญ: สาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การมีส่วนร่วม

Abstract
This study aimed to investigate the participation in the people to work on prevention and mitigation in
Maenaruasubdistrict,Phayaoprovince. The samples of this work were executives, government officials, community
leaders, and people of Maenaruasubdistrict, which has number of 381 samples. The questionnaires were used for
collecting data. The descriptive statistics used in analyzing data were percentage, mean and standard deviation.
The results of this study were as follows: In studies of groups of executives, government officials, and
community leaders, the average includes all aspects of participation in high level, (on the average of 3.83). The
item is found to have maximum participation, which is the participation in knowing information and sharing the
ideas (the average of 4.11). Followed by, the participation in benefit and assessment (the average of 3.76), the
participation in the operation (the average of 3.74) and the participation in the planning (on the average of 3.71),
respectively. The participation in the people. On average, the participation was at a high level (with an average
of 3.83). When considering the items, it was found that the highest participation, which was the average of 3.41.
Participation in the benefit sharing and evaluation was at the high level of 3.60, followed by the participation in
the operation (the average of 3.40), planning (the average of 3.34), and knowing information and sharing the
ideas (the average of 3.30 For participatory promotion, it was suggested that people should be encouraged to
participate in the implementation of the disaster prevention and mitigation policy and should be informed. Past
disaster statistics are used to plan, prevent and mitigate present disaster.
Keywords: Public administration, disaster prevention and mitigation plans, participation

บทนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นส่วนหนึ่งซึ่งสังกัดสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือซึ่ง
มีหน้าที่ และขอบข่ายงานหลัก เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
งานวิเคราะห์และพิจารณา ทาความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดาเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลใน
การจัดเตรียมและอานวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ งานจัดทาแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทุกประเภทภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตาบลแม่นาเรือ งานฝึกซ้อมและดาเนินการตามแผน งานเกี่ยวกับ
วิทยุส่ือสาร งานการฝึกอบรมอาสาสมัค รป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ไ ด้ รับ
มอบหมาย ซึ่งสถิติปฏิบัติงาน ได้แก่จัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมคอยเหตุ
24 ชั่วโมง จัดฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามแผนได้อย่างถูกต้อง ประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดระบบ
ควบคุมเครื่องมือสื่อสาร ส่วนด้านด้านการสนับสนุน โดยให้การสนับสนุนรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้าแก่ส่วน
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ราชการ และประชาชน ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่วิทยากร ให้ความรู้ตามสถานประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ
งานด้านการให้บริการ บริการน้าอุปโภค – บริโภคให้แก่ส่วนราชการและประชาชน
การวางระบบบริหารจัดการสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือ งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้มีการเขียนแผนปฏิบัติการ ในการป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย ให้สอดคล้องตามแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและแผนป้องกันและบรรเทาธารณภัย จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นแนวปฏิบัตเิ มื่อเกิดสาธารณ
ภัยหรือภัยพิบัติขึ้นในตาบลแม่นาเรือ และได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือเป็นผู้บัญชาการศูนย์ และคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบด้วย
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้นาชุมชน เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่
ตาบลแม่นาเรือ หากเกินระดับขีดความสามารถตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่นาเรือ จะขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยเหนือต่อไปตามระดับ คือ อาเภอเมืองพะเยา และจังหวัดพะเยา
ปั จ จุ บัน สาธารณภั ย ได้ เกิ ด ขึ้น ในต าบลแม่น าเรือ บ่ อ ยครั้ ง ทุ ก ฤดู ก าลตามการเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ ม
เนื่องจากตาบลแม่นาเรือมีสภาพทางภูมศิ าสตร์ครบทุกมิตไิ ม่วา่ จะเป็น บริเวณที่ราบเชิงเขา และทีร่ าบลุม่ และสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ดา้ นอื่น ที่ทาให้เกิดองค์ประกอบที่สามารถเกิดภัย องค์การบริหาร ส่วนตาบลแม่นาเรือ และหน่วยงาน
ราชการระดับอาเภอ และระดับจังหวัด ตลอดจนผู้นาชุมชนจะเข้าไปช่วยเหลือ และบริหารจัดการให้กับผู้ประสบภัย
ซึ่งสาธารณภัย หรือภัยบางชนิด ประชาชนในตาบลแม่นาเรือ ต้องสามารถร่วมกัน วางแผนเตรียมการป้องกัน และ
ช่วยเหลือตนเองได้อย่างทันท่วงที อันจะส่งผลดีทั้งต่อตัวประชาชนเอง และยังเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน
แบบมีส่วนร่วมกับภาครัฐ หรือองค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือ และผู้นาชุมชน หากประชาชนไม่ตระหนักในการ
เตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ตนเอง และชุมชน นอกจากจะส่งผลให้การดาเนินงานบรรเทาสาธารณ
ภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือ เกิดความล่าช้าแล้ว ยังอาจจะส่งผลให้ภัยพิบัตทิ ี่เกิดขึ้นนั้นทวีความรุนแรง
ต่อชีวิต และทรัพย์สนิ ของประชาชนมากยิ่งขึน้ ด้วย
ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ตาบลแม่นาเรือ ในการ
เตรียมพร้อม และความตระหนักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ และต้องการทราบแนวทางการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการมีสว่ นร่วมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ องค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่นาเรือ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

- Proceedings -

887

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนานโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิด ดังนี้
ข้อมูลทั่วไป
-

เพศ
อายุ
อาชีพ
การศึกษา
สาธารณภัยที่ประชาชนให้ความสาคัญ
สถานะการเป็นอาสาสมัคร

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปฏิบัตงิ านด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระดับจุลภาค)
1. การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสารและร่วมคิดกาหนด
ความต้องการ(ขั้นระดมพลัง)
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผน(ขั้นระดมพลัง)
3. การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ(ขั้นการปฏิบัต)ิ
4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และติดตาม
ประเมินผล (ขั้นการสร้างความเป็นปึกแผ่น/ต่อเนื่อง)

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนมีผลในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยวิธีการ
ดาเนินการศึกษาในครั้งนีม้ ขี ั้นตอนในการดาเนินการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชากรตาบลแม่นาเรือ 8,881 คน 18 หมู่บ้าน (ข้อมูลประชากร จาก
อาเภอเมืองพะเยา ปี 2560) คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของ ทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane) ธานินทร์
ศิ ล ป์ จ ารุ (2555) ได้ จ านวน 383 คน ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% จ าแนกตามค่ า ความ
คลาดเคลื่อน 5% ดังนี้
n
= N/1+N(e)2
ในเมื่อ
n
หมายถึง ขนาดตัวอย่าง
N
หมายถึง จานวนประชากร
E
หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนทางสถิตริ ้อยละ 5 หรือ .05
แทนค่าสูตร
n
= 8,786/1+8,786(.05)2
= 8,786/1+8,786(.0025)
= 8,786/1+21.96
= 8,786/22.96
= 382.66
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ได้กลุม่ ตัวอย่าง 383 คน และผูศ้ กึ ษาแบ่งกลุม่ ประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือ จานวน 41 คน กลุ่มผู้นา
ชุมชน ประกอบด้วยกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตาบลแม่นาเรือ จานวน 18 คน รวม 59 คน
2. กลุ่มประชาชนที่อาศัยและมีภูมลิ าเนาในพืน้ ที่ตาบลแม่นาเรือ จานวน 324 คน
เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการสุม่ ตัวอย่างตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
คานวณสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างตามจานวนประชากรมากน้อย คือ กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภากลุ่มผู้นาชุมชน ประกอบด้วยกานัน ผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มประชาชนทั่วไป จานวน
18 หมูบ่ ้าน ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือ กลุ่มผู้นาชุมชน ประกอบด้วย
กานัน ผูใ้ หญ่บ้าน ตาบลแม่นาเรือ ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
2. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่อาศัย และมีภูมลิ าเนาในพืน้ ที่ตาบลแม่นาเรือ ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling)
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ทฤษฎี
แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามแนววัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในตอนที่ 1และตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List) แบบสอบถาม ปลายปิ ด (Close–ended
Questionnaire) และส่วนที่3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open–ended Questionnaire) ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สาธารณภัยที่ ประชาชนให้
ความสาคัญ และสถานะการเป็นอาสาสมัคร เสนอผลการวิเคราะห์เป็นความถี่
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนานโยบายการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย ไปปฏิบัติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่น าเรือ อ าเภอเมือ ง จั ง หวั ด พะเยา มีลั ก ษณะ เป็ น
แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวของลิเคิร์ท อ้างในธานินทร์ ศิลป์จารุ
(2555) แบ่งเป็นการมีส่วนร่วม 4 ด้านได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสารและร่วมคิดกาหนดความต้องการใน
ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3)
การมีส่วนร่วมในการดาเนินการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และ
ติดตามประเมินผลในการปฏิบัตงิ านด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผลการศึกษา
การศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ การปฏิ บัติ ง านด้ า นการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา วิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาได้ ดังนี้
ผลการศึกษาตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปจาแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.50 อายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.00 สถานภาพสมรส คิดเป็น
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ร้อยละ 79.30 และมีการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ากว่า คิดเป็นร้อยละ 44.10 อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็น ร้อย
ละ 51.70 โดยมีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.90 มีการให้ความสาคัญต่อสาธารณภัยเรื่อง
อัคคีภัยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.40 และผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ ไม่เป็น อาสาสมัครของตาบลแม่นาเรือ
คิดเป็นร้อยละ 55.60
ผลการศึกษาตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า
การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการผู้นาชุมชน ในพื้นที่ตาบลแม่นาเรือ โดยเฉลี่ยรวมทุกด้าน การมี
ส่วนร่วมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.83) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การมีสว่ นร่วมสูงสุด คือ การมีสว่ นร่วมรับข้อมูล
ข่ า วสารและร่ ว มคิ ด ก าหนดความต้อ งการอยู่ใ นระดั บมาก (ค่ า เฉลี่ ย 4.11) รองลงมาการมีส่ ว นร่ ว มในการรั บ
ผลประโยชน์และติดตามประเมินผล อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.76) การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ อยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.74) การมีส่วนร่วมในการวางแผนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.71) ตามลาดับ
การมีส่วนร่วมของกลุ่มประชาชน โดยเฉลี่ยรวมทุกด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.83) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 3.41)เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการมีส่วนร่วมสูงสุดคือ การมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และติดตามประเมินผลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.60) รองลงมาการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย3.40) การมีส่วนร่วมในการวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.34)
และการมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและร่ ว มคิ ด ก าหนดความต้อ งการอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง (ค่ า เฉลี่ ย 3.30)
ตามลาดับ
ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร และกลุ่ม ประชาชน พบว่า กลุ่ม
ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นาชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากกว่า กลุ่ม
ประชาชนในพื้นที่ตาบลแม่นาเรือ

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ การศึกษาการมีส่ว นร่ ว มของประชาชนต่อ การปฏิบัติง านด้านการป้ อ งกั นและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นาชุมชน
1. การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร และร่วมคิดกาหนดความต้องการของกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นา
ชุมชนโดยภาพรวมมีค่าแปรผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็ นเช่นนี้อภิปรายได้ว่ากลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นาชุมชนทราบ
และมีความเข้าใจถึงนโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของรัฐบาล และนโยบายระดับจังหวัด และ
อาเภอ ตลอดจนเห็นความสาคัญและกาหนดนโยบายการจัดทาแนวทาง งบประมาณแผนงานโครงการ ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ และทาความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตาบลแม่
นาเรือให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีความพร้อมที่จะนา
นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาปฏิบัตใิ นพืน้ ที่ตาบลแม่นาเรือสอดคล้องกับการศึกษา ของสุธีญา
พรหมมาก (2554) ได้ศึกษาภาวะผู้นากับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระดับภาวะผู้นาของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาชัยสนอยู่
ในระดับมาก
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2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือ
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยาของกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นาชุมชนโดยภาพรวมมีค่าแปรผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่ากลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นาชุมชน สนใจเรื่องแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่นาเรือ มีความต้องการให้มีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในหมูบ่ ้าน/ชุมชน หรือพื้นที่เสี่ยง
ภัย ในตาบลแม่นาเรือ และมีความสนใจที่จะเข้าร่วมจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ
เตรียมการป้องกันสาธารณภัยตลอดจนมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณ และกาหนดโครงการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือองค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือ มี
นโยบายการประชาสัมพันธ์ และการสนับสนุนเรื่องการจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ประชาชน
รับทราบ ผลการศึกษาครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของกิจจา โพธิ์แดน (2557) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ผู้นาชุมชนในการจั ดทาแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ นของเทศบาลตาบลลาดยาว อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ ง ใน
ภาพรวมมีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับปานกลาง
3. การมีส่วนร่วมในการดาเนินการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่นาเรือ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ของกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นาชุมชนโดยภาพรวมมีค่าแปรผล
อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่ากลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นาชุมชน ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่
ติดตามข่าวสาร การพยากรณ์อากาศ และติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล เพื่อ
เตรียมการป้องกันภัยนโยบาย หรือการเตรียมความพร้อมการตรวจตรา และซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันสาธารณภัย
ก่อนเกิดภัย และมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้าน พื้นที่เสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือ เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถให้การสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ประสานงาน และขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ตาบลแม่นาเรือ และตาบลข้างเคียง และ
สามารถบริหารและจัดการสาธารณภัย มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับอมรเทพ
จันทร์ดวน (2554) ศึกษาเรื่องบทบาทการมีส่วนร่วมของการบริหารงานของเทศบาลตาบลในอาเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่า การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานผู้นาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง
4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ของกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นาชุมชน
โดยภาพรวมมีค่าแปรผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่น นี้อภิปรายได้ว่ากลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นาชุมชน ส่วนร่วมใน
การประเมินผลของ นโยบายการให้ความช่วยเหลือ หรือด้านการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยขององค์การบริหารส่วนตาบล
แม่นาเรือ และการตรวจสอบโครงการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นา
เรือมีความเหมาะสม และองค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือมีนโยบาย การประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนเรื่องการ
จัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ประชาชนรับทราบเมื่อเกิดสาธารณภัย ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ยุวดี พ่วงรอด (2557) ศึกษาเรื่องบทบาทผู้นาท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของ
ประชาชนในชุม ชน กรณี ศึก ษานายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบึ ง กอก อ าเภอบางระก า จั ง หวั ด พิษณุ โ ลก ผล
การศึกษาด้านบทบาทผู้นาท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก
การมีส่วนร่วมของกลุ่มประชาชน
1. การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร และร่วมคิดกาหนดความต้องการของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวม มีค่า
แปรผลอยู่ในระดับปานกลางที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการได้รับ ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์เรื่องการมีส่วนร่วม
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ในการจัดทาแนวทางแผนงานโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่
นาเรือยังไม่มากเท่าที่ควร ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอแนะการจัดทาแนวทางแผนงานโครงการด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านแนวทางแผนงานยังไม่มากเท่ าที่ควร
ประชาชนต้องการเข้าร่วมโครงการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และประชาชน
มองว่าองค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือไม่ ได้แจ้งหรือประกาศเรื่องการจัดทาข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณของ
โครงการ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ ประชาชนทราบ ประชาชนไม่ค่อยรู้จัก และคุ้นเคยกับผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือ ข้าราชการ และกานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตาบลแม่นาเรือ ทั้งนี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของน้อยใจยา แก้ววงษา (2558) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยกรณีศึกษาเทศบาลตาบลบางซ้ายอาเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีค่าเฉลี่ย ระดับปานกลาง
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนของกลุ่มประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่นาเรือ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ภาพรวมมีค่าแปรผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้ อภิปรายได้ว่า
ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับที่ไม่มากยังไม่มีความพร้อมและสะดวกที่จะเข้ารับการฝึก อบรม หรือเข้าร่วมโครงการ
และประชาชนสนใจในการเข้าร่วมจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเตรียมการป้องกัน
สาธารณภั ยได้ เองบางส่ว นในระดับปานกลาง ประชาชนสนใจที่ จะเข้าร่ ว มการฝึกซ้อ มแผนป้ อ งกัน และบรรเทา
สาธารณภัย ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน/พื้นที่เสี่ยงในระดับไม่มาก แต่ประชาชนคิดว่าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยใช้ชุมชน/หมู่บ้าน เป็นฐานและการเตรียมความพร้อมการตรวจตราและซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันสาธารณภัย
ก่อนเกิดภัยมีความสาคัญสอดคล้องกับการศึกษาของสมบัติ ทัพธานี (2555) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตอาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม
มีค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดั บปานกลาง และผลการศึก ษาครั้ ง นี้ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บการศึก ษาของ กั ญ รยาณี ย์ กาฬภั ก ดี
(2557,หน้า 59) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนชุมชนบ้านไม้รูดตาบลไม้รูดอาเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย
3. การมีส่วนร่วมในการดาเนินการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่ วนตาบลแม่นา
เรือ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ของกลุ่มประชาชนในพื้นที่ตาบลแม่นาเรือโดยภาพรวมมีค่าแปรผลอยู่ในระดับปาน
กลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การติดตามข่าวสาร หรือการพยากรณ์อากาศ และติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
โลก หรือการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลเพื่อเตรียมการป้องกันภัย การให้ความความสาคัญเรื่องสาธารณภัย และความ
ปลอดภัยในการดาเนินชีวิตของประชาชน ยังมีไม่มากและยังไม่มคี วามพร้อมไม่สอดคล้องกับการศึกษาของแพรชมพู
ประเสริฐศรี และปิยะดา วชิระวงศกร (2556) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยใน
พื้นที่ลุ่มน้ายมกรณีศึกษา ตาบลวังจิก อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และผล
การศึกษาครั้งนี้ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ สมจิตร แสงชาติ (2558) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลศรี
ฐาน อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร พบว่า ด้านการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมอยูใ่ นระดับน้อย
4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีคา่ แปรผลอยู่ในระดับมาก
ที่เป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ประชาชนในพื้นที่เห็นความสาคัญว่าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าเป็นหน้าที่ของ ทุก
คนในพื้นที่ตาบลแม่นาเรือ ที่ต้อ งตระหนัก และเรี ยนรู้และเมื่อเกิ ดสาธารณภัย ทุกครั้ง องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่นาเรือ ได้ให้การช่วยเหลือและการสงเคราะห์ อานวยความสะดวกเป็นอย่างดี การออกระงับเหตุของศูนย์ป้องกัน
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และบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือ ตอบสนองความต้องการ และรวดเร็วโครงการ ด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการและสภาพพื้นที่เตรียมงบประมาณ และมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย เหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับการศึกษาของ ปัญจพล ปัญจมาตย์ (2555) ศึกษาเรื่องทัศนคติของ
ประชาชนที่มีตอ่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ทอง อาเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. ควรส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามนโยบายด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จากส่วนกลาง ส่วนจังหวัด และส่วนอาเภอ มาปฏิบัตใิ นพืน้ ที่ตาบลแม่นาเรือ
2. ควรนาข้อมูลหรือสถิติการเกิดสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในอดีต มาวางแผนด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย และการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการสนั บสนุ น เรื่อ งการจั ด ทาแผนป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ให้
ประชาชนรับทราบให้มากยิ่งขึ้น
3. ควรประสานงาน และขอความช่วยเหลือกับหน่วยงาน อื่นในพื้นที่ตาบลแม่นาเรือ และตาบลข้างเคียง
เมื่อเกิดสาธารณภัย
4. ควรแจ้งประชาสัมพันธ์ หรือประกาศ เรื่องการจัดทาข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณของโครงการ ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ประชาชนในพื้นที่ตาบลแม่นาเรือทราบมากยิ่งขึ้น
5. ควรส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเรือ และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตาบลแม่นาเรือมีส่วนร่ ว ม
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร ในการปฏิบัตหิ น้าที่ เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นในพืน้ ที่ตาบลแม่นาเรือ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตาบลแม่นาเรือ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้มากยิ่งขึ้น
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนชุมชน เช่น แผนป้องกันอุทกภัย อัคคีภัย และสาธารณ
ภัยอื่น ที่มักเกิดขึ้นในพืน้ ที่ตาบลแม่นาเรือ
3. ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตาบลแม่นาเรือ มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนชุมชน หรือแผนป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย
4. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพของพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่นาเรือเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัตงิ าน
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- Proceedings -

893

ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยให้คาแนะนาปรับปรุงเนื้อหาของเครื่องมือ ที่ใช้
เพื่อ ให้ มีค วามสมบู รณ์ ย่ิง ขึ้น ตลอดจนคณาจารย์ห ลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ และประสบการณ์ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาขอบคุณ ผู้บริหาร ข้าราชการ
ผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่ในพื้นที่ตาบลแม่นาเรือ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่กรุณาให้ข้อมูล
อันเป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาในครั้งนี้
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
Public Participation in Process Local Development Plan of Pangae Sub-district
Municipality, Padad District, Chiang Rai Province
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บทคัดย่อ
การศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอ
ป่าแดด จังหวัดเชียงราย ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ จัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่เคยมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลป่าแงะ จานวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t-test, F-test (One-Way ANOVA) กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.80 อยู่ในช่วงอายุ 5159 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.40 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 39.20 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่
ที่ 5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.60 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลป่าแงะ โดยภาพรวมพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ด้านการริเริ่ม ( X = 3.74) รองลงมา คือ ด้านการตัดสินใจ ( X = 3.73) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการ
ประเมินผล ( X = 3.49)
ส่วนการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีระดับการ
มีส่วนร่วมแตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วม การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาบลป่าแงะ
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Abstract
A study of Public Participation in Process Local Development Plan of Pangae Sub-district Municipality,
Padad District, Chiang Rai Province The purpose is to study the level of the participation of people in the local
development plan of Pangae Sub-district Municipality, Padad District, Chiang Rai Province and to compare the
differences in personal factors, such as gender, age, education level, occupation and salary with the level of the
participation of people in the local development plan of Pangae Sub-district Municipality, Padad District Chiang
Rai Province. The sample consisted of 250 people who had participated in the local development plan of Pangae
Sub-District Municipality. The instrument used to collect data was the statistical questionnaire used for data
analysis: frequency, percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing was using the t-test, F-test
(One-Way ANOVA) was statistically significant at the 0.05
The results showed that most respondents were female. 54.80% were between the ages of 51-59
years, accounting for 28.40 percent, primary education accounted for 39.20 percent, The average monthly salary
is 5,000-10,000 baht or 45.60 percent. The level of public participation in process local development plan of
Pangae Sub-district Municipality. Overall, it was found that. public participation of people is at a high level. The
highest mean was the initiation ( X = 3.74) , followed by the decision ( X = 3.73) , The lowest mean score was
the evaluation ( X = 3.49)
Hypothesis testing is found that people of different sex, age, education, occupation, and salary have
different levels of participation not different Statistically significant at the 0.05.
Keywords: Participation, Local Development Plan, Pangae Sub-district

บทนา
นับตัง้ แต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา บทบาทอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก รัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดกรอบความเป็นอิ สระใน
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่ มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ที่ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับแนวทางการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 โดยในมาตรา 16 ให้เทศบาล
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง จานวน 31 ประการ โดยเฉพาะ (1) คือ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยมี
จุดประสงค์เพื่อนาไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชนในองค์กรบริหาร
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ มากที่สุด (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , 2548 หน้า 1) และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
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หน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นและจัด ทาแผนพัฒนาของตนเอง เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดทิศทางการพัฒนา เพื่อมุ่ง
ไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการในอนาคต โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มอี ยู่อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานของท้องถิ่นให้มีความคล่องตัว และ
สอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาล
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนีจ้ ะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นด้วย ซึ่งการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริ ง การจัดทาแผนพัฒนาสามปีทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาตามข้อบังคับและงบประมาณรายจ่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (กรมการปกครอง, 2549, หน้า 18)
การเข้ามามีบทบาทมีในกิจกรรมทางการบริหารระดั บท้ องถิ่นของประชาชนในปัจจุบัน ก็เพื่อจะให้การ
บริหารงานของแต่ละท้องถิ่นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เนื่องจากประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่นย่อมรู้ถึงความต้องการและปัญหาของตนเองได้ดีกว่าบุคคลอื่น ซึ่งมิใช่เป็นคนในท้องถิ่นนั้น ๆ การยินยอมให้
ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารการปกครองท้องถิ่น จึงเท่ากับเป็นการยอมรับว่าความต้องการของประชาชน
ในแต่ละท้องถิ่นนั้นแตกต่างกัน และผู้ที่จะสามารถรู้ถึงความแตกต่างในความต้องการและสามารถตอบสนองได้ตรง
ตามความต้องการนั้นก็คือ ประชาชนในท้องถิ่นนั้นนั่นเองและตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 287 ระบุว่าประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย แต่การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารท้องถิ่นยังอยู่ ในวงจากัด การเข้าไปมีบทบาทของประชาชนมีน้อย จึงจาเป็นที่จะต้องศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งจะเป็นการ บริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
(บุญยรัตน์ โตทอง, 2537, หน้า 31)
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงถือเป็นหัวใจสาคัญของการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะว่าประชาชนจะมีความรู้และความเข้าใจดีว่าชุมชนต้องการอะไร
เนื่องจากประชาชนจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการนาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติ ในการ
จัดทาแผนห้าท้องถิ่นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผน ใน
ทุกขั้นตอน ทั้งนี้เมื่อนาแผนมาปฏิบัติจะได้ประสบผลสาเร็จมากขึ้น ทาให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและชุมชน
อย่างยั่งยืน
ผู้ศึกษาได้เห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลตาบลป่าแงะ ให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ตาบลป่าแงะ
ให้ประชาชนได้มสี ่วนร่วม มากยิ่งขึ้นต่อไปป
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วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลป่าแงะ
อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัด
เชียงราย

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้ศึกษาจึงได้นามากาหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลป่าแงะ
อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
1. ด้านการริเริ่ม
2. ด้านการตัดสินใจ
3. ด้านการปฏิบัติ
4. ด้านการรับผลประโยชน์
5. ด้านการประเมินผล

- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้

สมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานครั้งนี้ ตั้งสมมติฐานไว้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ มีระดับการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลป่าแงะ
อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ซึ่งผู้ศึกษาได้ออกแบบวิธีการดาเนินการ เพื่อมุ่งศึกษาศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจั ดทาแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่น ของเทศบาลต าบลป่ าแงะ อ าเภอป่ า แดด จั ง หวั ด เชีย งราย รวมไปถึง
เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ กับระดับการ มี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย โดยมี
ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษาจากการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ของเทศบาลตาบลป่าแงะ
และขอบเขตของประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่เคยเข้าร่วมโครงการประชาคมหมู่บ้าน จานวน 670 คน
(ข้อมูลจากรายชื่อผู้เข้าร่วมจัดทาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562) สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ของทาโร่ ยามาเน่
(Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 250 คน
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โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดปลายปิด และปลายเปิด วิธีการดาเนินการ
เก็บข้อมูลมีดังนี้
แบบสอบถาม ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ศึกษาได้ทา
การวิเคราะห์สรุปผลการศึกษา โดยวิเคราะห์คานวณด้ วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสถิติสาเร็จรูป เพื่อการวิจัย
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการศึกษาครั้งนี้ กาหนดเกณฑ์การแปลผลระดับความคิดเห็นและระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลป่าแงะ จานวน 5 ระดับ โดยนาค่าเฉลี่ยของคะแนนในมาตรวัด มา
ทาการแบ่งระดับโดยใช้สูตรดังนี้
การหาอันตรภาคชัน้ =
=

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
5−1
5

= 0.80
เกณฑ์ในการแปลผลระดับความคิดเห็นและระดับการมีส่วนร่วม
4.21 – 5.00
หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
3.41 – 4.20
หมายถึง เห็นด้วยมาก
2.61 – 3.40
หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
1.81 – 2.60
หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1.00 – 1.80
หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

มีส่วนร่วมมากที่สุด
มีส่วนร่วมมาก
มีส่วนร่วมปานกลาง
มีส่วนร่วมน้อย
มีสว่ นร่วมน้อยที่สุดเรียงย

ผลการศึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาล
ตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เป็นการศึกษาเชิงสารวจ (Survey Research) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถาม ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 250 คน ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน
การวิจัย ในรูปแบบของตารางแสดงข้อมูลสถิติ และการพรรณนารายละเอียดในตารางให้ชัดเจน โดยอธิบายด้วย
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลแยกตามเพศ อายุ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีสว่ นใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 54.80 เพศชาย จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ
45.20 ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ อยู่ใ นช่ว งอายุ 51-60 ปี จ านวน 71 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 28.40 รองลงมา
ตามลาดับ คือ ช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 24.80 ช่วงอายุ 41-50 ปี จานวน 59 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.60 ช่วงอายุ 31-40 ปี จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 13.60 ช่วงอายุ 21-30 ปี จานวน 24 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.60 และช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาอยู่
ในระดับประถมศึกษาจานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 41.60 รองลงมาตามลาดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จานวน
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93 คน คิดเป็นร้อยละ 37.20 ระดับปวส./อนุปริญญา จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 ระดับปริญญาตรี จานวน
13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 39.20 รองลงมาตามลาดับ คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป
จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 21.60 อาชีพค้าขาย จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80 ธุรกิจส่วนตัว จานวน 21 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.40 แม่บ้าน จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 พนักงานเอกชน จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40
และรับราชการ/ลูกจ้างของราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000- 10,000 บาท มีจานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 45.60 รองลงมาตามลาดับ คือ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท ขึน้ ไป
จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 19.60
2. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลป่าแงะ
อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตาบลป่าแงะ
อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย วิเคราะห์โดยภาพรวมเป็นรายด้าน ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการริเริ่ม ด้านการตัดสินใจ
ด้านการปฏิบัติ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล รวมทั้งวิเคราะห์เป็นรายข้อ จานวน 25 ข้อ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
จากการศึกษาโดยรวม พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นอยูใ่ นระดับมาก สรุปได้ดังนี้
1. ด้านการริเริ่ม พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตั้งแต่การริเริ่มเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ ได้กาหนดแนวทางหรือวิธีในการ
แก้ปัญหาที่ชุมชนมี มีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ
2. ด้านการตัดสินใจ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้าน (วิสัยทัศน์) และทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพของหมูบ่ ้าน
โดยกาหนดแนวทางหรือวิธีในการพัฒนาชุมชน (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) กาหนดเป้าหมายการพัฒนาตามประเด็น
หลักเพื่อทาให้บรรลุยุทธศาสตร์ และมีส่วนร่วมในการจัดลาดับความสาคัญของโครงการและกิจกรรม
3. ด้านการปฏิบัติ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ที่เป็นเช่นนีเ้ พราะ ประชาชนได้มี
โอกาสมีส่วนร่วมโดยเป็นกรรมการ เป็นคณะทางาน ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ร่วมวิเคราะห์สภาพชุมชน
(จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรค) เพื่อรู้ศักยภาพของตนเองและชุมชน และปฏิบัติตามโครงการและกิจกรรมให้
บรรลุเป้าหมายที่ได้ตงั้ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. ด้านการรับผลประโยชน์ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพตนเอง มีส่วนร่วมร่วมรับผลประโยชน์จากการดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลป่าแงะในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากการร่วมจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. ด้ า นการประเมิ น ผล พบว่ า ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว ม โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ที่ เ ป็ น เช่ น นี้ เ พราะ
ประชาชน ได้ร่วมติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และติดตามการดาเนินงานจากการรายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี ซึ่งประชาชนบางส่วนได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบลป่าแงะ จึง
สามารถติดตามผลการดาเนินงานจากการรายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้างของเทศบาลตาบลป่าแงะ
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
1. ควรให้ มีก ารจั ด ทาแผนพั ฒ นาอย่า งต่อ เนื่อ งทุ ก ปี เพราะจะทาให้ ประชาชนได้ รับผลประโยชน์
เต็มรูปแบบ และตรงตามเป้าหมายที่ตนเองร่วมกับหมูบ่ ้าน ชุมชน ท้องถิ่น กาหนดไว้ในแผน
2. ควรมีกิจกรรมระหว่างการประชาคม เพื่อไม่ได้การทาประชาคมดูน่าเบื่อ และยังเป็นการกระตุ้นให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแของเทศบาลตาบลป่าแงะ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ควรจะมีการสื่อสารให้หลากหลายรูปแบบให้เด่นชัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลป่าแงะ
เข้าใจถึงปัญหา วิธีการ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ทั่วถึง
2. การจัดทาแผนพัฒนาต้องมีวัตถุประสงค์ของการทาประชาคม (จัดทาแผน) เช่น เป้าหมาย หรือ
โครงการว่าได้ดาเนินการหรือไม่ และที่สาคัญต้องปฏิบัตไิ ด้จริง
4. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การทดสอบสมมติฐานครัง้ นี้ ตัง้ สมมติฐานไว้วา่ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ มีระดับการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน
ผลการศึกษา พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t=0.490, sig=0.480)
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t=0.468, sig=0.658)
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t=1.190, sig=0.458)
กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t=0.455, sig=0.426)
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t=0.596, sig=0.493)

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.80 อยู่ในช่วงอายุ 51-59 ปี
ร้อยละ 28.40 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 41.60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 39.20 และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 45.60
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาล ตาบล
ป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.64 ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการริเริ่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมาก
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลป่าแงะ
อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ผู้ศึกษาขอนาเสนอการอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด
จังหวัดเชียงราย เป็นการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
ป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐกร ดอนแก้วภู่ (2559)
ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด ทาแผนพัฒนาตาบล กรณีศึกษา องค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัย พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาในระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลป่าแงะ
อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ด้านการริเริ่ม ด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติ ด้านการรับผลประโยชน์ ด้าน
การประเมินผล อภิปรายผลได้ดังนี้
1. ด้านการริเริ่ม ในการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพูดคุยเพื่อรับฟังปัญหาหรือความต้องการของหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาใน
หมูบ่ ้าน ผู้นาชุมชนได้ช้แี จงทาความเข้าใจในปัญหาให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ประชาชนได้เสนอปัญหาต่อ
ที่ประชุมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญจริยา เกตุอ่อน (2555: บทคัดย่อ) พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนใน
การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านป้อม อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย อยู่ในระดับมาก
2. ด้านการตัดสินใจ ในการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าประชาชนในพื้นที่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจมาก การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่ น การเสนอปัญหาความต้องการและแนวทางการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน มีการจัดลาดับความสาคัญของปัญหาที่ตรง
กับความต้องการของประชาชน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาล ตัดสินใจเลือกแผนงานหรือโครงการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและกาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
ไม่ส อดคล้ อ งกับ งานวิจั ย ของ ธีรพิชญ์ บั น ลือ ทรั พ ย์ (2554) ได้ ศึก ษาการมีส่ วนร่ ว มของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านซบ อาเภอสังขะ จังหวัดสุ รินทร์ และงานวิจัยของศุภวัฒน์
พิกุลศรี (2554) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลนิคมคาสร้อย
อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง
3. ด้านการปฏิบัติ ในการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าประชาชนได้เห็น
ความสาคัญต่อกิจกรรมของเทศบาล เช่น มีส่วนร่วมในการนาโครงการไปสู่การปฏิบัติ การแสดงความคิ ดเห็นต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขณะดาเนินโครงการ การวางแผนและร่วมกาหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อโครงการเกิด
ปัญหา ให้ความร่วมมือดาเนินโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีส่วนร่วมในการคัดเลือกตัวแทนชุมชน
เป็นคณะกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จริยา โกเสนตอ (2554:
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บทคัดย่อ) ได้ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดทาแผนพัฒนา 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลผา
สิงห์ จังหวัดน่าน พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดทาแผนพัฒนา 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลผา
สิงห์ จังหวัดน่าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมยศ ลอยประโคน (2558) ได้ศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลจระเข้มาก อาเภอประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในด้านการดาเนินงาน / ด้านการปฏิบัติ อยูใ่ นระดับปานกลาง
4. ด้านการรับผลประโยชน์ ในการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่า เทศบาล
ตาบลป่าแงะ มีการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับบริการสาธารณะที่
ดีขึ้น โดยประชาชนได้รับผลประโยชน์จากโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการด้านการพัฒนาสังคม และการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี รวมทั้งมีส่วนในการใช้ทรัพยากรที่มีอยูต่ ามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด ได้รับผลประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน แต่ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กฤษฎากรณ์ ยูงทอง (2555) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาตาบลนางั่ว
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และงานวิจัยของ นี รกานต์ พุทธเมฆ (2555) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาของเทศบาลตาบลบ้านตา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง
5. ด้านการการประเมินผล ในการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตาบลป่า แงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกั บ
งานวิจัยของ ณัฐชา ศิริคชพันธุ์ (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสามปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาขุนไกร อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษาพบว่า ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนาขุนไกร โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญประภา สถิตรัมย์ (2554) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล อยูใ่ นระดับน้อย
เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ กับ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัด
เชียงราย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ประชาชนที่มี เพศ อายุ และอาชีพ แตกต่างกัน มี ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลป่าแงะ ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะ เทศบาลตาบลป่าแงะ ได้
เล็งเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากยอมรับว่าประชาชนในชุมชนเป็นผู้รู้ถึงสภาพปัญหาและ
ความต้องการต่าง ๆ ของชุมชนเป็นอย่างดี เพราะเป็นผู้อยู่อาศัยในพื้นที่มานานอย่างต่อเนื่อง การที่ประชาชนซึ่งเป็นผู้
ที่ทราบปัญหาและความต้องการได้เข้ามาร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งที่ดเี พื่อที่จะ
ได้สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและการแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างตรงจุดกับความต้องการมากขึ้ น ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวทางเทศบาลจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลป่าแงะ โดยให้สิทธิเสรีภาพกับผู้เข้าร่วมทุกคน เท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยก เพศ อายุ และอาชีพ จึงส่งผล
ให้ประชาชนที่มี เพศ อายุ อาชีพ แตกต่างกัน ต่างก็มีโอกาสในการเข้าร่วมจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
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ป่าแงะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นรา ศรีวงษา และจีรวัฒน์ เจริญสุข (2556, หน้า 296) พบว่า ประชาชนที่มี เพศ
อายุ สถานภาพ และอาชีพ แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง อาเภอ
พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน และงานวิจัยของ อัฐฑิกา อาจวิชัยย์ (2553, หน้า 79) พบว่า ประชาชนที่มี
เพศ อายุ และอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลคาชะอี อาเภอคาชะอี จังหวัด
มุกดาหาร ไม่แตกต่างกัน
ประชาชนที่มีระดับการศึก ษาต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตาบลป่าแงะ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหา ประกาศิต สิริ
เมโธ (ฐิติปสิทธิกร) (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนบ้านคลองใหม่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่า ประชาชนในชุมชนบ้านคลองใหม่ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านคลองใหม่ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ อาจเนื่องจากไม่ว่าประชาชนมีการศึกษาระดั บใด ต่างก็เห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลป่าแงะ
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิจจา โพแดน (2557) ศึกษาวิจัยเรื่องการ
มี ส่ ว นร่ ว มของผู้ น าชุ ม ชนในการจั ด ทาแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จั ง หวั ด
นครสวรรค์ พบว่า ผู้นาชุมชนที่มีระดับรายได้แตกต่างกัน การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตาบลลาดยาว อาเภอลากยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนีอ้ าจเนื่องจากการเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา ไม่ตอ้ งมีการเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ๆ ดังนัน้ ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่า
จะมีรายได้มากน้อยเพียงใดก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาได้ และอาจเนื่องจากผู้ที่มีรายได้ตา่ งกัน
เห็นคุณค่าหรือ ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรจัดประชุมประชาคมในช่วงระยะเวลาที่ประชาชนสามารถเข้าร่วมได้อย่างสะดวก
2. เทศบาลตาบลป่าแงะ ควรให้ความรู้หรือวิธีการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อให้
ประชาชนเห็นถึงความสาคัญ และมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนามากขึ้น
3. เจ้ า หน้า ที่ ต้อ งมีค วามรู้ ค วามเข้ า ในและสามารถอธิ บายเมื่ อ ประชาชนมาสอบถามข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลป่าแงะ
4. ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและแถลงผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลป่าแงะ
อย่างสม่าเสมอ และจัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย
5. เทศบาลตาบลป่าแงะ ต้องเพิ่มกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสร้างความน่าสนใจให้ประชาชนอยากเข้ามามี
ส่วนร่วมเพิ่มมากกขึ้น เช่น เพิ่มการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจั ยเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ในการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทา
แผนพัฒนาของเทศบาลตาบลป่าแงะ
2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่สามารถส่งผลต่อการมีส่วนร่วม เช่น แรงจูงใจ เพื่อนามาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลป่าแงะต่อไป
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งานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้เป็นการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สาเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดีจาก
ผู้ให้การสนับสนุนหลายท่าน ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ชิระมณี อาจารย์ที่
ปรึ ก ษา และดร.พงษ์ ส นิท คุ ณ นะลา ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษา ค าแนะน า ในการจั ด ทาการศึก ษาในครั้ ง นี้ ขอขอบคุ ณ
คณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้ประสิทธิ์
ประสาทความรู้ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา และขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ให้
คาแนะนา ปรับปรุงเนื้อหาของเครื่องมือที่ ใช้ ให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ขอขอบพระคุณ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน
ตลอดจนผู้ใต้บังคับบัญชาทุกท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี
สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ที่เป็นเบือ้ งหลังความสาเร็จในงานทุกชิ้น นอกจากนี้
ขอขอบคุณบรรดากัลยาณมิตรหลายท่านที่มิได้เอ่ยนามที่ให้กาลังใจและสนับสนุนผู้ศกึ ษาด้วยความจริงใจเสมอมา
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การศึกษาความเหมาะสมของการจัดพืน้ ที่ค้าขายอาหาร: กรณีศกึ ษา ลานม่วนใจ๋
หนองระบู ตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
The Study of Appropriate Management of Food Market Area Case Study of
Lanmuanjai Nong Ra Bu, Wiang Sub-District, Phayao Province
ภูมชิ าย กาไหล่ทอง1* และ สุรเชษฐ์ ชิระมณี2
Phoomchai Kalaithing1* and Surachet Chiramanee2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการจัดพื้นที่ค้าขายอาหาร: กรณีศึกษา ลานม่วน
ใจ๋หนองระบู ตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดพะยา ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการค้า
อาหารแผงลอย ลานม่วนใจ๋ หนองระบู ตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา จานวนทั้งหมด 50 ร้านค้า ซึ่งเป็น
จานวนทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิตทิ ี่
ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัย พบว่า ผลการดาเนินการหลังจากที่มีการย้าย
พื้น ที่ จ ากเดิ ม ไปสู่ พ้ืน ที่ ใ หม่ คื อ ลานม่ว นใจ๋ หนองระบู ส่ ง ผลให้ จ านวนลู ก ค้ า เพิ่ม ขึ้น รายได้ เพิ่ม ขึ้น โดยผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าสถานที่ดังกล่าว ใกล้แหล่งท่องเที่ยว คือ กว๊านพะเยา จึงทาให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นทั้ง
ลูกค้าประจา และนักท่องเที่ยว อีกทั้งจังหวัดพะเยา มีการจัดงานเทศกาลบ่อยครั้ง เช่น เทศกาลกินปลา เวียนเทียน
กลางน้า งานลิ้นจี่ ที่สนับสนุนของ OTOP ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าอาหารมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และเป็นการกระตุ้น
การท่องเที่ยวของจังหวัด
คาสาคัญ: ผู้ประกอบการค้าอาหารแผงลอย อาหารแผงลอย

Abstract
The objectives of this research were to study The Study of appropriate management of food market
area.case study of Lanmuanjai Nong Ra Bu, Wiang Sub-District, Phayao Province.The sample that used in research
was all of food sellers at Lanmuanjai Nong ra Bu, Wiang Sub-District, Phayao Province.The quantitative instruments
used in collecting data were questionnaires. The statistical procedures used in analyzing data were percentage,
mean standard deviation and content Analysis were used to describe the data.
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Research result found that, tourism policies The performance after the food sellers moved to new food
market at Lanmuanjai Nong ra Bu, Wiang Sub-District, Phayao Province. affected the number of increased
customers, Increased revenue. Most respondents ascribed that the street foods were near tourist attraction,
GWAAN PHA-YAO, that cause increased customers and increased tourist, then Phayao province had often
arranged festivals such as fish eating festival, traditional candle lit water and Lychee festival which supported by
OTOP so that the Entrepreneurs incresed income and stimulate the tourism of Phayao District.
Keywords: Entrepreneurs, Street foods

บทนา
การท่องเที่ยว คือ การไปสัมผัสสถานที่ต่าง ๆ หรือสิ่งที่สวยงามที่สาคัญที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึน้ นอกจากการท่องเที่ยวจะเป็นการไปสัมผัสความสวยงามตามธรรมชาติ หรือสร้างขึน้ แล้วการท่องเที่ยว
ยังมีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยโดยตรงต่อการค้าขาย จึงมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
เกิดขึ้นเพื่อให้มเี งินหมุนเวียนในประเทศเพิ่มมากขึน้ ทั้งจากคนไทย หรือชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว ในประเทศไทย
นโยบายการท่องเที่ย วจะคอยส่ง เสริ ม และสนับสนุนให้เกิดผลดีผ่านทางการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็ น การ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เมื่อเกิดการท่องเที่ยวจาเป็นต้องมีเจ้า บ้านนั่น คือ คนไทย
หรือคนในสถานที่นั้น ๆ ที่มีหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงการอานวยความสะดวก และนาเสนออาหารไทย
หมู่บ้านนั้นมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านใดก็ตามการอาศัยของคนหมู่มากย่อมต้องมีสถานที่
ค้าขาย จุดนาเสนออาหารในแต่ละสถานที่ เช่น ตลาด ไว้ตามแต่ละสถานที่ซึ่งให้คนในชุมชน หรือนักท่องเที่ยวได้
บริโภคในสถานที่ต่าง ๆ เหล่านั้นไม่วา่ จะเป็นสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึน้ หรือสถานที่สวยงามตามธรรมชาติ
การที่ในชุมชนมีตลาดค้าขายอาหารย่อมมีการเข้ามาเยี่ยมชมของคนในพื้นที่รวมไปถึงนักท่องเที่ยว หรือคน
นอกพื้นที่นั่นเอง ตลาดยังเป็นสิ่งสาคัญของจังหวัด นอกจากจะมีการค้าขายจากชาวบ้านภายในจังหวัด ตลาดยัง
สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วย และยังมีส่วนช่วยในการส่งเสริมรายได้ให้กับจังหวัด เงินจะ
สามารถหมุนเวียนในจังหวัดมากขึ้น สร้างรายได้ให้กั บจังหวัด และยังช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วย
ผ่านทางนโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ที่สง่ เสริมให้ ท่องเที่ยวไทยใช้
ของไทย
จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวที่โดดเด่นเรื่อง น้า และศาสนสถานที่สวยงาม เช่น วัดศรีโคมคา
กว๊านพะเยา เป็นต้น เนื่องจากจังหวัดพะเยามีภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้า เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด
พะเยา จึงมาจากแถบบริเวณกว๊านพะเยาเป็นหลัก ดังนัน้ ชาวบ้านในชุมชนจึงมักมาทาการค้าขายมากในบริเวณนี้
การศึกษาในครั้งนี้จะเน้นศึกษาแนวทางการศึกษาความเหมาะสมของการจัดพื้นที่ขายอาหารกรณีศึก ษา
ลานม่วนใจ๋หนองระบู ตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีผลกระทบอย่างไรกับผู้ประกอบการค้าอาหาร ณ ลาน
ม่วนใจ๋หนองระบู ตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา และศึกษาสภาพการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการค้า
อาหารแผงลอยและหลังมีการย้ายพืน้ ที่คา้ ขายอาหาร
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วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการจัดพื้นที่ขายอาหาร กรณีศกึ ษา ลานม่วนใจ๋หนองระบู ตาบลเวียง
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการการจัดการพื้นที่ขายอาหาร กรณีศกึ ษา ลานม่วนใจ๋หนองระบู ตาบลเวียง
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ความเหมาะสม
ของการจัดพืน้ ทีค่ ้าขายอาหาร
กรณีศึกษา ลานม่วนใจ๋หนองระบู
ตาบลเวียง อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
- ด้านราคา
- ด้านประเภทลูกค้า
- ด้านจานวนลูกค้า
- ด้านรายได้

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- รายได้

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลกระทบนโยบายสนั บสนุ นการท่อ งเที่ย วของจั งหวัด ต่อการค้าขายอาหาร
แผงลอย กรณีศกึ ษา ลานม่วนใจ๋หนองระบู ตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยขอนาเสนอวิธีการดาเนินการ
วิจัยดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรสาหรับการทาการวิจัยครั้งนี้ จานวน 50 คน และเนื่องจากจานวนประชากรมีขนาดไม่เกิน
100 คน ผู้ศึกษาจึงทาการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด Gay and Airasian,2003
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมือ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล ครั้ ง นี้ เป็ น แบบสอบถาม (Questionnaires) จ านวน 50 ชุด
เกี่ยวกับผลกระทบนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดต่อการค้าขายอาหาร กรณีศกึ ษา ลานม่วนใจ๋หนองระบู
ตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา แบบสอบถามดังกล่าวเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น จากการศึกษา
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น
3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) และคาถามแบบปลายเปิด โดยสอบถามถึงสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทของอาหารที่ขาย ประเภทของลูกค้า รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน และรายจ่าย
รวมเฉลี่ยตัวเดือน
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ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินการก่อนและหลังที่จะมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของ
จังหวัด เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคาอาหาร จานวนลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนร้านค้าอาหาร (ต่อเดือน) ในช่วงฤดู
ท่องเที่ยว จานวนลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนร้านค้าอาหาร (ต่อเดือน) ในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยว รวมถึงรายได้ และ
รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และนโยบายการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด
ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเสนอแนะเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของ จังหวัด
พะเยา ปัญหาในการดาเนินกิจการ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนั้นจะเป็นการ
เก็บข้อมูลแบบทุตยิ ภูมิ (Secondary Data ) จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการอ่าน และการศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากห้องสมุดต่าง ๆ และเก็บข้อมูลเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อเป็นพืน้ ฐานการดาเนินการวิจัยภาคสนามต่อไป
3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการ
กรอกแบบสอบถาม (Questionnaire) จากจานวนผู้ประกอบการค้าอาหารแผงลอย จานวนทั้งหมด 50 รายซึ่งเป็น
จานวนทั้งหมด
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษานี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของผู้ ประกอบการค้าอาหารแผงลอยที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive) คือ การอธิบายลักษณะทั่วไปของ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ โดยการนาเสนอเป็นตาราง ความถี่ สัดส่วน ค่าร้อยละ และนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าที่
ได้กอ่ นและหลังจากที่มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปความเรียงย

ผลการศึกษา
ผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิจัยตามลาดับ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการก่อนและหลังมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา
ตอนที่ 3 ปัจจัยนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวที่สง่ ผลต่อการค้าอาหารแผงลอย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาราง 1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตาม เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด
รายได้ต่อเดือน และอาชีพ
รายการ

จานวน

ร้อยละ

รวม

17
33
50

34.00
66.00
100.00

1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
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ตาราง 1 (ต่อ)
2. อายุ
1) ต่ากว่า 20 ปี
2) อายุ 20 – 40 ปี
3) อายุ 41 – 60 ปี
รวม
3. สถานภาพ
1) โสด
2) สมรส
3) หย่าร้าง,หม้าย
รวม
4. ระดับการศึกษา
1) ประถมศึกษา
2) มัธยมศึกษาตอนต้น
3) ปวช./ปวส.
4) มัธยมศึกษาตอนปลาย
5) ปริญญาตรี
รวม
5. ประเภทอาหารที่ขาย
1) อาหารตามสั่ง
2) ก๋วยเตี๋ยว
3) ส้มตา, อาหารอีสาน
4) ข้าวราดแกง
5) อาหารปิ้ง, ย่าง
6) ผลไม้
7) ขนมหวาน
8) ไอศกรีม, น้าแข็ง
9) เครื่องดืม่
10) อื่น ๆ
รวม
6. ประเภทลูกค้า
1) ประชาชนในท้องถิ่น
2) นักท่องเที่ยว
3) อื่น ๆ

2
19
29
50

4.00
38.00
58.00
100.00

13
33
4
50

26.00
66.00
8.00
100.00

9
3
15
6
17
50

18.00
6.00
30.00
12.00
34.00
100.00

6
7
6
4
10
4
2
2
6
3
50

12.00
14.00
12.00
8.00
20.00
8.00
4.00
4.00
12.00
6.00
100.00

34
4
12

68.00
8.00
24.00
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ตาราง 1 (ต่อ)
รวม
7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1) 5,000 – 10,000 บาท
2) 10,001 – 20,000 บาท
3) 20,001 – 30,000 บาท
4) 30,001 – 40,000 บาท
5) 40,001 – 50,000 บาท
รวม
8. รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
1) ต่ากว่า 5,000 บาท
2) 5,000 – 10,000 บาท
3) 10,001 – 20,000 บาท
4) 20,001 - 30,000 บาท
รวม

50

100.00

8
34
4
2
2
50

16.00
68.00
8.00
4.00
4.00
100.00

25
22
2
1
50

50.00
44.00
4.00
2.00
100.00

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.0 รองลงมา เป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 34.0 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 41–60 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.0 รองลงมาอายุ 20–40 ปี และ
อายุต่ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.0 ผู้ตอบแบบส่วนใหม่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 66.0 รองมามีสถานะโสด
คิดเป็นร้อยละ 26.0 และสถานะหย่าร้าง, หม้าย คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตามลาดับ ผู้ตอบแบบส่วนใหม่มรี ะดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมาเป็นระดับปวช./ปวส. คิดเป็นร้อยละ 30.0 ระดับประถมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 18.0 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 18.0 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 6.0 ส่วนใหญ่ขาย
อาหารประเภทอาหารปิ้งย่าง คิดเป็นร้อยละ20.0 รองลงมาเป็นอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว คิดเป็น ร้อยละ 14.0 และ
อาหารประเภทอาหารตามสั่ง ส้มตา, อาหารอีสาน และอาหารประเภทเครื่องดื่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ
12.0 อาหารประเภทข้าวราดแกง มีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับอาหารประเภทผลไม้ คิดเป็นร้อยละ 8.0 อาหารประเภทอื่น ๆ
คิดเป็นร้อยละ 6.0 และอาหารประเภทขนมหวาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับอาหารประเภทไอศกรีม,น้าแข็ง คิดเป็นร้อยละ
4.0 ผู้ตอบแบบส่วนใหม่มีลูกค้าประเภทประชาชนในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 68.0 รองลงมาเป็นอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ
24.0 รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 8.0 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อ เดือน 10,001–
20,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 68.0 รองลงมามีรายได้ 5,000–10,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.0 รายได้ 20,001–
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.0 และรายได้ 30,001-40,000 บาทมีค่าเท่ากันกับรายได้ 40,001–50,000 บาท คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 4.0 รายจ่ า ยเฉลี่ย ต่อ เดือ นส่ วนใหญ่มีร ายจ่า ยต่ากว่า 5,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50.0 รองลงมามี
รายจ่ า ย 5,000–10,000 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44.0 รายจ่ า ย 10,001–20,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.0 และรายจ่ า ย
20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.0 นี้ ตามลาดับ
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการหลังมีการย้ายพื้นที่มายังลานม่วนใจ๋หนองระบู
ตาราง 2 แสดงจานวนผู้ประกอบการเกี่ยวกับการดาเนินการหลังมีการย้ายพื้นที่มายังลานม่วนใจ๋หนองระบู
ตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา (ด้านราคาอาหารในปัจจุบัน)
รายการ
ราคาอาหาร
1) ราคาอาหารสูงขึน้
2) ราคาอาหารเท่าเดิม
3) ราคาอาหารถูกลง
รวม

จานวน

ร้อยละ

15
33
2
50

30.00
66.00
4.00
100.00

จากตาราง 2 พบว่า การดาเนินการก่อนและหลังมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา (ด้าน
ราคาอาหารในปัจจุบัน) พบว่า มีราคาอาหารเท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 66.0 รองลงมาเป็นราคาสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ
30.0 และราคาอาหารถูกลง คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามลาดับ
ตาราง 3 แสดงจานวนผู้ประกอบการเกี่ยวกับการดาเนินการหลังมีการย้ายพื้นที่มายังลานม่วนใจ๋หนองระบู
ตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา (จานวนลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนร้านค้าในช่วงฤดูท่องเที่ยว)
รายการ
จานวนลูกค้า
1) เพิ่มขึ้น
2) เท่าเดิม
3) น้อยลง
รวม

จานวน

ร้อยละ

30
18
2
50

60.00
36.00
4.00
100.00

จากตาราง 3 พบว่า จานวนลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนร้านค้าในช่วงฤดูท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จานวนลูกค้าเพิ่มขึน้
คิดเป็นร้อยละ 60.0 และจานวนลูกค้าเท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 36.0 และน้อยลง คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามลาดับ
ตาราง 4 แสดงจานวนผู้ประกอบการเกี่ยวกับการดาเนินการหลังมีการย้ายพื้นที่มายังลานม่วนใจ๋หนองระบู
ตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา (จานวนลูกค้าทีเ่ ข้ามาอุดหนุนร้านค้าในช่วงที่ไม่ใช่ฤดู
ท่องเที่ยว)
รายการ
จานวนลูกค้า
1) เพิ่มขึ้น
2) เท่าเดิม
3) น้อยลง
รวม

จานวน

ร้อยละ

10
35
5
50

20.00
70.00
10.00
100.00
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จากตาราง 4 พบว่า จานวนลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนร้านค้าในช่วงฤดูที่ไม่ใช่ฤดูทอ่ งเที่ยว ส่วนใหญ่จานวนลูกค้า
เท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงมาจานวนลูกค้าเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 20.0 และจานวนลูกค้าลดลง คิดเป็นร้อย
ละ 10.0 ตามลาดับ
ตาราง 5 แสดงจานวนผู้ประกอบการเกี่ยวกับการดาเนินการหลังมีการย้ายพื้นที่มายังลานม่วนใจ๋หนองระบู
ตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา (ด้านรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน)
รายการ
จานวนลูกค้า
1) เพิ่มขึ้น
2) เท่าเดิม
3) น้อยลง
รวม

จานวน

ร้อยละ

29
19
2
50

58.00
38.00
4.00
100.00

จากตาราง 5 พบว่า รายได้ของผู้ประกอบการค้าอาหารแผงลอย ส่วนใหญ่มรี ายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 58.0 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 38.0 และมีรายได้ลดลง คิดเป็นร้อยละ 4.0
ตามลาดับ
ตาราง 6 แสดงจานวนผู้ประกอบการเกี่ยวกับการดาเนินการหลังมีการย้ายพื้นที่มายังลานม่วนใจ๋หนองระบู
ตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา (ด้านรายจ่ายรวมเฉลี่ยต่อเดือน)
รายการ
จานวนลูกค้า
1) เพิ่มขึ้น
2) เท่าเดิม
3) น้อยลง
รวม

จานวน

ร้อยละ

24
23
3
50

48.00
46.00
6.00
100.00

จากตาราง 6 พบว่า รายจ่ายของผู้ประกอบการค้าอาหารแผงลอย ส่วนใหญ่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้น
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 48.0 รองลงมามี ร ายจ่ า ยเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นเท่ า เดิ ม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 46.0 และมี ร ายจ่ า ยลดลง
คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามลาดับ
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.0 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 41–60 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.0 ผู้ตอบแบบส่วนใหม่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 66.0
ผู้ตอบแบบส่วนใหม่มีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 34.0 ส่วนใหญ่ขายอาหารประเภทอาหารปิ้ง
ย่า ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20.0 ผู้ ต อบแบบส่ ว นใหม่มีลูก ค้า ประเภทประชาชนในท้ อ งถิ่น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 68.0 ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–20,000 บาท รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายจ่ายต่ากว่า
5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.0
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ผลการการดาเนินการหลังการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาด้านราคาอาหาร พบว่า
มีราคาอาหารเท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 66.0 จานวนลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนร้านค้ าในช่วงฤดูท่องเที่ยว พบว่า จานวน
ลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนร้านค้าในช่วงฤดูท่องเที่ยวส่วนใหญ่จานวนลูกค้าเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 80.0 จานวนลูกค้าที่เข้า
มาอุดหนุนร้านค้าในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยว พบว่า จานวนลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนร้านค้าในช่วงฤดูที่ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่จานวนลูกค้าเท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 70.0 ด้านรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า รายได้ของผู้ประกอบการค้า
อาหารแผงลอยส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 58.0 ด้านรายจ่ายรวมเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
รายจ่ายของผู้ประกอบการค้าอาหารแผงลอยส่ว นใหญ่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้น รองลงมา มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อ
เดือนเท่าเดิม และมีรายจ่ายลดลงตามลาดับ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการค้าอาหารแผงลอย กรณีศกึ ษา ลานม่วนใจ๋หนองระบู ตาบล
เวียง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า ผู้ประกอบเห็นว่าได้รับผลกระทบที่ดีจากนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของ
จังหวัดพะเยา มากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 20.0 คือ เพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยส่งเสริมการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการจัดสหกรณ์การ
ท่องเที่ยว และการพัฒนาพืน้ ที่ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยความเหมาะสมของการจัดพื้นที่ค้าขายอาหาร กรณีศึกษา ลานม่วนใจ๋หนองระบู ตาบลเวียง
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า การค้าขายอาหารของผู้ประกอบการค้าอาหาร หลังการสนับสนุนนโยบายการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา ราคาอาหารมีราคาเท่าเดิม แม้จะมีนักท่องเที่ยวประชาชนในพื้นที่ ให้การสนับสนุน
เพิ่มขึ้น สาเหตุเพราะมีการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นระเบียบมากขึ้นรวมถึงมีพ้ืนที่บริเวณใกล้แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจึง
ทาให้มีลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามจานวนนักท่องเที่ยวในบริเวณนั้น เพราะนอกจาก
พื้นที่ที่จัดสรรให้เป็นระเบียบแล้วยังใกล้แหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น แต่จากการมีรายรับเพิ่มมากขึ้น
กว่าเดิมแล้วการการใช้จ่ายก็จะเพิ่มมากขึน้ ตามไปด้วยเพราะนอกจากจะเป็นการซื้อสินค้า ซึ่งต้นทุนการค้าก็จะสูงขึ้น
ตามไปด้วยเพราะต้องใช้ในปริมาณที่มากกว่าเดิมเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค นโยบายการท่องเที่ยว
ของจังหวัดพระเยา โดยเริ่มแรกที่ส่งผลให้เกิดการย้ายพื้นที่ขายอาหารจากริมข้างทางมาเป็นบริเวณลานหนองระบู
นั้น นอกจากเพื่อลดการจราจรที่ติดขัดแล้วยังจัดสรรพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าได้มีพ้ืนที่ค้าขายให้เป็นสัดส่วน และมีที่จอด
รถบริเวณรอบเพื่อรถการติดขัดของจราจรรวมไปถึงบริเวณดังกล่าวนั้นยังสามารถช่วยให้พ่อค้าแม่ค้านั้นมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้นจากการที่มีบริเวณใกล้จุดท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเห็นโดยง่าย รวมไปถึงชาวบ้านในพื้นที่ นอกจากนั้นราคา
อาหารที่ไม่สูงนั้นยังสามารถช่วยดึงดูดและช่วยให้ค้าขายดีขึ้นจากความเห็นผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นนโยบายการ
ท่องเที่ยวนัน้ สามารถช่วยให้การค้าขายอาหารในบริเวณลานม่วนใจ๋ หนองระบู ดีข้นึ ได้จากผลการวิจัย จะแสดงให้เห็น
ว่า 1) ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม 2) ราคาอาหารที่ไม่เพิ่มขึ้นลูกค้ายอมรับได้ 3) รายได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการ
สนับสนุน 4) ถึงแม้รายจ่ายเพิ่มมากขึน้ แต่เป็นรายจ่ายที่เป็นการเพิ่มรายได้ให้มากกว่าเดิม
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ควรเพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยว
เพื่อสุขภาพ รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมโดยส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวมากขึ้นทั้งในรูปแบบการจัดสหกรณ์การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป็น
แหล่งท่องเที่ยว
2. มุง่ พัฒนาองค์กรบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก โดยสร้างกิจกรรมท่องเที่ยว
ทั้งระดับภายในประเทศ และระหว่างประเทศและยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการประชุมการสัมมนา และ
การแสดงสินของภูมภิ าคเอเชียอันดับสุดท้ายที่ผู้ประกอบการให้ความสาคัญ

กิตติกรรมประกาศ
ความเหมาะสมของการจัดพื้นที่ค้าขายอาหาร กรณีศึกษา ลานม่วนใจ๋หนองระบู ตาบลเวียง อาเภอเมือง
จั ง หวั ด พะเยา ส าเร็ จ สมบู ร ณ์ ไ ด้ ด้ ว ยความอนุ เ คราะห์ อ ย่ า งดี จ ากผู้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ผู้ ศึ ก ษาขอขอบพระคุ ณ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ชิระมณี อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คาปรึกษา คาแนะนา ในการจัดทาการศึกษาในครัง้ นี้
ขอขอบคุณ คณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้
ให้คาชี้แนะ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ให้คาแนะนา
ปรับปรุงเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
ครั้งนี้ และขอบพระคุณผู้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาขอบพระคุณ ทุกภาคส่วนที่เป็น
ส่วนช่วยให้การศึกษาครัง้ นี้มีความราบรื่นและประสบผลสาเร็จ
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การสารวจความต้องการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง ตามนโยบายการพัฒนาพฤตินิสัย
ด้านการฝึกวิชาชีพของกรมราชทัณฑ์: กรณีศกึ ษาเรือนจาจังหวัดพะเยา
Needs assessment of women prisoner training under the training policy for
rehabilitation by the Department of Corrections:Phayao Provincial Prison
สุเวช โอ้ทา1* และ สุพัตรา วรรณสืบเชื้อ2
Suwet Othar1* and Supattra Wannasubchae2
บทคัดย่อ
การสารวจความต้องการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิงตามนโยบายการพัฒนาพฤตินิสัยด้านการฝึกวิชาชีพของ
กรมราชทัณฑ์ กรณีศกึ ษาเรือนจาจังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการในการฝึกวิชาชีพ และปัจจัยที่
มีผลต่อความต้องการในด้านการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิงเรือนจาจังหวัดพะเยา ศึกษาโดยวิธีเชิงปริมาณในกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ต้องขังหญิงเรือนจาจังหวัดพะเยาที่เป็นนักโทษเด็ดขาด จานวน 171 คน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา ผู้ต องขังหญิง มีอายุระหวาง 26-40 ปี ร้อยละ 57.89
การศึกษาระดับประถมศึกษา กอนตองโทษมีอาชีพรับจางทั่วไป รายไดก่อนต้องโทษสวนใหญอยู่ที่ 5,001-10,000
บาทต่อเดือน กระทาความผิด ในคดียาเสพติด และเป็นการตองโทษครั้งแรก เข้ารับการฝึกวิชาชีพตามความเห็น
ของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 56.70 ทักษะอาชีพที่ต้องการฝึกอบรมมากที่สุด คือ เสริมสวย รองลงมา คือ นวดไทย การ
ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อความต้องการ (ไคสแควร์) ปัจจัยภายในไม่มีระดับนัยสาคัญต่อความ
ต้องการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิง คือ ระดับการศึกษา 0.366 ลักษณะความผิด 0.360 รายได้กอ่ นต้องโทษ 0.244
และปัจจัยภายนอกไม่มีนัยสาคัญต่อความต้องการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิง ได้แก่ คู่คดี ครอบครัว/เพื่อนผู้ต้องขัง
0.709 รายได้/ผลตอบแทนจากการฝึกวิชาชีพ 0.251 ปัญหาทีพบ ได้แก่ วิชาชีพที่ฝึกไม่ตรงกับตลาดแรงงาน จานวน
วิทยากรไม่เพีย งพอ เงิ น รางวั ล ปั น ผลจากการทาผลิ ตภั ณ ฑ์ไ ด้น้อ ยจนไม่เป็ น สิ่ งจู งใจที่ ดีพ อ และปั ญ หาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิง คือ ความแออัดของผู้ต้องขัง
คาสาคัญ: ความต้องการฝึกวิชาชีพ นักโทษหญิง เรือนจาจังหวัดพะเยา

Abstract
Needs assessment of women prisoner training under the training policy for rehabilitaition by the
Department of Corrections : Phayao Provincial Prison. The purpose of study are to study needs of occupational
training for women prisoners and find out affected demand factors for occupational training. Study on quantitative
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research methodology, 171 samples of convicted women prisoners, analyses data with descriptive statistical such
as frequency, percentage, mean and standard deviation. The results are showed that average age as samples
are 26-40 years old (57.89%), mostly education level in elementary, average income is 5001-10,000 baht per
month and mostly are the first time of punishment in cases of narcotic. they were convinced to training by prisoners
officer about 56.70%, the most interesting job is beauty salon training skill, seconded is Thai massage. The results
by Chi-Squarethe test are the internal factors are unaffecting to needs assessment of women prisoner training as
education 0.366, offenses 0.360, Earnings before Penalty 0.244. The external factors also unaffecting to needs
assessment of women prisoners training as partner case or family or friend 0.709, training dividend 0.251. The
issues of include vocational training does not fit in the labor market, trainer are not qualified, the reward from their
productions very low income and not good enough to incentive them and other issues related to vocational training
of women prisoners are the congestion of numbers of prisoners.
Keywords: Trainning needs, Convicted women prisoners, Phayao Provincial Prison

บทนา
การพัฒนาบุคลากรในฐานะเป็นทรัพยากรมนุษย์ มีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อสภาวะความเปลี่ยนแปลงในโลก
ปัจจุบันแห่งยุคโลกาภิวัฒน์ และสังคมยุคดิจิทัล โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้ และ
ทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน สร้างสมรรถนะแรงงานตามระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างแหล่งพัฒนาแรงงานให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้กับแรงงานที่ไม่ผ่านการทดสอบให้มีแหล่งอบรมเพิ่มเติม และแรงงานที่ต้องการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมรวมถึง
แรงงานที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพ ให้มีความรู้ ทักษะ และคุณ ลักษณะได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงาน ศูนย์ทดสอบ สถานศึกษา และสถาบันฝึกอบรมทั้งใน และนอกสถานประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อให้
แรงงานมีโอกาสในการพัฒนาทักษะตามศักยภาพ และความต้องการของตนในลักษณะการเก็บหน่วยกิตการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุตธิ รรม มีภารกิจที่สาคัญคือการแก้ไขบาบัดฟื้นฟู พัฒนาพฤตินสิ ัยของผู้ที่กระทา
ผิดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ทั้งนี้กระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังที่ต้องโทษอยู่ในเรือนจา/ทัณฑสถาน สถานกักกัน
สถานกั ก ขั ง ได้ ก าหนดให้ ผู้ ต้ อ งขั ง ในเรื อ นจ า และทั ณ ฑสถานทุ ก แห่ ง ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ พร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ และกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุข
เป็นที่ยอมรับของสังคมไม่หวนกลับมากระทาผิดซ้าอีก จึงทาให้งานด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเป็น
สิ่งจาเป็นที่จะต้องดาเนินการให้แก่ผู้ต้องขังก่อนที่จะพ้นโทษ กรมราชทัณฑ์ จึงมีนโยบายการแก้ไขบาบัดฟื้นฟู และ
พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยให้เรือนจา และทัณฑสถานทั่วประเทศ ดาเนินการจัดอบรมวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ให้แก่
ผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังเกิดทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ มีแนวทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ซึ่งได้แบ่งการ
ฝึกอบรมวิชาชีพในหลายรูปแบบรวมถึงอาชีพในระบบโรงงาน โดยเป็นการฝึกวิชาชีพตามกรอบการกาหนดหลักสูตร
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การฝึกวิชาชีพของกรมราชทัณฑ์ ทาให้ผู้ต้องขังเกิดความชานาญในวิชาชีพนั้น ๆ สามารถยกระดับฝีมือให้สูงขึ้น
เทียบเท่ามาตรฐานภายนอก สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาสนับสนุน และว่าจ้างแรงงานผู้ต้องขัง
ในปัจจุบันมีการฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังได้ขยายสาขาอาชีพออกไปเป็นจานวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับความถนัด
ความรู้ ความสามารถ ของผู้ตอ้ งขัง และความต้องการของตลาดแรงงานเมื่อพ้นโทษออกไป
ในฐานะที่เรือนจาจังหวัดพะเยา เป็น หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจในการ
ควบคุมผู้ต้องขังมิให้หลบหนี และพัฒนาพฤตินิสัย โดยปัจจุบันมีผู้กระทาผิดอยู่ในความควบคุมจานวนทั้งสิ้น 1,481
คน เป็นผู้ต้องขังหญิง จานวน 197 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560) เรือนจาจังหวัดพะเยาได้ดาเนินการ
ควบคุมผู้ตอ้ งขังหญิงโดยยึดกรอบข้อกาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัตติ ่อผู้ต้องขังหญิงฯ (Bangkok Rules) เป็น
แนวทางในการบริหารงานเรือนจาร่วมกับนโยบายอื่น ๆ ทั้งนี้เรือนจาจังหวัดพะเยา มีการวางแผนการปฏิบัติแก่
ผู้ต้องขังหญิงอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการแรกรับตัว การจาแนกลักษณะผู้ต้องขัง การจัดสรรสถานที่คุมขังให้
เหมาะสมแก่ผู้ต้องขังหญิงพิเศษได้แ ก่ พิการ สูงอายุ หรือตั้งครรภ์ ตลอดจนจัดสรรสถานที่สาหรับเลี้ยงดูเด็กติด
มารดาผู้ต้องขัง การดูแลสวัสดิการขณะใช้ชีวิตในเรือนจา การส่งเสริมให้ผู้ต้องขัง หญิงได้รับการศึกษา การพัฒนา
จิตใจ การอบรมความรู้ และวิชาชีพต่าง ๆ ขณะต้องโทษ การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว และการติดตาม ดูแล
ให้ความช่วยเหลือผู้ตอ้ งขังหญิงภายหลังพ้นโทษอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าประสงค์สูงสุดคือการคืนคนดีสสู่ ังคม
กระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยเป็นนโยบายที่ต้องปฏิบัตขิ ณะต้องโทษแก่ผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะกระบวนการ
ฝึกวิชาชีพตามกรอบข้อกาหนดสหประชาชาติ และนโยบายกรมราชทัณฑ์ จะต้องคานึงถึงลักษณะความต้องการของ
ผู้ต้องขังหญิงเป็นสาคัญ และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ที่ผ่านมาการกาหนดหลักสูตรการฝึกวิชาชีพต่าง
ๆ ของเรือนจาจังหวัดพะเยาถู กกาหนดจากมุมมองของเจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหาร เนื่องจากข้อจากัดทางด้านวัส ดุ
อุปกรณ์ งบประมาณ สถานที่ และวิทยากร โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านฝึกวิชาชีพของผู้ตอ้ งขังหญิงต่อวิชาชีพ
นั้น ๆ ว่ามีความต้องการมากน้อยแค่ไหน รวมทั้งเมื่อฝึกวิชาชีพนั้นแล้วสามารถที่จะนาไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง
หรือไม่ เพราะผู้ต้องขังหญิงแต่ละคนย่อมมีข้อจากัดในศักยภาพ ความถนัด หรือความสนใจที่แตกต่างกันไป
จากข้อมูลข้างต้น ผู้ศึกษาวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสารวจเกี่ยวกับ ความต้องการการฝึกวิชาชีพของ
ผู้ต้องขังหญิงเรือนจาจังหวัดพะเยา ศึกษาถึง ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการฝึกวิชาชีพ ในขณะต้องโทษของ
ผู้ต้องขังหญิง ตลอดจนศึก ษาการนานโยบายด้านการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงมาปฏิบัติ แนวคิด รูปแบบ แนว
ทางการจัดการปัญหา และอุปสรรคในการจัดการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
การจัดการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาความต้องการในการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิงเรือนจาจังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในด้านการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิงเรือนจาจังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การวิจัยนี้ต้องการศึกษาว่าปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ส่งผลต่อความต้องการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง
หญิงเรือนจาจังหวัดพะเยา หรือไม่อย่างไร
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยพื้นฐาน
- อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพก่อนต้องโทษ, รายได้ก่อนต้องโทษ
- ลักษณะความผิด, ความถนัดและสนใจ
ความต้องการฝึกวิชาชีพ
ของผู้ตอ้ งขังหญิง
ปัจจัยภายนอก
- กาหนดโทษ, ครอบครัว/ เพื่อนผู้ต้องขัง, รายได้/ผลตอบแทน
จากฝึกวิชาชีพ, ตลาดแรงงานวิชาชีพ, ความคาดหวังในอนาคต

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการสารวจความต้องการฝึกวิชาชีพ ของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจาจังหวัดพะเยา โดยมีขอบเขต
การศึกษาเฉพาะแนวคิด รูปแบบ ความต้องการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขั งหญิง และลักษณะปัจจัยที่มีผลต่อความ
ต้องการในด้านการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิง รวมทั้งแนวทางการดาเนินงานตามนโยบาย และข้อสั่งการของกรม
ราชทัณฑ์ในด้านการจัดการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ตามกรอบการกาหนดหลักสูตรการฝึกวิชาชีพของกรมราชทัณฑ์ พื้นที่
ทาการศึกษากาหนดไว้เฉพาะเรือนจาจังหวัดพะเยา ตัง้ อยู่เลขที่ 58 หมู่ 11 ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ส่วนประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ต้องขังหญิงที่เป็นนักโทษเด็ดขาดในเรือนจาจังหวัดพะเยา จานวน 171 คน จาก
จานวนผู้ต้องขังหญิงทั้งหมด 197 คน และเจ้าหน้าที่เรือนจาจังหวัดพะเยาที่ปฏิบัติ หน้าที่ควบคุม และรับผิดชอบด้าน
การฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิง จานวน 5 คน ใช้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณมุ่งศึกษาถึงความต้องการ สิทธิ และ
ประโยชน์ที่ผู้ตอ้ งขังหญิงได้รับขณะต้องโทษ และหลังพ้นโทษจากการฝึกวิชาชีพ ตลอดจนปัญหาในด้านการฝึกวิชาชีพ
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเพื่อเป็นแนวทางให้เป็นไปตามนโยบายของกรม
ราชทัณฑ์ด้านการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิงในเรือนจาจังหวัดพะเยาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบสอบถาม
ชนิดปลายเปิด (open-ended Form) และแบบสอบถามชนิด ปลายปิ ด (Closed-ended Form) ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 2
ประเภท ได้แก่ แบบสอบถามสาหรับผู้ต้องขังหญิง และแบบสอบถามสาหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาชีพ
ของผู้ตอ้ งขังหญิงเรือนจาจังหวัดพะเยา
การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยทาแบบสอบถามประชากรกลุ่มนักโทษเด็ดขาดหญิงในเรือนจา
อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จานวน 20 คน นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์ความเชื่อมั่น ผลการวิเคราะห์หาสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Coefficient Alpha) ของความต้องการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิงเท่ากับ 0.72
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การวิเคราะห์สรุปผลการศึกษา โดยวิเคราะห์คานวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสถิตสิ าเร็จรูปเพื่อการ
วิจัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
1. หาค่าร้อยละ (percentage) เพื่อแจกแจงความถี่ในการจัดลาดับขั้นข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องขัง หญิงเกี่ยวกับ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ การสมรส ภูมิลาเนา อาชีพเดิมก่อนต้องโทษ รายได้ก่อนต้องโทษ ลักษณะความผิดที่
ต้องโทษ จานวนครั้งที่ต้องโทษจาคุก
2. ค่าร้อยละประเมินค่าวิเคราะห์ขอ้ มูลที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการ
พรรณนาความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของผู้ตอ้ งขังหญิง
3. วิเคราะห์ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรตามกรอบ
แนวคิดใช้สถิติ คือ ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square)

ผลการศึกษา
จากการดาเนินการทาวิจัย ข้อมูลพื้นฐานของผู ต องขังหญิง พบว่า ผู้ต องขังหญิง ร้อยละ 57.89 มีอายุ
ระหวาง 26-40 ป ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ต้องขังหญิงก่อนต้องโทษ คือ ระดับปริญญาตรี และต่าสุด คือ ไม่ได้รับ
การศึกษา ซึ่งผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30.41 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ร้อยละ 26.90 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 44.44 รองลงมามีคู่สมรส ร้อยละ 26.90 ส่วนใหญ่ มีภูมิลาเนาอยู่ใน จังหวัด
พะเยา ร้อยละ 80.70 อาชีพเดิมก่อนต้องโทษ คือ รับจาง คิดเป็นร้อยละ 44.44 มีรายไดต่อเดือน ก่อนต้องโทษสวน
ใหญ่อยู่ที่ 5,001-10,000 บาท/เดือน ลักษณะความผิดทีต่ ้องโทษ คือ คดียาเสพติด และตองโทษครัง้ แรกเป็นส่วนใหญ่
ผู้ต้องขังหญิงทีเ่ ข้ารับการฝึกวิชาชีพกว่าครึ่งหนึ่ง ได้เข้าฝึกวิชาชีพตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 56.72
การทาวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของความต้องการด้านการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิงเรือนจา จังหวัด
พะเยา พบว่า ผู้ต้องขังหญิงมีความถนัดในการประกอบอาหารคาว ร้อยละ 23.98 การทาขนมไทย ร้อยละ 21.05
ทักษะอาชีพที่ผู้ต้องขังหญิงสนใจ และต้องการเข้ารับการอบรมมากที่สุด คือ วิชาชีพเสริมสวย ร้อยละ 23.39 การ
นวดไทย ร้อยละ 21.05 การตัดผมชายหญิง ร้อยละ 19.89 การทาขนมเบเกอรี่ ร้อยละ 17.54 การทาขนมไทย ร้อยละ
7.60 การประกอบอาหาร ร้อยละ 5.26 การถักโครเชต์ ร้อยละ 3.51 การเย็บผ้า ร้อยละ 1.76 ผู้ต้องขังหญิงมีความ
ต้อ งการฝึ ก วิชาชีพ ร้ อ ยละ 78.95 และต้อ งการฝึก วิชาชีพ ระยะสั้ น ในสาขาต่า ง ๆ ที่ ไ ด้ รับการก าหนดจากกรม
ราชทัณฑ์ในระหว่างต้องโทษ ร้อยละ 54.97 และต้องการฝึกวิชาชีพควบคู่ไปกับการศึกษาวิชาอื่น ๆ ร้อยละ 65.50
สาหรับความต้องการให้เรือนจาเปิดสาขาวิชาชีพให้ผู้ต้องขังหญิงฝึกเพิ่มเติ ม ร้อยละ 53.22 ต้องการให้เรือนจามีการ
จัดการฝึกวิชาชีพในสาขาวิชาที่เป็นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน ร้อยละ 80.70 ต้องการให้มวี ิทยากร/บุคคลภายนอก
เข้ามาให้การฝึกวิชาชีพ ร้อยละ 47.37 ต้องการมีรายได้จากการฝึกวิชาชีพ ร้อยละ 68.42 ต้องการให้มีการคุ้มครอง
สวัสดิภาพในการทางานเทียบเท่ากับแรงงานภายนอก ร้อยละ 45.61 ต้องการนาวิชาชีพที่ได้รับการฝึกทักษะขณะ
ต้องโทษ ไปใช้ภายหลังพ้นโทษ ร้อยละ 18.13 ต้องการให้เรือนจา/กรมราชทัณฑ์ จัดหางานรองรับภายหลังพ้นโทษ
ร้อยละ 54.97 นอกจากนี้ยัง ต้องการให้เรือนจา/กรมราชทัณฑ์ จัดหาทุนประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ ร้อยละ
57.89
ในส่วนของข้อมูลด้านปัญหา และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง หญิ ง
ในเรือนจาจังหวัดพะเยา พบว่า ผู้ต้องขังหญิงร้อยละ 32.75 มีปญหาด้านสถานที่ คือ ความแออัดของจานวนผู้ต้องขัง
เนื่องจากสภาพปัจจุบันมีจานวนผู้ต้องขังเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ต้องขังหญิง รอยละ 51.46 มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือ
ที่ใชในการฝึกวิชาชีพคือเครื่องมือไมเพียงพอ ผู้ต้องขังหญิง รอยละ 54.39 เห็นว่าปญหาเกี่ยวกับครูผู้สอน หรือ
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วิทยากร คือ ผู้ต้องขังหญิงประสบปัญหาจานวนครูฝึกไม่เพียงพอ ซึ่งเกิดจากจานวนผู้ต้องขังที่เพิ่มมากขึ้น ผู้ต้องขัง
หญิง รอยละ 67.25 เห็นว่าปัญหาด้านประเภทวิชาชีพที่ฝึกอยู่ในปัจจุบัน คือ วิชาชีพไม่ตรงกับตลาดแรงงาน และไม่
น่าสนใจ ผู้ต้องขังหญิง รอยละ 53.80 เห็นว่าปัญหาด้านค่าตอบแทน หรือรายได้จากการฝึกวิชาชีพ ได้แก่ การได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นเงินรางวัลปันผลจากการทาผลิตภัณฑ์ได้น้อย และมีบางกลุ่มไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ
ความสัมพันธ์ปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยภายนอกกับความต้องการในด้านการฝึกวิ ชาชีพของผู้ต้องขั งหญิง
เรือนจาจังหวัดพะเยา
1. ผูตองขังหญิงที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันไมมีความสัมพันธกันในความตองการเข้ารวมการฝกอบรม
วิชาชีพ ระดับการศึกษาที่แตกตางกันไม่มีความสัมพันธกันในความตองการเขารวมการฝกอบรมวิชาชีพสาขาต่าง ๆ
ในระดับนัยความสาคัญ คือ 0.366 แสดงให้เห็นว่า ระดับการศึกษาไม่มีความสัม พัน ธ์ในการตั ดสินใจเข้า รั บการ
ฝึกอบรมวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิง โดยมีการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายตามลาดับ มีความต้องการฝึกวิชาชีพการเสริมสวย การนวดไทย การตัดผมชายหญิง
2. ผูตองขังหญิงที่มีรายไดแตกตางกันไมมีความสัมพันธกันในความตองการเขารวมการฝกอบรมวิชาชีพ
ระดับรายได้ก่อนต้องโทษที่แตกตางกันไม่มคี วามสัมพันธกันในความตองการเขารวมการฝกอบรมวิชาชีพสาขาต่าง ๆ
ในระดับนัยความสาคัญ คือ 0.224 แสดงให้เห็นว่ารายได้ก่อนต้องโทษไม่มีความสัมพันธ์ในการตัดสินใจเข้ารับการ
ฝึกอบรมวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิง โดยส่วนใหญ่มีรายได้ 5,001-10,000 บาท/เดือน ต่ากว่า 5,000 บาท และรายได้
10,000-15,000 บาท ตามลาดับ มีความต้องการฝึกวิชาชีพการเสริมสวย การนวดไทย การตัดผมชายหญิง
3. ผู ต องขังหญิงที่มีอาชีพกอนตองโทษแตกตางกันไมมีความสัมพันธกันในความตองการเข้ารวมการ
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้ น อาชีพก่อนต้องโทษที่แ ตกตางกันไม่มีความสัม พัน ธกั นในความตองการเขารวมการ
ฝึกอบรมวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ในระดับนัยความสาคัญ คือ 0.197 แสดงให้เห็นว่า อาชีพก่อนต้องโทษไม่มคี วามสัมพันธ์
ในการตัดสินใจเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของผู้ตอ้ งขังหญิง โดยก่อนต้องโทษมีอาชีพรับจ้างมากที่สุด อาชีพเกษตรกร
และอาชีพอื่น ๆ ตามลาดับ มีความต้องการฝึกวิชาชีพการเสริมสวย การนวดไทย การตัดผมชายหญิง
4. ผูตองขังหญิงที่มีลักษณะความผิดตองโทษแตกตางกันไมมีความสัมพันธกันในความตองการเขารวมการ
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น คดีความผิดที่แตกตางกันไม่มีความสัมพันธกันในความตองการเขารวมการฝกอบรม
วิชาชีพสาขาต่าง ๆ ในระดับนัยความสาคัญ คือ 0.360 แสดงให้เห็นว่า คดีความผิดที่แตกตางกันไม่มคี วามสัมพันธ์ใน
การตัดสินใจเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิง โดยมีคดีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดมากที่สุด ความผิด
ต่อทรัพย์ และความผิดอื่น ๆ ตามลาดับ มีความต้องการฝึกวิชาชีพการเสริมสวย การนวดไทย การตัดผมชายหญิง
5. ความสัมพันธ์ปัจจัยภายนอก คู่คดี ครอบครัว/เพื่อนผู้ต้องขังไมมีความสัมพันธกันในความตองการเขาร
วมการฝกอบรมวิชาชีพ คู่คดี ครอบครัว ญาติ หรือเพื่อนไม่มีความสัมพันธกันในความตองการเขารวมการฝกอบรม
วิชาชีพสาขาต่าง ๆ ในระดับนัยความสาคัญ คือ 0.709 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คู่คดี ครอบครัว ญาติ หรือเพื่อน ไม่มี
ความสัมพันธ์ในการตัดสินใจเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิง โดยส่วนใหญ่คู่คดี ครอบครัว ญาติ หรือ
เพื่อนไม่อยู่ในกองงานเดียวกัน มีความต้องการฝึกวิชาชีพการเสริมสวย การนวดไทย การตัดผมชายหญิง
6. รายได้/ผลตอบแทน จากการฝึกวิชาชีพ ไมมีความสัมพันธกันในความตองการเขารวมการฝกอบรม
วิชาชีพรายได้จากการฝึกวิชาชีพไม่มีความสัมพันธกันในความตองการเขารวมการฝกอบรมวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ใน
ระดับนัยความสาคัญ คือ 0.251 แสดงให้เห็นว่ารายได้จากการฝึกวิชาชีพไม่มคี วามสัมพันธ์ในการตัดสินใจเข้ารับการ
ฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิง โดยส่วนใหญ่มีรายได้จากการฝึกวิชาชีพไม่เกิน 300 บาท/เดือน ไม่เกิน 100 บาท/เดือน
และไม่มรี ายได้ตามลาดับ มีความต้องการฝึกวิชาชีพการเสริมสวย การนวดไทย การตัดผมชายหญิง
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สรุปผลปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพก่อนต้องโทษ, รายได้ก่อนต้องโทษ, ลักษณะ
ความผิด, ความถนัดและสนใจ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ กาหนดโทษ, ครอบครัว/ เพื่อนผู้ต้องขัง, รายได้/ผลตอบแทน
จากฝึกวิชาชีพ, ตลาดแรงงานวิชาชีพ, ความคาดหวังในอนาคต ไม่มนี ัยสาคัญต่อความต้องการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง
หญิงเรือนจาจังหวัดพะเยา
จากการสารวจข้อมูลแบบสอบถามของเจ้าหน้าที่เรือนจาจังหวัดพะเยา ด้านปัญหา และข้อเสนอแนะต่อแนว
ทางการจัดรูปแบบ และการพัฒนาการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ตอ้ งขังหญิงในเรือนจาจังหวัดพะเยา
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงาน และการทางานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาชีพสาหรับผู้
ต้องหญิง เห็นว่าเรือนจาจังหวัดพะเยาควรมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการฝึกวิชาชีพโดยเฉพาะ ควรมีการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบการฝึกวิชาชีพเป็นการเฉพาะ ควรจัดหาวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ในการฝึกวิชาชีพเก่ง ๆ มา
ฝึ ก วิชาชีพ จั ด วิชาชีพ ให้ มีความหลากหลาย เน้น สาขาที่ เป็ น ที่ ต้อ งการของตลาดเป็ น ส าคั ญ โดยต้อ งบู รณาการ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน นักธุรกิจ เพื่อพัฒนาทักษะ ฝีมอื อาชีพ ควรบริหารจัดการ และการตลาดเข้าด้วยกัน
เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการรายย่อย
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกับการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง เห็นว่าควรมีอาชีพอื่น ๆ ที่ตลาดแรงงานต้องการ ควร
จัดให้มีงานอื่น ๆ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ต้องขัง ความหลากหลายของอาชีพต้องมีมากขึ้นตามสมควร ตามกระแสของ
สังคม ความต้องการของชุมชน สามารถต่อยอดในการเพิ่มรายได้ภายหลังพ้นโทษ และเน้นให้ผู้ต้องขังหญิงมีงานทา
การบริหารงานเรือนจาไม่ควรมีการสับเปลี่ยนหน้าที่บ่อยเพราะการทางานจะไม่ต่อเนื่อง การบริหารงานรวมถึงการ
ทางานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่เกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังส่วนใหญ่จะเป็นการสอนงาน หรือการเรียนรู้จ าก
หัวหน้างานภายในเรือนจา หรือจากเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ดา้ นการฝึกวิชาชีพ ดังนัน้ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงาน
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง ได้แก่ ปัญหาสถานที่จากัดใน
การฝึกวิชาชีพของผู้ต้อ งขัง หญิง อาคารสถานที่ไม่เอื้อ อานวยต่อการจัดการฝึกวิชาชีพให้ แก่ผู้ต้องขั ง ควรสร้า ง
แรงจูงใจให้แก่ผู้ต้องขังให้มคี วามสนใจในการฝึกวิชาชีพมากขึน้ เจ้าหน้าที่ในการควบคุมมีไม่เพียงพอ ระยะเวลาในแต่
ละวันในการดาเนินงานอบรมวิชาชีพน้อยเพราะการจากัดเรื่องการควบคุม ควรเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณโดยการ
จัดทามาตรฐานการฝึกวิชาชีพให้มีความเป็นสากล และออกใบประกาศนียบัตรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังหญิงเพื่อ
สามารถนาไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ เรือนจาควรเพิ่มอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ ซึ่งการขาดบุคลากรที่มคี วามรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการผู้ต้องขังหญิงอย่างเป็นองค์รวมมีผลต่อการนาไปสู่การพัฒนาตนเองของผู้ต้องขัง
ให้มีอาชีพ มีรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ของสังคมในการคืนคนดีสู่สังคม

สรุปผลและอภิปรายผล
ผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงวัยทางาน จึงไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพ แต่มกี ารศึกษาค่อนข้าง
ต่าทาให้ไม่สามารถที่จะเลือกการประกอบอาชีพที่หลากหลายได้ จึงมีอาชีพรับจ้างทั่วไปซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่มคี วามมั่นคง
และมีรายได้ต่า ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน ยิ่งหากต้องมีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากแล้วจึงมีโอกาสในการ
กระทาความผิดมากกว่าคนที่มีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ต้องขังหญิงในเรือนจาจังหวัดพะเยา มี
ลักษณะความผิดที่ต้องโทษในฐานความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดมากที่สุด และเป็นการต้องโทษครั้งแรกโดยเป็น
คนที่มีภูมิลาเนาในจังหวัดพะเยา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ และผู้ต้องขังหญิงที่กระทา
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ผิดซ้าก็ยังพบว่าเป็นความผิดคดี พ.ร.บ.ยาเสพติดทั้งหมด สะท้อนให้เห็นการแก้ไขปัญหาการกระทาผิดซ้ายังไม่ได้ผล
โดยในการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงเหล่านี้ก็ยังเป็นวิชาชีพเดิม ๆ ทาให้เห็นว่าเรือนจามีวิชาชีพที่ไม่หลากหลาย
และไม่สามารถนาไปแก้ไขปัญหาการกระทาผิดได้ ผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกวิชาชีพมากกว่าครึ่งหนึ่ง ได้เข้าฝึกวิชาชีพตาม
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการถูกบังคับให้เข้าฝึกวิชาชีพโดยที่ผู้ต้องขังหญิงไม่มีโอกาสได้เลือกตาม
ความสนใจ ความถนัด และตามความต้องการของตนเองเพื่อที่จะได้นาไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษตามที่ตนเอง
ตั้งใจ จึงไม่ได้เป็นไปตามแนวทางนโยบายของกรมราชทัณฑ์ที่กาหนดให้ การฝึกวิชาชีพจะต้องคานึงถึงลักษณะความ
ต้องการของผู้ตอ้ งขังหญิงเป็นสาคัญ และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และ
ความสามารถในการดารงชีวติ อย่างมีคุณค่า โดยส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไป
ตามความต้องการของตลาดงาน ซึ่งจากที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้าแนวโน้มความต้องการแรงงานของตลาดแรงงานใน ประเทศ
ไทย ช่วงปี พ.ศ. 2560–2564 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าอันดับแรก
เป็นอาชีพด้านเกษตรกรปลูกพืชสวน และพืชไร่เพื่อการค้าขาย อันอับสองเป็นอาชีพผู้จาหน่ายสินค้าในร้านค้า อันดับ
สามผู้จาหน่ายสินค้าตามถนนและตลาด อันดับสี่ผู้ขับรถยนต์ รถตู้ และจักรยานยนต์ อันดับห้าผู้จาหน่ายสินค้า อื่น ๆ
ซึ่งไม่ได้ขายที่ร้านค้าหรือตลาด เช่น ผู้จาหน่ายสินค้าตามบ้าน ทางโทรศัพท์ หรือขายสินค้าออนไลน์ อันดับหกผู้เลีย้ ง
สัตว์ อันดับเจ็ดคนงานด้านการเกษตรประมง และป่าไม้ อันดับแปดปลูกพืชเพื่อการดารงชีพ อันดับเก้าพ่อครัว/แม่ครัว
อันดับสิบคนงานเหมืองแร่ และก่อสร้าง แต่วิชาชีพที่ผู้ต้องขังหญิงได้รับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ เป็นวิชาชีพการเย็บผ้า
ซับน้ามันเครื่อง ซึ่งไม่ตรงกับตลาดแรงงานต้องการ สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาพฤติ
นิสัยด้านการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิง เพื่อให้ผู้ต้องขังหญิงมีอาชีพหลังพ้ นโทษ แต่อาจเนื่องจากเป็นเพราะ
งบประมาณที่เรือนจาได้รับไม่เพียงพอ หรือด้วยสาเหตุปัจจัยต่าง ๆ เช่น สถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ความมั่นคง
และปลอดภัย ที่เรือนจามีข้อจากัดต่าง ๆ เหล่านี้ จึงไม่สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายได้อย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ผู้ต้องขังหญิงกลุม่ ต้วอย่างยังมีปัญหาเรื่องความแออัดของจานวนผู้ต้องขังที่เพิ่มขึ้นมากเรื่อย ๆ เครื่องมือใน
การฝึกวิชาชีพที่ไม่เพียงพอที่จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการฝึกวิชาชีพลดลง นอกจากนี้ยังมีความต้องการให้มวี ิทยากร/
บุคคลภายนอก เข้ามาให้การฝึกวิชาชีพ ต้องการมีรายได้จากการฝึกวิชาชีพ เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ภายใน
เรือนจาถึงแม้จะได้รับการจัดสวัสดิการด้านปัจจัย 4 จากกรมราชทัณฑ์ แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ต้องขัง
ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยหากพิจารณาเห็นถึงความสาคัญการฝึกวิชาชีพอย่างแท้จริงตามนโยบายกรม
ราชทัณฑ์แล้ว จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่เรือนจาจะต้องจัด สรรวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการ ความถนัดเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน และสามารถนาไปประกอบอาชีพได้จริง เพื่อป้องกันปัญหาการกระทาผิดซ้าในอนาคตได้ ดังนั้นปัจจัย
ทั้งภายใน และภายนอกตามกรอบแนวคิดจึงไม่มีผลต่อความต้องการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิง
ผลการศึกษา พบว่า การเตรียมการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง การคัดเลือกเข้าฝึกวิชาชีพสาหรับผู้ตอ้ งขังหญิง
ไม่ได้ดาเนินการตามความต้องการหรือสนใจของผู้ต้องขังหญิงเป็นหลักสาคัญ และไม่มีการสารวจความต้องการใน
การฝึกวิชาชีพผู้ตอ้ งขังหญิง เนื่องจากความจากัดด้านสถานที่ และเน้นหนักด้านนโยบายการควบคุม ส่งผลให้ผู้ตอ้ งขัง
หญิงไม่มีทางเลือกหลากหลายในการฝึกวิชาชีพ การจัดการฝึกวิชาชีพผู้ตอ้ งขังหญิง ปัจจุบันวิชาชีพยังไม่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดเท่าที่ควร และเรือนจามิได้มุ่งเน้น การฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิง เพื่อให้นาไปประกอบอาชีพ
ภายหลังพ้นโทษ การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างการฝึกวิชาชีพควรได้รับการอบรมคุณธรรมทางศาสนา และการ
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ประเมินผลการฝึกวิชาชีพ จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/วิทยากร/ครูผู้สอน การฝึกวิชาชีพที่เรือนจาดาเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน ควรมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการฝึก โดยให้ภาคเอกชนเข้ามาบริหารการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ตอ้ งขังมากขึ้น
ร้อยละ

ข้อมูลทั่วไป
อายุระหว่าง
รายได้ต่อเดือนก่อน ลักษณะความผิดที่
26-40 ปี
ต้องโทษคือคดี
ต้องโทษส่วนใหญ่อยู่
57.89 ระดับประถมศึกษา
ยาเสพติด
ที่ 5,001-10,000
76.02
บาท/เดือน
30.41
สถานภาพโสด
45.03
44.44
เข้าฝึกวิชาชีพตาม
ภู
ม
ิ
ล
าเนาอยู
่
ความเห็นของ
อาชีพเดิมก่อน
ในจังหวัดพะเยา
เจ้าหน้าที่
ต้
อ
งโทษคื
อ
รั
บ
จ้
า
ง
80.70
56.72
44.44

แผนภูมทิ ี่ 1 สรุปข้อมูลทั่วไป
ความต้องการฝึกวิชาชีพ
78.95

65.5

 ร้อยละ

80.7
53.22

68.42
47.37

45.61

57.89

วิชาชีพที่ถนัด

วิชาชีพที่ผู้ตอ้ งขัง
หญิงสนใจ

ความต้องการ

แผนภูมทิ ี่ 2 สรุปผลความต้องการฝึกวิชาชีพ
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ต้องการใทุนประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ

ต้องการให้มีสวัสดิภาพแรงงานเท่ากับภายนอก

ต้องการมีรายได้จากการฝึกวิชาชีพ

ต้องการให้มีวทิ ยากรเข้ามาให้การฝึกวิชาชีพ

ต้องการให้ฝึกวิชาชีพตามตลาดแรงงาน

ความต้องการให้เปิดสาขาวิชาชีพเพิ่มเติม

ฝึกวิชาชีพควบคู่ไปกับการศึกษาวิชาอื่นๆ

ผู้ตอ้ งขังหญิงมีความต้องการฝึกวิชาชีพ

การนวดไทย

วิชาชีพเสริมสวย

วิชาชีพการทาขนมไทย

การประกอบอาหารคาว

23.98 21.05 23.39 21.05
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ปัญหาของการฝึกวิชาชีพ

ปัญหาการได้รับ
ค่าตอบแทนน้อย 53.8

ร้อยละ

ปัญหาความแออัดของ
จานวนผูต้ ้องขัง 32.75
ปัญหาเครื่องมือไม่
เพียงพอ 51.46

ปัญหาวิชาชีพไม่ตรงกับ
ตลาดแรงงาน 67.25

ปัญหาวิทยากรไม่
เพียงพอ 54.39

แผนภูมทิ ี่ 3 สรุปปัญหาของการฝึกวิชาชีพ
ข้อเสนอแนะ
การจัดกิจกรรมฝกอบรมวิชาชีพใหแกผูตองขังหญิง ไม่วา่ จะเป็นระยะสั้น หรือระยะยาวถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ
ในการฟนฟูแกไข และปรับเปลี่ยนทัศนคติใหกับผู ต องขังหญิง เพื่อให้มีความรู ความสามารถในการประกอบอาชีพ
หลังจากพนโทษ เป็นการป้องกันการกระทาความผิดซ้าเนื่องจากการวางงาน ทั้งนี้การฝกอบรมวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง
หญิงในเรือนจาจังหวัดพะเยา พบว่าเรือนจาเป็นผู้กาหนดสาขาวิชา และเข้าฝึกอบรบเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางเรือนจา แต่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ต้องขัง มีเฉพาะวิชาชีพระยะสั้นที่ผู้ต้องขังหญิงสามารถเลือกเข้าฝึกได้
เพื่อหวังที่จะนาความรูที่ไดจากการฝกอบรมวิชาชีพไปใชในการประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจ และถนัดได้ และวิชาชีพที่
ได้รับการฝึกอบรมก็ ไม่ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ต้องขังหญิงไม่สามารถนาไปประกอบ
อาชีพภายหลังพ้นโทษได้ ซึ่งเรือนจาต้องมีการปรับเปลี่ยนสาขาวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการ ความถนัด และความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ตามนโยบายดานการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยผู ต องขังด้านการคืนคนดีสู่สังคมของกรม
ราชทัณฑ์ต่อไป
ปญหา และขอเสนอแนะของผูตองขังในด้านต่าง ๆ ของการฝกวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความแออัด
คับแคบของสถานที่ ปัญหาด้านเครื่องมือ ที่ไม่เพียงพอต่อจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม อีกทั้งอุปกรณ์เครื่องมือเก่า
ล้าสมัย ปัญหาเกี่ยวกับวิทยากรส่ว นใหญ่ คือ จานวนครูฝ กที่ไมเพีย งพอ ปัญหาเกี่ยวกับวิชาชีพที่ฝ กไมตรงกั บ
ตลาดแรงงาน และไม่ตรงกับความต้องการ ซึ่งในปัจจุบันเรือนจาประสบกับภาวะผู ตองขังลนเรือนจา เรือนจาจึงให้
ความสาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการควบคุมเป็นสาคัญ ซึ่งอาจละเลยภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยไป
เรือนจาควรเพิ่มอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ ซึ่งการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการผู้ตอ้ งขังหญิง
อย่างเป็นองค์รวมมีผลต่อการนาไปสูก่ ารพัฒนาตนเองของผู้ต้องขังให้มีอาชีพ มีรายได้อย่างยั่งยืน
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เนื่อ งจากสั ง คมยั ง มีค วามคาดหวั ง ในการแก้ ไ ข ฟื้ น ฟู พ ฤติก รรมของผู้ ก ระทาผิ ด ตามนโยบายของกรม
ราชทัณฑอยู จึงเปนหนาที่ของกรมราชทัณฑ และเรือนจาที่จะตองดาเนินการใหไดผลดีเชนเดียวกัน ซึ่งต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหน่วยงานทั้ งภาครัฐ และเอกชน และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ผู้บริหาร
เรือนจาจึงควรบูรณาการความร่วมมือ เพื่อขอรับการสนับสนุนทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่
จังหวัดพะเยาเขามามีสว่ นร่วมเพื่อใหการคืนคนดีสู่สังคมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ตอบโจทย์ของสังคมในการคืนคนดี
สู่สังคมต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่อง การสารวจความต้องการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิงตามนโยบายการพัฒนาพฤตินิสัยด้านการ
ฝึกวิชาชีพของกรมราชทัณฑ์ กรณีศึกษาเรือนจาจังหวัดพะเยา สาเร็จได้ด้ วยความกรุณาจากบุคลากร และผู้ทรง
คุณวุฒหิ ลายท่าน ที่ได้อนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง โดยเฉพาะ รองศาสตราจารย์ ร้อยเอกทันตแพทย์หญิง
ดร.สุพัตรา วรรณสืบเชื้อ ที่ได้ให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทาการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านในการตรวจสอบเครื่ องมือวิจัย ให้คาแนะนา ปรับปรุงเนื้อหาของเครื่องมือที่
ใช้เพื่อให้มคี วามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณ คณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัย
พะเยา ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
ขอขอบพระคุณ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนผู้ใต้บังคับบัญชาทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ และ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทาให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ และได้ผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงการทางาน เป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานมากยิ่งขึ้น
ขอบคุณ ทุกคนในครอบครัวที่ให้การสนับสนุน ให้กาลังใจ และความห่วงใยเสมอมา
สุดท้ายนี้ คุณค่าความดีอันเกิดจากประโยชน์ของการศึกษาครั้งนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณ คุณพ่อ คุณ
แม่ บรรดาคณาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีสว่ นช่วยให้การศึกษาครัง้ นี้ให้สาเร็จได้ด้วยดี
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ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการรถบริการรับ-ส่ง: กรณีศกึ ษา บุคลากรสายบริการ
มหาวิทยาลัยพะเยา
Effectiveness of Shuttle Bus in Case study of service personnel at University
of Phayao
นาวิน เพียงแก้ว1* และ วีระ เลิศสมพร2
Navin Phiangkaew1* and Veera Lertsomporn2
บทคัดย่อ
การค้นคว้าด้วยตนเองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพประสิทธิผล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ต่อ การจั ด สวั ส ดิ การรถบริ ก ารรั บ -ส่ ง กรณี ศึก ษา บุ ค ลากรสายบริ ก าร มหาวิทยาลั ย พะเยา เป็ น การวิจั ย แบบ
ผสมผสาน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ จานวน 3 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง และประชากรเป็นผู้ใช้บริการ จานวน 33 คน ใช้วิธีการสุ่ม
แบบบังเอิญ โดยใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอภิปราย
จากการศึกษา พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี รายได้ ต่อเดือน อยู่ระหว่าง 16,200-20,000 บาท ความถี่ใน
การใช้บริ การรถรับ -ส่ง คื อ ทุ ก วั น และเหตุ ผลที่ เลือกใช้บริ ก ารรถรั บ -ส่ งของมหาวิทยาลั ย เนื่อ งจากประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผลการวิเคราะห์ขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ รถบริการรับ-ส่ง โดยรวมในระดับมาก
1) ด้านบุคลากรที่ให้บริการ พนักงานมีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัตหิ น้าที่ 2) ด้านความปลอดภัย พนักงานขับรถมี
ประสบการณ์ ความชานาญ และขับอย่างไม่ประมาท 3) ด้านการอานวยความสะดวก การขึ้น -ลงรถบริการ มีความ
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Abstract
This self-study aims to study the effectiveness, Problems and suggestions for the welfare service a case
study service personnel at University of Phayao. Research methodology was Mixed research is Quantitative
research and Qualitative research. The researchers collected data from the manager and staff use purposive
sampling 3 cases and the samples were 33 with Accidental sampling. Using research tools as a structured

interviews and questionnaires. Analyze data by finding the percentage average standard deviation and
discussion.
The results showed as follows: The majority of respondents were female, aged between 31-40 years
old, Monthly income is between 16,200-20,000 baht, Frequency of use of the shuttle bus service is every day.
And choose the shuttle bus service Because of the cost savings. The results of the analysis of comments on welfare
Shuttle bus Service. Overall, it was at a high level. 1) Service personnel, Employees are punctual in their duties.
2) Security, The driver has experience and driving is not complacent. 3) Facility the up-down car services with
ease. 4) The suitability of service routes. Transfer at the designated point. Suggestion: The University should
consider the management of the shuttle bus service personnel to meet the needs. Public relations and invite people
to use the welfare service.
Keywords: Effectiveness, Shuttle bus, Service personnel

บทนา
ในปัจจุบันโลกมีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างมาก โดยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนมีผล
ต่อการเพิ่มขึน้ ของประชากร การนาเครื่องจักรไปใช้ในโรงงานแทนมนุษย์ ทาให้ระบบการบริหารองค์กรต่าง ๆ พบกับ
ปัญหา อุปสรรค ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น การจะนาพาองค์กรฝันฝ่าวิกฤตความผันผวนของปัจจัยแวดล้อม
ดังกล่าว จึงไม่ใช่แค่อาศัยความสามารถของผู้บริหารแต่เพียงอย่างเดียว แต่จาเป็นต้องอาศัยสรรพกาลังทั้งหมดที่มี
เพื่อรับมือต่อความผันผวนของปัจจัยแวดล้อม หากต้องการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรให้มีประสิทธิภาพอยู่รอด
และยั่งยืนนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นความสาคัญในลาดับต้น ๆ ดังนั้น องค์กรต้องเริ่มหันมาตระหนักถึง
ความสาคัญ ในเรื่องของการบริหารจัดการ “คน” ในองค์กรมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างคนให้มคี ุณค่า และความได้เปรียบใน
เชิงการแข่งขันให้กับองค์กร ซึ่งในอดีตองค์กรส่วนใหญ่มั กไม่ได้คานึงถึงความสาคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ว่ามีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร เนื่องจากการทางานของฝ่ายบุคคลที่ผ่านมาเป็นการทางานที่เน้น
ขั้นตอน กระบวนการ ภายใต้กฎระเบียบที่ไม่สนับสนุนกับทิศทาง หรือเป้าหมายขององค์กร ในขณะเดียวกันกลับจะ
เป็นการถ่วงการพัฒนาขององค์กรเสียด้วยซ้าไป แต่ในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแนวความคิดใน “การบริหารจัดการคน”
ให้ตอบสนองต่อองค์กรได้ ซึ่งเชื่อว่า คนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะนาไปสู่การพัฒนาผลผลิต และการเรียนรู้ สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้องค์กรเกิดความแข็งแกร่ง และความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง การบริหารคนให้สอดคล้องกับการบริหารงาน
ประเภทอื่น ๆ ขององค์กรในลักษณะนี้ ก่อ ให้เกิดแนวคิดของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ คือ การมุ่งเน้น
พัฒนาขีดความสามารถ ของบุคลากร มีการพัฒนาจูงใจ และกาหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มุ่งสู่
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กร (ดารณี คงเอียด, 2554)
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หนึ่งในกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลนั้น คือ การจัดการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการของ
องค์กร ซึ่งนับได้ว่าเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะใช้เป็นแรงจูงใจ ดึงดูดความสนใจของพนักงานได้เป็นอย่างดี สาหรับ
องค์กรนั้นก็ต้องจ่ายค่าตอบแทน เพื่อให้ การดาเนินงานขององค์การบรรลุผลสาเร็จ ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
อย่างไรก็ตามการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ดังกล่าวนี้ ยังไม่เป็นการเพียงพอที่จะทาให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความพึงพอใจได้
ทั้งนี้ เพราะว่าความต้องการของทั้งสองมีมากไปกว่านั้น องค์การย่อมอยากได้ผลประโยชน์ตอ่ การทางานอย่างสูงสุด
อยากให้คนทางานด้วยการเสียสละ และจริงใจ มีทัศ นคติที่ดีต่อองค์การ ขยันขันแข็ง และทุ่มเทเวลาความสามารถ
ให้แก่องค์การอย่างเต็มที่ และประสงค์จะอยู่ กับองค์การเป็นเวลานาน ในทานองเดียวกับคนที่ทางานย่อมอยากได้
ค่าจ้างที่สูงกว่าที่ได้รับในปัจจุบัน อยากได้ความสะดวกสบาย อยากมีเวลาหยุดพักผ่อนโดยไม่ลดค่าจ้าง อยากให้
องค์การจัดหาที่พัก และอาหารให้ ซึ่งหากเขาได้รับในสิ่งที่เขาต้องการเหล่านี้ เขาจะมีความพึงพอใจและมีความสุขมี
ขวัญกาลังใจในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แต่ความต้องการดังกล่าวไม่ได้รับการตอบสนอง
คนก็จะทางานด้วยความเฉื่อยชา พยายามแสวงหาผลประโยชน์อ่ืน ๆ ให้กับตนเองเป็นการชดเชย บางครัง้ อาจมีความ
รุนแรงถึงขั้นทะเลาะวิวาท หรือนัดหยุดงาน อันเป็นผลเสียต่อทุกฝ่าย ด้วยเหตุน้ี องค์กรจึงพยายามหาวิธีที่จะให้คนมี
ความพึงพอใจ มีขวัญ และกาลังใจในการทางาน และทางานให้แก่องค์การ ตามที่องค์การปรารถนา วิธีการดังกล่าวนี้
องค์การจึงพยายามจัดให้บุคลากรได้รับการตอบแทนเป็นพิเศษเป็นการนอกเหนือไปจากรายได้ปกติ เช่น สามารถเบิก
ค่าเช่าบ้าน ได้รักษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสียเงิน เป็นต้น วิธีดังกล่าวนี้ เรียกว่า การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรนั้นเอง
(ประกาศ งามชมพู, 2531)
มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความสาคัญกับ “ทรัพยากรบุคคล” เพราะถือว่าเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนให้
มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ดังนัน้ “การสร้าง
ขวัญ และกาลังใจ” ในการทางานให้กับบุคลากรจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะส่งต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทางาน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรทางานและทาหน้าที่ได้อย่างมี
ความสุข ตามแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) คือการให้บุคลากรมีความสุขขั้นพื้นฐานทั้ง
“8H” (กองการเจ้าหน้าที,่ 2559) ซึ่งประกอบด้วย
1. Happy Body มีสุขภาพแข็งแรง ทัง้ กายและจิตใจ
2. Happy Heart มีนาใจเอื
้
อ้ อาทรต่อกันและกัน
3. Happy Relax รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดาเนินชีวติ
4. Happy Brain การศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ นาไปสู่การเป็นมืออาชีพ
และความมั่นคงก้าวหน้าในการทางาน
5. Happy Soul มีความศรัทธาในศาสนา และมีศีลธรรมในการดาเนินชีวิต
6. Happy Money มีเงินรู้จักเก็บ รูจ้ ักใช้ ไม่เป็นหนี้
7. Happy Family มีครอบครัวที่อบอุน่ และมั่นคง
8. Happy Society มี ค วามรั ก สามั ค คี เ อื้ อ เฟื้ อ ต่ อ ชุ ม ชนที่ ต นท างาน และพั ก อาศั ย มี สั ง คม และ
สภาพแวดล้อมที่ดี
มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นองค์กรขนาดใหญ่ทีม่ ีบุคลากรจานวนมาก และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ บุคลากร
ส่วนใหญ่จะอยูก่ ระจัดกระจายในจังหวัดพะเยา ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ คือ เมื่อสถานที่ทางาน และที่พักอาศัยมีระยะทางที่ไกล
ทาให้แต่ละคนนารถยนต์ส่วนตัวมาใช้ การจราจรก็จะติดขัดเพิ่มมากขึ้นทาให้บุคลากรมาปฏิบัติงานล่าช้า ตลอดจน
ลานทีจ่ อดรถภายในมหาวิทยาลัยก็ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีพ้ืนที่สามารถรองรับรถยนต์มีจานวนจากัด มหาวิทยาลัยจึง
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เล็งเห็นประโยชน์ในการมีสวัสดิการ รถโดยสารรับ -ส่ง บุคลากร ซึ่งเป็นสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายที่ไม่ใช่ตัวเงิน
โดยมหาวิทยาลัยจัดให้แก่บุคลากร เพื่ออานวยความสะดวกแก่บุคลากรในเรื่องของการประหยัดเวลา ความรวดเร็ว
ช่ว ยลดภาระค่ า ใช้จ่ า ย ลดปั ญ หาการจราจร ช่ว ยประหยั ด พลั ง งาน ความปลอดภั ย ความสะดวก สบาย และ
กาหนดเวลาที่ แน่นอนเชื่อถือได้ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีบริการรถโดยสารรับ-ส่ง บุคลากร มีการจัด เวลาเดินรถ
ออกเป็น 2 เวลา คือ เทีย่ วเช้า : รถออกจากต้นทางตั้งแต่ 07.30 น. ถึงมหาวิทยาลัยพะเยาไม่เกิน 08.00 น. และเทีย่ ว
เย็น : รถออกจากมหาวิทยาลัยพะเยา 16.40 น. ถึงปลายทางไม่เกิน 17.20 น. ทั้งนี้ จากการดาเนินการให้บริการ
สวัสดิการรถโดยสารรับ-ส่งบุคลากรที่ผ่านมา พบว่า มีรถโดยสารรับ-ส่ง เพียงวันละ 1 คัน เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ ในขณะที่ผู้ใช้บริการมีจานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ วันละ 25-30 คน แต่รถ
โดยสารที่นามาให้บริการมีขนาดเล็ก จึงทาให้เกิดความแออัด และไม่สะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ
ดั ง นั้ น จากสภาพปั ญ หาดั ง กล่ า วข้ า งต้น ปั ญ หา ผู้ ศึ ก ษาได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย ซึ่งการให้บริการสาธารณะเป็นสาระสาคัญของการศึกษาในสาขาวิชานโยบายสาธารณะ
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลการจัดสวัสดิการรถบริการรับ -ส่ง กรณีศึกษา บุคลากรสาย
บริการ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงระดับประสิทธิผลการ
ให้บริการรถโดยสารรับ-ส่งของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ผ่านมา และแนวทางการพัฒนาการให้บริการรถบริการรับ-ส่ง
ของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไปในอนาคต ทั้งยังสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการกาหนด
นโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการรถโดยสารรับ-ส่งของมหาวิทยาลัยที่ตรงกับความต้องการของบุคลากร ตลอดจนส่งผลให้
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงขึ้น ทาให้มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัย
อย่างเต็มกาลังความสามารถต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อ ศึก ษาสภาพประสิ ทธิ ผ ลการจั ด สวั ส ดิ ก ารรถบริ ก ารรั บ -ส่ ง กรณี ศึก ษา บุ ค ลากรสายบริ ก าร
มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อ การจัดสวัสดิการรถบริการรับ-ส่งกรณีศึกษาบุคลากร
สายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาประสิทธิผลการจัดสวัสดิการรถบริการรับ -ส่ง กรณีศึกษา บุคลากรสาย
บริการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้ศึกษาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การประเมินประสิทธิผล และการบริการ
สาธารณะ ซึ่งสามารถนามาพิจารณาเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิผลการจัดสวัสดิการรถบริการรับ-ส่ง
กรณีศกึ ษา บุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งออกเป็น 4 ด้าน โดยสามารถเขียนเป็นแผนภาพแสดงกรอบ
แนวคิด ในการศึกษาได้ ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดสวัสดิการ
1. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
2. ด้านความปลอดภัย
3. ด้านการอานวยความสะดวก
4. ด้านความเหมาะสมของเส้นทางการให้บริการ

ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการ
รถบริการรับ-ส่ง

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ประชากร คือ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่คัดเลือกจากผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้บริการ จานวน 33 คน ซึ่งทาการเก็บข้อมูลจากประชากรคิดเป็น 100 %
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบ่งออกเป็น 2 เครื่องมือ ได้แก่
1. แบบสัมภาษณ์ เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นคาถาม
ปลายเปิด (Open –ended Question) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ คาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพประสิทธิผล
การจัดสวัสดิการรถบริการรับ-ส่ง กรณีศึกษา บุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งหมด 4 ด้าน และคาถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อ การจัดสวัสดิการรถบริการรับ -ส่งกรณีศึกษา บุคลากร
สายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ศึกษาใช้วธิ ีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มผู้ที่ให้ขอ้ มูลสาคัญ
2. แบบสอบถาม ซึ่งสร้างตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่เกี่ยวกับสภาพประสิทธิผลการจัดสวัสดิการ
รถบริการรับ-ส่ง กรณีศึกษา บุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งหมด 4 ด้าน สาหรับผู้ใช้บริการ ผู้ศึกษาได้
ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินประสิทธิผล และการบริการสาธารณะ ซึ่งสามารถนามา
พิจารณาเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ รถบริการรับ -ส่ง กรณีศึกษาบุคลากร
สายบริการ
ส่ ว นที่ 3 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับปั ญ หา อุ ปสรรค และข้ อ เสนอแนะต่อ การจั ด สวั ส ดิ การรถบริ การ
รับ-ส่ง กรณีศกึ ษาบุคลากรสายบริการ
การสร้างเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า มีขั้นตอนในการสร้างตามลาดับ คือ
1. ศึกษาค้นคว้าแนวคิดและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพ
และการบริการสาธารณะ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์/แบบสอบถาม
2. ศึกษาเปรียบเทียบกรอบแนวคิดของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์/
แบบสอบถาม ศึกษา ความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด เพื่อทานิยามศัพท์เฉพาะ และนามาสร้างคาถามต่อ
บุคลากรสายบริการ ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 2) ด้านความปลอดภัย 3) ด้านการอานวย
ความสะดวก และ4) ด้านความเหมาะสมของเส้นทางการให้บริการ
3. นาร่างแบบสัมภาษณ์/แบบสอบถาม เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบเนื้อหา และภาษาที่ใช้ใน
แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถาม และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
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4. นาร่างแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบแบบทดสอบในเรื่องความถูกต้องของ
เนื้อหาและภาษาที่ใช้ เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) แล้วนาข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข
แบบทดสอบ แล้วนาไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร  - Coefficient ของครอนบาค พบว่า ได้ค่าเท่ากับ 0.96 แล้ว
นาแบบสัมภาษณ์ที่ได้ไปใช้กับผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ และแบบสอบถามไปใช้กับผู้ใช้บริการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาขอหนังสือนาส่งจากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่ออนุญาตเก็บข้อมูลโดยการเข้าสัมภาษณ์ พนักงานขับรถ หัวหน้างานความปลอดภัย และผู้อานวยการกองอาคาร
สถานที่ ตามที่กาหนดไว้ และแจกแบบทดสอบให้พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาที่เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการ จานวน 33 คน
ด้วยตนเอง และติดตามเก็บแบบทดสอบคืนหลังจากที่แจกให้กลุ่มผู้ใช้บริการ รวบรวมแบบทดสอบที่ได้รับคืนทั้งหมด
แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ในการประมวลผลและจัดทาตารางวิเคราะห์ทาง
สถิติ และสรุปผลการศึกษาทางสถิติเชิงพรรณนา สาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ไ ด้จากการสั มภาษณ์ และ คาถาม
ปลายเปิด จะทาการวิเคราะห์ สังเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูลตามประเด็นปัญหาสาคัญและอธิบายความเชื่อมโยงเรียงย

ผลการศึกษา
1.ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่อการจัดสวัสดิการรถบริการรับ-ส่ง กรณีศกึ ษา บุคลากรสายบริการ ดังนี้
1.1 ด้านบุคลากรที่ให้บริการ จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ พบว่า ส่วนใหญ่มีการให้ความเห็นสอดคล้องกัน
กล่าวคือ พนักงานขับรถมีความรู้ความชานาญในการขับรถ มีประสบการณ์ ดูแลเอาใจใส่ผู้โดยสารเป็นอย่า งดี
พนักงานมีความสุภาพ พูดจาไพเราะ
1.2 ด้านความปลอดภัย จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ พบว่า มีการให้ความเห็นที่หลากหลายทั้งในเชิงบวก
และเชิงลบ เช่น ในเชิงบวก พนักงานขับรถปฏิบัตติ ามกฎ วินัยจราจร ในเชิงลบ มีความต้องการอุปกรณ์ความปลอดภัย
ภายในรถ เช่น ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก เป็นต้น เนื่องจากรถมีสภาพเก่า
1.3 ด้านการอานวยความสะดวก จากผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ พบว่า มีการให้ความเห็นที่หลากหลายทั้งใน
เชิงบวก และเชิงลบ เช่น ในเชิงบวก สามารถจอดรับ-ส่งพนักงานตรงจุดที่พนักงานขึ้นลงได้ ในเชิงลบ ที่นั่งมีจานวนไม่
เพียงพอกับจานวนผู้โดยสาร บางครั้งผู้โดยสารต้องยืนมาทางาน เพราะที่นั่งไม่เพียงพอ ควรปรับขนาดที่นั่ งของรถให้
ใหญ่ขึ้นสะดวกสบายขึ้น จานวนรถมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ควรปรับปรุงรถที่ให้บริการรับ -ส่งให้มีมาตรฐาน
มากกว่านี้ ตลอดจนการรักษาความสะอาดภายในรถ
1.4 ด้านความเหมาะสมของเส้นทางการให้บริการ จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ พบว่า มีการให้ความเห็น
ที่หลากหลายทั้งในเชิง บวก และเชิงลบ เช่น ในเชิงบวก จอดรับผู้โดยสารตรงตามจุดที่กาหนด เป็นเส้นทางหลักซึ่ง
เหมาะสมกับการใช้บริการ ในเชิงลบ กล่าวคือ ในเวลาเร่งด่วนไม่จาเป็นต้องรอให้คนเต็มก่อน หรือกรณีมีงานที่
มหาวิทยาลัยจัดในช่วงเช้า ควรมีรถบริการเสริม
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการจัดสวัสดิการ รถบริการรับ-ส่ง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน
ดังนี้
2.1 ด้ า นบุ ค ลากรที่ ใ ห้ บ ริ ก าร พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด
สวัสดิการ รถบริการรับ-ส่ง ในด้านบุคลากรที่ให้บริการ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44
โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ พนักงานมีความตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 พนักงานมีความสุภาพนอบน้อม พูดจาไพเราะ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 รองลงมาอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ พนักงานให้การ
ต้อนรับ และดูแลอย่างกระตือรือร้น พนักงานรับฟังปัญหา ความคิดเห็น และช่วยแก้ไขปัญหาของผู้โดยสาร มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับเดียวกันเท่ากับ 4.39 และสามารถชี้แจง ตอบข้อสงสัย และแจ้งข้อมูลการบริการให้ผู้โดยสารทราบ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ตามลาดับ
2.2 ด้านความปลอดภัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
รถบริการรับ-ส่ง ในด้านความปลอดภัย โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 โดยเรียงลาดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ พนักงานขับรถมีประสบการณ์ ความ
ชานาญ และขับอย่างไม่ประมาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎ วินัยจราจร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.52 รองลงมาอยู่ในระดับมาก คือ มีการตรวจสภาพรถโดยสารเป็นประจา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ระดับ ปานกลาง
คือ มีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถเป็นประจา และข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ภายในรถมีอุปกรณ์
ความปลอดภัย เช่น ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.42 เป็นอันดับสุดท้าย
2.3 ด้านการอานวยความสะดวก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการ รถบริการรับ-ส่ง ในด้านการอานวยความสะดวก โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.18 โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การขึ้น-ลงรถบริการ
มีความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 บรรยากาศภายในรถสะอาด ปลอดโปร่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 อุปกรณ์
อานวยความสะดวกต่าง ๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ตามลาดับ และข้อที่อยู่ในระดับน้อย ได้แก่
ที่นั่งมีจานวนเพียงพอ ไม่ต้องเบียดกัน และจานวนรถที่ให้บริการเพียงพอกั บผู้โดยสาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเดียวกัน
เท่ากับ 2.03 เป็นอันดับสุดท้าย
2.4 ด้านความเหมาะสมของเส้นทางการให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ รถบริการรับ-ส่ง ในด้านความเหมาะสมของเส้นทางการให้บริการ โดยรวมและรายข้อ อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ จอดรับส่งผู้โดยสารตรงตาม
จุดที่กาหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 จุดจอดรับส่งมีเพียงพอและตรงตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และ
เส้นทางการให้บริการเพียงพอและตรงตามต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 เป็นอันดับสุดท้าย
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2.5 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลการจัดสวัสดิการรถบริการรับ-ส่ง
กรณีศึกษา บุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้ง 4 ด้าน
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดสวัสดิการรถ
บริการรับ-ส่ง
รายละเอียด

ระดับการปฏิบัติ
S.D. แปลผล
xˉ

1) ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
2) ด้านความปลอดภัย
3) ด้านการอานวยความสะดวก
4) ด้านความเหมาะสมของเส้นทางการให้บริการ
รวมเฉลี่ย

4.44
3.79
3.18
4.47
3.97

0.78
1.05
1.19
0.87
0.97

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ รถบริการรับ -ส่ง
กรณีศึกษา บุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้ง 4 ด้าน โดยรวมและแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.97 โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความ
เหมาะสมของเส้นทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 รองลงมาตามลาดับ คือ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และด้านการอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.18 เป็นอันดับสุดท้าย

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดสวัสดิการรถบริการรับ -ส่ง กรณีศึกษา
บุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า บุคลากรสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง
31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน อยู่ระหว่าง 16,200-20,000 บาท
ความถี่ ใ นการใช้บริ การรถรั บ -ส่ ง คื อ ทุ ก วั น และเหตุ ผ ลที่ ท่า นเลือ กใช้บริ ก ารรถรั บ -ส่ ง ของทางมหาวิทยาลัย
เนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระดับเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ รถบริการรับ-ส่ง
2.1 ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก
เรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ พนักงานมีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานมีความสุภาพนอบน้อม
พูดจาไพเราะ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี พนักงานให้การต้อนรับ และดูแลอย่างกระตือรือร้น พนักงานรับฟังปัญ หา
ความคิดเห็น และช่วยแก้ไขปัญหาของผู้โดยสาร และสามารถชี้แจง ตอบข้อสงสัย และแจ้งข้อมูลการบริการให้
ผู้โดยสารทราบ ตามลาดับ
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2.2 ด้านความปลอดภัย ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็น โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับ มาก
เรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ พนักงานขับรถมีประสบการณ์ ความชานาญ และขับอย่างไม่ประมาท พนักงานขับ
รถปฏิบัติตามกฎ วินัยจราจร รองลงมาอยู่ในระดับมาก คือ มีการตรวจสภาพรถโดยสารเป็นประจา มีการตรวจ
สุขภาพพนักงานขับรถเป็นประจา และภายในรถมีอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก เป็นต้น
เป็นอันดับสุดท้าย
2.3 ด้านการอานวยความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็ น โดยรวมและรายข้ออยู่ใ น
ระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การขึน้ -ลงรถบริการ มีความสะดวก บรรยากาศภายในรถสะอาด ปลอด
โปร่ง อุปกรณ์อานวยความสะดวกต่าง ๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ที่นั่งมีจานวนเพียงพอ ไม่ตอ้ งเบียดกัน และจานวน
รถที่ให้บริการเพียงพอกับผู้โดยสาร เป็นอันดับสุดท้าย
2.4 ด้านความเหมาะสมของเส้นทางการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น โดยรวมและ
รายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ จอดรับส่งผู้โดยสารตรงตามจุดที่กาหนด จุดจอดรับส่ง
มีเพียงพอและตรงตามความต้องการ และเส้นทางการให้บริการเพียงพอและตรงตามต้องการ เป็นอันดับสุดท้าย
3. สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หา อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะต่ อ การจั ด
สวัสดิการรถบริการรับ-ส่ง กรณีศึกษา บุคลากรสายบริการ
3.1 ด้านบุคลากรทีใ่ ห้บริการ พบว่า พนักงานขับรถมีความรู้ความชานาญในการขับรถมีประสบการณ์
ดูแลเอาใจใส่ผู้โดยสารดี พนักงานมีความสุภาพ พูดจาไพเราะ
3.2 ด้านความปลอดภัย พบว่า พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎ วินัยจราจร แต่ควรมีอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยภายในรถ เช่น ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก เป็นต้น เนื่องจากรถมีสภาพเก่า ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มเติม
อุปกรณ์ความปลอดภัยภายในรถ เช่น ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก เป็นต้น
3.3 ด้านการอานวยความสะดวก พบว่า สามารถจอดรับ-ส่งพนักงานตรงจุดที่พนักงานขึน้ ลงได้ แต่
ที่นั่งมีจานวนไม่เพียงพอกับจานวนผู้โดยสาร บางครั้งผู้โดยสารต้องยืนมาทางาน เพราะที่นั่งไม่เพียงพอ ข้อเสนอแนะ
ควรปรับขนาดที่นั่งของรถให้ใหญ่ขึ้นสะดวกสบายขึ้น ไม่เล็กเกินไป เพิ่มจานวนรถให้เพียงพอต่อความต้องการ ควร
ปรับปรุงรถที่ให้บริการรับ-ส่งให้มีมาตรฐานมากกว่านี้ ตลอดจนการรักษาความสะอาดภายในรถ
3.4 ด้านความเหมาะสมของเส้นทางการให้บริการ พบว่า จอดรับผู้โดยสารตรงตามจุดที่กาหนด
เป็นเส้นทางหลักซึ่งเหมาะสมกับการใช้บริการ ข้อเสนอแนะ ในเวลาเร่งด่วนไม่จาเป็นต้องรอให้คนเต็มก่อน หรือกรณีมี
งานที่มหาวิทยาลัยจัดในช่วงเช้า ควรมีรถบริการเสริม
4. อภิปรายผลการวิจัยประสิทธิผลการจัดสวัสดิการรถบริการรับ-ส่ง กรณีศึกษา บุคลากร
สายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา มีประเด็นสาคัญที่สามารถนามาอภิปราย ดังนี้
4.1. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ผลการวิเคราะห์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีระดับความเห็นสูงเป็นอันดับแรก คือ พนักงานมีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเรียกได้ว่า
พนักงานมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีจูงใจค้าจุน ของ(Herzberg, 1959 อ้างถึงใน สายฝน
สกุลเจริญ, 2540, หน้า 23 -25) ซึ่งความรับผิดชอบ อยู่ในปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติโดยตรง เป็น
ปัจจัยที่จูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความพึงพอใจ และปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ กล่าวคือ ปัจจัยที่
ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการจัดสวัสดิการรถบริการรับ-ส่ง ด้านบุคลากรที่ให้บริการ อันดับแรกพนักงานขับรถ หรือ
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ผู้ ที่มีห น้า ที่ ใ ห้ บริ ก าร มีค วามรั บผิ ด ชอบต่อ ภาระหน้า ที่ มีค วามตรงต่อ เวลา รั บ -ส่ ง ตามเวลาที่ ก าหนด ทาให้
ผู้ใช้บริการเชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจในการใช้บริการซ้า
4.2 ด้านความปลอดภัย ผลการวิเคราะห์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีระดับความเห็นสูงเป็นอันดับแรก คือ พนักงานขับรถมีประสบการณ์ ความชานาญ และขับอย่างไม่ประมาท
สอดคล้ อ งกั บงานของสิ ริว งษ์ เอีย สกุ ล (2557) ศึก ษาระดั บความพึง พอใจของผู้ ใ ช้บริ ก ารรถตู้แ ละรถโดยสาร
กรณีศึกษาจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย โดยมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านคนขับรถมี
ความรูค้ วามสามารถ และประสิทธิภาพในการทางาน ทั้งนี้ บุคลากรสายบริการเห็นว่าปัจจัยด้านความปลอดภัยขึน้ อยู่
กับตัวผู้ขับขี่เป็นสาคัญ อีกทัง้ เป็นเหตุผลหนึ่งทีเ่ ลือกใช้บริการรถรับ-ส่งของทางมหาวิทยาลัย เนื่องจากการปฏิบัตงิ าน
นอกจากจะมีการตรวจสภาพรถโดยสารเป็นประจาแล้ว ซึ่งทาให้ผู้รับบริการรู้สึกปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้ว ในเรื่อง
ประสบการณ์ ความชานาญของพนักงานขับรถ และการขับขี่อย่างไม่ประมาท ตลอดจนพนักงานขับรถปฏิบัตติ ามกฎ
วินัยจราจร จากที่บุคลากรสายบริการพบเห็น และคอยสังเกตพฤติกรรมการขับขี่ โดยเฉพาะการที่พนักงานปฏิบัตงิ าน
โดยคานึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เพื่อทาหน้าที่รับ-ส่งผู้โดยสารให้ถงึ ที่หมายอย่างปลอดภัย และตรงเวลา จึง
มีความสาคัญอย่างมาก
4.3 ด้านการอานวยความสะดวก ผลการวิเคราะห์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความเห็นสูงเป็นอันดับแรก คือ การขึ้น-ลงรถบริการ มีความสะดวก สอดคล้องกับมริษา
ไกรงู (2553) ศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้บริการรถตูโ้ ดยสารปรับอากาศประจาเส้นทาง กรณีศกึ ษา:
สายกรุงเทพ–เพชรบุรี (หมายเลขเส้นทางเดินรถ 73) ความสะดวกสบายในขณะให้บริการ ความสะดวกในการเข้ามา
ใช้บริการ จะเห็นได้ว่าผู้รับบริการสาธารณะย่อมต้องการความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็น การขึ้น-ลงรถบริ ก าร
มีความสะดวก บรรยากาศภายในรถสะอาด ปลอดโปร่ง อุปกรณ์อานวยความสะดวกต่าง ๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ทั้งนี้ยังพบอีกว่าข้อที่มีคะแนนน้อย คือ ที่นั่งมีจานวนเพียงพอ ไม่ต้องเบียดกัน และจานวนรถที่ให้บริการเพียงพอกับ
ผู้โดยสาร เป็นอันดับสุดท้าย ซึ่งไม่สอดคล้องกับราชบัณฑิตยสถาน(2546) กล่าวคือ ประสิทธิภาพการดาเนินงาน การ
จัดดาเนินงานทรัพยากร เช่น บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์/เครื่องมือ ควรต้องมีความเพียงพอและเหมาะสม แสดงให้เห็นถึง
การให้บริการที่ต้องเพียงพอต่อความต้องการใช้บริการของบุคลากร ซึ่งปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยจัดสรรให้เพียง 1 คัน
เท่านัน้
4.4 ด้านความเหมาะสมของเส้นทางการให้บริการ ผลการวิเคราะห์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทั้ง 3 ข้อมีความเห็นอยู่ในระดับสูงทั้งหมด กล่าวคือ จอดรับส่งผู้โดยสารตรงตามจุดที่
กาหนด จุดจอดรับส่งมีเพียงพอและตรงตามความต้องการ และเส้นทางการให้บริการเพียงพอและตรงตามต้องการ
สอดคล้องกับประพัทธ์พงษ์ อุปลา (2553) ศึกษาการประยุกต์ใช้ เทคนิค Stated Preference เพื่อใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะขนาดกลาง กรณีศึกษา:รถโดยสารประจาทางและรถตู้โดยสารสาธารณะ กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกการให้บริการของรถตู้โดยสารสาธารณะ เนื่องจากความสะดวกในการเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ
ความสบายในการเดินทาง ความรวดเร็วในการเดิ นทาง ความปลอดภัยในการเดิน ทาง ลักษณะและสภาพรถที่
ให้บริการ ความยืดหยุ่นในเรื่องเวลา และเส้นทางในการเดินทาง เวลาที่ใช้ในการรอรถ ตาแหน่งและจุดจอด ระบบ
ป้ายบอกทางหรือเส้นทางในการให้บริการของรถ แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการคล้ายกันในเส้นทางการ
ให้บริการ จุดจอดรับ-ส่ง ที่กองอาคารสถานที่กาหนดจากการสังเกตพฤติกรรมผู้รับบริการ ปริมาณผู้รับบริการในแต่
ละจุด เพื่อนามากาหนดการดาเนินงานด้านสวัสดิการรถรับ-ส่งให้สอดคล้อง และอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
มากที่สุด ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับ ชัยอนันต์ สมุทรวนิช (2543) ได้ให้ความหมายหลักธรรมาภิบาล หรือการจัดการที่ดี
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โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการในด้านกิจการของรัฐ ถือเป็นหลัก
สากลอย่างหนึ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับฟังปัญหา และความต้องการของบุคลากร นามากาหนดเป็นนโยบายสวัสดิการ
ดังกล่าวขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการบริหารจัดการรถบริการรับ-ส่งบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการ โดย
เพิ่มจานวนรถให้มากขึ้น หรือปรับเปลี่ยนขนาดให้สามารถขนส่งบุคลากรได้มากขึ้น
2. มหาวิทยาลัยควรดาเนินการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้บุคลากรมาใช้บริการสวัสดิการรถรับ -ส่ง
อย่างสม่าเสมอ เนื่องจากเป็นสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดขึน้ มีประโยชน์ต่อบุคลากรในการช่ วยประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง และประหยัดเวลาไม่ตอ้ งหาที่จอดรถ รวมถึงมีความปลอดภัยอีกด้วย
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาประสิทธิภาพของการให้บริการรถโดยสารรับ-ส่งสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัย โดยศึกษาเพิ่มเติม
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลการให้บริการอื่น ๆ เนื่องจากการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ ศึกษาเฉพาะรถบริการ รับ-ส่ง ของ
บุคลากร ซึ่งรถโดยสารรับ-ส่ง สาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมีลักษณะการให้บริการที่คล้ายกัน จึงจาเป็นต้องศึกษาใน
ครัง้ ต่อไป
2. ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้รถยนต์ของบุคลากร หรือพฤติกรรมการเดินทางมาปฏิบั ติงานของบุคลากร
สายวิชาการ และสายบริการ เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่เป็น
อย่างดีจากหลายบุคคลฝ่าย โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร ที่ได้กรุณาสละเวลา
ให้ความรู้และคาแนะนา แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา
ความรู้อันเป็นพื้นฐานต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานทั้งในปัจจุบันและอนาคต และขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญ
ทุกท่านในการพิจารณาเครื่องมือ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน สุดท้ายนี้ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ให้คาแนะนา
ติชม ช่วยเหลือเป็นกาลังใจมาโดยตลอด สาหรับความดีของการจัดทาผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองขอมอบ
แก่บุพการีและคณาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาให้ความรู้แก่ผู้เขียนทุกท่าน
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ประสิทธิผลการบริหารจัดการสวัสดิการด้านสิ่งจาเป็นขัน้ พื้นฐานแก่ผู้ต้องขังชาย:
กรณีศกึ ษา เรือนจาจังหวัดพะเยา
Effectiveness of Basic Needs Welfare Management for MaleInmates: Case
Study of Phayao Province Prison
ทนิตย์ ภิธรรมมา1* และ วีระ เลิศสมพร2
Tanit Pitumma1* and Veera Lertsomporn2
บทคัดย่อ
การค้นคว้าด้วยตนเองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการสวัสดิการด้านสิ่งจาเป็นขั้น
พื้นฐาน และปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการสวัสดิการด้านสิ่งจาเป็นขั้น
พื้นฐานแก่ผู้ต้องขังชายของเรือนจาจังหวัดพะเยา เป็นวิธีวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และ
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเชิงลึก ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญจากเรือนจาจังหวัดพะเยา จานวน
10 คน และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ต้องขัง จานวน 330 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
อภิปราย
จากการศึกษา พบว่า ผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัดพะเยาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ ต่ากว่า 30 ปี
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับปวช./มัธยมศึกษาตอนปลายระยะเวลาที่ถูกควบคุมในเรือนจาอยู่ระหว่าง 1 – 5
ปี และมีฐานความผิดในคดียาเสพติดผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสวัสดิการด้านสิ่งจาเป็น
ขั้นพื้นฐานทั้ง 6 ด้าน โดยรวม และแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ย จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้าน
กีฬาและนันทนาการ ด้านที่นอน/ที่อยู่อาศั ย ด้านการอนามัยของผู้ต้องขั ง ด้านเครื่องนุ่งห่ม หลับนอน ด้านการ
รักษาพยาบาล และด้านอาหาร สาหรับข้อเสนอแนะควรพิจารณาหาแนวทางในการสร้างอาคารที่พักอาศัยเพิ่มเติม
เนื่องจากปัญหาการเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขัง ควรมีมาตรการในการควบคุมกากับร้านค้าสงเคราะห์ ให้จาหน่ายสินค้าใน
ราคาที่เป็นธรรมแก่ผู้ตอ้ งขัง รวมถึงการจัดระเบียบในการเข้าซือ้ สินค้า
คาสาคัญ: ประสิทธิผล ผู้ต้องขังชาย สิ่งจาเป็นขัน้ พืน้ ฐาน
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Abstract
This self-study aims to study the effectiveness of basic welfare management and problems,obstacles and
recommendations for the administration of basic needs welfare for male prisoners of prisons in PhayaoProvince.
Research methodology was Mixed research, using a quantitative research methodology and structured in-depth
interviews.The researchers collected data from key informant interview 10 caseand a sample of 330 inmates with
simple random sampling. Using research tools as a structured interviews and questionnaires.Analyze data by
finding the percentage average standard deviation and discussion.
The results showed as follows:prison inmates who answer most queries Aged less than 30 years old,
status single, academic degree level Vocational Certificate/Senior High School. The time is controlled in prison.
Between 1-5 year, And the offense in the drug case.Comments about the management of Basic needs
welfare.Overall, each level is very high.The average score is sorted descendinginclude:Sports and Recreation, Furnished
dwelling, HealthyCondition of the inmates,Clothing, Healthcare Service andFood Service. Suggestion:Should find ways to
build more housing because of the increase in the number of inmates.Measures should be taken to regulate the
shelter shop to sell products at fair prices to inmates. Including organizing the purchase.
Keywords: Effectiveness, Male Inmates, Basic Needs Welfare

บทนา
ภายใต้ก ารเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ทางด้ า นตั ว บทกฏมาย บริ บททางสั ง คม และสภาพของเศรษฐกิ จ มีค วาม
สลับซับซ้อน และมีความหลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้การบริหารงานราชทัณฑ์ทั้งด้านการควบคุม และด้านการ
พัฒนาพฤตินิสัย จาเป็นต้องมีการตอบสนองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จากกระแสโลกาภิวั ตน์ที่ขยายตัวอย่างมาก
จานวนประชากรมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีกฎหมายเกิดขึ้นมากมายเพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม
การกระทาความผิดต่อกฎหมายจึงมีปริมาณสูงขึ้นมากตามจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การดาเนินคดีกับผู้กระทาผิด
จึงมีปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก(นงลักษณ์ โพธิ์ยี่, 2555) ดังนั้น การบริหารงานราชทัณฑ์ในการดาเนินภารกิจหลัก
ของกรมราชทัณฑ์ ด้านการควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัย จาเป็นที่จะต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถแก้ไขให้ผู้กระทาผิดกลับตัวเป็นคนดีของสังคมได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ทั้งนี้พระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มีการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาและมาตรา
ต่าง ๆ ที่ทันสมัย และคานึงถึงหลักสิทธิม นุ ษยชนเพิ่ม ขึ้น จากพระราชบัญญั ติราชทั ณฑ์ พ.ศ. 2479 นับเป็น การ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตติ อ่ ผู้ตอ้ งขังให้
สามารถแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังได้อย่างเหมาะสม และเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา
อื่นในการบริหารจัดการกระบวนงานราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กรมราชทัณฑ์ เปรียบเสมือนหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐที่ยังมีปัญหาในการบริหารงานราชทัณฑ์ อาทิ ปัญหา
ผู้ต้องขังล้นเรือนจา ซึ่งปัจจุบันมีผู้ต้องขังจานวน 309,271 คน (กรมราชทัณฑ์, 2560) ในขณะที่เรือนจารองรับได้เพียง
110,000 คน ซึ่งสหพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล (International Federation for Human Rights: FIDH) ได้รายงานสารวจ
ระบบทัณฑสถานของประเทศไทย พบว่า มีนักโทษมากเป็นอันดับ 6 ของโลก (บีบีซี ประเทศไทย, 2560) สภาวะ
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ดังกล่าวส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมและการแก้ไขพัฒนาผู้ต้องขัง ปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่สอดคล้องกับจ านวน
ผู้ต้องขังกล่าวคือ เจ้าหน้าที่ 11,000 คน แต่ต้องมีภารกิจปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 309,271 คน มีสัดส่วนของพนักงาน
เจ้าหน้าที่กับผู้ต้องขังอยู่ที่ 1:28 คน ปัญหาเรือนจาเก่ามีสภาพชารุด ทรุดโทรม แออัด และการใช้เรือนจาเป็นฐาน
บัญชาการค้ายาเสพติด อีกทั้งปัญหาด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ดูแลผู้ต้องขังเพียง 190,000 คน ในขณะที่มี
ผู้ต้องขังที่ต้องควบคุมดูแลอยู่ กว่า 300,000 คน (กรมราชทัณฑ์ , 2558) สะท้อนให้เห็นว่าจานวนข้าราชการกรม
ราชทัณฑ์มีไม่เพียงพอ และไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับจานวนผู้ต้องขังที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ข้าราชการ
กรมราชทัณฑ์ต้องปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่องและไม่มีวันหยุด ข้าราชการทุกตาแหน่ง ต้องสับเปลี่ยน
หมุ น เวีย นมาปฏิบัติห น้า ที่ แ ม้ใ นวั น หยุ ด ราชการ ทาให้ ข้ า ราชการกรมราชทั ณฑ์มีชั่ว โมงการปฏิบัติง านมากกว่า
ข้าราชการหน่วยงานอื่น ๆ และผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่อาจส่งผลให้กรมราชทัณฑ์ต้องควบคุม
ดูแลผู้ต้องขังต่างชาติมากขึ้น รวมทั้งความคาดหวังของสังคม และประชาชนต่อการยกระดับการปฏิบัติตอ่ ผู้ต้องขังใน
มิตติ า่ ง ๆ ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
ปัญหานักโทษล้นเรือนจาส่งผลให้กรมราชทัณฑ์ต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาอัตรากาลังเจ้าหน้าที่
ไม่ส มดุ ล กั บจ านวนนั ก โทษ ทาให้ ก ารควบคุ ม ผู้ ต้อ งขั ง มีประสิ ทธิ ภ าพที่ ต่ ากว่า มาตรฐานจึ ง มีค วามพยายามน า
มาตรการลงโทษระดับกลาง (Intermediate Punishment) มาใช้กับกลุม่ ผู้ตอ้ งขังที่ไม่สมควรถูกลงโทษจาคุก ซึ่งแนวคิด
ดังกล่าวได้เริ่มต้นขึ้นที่สหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีปัญหานักโทษล้นเรือนจา ต่อมาในปี ค.ศ. 1990 สหรัฐอเมริกาจึงได้
เริ่มต้นหามาตรการในการลงโทษที่เหมาะสม และเพียงพอกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด พร้อมกับการจัดการใน
เรือนจาร่วมกัน (กรมราชทัณฑ์, 2558) ความหมายของการลงโทษระดับกลาง หมายถึง ทางเลือกในการลงโทษที่
พิจารณาถึงลาดับความต่อเนื่องที่อยู่ระหว่างการคุมประพฤติแบบดั้งเดิมกับการจาคุกที่ใช้กันอยู่ปกติ รูปแบบของ
มาตรการลงโทษระดับกลาง เช่น การกักขังที่บ้าน (House Arrest) ด้วยเครื่องอิเลคทรอนิกส์ โดยกาหนดให้ผู้กระทาผิด
อยู่ ใ นบ้ า นของตนเองทุ ก วั น ในช่ ว งเวลาหนึ่ ง เป็ น ต้ น หรื อ เรื อ นจ าในหลายประเทศ เช่ น นิ ว ซี แ ลนด์ อั ง กฤษ
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ได้นาแนวคิดคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการดาเนินงาน โดยการใช้ตคู้ อนเทนเนอร์รีไซเคิล
มาใช้ในการออกแบบก่อสร้างเรือนจาเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ ลดปัญหาความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจา
เพิ่ม ความรวดเร็ ว ในการจั ด หาเตีย งให้ นัก โทษและคุ้ ม ครองสิ่ งแวดล้อ มเพื่อ การแก้ไ ขอย่า งยั่ ง ยืน เช่น เรือ นจา
Rimutaka ในนิวซีแลนด์ เป็นต้น
ทั้ ง นี้ กรมราชทั ณ ฑ์ ยั ง ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาการปฏิบั ติง านของเจ้ า พนั ก งานที่ ยั ง คงบกพร่ อ ง และขาด
ประสิทธิภาพในบางส่วน รวมถึงมีการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการและเอกชน ซึ่งภาวะดังกล่าวแสดงให้
เห็นถึงการขาดคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิ ภาพ บุคลากรใน
หน่วยงานอาศัยช่องว่างของกฎหมายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และขาดจิตสานึกในการปฏิบัติงาน ดังนั้น นโยบายการ
บริหารงานของกรมราชทัณฑ์ที่มีส่วนสาคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว คือ การพัฒนาการปฏิบัติราชการให้เป็น “ราชทัณฑ์ธรรมาภิบาล” โดยมีการจัดโครงการส่งเสริมให้
ข้าราชการยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ ประกอบด้วย นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี เพื่อ
ประสิทธิภาพการบริหารราชการ และสร้างความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจของประชาชนต่อการบริหารงานของกรม
ราชทัณฑ์ นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส เพื่อสร้าง “องค์กรโปร่งใส” ให้งานราชทัณฑ์มีมาตรฐานความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารเรือนจา และการดาเนินงานตามมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายรัฐบาล (กรมราชทัณฑ์,
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2557) ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานภายใต้พันธกิจของกรมราชทัณฑ์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
ภารกิจหลักของกรมราชทัณฑ์มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม และแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยมุ่งพัฒนา เป็น
องค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไข ฟื้นฟู ผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดีมีสุขภาพกาย และจิตที่ดีไม่หวน
กลับมากระทาผิดซ้า ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่สุจริตและสามารถดารงชีวิตในสังคมภายนอก
ได้อย่างปกติ โดยสังคมให้การยอมรับ (กรมราชทัณฑ์, 2558) นอกจากควบคุมผู้ต้องขังมิให้หลบหนี และการแก้ไขให้
ผู้ต้องขังกลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคมภายหลังพ้นโทษแล้ว ยังจะต้องให้การดูแลความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง ซึ่งเป็น
การปฏิบัตติ อ่ ผู้ตอ้ งขังภายหลังที่รับตัวเข้ามาไว้ในเรือนจาให้มคี วามเป็นอยู่ พอควรแก่อัตภาพ และได้รับสิ่งจาเป็นขั้น
พื้นฐานในการดารงชีวิตอย่างครบถ้วน ในฐานะที่เป็นมนุษย์ หรือสมาชิกคนหนึ่งของสังคม แต่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป
ว่าเรือนจาและทัณฑสถาน เป็นสถานที่ที่มีความแตกต่างจากสถานที่อ่ืนๆในสังคมมนุษย์ ทั้งรูปลักษณ์ บรรยากาศที่
ประกอบไปด้วยรั้วกาแพงหนาสูงมีระบบการป้องกันหนาแน่น ตัดขาดจากสังคมภายนอกโดยสิ้นเชิง เป็นที่สร้างไว้
สาหรับกักขังบุคคลที่กระบวนการทางกฎหมายได้ตัดสินว่าเป็นผู้ที่กระทาความผิด และเป็นอันตรายต่อสังคมภายนอก
ซึ่งสังคมภายนอกปฏิเสธที่จะให้อยู่ร่วมด้วย ไม่มอี สิ ระ เสรีภาพ มีกฎระเบียบที่บังคับให้ผู้คนที่เข้าไปต้องถือปฏิบัติโดย
ไม่มีข้อโต้แย้ง สร้างแรงกดดัน ความไม่มั่นใจ ความเครียดต่อผู้ต้องขังเป็นอันมาก ประกอบกับจากสภาพความแออัด
ของผู้ต้องขังในเรือนจาก็ถือเป็นบรรทัดฐานของปัจจัยประการสาคัญที่ผู้ต้องขังมักจะนามากล่าวอ้าง เพื่อใช้เป็น
ประเด็นข้อเรียกร้องในการก่อการประท้วงกันอยู่เสมอ ยกตัวอย่างเหตุการณ์ เช่น เหตุจลาจลภายในเรือนจากลาง
ปัตตานี เนื่องจากการเข้มงวดกวดขันในการตรวจค้นโทรศัพท์มือถือและยาเสพติดในเรือนจารวมถึงการจัดระเบียบ
เรือนจา(ไทยรัฐ, 2559) นักโทษสมุทรสาครประท้วงเรียกร้องการดูแลรักษาพยาบาล หลังมีนักโทษชายเสียชีวิต จาก
หัวใจวาย(ไทยรัฐ, 2556) นักโทษเรือนจากลางลพบุรี ได้กอ่ เหตุจราจลประท้วง เนื่องจากไม่พอใจกับมาตรการห้ามใช้
โทรศัพท์ของเรือนจา(ไทยรัฐ, 2553) เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาการก่อจลาจล และการเรียกร้องสิทธิของผู้ต้องขัง
ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาด้านคุณภาพชีวติ และสุขภาพอนามัย แม้ว่าเรือนจาและทัณฑสถานจะพยายามจัดสวัสดิการ
ด้านสิ่งจาเป็นขัน้ พืน้ ฐาน จัดการสถานที่ และบรรยากาศ ให้พอควรทาให้เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศกึ ษาจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง ประสิทธิผล
การบริหารจัดการสวัสดิการด้านสิ่งจาเป็นขั้นพืน้ ฐานแก่ผู้ตอ้ งขังชาย กรณีศกึ ษา : เรือนจาจังหวัดพะเยาเพื่อให้ทราบ
ถึงระดับความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายในการจัดสวัสดิการด้านสิ่งจาเป็นขั้นพื้นฐานแก่ผู้ต้องขังชายของเรือนจา
จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นแนวทางสาหรับการปรับปรุงแก้ไขปั ญหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสวัสดิการด้าน
สิ่งจาเป็นขัน้ พืน้ ฐานแก่ผู้ต้องขังชายของเรือนจาจังหวัดพะเยาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึน้ ต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการสวัสดิการด้านสิ่งจาเป็นขัน้ พืน้ ฐานแก่ผู้ต้องขังชายของ เรือนจา
จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการสวัสดิการด้าน
สิ่งจาเป็นขัน้ พืน้ ฐานแก่ผู้ต้องขังชายของเรือนจาจังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสวัสดิการด้านสิ่งจาเป็นขัน้ พืน้ ฐานนามากาหนด
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาโดยสามารถเขียนเป็นแผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

1.
2.
3.
4.
5.

ปัจจัยด้านข้อมูลทัว่ ไป
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
ระยะเวลาที่ถูกควบคุมในเรือนจา
ฐานความผิด

ตัวแปรตาม
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสวัสดิการ
ด้านสิ่งจาเป็นขั้นพื้นฐาน 6 ด้าน ได้แก่
1. ด้านทีน่ อน/ที่อยูอ่ าศัย
2. ด้านการอนามัยของผู้ตอ้ งขัง
3. ด้านเครื่องนุ่งห่มหลับนอน
4. ด้านอาหาร
5. ด้านการรักษาพยาบาล
6. ด้านกีฬาและนันทนาการ

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ประชากร คือ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่คัดเลือกจากกลุ่มผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการ
และลู ก จ้าง) เรือ นจ าจัง หวัด พะเยา จ านวน 10 คน และกลุ่ มผู้ต้อ งขัง จากข้ อ มูลเรือ นจ าจังหวัด พะเยา ณ วั น ที่
1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จานวนทั้งสิ้น 1,255 คน คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 330 คน และใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เพื่อให้มกี ารกระจายของ
กลุ่มตัวอย่างทั่วถึง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 เครื่องมือ ได้แก่
1. แบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง (structuredinterview) ที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ ตอบวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การศึกษา โดยได้จัดทาแบบสัมภาษณ์สาหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของเรือนจาจังหวัดพะเยา ในคาถามที่เกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสวัสดิการด้านสิ่งจาเป็นขัน้ พืน้ ฐานแก่ผู้ต้องขังชายแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่
1.1 ด้านที่นอน/ที่อยูอ่ าศัย
1.2 ด้านการอนามัยของผู้ตอ้ งขัง
1.3 ด้านเครื่องนุ่งห่มหลับนอน
1.4 ด้านอาหาร
1.5 ด้านการรักษาพยาบาล
1.6 ด้านกีฬาและนันทนาการ
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2. แบบสอบถาม จัดทาขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ตอ้ งขัง ซึ่งมีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะคาถามเป็นแบบสารวจรายการ
(Check list)โดยมีขอ้ คาถามเป็นแบบเลือกตอบข้อความที่กาหนดให้ในแต่ละด้านรวมทั้งสิ้น ได้แก่ อายุ สถานภาพระดับ
การศึกษาระยะเวลาที่ถูกควบคุมในเรือนจาและฐานความผิด
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นในด้านการจัดสวัสดิการด้านสิ่งจาเป็นขั้นพื้นฐาน
สาหรับผู้ต้องขังชายของเรือนจาจังหวัดพะเยาแบ่ง ออกเป็น 6 ด้าน โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็น มาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิ ทธิผลการบริหารจัดการ
สวัสดิการด้านสิ่งจาเป็นขัน้ พืน้ ฐานแก่ผู้ต้องขังชาย กรณีศึกษา: เรือนจาจังหวัดพะเยาโดยใช้คาถามปลายเปิด
การสร้างเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า มีขั้นตอนในการสร้างตามลาดับ คือ
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์/แบบสอบถาม
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์/แบบสอบถาม ทบทวนวรรณกรรม นามากาหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ใน
การศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดกรอบขอบข่ายในการสร้างเครื่องมือ
3. พัฒนาเป็นแบบสอบถามตามมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ใช้ในการรวบรวมระดับของประสิทธิผลการ
บริหารจัดการสวัสดิการด้านสิ่งจาเป็นขัน้ พืน้ ฐานแก่ผู้ต้องขังชายกรณีศึกษา:เรือนจาจังหวัดพะเยา
4. นาร่างแบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบเนื้อหา และภาษาที่ใช้ใน
แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถาม และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
5. นาร่างแบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามที่ส ร้า งขึ้นเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
เครื่องมือในเรื่องความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้วนามาหาค่า IOC ของ
คาถามแต่ละข้อแล้วนาข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม แล้วหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาคได้ค่าเท่ากับ 0.98 แล้วนาแบบสัมภาษณ์ที่ได้ไปใช้กับ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
และแบบสอบถามไปใช้กับกลุม่ ตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้ศึกษาขอหนังสือนาส่งจากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่ออนุญาตเก็บ
รวบรวมข้อมูลในเรือนจาจังหวัดพะเยา
2. ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 วิธีการ ดังนี้
2.1 กลุ่มผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการและลูกจ้าง) ดาเนินการนัดหมายวัน เวลา ในการสัมภาษณ์
เมื่อถึงกาหนดเวลานัดหมาย ผู้ศึกษาเข้าพบ และทาการสัมภาษณ์
2.2 กลุ่มผู้ต้องขัง ดาเนินการจัดส่งแบบสอบถามและนัดหมายวัน เวลา ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใน
การส่งคืนให้ผู้ศกึ ษา เมื่อครบกาหนดเวลานัดหมาย ผู้ศึกษาติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืน
3. รวบรวมแบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมด แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ในการประมวลผลและจัดทาตารางวิเคราะห์ทาง
สถิติ และสรุปผลการศึกษาทางสถิติเชิงพรรณนา สาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ไ ด้จากการสั มภาษณ์ และคาถาม
ปลายเปิดจะดาเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ โดยจัดกลุ่มข้อมู ลตามประเด็นปัญหาสาคัญ และอธิบาย
ถึงความความเชื่อมโยง
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ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นในด้านการจัดสวัสดิการด้านสิ่งจาเป็นขั้น
พื้นฐาน สาหรับผู้ต้องขังชายของเรือนจาจังหวัดพะเยา แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้านที่นอน/ที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
(xˉ= 3.99) โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ในช่วงเวลาพักผ่อนของผู้ต้องขัง (หลังเก็บเข้าเรือนนอน)
ทางเรือนจาได้จัดภาพยนตร์ และความบันเทิงต่าง ๆ ให้ผู้ต้องขังได้ชมเป็นประจาเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียด (xˉ=
4.31) ทางเรือนจาได้จัดให้ผู้ต้องขังชายทาความสะอาดบริเวณนอนเป็นประจาทุกวัน (xˉ=4.15) ได้จัดให้ผู้ตอ้ งขังชายมี
การทาความสะอาดบริเวณนอนเป็นประจาทุกวัน (xˉ=4.08) เรือนจาจังหวัดพะเยามีกฎระเบียบกาหนดให้ผู้ต้องขังดูแล
เอาใจใส่ในด้านความสะอาดเรียบร้อยของเครื่องนอนของตนเองอย่างสม่าเสมอ วัสดุเครื่องนอนทาจากวัสดุที่ไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ไม่เป็นที่อาศัยของแมลงรบกวน หรือพาหะนาโรค สามารถดูแล และทาความสะอาดได้ง่าย (xˉ=
3.96) ตามลาดับ
1.2 ด้านการอนามัยของผู้ต้องขัง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวม และรายข้ออยู่ ใน
ระดับมาก (xˉ= 3.81) โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ ยจากมากไปน้อ ย ได้แก่ บริเวณพื้นที่ทุกส่วนที่ผู้ ต้องขั งอยู่ ได้มี
กฎระเบียบข้อบังคับให้ผู้ต้องขังชาย รักษาความสะอาดเรียบร้อยอยูต่ ลอดเวลา (xˉ= 4.02) รองลงมาอยู่ใน ระดับมาก
เรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ทางเรือนจาจัดให้ผู้ต้องขังชายได้มีการทาความสะอาด ห้องสุขาเป็น
ประจ าทุ ก วั น เรือ นจ าได้ มีก ารจัด สิ่ งของเครื่อ งใช้ที่จ าเป็ น เพื่อ สุ ข ภาพ และความสะอาดของผู้ต้อ งขั ง เ ช่น สบู่
ผงซักฟอก ยาสีฟัน แปรงสีฟัน เป็นต้น อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ (กรณีผู้ต้องขังไม่มญ
ี าติ) (xˉ=3.95) อาคารที่คุมขังทุกแห่ง
โดยเฉพาะห้องนอนได้ถูกจัดไว้อย่างถูกหลักอนามัยตามสภาพของดินฟ้าอากาศ มีอากาศหายใจเพียงพอมีแสงสว่าง
ความอบอุน่ และมีการระบายอากาศที่ดี (xˉ=3.93) เพื่อให้ร่างกายของผู้ตอ้ งขังมีลักษณะไม่เป็นที่น่ารังเกียจ และสร้าง
นิสัยให้รู้จักเคารพตนเอง (xˉ= 3.90) ตามลาดับ
1.3 ด้านเครื่องนุ่งห่มหลับนอน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก (xˉ= 3.78) โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ผู้ต้องขังได้รับการจัดสวัสดิการเครื่องนุง่ ห่ม
ให้แก่ผู้ต้องขังที่เหมาะสม เพียงพอ ตามอัตภาพ โดยมีการแจกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (xˉ=3.98)
ผู้ต้องขังได้รับการจัดสวัสดิการ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นประจาทุกปี (xˉ=3.93) ผู้ต้องขังได้รับการเอาใจใส่ดูแลให้มีการ
รักษาความสะอาดเรียบร้อยของเครื่องนุ่งห่มอย่างสม่าเสมอ (xˉ= 3.79) ตามลาดับ และข้อที่ อยู่ในระดับปานกลาง
ได้แก่ ผู้ต้องขังที่มีปัจจัยส่วนตัวสามารถซื้อเสื้อผ้า เครื่องนุง่ ห่มอันจาเป็นในร้านสงเคราะห์อย่างสะดวก มีราคา ที่เป็น
ธรรม และมีจานวนที่เพียงพอต่อความต้องการ (xˉ=3.43) เป็นอันดับสุดท้าย
1.4 ด้ า นอาหาร พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวมและรายข้ อ อยู่ ใ นระดั บ มาก
(xˉ= 3.50) โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ผู้ต้องขังได้รับการจัดเลี้ยงอาหารอันมีประโยชน์เพียง
พอที่จะเสริมสร้างสุขภาพและความแข็งแรงแห่งร่างกาย มีความสะอาด และได้รับจัดเลี้ยงอย่างเป็นระบบครบ 3 มื้อ
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(xˉ= 3.94) ผู้ต้องขังได้รับการจัดสวัสดิการด้านน้าดื่ม ที่มีคุณภาพสะอาด และเพียงพอ (xˉ=3.57) และข้อที่อยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ผู้ต้องขังสามารถซื้ออาหารในร้านสงเคราะห์ในราคาที่เหมาะสม ทั้งจานวนและปริมาณ (xˉ=3.33)
และจัดอาหารเสริมนอกจากอาหารปกติเป็นประจา เช่น ผลไม้ตามฤดูกาล ขนมหวาน ตามความเหมาะสม (xˉ= 3.18)
เป็นอันดับสุดท้าย
1.5 ด้านการรักษาพยาบาล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มาก (xˉ= 3.70) โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพในวัน
แรกเข้า หรือในวันรุ่งขึ้น โดยมิชักช้า (xˉ=3.89) พยาบาลเรือนจามีการเอาใจใส่ดูแลตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ต้องขัง ที่แจ้ง
ป่วย เป็นประจาทุกวัน (xˉ=3.66) ส่งเสริมสุขภาพทางร่างกาย และจิตใจให้แก่ผู้ต้องขังในกลุ่มผู้ต้องขังวัยทางาน วัย
สูงอายุ (xˉ=3.64) และพยาบาลเรือนจามีความดูแลเอาใจใส่รักษาผู้ตอ้ งขังอย่างมีเมตตาธรรม (xˉ=3.61) ตามลาดับ
1.6 ด้านกีฬาและนันทนาการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มาก (xˉ= 4.11) โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ วันเสาร์-อาทิตย์เป็นวันที่หยุดทางานใน กองงาน
ของท่าน (xˉ= 4.43) ท่านได้ดูทีวี วีดีโอ วิทยุ ตามเวลาที่ทางเรือนจากาหนด (xˉ= 4.25) ท่านได้ออกกาลังกาย เล่นกีฬา
และใช้เวลาว่างในการพักผ่อนหย่อนใจ ตามเวลาที่เรือนจากาหนด (xˉ= 4.05) ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมต่ าง ๆของ
เรือนจา เช่น วันสงกรานต์ แข่ งกีฬาภายใน การอบรมต่าง ๆ เป็นต้น (xˉ= 4.00) ท่านได้เล่นดนตรี และกิจกรรม
นันทนาการต่าง ๆ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย (xˉ=3.63) ตามลาดับ
ระดับความคิดเห็นในประสิทธิผลการบริหารจัดการสวัสดิการด้านสิ่งจาเป็นขั้นพื้ นฐานสาหรับ
ผู้ต้องขังชายของเรือนจาจังหวัดพะเยา ทั้ง 6 ด้าน
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
สวัสดิการด้านสิ่งจาเป็นขั้นพื้นฐาน
ระดับการปฏิบัติ
S.D. แปลผล
xˉ

รายละเอียด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ด้านที่นอน/ที่อยูอ่ าศัย
ด้านการอนามัยของผู้ต้องขัง
ด้านเครื่องนุ่งห่มหลับนอน
ด้านอาหาร
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านกีฬาและนันทนาการ

3.99
3.81
3.78
3.50
3.70
4.07
3.81

รวมเฉลี่ย

0.762
0.753
0.838
0.955
0.845
0.832
0.831

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามมีระดั บความคิด เห็ น เกี่ ย วกับประสิ ทธิ ผลการบริ ห ารจั ดการ
สวัสดิการด้านสิ่งจาเป็นขั้นพื้นฐานทั้ง 6 ด้าน โดยรวมและแต่ละด้านอยูใ่ นระดับมาก (xˉ=3.81) โดยเรียงลาดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปน้อย ด้านที่มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านกีฬาและนันทนาการ (xˉ=4.07) รองลงมา
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ตามลาดับ คือ ด้านที่นอน/ที่อยู่อาศัย (xˉ= 3.99) ด้านการอนามัยของผู้ต้องขัง (xˉ= 3.81) ด้านเครื่องนุ่งห่มหลับนอน
(xˉ= 3.78) ด้านการรักษาพยาบาล (xˉ= 3.70) และด้านอาหาร (xˉ= 3.50) เป็นอันดับสุดท้าย
1. ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
จากบทสั ม ภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ทั้ ง สิ้น 10 ท่ า น ซึ่ ง เป็ น ผู้ บริ ห ารที่ มีส่ ว นในการก าหนดแนวทาง
แผนงาน ในการบริหารจัดการสวัสดิการ และเจ้าหน้าสังกัดกลุ่มวิชาการราชทัณฑ์ที่ปฏิบัตงิ านใกล้ชิด และดูแลการจัด
สวัสดิการผู้ตอ้ งโดยตรง ผู้ศึกษาสามารถสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แบ่งเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1.1 ความเหมาะสมของการจั ด สวั สดิ ก ารด้ านสิ่ งจาเป็ นขั้ น พื้ นฐานให้ แก่ ผู้ ต้ อ งขั ง ชาย พบว่า
โดยรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้วในทุกด้าน เนื่องจากเป็นมาตรฐานที่กรมราชทัณฑ์ได้กาหนดไว้ และการจัด
ระเบียบเรือนจา 5 ก้าวย่าง เรือนนอนมีความสะอาด มีมุ้งลวดในการป้องกันยุง ผ้าห่ม และผ้าปูที่นอนเป็นไปตาม
ระเบียบ ด้านการอนามัยของผู้ต้องขัง มีความสะอาดผ่านการตรวจของสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง มาตรฐาน 5 ด้าน ซึ่ง
สาธารณสุขจะมาตรวจเป็นประจาผู้ต้องขังมีเครื่องนุ่งห่มหลับนอนในปริมาณเพียงพอ ด้านอาหารเพียงพอให้ผู้ต้องขัง
ครบ 3 มื้อปรุงสุกใหม่ทุกวัน โรงอาหารสะอาดมีหน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบเสมอด้านการรักษาพยาบาลมี
พยาบาลวีชาชีพดูแลผู้ตอ้ งขังที่เจ็บป่วยเป็นประจาหากมีอาการป่วยหนัก สามารถพาไปรักษาตัวที่ โรงพยาบาลพะเยา
ได้ด้านกีฬา และนันทนาการการเล่นกีฬาได้จัดให้มีการเล่นกีฬาเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
1.2 สวัสดิการด้านอื่น ๆ ที่เรือนจาจังหวัดพะเยาควรจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขัง
1.2.1 ด้านการให้ความรู้กฎหมายเบือ้ งต้นรวมถึงการให้ความรู้ดา้ นสุขภาพ
1.2.2 ด้านสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ เช่น สิทธิเรื่องการต่อสู้คดีความ การให้บริการเยี่ยมญาติ การ
แสดงดนตรีในเทศกาลสาคัญ เป็นต้น
1.2.3 ด้านการฝึกวิชาชีพความหลากหลายของวิชาชีพที่จัดอบรมให้ผู้ต้องขังการให้คาปรึกษา การ
จัดหางาน เพื่อให้สามารถดารงชีพภายหลังจากการพ้นโทษ
1.3 พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีผลกระทบต่อสภาวะจิตใจของผู้ต้องขัง
โดยรวมเห็นว่าพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังมีผลกระทบต่อสภาวะจิตใจของผู้ต้องขัง
หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัตติ อ่ ผู้ตอ้ งขังเป็นไปตามระเบียบอย่างเสมอภาค ผู้ต้องขังจะเกรงกลัวและให้การเคารพ
1.4 การจัดสวัสดิการแก่ผู้ต้องขังชายที่มคี วามจาเป็นเร่งด่วน
1.4.1 ด้านที่นอน/ที่อยู่อาศัย เนื่องจากผู้ต้องขังเข้ามาใหม่มากขึ้น ทาให้ความจุในเรือนนอนเริ่ม
หนาแน่น ไม่เพียงพอ ซึ่งจะเกิดผลกระทบกับสุขภาพของผู้ต้องขังต่อไปผู้ต้องขังต้องใช้เวลาอยู่ในเรือนนอนแต่ละวัน
มากกว่า 14 ชั่วโมง
1.4.2 ด้านสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้ส่วนตัวและอนามัยของผู้ต้องขัง เช่น ผงซักผ้า สบู่ ยาสี
ฟัน เนื่องจากกรมจัดสรรงบประมาณให้ปีละครัง้ ซึ่งยังไม่เพียงพอ ต่อผู้ตอ้ งขังรวมถึงการดูแลผู้ตอ้ งขังป่วยที่ช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้
ด้านการประกอบอาชีพภายหลังจากพ้นโทษไปแล้ว ถ้าผู้ต้องขังมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพอย่างมั่นคง ก็จะ
ไม่กลับไปกระทาผิดซ้าอีก
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สรุปผลและอภิปรายผล
ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการสวัสดิการด้านสิ่งจาเป็นขัน้ พื้นฐาน
แก่ผู้ตอ้ งขังชาย กรณีศึกษา: เรือนจาจังหวัดพะเยา สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัดพะเยาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ากว่า 30 ปี
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับปวช./มัธยมศึกษาตอนปลายระยะเวลาที่ถูกควบคุมในเรือนจาอยู่ระหว่าง 1 – 5
ปี และมีฐานความผิดในคดียาเสพติด
2. สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ระดั บ ความคิ ด เห็ น ในด้ า นการจั ด สวั ส ดิ ก ารด้ า น
สิ่งจาเป็นขั้นพื้นฐานสาหรับผู้ต้องขังชายของเรือนจาจังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบ ดังนี้
2.1 ด้านที่นอน/ที่อยู่อาศัย ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็น โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับ มาก
เรี ย งล าดั บจากมากไปน้อ ย ได้ แ ก่ ในช่ว งเวลาพั ก ผ่ อ นของผู้ ต้อ งขั ง (หลั ง เก็ บเข้ า เรือ นนอน) ทางเรือ นจ าได้ จั ด
ภาพยนตร์ และความบันเทิง ต่างๆ ให้ผู้ต้องขังได้ชมเป็นประจาเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดทางเรือนจาได้จัดให้
ผู้ต้องขังชายมีการทาความสะอาดบริเวณนอนเป็นประจาทุกวันได้จัดให้ผู้ต้องขังชายมีการทาความสะอาดบริเวณนอน
เป็นประจาทุกวันเรือนจาจังหวัดพะเยา มีกฎระเบียบกาหนดให้ผู้ต้องขังดูแลเอาใจใส่ใ นด้านความสะอาดเรียบร้อย
ของเครื่องนอนของตนเองอย่างสม่าเสมอ วัสดุเครื่องนอนทาจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เป็นที่อาศัยของ
แมลงรบกวน หรือพาหะนาโรค สามารถดูแล และทาความสะอาดได้งา่ ย
2.2 ด้านการอนามัยของผู้ต้องขัง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมและรายข้ออยู่ใน ระดับ
มากเรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ บริเวณพื้นที่ทุกส่วนที่ผู้ตอ้ งขังอยู่ ได้มีกฎระเบียบข้อบังคับให้ผู้ตอ้ งขังชาย รักษา
ความสะอาดเรียบร้อยอยูต่ ลอดเวลาทางเรือนจาจัดให้ผู้ต้องขังชายได้มกี ารทาความสะอาดห้องสุขาเป็นประจาทุกวัน
เรือนจาได้มีการจัดสิ่งของเครื่องใช้ที่จาเป็น เพื่อสุขภาพ และความสะอาดของผู้ต้องขัง เช่น สบู่ ผงซักฟอก ยาสีฟัน
แปรงสีฟัน เป็นต้น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (กรณีผู้ต้องขังไม่มีญาติ)อาคารที่คุมขังทุกแห่ง โดยเฉพาะห้องนอนได้ถูกจัด
ไว้อย่างถูกหลักอนามัยตามสภาพของดินฟ้าอากาศ มีอากาศหายใจเพียงพอมีแสงสว่าง และมีการระบายอากาศที่ดี
เพื่อให้ร่างกายของผู้ตอ้ งขังมีลักษณะไม่เป็นที่น่ารังเกียจ และสร้างนิสัยให้รู้จักเคารพตนเอง
2.3 ด้านเครื่องนุ่งห่มหลับนอน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
เรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ผู้ต้องขังได้รับการจัดสวัสดิการเครื่องนุง่ ห่มให้แก่ผู้ต้องขังที่เหมาะสม เพียงพอ ตาม
อัตภาพ โดยมีการแจกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผู้ต้องขังได้รับการจัดสวัสดิการ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
เป็นประจาทุกปี ผู้ต้องขังได้รับการเอาใจใส่ดูแลให้มกี ารรักษาความสะอาดเรียบร้อยของเครื่องนุ่งห่มอย่างสม่าเสมอ
และผู้ต้องขังที่มีปัจจัยส่วนตัวสามารถซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอันจาเป็นในร้านสงเคราะห์อย่างสะดวก มีราคาที่ เป็น
ธรรม และมีจานวนที่เพียงพอต่อความต้องการเป็นอันดับสุดท้าย
2.4 ด้านอาหาร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากเรียงลาดับจาก
มากไปน้อย ได้แก่ ผู้ต้องขังได้รับการจัดเลี้ยงอาหารอันมีประโยชน์เพียงพอที่จะเสริมสร้างสุขภาพและความแข็งแรง
แห่งร่างกาย มีความสะอาด และได้รับจัดเลี้ยงอย่างเป็นระบบ ครบ 3 มื้อผู้ต้องขังได้รับการจัดสวัสดิการด้านน้าดื่ม
ที่มีคุณภาพสะอาด และเพียงพอผู้ต้องขังที่มีปัจจัยสามารถซื้ออาหารในร้านสงเคราะห์ในราคาที่เหมาะสม ทั้งจานวน
และปริมาณ และมีอาหารเสริมนอกจากอาหารปกติเป็นประจา เช่น ผลไม้ตามฤดูกาล ขนมหวาน ตามความเหมาะสม
เป็นอันดับสุดท้าย
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2.5 ด้านการรักษาพยาบาล ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
เรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพในวันแรกเข้า หรือในวันรุ่งขึ้น โดยมิ
ชักช้าพยาบาลเรือนจามีการเอาใจใส่ดูแลตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ต้องขังที่แจ้งป่วย เป็นประจาวันทุกวันมีการส่งเสริม
สุขภาพทางร่างกาย และจิตใจให้แก่ผู้ต้องขังในกลุ่มผู้ต้องขังวัยทางาน วัยสูงอายุ และพยาบาลเรือนจามีความดูแลเอา
ใจใส่รักษาผู้ตอ้ งขังอย่างมีเมตตาธรรมเป็นอันดับสุดท้าย
2.6 ด้านกีฬาและนันทนาการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
เรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ วันเสาร์-อาทิตย์เป็นวันที่หยุดทางานในกองงานได้ดูทีวี วีดีโอ วิทยุ ตามเวลาที่ทาง
เรือนจากาหนดท่านได้ออกกาลังกาย เล่นกีฬาและใช้เวลาว่างในการพักผ่อนหย่อนใจ ตามเวลาที่เรือนจากาหนดท่าน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเรือนจา เช่น วันสงกรานต์ แข่ งกีฬาภายใน การอบรมต่าง ๆ เป็นต้น และท่านได้เล่น
ดนตรีและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เพื่อเป็นการผ่อนคลายเป็นอันดับสุดท้าย
3. สรุ ป ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็น และข้อ เสนอแนะเกี่ย วกั บประสิทธิผ ลการบริหารจัดการ
สวัสดิการด้านสิ่งจาเป็นขั้นพื้นฐานแก่ผู้ต้องขังชาย กรณีศึกษา:เรือนจาจังหวัดพะเยา
3.1 ด้านที่นอน/ที่อยู่อาศัย มีข้อเสนอแนะ ควรสร้างอาคารที่พักอาศัย/ห้องเรียนเพิ่มเติม และควรเพิ่ม
แสงสว่างบนเรือนนอนมากกว่าเดิม
3.2 ด้านการอนามัยของผู้ต้องขัง มีข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดสร้างแท้งค์เก็บน้า เพิ่มกฎระเบียบใน
การรั ก ษาความสะอาดเป็ น พิเศษ จั ด อุ ปกรณ์ ทาความสะอาดให้ เพีย งพอ ควรรณรงค์ ใ ห้ ล ดละเลิ ก การสู บบุ หรี่
งดจาหน่ายบุหรี่ หรือจัดบริเวณให้สูบบุหรี่โดยเฉพาะ และควรจัดสิ่งของอุปโภค และบริโภคให้ครบทุกคน และมี
คุณภาพดี
3.3 ด้านเครื่องนุ่งห่มหลับนอน มีข้อเสนอแนะ ควรจัดสรรเครื่องนุ่งห่มหลับนอนตามสภาพอากาศ
ควรมีการตรวจสอบอยู่เสมอ ไม่ให้ผู้ต้องขังมีการแจกจ่าย หรือซื้อขายกัน ควรให้ผู้ต้องขังทุกคนมีเครื่องนุ่งห่มหลับ
นอนอย่างเสมอภาค เนื่องจากผู้ต้องขังต้องใช้เวลาอยู่ในเรือนนอนแต่ละวันมากกว่า 14 ชั่วโมง
3.4 ด้านอาหาร มีข้อเสนอแนะ ควรปรับเปลี่ยนเมนูเป็นประจา ปรับปรุงคุณภาพอาหาร และรสชาติ
อาหาร ควรเพิ่มปริมาณอาหารและเนื้อสัตว์ ร้านค้าควรเพิ่มประเภทสินค้าที่นามาจาหน่าย ควรควบคุมราคา ในร้าน
สงเคราะห์ให้มีความเป็นธรรมแก่ผู้ต้องขัง ควรจาหน่ายสินค้าในราคาย่อมเยา ควรจัดระเบียบการซื้อของในร้านค้า
และมีผู้รับผิดชอบการซือ้ ของในร้านค้า
3.5 ด้านการรักษาพยาบาล มีข้อเสนอแนะ ควรมียารักษาโรคทีม่ คี ุณภาพ หรือยารักษาโรคตามความ
เหมาะสมควรให้ค วามสาคัญกับการรั กษาพยาบาล ตลอดจนความเร่ งด่ วน กรณี ฉุ ก เฉิน ควรจั ด สรรหมอ และ
พยาบาลให้เพียงพอต่อจานวนผู้ต้องขัง และการดูแลผู้ตอ้ งขังป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
3.6 ด้านกีฬาและนันทนาการ มีข้อเสนอแนะ ควรสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เล่นดนตรี ควรจัด
กีฬาประจาปี กีฬาภายในเรือนจา หรือกีฬาในวันสาคัญ ควรส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้ตอ้ งขัง
อภิปรายผลการวิจัย มีประเด็นสาคัญที่สามารถนามาอภิปราย ดังนี้
1. ด้านที่นอน/ที่อยู่อาศัย จากผลการวิเคราะห์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ในช่วงเวลาพักผ่อน
ของผู้ตอ้ งขัง (หลังเก็บเข้าเรือนนอน) ทางเรือนจาได้จัดภาพยนตร์ และความบันเทิงต่าง ๆ ให้ผู้ตอ้ งขังได้ชมเป็นประจา
เพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียด ทางเรือนจาได้จัดให้ผู้ต้องขังชายมีการทาความสะอาดบริเวณนอนเป็นประจาทุกวัน
แสดงให้เห็นว่า เรือนจาจังหวัดพะเยาได้จัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยแกผู้ต้องขังตามสิทธิที่กรมราชทัณฑ์ได้กาหนด
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เป็นมาตรฐานไม่แออัดยัดเยียด และจัดให้ทาความสะอาดบริเวณเรือนนอนอย่างสม่าเสมอสอดคล้องกับกรีฑา จงจิตต์
(2552) ศึกษาเรื่องความต้องการด้านสวัสดิการของผู้ต้องขัง เรือนจาพิเศษธนบุรี พบว่า ผู้ต้องขังมีความต้องการ ด้าน
ที่อยูอ่ าศัย โดยต้องการเรือนนอนที่สะอาดมีอากาศถ่ายเท และมีแสงสว่างเพียงพออยูใ่ นระดับมาก กล่าวคือ เรือนจา
ได้จัดที่อยู่อาศัยที่ถูกหลักอนามัยไม่แออัดยัดเยียดโดยทางกรมราชทัณฑ์ได้กาหนดเป็นมาตรฐานว่าผู้ต้องขัง 1 คนจะ
ใช้พ้ืนที่ใช้สอยภายในเรือนนอน 2.25 ตารางเมตร หากปฏิบัติได้ตามมาตรฐานนี้ผู้ต้องขังก็จะไม่อยู่กันอย่างแออัดยัด
เยียด หากผู้ต้องขังอยู่กันอย่างแออัดจนเกินไปก็จะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ หรือขาดการพักผ่อนที่เพียงพอเป็นสาเหตุ
แห่งการแหกคุกหลบหนี หรือก่อจลาจลภายในเรือนจาตามมาได้
2. ด้านการอนามัยของผู้ต้องขัง จากผลการวิเคราะห์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่บริเวณ
พื้นที่ทุกส่วนที่ผู้ตอ้ งขังอยู่ ได้มีกฎระเบียบข้อบังคับให้ผู้ต้องขังชาย รักษาความสะอาดเรียบร้อยอยูต่ ลอดเวลาเรือนจา
จัดให้ผู้ต้องขังชายได้มีการทาความสะอาดห้องสุขาเป็นประจาทุกวันเรือนจาได้มีการจัดสิ่งของเครื่องใช้ที่จาเป็น เพื่อ
สุขภาพ และความสะอาดของผู้ต้องขัง เช่น สบู่ ผงซักฟอก ยาสีฟัน แปรงสีฟัน เป็นต้น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (กรณี
ผู้ต้องขังไม่มีญาติ)แสดงให้เห็นว่า เรือนจาจังหวัดพะเยาได้ดูแลเรื่องความสะอาดสุขาภิบาลสุขอนามัยผู้ต้องขังอยู่
เสมอสอดคล้องกับสุมาลี ประเสริฐประศาสน์ (2542) ได้กล่าวว่า สวัสดิการผู้ต้องขังในภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ซึ่ง
ผู้ต้องขังต้องได้รับ สวัสดิการด้านอนามัยผู้ต้องขัง คือการจัดสวัสดิการให้ผู้ต้องขังในด้านสิ่งของเครื่องใช้เพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยทั้งด้านร่างกายจิตใจ และสิ่งแวดล้อมสวัสดิการด้านอนามัยผู้ต้องขังครอบคลุมไปถึงการ
สุขาภิบาลเรือนจาสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นสวัสดิการผู้ตอ้ งขัง
3. ด้านเครื่องนุ่งห่มหลับนอน จากผลการวิเคราะห์ พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ผู้ต้องขังได้รับ
การจัดสวัสดิการเครื่องนุง่ ห่มให้แก่ผู้ต้องขังที่เหมาะสม เพียงพอ ตามอัตภาพ โดยมีการแจกเสื้อผ้าเครื่องนุง่ ห่มอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ผู้ต้องขังได้รับการจัดสวัสดิการ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นประจาทุ กปีแสดงให้เห็นว่าเรือนจาจังหวัด
พะเยาได้จัดหาของใช้ส่วนตัวให้ผู้ต้องขังชายตามความเหมาะสมซึ่งนอกจากเครื่องนุ่งห่มซึ่งเป็นเครื่องแบบผู้ต้องขัง
แล้วยังมีสิ่งจาเป็นอื่น ๆ ตามสิทธิที่สมควรได้เช่น ผ้าอาบน้า ผ้าห่ม และเสื่อปูที่นอนอีกด้วยและได้ผ่านการตรวจของ
สาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง มาตรฐาน 5 ด้าน ซึ่งสาธารณสุขจะมาตรวจเป็นประจาสอดคล้องกับ สุมาลี ประเสริฐ
ประศาสน์(2549)ได้กล่าวว่า ให้เรือนจาจัดหาเครื่องแต่งกายที่เหมาะกับดินฟ้าอากาศ และเพียงพอที่จะให้ผู้ต้องขังมี
สุขภาพดี เสื้อผ้าที่ให้สวมใส่ต้องไม่มีลักษณะน่าอับอาย หรือต่าต้อย โดยเสื้อผ้าทุกชิ้นจะต้องสะอาดเรียบร้อยเสมอ
เสื้อผ้าชั้นในจะต้องเปลี่ยน และซักฟอกตามความจาเป็น เพื่อรักษาไว้ซึ่งอนามัยทางเรือนจาจังหวัดพะเยา
4.ด้านอาหาร จากผลการวิเคราะห์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ผู้ต้องขังได้รับการจัดเลี้ยง
อาหารอันมีประโยชน์เพียงพอที่จะเสริมสร้างสุขภาพและความแข็งแรงแห่งร่างกาย มีความสะอาดและได้รับจัดเลีย้ ง
อย่างเป็นระบบ ครบ 3 มื้อผู้ต้องขังได้รับการจัดสวัสดิการด้านน้าดื่มที่มีคุณภาพสะอาด และเพียงพอแสดงให้เห็นว่า
เรือนจาจังหวัดพะเยาได้ ดาเนินการจัดหาอาหารปรุงสุกแก่ผู้ต้องขังชายอย่างเพียงพอ ครบ 3 มื้อ คือ เช้า กลางวัน
เย็ น อย่ า งเท่ า เที ย มกั น ตามงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สุ ม าลี ประเสริ ฐ ประศาสน์ (2542) ได้ ก ล่ า วว่า
สวัสดิการผู้ตอ้ งขังในภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งผู้ต้องขังต้องได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐาน หรือที่เรียกกันว่า “ปัจจัย 4”
หนึ่งในปัจจัยนัน้ คือ อาหารการจัดสวัสดิการด้านอาหารถือเป็นสวัสดิการที่สาคัญที่สุด เพราะผู้ตอ้ งขังไม่สามารถซือ้
กินเองได้เช่นบุคคลภายนอก หลายครั้งที่ผู้ต้องขังก่อจลาจลภายในเรือนจาทั้งในประเทศ และต่างประเทศมักเกิดจาก
อาหารไม่มีปริมาณ และคุณภาพเพียงพออาหารจาเจซ้าซาก ฉะนั้นการกาหนดปริมาณอาหารสาหรับเลี้ยงผู้ต้องขัง
กรมราชทัณฑ์ได้กาชับเรือนจาและทัณฑสถานต่าง ๆ ให้จัดอาหารให้ผู้ต้องขังในแต่ละวันให้ครบ 5 หมู่ คือ โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ และวิตามิน โดยคานึงถึงหลักสุขภาพอนามัย และมนุษยธรรม
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5. ด้านการรักษาพยาบาล จากผลการวิเคราะห์ พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ผู้ต้องขังเข้าใหม่
ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพในวันแรกเข้า หรือในวันรุ่งขึ้น โดยมิชักช้า พยาบาลเรือนจามีการเอาใจใส่ดูแลตรวจ
สุขภาพให้แก่ผู้ต้องขังที่แจ้งป่วยเป็นประจาวันทุกวัน แสดงให้เห็นว่า เรือนจาจังหวัดพะเยาได้จัดสวัสดิการด้านการ
รักษาพยาบาลโดยมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพให้การดูแลตามมาตรฐานของสาธารณสุขพื้นฐาน และอยู่ในระเบียบ
ของทางเรือนจาอย่างเคร่งครัดหากเกิดกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินก็มีรถพยาบาลมารับเพื่อรักษาตัว ณ โรงพยาบาลพะเยา
ได้อย่างทันท่วงทีและภายในเรือนจามีสถานพยาบาลที่เป็นสัดส่วน ทาให้การดูแลผู้ต้องขังมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
ปาณิตา กัณสุทธิ์ (2557)ได้กล่าวว่า สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาล เมื่อเกิดการเจ็บป่วย เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่
ประชาชนทุกคนควรได้รับถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะถูกจากัดสิทธิเสรีภาพ โดยต้องโทษจาคุก แต่ก็ยังคงมีสิทธิที่จะได้รับ
การรักษาที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก ซึ่งกฎหมายได้บัญญัติ รับรองไว้ให้ได้รับการรักษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
6. ด้านกีฬาและนันทนาการ จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ต้องขัง และผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่วันเสาร์-อาทิตย์เป็นวันที่หยุดทางานในกองงานท่านได้ดูทีวี วีดีโอ วิทยุ ตามเวลา
ที่ทางเรือนจากาหนดท่านได้ออกกาลังกาย เล่นกีฬาและใช้เวลาว่างในการพักผ่อนหย่อนใจ ตามเวลาที่เรือนจากาหนด
แสดงให้เห็นว่า เรือนจาจังหวัดพะเยาได้จึงได้สวัสดิการที่จัดให้ผู้ต้องขังได้ออกกาลังกายพักผ่อนหย่อนใจนันทนาการ
ต่าง ๆตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจ และร่างกายเช่น จัดให้มีการเล่นกีฬาเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
ประเภทกีฬาก็จ ะมี ตะกร้อ ฟุตซอล ปิงปอง หมากรุก หมากฮอสเป็นต้น เพื่อ เป็ นการผ่อนคลายความเครี ย ดซึ่ ง
สอดคล้องกับกรมราชทัณฑ์ (2558)กล่าวคือ ด้านการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดี ทาง
เรือนจาต้องดาเนินการแก้ไขฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในชีวติ ประจาวันของผู้ต้องขัง ที่ถูกจากัดพื้นที่อยู่ในกาแพงสี่เหลี่ยม
เป็นชีวิตที่ขาดอิสรภาพ จาเจ ซ้าซาก ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของเรือนจา รวมทั้งต้องทางานให้
เรือนจา จนอาจทาให้เกิดความเครียดทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บ อาการทางจิต และ
ประสาท และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความวุน่ วายในเรือนจา ผู้ต้องขังก่อการทะเลาะวิวาทกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. เรือนจาจังหวัดพะเยาควรพิจารณาหาแนวทางในการสร้างอาคารที่พักอาศัยเพิ่มเติม เนื่องจากปัญหา
การเพิ่มขึ้นของผู้ตอ้ งขัง และควรเพิ่มแสงสว่างบนเรือนนอนมากกว่าเดิม
2. เรือนจาจังหวัดพะเยาควรมีมาตรการในการควบคุมกากับร้านค้าสงเคราะห์ให้จาหน่ายสินค้าในราคาที่
เป็นธรรมแก่ผู้ตอ้ งขังรวมถึงการจัดระเบียบในการเข้าซือ้ สินค้า หรือจัดให้มีผู้รับผิดชอบการซือ้ ของในร้านค้า
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษารายละเอียดการบริหารจัดการสวัสดิการด้านสิ่งจาเป็นขัน้ พื้นฐานแก่ผู้ตอ้ งขังชายเฉพาะ
ด้าน เช่น ด้านที่นอน/ที่อยูอ่ าศัยด้านอาหารด้านการรักษาพยาบาลด้านกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น
2.ควรมีการศึกษาความต้องการของผู้ต้องขังในการศึกษาอบรม การให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่สอดคล้อง
กับตลาด โดยศึกษาจากข้อมูลอาชีพก่อนได้รับโทษ หรือความสนใจในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถใช้ชีวิตภาย
หลังจากพ้นโทษได้อย่างปกติและไม่กลับไปกระทาความผิดซ้าอีก
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่เป็น
อย่างดีจากหลายบุคคลฝ่าย โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษา ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร ที่ได้กรุณาสละ
เวลาให้ความรู้และคาแนะนา แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา
ความรู้อันเป็นพื้นฐานต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานทั้งในปัจจุบันและอนาคต และขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุก
ท่านในการพิจารณาเครื่องมือ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน สุดท้ายนีข้ อบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ให้คาแนะนา ติชม
ช่วยเหลือเป็นกาลังใจมาโดยตลอด สาหรับความดีของการจัดทาผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ขอมอบแก่
บุพการีและคณาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาให้ความรู้แก่ผู้เขียนทุกท่าน
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่าย สังคมออนไลน์ ของกาลังพล
สังกัด กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7
Operational Efficiency through Social Networking of Soldiers, 17th Field
Artillery Battalion, 7th Infantry Division
โสภณ เชี่ยววานิช1* และ รัชตะ พันธุ์แสง2
Sopon Chiewwanich1* and Ratchata Phansaeng2
บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ วี ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตาม
นโยบายจัดตั้งระบบการติดต่อสื่อสารในเครือข่ายออนไลน์บนเว็บไซต์ในด้านต่าง ๆ และศึกษาประโยชน์ และโทษของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อนาไปพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกาลังพล สังกัดกอง
พันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 การศึกษานี้ใช้เป็นการทาวิจัยเชิงปริมาณ จาก 201 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ข้าราชการนายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน พลทหาร สังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหาร
ราบที่ 7 ปี 2560 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผ่านระบบ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกาลังพล สังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 ด้านความสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ด้านสภาพการทางาน ด้านสภาพความมั่นคงในการทางาน รองลงมาคือด้าน
การยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกาลังพล สังกัด กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพล
ทหารราบที่ 7 ได้แก่ การพัฒนาระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ตให้สัญญาณเร็วและแรงขึ้น และเพิ่มจุด กระจาย
สัญญาณอินเทอร์เน็ต ภายในหน่วยงาน เพื่อที่จะสามารถกระจายการเข้าถึงสัญญาณได้ทั่วถึง และควบคุมการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้อยูใ่ นขอบเขตและอยูใ่ นหลักการของการใช้งาน
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพในของปฏิบัตงิ าน เครือข่ายสังคมออนไลน์ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7
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Abstract
The objective of this research was to study the operational Efficiency through social networking based on
online communication system policy,and its positive and negative effects in order to improve the operational
Efficiency through social networking of soldiers, 17th Field Artillery Battalion, 7th Infantry Division.The sample
consisted of 201 people from 17th Field Artillery Battalion, 7th Infantry Division (2017) : Commissioned Officers,
Non-commissioned Officers and Privates. The quantitative research was applied by using questionnaires and the
data collected were analyzed. The results of the study showed that workplace cooperation in terms of working
condition and work stability has improved significantly and reliability has improved moderately. The development
guidelines for operational effectiveness through social networking are as follows : improving internet access system,
increasing wireless access points within the military unit in order to optimize network coverage, and controlling the
use of internet and social networking within the scope of implementation.
Keywords: Operational Efficiency, Social Networking, 17th Field Artillery Battalion, 7th Infantry Division

บทนา
การสื่อสารของหน่วยงานกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 มีก ารสื่อสารโดยการใช้ส่ือ ใน
รูปแบบใหม่ หรือNew Media เพื่อให้เข้าถึงยุคปัจจุบัน โดยมีการสื่อสารผ่านช่องทาง Facebook,Line และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มีการตกลงและสร้างเงื่อนไข ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการ
สั่งงาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยา โดยมีการสร้างชื่อดังนี้ Facebook ชื่อ กองพันทหารปืนใหญ่ ที่สบิ
เจ็ด พะเยา,Line ชื่อ ป.พัน.17และ E-mail ชื่อ arty17phayao@hotmail.com แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานผ่านระบบ
เครือข่ายสังคมออนไลน์หน่วยงานกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17กองพลทหารราบที่ 7 การดาเนินงาน และการใช้งานยัง
ไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนัน้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้เป็นไป
ตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ของกองทัพบก ผู้วิจัยจึงได้มีการทาวิจัยสังคมออนไลน์ เพื่อนาไปพัฒนาการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกาลังพลในสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 ให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้ที่
สนใจทั้งในด้านการศึกษาค้นคว้า การนาไปเป็นตัวอย่างในการทาวิจัยต่อไป รวมถึงเป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานราชการ
ในจังหวัดพะเยาและภาคเหนือตอนบนต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตามนโยบายจัดตั้งระบบการ
ติดต่อสื่อสารในเครือข่ายออนไลน์บนเว็บไซต์ ในด้านต่างๆ
2. เพื่อศึกษาประโยชน์และโทษของเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่ อนาไปพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของกาลังพล สังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรต้น
ข้อมูลส่วนบุคคล
- อายุ
- วุฒกิ ารศึกษา
- ลาดับชัน้ ยศ
- สถานภาพ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
ผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์
- ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
- การได้รับการยอมรับนับถือ
- ความก้าวหน้าในการปฏิบัตงิ าน
- สภาพความมั่นคงในการทางาน
- สภาพการทางาน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการนายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน พลทหาร สังกัดกอง
พันทหารปืนใหญ่ที่ 17 ปี 2560 จานวน 432 นายตามชั้นยศ ตั้งแต่พลทหาร–นายทหารชั้นสัญญาบัตร (กองพันทหาร
ปืนใหญ่ที่ 17, 2560) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการนายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน
พลทหาร สังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 ปี 2560 จานวน 201 นายตามชัน้ ยศ ตัง้ แต่พลทหาร–นายทหารชั้นสัญญา
บัตร ในรูปแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ลาดับชั้นยศ สถานภาพ มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการใช้ ง านเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ มี ลั ก ษณะเป็ น
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่
ด้านความสนใจในเทคโนโลยี ด้านสภาพการทางาน ด้านการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีทั้งคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ด้ า นความพร้ อ มของอุ ป กรณ์ แ ละเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต และด้ า นนโยบายของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา มี ลั ก ษณะเป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า Ratting Scale 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การวัดตามแบบ Likert (Likert Scale)
ตอนที่ 4 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาดาเนินการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง รวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม ปลายปิด (Closed-ended response question) และปลายเปิด (Open end) ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของ
แบบสอบถาม และตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด

- Proceedings -

961

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
2. นาแบบสอบถามที่ได้มาลงรหัส เพื่อทาการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม SPSS FOR WINDOWS

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ
ระดับการศึกษา ลาดับชั้นยศ สถานภาพ
ตาราง แสดงค่าความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตาม อายุ
อายุ

ความถี่
147
30
13
11
201

1. 20-30 ปี
2. 31-40 ปี
3. 41-50 ปี
4. 51-60 ปี
รวม

ร้อยละ
73.13
14.93
6.47
5.47
100.00

จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 20-30 ปี จานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ
73.13 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 14.93 และอายุ 41-50 ปี จานวน 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.47 และอายุระหว่าง 51-60 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.47 ตามลาดับ
ตาราง แสดงค่าความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

ความถี่
2
10
33
71
38
44
3
0
201

1. ไม่ได้รับการศึกษา
2. ประถมศึกษา
3. มัธยมศึกษาตอนต้น
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
5. อนุปริญญา/ปวส.
6. ปริญญาตรี
7. สูงกว่าปริญญาตรี
8. อื่น ๆ
รวม

ร้อยละ
1.00
4.98
16.42
35.32
18.91
21.89
1.49
0
100.00

จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จานวน 71
คน คิดเป็นร้อยละ 35.32 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 21.89 และระดับ
การศึกษาอนุปริญญา/ปวส. จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 18.91 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 33 คน
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คิดเป็นร้อยละ 16.42 ระดับการศึกษาประถมศึกษา จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.98 และไม่ได้รับการศึกษา
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามลาดับ
ตาราง แสดงค่าความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตาม ลาดับชั้นยศ
ลาดับชั้นยศ
1. นายทหารชั้นสัญญาบัตร
2. นายทหารชั้นประทวน
3. พลทหาร
รวม

ความถี่
18
97
86
201

ร้อยละ
8.96
48.26
42.79
100.00

จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มลี าดับชั้นยศ นายทหารชั้นประทวน จานวน 97 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.26 รองลงมา คือ พลทหาร จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 42.79 และนายทหารชั้นสัญญาบัตร จานวน 18
คน คิดเป็นร้อยละ 8.96 ตามลาดับ
ตาราง แสดงค่าความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตาม สถานภาพ
สถานภาพ
1. โสด
2. สมรส
3. หย่าร้าง/หม้าย
4. อื่นๆ
รวม

ความถี่
115
81
4
1
201

ร้อยละ
57.21
40.30
1.99
0.50
100.00

จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพ โสด จานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 57.21
รองลงมา คือ สมรส จานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 หย่าร้าง/หม้าย จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.99 และอื่นๆ
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามลาดับ
ตาราง แสดงค่าความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตาม ประเภทคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล
ประเภทคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
1. คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ (PC)
2. คอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook)
3. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Tablet)
4. มือถือ (Smart Phone)
5. อื่นๆ
รวม

ความถี่
57
101
10
163
0
331
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ร้อยละ
17.21
30.51
3.03
49.25
0.00
100.00
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จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลประเภท มือถือ (Smart Phone)
จานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25 รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จานวน 101 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30.51 และคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ (PC) จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 17.21 ตามลาดับ
ตาราง แสดงค่าความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามประเภทการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคม
ออนไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์
1. คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ (PC)
2. คอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook)
3. Tablet
4. มือถือ (Smart Phone)
5. อื่นๆ
รวม

ความถี่
19
39
4
177
0
239

ร้อยละ
7.95
16.32
1.68
74.05
0.00
100.00

จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เชื่อมต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านช่องทางมือถือ (Smart
Phone) จานวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 74.05 รองลงมา คือ คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จานวน 39 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.32 และคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ (PC) จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.95 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกาลังพล สังกัด กองพันทหาร ปืนใหญ่ที่ 17 กอง
พลทหารราบที่ 7 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกาลังพล
สังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาราง แสดงค่าความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตาม ระยะเวลาในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์
ระยะเวลา

ความถี่
41
83
38
39
201

1. น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
2. 1-2 ชั่วโมง
3. 3-4 ชั่วโมง
4. มากกว่า 4 ชั่วโมง
รวม

ร้อยละ
20.40
41.29
18.91
19.40
100.00

จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.37 แสดงว่ากาลังพลนายทหารชั้นประทวนใช้อินเตอร์เน็ตใช้เวลา มากกว่า 4 ชั่วโมง โดยจาแนกรายการได้
ดังนี้ 1-2 ชั่วโมง จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.29 รองลงมา คือ น้อยกว่า 1 ชั่วโมง จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ
20.40 และมากกว่า 4 ชั่วโมง จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40 ตามลาดับ
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ตาราง แสดงค่าความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามความถี่การใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์
ความถี่

ความถี่
17
59
39
86
201

1. 1-3ครัง้ ต่อสัปดาห์
2. 4-6ครัง้ ต่อสัปดาห์
3. 7-9ครัง้ ต่อสัปดาห์
4. มากกว่า 9 ครัง้ ต่อสัปดาห์
รวม

ร้อยละ
8.46
29.35
19.40
42.79
100.00

จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.96 แสดงว่ากาลังพลใช้อนิ เตอร์เน็ต 7 วัน ต่อสัปดาห์ โดยจาแนกรายการได้ดังนี้ มากกว่า 9 ครัง้ ต่อสัปดาห์
จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 42.79 รองลงมาคือ 4-6ครัง้ ต่อสัปดาห์ จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.35 และ79ครัง้ ต่อสัปดาห์ จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40 ตามลาดับ
ตาราง แสดงค่าความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตาม ช่วงเวลาทีท่ ่านนิยมใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์
ความถี่

ความถี่
36
10
31
15
69
86
10
201

1. เช้า
2. สาย
3. เที่ยง
4. บ่าย
5. เย็น
6. กลางคืน
7. อื่นๆ
รวม

ร้อยละ
17.91
4.98
15.42
7.46
34.33
42.79
4.98
100.00

จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในช่วงเวลาที่นยิ มใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด
คือช่วงเวลา กลางคืน จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 42.79 รองลงมาคื อ ช่วงเย็น จานวน 69 คน คิดเป็น ร้อยละ
34.33 และช่วงเช้า จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.91 ตามลาดับ

- Proceedings -

965

ตาราง แสดงค่าความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามโปรมแกรมทีใ่ ช้เป็นประจา
โปรมแกรม

ความถี่
172
160
4
12
8
201

1. Face book
2. Line
3 Twitter
4. จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail)
5.อื่นๆ
รวม

ร้อยละ
85.57
79.60
1.99
5.97
3.98
100.00

จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกี ารใช้โปรแกรมในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ
Facebook จานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 85.57 รองลงมาคือ Line จานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 79.60 และ
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail) จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.97 ตามลาดับ
จากการศึกษางานวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ กาลัง
พล สังกัด กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 รวมทุกด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.65 มีค่า SD
เท่ากับ 0.84 มีความคิดเห็นในการใช้ อินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านข้อ พบว่า สูงสุด คือ
ความสัมพันธ์กับบุคคลอืน่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาได้แก่ สภาพการทางาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สภาพความมั่นคงในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 มีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับ มาก ความก้าวหน้าในการปฏิบัตงิ าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
และต่าสุด คือ การได้รับการยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ ปานกลาง ตามลาดับดัง
ตารางดังนี้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านผ่าน
ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์
1. ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
2. การได้รับการยอมรับนับถือ
3. ความก้าวหน้าในการปฏิบัตงิ าน
4. สภาพความมั่นคงในการทางาน
5. สภาพการทางาน
เฉลี่ย

x̅
3.92
3.34
3.48
3.76
3.77
3.65

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
0.73
มาก
0.87
ปานกลาง
0.87
ปานกลาง
0.92
มาก
0.80
มาก
0.84
มาก

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20-30 ปี
จานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 73.13 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 14.93 และ
อายุ 41-50 ปี จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.47มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จานวน 71 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.32 รองลงมาคือระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 21.89 และระดับการศึกษา
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อนุปริญญา/ปวส. จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 18.91มีลาดับชั้นยศ นายทหารชั้นประทวน จานวน 97 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.26 รองลงมาคือ พลทหาร จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 42.79 และนายทหารชั้นสัญญาบัตร จานวน 18
คน คิดเป็นร้อยละ 8.96 มีสถานภาพ โสด จานวน 115 คน คิดเป็น ร้อยละ 57.21 รองลงมาคือ สมรส จานวน 81 คน
คิดเป็นร้อยละ 40.30 หย่าร้าง/หม้าย จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.99ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลประเภท มือถือ (Smart Phone) จานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 81.09 รองลงมา คือ คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา (Notebook) จานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 และคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) จานวน 57 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.36ส่วนใหญ่เชื่อมต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านช่องทางมือถือ (Smart Phone) จานวน 177 คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 88.06 รองลงมา คื อ คอมพิว เตอร์ แ บบพกพา (Notebook) จ านวน 39 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 19.40 และ
คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ (PC) จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.45 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกาลังพล สังกัด กองพันทหารปืนใหญ่
ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7
ด้านระยะเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
กาลังพล สังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 จะอยู่ระยะเวลา 1-2 ชั่วโมง จานวน 83 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.29 รองลงมา คือ น้อยกว่า 1 ชั่วโมง จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.40 และมากกว่า 4 ชั่วโมง จานวน
39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40
2.1 ด้านความถี่การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า มีความถี่การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
มากกว่า 9 ครั้งต่อสัปดาห์จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 42.79 รองลงมาคือ 4-6ครั้ง ต่อสัปดาห์ จานวน 59 คน
คิดเป็นร้อยละ 29.35 และ7-9 ครัง้ ต่อสัปดาห์ จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40
2.2 ด้านช่วงเวลาที่ท่านนิยมใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ช่วงเวลาที่นิยมใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์มากที่สุด คือ ช่วงเวลากลางคืน จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 42.79 รองลงมาคือ ช่วงเย็น จานวน 69
คน คิดเป็นร้อยละ 34.33 และ ช่วงเช้า จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.91
2.3ด้านโปรมแกรมที่ใช้เป็นประจา พบว่า การใช้โปรแกรมในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ
Facebook จานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 85.57 รองลงมา คือ Line จานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 79.60 และ
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail) จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.97
ตอนที่ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกาลังพล สังกัด กอง
พันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7
3.1 ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.92 ค่า SD เท่ากับ 0.73 มีความ
คิ ด เห็ น ของการใช้อิน เตอร์ เน็ ต อยู่ใ นระดั บ มาก เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า สู ง สุ ด คื อ ทาให้ ท่า นสามารถ
แลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นกับผู้อ่ืนได้ทันที มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา
ได้แก่ ทาให้ท่านมีความสามารถในการประสานงานกั บบุคคลอื่นได้ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก และทาให้ท่านสามารถทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ตามลาดับ
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3.2 ด้านการยอมรับนับถือ พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.34 ค่า SD เท่ากับ 0.87 มีความคิดเห็นของ
การใช้อินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สูงสุด คือ ทาให้ท่านได้รับความไว้วางใจ ให้
ทางานที่มีสาคัญจากผู้บังคับบัญชาเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ
ทาให้ท่านได้รับการยอมรับจากคนในสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง และทาให้ท่าน
ได้รับการยอมรับ/ยกย่องชมเชยจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 มีความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง ตามลาดับ
3.3 ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบั ติงาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.48 มีค่า SD เท่ากับ 0.87
มีความคิดเห็นในการใช้อนิ เตอร์เน็ตอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สูงสุด คือ ท่านสามารถนา
ประสบการณ์จากงานที่ทาอยู่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 มีความคิ ดเห็นอยู่ใน
ระดั บมาก รองลงมา ได้ แ ก่ ทาให้ ท่า นมีโ อกาสได้ รั บการฝึ ก ฝนอบรม สั ม มนา ดู ง านเพื่อ เพิ่ม พู น ความรู้ และ
ประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และทาให้ท่านมีโอกาส โยกย้ายงานตามความรู้
และความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง ตามลาดับ
3.4 ด้านสภาพความมั่นคงในการทางาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.76 มีค่า SD เท่ากับ 0.92 มี
ความคิดเห็นในการใช้อินเตอร์เน็ตอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สูงสุดคือ ข้อมูลที่สบื ค้นได้สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ องค์กรมีช่ือเสียง/มี
ภาพลักษณ์ที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และนโยบายในการใช้งานเครือข่ายออนไลน์ มี
ความชัดเจน และทัว่ ถึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
3.5 ด้านสภาพการทางาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.77 มีค่า SD เท่ากับ 0.80 มีความคิดเห็นในการ
ใช้อินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สูงสุดคือ ทาให้ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลที่ ต้องการได้
อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ นโยบายและการบริหารของ
องค์กรสามารถเอื้ออานวยให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก และทาให้ท่านมีความรัก และภูมใิ จในงานที่ปฏิบัตอิ ยูม่ คี ่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ตามลาดับ
อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่าย สังคมออนไลน์ของกาลังพล สังกัดกอง
พันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 มีประเด็นที่นามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ด้ า นความสัมพั นธ์กั บบุค คลอื่น พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผ่า นระบบเครือข่า ยสั ง คม
ออนไลน์ ในด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ที่เป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ มีความคิดเห็นของการใช้
อิน เตอร์ เน็ ต อยู่ใ นระดั บมาก สอดคล้ อ งกั บ ธิ ด ารั ต น์ สุ ข ประภาภรณ์ (2549) ได้ ศึก ษาเรื่อ ง ปั จ จั ย ที่ มีผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากทั้งนี้ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์
ด้านความสัมพันธ์กับบุคลอื่นส่งผลให้การสื่อสารทางด้านการทางานสามารถแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นกับ
ผู้ อ่ืน ได้ ทัน ที ส ะดวกและรวดเร็ ว ถื อ ว่าเป็ น ข้ อ ดี สาหรั บการใช้ Social media และยั ง เป็ น การแลกเปลี่ ย นสัญญาณ
ข่าวสารระหว่างบุคคลโดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์วิลเบอร์ แชรมป์ (Wibur Schramm, 1971)
เพื่อให้กระบวนการสื่อสารนั้นเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และนอกจากนี้ ต้องสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน หรือ

- Proceedings -

968

กลุ่มบุคคลกลุ่มใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัตผิ ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นยังให้โทษ
สาหรับผู้ใช้งานเสียเวลากับการใช้งานหมกมุน่ มากเกินไป
2.ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ด้ านการยอมรั บนับถือ มี ค่ า เฉลี่ ย รวมเท่ ากับ 3.34 ที่ เป็ น เช่น นี้อ ภิปรายได้ ว่า มีค วามคิด เห็น ของการใช้
อิน เตอร์ เน็ ต อยู่ใ นระดั บ ปานกลางไม่ส อดคล้ อ งศุ ทธิ นี ศรี สุ ว รรณ (2530) ได้ ศึก ษาเกี่ ย วกั บปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานส่งเสริมการเกษตรของบริษัทเอกชน พบว่า ปัจจัยที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพ ใน
การทางาน ได้แก่ การได้รับการยอมรับ นโยบายและการบริหารของหน่วย รวมถึงค่าตอบแทน และรายได้ต่างๆ ทั้งนี้
หน่วยงานเอกชนต้องสร้างผลงานและการยอมรับนับถือเป็นส่วนใหญ่ ส่วนของกาลังพล สังกัด กองพันทหารปืนใหญ่ที่
17 กองพลทหารราบที่ 7 มี ก ารน าเสนอผลงาน การท างานในแต่ ล ะด้ า น ผ่ า นช่ อ งสื่ อ Social media ในการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร ผลการดาเนินงานขององค์กร และยังสร้างการยอมรับการยกย่องชมเชยจากผู้บังคับบัญชา
และหน่วยงานอื่นเกิดการสร้างปฎิสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผ่านการแสดงความคิดเห็นทั้งในเชิงบวกและลบผู้ปฏิบัติ
สามารถนากลับมาพัฒนาและปรับปรุงตัวเองต่อไปได้
3. ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านผ่านระบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.48 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า มีความคิดเห็นใน
การใช้อินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับ ปานกลางไม่สอดคล้องอรรถวุฒิ ตัญธนาวิทย์ (2544) ได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการกองการสื่อสารสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เป็น
ตัวกลางในการนาเสนอผลงานให้กับผู้บังคับบัญชานั้น ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบหรือ
พิจารณาเลื่อนขัน้ เพื่อความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัตงิ าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีโอกาสได้รับการฝึกฝนอบรม สัมมนา ดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ เป็นข้อดีของการใช้ Social Network ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจัดตั้งระบบการ
ติดต่อสื่อสารในเครือข่ายออนไลน์บนเว็บไซต์ ของกาลังพล สังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7
4. ด้านสภาพความมั่นคงในการทางาน พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านผ่านระบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ด้านสภาพความมั่นคงในการทางาน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.76 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า มีค่า SD เท่ากับ
0.92 มีความคิดเห็นในการใช้อินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับมากสอดคล้อง อรรถวุฒิ ตัญธนาวิทย์ (2544) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกองการสื่อสารสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากองค์กรนั้น
ต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งปัจจุบันการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ถอื
ว่า เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องมี ซึ่งกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 ได้นามาเป็นนโยบายของการจัดตัง้
ระบบการติดต่อสื่อสารในเครือข่ายออนไลน์เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กร แต่การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ใน
เรื่องความปลอดภัยของข้อมูล โดยเฉพาะภาพนิ่งที่เห็นในเชิงประจักษ์ อาจถูกขโมยภาพ ตัดต่อ ดัดแปลง และนาไปใช้
ในทางผิดกฎหมายได้ ฉะนั้นต้องมีความระมัดระวังของการใช้ส่อื สังคมออนไลน์เป็นอย่างมาก
5.ด้านสภาพการทางาน พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้าน
สภาพการทางาน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.77 ที่เป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ มีความคิดเห็นในการใช้อินเตอร์เน็ตอยูใ่ นระดับ
มากสอดคล้องกับประเสริฐ มั่งเมือง (2540, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
และลูกจ้าง งานรักษาความสะอาด กองอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการจัดการมูลฝอย : กรณีศึกษาเทศบาล
เมืองแพร่เพราะการทางานของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 ที่ผ่านมามีการทางานสืบค้นข้อมูล ซึ่ง
ต้องอาศัยการสืบค้นจากสังคมออนไลน์ถอื ว่าเป็นข้อดีของการใช้งาน เพราะเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็วแต่การใช้
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งานยังคงมีปัญหาเรื่องของระบบสัญญาณไม่ค่อยดีส่งผลให้การสืบค้นได้ช้าและเสียเวลามากยิ่งขึ้น และทาให้การ
ทางานมีประสิทธิภาพน้อยลง แต่หากมีการปรับปรุงระบบการทางานของอินเตอร์เน็ต การเข้าถึงก็สามารถทางานมี
ระบบการทางานที่ดีข้นึ เพราะเข้าได้ทุกที่และทุกเวลา
6.แสดงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์รวมทุกด้าน พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.65 มีค่า SD เท่ากับ 0.84 มีความคิดเห็นในการใช้อินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านข้อ พบว่า สูงสุด คือ ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ สภาพการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 3.77 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
สภาพความมั่นคงในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ความก้าวหน้าในการปฏิบัตงิ าน
มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.48 มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง และต่ าสุ ด คื อ การได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดารัตน์
สุขประภาภรณ์ (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก คือ
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้ เพื่อให้การปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่าย สังคมออนไลน์ของ
กาลังพล สังกัด กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 เกิดประสิทธิภาพควรดาเนินการ ดังนี้
1. พัฒนาระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ตให้สัญญาณเร็ว และแรงขึ้น
2. เพิ่มจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในหน่วยงาน เพื่อที่จะสามารถกระจายการเข้าถึงสัญญาณ ได้
ทั่วถึง และควบคุมการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้อยูใ่ นขอบเขต และอยู่ในหลักการของการใช้
งาน
ข้ อ เสนอแนะในการท าวิ จัย ครั้ ง ต่ อ ไป ในการศึก ษาครั้ ง นี้ ผู้ ศึก ษาได้ ศึก ษาถึ ง ประสิ ทธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่าย สังคมออนไลน์ของกาลังพล สังกัด กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็น ดังนี้
1. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกาลังพล สังกัดกอง
พันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7
2. ศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกาลังพล
สังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพะเยา
Factors affecting decision to become a member of Labor Union for Bank for
Agriculture and Agricultural Cooperatives of Phayao Province
นิธิพล แก้วเพชรบุตร1* และ พงษ์สนิท คุณนะลา2
Nitipol Kaewphetbud1* and Pongsanit Khunnala2
บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ ง นี้มีวั ต ถุ ประสงค์เพื่อ ศึก ษาถึง ปั จ จัย ที่ มีผ ลต่อ การตั ด สิ น ใจเข้ า เป็ น สมาชิก สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิก ในด้ านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง ปริมาณ
กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานลูกจ้างของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดพะเยา ที่เป็นสมาชิก
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั้งหมดจานวน 204 ตัวอย่าง เครื่องมือ ที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive research) และสถิติเชิงอนุมาน
(Inferential Statics) ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มอิสระ (Independent Sample t – test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจาแนกทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีชว่ งอายุ 31 – 50 ปี ศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรี
มีสถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยเดือนละ 15,001 – 20,000 บาท มีระยะเวลาการทางานไม่เกิน 5 ปี ทางานในตาแหน่ง
พนักงานพัฒนาธุรกิจ การตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิ กโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้าน
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ การได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการได้มโี อกาสพบปะกับเพื่อน
พนักงานในสายงานอื่นหรือในหน่วยงานอื่น และการมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานมากยิ่งขึ้น และมี
อานาจต่อรองสูงขึน้ พนักงานที่มีเพศ การศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการทางาน และตาแหน่งงาน
แตกต่างกันมีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มชี ว่ งอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิก
แตกต่างกัน และพนักงานที่มรี ายได้ตอ่ เดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกแตกต่างกัน
คาสาคัญ: การตัดสินใจ สมาชิกสหภาพแรงงาน
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Abstract
The purposes of this research were (1 ) to study factors affecting the decision of BAAC officer to join the
membership of BAAC state enterprise trade union and (2 ) to compare the different individual factors, regarding
economic, social or political factors, those affected their decisions for joining the membership. The population and
2 0 4 samples of this research were members of BAAC SETU, who worked at BAAC Phayao branch. The
instruments used in this survey were questionnaire, statistical analysis, descriptive research and inferential
statistics, namely independent sample t-test and one-way analysis of variance.
A research found that most of the target group were male, aged between 31 - 50. They held a bachelor
degree, and were married. Their monthly salary was at between 15,001 – 20,000 Baht. They had worked for
less than 5 years, and held the position of a Business Developer. They had a medium level in decision making in
regards to joining the membership.
They paid their attention particularly to the economic factors, such as wages, incentives, and others
welfare and benefits. For their social factors, they helped each other and socialised with colleagues from other
fields or other offices. For political factors, they lectured labour law more often and had more power to negotiate.
Officer who had different gender, education background, marital status, salary, position, and the period they had
worked, had no difference to making the decision to join the membership. Those who had different age gap had
different decisions for joining the membership regarding economic, social, and political factors. And those who had
different salaries had different decisions regarding social and political factors.
Keywords: Decision, Labor union

บทนา
สหภาพแรงงาน เป็นองค์กรหนึ่งที่ลูกจ้างแรงงานร่วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองและ
พิทักษ์ผลประโยชน์ของลูกจ้าง ให้มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นโดยวิธีการดาเนินกิจกรรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
และเป็นสถาบันที่ ทาให้ลูกจ้างใช้สทิ ธิ์ ซึ่งล้วนเป็นไปตามวิถที างในระบอบประชาธิปไตย (วิรัช มณีกุล, 2543, หน้า 12)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มีการกาหนดและจ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน
ค่าจ้าง โบนัส เงินเบีย้ เลีย้ ง ค่ารับรอง เงินช่วยเหลือต่าง ๆ และปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์ใน
ภาครัฐวิสาหกิจเป็นการคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ซึ่งไม่นอ้ ยกว่ามาตรฐานขัน้ ต่าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
สมาชิกสหภาพแรงงานสามารถเข้าร่วมประชุมตามที่สหภาพแรงงานกาหนด รวมทั้งเสนอความคิดเห็น
รับรองข้อเสนอ อภิปรายสนับสนุน หรือคัดค้าน ตั้งข้อซักถามเกี่ยวกับการดาเนินงานของสหภาพแรงงานออกเสียง
ลงคะแนนเพื่อลงมติในเรื่องต่าง ๆ ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น กรรมการ หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ หรือ
เจ้ า หน้า ที่ อ่ืน ๆ ของสหภาพแรงงาน หรือ ขอให้ ส ภาพแรงงานคุ้ม ครองผลประโยชน์เกี่ ย วกั บสภาพการจ้ างตาม
กฎหมาย หรือขอคาปรึกษาเกี่ยวกับการแรงงาน อีกทั้งได้รับการช่วยเหลือและผลประโยชน์ที่สหภาพแรงงานจัดขึ้น
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ผู้ศึกษามีความสนใจในการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ของพนักงานลูกจ้างธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพะเยา
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานของพนักงานลูกจ้างที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาการทางาน และ
ตาแหน่งงาน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
(independent variable)
-

ตัวแปรตาม
(dependent variable)

ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รายได้
ระยะเวลาการทางาน
ตาแหน่งงาน

การเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเข้าเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงาน
1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านสังคม
3. ด้านการเมือง

สมมติฐาน
1. ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานแตกต่างกัน
2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงานแตกต่างกัน
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ เป็นสมาชิก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จานวน 204 คน ในการศึกษาครัง้ นี้ใช้ประชาการทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ผู้ศึกษาใช้ทาการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมู ล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งผู้ศกึ ษาได้สร้าง และพัฒนาขึ้นเอง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน โดยใช้แบบสอบถาม ที่
ให้มาตรส่วน (rating scale) ในการกาหนดข้อคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงาน ผู้ศึกษาได้กาหนดระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ระดับ 4 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ระดับ 3 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับ 2 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ระดับ 1 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
โดยคะแนนที่ได้ นามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต การแปลความหมายของระดับคะแนน โดยยึด
หลักเกณฑ์ ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย
การแปลความหมายจัดอยู่ในอันดับ
4.51 – 5.00
มีความสาคัญมากที่สุด
3.51 – 4.50
มีความสาคัญมาก
2.51 – 3.50
มีความสาคัญปานกลาง
1.51 – 2.50
มีความสาคัญน้อย
1.00 – 1.50
มีความสาคัญน้อยที่สุด
ส่ ว นที่ 3 เป็ น ค าถามที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความคิ ด เห็ น ด้ า นอื่น ๆ โดยใช้ ค าถามแบบปลายเปิ ด (open end
question) เพื่อเปิดโอกาสให้กลุม่ ตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วธิ ีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยตรง โดยใช้เครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม จานวน 204 ชุด
2. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) โดยการค้นคว้าเอกสารจากหนังสือ ตาราเรียน รายงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้อง จากระบบอินเตอร์เน็ต บทความ หนังสือพิมพ์ และรายงานสถิตติ า่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- Proceedings -

975

สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษา ใช้สถิตดิ ังต่อไปนี้
1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive research) ได้ แ ก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อประเมินปัจจัยส่วนบุคคล และ
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
2. สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statics) ได้ แ ก่ ทดสอบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
(Independent Sample t – test) วิเคราะห์ ค วามแปรปรวนแบบทางเดี ย ว (One-way ANOVA) เพื่อ วิเคราะห์ ค วาม
แตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจากการวิจั ย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุ 1–50 ปี
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยเดือนละ 15,001–20,000 บาท ระยะเวลาการทางาน
ไม่เกิน 5 ปี ทางานในตาแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ
2. การตั ด สิ น ใจเข้ า เป็ น สมาชิก สหภาพแรงงานรั ฐ วิส าหกิ จ ธนาคารเพื่อ การการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จากการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาปัจจัยในแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยเรียงตามลาดับ ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจมีระดับการตัดสินใจมาก รองลงมา คือด้าน
สังคม และด้านการเมืองน้อยที่สุด เมื่อแยกพิจารณาปัจจัยในแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ด้านเศรษฐกิจ จากการศึกษาการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกโดยรวมมีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก
เรียงตามลาดับดังนี้
2.1.1. ทาให้ได้รับการปกป้องคุม้ ครองผลประโยชน์ด้านค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ
2.1.2. ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการสมาชิก สหภาพแรงงานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
2.1.3. ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสมาชิก สหภาพแรงงานธนาคารเพื่อการเกษตร และ
สหกรณ์การเกษตร
2.1.4. ได้รับการพิจารณาสวัสดิการประเภทใหม่ ๆ จากธนาคารก่อนพนักงานที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สหภาพแรงงาน
2.1.5. การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานทาให้ถูกตัดหรือลดสวัสดิการต่าง ๆ จากธนาคารน้อยกว่า
พนักงานที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในกรณีที่มีนโยบายตัดหรือลดสวัสดิการ
จากผลการทดสอบความแตกต่างการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย พบว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน
การตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกแตกต่างกัน
พนักงานที่มรี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มสี ถานภาพ แตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มรี ายได้ตอ่ เดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิก
ไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มรี ะยะเวลาการทางานแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มี
ตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกไม่แตกต่างกัน
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2.2 ด้านสังคม จากการศึกษาการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกโดยรวมมีระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง เรียงตามลาดับดังนี้
2.2.1 การได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนสมาชิกสหภาพแรงงานด้วยกันเป็นอย่างดี
2.2.2 มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ของสหภาพแรงงาน
2.2.3 ได้มีโอกาสพบปะและรูจ้ ักเพื่อนพนักงานในสาขาอื่น ๆ หรือฝ่ายอื่นมากขึ้น
2.2.4 ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสหภาพรงงานก่อนพนักงานที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
2.2.5 ในการประชุมใหญ่ของสหภาพแรงงานได้มีโอกาสเข้าร่วม และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของสหภาพแรงงาน
จากผลการทดสอบความแตกต่างการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย พบว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มีช่วงอายุ การศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิก
ไม่แตกต่างกัน แต่มีแนวโน้มว่าระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิก โดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับมากกว่า 0.05 แต่น้อยกว่า 0.10 (P<0.09) พนักงานที่มสี ถานภาพ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกไม่แตกต่างกัน การตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานของรายได้ต่อ
เดือ นแตกต่า งกั นอย่างมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติที่ระดั บ 0.05 (P-value = 0.049) พนั ก งานที่ มีระยะเวลาการทางาน
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกไม่แตกต่างกัน พนักงานที่ มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็น
สมาชิกไม่แตกต่างกัน
2.3 ด้านการเมือง จากการศึกษาการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกโดยรวมมีการตัดสินใจอยู่ใน ระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อมีค่าเฉลี่ยเรียงตามลาดับดังนี้
2.3.1 การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานทาให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ย วกับแรงงาน
มากยิ่งขึ้น
2.3.2 การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานทาให้ท่านมีมีอานาจต่อรองสูงขึน้
2.3.3 ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย
2.3.4 การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานทาให้มีการติดต่อและมีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่ หรือ
หน่วยงานของรัฐ
จากผลการทดสอบความแตกต่างการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย พบว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่า งกัน
การตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกในด้านเศรษฐกิจไม่แตกต่างกัน การตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน แต่ละช่วงอายุ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.013) โดยพนักงานที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีการ
ตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานมากกว่าพนักงานที่มีช่วงอายุ 51-60 ปี พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิก ไม่
แตกต่างกัน การตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 (P-value = 0.002) โดยพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน 40,001–45,000 บาท มีการตัดสินใจ เข้าเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงานมากกว่าพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป พนักงานที่มรี ะยะเวลาการทางานแตกต่างกัน
มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกไม่
แตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมี ข้อเสนอแนะสาหรับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคาร เพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อนาไปพิจารณาปรับปรุงการบริหารงาน ดังนี้
1. ควรมีการปรับปรุงกระบวนงานให้ทันสมัย โดยตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
สมาชิกสหภาพแรงงานให้มากที่สุด
2. สมาชิกสหภาพแรงงานควรได้มีสว่ นร่วมในระบบธรรมาภิบาล
3. การบริหารงานของสหภาพแรงงานต้องคานึงถึงความเสมอภาค
4. สหภาพแรงงานควรมีการเรียกร้องเกี่ยวกับอุปกรณ์ และโปรแกรมในการทางานเพื่อให้เกิดความ สะดวก
รวดเร็ว และลดความผิดพลาดในการทางาน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้แก่พนักงาน และองค์กร
ด้วย
5. ผู้บริหารของสหภาพแรงงานควรเป็นผู้ที่มคี วามรู้ ความเข้าใจในกฎหมายแรงงาน เพื่อเป็นที่ปรึกษาหรือ
คอยให้คาแนะนาแก่สมาชิก ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้าง
6. ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิและประโยชน์ที่ได้จากการเป็นสมาชิก
7. ควรมีการจัดตัง้ สหภาพหรือกองทุนช่วยเหลือลูกจ้าง ธกส. เพื่อให้มอี านาจในการถ่วงดุลกับ
สร.ธกส. และธกส.โดยมีคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการที่มาจากภาคองค์กร คณะกรรมการที่มา
จากพนักงาน และคณะกรรมการที่มีจากลูกค้า

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพะเยา
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุระหว่าง 31–50 ปี การศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001–20000 บาท ระยะเวลาการทางานไม่เกิน 5 ปี ตาแหน่ง
พนักงานพัฒนาธุรกิจ
2. การตั ด สิ น ใจเข้ า เป็ น สมาชิก สหภาพแรงงานรั ฐ วิส าหกิ จ ธนาคารเพื่อ การการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จากการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกในภาพรวมระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ปัจจัยในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ด้านเศรษฐกิจ จากการศึกษาการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกโดยรวมการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อมีค่าเฉลี่ยเรียงตามลาดับดังนี้ 2.1.1) การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ทาให้ได้รับการปกป้อง
คุ้มครองผลประโยชน์ด้านค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ 2.1.2) ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการ
สมาชิกสหภาพแรงงาน 2.1.3) ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนอุบัตภิ ัย สร.ธกส. ได้รับการพิจารณาสวัสดิการ ประเภท
ใหม่ ๆ จากธนาคารก่อนพนักงานที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และ2.1.4) การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานทาให้
ถูกตัดหรือลดสวัสดิการต่าง ๆ จากธนาคารน้อยกว่าพนักงานที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในกรณีที่มีนโยบายตัด
หรือลดสวัสดิการ
จากผลการทดสอบความแตกต่างการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย พบว่า พนักงานที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.018) โดยพนักงานที่มี
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ช่วงอายุ 41-50 ปี มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานมากกว่าช่วงอายุ 51–60 ปี ระดับการศึกษาแตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกไม่แตกต่างกัน สถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกไม่แตกต่ างกัน
รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกไม่แตกต่างกัน แต่มีแนวโน้มว่ารายได้ต่อเดือน มีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกในด้านเศรษฐกิจโดยรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001–45,000 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับมากกว่า 0.05 แต่น้อยกว่า 0.10 (P<0.09) ระยะเวลาการทางานแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็น
สมาชิกไม่แตกต่างกัน ตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกไม่แตกต่างกัน
2.2 ด้านสังคม จากการศึกษาการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกโดยรวมการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อมีค่าเฉลี่ยเรียงลาดับดังนี้ 2.2.1) มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ของสหภาพ
แรงงาน 2.2.2) ได้มีโอกาสพบปะและรูจ้ ักเพื่อนพนักงานในสาขาอื่น ๆ หรือฝ่ายอื่นมากขึ้น 2.2.3) ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสหภาพรงงานก่อนพนักงานที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 2.2.4) ในการประชุมใหญ่ของสหภาพแรงงานได้มีโอกาส เข้า
ร่วม และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของสหภาพแรงงาน
จากผลการทดสอบความแตกต่างการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย พบว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน การ
ตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกไม่แตกต่างกัน ค่าเฉลี่ย ของการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในแต่ละช่วงอายุ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.010) โดยพนักงานที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการ
ตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานมากกว่าพนักงานที่มีช่วงอายุ 51-60 ปี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี การ
ตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกไม่แตกต่างกัน แต่มแี นวโน้มว่าระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.มีผลต่อการตัดสินใจเข้า
เป็ น สมาชิก โดยมีค่ า เฉลี่ย สู ง ที่ สุ ดที่ ระดั บนั ย ส าคั ญทางสถิติที่ระดับมากกว่า 0.05 แต่น้อ ยกว่า 0.10 (P<0.09)
สถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิ กไม่แตกต่างกัน ค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงานของรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.049) โดยพนักงานที่มี
รายได้ต่อเดือน 35,001– 40,000 บาท มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานมากกว่าพนักงานที่มีรายได้ต่อ
เดือน 40,001–45,000 บาท ระยะเวลาการทางานแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกไม่แตกต่างกัน ตาแหน่ง
งานแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกไม่แตกต่างกัน
2.3 ด้านการเมือง จากการศึกษาการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกโดยรวมมีการตัดสินใจระดับ ปานกลาง
เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อมีค่าเฉลี่ยเรียงตามลาดับดังนี้ 2.3.1) การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานทาให้ท่านมีความรู้ความ
เข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานมากยิ่งขึน้ 2.3.2) มีอานาจต่อรองสูงขึน้ 2.3.3) ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานหรือ
องค์กรที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย และ2.3.4) การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานทาให้ท่านมีการติดต่อ และมีความสัมพันธ์
อันดีกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด เพศแตกต่างกัน การตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกในด้านเศรษฐกิจ
ไม่แตกต่างกัน ค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน แต่ละช่วงอายุแตกต่างกันอย่างมีนั ยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.013) โดยพนักงานที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงานมากกว่าพนักงานที่มีชว่ งอายุ 51-60 ปี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกไม่
แตกต่างกัน สถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกไม่แตกต่างกัน ค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจเข้าเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงานที่มีรายได้ตอ่ เดือนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 (P-value = 0.002) โดย
พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน 40,001–45,000 บาท มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานมากกว่าพนั กงานที่มี
รายได้ต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป ระยะเวลาการทางานแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกไม่แตกต่างกัน
ตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกไม่แตกต่างกัน
- Proceedings -

979

อธิปรายผล
1.ด้านเศรษฐกิจ จากการศึกษาการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกโดยรวมมีการตัดสินใจอยู่ ในระดับมาก ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่าการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ให้ความสาคัญกับการปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ สมาชิกให้
ความสาคัญกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับจารุ
พร มณฑาพงศ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานบริษัทผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มเี หตุผลในการเข้าเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงาน คือ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์และการคุ้มครองแรงงาน
จากผลการทดสอบความแตกต่างการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย พบว่า พนั กงานที่มีเพศ การศึกษา สถานภาพ
รายได้ตอ่ เดือน ระยะเวลาการทางาน และตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกไม่แตกต่างกัน ส่วน
พนักงานที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกแตกต่างกันอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(P-value = 0.018) โดยพนักงานที่มีช่วงอายุ 41–50 ปี มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานมากกว่าพนักงาน
ที่มีช่วงอายุ 51–60 ปี
2. ด้านสังคม จากการศึกษาการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกโดยรวมมีการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง
ที่เป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ปัจจัยทางด้านสังคมที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน คือ การที่สมาชิก
สหภาพแรงงานได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการได้มโี อกาสพบปะกับเพื่อนพนักงานในสายงานอื่นหรือใน
หน่วยงานอื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ลาดับที่ 3 ความต้องการทางสังคม
(Social Needs) คือ ความต้องการที่อยากมีสังคม อยากมีเพื่อน อยากมีความรัก
ผลเปรียบเที ย บระดับการตัดสิ นใจเข้า เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานด้านสังคมพบว่า พนักงานที่มีเพศ
สถานภาพ ระยะเวลาการทางาน และต าแหน่ง งานแตกต่า งกั น การตั ด สิ น ใจเข้ า เป็ น สมาชิก ในด้ า นเศรษฐกิ จ
ไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มชี ว่ งอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (P-value = 0.010) โดยพนักงานที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
มากกว่าพนักงานที่มีชว่ งอายุ 51-60 ปี ส่วนพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน 35,001–40,000 บาท มีการตัดสินใจเข้าเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงานมากกว่าพนักงานที่มีรายได้ตอ่ เดือน 40,001–45,000 บาท
3. ด้านการเมือง จากการศึกษาการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกโดยรวมมีการตัดสินใจระดับปานกลาง ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า การที่สมาชิกสหภาพแรงงานเห็นว่าการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานทาให้มีความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานมากยิ่งขึ้น และมีอานาจต่อรองสูงขึ้นนั้น ซึ่งสอดคล้องกับอานนท์ จันทวี (2552) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครเป็น สมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทขนส่ง จากัด พบว่า ผู้ที่เป็น
สมาชิกของสหภาพแรงงานส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับกฎหมายแรงงาน และการมีอานาจต่อรองในด้านต่าง ๆ
ผลเปรี ย บเที ย บการตั ด สิ น ใจเข้ า เป็ น สมาชิก สหภาพแรงงานด้ า นการเมื อ ง พบว่า พนั ก งานที่ มีเพศ
การศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการทางาน และตาแหน่งงานแตกต่างกัน การตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกในด้านการเมือง
ไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (P-value = 0.013) โดยพนักงานที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
มากกว่าพนักงานที่มีช่วงอายุ 51 - 60 ปี ส่วนพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิก
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value = 0.002) พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน 40,001 – 45,000
บาท มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานมากกว่าพนักงานที่มีรายได้ตอ่ เดือน 50,001 บาทขึน้ ไป
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร เพื่อนาไปพิจารณาปรับปรุงการบริหารงาน ดังนี้
1. ด้านเศรษฐกิจ สหภาพแรงงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรควรให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกในกรณีที่มีการลดสวัสดิการต่าง ๆ
2. ด้านสังคม สหภาพแรงงานควรเปิดโอกาสให้แก่สมาชิกในการเข้าร่วมและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของสหภาพแรงงาน
3. ด้านการเมือง สหภาพแรงานสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานของรัฐ เช่น ผู้บริหารของสหภาพ เข้า
พบปะเยี่ยมเยียนหน่วยงานของรัฐ
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนานโยบายสวัสดิการเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ: กรณีศกึ ษา
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงบาน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
The Problems of Policy Implementation of the Elderly Subsistence Allowance:
A case study of Chiang Ban Subdistrict AdministrativeOrganization,
ChiangKam district, Phayao province
ภัทรภร พวยพุ้ง1* และ ไชยันต์ รัชชกูล2
Pattarapron Pouypung1* and Chaiyan Rajchagool2
บทคัดย่อ
การศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนานโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเชียงบาน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผล ต่อการนานโยบาย
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะจากการนานโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุไปปฏิบัตใิ นพืน้ ที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงบาน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
คือ 1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ซึ่งเป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทฤษฎี แนวคิด และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสวัสดิการเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ 2. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และ3. การเก็บข้อมูล
จากแบบสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ชัดเจน และครอบคลุมในทุ กด้าน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา คือ บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการนานโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ รวมทั้งสิ้น 3 กลุ่ม
ประกอบด้วยกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นที่เข้ามาบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวน 1 คน กลุ่มข้าราชการซึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวน 8 คน และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้สวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ จานวน 330 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สถิตทิ ี่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า (1.) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนานโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ในด้าน
ลักษณะองค์การในการนานโยบายไปปฏิบัติ มีผู้เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด และ(2) ด้านความสามารถที่สูงทัศนคติ
และความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด (3) ด้านการดารงชีวิตอยู่ในครอบครัว, ชุมชน ได้อย่าง
เหมาะสม อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ด้านคุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุเมื่อได้รับบริการเบี้ยยังชีพแล้วทาให้สามารถดารง
ชีพได้มคี ุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง
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คาสาคัญ: นโยบายสวัสดิการเบีย้ ยังชีพผู้สูงอาย ตาบลเชียงบาน

Abstract
This research aims to study factors Affecting the Implementation of the Elderly Care Welfare Policy, the
problems of and suggestions about the welfare policy for the elderly in the area of Chiang Ban Sub district
administrative organization, Chiang Kam district, Phayao province.
This research combines quantitative and qualitativeresearch. i.e.(1) A review a collection of data from
various documents both in terms of conceptual approach and research findings related to the welfare policyin
question;.(2) An analysis of the field data collected from the questionnaire and (3) An analysisof interviews and
observations to cover all aspects. The purposive sampling consists of 3. groups,namely 1 local politician who is
directly responsible for the management of the elderly subsistence allowance; 8. government officials involved in
the management of elderly subsistence allowances and 330 elderly people who are entitled to benefit from the
welfare allowance.
The instrument used for data collection was a questionnaire and a semi-structured interview. Statistics
used in data analysis are those of frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The findings are as follows: (1) The number of the responses agree with the character of the organization
to implement the policy, the character of the agency that results in success in implementing the policy is at the
highest level; (2)the ability of the personnel, the relationship of individuals within the unit and the project, and the
worker’s attitude towards the welfare policy of the elderly subsistence allowance are rated at the highest
level;( 3) Living in the family,community, appropriately of the elders is at high level. Additionally the quality of life
of the elderly, beneficiaries of the subsistence allowance, is at the moderate level.her.
Keywords: the allocation of the elderly subsistence allowance, the opinion of concerned people, Chiang
Ban Sub district

บทนา
ปัจจุบันจานวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์ทาให้อัตราการตายลดลง
และประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น อีกทั้งการวางแผนครอบครัวที่ได้ผลเป็นอย่างดี จึงส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ทั้งขนาด และสัดส่วนอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัว และ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ (วารุณา ฉิมพลีกุล, 2551) นอกจากนี้จานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นจากประมาณ
การประชากรของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553-2583 ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พบว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) คือ สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในอัตรา
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป และจะเข้าสูก่ ารเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ หรือสังคมที่มีประชากรอายุ 60
ปีขนึ้ ไป ในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ขึน้ ไป ในปี พ.ศ. 2564 ดังนัน้ หน่วยงานภาครัฐ และทุกภาคส่วนสังคม
จึงได้ร่วมกันกาหนดนโยบายและมาตรการเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมทั่วถึ งผู้สูงอายุทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชี วิตที่ดีมี
ศักดิ์ศรี และความมั่นคงของชีวิต
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ด้วยความตระหนักถึงความสาคัญของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุรัฐบาล จึงได้กาหนดให้ กรมประชาสงเคราะห์
ดาเนินการด้านการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และให้มีการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา เป็นแห่งแรกตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2496
ต่อมาในระยะหลังนับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544 กรมประชาสงเคราะห์ได้หันมามุ่งเน้นการจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมสาหรับ
ผู้สูงอายุมากกว่าสถานสงเคราะห์ เนื่องจากเชื่อว่าจะสามารถให้บริการแก่ผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึง และมีการดาเนินงาน
ในเชิงป้องกัน และพัฒนามากกว่าแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม สถานสงเคราะห์คนชรา และศูนย์บริการทางสังคม
สาหรับผู้สูงอายุยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุในเขตชนบท
ด้วยเหตุน้ี รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจากภายในสถาบัน เป็นบริการภายนอกสถาบัน ที่อยู่
ภายใต้หลักการชุมชนเป็นฐาน และการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชนแทนซึ่งก็ คือ สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สวั ส ดิ ก ารในรู ป แบบเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ อั น สอดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540 ในหมวด 3 สิทธิ และเสรีภาพของชนชาวไทย (มาตรา 54) และหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
(มาตรา80) วรรค2 “รัฐต้องสงเคราะห์คนชราผู้ยากไร้ผู้พกิ าร หรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสให้มคี ุณภาพชีวติ ที่ดี
และพึ่งตนเองได้” เมื่อนามาปฏิบัตินนั้ ได้วางเกณฑ์พจิ ารณาอยู่ 2 ประการ คือ 1) อายุต้องเกิน 60 ปีบริบูรณ์ 2) ไม่มี
รายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ส่วนด้านแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐต่อสวัสดิการผู้สูงอายุนั้น มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือ
แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่ยากจนไม่มีผู้ดูแล และช่วยเหลือตนเองไม่ได้ซึ่งจากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว ทาให้เกิด
การผลักดัน พระราชบัญญัติผู้สูงอายุแ ห่ง ชาติ ปี พ.ศ. 2546 โดยมีการบัญญัติให้จัดบริการเบี้ย ยัง ชีพ ให้กับผู้ที่
จาเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือในมาตรา 11 (10) อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2560ในหมวด 3 สิทธิ และเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 48 วรรค 2 “บุคคลซึ่งมีอายุเกินหก
สิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม จากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัต”ิ จึงนับได้ว่าเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุเป็นนโยบายรูปธรรมที่สามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ทั้ง 2 ฉบับนี้ ได้เป็นอย่างดีในด้านการดาเนินการเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุระยะแรกอยู่ในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมต่อมารัฐบาลมีนโยบายการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นส่งผลให้ใน ปี พ.ศ. 2544
กรมประชาสงเคราะห์ ได้เริ่มดาเนินการถ่ายโอนภารกิจของบริการเบี้ยยั งชีพมาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และกรุ ง เทพมหานครด าเนิน การแทนซึ่ ง วางแผนไว้ใ ห้ เสร็ จ สิ้น ตามเป้ า หมายใน ปี พ.ศ. 2546 ปั จ จุ บัน การจ่ า ย
สวัสดิการเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุเป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยดาเนินการจ่ายโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในฐานะที่ผู้ศึกษาได้ทางานเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร ส่วนตาบลเชียง
บาน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา จึงมีความตั้งใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนานโยบายสวัสดิการเบี้ย ยังชีพ
ผู้ สู ง อายุ ไ ปปฏิบัติ และปั ญ หาและข้อ เสนอแนะจากการน านโยบายสวั ส ดิก ารเบี้ย ยั ง ชีพ ไปปฏิบัติซึ่ง ผลที่ได้จาก
การศึกษาเชื่อว่าจะช่วยเป็นความรู้พนื้ ฐานสาหรับผู้ที่สนใจศึกษา รวมทั้งนาไปดาเนินการศึกษาต่อยอดในอนาคตต่อไป
และสามารถใช้เป็นแนวทางสาหรับการพัฒนาการนานโยบายไปปฏิบัตใิ นหน่วยงานดังกล่าว

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนานโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติในพื้นที่ขององค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลเชียงบาน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะจากการนานโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ในพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงบาน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การศึกษาเรื่อง“ปัจจัยที่ส่งผลการนานโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเชียงบาน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา” โดยผู้ศึกษาได้นากรอบทฤษฎีทางด้านการนานโยบายไป
ปฏิบัตขิ องแวนฮอร์นและมิเตอร์(Van Horn และMeter) ทีก่ ล่าวถึงการนานโยบายไปปฏิบัติ ว่าหมายถึง การดาเนินการ
โดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มงุ่ หวังความสาเร็จตามวัตถุประสงค์จากการตัดสินใจดาเนินนโยบายที่ได้กระทาก่อนหน้า
นี้ โดยมีตัวแปรสาคัญ 6 ตัวแปรที่มีผลต่อการนานโยบายไปปฏิบัติ ผู้ศึกษาจึงได้นามาเป็นแนวทางและประยุกต์เป็น
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยด้านการจัดการ
1. มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย
2. ทรัพยากร
3. การสื่อสารระหว่างองค์การและ
กิจกรรมนานโยบายไปปฏิบัติ
4. ลักษณะขององค์การในการนา
นโยบายไปปฏิบัติ
5. เงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและ
การเมือง
6. ทัศนคติของผู้ปฏิบัตงิ าน

การนานโยบายไปปฏิบัติ

ตัวแปรตาม
ผลจากการนานโยบาย
สวัสดิการเบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ

วิธีวิทยาการวิจัย
เป็นการศึกษาด้วยการวิจัยแบบผสานวิธีเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ศึกษาได้ออกแบบวิธีการ
ดาเนินการมุ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการนานโยบายสวัสดิการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ และ ปัญหา
รวมถึงข้อเสนอแนะจากการนานโยบายสวัสดิการเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติในเขตพืน้ ที่ ตาบลเชียงบาน อาเภอเชียง
คา จังหวัดพะเยา ตลอดจนปัญหา และข้อจากัดต่าง ๆ ที่สง่ ผลต่อการดาเนินงาน จ่ายเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่
โดยมีขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษาปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559–กันยายน 2560) และขอบเขต
ของประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย 1. กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น ที่บริหารจัดการเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ คือ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงบาน 2. กลุ่มข้าราชการประจาผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจานวน 8 คน และ 3. กลุ่มผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเชียงบาน จานวน 1,099 คน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากร ที่มีขนาดใหญ่จึงใช้การสุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และที่ระดับ ความคลาดเคลื่อน 5 %ได้จานวนผู้สูงอายุ 293 คน จาก
หมูบ่ ้านทั้ง 11 หมูบ่ ้านในเขตพื้นที่ตาบลเชียงบาน ทั้งนีเ้ พื่อป้องกันการสูญหายหรือไม่สมบูรณ์ของข้อมูลจึงกาหนดให้มี
ตัวอย่างเพิ่มอีก 10% เป็นจานวน 330 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)
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ชนิดปลายปิด และปลายเปิด และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured) วิธีการดาเนินการเก็บข้อมูลมี
ดังนี้
แบบสอบถาม ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เนื่องจากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการสอบถามเจ้าของข้ อมูล
โดยตรง และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิมีอยู่โดยทั่วไปทั้งที่มาจากองค์การ หรือหน่วยงาน และเป็นข้อมูลที่ ตรงกับหัวข้อที่
ศึกษา ซึ่งแบบสอบถามที่ใช้มที ั้งหมด 2 ชุด โดยชุดแรกสาหรับผู้นานโยบายสวัสดิการเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพบุคคลตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลจากการนานโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ไปปฏิบัติ และชุดที่ 2 ประกอบด้วย ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลจากการนานโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพไปปฏิบัติ และ
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามสาหรับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คือ ผลจากการนา
นโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ โดยข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์สรุปผล
การศึกษา โดยวิเคราะห์คานวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสถิติสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้ดาเนินการนานโยบาย
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ โดยข้อมูลที่ได้การเก็บจากแบบสัมภาษณ์จะวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จาเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมานัน้ มี ความถูกต้อง
ก่อน ทั้งนีเ้ พราะการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเน้นการใช้อัตวิสัย (subjectivity) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ศึกษาได้ทาการ
ตรวจสอบข้ อ มูล และการวิเคราะห์ข้ อมู ล เชิง คุณภาพ โดยวิธีก ารตรวจสอบข้อ มูล แบบสามเส้ า เพื่อ ช่ว ยให้การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้ลึกซึ้งและสร้างข้อสรุปที่หนักแน่น

ผลการศึกษา
1. ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ตามเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
และกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ โดยกลุม่ ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ กลุ่มผู้รับบริการซึ่งเป็น ผู้สูงอายุ จานวน 330 คน ซึ่งจาแนก
ลักษณะส่วนบุคคลได้ดังตารางข้างล่างนี้
คุณลักษณะส่วนบุคคล
เพศ

อายุ

อาชีพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

เพศชาย

127

38.48

เพศหญิง

203

61.52

60-69 ปี

254

76.97

70-79 ปี

52

15.76

80-89 ปี

24

7.27

90 ปีขนึ้ ไป

0

0.00

รับจ้างทั่วไป
เกษตรกร
ไม่ได้ประกอบอาชีพ

67
231
32

20.30
70.00
9.70
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ส่ ว นกลุ่ ม ที่ 2 คื อ กลุ่ ม ผู้ ที่ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ และตอบแบบสอบถาม จ านวน 9 คน ประกอบด้ ว ย กลุ่ ม
นักการเมืองท้องถิ่นที่เข้ามาบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเชียง
บาน และกลุ่มข้าราชการประจาผู้ปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ จานวน 8 คน
2. ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการนานโยบายไปปฏิบัติ
เมื่อนาข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ที่ได้มาวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดของ Van Horn และ
Van Meter สามารถอธิบายตามแต่ละปัจจัยได้ ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
จากแบบสอบถาม พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้ที่นานโยบายไปปฏิบัติที่มีต่อ
ปัจจัยมาตรฐาน และวัตถุประสงค์อยู่ที่ 4.00 (ระดับมาก) ซึ่งหมายความว่า ผู้รับบริการและผู้ที่นานโยบายไปปฏิบัติ
มองว่าการนานโยบายสวัสดิการเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัตเิ ป็นไปตามมาตรฐาน
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ให้บริการมองความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของนโยบายสวัสดิการ เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุวา่ ถูกกาหนดแนวทางการปฏิบัตติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเพิ่ม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 และผู้ดาเนินการนานโยบาย ฯ ไป
ปฏิบัติ ทราบถึ ง วั ต ถุ ประสงค์ และแนวทางการปฏิบัติง านที่ มีค วามชั ด เจน และสามารถน ามาประยุ ก ต์ หรือ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับการดาเนินงานในพื้นที่ตาบลเชียงบานได้
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าปัจจัยมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบายมีความสาคัญเป็น อย่างมากต่อ
การนานโยบายไปปฏิบัติ เพราะการที่นโยบายได้รับการปฏิบัตใิ ห้บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยูก่ ับความ
ชัดเจนของมาตรฐาน และวัตถุประสงค์ของนโยบายด้วย
2.2 ด้านทรัพยากร
จากแบบสอบถาม พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อปัจจัยด้านทรัพยากรอยู่ที่
3.35 (ระดับปานกลาง) ซึ่งหมายความว่า ผู้รับบริการ และผู้ที่นานโยบายไปปฏิบัติมองว่า การจัดสรรทรัพยากรทั้ง
จานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ระยะเวลา และงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการตามนโยบายนี้ มีอยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่งสามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ตั้งไว้แต่ยังไม่เต็มศักยภาพ
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานนี้ ไม่มีความเพียงพอ เนื่องจากภาระงาน
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้ามีมาก ทรัพยากรบุคคลจึงไม่เพียงพอ ส่วนทรัพยากรด้านเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
จากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นที่จัดสรรมาให้ในแต่ละไตรมาส เพื่อเป็นงบประมาณดาเนินการนานโยบายสวัสดิการ
เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัตมิ คี วามเพียงพอแต่การจัดสรรมีความล่าช้า
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่านโยบายที่ประสบความสาเร็จนั้นต้องได้รับการสนับสนุนทางทรัพยากรทั้ง
ทางด้านการเงิน และกาลังคนอย่างเต็มประสิทธิภาพ
2.3 ด้านการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับองค์การและกิจกรรมในการนานโยบายไปปฏิบัติ
จากแบบสอบถาม พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้รับบริการ และผู้ที่นานโยบายไปปฏิบัตทิ ี่มีต่อ
ปัจจัยด้านการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับองค์การ และกิจกรรมในการนานโยบายไปปฏิบัติอยู่ที่ 3.84 (ระดับมาก)
ซึ่งหมายความว่า ผู้รับบริการและผู้ที่นานโยบายไปปฏิบัตมิ องว่าการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับองค์การและกิจกรรม
ในการนานโยบายไปปฏิบัติ มีมากพอสมควร เนื่องจากต้องมีการประสานงานกันระหว่างบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การสื่อสารระหว่างชุมชนชน
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จากการสัมภาษณ์ พบว่า การสื่อสารระหว่างองค์การ และกิจกรรมในการนานโยบายไปปฏิบัตมิ ี
การสื่อสารระหว่างองค์การมากพอสมควร เนื่องจากต้อ งมีการประสานงานกันระหว่างบุคลากร ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การสื่อการระหว่างชุมชน บางครั้งอาจมีการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนส่งผลให้การดาเนินงานบางครั้งอาจมีความล่าช้า
ประสานงานระหว่างบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้ดาเนินงานเสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุตอ่ ผู้บริหารได้อย่างเต็มที่ โดยยึดถือมิติของส่วนรวมเป็นหลัก
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ หรือไม่ประสบความสาเร็จอีก ปัจจัยหนึ่ง
คือ การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับองค์การ และกิจกรรมในการนานโยบายไปปฏิบัติ
2.4 ด้านลักษณะองค์การในการนานโยบายไปปฏิบัติ
จากแบบสอบถาม พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้รับบริการ และผู้ที่นานโยบายไปปฏิบัตทิ ี่มีต่อ
ปัจจัยด้านลักษณะองค์การในการนานโยบายไปปฏิบัตอิ ยู่ที่ 4.55 (ระดับมากที่สุด) ซึ่งหมายความว่า ผู้รับบริการ และ
ผู้ที่นานโยบายไปปฏิบัตมิ องว่าลักษณะองค์การในการนานโยบายไปปฏิบัติ มีความสาคัญต่อการนานโยบายไปปฏิบัติ
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ลักษณะขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงบาน เป็นองค์กรขนาดกลาง
มีโครงสร้างของหน่วยงานที่ชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่การทางานในแต่ละด้านที่ชัดเจนให้แก่ เจ้าหน้าที่ในองค์กร และนา
นโยบาย ฯ ที่ได้รับมอบหมายมาแปลง และดาเนินการในนโยบายให้ออกมาเป็นวิธีปฏิบัติ และวิธีปฏิบัตนิ นั้ จะต้องมุง่ ให้
บรรลุเป้าสาเร็จของนโยบาย และแผนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวดาเนินการ ในนโยบายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
พ.ศ. 2560
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าลักษณะองค์การในการนานโยบายไปปฏิบัติมีความสาคัญต่อการนานโยบาย
สวัสดิการเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ
2.5 ด้านเงื่อนไขเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
จากแบบสอบถาม พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้รับบริการ และผู้ที่นานโยบายไปปฏิบัตทิ ี่มีต่อ
ปัจจัยด้านเงื่อนไขเศรษฐกิจสังคม และการเมืองอยู่ที่ 4.15 (ระดับมาก) ซึ่งหมายความว่า ผู้รับบริการ และผู้ที่นา
นโยบายไปปฏิบัติมองว่าการนานโยบายไปปฏิบัติจะประสบความสาเร็จจะต้องได้รับการสนับ สนุนในเงื่อนไขด้าน
เศรษฐกิจสังคม และการเมือง
จากการสัมภาษณ์ พบว่า นโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นนโยบายที่มีผลช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจให้แก่ชุมชน และเป็นนโยบายที่ประกันความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับ แต่เนื่องจากพื้นที่
ตาบลเชียงบาน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร และมีฐานะยากจน ประกอบกับอัตรา ค่าครองชีพในปัจจุบันที่
เพิ่มสูงขึ้น จานวนเงินที่จ่ายให้ผู้สูงอายุ เป็นแบบขั้น บันไดตามช่วงอายุ จึงไม่มีความเพียงพอแก่การดารงชี พ ของ
ผู้สูงอายุ และเงื่อนไขทางการเมือง ในพื้นที่ตาบลเชียงบาน มีการจ่ ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ การจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ และการจ่ายเป็นเงินสด โดยการจ่ายเป็นเงิน
สดจะมีเงื่อนไขทางการเมืองเข้ามาเนื่องจากสมาชิกสภาตาบล แต่ละหมู่จะออกช่วยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกเดือน
(อาจมีการหาเสียงทางการเมืองสอดแทรกอยู่ในขั้นตอนการจ่ายเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ)
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติจะประสบความสาเร็จจะต้องได้รับการสนับสนุนทาง
เศรษฐกิจ สังคม และได้รับการสนับสนุนทางการเมือง และได้รับการสนับสนุนจากประชาชนด้วย
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2.6 ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัตงิ าน
จากแบบสอบถาม พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้รับบริการ และผู้ที่นานโยบายไปปฏิบัตทิ ี่มีต่อ
ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานอยู่ที่ 4.30 (ระดับมากที่สุด) ซึ่งหมายความว่า ผู้รับบริการ และผู้ที่นานโยบายไป
ปฏิบัติมองว่าความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อวัตถุประสงค์ของนโยบายทิศทางของทัศนคติที่มีต่อนโยบายนั้นมีผล
ต่อความสาเร็จในการนานโยบายไปปฏิบัตินโยบายที่ผู้ปฏิบัติจะนาไปปฏิบัติด้วยดีต้องเป็นนโยบายที่ผู้ปฏิบัตเิ ข้าใจเห็น
ด้วย
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกต่อ วัตถุประสงค์ของนโยบาย
สวัสดิการเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ จึงส่งผลให้การดาเนินงานตามนโยบายบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าปัจจัยด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน มีผลต่อการนานโยบายไปปฏิบัติ การ
แปลงนโยบายสูก่ ารปฏิบัตจิ ะประสบผลสาเร็จได้ ผู้ท่นี าไปปฏิบัตติ อ้ งมีความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดตี อ่ นโยบายนัน้
3. ผลการนานโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุไปปฏิบตั ิ
จากแบบสอบถามชุดที่ 2 ซึ่งมีผู้สูงอายุเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ด้านคุณภาพชีวิตมีผลต่อการนานโยบายสวัสดิการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ มีผู้เห็นด้วยอยู่ใน
ภาพรวมระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.34 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 และด้านการดารงชีวติ อยูใ่ น
ครอบครัวชุมชนได้อย่างเหมาะสม มีผู้เห็นด้วยในภาพรวมอยู่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.48
4. ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการนานโยบายไปปฏิบัติ
จากแบบสอบถามและการสั ม ภาษณ์ พบว่า ปั ญ หา และข้ อ เสนอแนะต่อ การน านโยบายไปปฏิบัติ
สามารถสรุปได้ออกเป็นแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้
4.1 ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ของผู้นาชุมชน บางครั้งมีความคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจน หรือการ
สื่อความหมายที่ไม่ตรงกัน ทาให้การมารับสวัสดิการเบี้ยยังชีพในบางครั้งอาจไปไม่ทัน หรือไม่ได้ไป ตามที่เจ้าหน้าที่
นัดหมายในหมู่บ้าน ส่งผลให้ผู้สูงอายุตอ้ งไปรับเองที่สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงบาน
4.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อขั้นตอนการเบิ ก จ่ายเบี้ ยยั งชีพให้แ ก่ผู้สูง อายุ รัฐบาลไม่ค วร
กาหนดหลักเกณฑ์ใหม่ในการจ่ายสวัสดิการเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุผ่านระบบพร้อมเพย์ เพราะผู้สูงอายุหลายราย ในพืน้ ที่
ไม่สะดวกที่จะรับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เพราะการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพในปัจจุบันของพื้นที่ตาบลเชียงบาน
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การจ่ายเป็นเงินสด และการจ่ายผ่านบัญชีเงินฝาก
ธนาคารซึ่งดีอยู่แล้วเป็นการบริการแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตามความประสงค์ของผู้สูงอายุ แต่ละราย นอกจากนี้ผู้นา
นโยบายไปปฏิบัตสิ ่วนใหญ่เห็นว่า การจัดสรรงบประมาณที่ใช้จ่ายในการดาเนินการตามนโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้
สงอายุ ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ปัจจุบันมี ความล่าช้า ควรจัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่วงหน้า เพื่อการดาเนินการเบิกจ่ายที่รวดเร็ว และทันต่อการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และควรมีการปรับอัตราการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
เพื่อให้เพียงพอต่อค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันและควรเปลี่ ยนหลักเกณฑ์จากการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบ
ขั้นบันไดเป็นการจ่ายเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุที่มีอัตราเท่ากันทุกช่วงอายุเพื่อให้เกิดความเสมอภาค
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4.3 ปัญหาจานวนเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพที่ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพของผู้สูงอายุในพื้นที่
เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเกษตรกร ควรปรับเพิ่ม
จานวนเงินสวัสดิการเบี้ย ยังชีพ ที่ให้กั บผู้สูงอายุ และควรจ่ายในอัตราที่เท่ากัน ทุกคน เพราะการจ่ายเบี้ย ยังชีพ
ผู้สูงอายุในปัจจุบันเป็นการจ่ายแบบขั้นบันไดที่จ่ายตามช่วงอายุจึงได้รับไม่เท่ากัน และไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ และ
เกิดความไม่เสมอภาคซึ่งผู้ที่ได้รับผลจากการนานโยบายไปปฏิบัติ ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่ารัฐบาลควรให้ความสาคัญ
ต่อผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น โดยการปรับสวัสดิการเบี้ยยังชี พให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ ค่าครองชีพกับค่าครองชีพใน
ปัจจุบัน
4.4 ปัญหาความเพียงพอของทรัพยากร
4.4.1 ทรัพยากรบุคคล
ที่ปฏิบัติงานนี้ไม่มีความเพียงพอ เนื่องจากภาระงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่มีมาก
ทรัพยากรบุคคลจึงไม่เพียงพอ
4.4.2 ทรัพยากรด้านเงินงบประมาณ
ที่ ไ ด้ รับจั ด สรรจากกรมส่ ง เสริ ม ปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ จั ด สรรมาให้ ใ นแต่ล ะไตรมาส เพื่อ เป็ น
งบประมาณดาเนินการการนานโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติมีความเพียงพอแต่การจัดสรรมีความ
ล่าช้า
4.5 ปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมในการนานโยบายไปปฏิบัติ
บางครั้ ง อาจมี ก ารสื่ อ สารที่ ค ลาดเคลื่ อ น ส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น งานบางครั้ ง อาจมี ค วามล่ า ช้ า
ประสานงานระหว่างบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้ดาเนินงานเสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ต่อผู้บริหารได้อย่างเต็มที่ โดยยึดถือมิติของส่วนรวมเป็นหลัก
4.6 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาสวัสดิการด้านอื่นประกอบกับสวัสดิการในรูปตัวเงิน ผู้นานโยบาย
ไปปฏิบัติและผู้รับบริการ
มีข้อเสนอแนะที่ตรงกันว่า องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงบาน ควรส่งเสริมให้จัดบริการสาหรับ
ผู้สูงอายุในท้องถิ่น เช่น ลานออกกาลังกาย การนวดแผนไทย ห้องสมุดประชาชน และกิจกรรม ในวันสาคัญต่าง ๆ
ทั้งนีเ้ พื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในชุมชนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
เครือข่ายดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เช่น อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน กรณีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงลาพัง และเป็น
ผู้ป่วยติดเตียง หรือมีภาวะความพิการในผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลข้างต้น สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้
1. ปัจจัยที่มผี ลต่อการนานโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ
ตามที่ผู้ศึกษา ได้นิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อการนานโยบายสวัสดิการเบี้ยยั งชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ดังได้
กล่าวไว้ในบทที่ 1 หมายถึง เหตุอันเป็นการให้เกิดความสาเร็จจากผลของการนานโยบายสวัสดิการ เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
ไปใช้ใน 6 ด้านซึ่งสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
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1.1 ด้านการกาหนดมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ และผู้ที่นานโยบายไปปฏิบัติ ที่มีต่อปัจจัยมาตรฐาน และวัตถุประสงค์อยูท่ ี่ 4.00 (ระดับมาก) หมายความ
ว่า ผู้รับบริการ และผู้ที่นานโยบายไปปฏิบัตมิ องว่าการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน และระบุวัตถุประสงค์ของการ
นานโยบาย ฯ ไปปฏิบัตไิ ว้อย่างชัดเจน ทาให้ผู้ดาเนินการนานโยบาย ฯ ไปปฏิบัตมิ คี วามรู้ความเข้าใจในการนานโยบาย
ดังกล่าวไปปฏิบัติเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับแมสมาเนียน (Mazmanian); และซาบาเตียร์ (Sabatier) ซึ่งร่วมกันเขียน
บทความเรื่อง“A Multivariate Model of Public Policy Making” (D.A. Mazmanian; & P.A. Sabatier.1980) พบว่า การ
ที่นโยบายได้รับการปฏิบั ติให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ มากน้อยแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของวัตถุประสงค์ ข อง
นโยบายนัน้ ๆ ด้วย
1.2 ด้ า นทรัพ ยากร มีจ านวนบุ คลากรระยะเวลาในการด าเนิน งานและงบประมาณที่ ใช้ใน การ
ปฏิบัติงานมีอย่างเพียงพอ และเหมาะสม จากแบบสอบถาม พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้รับบริการ ที่มีต่อ
ปัจจัยด้านทรัพยากรอยูท่ ี่ 3.35 (ระดับปานกลาง) หมายความว่า ผู้รับบริการ และผู้ที่นานโยบายไปปฏิบัตมิ องว่าการ
จัดสรรทรัพยากร ทั้งจานวนบุคลากรผู้ปฏิบัตงิ าน ระยะเวลา และงบประมาณที่ใช้ ในการดาเนินการตามนโยบายนี้มี
อยู่ในระดั บปานกลาง ซึ่งสามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ตั้งไว้แต่ยังไม่เต็มศักยภาพ แสดงว่า
ทรัพยากรมีผลต่อการนานโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากทรัพยากรเป็นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างมากในการดาเนิ นงานให้ประสบความสาเร็จหากการดาเนิน
โครงการใด ๆ ปราศจากคน เงิน เวลา วัสดุอุปกรณ์ตา่ ง ๆ หรือมีแต่ไม่เพียงพอการปฏิบัตงิ านนั้น ๆ ย่อมเกิดอุปสรรค
ส่งผลต่อประสิทธิภาพอย่างแน่นอน ซึ่งผลการวิจัยได้สอดคล้อง เอดเวอร์ดส (G.C. Edward. 1980: 51) กล่าวว่า
นโยบายที่ประสบความสาเร็จนั้นต้องได้รับการสนับสนุนทางทรัพยากร ทั้งทางด้านการเงิน และกาลังคนอย่างเต็มที่
มิฉะนั้นนโยบายนัน้ จะไม่ปรากฏผล ในทางปฏิบัตจิ านวนบุคลากรที่จะนาเอานโยบายไปปฏิบัตนิ ั้นมักมีน้อยกว่าจานวน
ที่ต้องการ สาหรับการปฏิบัติให้สาเร็จซึ่งผลของการขาดแคลนกาลังคนดั งกล่ าว จะมีส่วนโดยตรงต่อความไม่มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามนโยบาย
1.3 ด้านการจัดการสือ่ สารระหว่างองค์การและกิจกรรมนานโยบายไปปฏิบัติ จากแบบสอบถาม
พบว่า ค่ า เฉลี่ ย ความคิด เห็ น ของผู้รับบริ ก าร และผู้ ที่น านโยบายไปปฏิบัติ ที่ มีต่อ ปั จ จั ย ด้ า นการสื่อ สารระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับองค์การ และกิจกรรมในการนานโยบายไปปฏิบัตอิ ยู่ที่ 3.84 (ระดับมาก) หมายความว่า ผู้รับบริการ และ
ผู้ที่นานโยบายไปปฏิบัตมิ องว่าการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับองค์การ และกิจกรรมในการนานโยบายไปปฏิบัตมิ มี าก
พอสมควร เนื่องจากต้องมีการประสานงานกันระหว่างบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องการสื่อสารระหว่างชุมชนชน แสดง
ว่าการสื่อสารระหว่างองค์การ และกิจกรรมนานโยบายไปปฏิบัตมิ ผี ลต่อการนานโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับเอดเวอร์ดส (G.C. Edward. 1980: 295-297) กล่าวว่า
ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จหรือไม่ประสบความสาเร็จอีกปัจจัยหนึ่ง คือ การติดต่อสื่อสารการนานโยบายไป
ปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดผลดีนั้น การเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยกับบุคคลภายนอกมีส่วนสาคัญที่ช่วยทาให้การปฏิบัตงิ าน
ประสบผลสาเร็จ แต่ทั้งนีท้ ั้งนั้นจะต้องมีการสื่อสารที่ถูกต้องรวดเร็วต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพด้วย
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1.4 ด้านลักษณะขององค์การในการนานโยบายไปปฏิบัติ จากแบบสอบถาม พบว่า ค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นของผู้รับบริการ และผู้ที่นานโยบายไปปฏิบัติ ที่มีต่อปัจจัยด้ านลักษณะองค์การในการนานโยบาย ไป
ปฏิบัติอยู่ที่ 4.55 (ระดับมากที่สุด) หมายความว่า ผู้รับบริการ และผู้ที่นานโยบายไปปฏิบัติมองว่าลักษณะองค์การใน
การนานโยบายไปปฏิบัติมีความสาคัญต่อการนานโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากลักษณะขององค์การบริหารส่วนตาบล
เชียงบาน เป็นองค์กรขนาดกลางมีโครงสร้างของหน่วยงานที่ชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่การทางานในแต่ละด้านที่ชัดเจน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร และนานโยบาย ฯ ที่ได้รับมอบหมายมาแปลง และดาเนินการในนโยบายให้ออกมาเป็นวิธี
ปฏิบัติ และวิธีปฏิบัตินั้นจะต้องมุ่ง ให้บรรลุเป้าสาเร็จของนโยบาย แสดงว่าลักษณะขององค์การในการนานโยบายไป
ปฏิบัติมีผลต่อการนานโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัตซิ ึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ยังสอดคล้อง
กั บผลการศึก ษาของโดแนลเอสแวนมิเตอร์ และคาร์ ล อีแ วนฮอร์ น เขี ย นบทความเมื่อ ปี 1975 เรื่อ ง “The Policy
Implementation Process: A Conceptual Framework” (Van Meter; & Van Horn. 1975) ที่ พ บว่ า โครงสร้ า งที่ เ ป็ น
ทางการกับลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลแบบไม่เป็นทางการ และรวมไปถึงบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายใต้การ
นาส่งนโยบายไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วยจะมีอิทธิพลต่อเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์การเป็นการแสดงเจตจานง
ที่สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อองค์การในการนานโยบายไปปฏิบัติ ความสาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบัตจิ ึงขึ้นอยู่
กับสมรรถนะขององค์การในการนานโยบายไปปฏิบัตดิ ้วย
1.5 ด้านการกาหนดเงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง จากแบบสอบถาม พบว่า ค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นของผู้รับบริการ และผู้ที่นานโยบายไปปฏิบัตทิ ี่มีต่อปัจจัยด้านเงื่อนไขเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่ที่
4.15 (ระดับมาก) หมายความว่า ผู้รับบริการ และผู้ที่นานโยบายไปปฏิบัติมองว่าการนานโยบายไปปฏิบัติจะประสบ
ความสาเร็จจะต้องได้รับการสนับสนุนในเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แสดงว่าเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองมีผลต่อการนานโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ งไว้ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ เพราะการผลักดันให้โครงการดาเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของแมสมาเนียน และซาบาเตียร์ (D.A. Mazmanian; & P.A. Sabatier.
1980 : 538-560) การนานโยบายไปปฏิบัติจะประสบความสาเร็จจะต้องได้รับการสนับสนุนทางการเมือง และได้รับ
การสนับสนุนจากประชาชนด้วย
1.6 ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน จากแบบสอบถาม พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้รับบริการ
และผู้ที่นานโยบายไปปฏิบัติที่มีต่อปัจจัยด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานอยู่ที่ 4.30 (ระดับมากที่สุด) หมายความว่า
ผู้รับบริการ และผู้ที่นานโยบายไปปฏิบัติ มองว่าทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานมีผลต่อการนานโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุไปปฏิบัตซิ ึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนีอ้ าจเนื่องมาจากผู้ดาเนินนโยบาย มีทัศนคติในการปฏิบัติงานที่
ดีจริงการที่ผู้ดาเนินงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีต่อโครงการส่งผลให้การดาเนินโครงการอยู่ใน
ทิศทางที่ดีสอดคล้องกับผลการศึกษาของ โดแนลเอส แวน มิเตอร์ และคาร์ลอีแวน ฮอร์น เขียนบทความเมื่อปี ค.ศ.
1975 เรื่ อ ง“The PolicyImplementation Process : A Conceptual Framework” (Van Meter; & Van Horn. 1975) ที่ ว่ า
ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติที่มีตอ่ วัตถุประสงค์ของนโยบายทิศทางของทัศนคติที่มีต่อนโยบายนั้น มีผลต่อความสาเร็จใน
การนานโยบายไปปฏิบัตนิ โยบายที่ผู้ปฏิบัติจะนาไปปฏิบัตไิ ด้ดีต้องเป็นนโยบายที่ผู้ปฏิบัตเิ ข้าใจเห็นด้วย
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2. ผลจากการนานโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ
ผลจากการนานโยบายสวัสดิการเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัตใิ นพืน้ ที่ขององค์การบริหารส่วน ตาบลเชียง
บาน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้รับบริการ จานวน 330 คน แยกอภิปราย 2 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาแล้ว พบว่า ด้านคุณภาพชีวิตมีผลต่อการนา
นโยบายสวัสดิการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ผู้สูงอายุเมื่อได้รับบริการเบี้ยยังชีพแล้วทาให้สามารถ ดารงชีพ
ได้ รวมทั้งมีความสุข และสามารถพึ่งตนเองได้ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายสวัสดิการ เบีย้ ยังชีพ และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ผู้นานโยบายไปปฏิบัตทิ ี่ว่าเบีย้ ยังชีพเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพ ชีวติ ของผู้สูงอายุ
2.2 ด้ า นการด ารงชีวิ ต อยู่ ในครอบครั ว ชุ ม ชนได้ อ ย่ า งเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก
พิจารณาแล้ว พบว่า เมื่อได้รับบริการเบี้ยยังชีพแล้วทาให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพทาให้ได้รับการดูแลจากครอบครัว
มากขึ้น และมีรายได้ (รวมกับเบีย้ ยังชีพ) เพียงพอกับค่าใช้จ่าย รวมทั้งประชาชนในชุมชนมองผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
อย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้สูงอายุคนอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ที่ว่าเพื่อเป็นการประกันความมั่นคงให้กับผู้สูงอายุสามารถให้ดารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และเท่าเทียมกัน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรมีการกาหนดปฏิทินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการอย่างชัดเจน เพื่อที่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้ผู้สูงอายุในแต่ละ
เดือน ได้ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
2. นอกจากสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่รัฐบาลได้จัดสวัสดิการที่เป็นตัวเงินให้แก่ ผู้สูงอายุ แล้วควรมี
นโยบายสวัสดิการด้านการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง หรือมีภาวะพิการ ที่มีฐ านะยากจน และอาศัยอยู่เพียง
ลาพังเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุเหล่านีไ้ ด้รับการดูแล และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. เนื่องจากการดาเนินการนานโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติไม่มีแผนการประเมินการนา
นโยบาย ฯ ไปปฏิบัติที่แน่ชัด ดังนั้นผู้ศึกษาขอเสนอให้มีการศึกษาวิจัยในเรื่องการประเมินการนานโยบายสวัสดิการ
เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ เพื่อให้สามารถทราบผลการดาเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึน้
2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการนานโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไป
ปฏิบัติ เป็นการเลือกศึกษาตามทฤษฏี ทางด้านการนานโยบายไปปฏิบัติ ของแวน ฮอร์น และมิเตอร์ (Van Horn และ
Meter) ดังนัน้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษามากขึน้ ควรทาการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ด้านภาวะผู้นา, การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เป็นต้น
3. ควรทาการศึกษาพื้นที่การดาเนินงานอื่น ๆ เพื่อทาการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานรับทราบปัญหาที่
เหมือน หรือต่างสาเหตุกันเพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ที่มาของปัญหทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนา
งานต่อไป
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงราย
Affecting Staff Competency of Chiang Rai Provincial Land Office
อัศวิน แสงทองคา1* และ สุพัตรา วรรณสืบเชื้อ2
Atsawin Saengthongkham1* and Supattra Wannasubchae2
บทคัดย่อ
การศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานั กงานที่ ดินจั งหวั ด เชียงรายนั้น
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย แล ะ
ศึกษาระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย ศึกษาโดยวิธีเชิงปริมาณในกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย ซึ่งจานวนประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้การ
เลือกใช้กลุ่มประชากรทั้งหมด ในสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีจานวนทั้งหมด 95 คน โดยได้เก็บข้อมูล 90 คน
โดยยกเว้นหัวหน้าฝ่ายทั้งหมด 5 ฝ่าย เนื่องจากเว้นไว้เพื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยได้พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่
เป็นเพศชายโดยมีอายุระหว่าง 41-50 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่
ข้าราชการได้รับเงินเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 7-10 ปี ขึ้นไป โดยบุคลากร
สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย มีสมรรถนะในการทางานด้านความขยันหมั่นเพียรอยู่ในระดับสูง มีสมรรถนะในการ
ทางานด้านความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงาน โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีสมรรถนะในการทางานด้านความซื่อสัตย์
และภักดีตอ่ องค์การ โดยรวมแล้วอยู่ในระดับสูง แต่หากจาแนกรายข้อแล้วพบว่า บุคลากรบางรายยังมีความรู้สึกเป็น
เรื่องธรรมดาที่ทรัพย์สนิ ขององค์การเสียหายอยู่ในระดับปานกลาง (มีความรู้สกึ เฉยๆ) ผลการวิจัยครั้งนีท้ าให้สามารถ
เสนอแนะการเพิ่ม และรั กษาระดับสมรรถนะในการปฏิบัติง านได้ ดัง นี้ บุ ค ลากรควรหาแนวทางวิธีในการพัฒนา
สมรรถนะการทางานของบุคลากรสานักงานที่ ดินจังหวัด เชียงราย ผู้เกี่ยวข้องควรให้คาปรึกษา เพื่อให้บุคลากร
สามารถพัฒนา และรักษาระดับสมรรถนะในการทางาน ผู้ที่เกี่ยวข้องควรพยายามขจัดปัญหาภายในองค์กรที่เป็น
สาเหตุทาให้การทางานมีสมรรถนะลดลง ผู้มีส่วนช่วยเหลือ และส่งเสริมบุคลากรในการเพิ่มสมรรถนะในการทางาน
อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลรอบข้าง ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาระดับสมรรถนะของบุคลากร
คาสาคัญ: สมรรถนะ บุคลากรสานักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงราย สานักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงราย

Abstract
A study of “ Factors Affecting Staff Competency of Chiang Rai Provincial Land Office ” is to investigate
Factors Affecting Staff Competency of Chiang Rai Provincial Land Office as well as their performances towards
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their works. The authors utilize quantitative methods to the land-office personnel as a sample of interest. As for
the sample, 90 land-office personnel are chosen by the Purposive Sampling method. The results show that most
of the personnel in the sample are single men of age between 41-50 years old and most of them got bachelor
degrees. Most of the personnel earn their monthly salaries of around 20,001-30,000 baht and most of them have
been working as personnel for more than 7-10 years. On their competencies, the study indicates that those officers
have shown a very high degree of being hard-working, responsible, and committed. They have also shown a
very pleasurable degree of being royal and honest to the organization. However, some of the personnel are not
so responsive towards the situation that causes the properties of the organization to be damaged. Motivated from
the results, several suggestions towards increasing and maintaining competencies can be obtained. Personnel are
suggested to find solid methods for improving their competency in working while other related personnel are
suggested to support them in order to keep increasing and maintaining their competencies. Not only that, relevant
personnel should take care of problems arising in the organization that cause reduction in competencies. As far as
the Chiang Rai Provincial Land Office is concerned, any relevant personnel, such as chief officers, colleagues, or
other people around them, should be parts of the development of each personnel’s competencies.
Keywords: Competency , Staff Chiang Rai Provincial Land Office , Chiang Rai Provincial Land Office

บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองในระบบประชาธิปไตย มีหน่วยงานรัฐบาลเป็นหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศ มีหน้าที่ที่สาคัญ คือ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ ใช้จ่ายเงินในการป้องกันและรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุขและกิจการบางอย่าง เช่น การสร้างเขื่อน การ
สร้างถนนหนทาง การจัดให้มีไฟฟ้า ประปา ท่อ ทางระบายน้า และการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎร ฯลฯ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความจาเป็น และเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม รัฐบาลจึงต้องเป็นผู้จัดทา เพราะรัฐบาลมีหน้าที่ในการ
บาบัดทุกข์บารุงสุขให้แก่ราษฎร และต้องการให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี มีสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึงกันและมี
ความเสมอภาคกัน
กรมที่ดินเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มคี วามสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ ภารกิจด้านที่กรมที่ดินรับผิดชอบอยู่ คือ
ภารกิจตามประมวลกฎหมายที่ดิน การดาเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎร ให้บริการจดทะเบียนสิทธิ
และนิตกิ รรมเกี่ยวกับที่ดนิ และอสังหาริมทรัพย์ รังวัดออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงในที่ดนิ สาธารณประโยชน์และ
ในที่ราชพัสดุ การรังวัดและทาแผนที่ จัดที่ทากินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน ภารกิจตามกฎหมายอืน่ การ
ควบคุมการจัดสรรที่ดิน การจดทะเบียนอาคารชุด การควบคุมช่างรังวัดเอกชน ดังนั้นสมรรถนะการทางานของ
บุคลากรของสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย จึงเป็นสิ่งสาคัญ เนื่องจากการที่องค์การใด ๆ จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ได้อย่างมีสมรรถนะนั้น ส่วนหนึ่งจะต้องมาจากการที่บุคลากรมีขวัญกาลังใจ มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดีมี
ความพึงพอใจในการทางาน ดังนั้นหากบุคลากรของสานักงานที่ดิน จังหวัดเชียงราย มีสมรรถนะการทางานที่ดี ก็จะ
สามารถพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดขี นึ้ ได้ ซึ่งในระบบงานของข้าราชการนัน้ ยัง
มีการปฏิบัติงานต่ากว่ามาตรฐานที่มีอยู่ ขาดความคิดสร้างสรรค์ในผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรไม่
ตรงตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในการพัฒนาองค์กร ขาดความตั้งใจและขาดความพยายาม ขาดจิตสานึก
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ของการเป็ น ข้ าราชการในการให้บริ การต่อ ประชาชนผู้รับบริ การ ข้ า ราชการขาดความสนใจใฝ่รู้ สั่ ง สม ความรู้
ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ และนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ขาด
การดารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม ทั้งตามกฎหมายคุณธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และ
จรรยาข้าราชการและขาดความตัง้ ใจที่จะทางานร่วมกับผู้อ่นื ดังนัน้ สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย จึงจาเป็นที่จะต้อง
หาวิธีนาหลักการและแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยนาเอาสมรรถนะในการปฏิบัติงานมาใช้ภายใน
องค์กรซึ่งประกอบไปด้วย คุณลักษณะ 5 ด้าน คือ การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมจริยธรรม และการทางานเป็นทีม (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ พล
เรือน. 2553 : 7) โดยได้นาเอาคุณลักษณะทัง้ 5 ด้าน มาสรุปเป็นตัวแปรตามของกรอบความคิดได้ 3 ด้านคือ 1.ความ
ขยันหมั่นเพียร 2.ความรับผิดชอบและการเอาใจใส่งาน 3.ความซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร
จากแนวทางดังกล่าวทาให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย เพื่อนาข้อมูลไปปรับใช้ในการบริหารงานภายในและเพื่อส่งเสริมพัฒนาปัจจัยด้านที่มี
ผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาให้บุคลากรมีสมรรถนะในการทางานสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เป้าหมาย
ของสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสานักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสานักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปัจจัยด้านบุคคลของบุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายมี ผลด้านบวกกับระดับสมรรถนะในการ
ทางาน
2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากรของสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย มี ผลด้าน
บวกกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
3. ปัจจัยด้านความผูกพันกับหน่วยงาขนองบุคลากรของสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายมี ผลด้านบวกกับ
ระดับสมรรถนะในการปฏิบัตงิ าน
4. ปัจจัยด้านการทางานเป็นทีมของบุคลากรของสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายมี ผลด้านบวกกับระดับ
สมรรถนะในการปฏิบัตงิ าน
5. ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากรของสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย มี ผลด้าน
บวกระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
คาถามการวิจัย
1. การวิจัยนี้ต้องการศึกษาว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง ที่มผี ลต่อสมรรถนะการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสานักงาน
ที่ดนิ จังหวัดเชียงราย
2. บุคลากรสานักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงราย มีระดับสมรรถนะการปฏิบัตงิ านอย่างไร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านบุคคล
1. ความรู้ในงานที่รับผิดชอบ
2. ความพึงพอใจต่อสวัสดิการที่ได้รับ
3. ความคิดริเริ่มในการทางาน
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
1. ความชัดเจนของหน้าที่ และความรับผิดชอบในงาน
2. ความเหมาะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางาน
3. ความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือในการทางาน
4. ความเหมาะสมของจานวนบุคลากรกับงาน
ปัจจัยด้านความผูกพันกับหน่วยงาน
1. ความภาคภูมใิ จในหน่วยงาน
2. ความพร้อมที่จะปกป้องชื่อเสียงหน่วยงาน
3. ความทุ่มเทในการทางานเพื่อหน่วยงาน
4. ความตัง้ ใจในการทางานในหน่วยงานในระยะยาว
ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการทางาน
1. การมีโอกาสในการฝึกอบรม
2. การสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. ความพึงพอใจในความก้าวหน้าของตาแหน่งงาน
4. กาลังใจในการทางานให้กา้ วหน้า
ปัจจัยด้านการทางานเป็นทีม
1. การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
2. ความสามารถในการแก้ไขข้อขัดแย้ง
3. การเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน
4. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน

ระดั บ ของสมรรถนะในการ
ปฏิ บั ติ ง าน
1. ความขยันหมั่นเพียร
2. ความรับผิดชอบและ
การเอาใจใส่งาน
3. ความซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เลือกใช้กลุ่มประชากรทั้งหมด ในสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีจานวนทั้งหมด 95 คน
โดยได้เก็บข้อมูล 90 คน โดยยกเว้นหัวหน้าฝ่ายทั้งหมด 5 ฝ่าย เนื่องจากเว้นไว้เพื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการวิจัยใน
เรื่อ งนี้ต้อ งการทราบถึ งระดั บสมรรถนะ และปั จ จั ย ต่า ง ๆ ที่ ส่ ง ผลต่อ สมรรถนะในการปฏิบัติง าน ของบุ ค ลากร
สานักงานที่ดนิ จังหวัดเชียราย ซึ่งมีจานวนบุคลากรในสานักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงราย ทั้งหมด 90 คน ผู้ศึกษาจึงเลือก
กลุ่มประชากรทั้งหมด เพื่อให้ครอบคลุมทั้งสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ คือ
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แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบบปลายปิด (Close-end Questionnaire) การออกแบบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล จะประกอบด้วย
1. สถิ ติเชิง พรรณนา (Descriptive Statistic) เป็ น การบรรยายข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติเบื้อ งต้น ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage : %) ค่ า เฉลี่ ย (Arithmetic mean: X ) ซึ่ ง ผู้ ศึก ษาใช้ใ นการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปส่ ว นบุ ค คลและข้ อ มู ล
เกี่ ย วกั บงานของกลุ่ ม ประชากร ทั้ ง นี้ เพื่อ น ามาสรุ ปคะแนนค าตอบของตั ว แปรแต่ล ะตั ว ซึ่ ง จะใช้ใ นการทดสอบ
สมมติฐานต่อไป
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็นการใช้ค่าสถิตใิ นการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างตัวแปรต้นและตัว
แปรตาม เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ได้กาหนดไว้ โดยใช้สถิติ Pearson Correlation เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร 2 ตัวที่อยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ค่าที่ได้เรียกว่า "สัมประสิทธิ์สัมพันธ์" โดยปกติจะมีค่า
อยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00
เกณฑ์การแปลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
1. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่า
.81 ขึ้นไป
มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
2. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่าระหว่าง .41-.60
มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
3. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่าระหว่าง .20-.40
มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่า
4. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่าต่ากว่า .20
มีความสัมพันธ์กันในระดับต่า

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 อายุระหว่าง 4150 ปี จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 31.11 สถานภาพโสด จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 การศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 51.11 ตาแหน่งเป็นข้าราชการ จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 42.22 ได้รับ
เงินเดือน 20,001-30,000 บาท จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 57.78 และมีระยะเวลาในการปฏิบัตงิ าน มากกว่า 710 ปี ขึน้ ไป จานวน 42 คนร้อยละ 46.67
ตอนที่ 2 ลักษณะของปัจจัยในด้านการปฏิบัตงิ าน
พบว่า ปัจจัยในด้านการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสานักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงราย อยูใ่ นระดับมาก 3 ปัจจัย คือ
ปัจจัยด้านความผูกพันกับหน่วยงาน ( X =3.96) ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของบุคคล ( X =3.72) และปัจจัยด้าน
การทางานเป็นทีม ( X =3.64) และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ( X =
3.34) และปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการทางาน ( X =3.03) ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดของปัจจัยแต่ละด้าน ดังนี้
1. ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของบุคคล โดยรวมมีความคิ ดเห็ นอยู่ในระดั บมาก ( X =3.72) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ท่านมี
ความสามารถในการสื่อสารกับบุคลอื่น ( X =3.86) รองลงมา คือ ท่านมีความรู้ตรงกับงานที่ท่านรับผิดชอบ ( X =
3.77) และท่านใช้ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในการทางาน ( X =3.54) ตามลาดับ
2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.34)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก 2 ข้อ คือ ขอบเขตหน้าที่ในการทางานของท่านถูกระบุไว้
ชัดเจน ( X =3.80) รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมในที่ทางานของท่านเหมาะสมต่อการทางาน ( X =3.59) และมีความ
- Proceedings -

999

คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ คือ ในองค์กรของท่านมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน ( X =3.33) องค์กรของ
ท่านมีอุปกรณ์ เครื่องมือพร้อมในการทางาน ( X =3.02) และจานวนบุคลากรเมื่อเปรียบเทียบกับงานมีความเหมาะสม
( X =2.99) ตามลาดับ
3. ปัจจัยด้านความผูกพันกับหน่วยงาน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.96) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ท่านพร้อมจะทุม่ เทการ
ทางานให้องค์กรของท่านเจริญก้าวหน้า ( X = 4.09) รองลงมา คือ ท่านพร้อมที่จะปกป้องชื่อเสียงขององค์กรของท่าน
( X = 4.04) ท่านภูมิใจที่ทางานที่สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย ( X =3.99) และท่านตั้งใจที่จะทางานให้องค์กรของ
ท่านจนกว่าจะเกษียณอายุ ( X = 3.73) ตามลาดับ
4. ปัจจัยด้านการทางานเป็นทีม โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.64) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมากทุกข้อ เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ท่านมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน ( X = 3.82) รองลงมา คือ บุคลากรในองค์กรของท่านเปิดรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน ( X =
3.66) บุคลากรในองค์กรของท่านมีความสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ( X =3.59) และท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ ( X = 3.51) ตามลาดับ
5. ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการทางาน โดยรวมมีความคิดเห็ นอยู่ในระดั บปานกลาง ( X =3.03) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ มี
ความรู้สึกมีกาลังใจในการทางานให้ก้าวหน้า ( X = 3.30) รองลงมา คือ ท่านมีโอกาสได้เข้าร่วมในการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มความรู้ความชานาญ ( X = 2.99) องค์กรของท่านให้การสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ ( X = 2.92) และมี
ความพอใจในความก้าวหน้าของตาแหน่งการงาน ( X = 2.74) ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ระดับของสมรรถนะในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสานักงานทีด่ ินจังหวัดเชียงราย
พบว่า สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับสมรรถนะสูง
( X = 3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีสมรรถนะอยู่ในระดับสูงทุกด้าน เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย
คือ ด้านความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงาน ( X = 4.03) ด้านความซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร ( X = 3.97) และด้าน
ความขยันหมั่นเพียร ( X = 3.77) ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดของสมรรถนะแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านความขยันหมั่นเพียร โดยรวมมีสมรรถนะอยู่ในระดับประสิทธิภาพสูง ( X = 3.77) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีสมรรถนะอยู่ในระดับประสิทธิภาพสูง 2 ข้อ คือ มาปฏิบัตงิ านก่อนเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ
( X = 4.38) รองลงมา คือ มาปฏิบัติงานก่อนเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ ( X = 3.99) และมีสมรรถนะอยู่ใน
ระดับประสิทธิภาพปานกลาง 2 ข้อ คือ ลาป่วย ลากิจ โดยไม่มีเหตุผลอยู่เสมอ ( X = 3.33) และความขยันและตัง้ ใจใน
การทางานขึน้ อยูก่ ับอารมณ์เป็นหลัก ( X = 3.22)
2. ด้านความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงาน โดยรวมมีสมรรถนะอยู่ในระดับประสิทธิภาพสูง ( X = 4.03)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีสมรรถนะอยูใ่ นระดับประสิทธิภาพสูง 3 ข้อ คือ ปฏิบัตงิ านด้วยความละเอียดรอบคอบ
ทันเวลา ( X = 4.35) รองลงมา คือ มีการติดตามงานที่ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา ( X = 4.09) และเมื่องานที่ปฏิบัติเกิด
ผิ ดพลาด ท่ านปรั บปรุ งแก้ ไขอยู่เสมอ ( X = 4.05) มีสมรรถนะอยู่ในระดั บประสิ ทธิ ภาพปานกลาง 1 ข้ อ คื อ ขณะ
ปฏิบัตงิ านไม่สามารถแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานได้ ( X = 3.07) และมีสมรรถนะอยูใ่ นระดับประสิทธิภาพต่า 1 ข้อ คือ
ขาดการทุ่มเท และเอาใจใส่ต่อหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ ( X = 2.45)
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3. ด้านความซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร โดยรวมมีสมรรถนะอยู่ในระดับประสิทธิภาพสูง ( X = 4.05) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีสมรรถนะอยู่ในระดับประสิทธิภาพสูง 3 ข้อ คือ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ภักดีต่อองค์กร ( X = 4.40) รองลงมา คือ เต็มใจให้ความช่วยเหลือในงานนอกเหนือจากงานประจา ( X = 4.27) และ
เมื่อมีบุคคลอื่นกล่าวหาองค์กรของท่านในทางไม่ดี ท่านจะชี้แจงให้ทราบด้วยเหตุผลที่ชัดเจน ถูกต้อง ( X = 4.00)
มีสมรรถนะอยู่ในระดับประสิทธิภาพน้อย 2 ข้อ คือ รู้สึกว่าองค์กรไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ( X = 2.59) และรู้สึกเป็น
เรื่องธรรมดาที่ทรัพย์สินขององค์กรเสียหาย ( X = 2.38)
ตอนที่ 4 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จจั ย ในการปฏิ บั ติง านที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย พบว่า
1. ปัจจัยในการปฏิบัตงิ านด้านบุคคลของบุคลากรของสานักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงราย ไม่มคี วามสัมพันธ์กับ
ระดับสมรรถนะในการทางาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากรของสานักงานที่ดิน จังหวัด
เชียงราย ไม่มคี วามสัมพันธ์กับระดับสมรรถนะในการทางาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
3. ปัจจัยในการปฏิบัตงิ าน ด้านความผูกพันกับหน่วยงาน ของบุคลากรของสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
ไม่มคี วามสัมพันธ์กับระดับสมรรถนะในการทางาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
4. ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านการทางานเป็นทีมของบุคลากรของสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย ไม่มี
ความสัมพันธ์กับระดับสมรรถนะในการทางาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
5. ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากรของสานักงานที่ดินจังหวัด
เชียงราย ไม่มคี วามสัมพันธ์กับระดับสมรรถนะในการทางาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
6. แต่จากการวิเคราะห์เพิ่มเติม พบว่า ปัจจัยทุกด้านโดยรวมแล้ว มีความสัมพันธ์กับ สมรรถนะในการ
ทางาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการศึกษา เรื่อง “ปัจจัยที่สง่ ผลต่อสมรรถนะการทางานของบุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย” พบ
ประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับสมรรถนะสูง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีสมรรถนะอยู่ในระดับสูงทุกด้าน เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านความ
รั บผิ ด ชอบและเอาใจใส่ในงาน ด้ า นความซื่อ สัต ย์และภัก ดีต่อองค์ กร และด้ า นความขยั น หมั่ นเพียร ที่เป็ น เช่นนี้
เนื่องจากว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลที่ทุกคนมีและใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อผลักดันให้ผล
การปฏิบัติงานบรรลุตาม เป้าหมาย ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ได้แก่ ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสัง คม
ลักษณะ นิสัยส่วนบุคคล ตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธีการคิด ความรู้สึกและการกระทา ซึ่งลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นงานที่บุคลากรทุกคนต้องมีความรับผิดชอบและต้องเอาใจใส่ในงานสูง ต้องยึดความถูกต้องตามหลักของกฎหมาย
เป็นสาคัญ ต้องมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อประชาชนผู้มารับบริการ ตัวเอง และองค์กร คานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็น
สาคัญ และต้องมีความขยันหมั่นเพียร เพราะลักษณะงาน เป็นงานที่ต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถ ความขยัน และ
อดทน เพื่อให้การปฏิบัตงิ านบรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับพันธกิจของกรมที่ดิน คือ คุ้มครองสิทธิด้านที่ดนิ ให้แก่
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ประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย มีการทางานอย่างเป็นเอกภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งในระดับ
นโยบายและการปฏิบัติ ซึ่งผลการศึกษาครัง้ นี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทิราวรรณ พันธ์หมุด (2559); รุจิรา แสง
ผา (2559) ผลการวิจัยพบว่า ระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 1 ด้าน และอยู่ในระดับมาก จานวน 4 ด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย
ดังนี้ ด้านการยึดมั่นในความต้องถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ด้านบริการที่ดี ด้านการทางานเป็นทีม ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ และด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ตามลาดับ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วันเพ็ญ นิลนา
รถ (2553) ที่ศึกษาสมรรถนะหลักกับประสิทธิผลในการปฏิบัตงิ านของข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะหลัก อยู่ในระดับมาก โดยมิติการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ส่วนมิติ
จิตสานึกด้านการให้บริการ มิติคุณธรรมและจริยธรรม มิติการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มิติการทางานเป็นทีม มิติ
ความรู้ดา้ นแรงงาน และมิตภิ าวะผู้นา อยู่ในระดับมาก
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการทางานของบุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา พบว่า
ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความผูกพันกับหน่วยงาน ด้านการ
ทางานเป็ น ที ม และด้ า นความก้ า วหน้า ในการปฏิบัติง านของบุ ค ลากรของส านั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด เชี ย งราย ไม่มี
ความสัมพันธ์กับระดับสมรรถนะในการทางาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจ
เนื่องมาจากบุคลากรแต่ละตาแหน่งมีความสามารถเฉพาะตัวอยู่แล้ว และมีคุณสมบัตเิ หมาะสมกับลักษณะของงานที่
ปฏิบัติเป็นอย่างดี ถึงแม้จะเจอสภาพแวดล้อมในการทางานเป็นอย่างไร ก็ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งนั้นๆ ได้ สอดคล้อ งกับแนวความคิดของ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งกล่าวว่า
“สมรรถนะ คือ คุณลักษณะพื้นฐานเชิงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถและ
คุณลักษณะอื่นๆ ที่ทาให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ในองค์กร”กล่าวคือ การที่
บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได้ มักจะต้องมีองค์ประกอบของทั้งความรู้ทักษะ/ความสามารถ และ
คุณลักษณะอื่นๆ ตัวอย่างเช่น สมรรถนะการบริการที่ดี ซึ่งอธิบายว่า “สามารถให้บริการที่ ผู้รับบริการต้องการได้ ”
นัน้ หากขาดองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ความรู้ในงานหรือทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่น อาจต้องหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์และ
คุณลักษณะของบุคคลที่เป็นคนใจเย็น อดทน ชอบ ช่วยเหลือผู้อ่ืนแล้ว บุคคลก็ไม่อาจจะแสดงสมรรถนะของการ
บริ ก ารที่ ดี ด้ ว ยการให้ บริ ก ารที่ ผู้ รับบริ ก ารต้อ งการได้ สอดคล้ อ งกั บผลการวิจั ย ของ ปวีนิต ย์ มากแก้ ว (2557)
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถและทักษะในการทางาน การบริการที่ดี การทางานร่วมกันเป็นทีม ไม่มีอิทธิต่อ
สมรรถนะการทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยของ ศศิธร จิมากรณ์
(2556) ได้ศึกษาสมรรถนะหลักกั บประสิ ทธิผลในการปฏิบัติงานของเลขานุก าร สานักงานศาล ด้านการมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ ด้านจิตสานึกด้านการให้บริการ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และด้าน
การทางานเป็นทีม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อทาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สมรรถนะหลักมีอิทธิพลต่อ
ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของเลขานุ ก าร ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม ได้ ร้ อ ยละ 67.9 ซึ่ ง ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและเป็นไปในทิศทางเชิงบวก ได้แก่ การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ จิตสานึกด้านการให้บริการ
และการพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ว นตั ว แปรคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม การท างานเป็ น ที ม ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ ง านของเลขานุ ก ารส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม ที่ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ .05 สอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยของ ภัทรีย์ จันทรกองกุล (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาและสมรรถนะในการทางานของ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: กรณีศึกษาบริษัท ตลาด ดอทคอม จากัด พบว่า ไม่มีปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยใดที่
มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการทางานของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในบริษัทตลาด ดอท คอม จากัด
- Proceedings -

1002

ดังนั้น ปัจจัยส่วนบุคคลจึงไม่สามารถนามาหาค่าความแตกต่างหรือพยากรณ์สมรรถนะในการทางานของบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในบริษัทได้ นอกจากนั้นพบว่า ไม่มีปัจจัยด้านความพึงพอใจด้านใดที่มีความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะการทางานของบุคลากรในบริษัท ตลาด ดอท คอม จากัด ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วันเพ็ญ นิล
นารถ (2553) ได้ศึกษาสมรรถนะหลักกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะหลักและสมรรถนะรายมิตขิ องข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มี
สหสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ปิยะวรรณ มารวิชัย (2550) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ ส่งผลต่อสมรรถนะปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อีซี่ บาย จากัด
(มหาชน) พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทางานมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัตงิ านของพนักงานบริษัท อีซี่
บาย จากัด (มหาชน)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
จากการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมแล้ว บุ คลากรของสานักงานที่ ดิน จัง หวั ดเชีย งราย มีค วามคิ ดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคลอยู่ในระดับดีมาก (เห็นด้วยมาก) โดยมีขอ้ เสนอแนะจาแนกในแต่ละด้าน ดังนี้
1.1 ด้านบุคคล
1.1.1 ความรู้ในงานที่รับผิดชอบ มีความเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละคนอยู่แล้ว โดยเห็นด้วยในระดับ
ดีมาก ซึ่งหมายถึง เห็นด้วยมาก ดังนั้น หากผู้บริหารองค์กร เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ตรงกับ
ความรู้ความสามารถ ความถนัด มอบหมายงานบุคลากรมีความถนัดและเหมาะสม จะทาให้การทางานของบุคลากร
ภายในองค์กรมีสมรรถนะเพิ่มสูงขึน้
1.1.2 ความพึงพอใจต่อสวัส ดิการที่ได้รับ มีความเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละคนอยู่แล้ว โดยเห็น
ด้วยในระดับดีมาก หมายถึงเห็นด้วยมาก ดังนั้น องค์กรควรมีการสอบถามถึงความต้องการในสวัสดิการด้านต่าง ๆ
ของบุคลากร เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาสวัสดิการให้กับบุคลากร เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้บุคลากร
รู้สกึ รักและผูกพันต่อองค์กร ซึ่งจะส่งให้การทางานของบุคลากรมีสมรรถนะสูงยิ่งขึน้
1.1.3 ความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน พบว่า บุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน องค์กรควรมีการศึกษาประโยชน์ของความขัดแย้งภายในองค์กร
และศึกษาแนวทางลดการขัดแย้งภายในองค์กร ส่งเสริมให้เกิดการทางานเป็นทีม เพื่อให้การทางานของบุคลากรมี
สมรรถนะสูงยิ่งขึน้
1.1.4 ความคิดริเริ่มในการทางาน บุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย มีความคิดริเริ่มในการ
ทางานอยู่ในระดับดีมาก องค์กรควรส่งเสริมบุคลากรที่มีความคิดริเริ่มให้มีการพัฒนาเพื่อยกระดับขององค์กร และ
ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดริเริ่มในการทางาน เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรและพัฒนาการทางานให้มีสมรรถนะ
ยิ่งขึน้
1.2 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัตงิ าน
1.2.1 ขอบเขตหน้า ที่ ใ นการทางาน ผู้ วิจั ย เห็ น ว่า บุ ค ลากรมีค วามคิ ด เห็ น ต่อ ความชัด เจนของ
ขอบเขตหน้าที่ในการทางานอยู่ในระดับดีที่สุด ซึ่งหมายถึงเห็นด้วยที่สุดในด้านการแบ่งขอบเขตหน้าที่ในการปฏิบัตงิ าน
ดังนั้นองค์กร หรือผู้บังคับบัญชาควรมีการแบ่งขอบเขตหน้าที่ในการทางานให้ชัดเจนรวมทั้งแจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้ ทราบ
และทาความเข้าใจในขอบเขตการทางานของตนเองด้วยความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมบุคลากรมีความคิดเห็น
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เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางานอยู่ในระดับดีมาก หมายถึง เห็นด้วยว่าเหมาะสมมากอย่างไรก็ตามองค์กรควรมี
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีและเหมาะ สมในการทางาน เพื่อให้การทางานของบุคลากรมีสมรรถนะความพร้อม
ของอุปกรณ์เครื่องมือบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมืออยู่ในระดับดีที่สุด ซึ่งหมายถึง
เห็นด้วยว่าความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือในการทางานมีความเหมาะสมที่สุดในการมีส่วนช่วยให้การทางานมี
สมรรถนะ ดังนั้นองค์กรควรรักษามาตรฐานความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือในการทางานไว้ และหมั่นสอบถาม
บุคลากรอยู่เสมอถึงความต้องการ และความสะดวกในการใช้อุปกรณ์เพื่อส่งเสริมให้การทางานมีสมรรถนะ
1.2.2 จานวนบุคลากรเมื่อเปรียบเทียบกับงาน ปริมาณงานในสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย มี
ความเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละคนอยู่แล้ว โดยเห็นด้วยในระดับดีมาก ซึ่งหมายถึงเห็นด้วยมาก แสดงถึงความเอาใจ
ใส่ที่องค์กรมีตอ่ บุคลากรแต่ละคน และบุคลากรก็สามารถทางานในองค์กรได้อย่างมีความสุขไม่เคร่งเครียด เนื่องจาก
ปริมาณงานมีความเหมาะสม ส่งผลให้การทางานมีสมรรถนะมากยิ่งขึ้น
ด้านความผูกพันกับหน่วยงาน
1.2.3 ความภาคภู มิใ จในการทางาน ผู้ วิจั ย เห็ น ว่า บุ ค ลากรมีค วามภาคภู มิใ จในการทางานที่
สานักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงราย ในระดับดีที่สุด ซึ่งองค์กรควรปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนมีความภาคภูมิใจในองค์กรของ
ตนเอง เพื่อให้เกิดความผูกพันกับหน่วยงานความพร้อมที่จะปกป้องชื่อเสียงขององค์กรบุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัด
เชียงราย มีความพร้อมที่จะปกป้องชื่อเสียงขององค์กร โดยอยูใ่ นระดับดีมาก ดังนัน้ องค์กรควรเป็นแบบอย่างที่ดี และ
ควรทาความเข้าใจกับบุคลากรในเรื่องต่าง ๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้บุคลากรรู้สกึ ผูกพัน และเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร ความพร้อมทุ่มเทการทางานให้กับองค์กรเจริญก้าวหน้าโดยรวมแล้วบุคลากรมีความพร้อมทุ่มเทการ
ทางานให้กับองค์กรในระดับดีที่สุด อาจเนื่องจากสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรที่เป็นหน่วยงานรัฐบาล
การทางานให้องค์กร ถือว่าเป็นการทางานเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติอยูแ่ ล้วความตั้งใจทางานให้องค์กรจนกว่าจะ
เกษียณอายุโดยรวมแล้วบุคลากรมีความตั้งใจทางานให้องค์กรจนกว่าจะเกษียณอายุในระดับดีมาก อาจเนื่องจาก
สานักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรที่เป็นหน่วยงานรัฐบาล บุคลากรโดยส่วนมากเป็นข้าราชการ และพนักงาน
ราชการ ซึ่งโดยปกติขา้ ราชการจะปฏิบัตงิ านราชการจนเกษียณอายุอยูแ่ ล้ว
1.3 ด้านการทางานเป็นทีม
1.3.1 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน บุคลากรสานักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงราย มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อร่วมงานอยูใ่ นระดับดีมาก ซึ่งองค์กรควรเปิดกว้างให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความ
คิ ด เห็ น ในการทางานกั น อย่า งเหมาะสม เพื่อ เป็ น การแลก เปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นการทางาน ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารทางานมี
สมรรถนะยิ่งขึ้นการเปิดรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนบุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย มีการเปิดรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเป็นสิ่งดีที่บุคลากรมีความเปิดกว้าง เป็นการไม่ยากที่จะพัฒนาองค์กรให้มี สมรรถนะ
ยิ่งขึน้ ดังนัน้ องค์กรควรมีการเปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรด้วย
1.3.2 ความสามารถในการแก้ไขข้อขัดแย้ง บุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสามารถในการแก้ไขข้อขัดแย้งอยู่ในระดับดีมาก หมายถึงบุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย มี
ความสามารถในการแก้ไขข้อขัดแย้งดีมาก ซึ่งตามจริงแล้ว การที่องค์กรมีความขัดแย้งไม่ใช่เป็นเรื่องดี ในบางครั้ง
ความขัดแย้งอย่างเหมาะสมช่ว ยให้ องค์ก รมีความพั ฒนา และมีการริเริ่มใหม่ ๆ ทา ให้องค์กรมี สมรรถนะยิ่ ง ขึ้น
ความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มี สมรรถนะบุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มี สมรรถนะ อยู่ในระดับดีมาก หมายถึงบุคลากรรู้สึกว่าตนเอง
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เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีสมรรถนะมาก จึงเป็นเรื่องดีที่บุคลากรมีความมั่นใจในองค์กรของตัวเอง ทา ให้การทางาน
มีสมรรถนะ ซึ่งองค์กรเองควรรักษาสมรรถนะของหน่วยงานเอาไว้
1.4 ด้านความก้าวหน้าในการทางาน
1.4.1 โอกาสในการเข้าร่วมการฝึกอบรม บุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับโอกาสในการเข้าร่วมการฝึกอบรมอยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่าบุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ความรู้ ค วามชานาญดี ม าก ซึ่ ง องค์ ก รต้อ งมีส่ ว นในการส่ ง เสริ ม ให้ บุค ลากรได้ รับโอกาสในการอบรม โดยปกติ
ส านั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด เชี ย งราย มีก ารสอบถามความต้อ งการในการพั ฒ นาอบรมของบุ ค ลากร ในแผนพั ฒ นา
รายบุคคลทุกปี อยู่แล้ว ดังนัน้ องค์กรควรทาอย่างเป็นประจา ทุกปี และมีหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อยู่
เสมอเพื่อให้งานมีสมรรถนะยิ่งขึน้
1.4.2 การสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น บุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ อยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนให้บุคลากร
สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย มีการศึกษาต่อดีมาก เป็นการดีที่องค์กรมีการสนับสนุนในด้านการศึกษา โดยองค์กร
ควรทาความเข้าใจในเรื่ องของเวลาและภาระการศึกษาที่บุคลากรได้รับ และตัวบุคลากรเองก็ควรแบ่งเวลาอย่าง
เหมาะสมไม่ให้กระทบกระเทือนกับภาระหน้าที่งานที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อให้การทางานมีสมรรถนะยิ่งขึน้
1.4.3 ความพอใจในความก้าวหน้าของตาแหน่งงาน บุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย มี
ความพอใจในความก้าวหน้าของตาแหน่งงานอยู่ในระดับดีมาก องค์กรที่ดีควรมีแผนความก้าวหน้าในอาชีพ หรือ
ตาแหน่งงานที่ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรสามารถวางแผนความก้าวหน้าในการทางานของตนเองได้อย่างเหมาะสม เป็น
ส่วนช่วยให้เกิดการทางานที่มีสมรรถนะความมีกาลังใจในการทางานให้ก้าวหน้ าบุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัด
เชียงราย มีกาลังใจในการทางานให้ก้าวหน้าอยู่ในระดับดีที่สุด ซึ่งองค์กรเองควรมีการเพิ่มขวัญกาลังใจให้กับบุคลากร
อยู่เสมอเพื่อให้การทางานของบุคลากรมีสมรรถนะ
2. ข้อเสนอแนะในการเพิ่มและรักษาระดับสมรรถนะในการปฏิบัตงิ าน
งานวิจัยนี้พบผลของระดับสมรรถนะในการทางานของบุคลากร ดังนัน้ ผลในการวิจัยครั้งนีจ้ ึงสนับสนุน
ให้บุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย ที่มีระดับสมรรถนะในการทางานในระดับปานกลาง ควรหาแนวทางเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะในการทางานและจากผลการวิจัยบุคลากรโดยส่วนใหญ่มปี ระดับสมรรถนะในการทางานอยูใ่ นระดับสูง
ดังนัน้ ควรหาแนวทาง ในการพัฒนาการทางานของบุคลากรให้มีสมรรถนะมากยิ่งขึ้น โดยข้อเสนอแนะสามารถจาแนก
เป็นแต่ละด้านได้ ดังนี้
2.1 ด้านความขยันหมั่นเพียร บุคลากรสานักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงราย มีสมรรถนะในการทางานด้าน
ความขยันหมั่นเพียร อยู่ในระดับสูง ซึ่งหากจาแนกรายข้อแล้ว พบว่า ยังมีบุคลากรที่มีการลาป่วย ลากิจ โดยไม่มี
เหตุผลอยู่เสมอ ซึ่งอยู่ในระดับน้อย ดังนัน้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะการทางานด้านความขยันหมั่นเพียรในการ
ทางานมากยิ่งขึ้น องค์การควรพิจารณาและเอาใจใส่บุคลากรที่มักมีการลาป่วยและลากิจโดยไม่ มีเหตุผล เพื่อทราบ
ถึงปัญหาของบุคลากร และทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณการลาป่วย และลากิจโดยไม่มีเหตุผลต่อไป
2.2 ด้านความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงาน บุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย มีสมรรถนะ
ในการทางานด้านความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงาน โดยรวมอยู่ในระดับสูง แต่หากจาแนกรายข้อแล้วพบว่าในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ในขณะปฏิบัติงานไม่สามารถแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานได้โดยอยู่ในระดับปานกลาง ดังนัน้
องค์การควรพิจารณาถึงทัศนคติในการทางาน และพฤติกรรมการทางานของบุคลากร เพื่อทราบว่าบุคลากรท่าน
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ใดบ้างที่ไม่สามารถแยกเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวออกจากกัน และเมื่อพบแล้วองค์การควร มีแนวทาง และนโยบาย
เพื่อแก้ไข และเพิ่มสมรรถนะการทางานต่อไป
2.3 ด้านความซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์การ บุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย มีสมรรถนะใน
การทางานด้ านความซื่ อสั ต ย์แ ละภั กดี ต่อองค์การ โดยรวมแล้ว อยู่ในระดั บสูง แต่ห ากจาแนกรายข้อ แล้ วพบว่า
บุ ค ลากรบางรายยั งมีความรู้ สึก เป็ น เรื่องธรรมดาที่ ทรั พ ย์สิน ขององค์ การเสี ย หาย อยู่ใ นระดั บปานกลาง ดั ง นั้น
องค์การควรพิจารณาถึงทัศนคติในการทางาน และพฤติกรรมการทางานของบุคลากร เพื่อทราบถึงสาเหตุที่บุคลากร
ไม่รู้สึกรับผิดชอบในทรัพย์สินขององค์การเสียหาย และองค์การเองควรมีการปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตสานึกร่วมกันใน
การรักษาทรัพย์สนิ ของราชการ
ผลการวิจัยครั้งนี้ ทาให้สามารถเสนอแนะ การเพิ่ม และรักษาระดับสมรรถนะในการปฏิบัตงิ าน ได้ดังนี้
1. ผู้บริหารควรหาแนวทางและวิธีพัฒนาสมรรถนะการทางานของบุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
ที่เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละบุคคล
2. ผู้บริหารควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม
3. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน
4. ผู้บริหารต้องเป็นผู้ให้คาปรึกษา และแนะนาแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากร
สามารถพัฒนาและรักษาระดับสมรรถนะในการทางาน
5. เมื่อเกิดความขัดแย้งในองค์กร ผู้บริหารต้องหาแนวทาง/วิธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้คลี่คลายโดยเร็ว
และเกิดความเป็นธรรมกับผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อช่วยลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นอีกภายหลัง
6. ผู้มีส่วนช่วยเหลือและส่งเสริมบุคลากรในการเพิ่ม สมรรถนะในการทางาน อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลรอบข้าง ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาระดับสมรรถนะของบุคลากร
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการวิจัยแบบผสมผสานเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกมากยิ่งขึน้
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบระดับสมรรถนะในการทางานของบุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย ที่
ปฏิบัตงิ านในสานักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงราย เปรียบเทียบกับระดับสมรรถนะในการทางานของบุคลากรสานักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงราย (สาขาอื่นๆ) และสานักงานที่ดนิ จังหวัดอื่น ๆ
3. ควรศึกษากลยุทธ์ที่ใช้ในการเพิ่มสมรรถนะการทางานทีห่ ลากหลายวิธี เพื่อนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บุคคล ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานที่ ดินจังหวัดเชียงราย
สาเร็จได้ด้วยความกรุณาจากบุคลากรและผู้ทรงคุณ วุฒิหลายท่านที่ไ ด้อนุ เคราะห์ให้ความช่วยเหลือ อย่างดีย่ิง
โดยเฉพาะ รองศาสตราจารย์ ร้อยเอก ทันตแพทย์หญิง ดร.สุพัตรา วรรณสืบเชื้อ ที่ได้ กรุณาให้ความเอาใส่ติดตาม
และให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทาการศึกษาครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณ
ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ให้คาแนะนา ปรับปรุงเนื้อหาของเครื่องมือที่
ใช้เพื่อให้มคี วามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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ขอขอบคุณ คณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัย
พะเยา ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
ขอขอบพระคุณ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนผู้ใต้บังคับบัญชาทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทาให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และได้ผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงการทางาน เป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานมากยิ่งขึ้น
ขอบคุณ ทุกคนในครอบครัวที่ให้การสนับสนุน ให้กาลังใจและความห่วงใยเสมอมา
สุดท้ายนี้ คุณค่าความดีอันเกิดจากประโยชน์ของการศึกษาครั้งนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณ คุณพ่อ
คุณแม่ บรรดาคณาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีสว่ นช่วยให้การศึกษาครัง้ นี้ให้สาเร็จได้ด้วยดี
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา
Motivation of Supporting staffs at University of Phayao
เบญจมาศ จินตสมิทธิ์1* และ สุรเชษฐ์ ชิระมณี2
Benjamas Jintasmith1* and Surachet Chiramanee2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลาปฏิบัติงาน กับปัจจัยที่มีผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากร สายบริการ จานวน 267 คน จากหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา 43 หน่วยงาน เครื่องมือทีใ่ ช้ ได้แก่ แบบสอบถาม สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย t-test วิเคราะห์ความแปรปรวน One-way
ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 56.18 และ
เป็นเพศชาย จานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 43.82 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อระดับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร สายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยภาพรวมมีระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 3.549 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านลักษณะการบริหารงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.783
ส่วนการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และ
ระยะเวลาปฏิบัตงิ าน มีแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ: แรงจูงใจ บุคลากรสายบริการ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยจูงใจ

Abstract
The purposes of this study were to study the Motivation of Supporting staffs at University of Phayao as
well as investigating the relationships among factors (gender, age, marriage status, education level, Salary and
working experience) with Factors influencing job motivation. The samples were 267 service staff from departments
within the University of Phayao 43 units. The data were collected by using a questionnaire. The data were
analyzed by using descriptive statistics were 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 0.05
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The study found that most of samples were female 150 persons accounted for 56.18% and is male 117
persons accounted for 43.82%. The analysis of data overall, it was found that Incentive factor affecting Work
Motivation of Service Staff of the University of Phayao. Motivation level is very high average total 3.549 The
highest mean is the administration average 3.783
The hypothesis test found that personal factors were gender, age, marriage status, education level,
Salary and working experience not different Statistically significant at the 0.05.
Keywords: Motivation, Service Staff, Personal factors, Incentive factor

บทนา
ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ ภูมิภาค สังคม จวบจนถึงระดับบุคคล
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สง่ ผลในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านสังคมความเป็นอยู่ รายได้ รวมทั้งการปฏิบัติงานของบุคลากร
และประชาชนทั่ ว ไป ส าหรั บประเทศไทยที่ ผ่ านมาได้ เผชิญกั บสภาวะวิก ฤติ ทางเศรษฐกิ จอย่างรุ นแรง และยั งมี
ผลกระทบต่ อ เนื่ อ งมาจนถึ ง ปั จ จุ บั น ทั้ ง นี้ ห ากมองในระดั บ องค์ ก ารทุ ก ๆ กลุ่ ม มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพของตนเองกับคู่แข่ง ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ขององค์กร
เพื่อให้เห็นความสาคัญและความเร่งด่วนในการปรับเปลี่ยน และเพื่อให้ตระหนักอย่างแท้จริงว่าหากไม่เปลี่ยนแปลง
ตนเองในขณะที่สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจจะนาองค์กรไปสู่ความหายนะ
หรือความล้มเหลว ยกตัวอย่างเช่น การนาระบบนวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งระบบสมองกล ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence : AI) และหุ่นยนต์มาทางานแทนมนุษย์ จะทาให้ตาแหน่งงานด้านการธนาคารหายไปถึง 30%
ภายในระยะ 5 ปีข้างหน้า (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, 2560) นอกจากนี้ร้านอาหารไทยเผชิญวิบากกรรมปิดไปแล้วใน
ครึ่งปีแรกกว่า 1,300 ร้านค้า คาดว่าทั้งปีอาจมีจานวนถึง 2,000 ร้านค้าที่ต้องปิดกิจการ (ผู้จัดการออนไลน์, 2560)
เป็นต้น กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบให้เกิดความจาเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้า นการ
บริหารองค์กรจากเดิมไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ เช่น จากเดิมองค์กรเน้นใช้วิธีควบคุมที่ศูนย์อานาจไปสู่การมุ่งกระจาย
อานาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจให้แก่พนักงานระดับล่าง จากการเน้นความเหมือนไปสู่การเน้นให้มีความ
แตกต่าง และจากที่เคยให้ความสาคัญของวัตถุเป็นหลักไปเป็นการยึดความสาคัญของ “คน” เป็นต้น
มหาวิทยาลั ย ได้ มีก ารปรั บ เปลี่ ย นรู ปแบบการท างานให้ ทั น สมั ย รวดเร็ ว และมุ่ง เน้น พั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น
มหาวิทยาลัยต้นแบบ มีการกาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน ส่งผลให้บุคลากรต้องปรับเปลี่ยนตนเองในหลาย ๆ
ด้ า น เช่น ด้ า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพ เพื่อ ช่ว งชิง ความได้ เปรี ย บและเพื่อ พั ฒ นาตนเองให้ ส ามารถสอดรั บต่อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้อาจทาให้เกิดความเครียด ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและนาไปสู่การเปลี่ยนงาน
ส่งผลให้การดาเนินงานขององค์กรไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่ง “พนักงานหรือบุคลากร” คือ ฟันเฟืองสาคัญที่
จะทาให้งานสาเร็จลุล่วง ทว่า เป็นธรรมดาของพนักงานหรือบุคลากรที่อาจจะมีช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยเกียจคร้าน
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความเกียจคร้าน ได้แก่ ความอ่อนเพลีย ความต้องการความสุขสบาย ความกลัวความล้มเหลว
ปัญหาสุขภาพ และการขาดแรงจูงใจ (นิตยสาร Secret, 2555) จะเห็นได้วา่ แรงจูงใจเป็นกระบวนการทางจิตใจที่เกิด
จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อมที่สามารถช่วยอธิบายถึงสาเหตุของพฤติกรรมว่า ทาไมคนถึงมี
พฤติ ก รรมเช่ น นี้ อะไรเป็ น สิ่ ง ที่ จู ง ใจท าให้ ค นมุ่ง มั่ น ที่ จ ะกระท าพฤติ ก รรมนั้ น ดั ง นั้ น การทราบถึ ง สิ่ ง จู ง ใจหรือ
แรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังของพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในด้านการบริหารจัดการในการ
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เสาะแสวงหาวิธีการที่จะทาให้บุคคลมีพฤติกรรมที่ต้องการและยังช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างบุคคล (แรงจูงใจ
ในการทางาน, 2555)
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาได้เห็นความสาคัญของอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก สืบเนื่อง
จากการขาดแรงจูงใจ รวมทั้ง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมเศรษฐกิจการเมืองโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผล
โดยตรงต่อการทางานของ “คน” ผลที่ได้รับจากการการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ จะได้ทราบถึงระดับ แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และ
ระยะเวลาปฏิบัติงาน กับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร อันจะนาไปสู่การยกระดับคุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และ
ระยะเวลาปฏิบัตงิ าน กับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้อง
1. ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Needs Hierarchy Theory)
อับบราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ได้อธิบายถึงพฤติกรรมของมนุ ษย์ว่าจะมีค วามต้องการเป็ น
ระดับต่าง ๆ ลาเฮย์ (Lahey, 2004, p 383) กล่าวถึงกรอบความคิดที่สาคัญของทฤษฎีมาสโลว์ ซึ่งระบุว่าบุคคลมี
ความต้องการเรียงลาดับจากพื้นฐานไปยังระดับสูงสุด กล่าวคือ มนุษย์เป็นสิ่งมีชวี ติ ที่มีความต้องการอยู่เสมอและไม่มี
วันสิ้นสุด สิ่งที่มนุษย์ต้องการขึ้นอยู่กับสิ่ งที่เขาได้รับหรือมีอยู่แล้ว เมื่อความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งได้รับการ
ตอบสนองแล้วก็ยังมีความต้องการนั้นต่อไป เช่น ความต้องการในปัจจัยที่จาเป็นในการดารงชีวิต เป็นต้น ความ
ต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจพฤติกรรมของมนุ ษย์อีก แต่ความต้องการที่ ยังไม่ได้รับการ
ตอบสนองจะเป็นสิ่งจูงใจต่อไป ความต้องการของมนุษย์มีลาดับของความสาคัญแตกต่างกัน ความต้องการมีหลาย
ด้าน ทฤษฎีของมาสโลว์ แบ่งออกเป็น 5 ขั้น (อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ, 2550, หน้า 156-157)
ได้แก่
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กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีของมาสโลว์ได้อธิ บายถึง ความต้องการของมนุษย์ที่เป็นลาดับขั้น ผู้บริหารควรให้
ความสนใจและพิจารณาว่าพนักงานแต่ละคนมีความต้องการอยู่ในระดับใด หากผู้บริหารสามารถสร้างบรรยากาศ
การทางานให้เอื้อต่อการตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ผู้บริหารก็จะสามารถจูงใจพนักงานให้แสดงพฤติกรรม ที่
ต้องการได้ มนุษย์อาจมีความต้องการที่ไม่เป็นไปตามลาดับขั้น ตราบใดที่มนุษย์มคี วามต้องการที่ไม่ส้นิ สุด
2. ทฤษฎีความคาดหวังของวิคเตอร์ วรูม (Expectancy Theory)
พจนานุกรมออกซ์ฟอร์ด (Oxford Advanced Learner's Dictionary, 2000) ได้ให้ความหมายของความ
คาดหวังว่า เป็นความเชื่อ เป็นความรู้สกึ นึกคิดของบุคคลที่คาดการณ์ล่วงหน้าต่อบางสิ่งบางอย่างว่าควรจะเป็น หรือ
ควรจะเกิดขึ้นวิคเตอร์ วรูม (Victor Vroom) ได้เสนอรูปแบบของความคาดหวังในการทางานซึ่งได้รับความนิยม อย่าง
มาก ในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการทางานโดย Vroom มีความเห็นว่าการที่จะจูงใจให้พนักงาน
ทางานเพิ่มขึ้นนั้นจะต้องเข้าใจกระบวนการทางความคิดของบุคคลก่อน โดยปกติเมื่อคนจะทางานเพิ่มขึ้นจากระดับ
ปกติเขาจะคิดว่า เขาจะได้อะไรจากการกระทานั้นหรือการคาดคิด ว่า อะไรจะเกิด ขึ้น เมื่อ เขาได้แ สดงพฤติก รรม
บางอย่างในกรณีของการทางาน พนักงานจะเพิ่มความพยายามมากขึ้นเมื่อเขาคิดว่าการกระทานั้นนาไปสู่ผลลัพธ์บาง
ประการที่เขามีความพึงพอใจ เช่น เมื่อทางานหนักขึ้นผลการปฏิบัติงานของเขาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นทาให้เขาได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง และได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น Vroom ให้ความสาคัญต่อการที่บุคคลรับรู้ในสถานการณ์ หรือ
คาดหวังว่าอะไร จะเกิดขึ้นหากเขาประพฤติปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง Vroom ได้เสนอรูปแบบของความคาดหวังในการ
ทางานเรียกว่า VIE Theory ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการทางาน ตาม
แนวคิดของวรูม การจูงใจประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 อย่างคือ (ราณี อิสิชัยกุล, 2548, หน้า 201-202)
2.1 V มาจากคาว่า Valence หมายถึง การรับรู้คุณค่า เป็นการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับคุณค่าของ
รางวัลที่ได้รับ หรือเป็นความพึงพอใจของมนุษยที่มีผลต่อผลลัพธ์ (outcomes) เช่น มนุษย์เลือกทางานด้วยวิธีการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพราะต้องการเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึน้ ตองการเป็นที่ยอมรับของสังคม หรือต้องการค่าจ้างที่สูงไมใช่เลือก
ทางานเพราะว่างานนั้นมีคุณค่าตามอุดมคติ อาจกล่าวไดความพยายามในการทางานเน้นจากผลลัพธ์หลายอย่างทั้ง
ทางตรงและทางออม
2.2 I มาจากคาว่า Instrumentality หมายถึง การกระทากับผลลัพธ์ เป็นความเชื่อของบุคคลที่ว่า
ผลการกระทาจะได้รับรางวัล หรือเป็นความเชื่อถือ วิธีการในการเชื่อมโยงผลลัพธ์อย่างหนึ่งไปสู ผลลัพธ์อีกหลาย
อย่ า ง เช่ น นั ก เรี ย นเชื่ อ ว่ า การเรี ย นจะเป็ น วิ ธี ก ารไปสู ก ารสอบได การสอบไดเป็ น วิ ธี ก ารที่ น าไปสู ก ารไดรั บ
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรจะนาไปสูการบรรจุเข้าทางาน
2.3 E มาจากคาา Expectancy หมายถึง ความคาดหวัง เป็นความเชื่อของบุคคลที่วา่ ความพยายาม
จะส่งผลต่อระดับความสาเร็จของงาน หรือเป็นการคาดการณจากความเชื่อว่าผลลัพธ์จะเป็นไปไดมากน้อยเพียงใด
เช่น ถามนุษย์มีความเชื่อมั่นว่าจะทางานให้ บรรลุผลสาเร็จตามที่ตั้งไว้ย่อมทาให้ เกิดแรงจูงใจในการทางาน ซึ่งเป็น
ความรูสึกทางด้านจิตใจที่จะตัดสินใจเลือกทาอะไร และทาอย่างไรจึงจะประสบความสาเร็จตามที่คาดหวังไว้
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จะเห็นได้วา่ ตามหลักทฤษฎีความคาดหวังของวิคเตอร์ วรูม (Victor Vroom) ผู้บริหารจะต้องพยายาม
เข้าไปแทรกแซงในสถานการณ์การทางาน เพื่อให้บุคคลเกิดความคาดหวังในการทางาน คุณลักษณะที่สามารถ
นามาใช้เป็นเครื่องมือ คือ การสร้างความคาดหวัง และการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบัตงิ านกับรางวัลที่
ชัดเจน โดยมีแรงดึงดูดด้วยทรัพยากรที่จาเป็น เพื่อให้เกิดคุณค่าจากผลลัพธ์สูงสุด และเกิดความเชื่อมโยงระหว่าง
ผลงานกับความพยายามที่ชัดเจน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา” ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ประเภทของแรงจูงใจในการทางาน ได้แก่ ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ
(Needs Hierarchy Theory) อับบราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) และทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory)
วิคเตอร์ วูม (Victor Vroom) ผู้วิจัยจึงได้นาแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ เพื่อให้เข้ากับบริบทขององค์กรที่ศึกษาเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษาดังต่อไปนี้
ตัวแปรต้น (Independent Variables)
ตัวแปรตาม (Dependent Variables)








ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รายได้
ระยะเวลาปฏิบัตงิ าน

ปัจจัยที่มผี ลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
 ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
 ด้านความก้าวหน้า
 ด้านลักษณะการบริหารงาน
 ด้านการพัฒนาศักยภาพ

สมมุตฐิ าน
การทดสอบสมมติฐานครั้งนี้ ตั้งสมมติฐานไว้ว่า ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้ และระยะเวลาปฏิบัตงิ าน มีแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านแตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาค้นคว้า เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการนา
เทคนิควิจัยเชิงปริมาณมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีระเบียบวิธีวิจัยตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึก ษาครั้ง นี้ คือ บุคลากรสายบริการที่ ปฏิบัติงานจริ งของมหาวิทยาลั ยพะเยา
ประกอบด้วย พนักงาน พนักงานราชการ และลูกจ้าง จานวน 805 คน (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2560, กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยพะเยา)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้กาหนดขนาดตัวอย่างที่จะทาการสารวจที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ เท่ากับ 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
เท่ากับ 267 คน เพื่อนามาคานวณหาขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, Taro 1973)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมือ ที่ ใ ช้ใ นการวิจั ย คื อ แบบสอบถามเป็ น แบบให้ เลือ กตอบ (Rating Scale) และแบบค าถาม
ปลายเปิด (Open Form) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดของอับบราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) และวิค
เตอร์ วรูม (Victor Vroom) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บข้ อ มู ล พื้น ฐานส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ
การศึกษา รายได้ และระยะเวลาปฏิบัตงิ าน เป็นแบบเลือกตอบ จานวน 6 ข้อ (ตัวแปรต้น)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ปฏิบัตงิ านจริง โดยนาแนวคิดของอับบราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) และวิคเตอร์ วรูม (Victor Vroom) มาใช้ใน
การออกแบบสอบถาม ซึ่งได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ ลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์และรูปแบบความคาดหวังในการ
ทางานของมนุษย์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
องค์ประกอบที่ 2 ด้านความก้าวหน้า
องค์ประกอบที่ 3 ด้านลักษณะการบริหารงาน
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาศักยภาพ
การตั้งคาถามเป็นแบบประมาณค่าตามรูปแบบของ Likert แต่ละข้อจะมีมาตรวัด (Scale) 5 ระดับ
ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย จนถึงน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้ อ เสนอแนะที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บแรงจู ง ใจในการปฏิบัติง านของพนั ก งานเป็ น แบบสอบถาม
ปลายเปิด จานวน 4 ข้อ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา ระหว่างเดือน มีนาคม
2561 ถึง เมษายน 2561
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อนาแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาดาเนินการตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามพร้อมนามา
วิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ ดังนี้
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4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ให้รหัสตัวแปรที่ต้องการศึกษา คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้ และระยะเวลาปฏิบัตงิ าน
ตอนที่ 2 ตรวจให้คะแนนแบบสอบถามตอนที่ 2 ตามเกณฑ์ ดังนี้
ระดับมากที่สุดให้

5

คะแนน

ระดับมากให้

4

คะแนน

ระดับปานกลางให้

3

คะแนน

ระดับน้อยให้

2

คะแนน

ระดับน้อยที่สุดให้

1

คะแนน

การแสดงผลการศึกษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามให้ใช้สถิตหิ าค่าร้อยละ (Percentage)
4.2 การแสดงผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ด้ า นผลตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร ด้ า น
ความก้าวหน้า ด้านลักษณะการบริหารงาน และด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สายบริการ มหาวิทยาลัย
พะเยา ใช้ส ถิ ติห าค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ในการวิจัย ครั้ ง นี้ก าหนดเกณฑ์การแปลผลแรงจูง ใจในการปฏิบัติข องบุ คลากรสายบริการ
มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 5 ระดับ โดยนาค่าเฉลี่ยของคะแนนในมาตรวัดมาทาการแบ่งระดับ โดยใช้สูตร ดังนี้
การหาอันตรภาคชัน้ =
=

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
5−1
5

= 0.80
เกณฑ์ในการแปลผลระดับแรงจูงใจ
4.21 – 5.00
หมายถึง
ระดับแรงจูงใจมากที่สุด
3.41 – 4.20
หมายถึง
ระดับแรงจูงใจมาก
2.61 – 3.40
หมายถึง
ระดับแรงจูงใจปานกลาง
1.81 – 2.60
หมายถึง
ระดับแรงจูงใจน้อย
1.00 – 1.80
หมายถึง
ระดับแรงจูงใจน้อยที่สุด
4.3 เปรียบเทียบปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้ค่า t-test และค่า F-test

ผลการศึกษา
การศึกษาวิจัย เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการศึกษา
เชิงสารวจ (Survey Research) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 267 คน ผู้ศึกษาได้ทา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย ในรูปแบบของตารางแสดงข้อมูลสถิติ และการพรรณนา
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รายละเอียดในตารางให้ชัดเจน โดยอธิบายด้วยค่าความถี่ ค่าเฉลี่ ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประชากรศาสตร์แยกตาม เพศสภาพ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
และระยะเวลาปฏิบัตงิ าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 56.18 เป็น
เพศชาย จานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 43.82 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 25-35 ปี จานวน 132 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.44 รองลงมาได้แก่อายุต่ากว่า 25 ปี จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 19.10 อายุ 36-40 ปี จานวน 50 คน
คิดเป็นร้อยละ 18.73 อายุ 41-50 ปี จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.74 และอายุมากกว่า 50 ปี จานวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 161 คน คิดเป็น ร้อยละ 60.30 รองลงมา
สถานภาพสมรพ จ านวน 103 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 38.58 และอื่น ๆ จ านวน 3 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.12 ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาสาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 25.09 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จานวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.75 ระดับอนุปริญญา/ปวส. จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 และอื่น ๆ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.75 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000 บาท จานวน 159 คน คิดเป็น ร้อยละ
59.55 รองลงมาได้แก่ รายได้ต่ากว่า 15,000 บาท จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 26.59 รายได้ 20,000-30,000
บาท จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 11.99 และรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.87 และ
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาปฏิบัติงาน 1-3 ปี จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 35.58 รองลงมา 45 ปี จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 26.22 มากกว่า 5 ปี จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 22.10 และน้อยกว่า 1 ปี
จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 16.10 ตามลาดับ
2. ข้อมูลปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัย
พะเยา วิเคราะห์โดยภาพรวมเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการด้านความก้าวหน้า ด้าน
ลั ก ษณะการบริ ห ารงาน และด้ า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพ รวมทั้ ง วิ เ คราะห์ เ ป็ น รายข้ อ จ านวน 19 ข้ อ ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale)
จากการศึกษาโดยรวม พบว่า บุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับมาก สรุปได้ดังนี้
2.1 ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ พบว่าบุคลากรมีระดับแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
สวัสดิการที่ได้รับมีความเหมาะสม ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการทางานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและมีความ
เหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ มีค วามเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ และการพิจารณาความดีความชอบหรือปรับ
เงินเดือนขึน้ อยูก่ ับผลการปฏิบัตงิ าน
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2.2 ด้านความก้าวหน้า อยู่ในระดับมาก งานที่ทาอยู่มีโอกาสที่จะได้เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น การเลื่อน
ตาแหน่ง มีความยุติธรรม โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถเป็นหลัก และมีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบงานที่ได้รับ
ความสนใจจากผู้บริหารเป็นพิเศษ
2.3 ด้านลักษณะการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารมีความโปร่งใสในการบริหารงาน ผู้บริหาร
เปิดโอกาสรับฟัง ความคิด เห็ นและให้ค วามส าคัญกั บบุคลากรอย่า งเท่า เที ยมกั น ผู้บริหารให้ความเสมอภาคกั บ
บุคลากร ทุกคน ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน มีการกาหนดหน้า ที่ความรับผิดชอบชัดเจน และผู้บริหาร
เห็นคุณค่าการทุ่มเทในการทางานของท่าน
2.4 ด้านการพัฒนาศักยภาพ อยู่ในระดับมาก บุคลากรสามารถกาหนดวิธีการทางานและตัดสินใจใน
งานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง (Autonomy) มีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัตงิ านอย่างเต็มที่ ได้รับการ
สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญและกาลังใจในการทางาน มีส่วน
ร่วมตัดสินใจในการวางแผนการฝึกอบรม และหน่วยงานมีทุนการศึกษาให้ศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา
3.1 ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ผู้บริหารควรพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการให้ผู้ใต้ บังคับ
บัญชาให้มเี หมาะสมกับปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 ด้ า นความก้ า วหน้ า ผู้ บ ริ ห ารควรให้ ค วามส าคั ญ ถึ ง ความก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและควรให้โอกาสในการพิจารณาผลงานของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน
3.3 ด้านลักษณะการบริหารงาน ผู้บริหารควรวางแผนการทางานและมอบหมายงานให้เหมาะสมกับ
ผู้ที่ปฏิบัตงิ านเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดที ี่สุด
3.4 ด้านการพัฒ นาศักยภาพ ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมอย่า ง
สม่าเสมอ
4. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การทดสอบสมมติฐานครั้งนี้ ตั้งสมมติฐานไว้ ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลาปฏิบัตงิ านมีแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านแตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มี เพศต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมี ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 (t=0.767, sig=0.204)
กลุ่มตัวอย่างที่มี อายุต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 (f=0.955, sig=0.446)
กลุ่มตัวอย่างที่มสี ถานภาพต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 (f=2.553, sig=0.187)
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมี
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 (f=3.250, sig=0.208) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
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สถานภาพต่างกันจะมีระดับแรงจูงใจแตกต่างกันในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ (f=6.966, sig=0.001) และด้าน
ความก้าวหน้า (f=3.136, sig=0.045) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างที่มี รายได้ต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีระดับ
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติที่ 0.05 (f=3.831, sig=0.177) เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายด้ า นทั้ ง 4 ด้ า น พบว่า กลุ่ ม ตั ว อย่า งที่มี
สถานภาพต่างกันจะมีระดับแรงจูงใจแตกต่างกันในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ (f=9.064, sig=0.001) และด้าน
ความก้าวหน้า (f=3.360, sig=0.019) อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ส่วนด้านอืน่ ๆ ไม่แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างที่มี ระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน อย่างมีระดับ
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติที่ 0.05 (f=3.831, sig=0.177) เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายด้ า นทั้ ง 4 ด้ า น พบว่า กลุ่ ม ตั ว อย่า งที่มี
สถานภาพต่างกันจะมีระดับแรงจูงใจแตกต่ างกันในด้านการพัฒนาศักยภาพ (f=5.456, sig=0.001) อย่างมีระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.18 อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 49.44 สถานภาพโสด
ร้อยละ 60.30 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 66.67 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000 บาท ร้อยละ
59.55 และมีระยะเวลาปฏิบัตงิ าน 1-3 ปี ร้อยละ 35.58
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย จู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสายบริ ก าร
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยภาพรวม พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของ
บุคลากรสายบริการ อยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.549 ด้านที่มีค่า เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
ลักษณะการบริหารงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.783 อยูใ่ นระดับแรงจูงใจมาก
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยขอนาเสนอ
การอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัตงิ านของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยภาพรวมบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านอยู่ใน ระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านอธิบายได้ว่า ด้านที่มีแรงจูงใจเป็นอันดับ 1 คือ ด้านลักษณะการบริหารงาน บุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยาเห็นว่า ผู้บริหารมีความยืดหยุน่ ในการบริหารงาน ผู้บริหารเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของท่าน
และให้ความสาคัญกับบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน ผู้บริหารมีความโปร่งใสในการบริหารงาน มีการกาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบชัดเจน ผู้บริหารเห็นคุณค่าการทุ่มเทในการทางานของท่าน และผู้บริหารให้ความเสมอภาคกับบุคลากร
ทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา พัฒนานันท์ชัย (2553) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติง านของพนัก งาน ส านั ก งานทรั พ ย์สิ น ส่ วนพระมหากษั ต ริ ย์ ผลการวิจั ย พบว่า พนั ก งานส านักงาน
ทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนอยู่ในระดับมาก
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โดยปั จ จั ย จู ง ใจ ที่ อ ยู่ใ นระดั บมาก 3 ด้ า น ประกอบด้ ว ย ด้ า นความส าเร็ จ ในการทางานของบุ ค คล ด้ า นความ
รับผิดชอบ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการได้รับการยอมรับนับ
ถือและด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน ตามลาดับ ส่วนปัจจัยค้าจุ้น อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน คือ ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพการทางาน และความมั่นคง ด้านผลประโยชน์ตอบแทน ด้านการปกครอง
บังคับบัญชา และด้านนโยบายและการบริหารตามลาดับ และตรงตามทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของ Maslow
(1954: 80 อ้างถึงใน พรรณราย ทรั พย์ประภา , 2529: 48) ได้อธิบายว่า ความต้องการของคนจะเป็นจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการจูงใจ ความต้องการต่าง ๆ ในทัศนะของ Maslow จะแบ่งออกได้เป็นระดับต่าง ๆ กัน ทฤษฎีของ Maslow
เป็นที่รู้จัก และใช้กันอย่างกว้างขวางในนามของ “Maslow’s Hierarchy of Needs” จากการศึกษา พบว่า เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน อายุงาน และการอบรม/สัมมนาไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัศมี เอกณรงค์ (2556) ได้ทาการศึกษาวิจัย
เรื่อง แรงจูงใจในการทางานและความพึงพอใจในงานที่มีความสัมพันธ์ กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (ระดับ
ปฏิบัติการ) สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงมีอายุระหว่าง 29-39 ปี มีระคับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีตาแหน่งงานระดับ บ.1-บ.5 มีรายได้
ต่อเดือนระดับต่ากว่าหรือเทียบเท่า 20,000 บาท มีอายุการทางานตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป และมีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่า
ร้าง/แยกกันอยู่ พนักงานระดับปฏิบัติการของสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการทางานของสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า แรงจูงใจในการทางานด้านความรับผิดชอบ ด้านการมีส่วนร่วมในการทางาน ด้านความหลากหลายในงาน
ด้านสวัสดิการ และความปลอดภัยในการทางาน และด้านความก้าวหน้า และความมั่นคงในงานซึ่งทุกด้า นเป็ น
แรงจู ง ใจในการท างานให้ กั บ พนั ก งานอยู่ ใ นระดั บ มาก และตรงตามทฤษฎีค วามคาดหวั ง ของ วรู ม (Vroom’s
Expectancy Theory.1964) แนวคิดในทฤษฎีของวรูม สรุปได้ว่า แรงจูงใจในการทางานของบุคคล เกิดจาความคิดของ
บุคคลในการตัง้ ความคาดหวังในสิ่งที่กระทา ซึ่งความคาดหวังนั้นมักเป็นไปตามค่านิยมของตน ทาให้บุคคลพยายาม
ทาให้ได้ หากสิ่งที่พยายามสอดคล้องกับความสามารถด้วย ก็จะเป็นแรงจูงใจที่เข้มข้นสาหรับบุคคล นอกจากนั้น ผล
การศึกษาต่อเนื่องจากวรูมก็ช่วยสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว และยังได้ข้อสรุปเพิ่มขึ้นจากการที่บุคคลได้เข้าใจบทบาท
การทางานของตนเป็นอย่างดี จึงเห็นได้ว่า แนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลทางาน คือ การสร้างความคาดหวัง
การให้ตระหนัก ในค่านิยมต่องาน การใช้ความพยายามการเสริมสร้างความสามารถในงาน และการช่วยให้บุคคล
เข้าใจบทบาทของตนในงานนั้น ๆ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ และด้านความก้าวหน้า ผู้บริหารควรมี นโยบายการบริหาร
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีระบบในการพิจารณาความก้าวหน้าในตาแหน่งงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา ควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การทางาน และควรมีการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การทางาน
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
ควรทาการศึก ษาวิจั ย เรื่อ งแรงจู ง ใจในการปฏิบัติง านของบุ ค ลากรสายบริ ก าร มหาวิทยาลั ย พะเยา
เชิงคุณภาพ และควรศึกษาเรื่อง ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ ว่ามีรูปแบบที่แตกต่างกัน
หรือไม่ อย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างระบบการจัดการและการวางแผนที่เหมาะสมแก่องค์กรต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา
สาเร็จลงได้ ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ให้คาแนะนา สั่งสอน ถ่ ายทอดวิชาความรู้ให้แก่
ข้าพเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ชิระมณี และดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร ที่ได้เมตตาให้ความรู้
ชี้แนะแนวทางให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการทาวิจัยครั้งนี้ จนสาเร็จสมบรูณ์ได้ และผู้วจิ ัย
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุ ณ คณะ หน่ว ยงาน ที่ ผู้ วิจั ย ได้ เข้ าไปติด ต่อ ประสานงานเก็ บข้อ มู ลงานวิจัย และบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่ผู้วจิ ยั เป็นอย่างดี ทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่เป็นแรงผลักดันสาคัญ ทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
ครัง้ นี้สาเร็จได้ในที่สุด
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การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
จังหวัดพะเยา
Personal Financial Planning of Employees of Bangkok Bank Public Company
Limited, Phayao Province
ลัดดาวัลย์ แสงศรีจันทร์1* และ บังอร สวัสดิ์สุข2
Laddawan Sangsrichan1* and Bungon Sawatsuk2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) จังหวัดพะเยา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) จังหวัดพะเยา จานวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยการเลือก
ตัวอย่างด้วยวิธเี จาะจง การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตเิ ชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.8
รองลงมาไม่เกินเดือนละ 60,000 บาท ร้อยละ 21.9 และรองลงมาไม่เกินเดือนละ 45,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 18.8
ส่วนผลการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการวางแผนการบริหารการเงินส่วนบุคคลนั้นกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก มีการวาง
แผนการออมและการลงทุนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 65.6 อันดับสองได้แก่ ในด้านการวางแผนการซื้อหรือครอบครอง
สินทรัพย์ ร้อยละ 40.6และรองลงมาคือ การวางแผนการบริหารหนี้สิน และการวางแผนทางด้านภาษี ร้อยละ 40
นอกจากนี้ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่าผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนมากเป็นผู้คิดที่จะวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ด้วยตนเอง และรองลงมาบุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล และส่วนน้อยจะใช้บริการ
จากผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษาด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ซึ่งผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนมากมีวัตถุประสงค์ต้องการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก่อนและหลังเกษียณ และเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดหนี้สินที่มากเกินไปจึงได้มีการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของตน
คาสาคัญ: การวางแผนการเงินส่วนบุคคล พนักงานธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) จังหวัดพะเยา
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Abstract
This research aims to study the patterns of personal financial planning of the employees of Bangkok Bank
public company limited, Phayao province. Population and sample in this research consisted of 32 employees of
Bangkok Bank public company limited, Phayao province. The research data was collected by using questionnaires
and structured interview and data analysis using descriptive statics include frequency, percentage.
The research found that most respondents have monthly income not exceeding 30,000 baht, representing
40.8 per cent, followed by the month, not exceeding 60,000 baht 21.9 percent and followed by no more than
45,000 baht per month, representing 18.8 percent. The forms of personal financial planning study found that most
respondents (65.6%) are presently the savings and investment planning, 40.6% of respondents planned for
acquisition or possession of assets planning, and 40% of respondents planned for debt and tax planning. In addition,
the results of interviews found that the half of interviewees indicated that they decided to make the financial
personal planning by themselves, and the second factors was the family members influence their personal financial
planning, and a minority will use the services of expert consulting. According to the planning purposes, interviewees
revealed that they want to have a better quality of life before and after their retirement, and they want to prevent
the risk of excessive liabilities.
Keywords: The Personal Financial Planning, Bangkok Bank Public Company Limited, Phayao province

บทนา
เมื่อกล่าวถึงเรื่องการเงิน คนส่วนใหญ่มักนึกว่าเป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขซึ่งหลายคนก็คิดว่าเป็น
เรื่องของคนที่เรียนมาด้านการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ ที่จริงแล้วการเงินเป็นทักษะของชีวิตอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่
จะต้องดารงชีวิตอยู่ในสังคมโลก คาว่า “ ทักษะ”ซึ่งเกิดจากการนา ไปปฏิบัติบ่อย ๆ ซึ่งถ้าคนที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
การใช้ทักษะนี้ก็เปรียบเสมือน “ การมีวนิ ัย” ก็ว่าได้ บางคนอาจมองว่าการใช้เงินนัน้ แสนง่าย แต่ประเด็นอยูท่ ี่ว่าตลอด
ช่วงชีวิตของคนนั้น เราควรเรียนรู้วิธีของการหาเงิน การใช้เงิน การทาให้เงิ นงอกเงย และการทาให้มีเงินใช้อย่าง
เพียงพอบรรลุเป้าหมายที่ตอ้ งการ และเป็นไปตามอัตภาพของแต่ละบุคคล สถานการณ์เช่นนีจ้ ะช่วยทาให้แต่ละบุคคล
เกิดความมั่นคงทางการเงิน ลดความเสี่ยงในการดารงชีวิต ในเชิงสังคม ปัญหาอาชญากรรมซึ่งสาเหตุหลักของการ
กระทาผิดส่วนใหญ่มีแรงจูงใจมาจากปัญหาทางการเงินก็จะลดลง ในเชิงเศรษฐกิจ (วารสารสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ:2553)
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่สาคัญมากสาหรับบุคคลทั่วไป เพราะสามารถช่วยให้การจัดการทาง
การเงินของแต่ละบุคคลเป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด และสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการบรรลุเป้าหมายชีวิตทั้งนี้เงินจะเข้ามามีส่วนช่วยอานวยสะดวก ในการหาซื้อสิ่งของจาเป็น
สาหรับใช้ในชีวิตประจาวัน การให้ความสาคัญกับการวางแผนการเงินเสมือนหนึ่งเป็นกิจกรรมในชีวติ ประจาวัน เพื่อให้
มีชีวิต ที่ ดี แ ละมีความสุ ขในบั้ น ปลายชีวิต (กรุ ง เทพธุ รกิ จ , 2551: ออนไลน์) การวางแผนการซื้อ หรือ ครอบครอง
สินทรัพย์ การวางแผนในด้านของหนี้สนิ การวางแผนการออมและการลงทุน การวางแผนผลประโยชน์ของพนักงาน
การวางแผนด้านภาษี การวางแผนการเกษียณ ซึ่งขึน้ อยูก่ ับปัจจัยต่างๆ เช่น รายได้ ช่วงอายุ เพศ และ ระดับ
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จากการสารวจพบว่า กว่า 75% ของพนักงานมีภาระหนีส้ ินทั้งในระบบและนอกระบบที่ไม่สามารถแก้ปัญหา
หนี้สินเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง และส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการการเงินส่วนตัวและของ
ครอบครั ว ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ที่ มี แ ต่ ค วามเครี ย ด ไม่ เ คยมี ค วามสุ ข ที่ แ ท้ จ ริ ง และเกิ ด ผลกระทบท าให้
ประสิทธิภาพการทางานลดลง ปกติในการทางานของพนักงาน ลูกจ้างแต่ละคนมักมีความหวังและจดจ่ออยู่กับวัน
เงินเดือนออก เมื่อพนักงานไม่มีช่องทางในการปลดหนี้ บริษัทจาเป็นจะต้องเข้ามาทาหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างพนักงาน
และสถาบันการเงินที่อยู่ในระบบช่วยขจัดปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตและหนี้นอกระบบให้กับพนักงานจึงเป็นที่มาของ
โครงการ “ปลดหนี้สร้างสุขและส่งเสริมการออม” เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่าพร้อมให้ความรู้ในการบริหาร
จัดการด้านการเงิน และการวินัยทางการเงินที่ดี เพื่อสร้างความสุขและความมั่นคงในชีวิตให้กับพนักงานใน 3 ด้าน
ได้แก่ สุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพทางการเงิน โดยสิ่งสาคัญที่สุด คือ การให้ความรู้ด้านการเงินที่ถูก ต้อง
เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยพนักงานปลดหนี้ที่มีอยู่ได้ แต่ยังเป็นการสร้างค่านิยมใหม่ต่อการใช้เงินและการไม่สร้า งหนี้
เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต (กรุงเทพธุรกิจ, 2560:ออนไลน์)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารให้ความสาคัญต่อพนักงานทุกระดับอย่างมาก เนื่องจากพนักงาน
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของธนาคารและสังคม ซึ่งประกอบด้วยพนักงานจานวนทั้งหมด 25,512 คน โดยแบ่งเป็นสาม
ประเภทคือ 1.พนักงานประจา จานวน 24,699 คน ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่บริหาร 1,461 คน พนักงาน 23,238 คน
โดยสังกัดอยู่นครหลวงจานวน 1,643 คน ต่างจังหวัด 8,156 คน 2.ลูกจ้างจานวน 89 คน 3.พนักงานในสานักงาน
ต่างประเทศ 724 คน ในส่วนของค่าตอบแทนการทางาน ธนาคารให้ความสาคัญกับค่าตอบแทนในการทางานของ
พนักงาน เนื่องจากธนาคารตระหนักถึงความสาคัญของค่าตอบแทนการทางาน ว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้พนักงาน
มีความเป็นอยูท่ ี่ดแี ละมีความมั่นคงในอาชีพการงาน ซึ่งส่งผลทาให้พนักงานปฏิบัตงิ านด้วยความ ภาคภูมใิ จและพร้อม
ที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้ ใช้บริการของธนาคาร (รายงานความรับผิดชอบต ่อสังคมปี 2559 ธนาคาร
กรุงเทพ จากัด (มหาชน))
ทั้งนีพ้ นักงานธนาคารยังถือได้วา่ เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านการเงิน เนื่องจากภาระหนี้นั้นเกี่ยวกับเครื่องมือการ
ลงทุนทั้งหมด พนักงานธนาคารจึงน่าจะรู้จักการวางแผนการเงินได้ดี กว่าสาขาอาชีพอื่น ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่ง
ประเด็นไปที่พนักงานธนาคารพาณิชย์ ซึ่งได้เลือกพนักงานของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) อาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ในการเป็นตัวแทนของการศึกษา ผู้ศึกษามีความสนใจในการนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อจัดการและการวางแผน
การเงินสาหรั บใช้ในอนาคตต่อไป อีกทั้งเป็นแนวทางในกาหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานให้พนักงานมีกาลังใจในการ
ท างานได้ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถ สร้ า งผลงานที่ มี คุ ณ ค่ า และบรรลุ เ ป้ า หมายขององค์ ก ร และนอกจากนี้ยั ง มี
วัตถุประสงค์ที่จะชี้ให้ เห็ นถึ งความสาคัญของความรู้ พ้ืนฐานด้านการเงิน (financial literacy) ในเรื่องการวางแผน
การเงิ น ส่ ว นบุ คคล ที่จ ะช่ว ยให้ ประชาชนในระดับบุ ค คล (individual level) มีค วามมั่ น คงทางการเงิน ซึ่ ง แนวทาง
ดังกล่าวจะเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้ประชากรของประเทศรู้จักพึ่งตนเองได้ (วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ:
2553)

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษารูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) จากัด จังหวัด
พะเยา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพกาสมรส
- สมาชิกในครอบครัว
- ระดับการศึกษา
- ตาแหน่งงานปัจจุบัน
- ระยะเวลาการปฏิบัตงิ าน

ตัวแปรตาม
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
- การวางแผนการซื้อหรือครอบครองสินทรัพย์
- การวางแผนในด้านของหนี้สนิ
- การวางแผนการออมและการลงทุน
- การวางแผนผลประโยชน์ของพนักงาน
- การวางแผนด้านภาษี
- การวางแผนการเกษียณ

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)อาเภอเมือง อาเภอดอกคาใต้ และ
อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จานวน 36 คน (ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน),มกราคม 2561:ออนไลน์) โดยคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง แต่เนื่องจากแบบสอบถามที่สมบูรณ์และใช้ในการศึกษาได้ มีแค่จานวน 32
รายเท่านัน้ การศึกษาครั้งนีจ้ ึงใช้ขนาดตัวอย่างที่จานวน 32 ราย
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
การศึกษา การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) จังหวัดพะเยา
เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ตอน
และการสัมภาษณ์ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ สมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา ตาแหน่ง
งานปัจจุบัน ระยะเวลาการปฏิบัตงิ าน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน สัดส่วนประมาณรายจ่าย ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายปิด
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ได้แก่ 1)การวางการซื้อหรือครอบครอง
สินทรัพย์ 2)การวางแผนในด้านของหนี้สิน 3)การวางแผนการออมและการลงทุน 4) การวางแผนผลประโยชน์ของ
พนักงาน 5) การวางแผนทางภาษี 6) การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายปิด
และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อสอบถามถึงปัจจัยที่มผี ลต่อการวางแผนและวัตถุประสงค์ของการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยการสัมภาษณ์พนักงานธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) แบบรายบุคคลจานวน 32
ราย ครบทั้ง 3 สาขา

- Proceedings -

1023

การหาคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยดาเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือ ตามขั้นตอน ดังนี้
1. นาแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว จัดพิมพ์ใหม่ นาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3
ท่าน พร้อมเค้าโครงการวิจัย เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีหาค่าดัชนี
ความสอดคล้ อ ง (IOC) โดยใช้เกณฑ์ข องบุ ญชม ศรี ส ะอาด (2545) ผลการตรวจสอบปรากฏว่า มี ค่ า ดั ชนีความ
สอดคล้อง (IOC) รายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 และได้คา่ ดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.90
2. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดพะเยา
จานวน 10 คน
3. นาผลการทดลองใช้มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ซึ่งใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา
(Coefficient Alpha) ของ Cronbach (อ้า งอิง ใน พวงรั ต น์ ทวีรัต น์, 2553 หน้า 132-133) ได้ ค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ อั ล ฟา
ของครอนบาค (Cronbach) เท่ากับ 0.88
4. นาต้นฉบับที่แก้ไขสมบูรณ์แล้วไปอัดสาเนา แล้วดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี้ได้มกี ารรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็น
เครื่องมือเก็บข้อมูลจากพนักงานธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) จังหวัดพะเยา จานวน 32 คน
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้ จากสื่ อต่าง ๆ เอกสาร บทความ
วารสาร แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลจากข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต หนังสือ
เอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาได้นาแบบสอบถามที่ได้ ทาการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม SPSS for Window ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตามวัตถุประสงค์ ด้วยค่าความเชื่อมั่นในระดับร้อยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ (Percentage)

ผลการศึกษา
1.
ผลการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 32 รายของพนักงานธนาคารกรุงเทพ
(มหาชน) จากัด จังหวัดพะเยา จานวน 3 สาขา ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอดอกคาใต้ และอาเภอแม่ใจ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง จานวน 22 ราย ร้อยละ 68.8 เป็นเพศชายจานวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.1 และมี
จานวน 1 รายที่ไม่สามารถระบุเพศได้ ด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุอยูใ่ นช่วง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ
43.8 ช่วงอายุ51-60 ปี มีจานวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.6 ด้านสถานภาพ กลุ่ มตัวอย่างส่วนมากสมรสแล้ว
จานวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.1 โสด จานวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.5 ด้านระดับกาคึกษา กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากจานวน 25 ราย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 78.1 ด้านตาแหน่งงานปัจจุบันนั้นเนื่องจาก
การเก็บข้อมูลเป็นการเก็บจากพนัก งานทั้งหมดของ 3 สาขา ตาแหน่งงานจึงกระจายครบทุกตาแหน่ง พบว่า กลุ่ม
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ตัวอย่างจานวน 8 ราย ดารงอยู่ในตาแหน่ง เจ้าหน้าที่อานวยบริการ 8 และ 10 จานวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 25 ด้าน
อายุการทางาน กลุ่มตัวอย่างจานวน 7 รายที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.9 ด้านที่พักอาศัย กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมากมีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง จานวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.3 และจานวน 4 รายของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เช่าห้องพักอยู่ตามลาพัง คิดเป็นร้อยละ 12.5 ด้านพาหนะ กลุ่มตัวอย่างจานวน 29 รายที่มีรถยนต์ส่วน
บุคคลเป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 90.6 ที่เหลือ มีพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์จานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.4
ด้านรายได้ กลุ่มตัวอย่างจานวน 13 รายที่มีรายได้อยู่ระหว่าง 15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.6 ส่วนช่วง
รายได้ตงั้ แต่ 75,001 บาทขึ้นไปมีจานวน 3 รายเท่านัน้
2.
ผลการวิเคราะห์รูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงเทพ (มหาชน)
จากัด จังหวัดพะเยา จานวน 3 สาขา ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอดอกคาใต้ และอาเภอแม่ใจ ค้นพบดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของรูปแบบการออกของกลุ่มตัวอย่าง
รูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
จานวน
วางแผน
การวางแผนเพื่อการซื้อหรือครอบครองทรัพย์สนิ
การวางแผนเพื่อการบริหารหนี้สนิ
การวางแผนเพื่อการออมและการลงทุน
การวางแผนเพื่อผลประโยชน์ของพนักงาน
การวางแผนเพื่อภาษี
การวางแผนเพื่อการเกษียณ

19
13
21
7
13
13

ไม่
วางแผน
13
19
11
25
19
19

ร้อยละ
วางแผน
59.4
40.6
65.6
21.9
40.6
40.6

ไม่
วางแผน
40.6
59.4
34.4
78.1
59.4
59.4

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในรูปแบบของการวางแผนเพื่อการออม
และการลงทุนมากที่สุด จานวน 21 ราย และคิดเป็นร้อยละ 65.6 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และรูปแบบการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจในการวางแผนน้อยคือ การวางแผนเพื่อผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งมี
กลุ่มตัวอย่างจานวน 7 รายเท่านัน้ ที่สนใจในการวางแผนในรูปแบบนี้ คิดเป็นร้อยละ 25 ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด
นอกจากนี้ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 32 ราย พบว่ากลุ่มตัวอย่างตัดสินใจในการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลด้วยตนเองมากที่สุด รองลงมาคือ บุคคลภายในครอบครัวมีผลในการให้กลุ่มตัว อย่าง
ตัดสินใจในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และกลุ่มตัวอย่างจานวน 3 รายเท่านัน้ ที่ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษารูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) จากัด จังหวัด
พะเยา จานวน 3 สาขา ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอดอกคาใต้ และอาเภอแม่ใจกลุ่มจานวน 32 ราย ด้วยวิธี การใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง พบว่า ตัวอย่างมีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในรูปแบบของการ
วางแผนเพื่อการออมและการลงทุนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.6 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ส่วนรูปแบบการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลที่มจี านวนพนักงานให้ความสนในในการวางแผนน้อย หรือมีผู้ไม่วางแผนมากที่สุดคือ การวางแผน
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เพื่อผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่วางแผนในรูปแบบนี้จานวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.1 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ หมด
จากการศึกษาของนักวิจัยในอดีตที่ผ่านมา ได้แก่ ศันสนีย์ จันต๊ะมงคล (2550) ได้ศึกษากระบวนการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของมัคคุเทศน์ที่ประกอบอาชีพในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่มหี นี้สนิ การผ่อนชาระที่อยูอ่ าศัย
กับสถาบันการเงินหรือธนาคาร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีการวางแผนการเงินในระยะสั้นแบบรายเดือน ซึ่งเหมือนกับ
ผลการศึกษาของอรอนงค์ ไชยบุญเรืองที่ศึกษาเรื่อง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานธนาคาร กรุงไทย
จากัด (มหาชน) สาขาในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งค้นพบเหมือนกับงานของศันสนีย์ (2550) ที่กลุ่มตัวอย่างมี
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลในด้านหนี้สินมากที่สุด ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการวางแผนการออกและการลงทุนมากที่สุด ซึ่งอาจเป็นเพราะ
เหตุผลจากการที่กลุ่มตัวอย่างต้องการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งก่อนและหลังเกษียณ ทั้งนี้การศึกษาในครั้งนี้ยัง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลด้วยตนเองมากที่สุด สิ่งที่งานวิจัยในครั้ง นี้ค้นพบ
เหมื อ นกั บ งานวิ จั ย ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาคื อ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารวางแผนเพื่ อ ผลประโยชน์ ข องพนั ก งานที่ น้ อ ยที่ สุ ด
เช่นเดียวกับการศึกษาที่เก็บข้อมูลจากพนักงานธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ ของอรอนงค์ ไชย
บุญเรือง (2552)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านการวางแผนการออมและการลงทุน ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)
สหกรณ์การเกษตร พัฒนากรประจาตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล กศน.ประจาตาบล อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา
ควรมีกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการออมและการลงทุน เพราะจากผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มกี ารออมเงินแบบ
ฝากเงินกับธนาคาร ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ต่า
2. ด้านการวางแผนการเกษียณ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสูส่ ังคมผู้สูงอายุ หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาสังคมจังหวัด (พมจ.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ควรจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน รวมถึงให้
เห็นถึงความสาคัญและตระหนักถึงการออมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในความมั่นคง
ของชีวิต
3. ด้านการวางแผนการซื้อหรื อครอบครองทรัพย์สิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ (ธกส.) ผู้บริหารธนาคาร ควรให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการซื้อหรือครอบครอง
ทรัพย์สนิ เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงในอนาคต
4. ด้านการวางแผนด้านการบริหารหนี้สิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
(ธกส.) ควรส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสาคัญ และจัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อจะได้ทราบรายรั บ รายจ่ายที่เกิดขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในเชิงลึกเพื่อให้
ทราบปัจจัยที่แน่ชัดว่า การวางแผนแต่ละรูปแบบมีปัจจัยอะไรที่มีบทบาทมากที่สุดกับการเลือกรูปแบบการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลของพนักงาน
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การศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ในศูนย์วิปัสสนา
สากลไร่เชิญตะวัน
The Studying of Guidelines for Developing Volunteer Activities in Cherntawan
International Meditation Center
ธนภชสร เทพละออ1* และ วารัชต์ มัธยมบุรษุ 2
Thanaphachasorn Theplao1* and Warach Madhyamapurush2
บทคัดย่อ
การศึก ษานี้มีวั ต ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวทางการพั ฒนากิ จกรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิง อาสาสมั ครในศูนย์
วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พระภิกษุสงฆ์ ผู้จัดการหรือหัวหน้างานฝ่า ย เจ้าหน้าที่
และนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จานวน 106 รูป/คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์และสรุปเนื้อหา ผลการศึ กษาพบว่า แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ได้แก่ 1) ด้านการจัดการ ควรมีการวางแผนและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัคร และควรกาหนดหน้าที่ของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครให้ชัดเจน 2) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร ควรพั ฒนา
ทักษะการบริหารจัดการและการให้บริการของบุคลากรเพื่อทาหน้าประชาสัมพันธ์ข้อมูล ให้คาแนะนาและช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว และเป็นมัคคุเทศก์สาหรับนาชมการท่องเที่ยวในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน 3) ด้านสถานที่และ
สาธารณูปโภค ควรจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และสาธารณูปโภค เช่น ที่พัก ห้องน้า ระบบน้าประปา น้าดื่ม ถัง
ขยะให้เพียงพอกับจานวนนักท่องเที่ยว และควรพัฒนาข้อมูลจุดท่องเที่ยว เช่น แผนที่ไร่เชิญตะวัน โบรชัวร์ (Brochure)
เส้นทางการเดินท่องเที่ยว (Route) ด้วยตนเอง ป้ายเล่าเรื่องราวแต่ละจุดท่องเที่ยวเพื่อให้ความรู้แก่ นักท่องเที่ยว 4)
ด้ า นข้ อ มู ล และกิจ กรรม ควรมีก ารประชาสั ม พั นธ์ กิ จกรรมหลากหลายช่องทาง เพิ่ม กิ จ กรรมที่ น่า สนใจส าหรับ
นักท่องเที่ยว และควรจัดทาองค์ความรู้เกี่ยวกับศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
คาสาคัญ: การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ศูนย์วปิ ัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
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Abstract
This study aimed to study guidelines for developing volunteer activities in Cherntawan International
Meditation Center. Both semi-structure Interview and questionnaires as research instruments were distributed to
one hundred and six personnel and volunteer tourism of Cherntawan International Meditation Center. The data
were analyzed using the qualitative data analysis software to find the percentage, average (mean), standard
deviation. The results showed the guidelines for developing volunteer activities in Cherntawan International
Meditation Center were 1) for Management, the organization should set up volunteer activities planning and job
description of volunteer tourists clearly. 2) For Personnel, the organization should support and improve career
development both administrative skills and quality service skills. 3) For Facility and utility, the organization should
arrange the facilities such as accommodation, toilet, drinking water, the litter bin for the tourists and should improve
tourism information such as Cherntawan International Meditation Center map, brochure, travel route map, tourist
places information. And 4) for Information and activities, the organization should arrange public relation activities
as variety channel, add interesting activities and provide the publication for the tourist.
Keywords: Volunteer tourism, Cherntawan International Meditation Center

บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สาคัญในการผลักดันเศรษฐกิจในภาพรวมของโลกให้เติบโตได้
อย่างต่อเนื่องและน่าพอใจ การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร (Voluntourism) ได้รับความสนใจในกลุ่มนักท่องเที่ยว ชาวไทย
และชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวทางเลือกที่ให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อม จริยธรรม
การเรียนรู้วัฒนธรรมในสังคม มีลักษณะของการเป็นผู้ให้และผู้รับ กล่าวคือ นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้ท่องเที่ยว ได้รับ
ความสนุกสาน และความอิ่มเอมใจจากการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง จากผลการศึกษาเรื่อง การพัฒนา การ
ท่ อ งเที่ ย วเชิง บาเพ็ ญ ประโยชน์ใ นเขตจั ง หวั ด ภาคเหนือ ตอนบน ของกาญจนา สมมิต ร และคณะ (2556) พบว่า
แนวโน้มทางการตลาดทั้งกลุ่มผู้จัดโปรแกรม กลุ่มเจ้าของกิจกรรม และแหล่งกิจกรรมมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น และมี
รูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมประชาสงเคราะห์ การสอน การพัฒนาธุรกิจ การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
และการก่อสร้าง เป็นต้น
จังหวัดเชียงราย เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม กอปรกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมที่มีมนต์เสน่ห์ จึงเป็น "แหล่งท่องเที่ยว ที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง จากสถิติจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวใน
จั ง หวั ด เชี ย งราย ช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน-ตุ ล าคม 2560 พบว่ า มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยมี จ านวน 877,411 คน และ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จานวน 225,874 คน รวมจานวนทั้งหมด 1,103,285 คน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานเชียงราย, 2560) ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา
และวัฒนธรรมที่มีช่ือเสียงในจังหวัดเชียงราย ก่อตั้งโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) โดยมีความสาคัญที่เป็น
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ศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นสถานที่ตั้งของสานักงานมูลนิธิวิมุตตยาลัย สถาบันวิมุตตยาลัยและมหา
วิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย สถานที่ท่องเที่ยวในไร่เชิญตะวันแบ่งออก 2 ส่วน ได้แก่ 1) พื้นที่ลานธรรม
คือ พื้นที่ที่เป็นลานปฏิบัติธรรม ลานปริศนาธรรม พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ วิหารดิน ที่มีปริศนาธรรมแฝงอยู่ และ 2) พื้นที่
ทากิน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดทาเป็นแปลงเกษตร มีการปลูกพืชผักอินทรีย์ ปลูกผักสลัด โรงไส้เดือน โรงเพาะเห็ดอารมณ์ดี
โรงทาน้าหมักชีวภาพ และอาคารศูนย์บาท ซึ่งเป็นการเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน ดาเนินงานโดยวิสาหกิจไร่เชิญตะวัน
กิจกรรมของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ประกอบด้วย 1) กิจกรรมการจัดอบรมหลักสูตรสมาธิภาวนาทั้งแบบ
ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจได้ศึกษาธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะ หรือการฝึกตนเพื่อปฏิบัติ
ธรรมสากล 2) กิจกรรมในโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ 3) โครงการ "อโรคยา" ร่วมสร้างสุขภาวะแก่ชุมชนและ
สังคม 4) โครงการพุทธเกษตร (โครงการความปลอดภัยอาหาร ด้านพืช รับรองแปลงผลิต พืชผัก)และ 5) กิจกรรมวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งดาเนินงานโดยพระภิกษุสงฆ์และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่ เชิญตะวัน (ศูนย์
วิปัส สนาสากลไร่ เชิญ ตะวั น , 2560, สื่อ ออนไลน์) และที่ ไ ด้ รับความสนใจจากกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันหยุดหรือเทศกาลสาคัญของพุทธศาสนา หรือการจัดกิจกรรมร่วม
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจานวนมาก
ผลการสัมภาษณ์พระภิกษุสงฆ์และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน พบว่า จานวนพระภิกษุสงฆ์
และเจ้าหน้าที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมต่าง ๆ และดูแลนักท่องเที่ยวไม่ทั่วถึง สาเหตุหลักบางกิจกรรมไม่ใช่กิจของ
สงฆ์ แม้วา่ ช่วงระยะเวลา 2-3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ที่ผ่านมาทางศูนย์วปิ ัสสนาสากลไร่เชิญตะวันได้เปิดรับเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์และนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเข้ามาช่วยงานไร่เชิญตะวันจานวนมากขึ้น แต่ยังพบปัญหาเกี่ยวกับ
นักท่องเที่ยวอาสาสมัครที่มาช่วยงานไม่ทราบว่าจะต้องทากิจกรรมอย่างไรหรือมีขั้นตอนการดาเนินงานกิจกรรม
อย่างไร รวมทั้งการทางานบางส่วนยังล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้ยังพบปัญหาหลัก คือ การดูแลนักท่องเที่ยว
ยังไม่ดพี อ จึงทาให้นักท่องเที่ยวอาสาสมัครกลุม่ หนึ่งไม่ได้กลับมาช่วยงานอาสาสมัครอีกครัง้
ด้วยเหตุน้ีทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจเกี่ยวกับความเป็นมาของการท่องเที่ ยวอาสาสมัครที่ประสบสาเร็จและ
ล้มเหลว รวมถึงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอาสาสมัคร แนวทางการท่องเที่ยวอาสาสมัครของศูนย์วิปัสสนา
สากลไร่เชิญตะวัน เพื่อใช้เป็นตัวอย่างที่ดีกับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ความต้องการของนักท่องท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครต่อกิจกรรมอาสาสมัครใน
ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
1. ด้านการบริหารจัดการ
2. ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร
3. ด้านสถานที่และสาธารณูปโภค
4. ด้านข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม
5. ด้านประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับ
6. ด้านความตัง้ ใจจะเดินทางกลับไปท่องเที่ยว
อีกครัง้

การพัฒนากิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ในศูนย์วปิ ัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในศูนย์
วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
1. ด้านการบริหารจัดการ
2. ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร
3. ด้านสถานที่และสาธารณูปโภค
4. ด้านข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง รวมจานวน 106 รูป/คน คือ พระภิกษุสงฆ์ จานวน 2 รูป
ผู้จัดการหรือหัวหน้างานฝ่าย และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จานวน 4 คน ใช้วิธีคัดเลือกแบบ
เจาะจงและนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในในศูนย์วปิ ัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จานวน 100 คน โดยคานวณได้จากสูตร
ไม่ ท ราบขนาดตั ว อย่ า งของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดั บ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ร้ อ ยละ 95 และระดั บ ค่ า ความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 10 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2556, หน้า 74)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structure Interview) และแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ นาหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา ไปขออนุญาตจากศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญ
ตะวัน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการสัมภาษณ์และเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง จากนั้นนามาวิเคราะห์เนื้อหา
โดยใช้สถิตพิ รรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปเนื้อหา
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ขั้นตอนในการสร้างแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญ
ตะวัน
1. นาข้อมูลที่ได้จากการสรุปผลการสัมภาษณ์และข้อมูลจากการสอบถามมาสังเคราะห์และพัฒนาเป็น
ขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
2. ร่างขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
3. นาร่างขั้นตอนแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญ
ตะวัน ที่พัฒนาขึ้นไปให้พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการหรือหัวหน้างานฝ่ายบุคลากร บุคลากรที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และบุคลากรที่ทาหน้าที่ประชาสัมพั นธ์ในวิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน รวมจานวน 6
รูป/คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสมบูรณ์ และความครอบคลุมจากนั้นนาไปวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC: Index of Item Objective Congruence) โดยใช้สูตรในการคานวณ
ดังนี้ (สุวมิ ล ติรกานันท์, 2557, หน้า 148)
IOC =

R
N

เมื่อ IOC แทน

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยาม
R แทนผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
N
แทนจานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อคาถาม คือ ข้อคาถามที่มีคา่ IOC ตัง้ แต่ 0.7-1.00 ขึน้ ไปสามารถใช้ได้
4. นาผลการพัฒนาที่มีคา่ IOC มากกว่า 0.7 ขึน้ ไป ไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันต่อไปเ



ผลการศึกษา
ผลการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน สามารถผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี้
1. การท่องเที่ยวในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันมีหลายอย่าง ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงศาสนา การ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิ งเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดย
ความต้องการของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมายังศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน คือ ต้องการเรียนรู้ว่าเกษตร
อินทรีย์ของไร่เชิญตะวัน ศึกษาองค์ความรู้เพื่อนาไปพัฒนา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารทั้งระยะสั้นและระยะยาว มา
ท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้ดูงานทั่วไป สาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีความสนใจนาเอา
แนวทางไปพัฒนาหรือไปต่อยอดในประเทศตนเอง และกลุ่มพระสงฆ์ ซึ่งเป็นกลุ่มนักพัฒนาสังคมเพื่อการศึกษา เดิน
ทางเข้ามาเรียนรู้ดูงานและทาวิจัยตลอดปี และมีพระสงฆ์ห ลายรูปที่นาเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ เช่น การทาเกษตร
อินทรีย์ ซึ่งเป็นการนาเอาหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าลงสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาจริง ๆ สาหรับนักท่องเที่ยวที่มา
เป็นกลุ่มหรือคณะจะทาหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาในช่วงเทศกาลจานวนมาก
หากไม่ใช่ชว่ งเทศกาลจะมีจานวนน้อย
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กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน มีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรม
“สวดมนต์ข้ามปีสวัสดีความสุข” กิจกรรมวันแห่งการให้ (วันเกิดพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี) โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน หลักสูตร 9 วันที่ฉันตื่น กิจกรรมสรงน้าพระปีใหม่เมือง กิจกรรมพระธรรมทูตรุ่นใหม่ คอร์สภาวนา "วัน
มาฆบูชา" คอร์สภาวนา "ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ" คอร์สภาวนา วันเข้าพรรษาถวายเทียนพรรษา คอร์สภาวนา "วัน
วิสาขบูชา" โครงการโรงเรียนชาวนา ตลาดนัดอินทรีย์ผลผลิตนักเรียนชาวนาไร่เชิญตะวัน และงานทอดกฐินสามัคคี
เพื่อสร้างห้องพักผู้ปฏิบัติธรรม ออกพรรษามีจัดทุกปี โดยจุดประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรม คือ มาศึกษาเรียนรู้ ดูงาน
อบรมคอร์สภาวนา ต้องการสัมผัสวิถีชีวิต สาหรั บกลุ่มนักท่องเที่ยวอาสาสมัครที่จะมาช่วยงานคือกลุ่มที่ทางาน
ร่ ว มกั น ได้ แ ก่ กลุ่ ม Mind Coach ช่ว ยดู แ ลการจั ด งาน งานพิธีก าร งานพิธีก ร กลุ่ ม ศิล ปิ น เชีย งรายจากขั ว ศิลปะ
เชียงราย นาภาพศิลปะมาจัดนิทรรศการในพื้นที่ของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน นักเรียนชาวนา ซึ่งจะมา ช่วย
ระยะสั้น กิจกรรมอาสาสมัคร ได้แก่ การจัดเตรียมของที่ระลึก การแจกผ้าห่มกันหนาว การช่วยขายของ ช่วยงานใน
โรงครัว ช่วยขนย้ายสิ่งของ การเตรียมของตักบาตร และการช่วยงานทั่วไป
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัคร พบว่า ยังไม่ได้ออกแบบกิจกรรม
อาสาสมัครอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยส่วนใหญ่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันมีกิจกรรมการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมการอมรบคอร์สภาวนาทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว เมื่อมีการจัดกิจกรรมจะเปิดให้นักท่ องเที่ยวอาสาสมัครมีส่วนร่วมในกิจกรรมในโรงครัว การ
แจกน้าปานะ การดูแลพระสงฆ์ การล้างห้องน้า การเก็บขยะ การลงทะเบียน การจัดสถานที่ การแจกของที่ระลึก ช่วย
ขายของ ขนย้ายสิ่งของ การเตรียมของตักบาตร การช่วยดูแลการจัดงาน งานพิธีการ งานพิธีกร และช่วยงานทั่วไป
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในศูนย์วปิ ัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน มีดังนี้ 1) ด้านการจัดการ
พบว่า นโยบายการบริหารงานการท่องเที่ยวของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน มุง่ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านเกษตรอินทรีย์พุทธ คือ การเรียนจริง สอนจริง และปฏิบัติจริง และมีกิจกรรมท่องเที่ยวประเภทอื่น ๆ
อย่างหลากหลาย เป็นรูปธรรมและชัดเจน ในด้านการจัดกิจกรรมตามแผนงานประจาปีที่กาหนดไว้ จะมีการประชุม
บุคลากรเพื่อชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบก่อนการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ไม่ได้ทาเป็นคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานอย่างชัดเจน
แต่ทาเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงในที่ประชุม 2) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร พบว่า ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันมี
พนักงานแบบ Full Time หรือพนักงานประจา และบุคลากรที่เป็นอาสาสมัคร หรือ Volunteer อย่างไรก็ตามบุคลากร
และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันยังมีน้ อย จึงมีความต้องการเพิ่มคนอย่างน้อย 10 คน และมีความ
ต้องการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมัคคุเทศก์สาหรับนาชมการท่องเที่ยวในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน 3) ด้าน
สถานที่และสาธารณูปโภค พบว่า เนื่องจากศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันเป็นศูนย์การเรียนรู้และมีการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย และมีกจิ กรรมตลอดทั้งปี จากที่ผ่านมาประสบปัญหา คือ จานวนห้องน้าไม่เพียงพอ ที่พักมี จานวน 1
หลัง นักท่องเที่ยวที่มาจึงต้องกางเต้นท์นอนในบริเวณศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ดังนั้นจึงต้องการให้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนา คือ สร้างบ้านพักนักท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มจานวน 10 หลัง สร้างห้องน้าและปรับปรุง
เรื่องความสะอาด บ่อซึม ระบบน้าประปา ให้เพียงพอกับนักท่องเที่ยว 4) ด้านข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม พบว่า ที่
ผ่านมามีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมผ่านช่องทาง Facebook ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิ รเมธี)
เพียงแห่งเดียว และมีความต้องการปรับปรุงการรับรู้และการเข้าถึงด้วยการพัฒนาเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ระบบคิด
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อาร์โค้ด เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวให้เข้าถึงไร่เชิญตะวันให้ง่ายที่สุด รวมทั้งจัดทาคลิปเป็นภาพยนตร์สั้นเพื่อ
เผยแพร่กิจกรรมของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในสื่อสังคม จัดพิมพ์องค์ความรู้ที่
เราสั่งสมจากประสบการณ์ตรงของเราทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทั้งในเชิงวิชาการและสาหรับนักท่องเที่ยว
ทั่วไป
การสร้างประโยชน์และช่วยเหลือสังคมหรือชุมชนที่ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
พบว่า ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน มีการก่อตั้งโรงเรียนสอนสัมมาชีพแก่ชาวไร่ชาวนนา ชาวสวนเกษตรกรรมถึง
ประชาชนคนทั่วไปในชื่อของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ คือ การเอาความรู้ในเรื่องเศรษฐศาสตร์ของพระพุทธเจ้า
มาใช้ในชีวิตจริงเพื่อแก้ปัญญาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เรียกว่า โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2555 โดย
ผู้ที่เข้ามาเรียนเกี่ยวกับเกษตรเพื่อเอาไปพัฒนาทาเป็นอาชีพเพื่อหารายได้ให้กับครอบครัว นอกจากนี้ศูนย์วิปัสสนา
สากลไร่เชิญตะวันได้สร้างประโยชน์และช่วยเหลือสังคมหรือชุมชนที่ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การช่วยผู้ลี้ภัย UNHCR
การบริ จ าคสิ่ ง ของเสื้อ กั น หนาว การมอบทุ น การศึ ก ษา การมอบอุ ป กรณ์ ค รั ว การสร้ า งโรงเรี ย นผู้ ป ระสบภั ย
แผ่นดินไหวทั้งในต่างประเทศและในเชียงราย ซึ่งการช่วยเหลือเหล่านีเ้ พื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับวัด
2. นักท่องเที่ยงเชิงอาสาสมัครในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56
และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 60 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 35
ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 46 มีอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 29 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า
50,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 22 และมีภูมลิ าเนาอยู่ในเชียงราย คิดเป็นร้อยละ 46 ส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอาสาสมัครส่วนใหญ่ประมาณ 2-3 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 30 ได้รับข่าวสารกิจกรรมจากเจ้าหน้าที่ของไร่เชิญ
ตะวัน คิดเป็นร้อยละ 46 เดินทางมาทากิจกรรมพร้อมครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 36 พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง คือ
รถยนต์ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 79 กิจกรรมอาสาสมัครที่เข้าร่วมมากที่สุด คือ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน หลักสูตร 9 วันที่ฉันตื่น คิดเป็นร้อยละ 77 ลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ คือ เข้าร่วมระหว่างการจัด
กิจกรรม
3. ความต้องการของนักท่องท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครต่อกิจกรรมอาสาสมัครในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
พบว่า ในภาพรวม มีความต้องการอยู่ในระดับมาก ( X = 4.02, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
มีระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความ
ตัง้ ใจจะเดินทางกลับไปท่องเที่ยวอีกครั้ง ( X = 4.23, S.D. = 0.64) รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าทีแ่ ละบุคลากร ( X = 4.04,
S.D. = 0.77) ด้านสถานที่และสาธารณูปโภค ( X = 4.02, S.D. = 0.70) ด้านประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับ ( X = 4.01,
S.D. = 0.64) ด้านข้อมูลข่าวารและกิจกรรม ( X = 3.93, S.D. = 0.64) และด้านการจัดการ ( X = 3.88, S.D. = 0.74)
ตามลาดับ
4. แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
4.1 ด้านการจัดการ ได้แก่ ควรมีการวางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยระบุให้ชัดเจนว่าแต่ละจุด มี
กิ จ กรรมอะไรบ้ า ง ควรมี ก ารวางแผนขั้ น ตอนและก าหนดหน้า ที่ ข องบุ ค ลากรหรื อ อาสาสมั ค รให้ ชั ด เจนและมี
ประสิทธิภาพ ควรพัฒนากิจกรรมด้านการบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ ควรจัดหาเครื่องมือ
และอุปกรณ์เพื่อการติดต่อสื่อสารในกรณีที่มีการจัดกิจกรรม และควรจัดทาองค์ความรู้เกี่ยวกับศูนย์วิปัสสนาสากล
ไร่เชิญตะวัน
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4.2 ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร ได้แก่ ควรเพิ่มจานวนบุคลากรสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ควรพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการพูด เพื่อทาหน้าประชาสัมพันธ์ข้อมูลและเป็น
มัคคุเทศก์สาหรับนาชมการท่องเที่ยวในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ในช่วงเวลาการจัดกิจกรรม ควรกาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจนและมีสัญลักษณ์ที่เป็นการบ่งชี้หรือการบ่งบอกถึงความเป็นบุคลากร
ของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน เพื่อทาหน้าที่ให้ข้อมูลและประสานงานในด้านต่าง ๆ ควรจัดหาจิตอาสาหรือ
นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครร่วมทางานในกิจกรรมต่าง ๆ และควรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการและการบริการของ
บุคลากร
4.3 ด้านสถานที่และสาธารณูปโภค ได้แก่ ควรมีบ้านพักเพิ่มเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ควรพัฒนาข้อมูล
จุดท่องเที่ยว เช่น แผนที่ไร่เชิญตะวัน โบรชัวร์ (Brochure) เส้นทางการเดินท่องเที่ยว (Route) ด้วยตนเอง ป้ายเล่า
เรื่องราว แต่ละจุดท่องเที่ยวเพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ในช่วงการจัดกิจกรรม ควรจัดเตรียมความพร้อมด้าน
สถานที่และสาธารณูปโภค เช่น ที่พัก ห้องน้า ระบบน้าประปา น้าดื่ม ถังขยะให้เพียงพอกับจานวนนักท่องเที่ยว และ
ควรจัดรถพยาบาล ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ควรมีสร้างห้องน้าและปรับปรุงเรื่องความสะอาด บ่อซึม ระบบน้าประปา
ให้เพียงพอกับจานวนนักท่องเที่ยว และควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มคี วามสวยงามอยู่เสมอ
4.4 ด้านข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ได้แก่ ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหลากหลายช่องทาง โดย
การปรับปรุงการรับรู้และการเข้าถึงด้วยการพัฒนาเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ระบบคิดอาร์โค้ด คลิปภาพยนตร์ สิ่งพิมพ์
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทั้งในเชิงวิชาการและสาหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป ในช่วงเวลาการจัดกิจกรรม ควรมี
ป้ายบอกข้อมูลและกาหนดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างชัดเจน แก่นักท่องเที่ยว ควรมีการพัฒนาคอร์สภาวนาที่เป็น
แบบผสมผสานระหว่างจิตวิญญาณกับเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ ให้เป็นคอร์สภาวนาแบบใหม่ที่เอาเกษตรมาบวกกับ
สมาธิภาวนา ควรมีกิจกรรมพัฒนาสามเณรศาสนทายาท ทาหน้าที่เทศนาธรรม มัคคุเทศก์ธรรม เพื่อให้ข้อมูลแก่
นักท่องเที่ยว และควรเพิ่มกิจกรรมที่น่าสนใจสาหรับนักท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมการวาดรู

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการวิจัยนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน พบว่า การท่องเที่ยวในศูนย์วปิ ัสสนาสากล
ไร่เชิญตะวันมีหลายอย่าง ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงศาสนา การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นักท่องเที่ยวที่มาส่วนใหญ่มจี ุดประสงค์เพื่อศึกษาดูงานและ
เรียนรู้เกี่ยวกับ เกษตรอินทรีย์ เข้าร่วมกิจกรรมประจาปีของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และท่องเที่ยวทั่วไป
กิจกรรมที่เปิดให้นักท่องเที่ยวอาสาสมัครมีส่วนร่วม ได้แก่ กิจกรรมในโรงครัว การแจกน้าปานะ การดูแลพระสงฆ์
การล้างห้องน้า การเก็บขยะ การลงทะเบียน การจัดสถานที่ การแจกของที่ ระลึก ช่วยขายของ ขนย้ายสิ่งของ การ
เตรียมของตักบาตร การช่วยดูแลการจัดงาน งานพิธีการ งานพิธีกร และช่วยงานทั่วไป การบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร 1) ด้านการจัดการ พบว่า นโยบายการบริหารงานการท่องเที่ยวของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่
เชิญตะวัน มุง่ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเกษตรอินทรีย์พุทธ คือ การเรียนจริง สอนจริง และปฏิบัติ
จริง 2) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร พบว่า มีทั้งพนักงานประจาและนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร 3) ด้านสถานที่และ
สาธารณูปโภค ประสบปัญหา คือ จานวนห้องน้าไม่เพียงพอ ที่พักมีจานวน 1 หลั ง นักท่องเที่ยวที่มาจึงต้องกางเต้นท์
นอนในบริ เ วณศู น ย์ วิ ปั ส สนาสากลไร่ เ ชิ ญ ตะวั น 4) ด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสารและกิ จ กรรม พบว่ า ที่ ผ่ า นมามี ก าร
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมผ่านช่องทาง Facebook ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) เพียงแห่งเดียว
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ด้านการสร้างประโยชน์และช่วยเหลือสังคมหรือชุมชนที่ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ได้แก่
โรงเรียนชาวนาพุทธศาสตร์ การช่วยผู้ลี้ภัย UNHCR การบริจาคสิ่งของเสื้อกันหนาว การมอบทุนการศึกษา การมอบ
อุปกรณ์ครัว การสร้างโรงเรียนผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวทั้งในต่างประเทศและในเชี ยงราย ซึ่งการช่วยเหลือเหล่านี้เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับวัด การที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมอาสาสมัครในศูนย์
วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน อาจจะเป็นเพราะว่าศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันมีจุดแข็งคือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ อยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงราย และมีกิจกรรมที่หลากหลาย และมีธรรมชาติที่สวยงาม ผล
การศึกษาดังกล่าวนี้เป็นไปตามแนวคิดของปัจจัยหลักและปัจจัยย่อยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวของ
รวีว รรณ โปรยรุ่ ง โรจน์ (2558, หน้า 71-73) ที่ ไ ด้ ส รุ ปปั จ จั ย หลั ก และปั จ จั ย ย่อ ยที่ มีอิทธิ พ ลต่อ พฤติก รรมของ
นักท่องเที่ยว ปัจจัยหลัก ได้แก่ สิ่งเร้าทางการท่องเที่ยว ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคม ลักษณะเด่นและการ
ให้บริการทางการท่องเที่ยว ณ สถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว ปัจจัยภายนอกอื่น ๆ และปัจจัยย่อยที่มี
อิทธิพล เช่น ความน่าสนใจและดึงดูดใจของสินค้าทางการท่องเที่ยว การให้ความสาคัญกับคนซึ่งเป็นผู้ให้บริการ การ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการท่องเที่ยว สถานที่ตั้งของจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยว ความง่ายในการเข้าถึงด้วยยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ความแตกต่างทางด้านลักษณะทางภูมิศาสตร์/
วัฒนธรรม การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ทั่วถึง สมบูรณ์ และสามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ การมีสิ่งอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย และเพียงพอ มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
ทางการท่องเที่ ยวที่ ห ลากหลาย มีภาพลักษณ์ที่ดี และสอดคล้องกับแนวคิด เกี่ ยวกั บผลกระทบเชิง บวกของการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิง อาสาสมั ค รของ McGee & Andereck (2008, pp. 12-24) ที่ เสนอว่า การท่ อ งเที่ ย วเชิง อาสาสมั ค ร
ก่อให้เกิดความเข้าใจวัฒนธรรมของกันและกันระหว่างนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครและประชาชนในท้องถิ่นที่เข้าไป
บาเพ็ญประโยชน์นั้น และนักท่องเที่ยวอาจได้แรงบันดาลใจเข้าร่วมกับองค์กรต่าง ๆ และทากิจกรรมอย่างจริงจัง และ
นักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมที่ทาให้ท้องถิ่นมีผลในระดับโลกได้ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของบุญเลิศ จิต
ตัง้ วัฒนา (2558, หน้า 111-114) ที่ได้นาเสนอองค์ประกอบสาคัญอย่างน้อย 3 ประการ หรือ 3As ของแหล่งท่องเที่ยว
จะต้องประกอบด้วย 1) สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้อยากเดิน
ทางเข้าไปท่องเที่ยวแล้วเกิดความประทับใจ อาจเป็นสิ่งที่ให้ความรู้หรือความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยว เช่น ทิวทัศน์
ตามธรรมชาติ ความประทับใจจากลมฟ้าอากาศ คุณค่าทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมการท่องเที่ยว 2) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวได้ โดยมีเส้นทางหรือเครือข่ายคมนาคมที่สามารถ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและประหยัด และ 3) สิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenity) เป็นสิ่ง
อานวยความสะดวกที่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่างประทับใจ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวอยากจะท่องเที่ยวนานวันขึ้น หรือกลับมาเที่ยวซ้าในโอกาสหน้า สิ่ง อานวยความสะดวกที่สาคัญ ได้แก่
สิ่ ง อ านวยความสะดวกด้ านอาคารและสิ่ง ก่อ สร้ า งในแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นบริ ก ารในแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นความ
ปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว และด้านป้ายในแหล่งท่องเที่ยว สอดคล้องกับผลการศึกษาของกาญจนา สมมิตร และ
คณะ (2556) ที่พบว่าภาคเหนือตอนบนนัน้ มีศักยภาพด้านอัธยาศัยของผู้คน ลักษณะทางกายภาพ ความมีเอกลักษณ์
ของศิลปวัฒนธรรม ความหลากหลายของกิจกรรมการบาเพ็ญประโยชน์และการท่องเที่ยว แต่อาจยังขาดในเรื่องของ
การบริหารจัดการ ความเป็นมืออาชีพทางการให้บริการ และด้านภาษา และได้นาเสนอนโนบายและกลยุทธ์การ
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ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบาเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบน คือ มุง่ เน้นกิจกรรมเชิงบาเพ็ญประโยชน์ และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย มีคุณค่า และมีคุณภาพ การเพิ่มมูลค่าทางจิตใจแก่นักท่องเที่ยวผ่านประสบการณ์ที่
ได้รับ รวมทั้งการสร้างเครือข่าย (Networking) ความร่วมมือ สร้างขวัญกาลังใจในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบาเพ็ญ
ประโยชน์ให้มีคุณภาพ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทางแหล่งข้อมูลข่าวสารที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึง
ความต้องการของนักท่องท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครต่อกิจกรรมอาสาสมัครในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
ในภาพรวมและรายด้านมีระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
ความตั้งใจจะเดินทางกลับไปท่องเที่ยวอีกครั้ ง ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร ด้านสถานที่และสาธารณูปโภค ด้าน
ประสบการณ์และความรูท้ ี่ได้รับ ด้านข้อมูลข่าวารและกิจกรรม และด้านการจัดการ ตามลาดับ ทั้งนีเ้ พราะการบริหาร
จัดการภายในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันได้กาหนดโครงสร้างองค์กรและระเบียบการบริหารงานไว้อยู่ แล้วอย่าง
ชัดเจน และได้กาหนดกิจกรรมเป็นรายปีที่สอดคล้องกับขนบธรรมประเพณีท้องถิ่นภาคเหนือและประเพณีของไทยที่
เกี่ ย วกั บพระพุ ทธศาสนาและการน าหลั ก ธรรมค าสอนของพระพุ ทธเจ้ า มาปฏิบัติ ซึ่ ง กิ จ กรรมเหล่ า นี้ก่ อ ให้ เกิด
ประโยชน์และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในศูนย์วปิ ัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมได้
มีการประชุมและมอบหมายอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร และได้เปิดรับนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์มหาวุฒิชัย วชิรเมธี นักเรียนและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัย
พะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นต้น บุคลากรจาก
หน่วยงานราชการและเอกชน และญาติโยม บุคคลทั่วไปที่มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
เมธาวี ว่องกิจ และเกศิรินทร์ แก้วสุวรรณ์ (2559, หน้า 13-22) ที่พบว่าปัจจัยด้านวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็น
ไทย อัธยาศัยไมตรีของคนในชุมชนท้องถิ่น วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ธรรมชาติที่สวยงาม ความพร้อมด้านสถานที่ท่องเที่ยว
และการบริการทางการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
วรารัตน์ บุญแฝง สิริรัตน์ ชอบขาย และสืบพงศ์ หงษ์ภักดี (2558) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวบาเพ็ญ
ประโยชน์ คือ กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่พัก สิ่งดึงดูดใจ สิ่งอานวยความสะดวก และการเข้าถึง
แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ประกอบด้วย
ด้านการจัดการ ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร ด้านสถานที่และสาธารณูปโภค ด้านข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม เช่น ควร
มีการวางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยว กาหนดหน้าที่ของบุคลากรหรืออาสาสมัคร ควรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
และการบริการของบุคลากรควรพัฒนาข้ อมูลจุดท่องเที่ยว เช่น แผนที่ไร่เชิญตะวัน โบรชัวร์ (Brochure) เส้นทางการ
เดินท่องเที่ยว (Route) ด้วยตนเอง ป้ายเล่าเรื่องราวแต่ละจุดท่องเที่ยวเพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ควรจัดเตรียม
ความพร้อมด้านสถานที่และสาธารณูปโภค เช่น ที่พัก ห้องน้า ระบบน้าประปา น้าดื่ ม ถังขยะให้เพียงพอกับจานวน
นักท่องเที่ยว ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหลากหลายช่องทาง เพิ่มกิจกรรมที่น่าสนใจสาหรับนักท่องเที่ยว และ
ควรจัดทาองค์ความรู้เกี่ยวกับศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของกาญจนา สมมิตร และ
คณะ (2556) ที่ได้สรุปว่า ภาคเหนือตอนบนนั้น มีศัก ยภาพด้า นอั ธยาศั ยของผู้ค น ลักษณะทางกายภาพ ความมี
เอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรม ความหลากหลายของกิจกรรมการบาเพ็ญประโยชน์และการท่องเที่ยว แต่อาจยังขาด
ในเรื่องของการบริหารจัดการ ความเป็นมืออาชีพทางการให้บริการ และด้านภาษา โดยได้สรุปแนวทางการดาเนินงาน
ดังนี้ 1) พัฒนากิจกรรมโดยเน้นการสร้างนวัตกรรมโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงบาเพ็ญประโยชน์ 2) พัฒนา
เว็บไซต์และฐานข้อมูล กิจกรรมเชิงบาเพ็ญประโยชน์ 3) จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันถึงรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงบาเพ็ญประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง 4) จัดฝึกอบรมการให้บริการและความรูท้ างด้านภาษาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 5)
จัดทาคู่มือการปฐมนิเทศ กฎระเบียบต่างๆ และกาหนดการโปรแกรมการจัด กิจกรรมการท่ องเที่ย วเชิง บาเพ็ ญ
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ประโยชน์ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของรวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (2557, หน้า 1-3) ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 1) ผู้
ที่ ต้อ งทางานร่ ว มกั บนั ก ท่ อ งเที่ ย วอาสาสมั ค รจะต้อ งได้ รับการอบรมให้ ส ามารถสื่อ สารและให้ ค าแนะน าและมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 2) ควรมี ก ารวางแผนเกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วอาสาสมั ค รอย่า งชัด เจนและล่ ว งหน้า 3) ควรมีก ารจั ด เตรี ย มเอกสารที่ จ าเป็ น เพื่ อ เป็ น คู่ มื อ ให้ กั บ
นักท่องเที่ยว และให้การจัดปฐมนิเทศให้กับนักท่องเที่ยวอาสาสมัครเพื่อทาให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลเบื้องต้น 4) ควร
มีการจัดพี่เลี้ยงให้กับนักท่องเที่ยวอาสาสมัครในระหว่างที่เขาเข้าร่วมกิจกรรม 5) ควรจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้ องถิ่น 6) ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวในการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม เพื่อนามาปรับปรุงและหรือพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันควรตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
โดยเฉพาะ เพื่อทาหน้าที่
1. ด้านการจัดการ
1.1 มีการวางแผนและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครและดาเนินงานตามแผนและการ
ประเมินการปฏิบัตงิ านให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
1.2 วางแผนขั้นตอนการทางานและกาหนดหน้าที่ของนักท่องเที่ยวอาสาสมัครให้ชัดเจนและมีสัญลักษณ์
ที่เป็นการบ่งชี้หรือการบ่งบอกถึงการเป็นนักท่องเที่ยวอาสาสมัครหและบุคลากรของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
เพื่อทาหน้าที่ให้ขอ้ มูลและประสานงานในด้านต่างๆอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
1.3 ประเมินผลความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
2. ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร
2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการพูด เพื่อทาหน้าประชาสัมพันธ์ข้อมูล ให้ คาแนะนาและช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว และเป็นมัคคุเทศก์สาหรับนาชมการท่องเที่ยวในศูนย์วปิ ัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
2.2 พัฒนาบุคลิกภาพและการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
3. ด้านสถานที่และสาธารณูปโภค
3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มคี วามสวยงามอยู่เสมอ
3.2 จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และสาธารณูปโภค เช่น ที่พัก ห้องน้า ระบบน้าประปา น้าดื่ม ถัง
ขยะให้เพียงพอกับจานวนนักท่องเที่ยว และควรจัดรถพยาบาลในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
3.4 พัฒนาข้อมูลจุดท่องเที่ยว เช่น แผนที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน โบรชั วร์ (Brochure) เส้นทาง
การเดินท่องเที่ยว (Route) ด้วยตนเอง ป้ายเล่าเรื่องราวแต่ละจุดท่องเที่ยวเพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว
4. ด้านข้อมูลและกิจกรรม
4.1 จัดทาองค์ความรู้เกี่ยวกับศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
4.2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและกิจกรรมหลากหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ระบบคิดอาร์
โค้ด คลิปภาพยนตร์ และอื่น ๆ
4.3 ในช่วงเวลาการจัดกิจกรรม ควรมีป้ายบอกข้อมูลและกาหนดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างชัดเจนแก่
นักท่องเที่ยว
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการบริหารจัดการและกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวนเชิงเกษตรของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่
เชิญตะวัน
2. ควรศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ซึ่งมี
การท่องเที่ยวหลายรูปแบบ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงศาสนา การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
3. ควรศึกษาการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อรูปแบบการท่องเที่ยวของศูนย์วปิ ัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
4. ควรศึกษาแนวคิดเกษตรอินทรีย์กับวิถีพุทธของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สาเร็จด้วยดี ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบคุณดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ชว่ ยเป็นที่ปรึกษา
ให้คาแนะนาปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สมบูรณ์ ขออนุโมทนาขอบพระคุณ
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีและพระมหาสันทั ศน์ โสตถิวังโส และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่ เชิญ
ตะวันทุกคน ที่ให้สนับสนุนและเป็นพืน้ ที่ในการศึกษาและให้กาลังใจในการทางานต่าง ๆ ให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคา จังหวัดพะเยา
Satisfaction of Credit service users towards Marketing mix of Bank for
Agriculture and Agricultural Cooperatives,Chiangkham branch,Phayao
province
เหมราช มหาลือ1* และ สิริเกียรติ รัชชุศานติ2
Hemarach Mahalue1* and Sirikiat Ratchusanti2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสม
การตลาด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคา จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใช้บริการ
ด้านสินเชื่อด้านเกษตรกร จานวน 372 ตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เครื่องมือการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติเชิงอนุมาน ใช้การทดสอบค่า t – test F-test และวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 51 - 60 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
อาชีพเกษตรกร สถานภาพสมรส มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท นิยมใช้บริการเงินกู้เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม วันที่นิยมมาใช้บริการคือวันพุธ เวลาที่นิยมมาใช้บริการ เวลา 08.3010.30 น. วัตถุประสงค์การใช้เงินกู้ส่วนใหญ่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สถาบันการเงินหรือ
บริษัทที่ใช้บริการสินเชื่อในปัจจุบันส่วนใหญ่คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บุคคลที่มีส่วนร่วม
ตัดสินใจในการใช้บริการคือ สามีภรรยา ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อส่วนประสมการตลาดโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ
ด้านราคา ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจาหน่าย
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ช่วงวัน ช่วงเวลา วัตถุประสงค์การใช้เงินกู้
บุ ค คลที่ มีส่ ว นร่ ว มตัด สิ นในการใช้บริ การที่ แตกต่า งกั นมีผลต่อความพึง พอใจบริ การด้า นสิน เชื่อ ต่อ ส่ ว นประสม
การตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย เพศ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ประเภทสัญญากู้
เงิน สถาบันการเงินที่ใช้บริการด้านสินเชื่อที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจบริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสม
การตลาดไม่แตกต่างกัน
1นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
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คาสาคัญ: ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อ, ส่วนประสมการตลาด, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

Abstract
This research aims to study the level of satisfaction of credit service users towards marketing mix of Bank
for agriculture and agricultural cooperatives, Chiangkham branch, Phayao province. The samples were 372 farmer
loan service. Quota sampling data collection tool was a questionnaire. Data were analyzed using descriptive
statistics: percentage, mean, frequency distribution. Standard Deviation Hypothesis test used inferential statistics.
Used of the t-test, F-test, and one-way ANOVA.
The results showed that: Most respondents were male aged 51-60 years old , had primary education,
occupation, farmers, marital status, monthly income less than or equal to 10,000 baht. The most popular day was
Wednesday. Time to use service at 08.30-10.30 am. The purpose of most loans for agricultural expenses
occupation. Most financial institutions or credit unions were Bank for agriculture and agricultural cooperatives,
People who decide to use service were husband and wife. The satisfaction of the respondents to the overall
marketing mix was at a high level. Descending order was the physical evidence and presentation, second the
process, price, people or employee, promotion, products ,place respectively.
The results of the hypothesis testing showed that the age, educational level, occupation, date range,
duration, purpose used of the loan, Individuals who were involved in the used of different services had significantly
different effects on the satisfaction of credit services to the marketing mix at the 0.05 level.Sex status, income
per month, type of loan agreement, financial institutions that use different credit services. The effect of credit
service on marketing mix was not significantly different.
Keywords: Satisfaction of credits service users, Marketing mix, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

บทนา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เปิดดาเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2509 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2560 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ก้าว
เข้าสู่ปีที่ 51 ด้วยรากฐานที่มั่นคง และมีแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจที่ยั่งยืน โดยกาหนดเป็นวิสัยทัศน์สาหรับการ
ดาเนินงานเอาไว้วา่ “เป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร” มีหน้าที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยและให้บริการสินเชื่อที่
หลากหลาย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยังคงมุ่งมั่นกับภารกิจพัฒนาชนบทภายใต้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการส่ งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยอีกทั้งขยายการให้บริการสินเชื่อไปสู่
บุคคล กลุ่มบุคคล ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้อง และสหกรณ์ทุกประเภท ให้สามารถ
เข้าถึงแหล่งทุนในระบบ พร้อมทั้งสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม เพื่อให้เกษตรกรลูกค้ามีฐานะและความเป็นอยู่
ที่ดขี นึ้ อีกทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทางานเป็นทีมมีความซื่อสัตย์ มีสานึกรับผิดชอบและใช้ชวี ติ พอเพียงบน
มาตรฐานเดียวกัน (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,2560)
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ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ก ารเกษตร สาขาเชีย งค า เป็ น ส่ ว นงานที่ อ ยู่ภ ายใต้โครงสร้ างของ
ส านั ก งานธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร จั ง หวั ด พะเยา ฝ่ า ยกิ จ การสาขาภาคเหนื อ ตอนบน
ประกอบด้วยสาขาเชียงคาและสาขาย่อยน้าแวน ให้สินเชื่อแก่ลูกค้าบุ คคล เกษตรกรทั่วไป บุคคลธรรมดา สหกรณ์
การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ องค์กร ซึ่งให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ เช่น สินเชื่อเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรสินเชื่อ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือน สินเชื่อเพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สินเชื่ อเพื่อเป็นค่า
ลงทุนในการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สินเชื่อเพื่อชาระหนี้สินภายนอก
และสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาล ผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อส่วนใหญ่เป็นด้านเกษตรกร ซึ่งมีการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าในด้าน
ต่าง ๆ ในปีบัญชี 2559 จานวน 2,281 ล้านบาท การเติบโตด้านสินเชื่อมีแนวโน้มที่ลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและ
ภาวะราคาผลิตผลตกต่า เช่น ข้าว ข้าวโพด ยางพารา ลาไย เป็นต้น รวมทั้งในอาเภอเชียงคา มีธนาคารพาณิชย์อ่นื ๆ
รวม 5 แห่ง และสถาบันการเงินอื่นๆ จึงมีการแข่งขันในธุรกิจการให้สินเชื่อที่หลากหลายทาให้ผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อมี
ทางเลือกมากขึ้นในการใช้บริการด้านสินเชื่อ ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคา ต้องมี
กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมเพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาด ทั้งด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านการสร้าง
และนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ เพื่อขยายการเติบโตด้านสินเชื่อ โดยเฉพาะลูกค้าด้านเกษตรกร
ต้อ งรั ก ษาส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดและรั ก ษาฐานลู ก ค้ า เดิ ม ไว้แ ละต้อ งมีก ลยุ ทธ์ ทางการตลาดที่ ดี เพื่ อ ให้ บริ ก าร
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านเกษตรกรซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาเชียงคา ให้กลับมาใช้บริการทาธุรกรรมด้านสินเชื่อพร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจเพื่อให้ผู้ใช้บริการ
ตัดสินใจมาใช้บริการด้านสินเชื่อที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคา เพื่อส่งผลให้การ
ดาเนินธุรกิจด้านสินเชื่อของสาขาเป็นไปตามเป้าหมาย (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเชียงคา.
2560)
ดังนัน้ ผู้วจิ ัยจึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคา จังหวัดพะเยา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์การตลาดด้าน
สินเชื่อและเพิ่มประสิทธิภาพการขยายสินเชื่อ รวมถึงการให้บริการอันจะทาให้เกิดความประทับใจและ สร้างความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อด้านเกษตรกรต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคา จังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ในการศึกษาครัง้ นี้ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีตัวแปรต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันดังนี้
ตัวแปรต้น (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้
พฤติกรรมการใช้บริการ
1. ประเภทสัญญากู้เงินที่ใช้บริการสินเชื่อ
2. ช่วงวัน เวลาที่มาใช้บริการสินเชื่อ
3. วัตถุประสงค์การใช้เงินกู้
4. สถาบันการเงินทีใ่ ช้บริการด้านสินเชื่อ
5.บุคคลที่มีสว่ นร่วมตัดสินในใช้บริการสินเชื่อ

ความพึงพอใจบริการด้านสินเชือ่ ต่อ
ส่วนประสมการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
5. ด้านบุคคลหรือพนักงาน
6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
7. ด้านกระบวนการ

ภาพ 1 แผนภูมแิ สดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ได้ให้คาจากัดความว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ
สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา เป็นปัจจั ยที่นิยมนามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ซึ่งลักษณะ
ประชากรศาสตร์เป็นสิ่งที่สาคัญและช่วยกาหนดตลาดของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งทาให้งา่ ยต่อการวัดมากกว่าตัว
แปรทางด้านอื่น ๆ ตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ที่สาคัญ มีดังต่อไปนี้
1. เพศ สามารถแบ่งแยกความต้องการของผู้บริ โภคได้ เนื่องจากในยุคปัจจุบันตัวแปรทางด้านเพศมีการ
เปลี่ยนแปลงทาให้พฤติกรรมของการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีสาเหตุจาก
การที่ผู้หญิงออกไปทางานนอกบ้านมากขึ้น หรือเพศที่แตกต่างกันมักจะมีทัศนคติ การรับรู้ และตัดสินใจในการเลือก
ซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน
2. อายุ กลุ่มบริโภคที่มีอายุแตกต่างกันย่อมจะมีความต้องการในสินค้าและบริการที่แตกต่างกันและอายุของ
กลุ่ ม ผู้ บริ โภคซึ่งมีความสัม พัน ธ์ต่อ การบริ โภคสิน ค้าหรือบริ การนั้น ๆ จะสามารถตอบสนองความต้อ งการของ
ผู้บริโภคได้หลากหลายแตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากด้านอายุเพื่อเป็นตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์
ที่แตกต่างกัน ของส่วนตลาดได้ทาการค้นคว้าหาความต้องการของตลาดส่วนเล็กโดยมุง่ ความสาคัญที่ตลาดอายุสว่ น
นัน้ ๆ
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3. สถานภาพครอบครัว มีลักษณะสาคัญ 3 ประการ คือ การเข้าสู่ชีวิตสมรส การแตกแยกของชีวิตสมรส
(อันเนื่องมาจากการตาย, การแยกกันอยู่, การหย่าร้าง) และการสมรสใหม่ สถานภาพสมรสนับว่าเป็นเป้าหมายที่
ส าคั ญ ของการใช้ก ลยุ ทธ์ ทางการตลาดมาโดยตลอด ในการศึก ษาเกี่ ย วกั บองค์ ประกอบสถานภาพครอบครั ว
สถานภาพสมรส มีส่วนสาคัญในการตัดสินใจของบุคคล คนโสดจะมีอิสระทางความคิดมากกว่าคนที่แต่งงานแล้ว และ
จะใช้เวลาน้อยกว่า เนื่องจากไม่มภี าระผูกพันหรือรับผิดชอบมากกว่าคนที่แต่งงานแล้ว
4. รายได้ การศึกษา และอาชีพ เป็นตัวแปรที่สาคัญต่อการกาหนดส่วนของตลาด มีแนวโน้มความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกันในเชิง เหตุแ ละผล ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ มที่ มีระดั บการศึก ษาสู ง บุ คคลที่มีการศึก ษาต่าโอกาสที่จะหางาน
ระดับสูงยากจึงทาให้รายได้ต่า โดยทั่วไปแล้วนักการตลาดจะสนใจกลุ่มผู้ บริโ ภคที่ มีรายได้สูง แต่อย่างไรก็ต าม
ครอบครัวที่มีรายได้ต่าเป็นตลาดที่มขี นาดใหญ่ ปัญหาสาคัญของการแบ่งส่วนการตลาดโดยยึดถือเกณฑ์รายได้เพียง
อย่า งเดี ย วก็ คื อ รายได้ จ ะเป็ น ตั วชี้วั ด ความสามารถของผู้ บริ โภคในการซื้ อ สิน ค้ าหรือ ไม่มีความสามารถในการ
ซื้ อ สิ น ค้ า ในขณะเดี ย วกั น การเลือ กซื้ อ สิ น ค้ า แท้ ที่จ ริ ง แล้ ว อาจใช้เกณฑ์ รู ปแบบการด ารงชีวิต รสนิย ม อาชีพ
การศึกษา ฯลฯ เป็นตัวกาหนดเป้าหมายได้เช่นกัน แม้รายได้เป็นตัวแปรที่นิยมใช้แต่นักการตลาดส่วนใหญ่จะเชื่อมโยง
เกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์หรืออื่นๆ เพื่อให้สามารถกาหนดตลาดเป้าหมายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการคิด การ
ซื้อ การใช้ การประเมินผล ของผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะพฤติกรรมความต้องการในสินค้าหรือบริการของ
ผู้บริโภค ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค จะอาศัยคาถามเพื่อที่จะค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws
และ 1H เพื่อค้นหาคาตอบ 7Os ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงคาถามทีใ่ ช้คน้ หาพฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่มาของกรอบแนวคิด
คาถาม (6Ws และ 1H)
1. ใครอยูใ่ นตลาดเป้าหมาย
(Who is in the target market?)

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร
(What does the consumer
buy?)

คาตอบที่ต้องการทราบ (7 Os)
ลักษณะกลุ่มเป้าหมายทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ภูมศิ าสตร์
จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห์
พฤติกรรมศาสตร์

กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์การตลาด (7Ps) ประกอบ ด้วย
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะ
ทางกายภาพ และกระบวนการที่เหมาะสม
สามารถสนองความ พึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายได้
สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ สิ่งที่
กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
ผู้บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์ก็ 1) ผลิตภัณฑ์หลัก
คือต้องการคุณสมบัตหิ รือ
2) รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่การบรรจุ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ และ ภัณฑ์ ตราสินค้า รูปแบบ บริการ คุณภาพ
ความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน ลักษณะนวัตกรรม
3) ผลิตภัณฑ์ควบ
4) ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
5) ศักยภาพผลิตภัณฑ์ ความแตกต่าง
ทางการแข่งขัน
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
คาถาม (6Ws และ 1H)
3. ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ
(Why does the consumer
buy?)

4. ใครมีสว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อ(Who participates
in the buying?)
5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด
(When does the consumer
buy?)
6.ผู้บริโภคซื้อที่ไหน
(Where does the consumer
buy?)
7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร
(How does the consumer
buy?)

คาตอบที่ต้องการทราบ (7 Os)
วัตถุประสงค์ในการซื้อ
(Objectives) ผู้บริโภคซื้อสินค้า
เพื่อสนองความต้องการของเขา
ด้านร่างกายและด้านจิตวิทยา ซึ่ง
ต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้ คือ ปัจจัย
ภายในหรือปัจจัยทางจิตวิทยา
ปัจจัยทางสังคม และวัฒนธรรม
ปัจจัยเฉพาะบุคคล
บทบาทของกลุ่มต่างๆ
(Organizations) มีอทิ ธิพลในการ
ตัดสินใจซึ่งประกอบด้วย ผู้ริเริ่ม
ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจซือ้ ผู้ซอื้
โอกาสในการซือ้ (Occasions เช่น
ช่วงเดือนใดของปี หรือ ช่วงฤดูใด
ของปี ช่วงวันใดของเดือน
ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets ที่
ผู้บริโภคไปทาการซื้อ
ขัน้ ตอนในการตัดสินใจซื้อ ซือ้
(Operations) ประกอบด้วย การ
รับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การ
ประเมินผลทางการเลือก
ตัดสินใจซื้อ ความรู้สกึ หลังการ
ซื้อ

กลยุทธ์การตลาดทีเ่ กี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ 1)กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
2)กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
ประกอบด้วยกลยุทธ์การโฆษณา การขาย
โดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย
การให้ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ 3) กลยุทธ์
ด้านราคา 4) กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัด
จาหน่าย

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ การโฆษณา และ(หรือ)
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด โดยใช้กลุ่ม
อิทธิพล
กลยุทธ์ที่ใช้มากคือกลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาด เช่น ทาการส่งเสริมการตลาด
เมื่อใดจึงจะสอดคล้องกับโอกาสในการซื้อ
กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่าย การนา
ผลิตภัณฑ์สู่ตลาดเป้าหมายโดยผ่านคนกลาง
อย่างไร
กลยุทธ์ที่ใช้กันมากคือ กลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาดประกอบ
ด้วยการโฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขาย
การส่งเสริมการขาย การให้ข่าว และการ
ประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง เช่น
พนักงานขายจะกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
ขายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ
ตัดสินใจซื้อ

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
อรรถพล ฐิ ติว รและคณะ (2559) ความพึง พอใจ เป็ น ความรู้ สึ ก ของบุ ค คลที่ เกิ ด จากการเปรี ย บเที ย บ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการตามการรับรู้และความเข้าใจกับการคาดหวังของบุคคล โดยความพึงพอใจจะทาให้เกิดความ
แตกต่างกันระหว่างการทางานกับความคาดหวังของบุคคล ดังนัน้ ความพึงพอใจของลูกค้าในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง
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การตั ด สิ น ใจของลูก ค้า ว่าผลิ ต ภั ณฑ์ หรือ บริ ก ารด้ า นสิ น เชื่อ ที่ ไ ด้ใ ช้แล้ ว ก่อ ให้ เกิด ระดับความพอใจที่ ดี ในการใช้
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการสินเชื่อประเภทต่าง ๆ จากการศึกษาในอดีต พบว่า ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้า
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด (7Ps)
สุกฤตา สังข์แก้ว (2556) ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ซึ่งบริษัท
นามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด (The Marketing Mix)
เป็นแนวคิดที่สาคัญอย่างทางการตลาดสมัยใหม่ซึ่งแนวความคิดเรื่องส่วนประสมการตลาดนี้ มีบทบาทสาคัญทาง
การตลาด เพราะเป็ น การรวมการตั ด สิ น ใจทางการตลาดทั้ ง หมด เพื่อ น ามาใช้ใ นการด าเนิน งาน เพื่อ ให้ ธุร กิ จ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย เราเรียกส่วนผสมทางการตลาดว่า 7Ps ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 7 ด้าน
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ด้านกระบวนการ จะทาหน้าที่ร่วมกันในการสื่อข่าวสารทางการตลาดให้แก่ผู้รับสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ส่วนประสมการตลาดหมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่ง
องค์การใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด . ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจบริการ ด้านสินเชื่อต่อ ส่ วน
ประสมการตลาดแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการด้านสินเชื่อที่แตกต่าง มีผลต่อความพึงพอใจบริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสม
การตลาดแตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการด้านสิน เชื่อด้านเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคา จังหวัดพะเยา โดยลูกค้าที่มีการเคลื่อนไหวทาธุรกรรมด้านสินเชื่อ มีจานวน
4,781 ราย (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคา, 2560) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยสุ่ม
ตัวอย่างและกาหนดขนาดจากการคานวณค่าสัดส่วนประชากรตามแนวทางของ Taro Yamane (สุกฤตา สังข์แก้ว
,2556,หน้า 6) จะทาให้ได้จานวนประชากรที่ต้องทาการสุ่มตัวอย่าง จานวน 370 ราย อยู่ในพื้นที่ 6 ตาบล คือ ตาบล
เชียงบาน หย่วน ร่มเย็น เจดีย์คา น้าแวน อ่างทอง และสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) (สุภาวดี ขุนทอง
จันทร์,2560,หน้า 136) เพื่อให้ได้กลุม่ ตัวอย่างที่เหมาะสมจึงใช้กลุม่ ตัวอย่าง ตาบลละ 62 ราย รวม 372 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาจะใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1. ส่วนข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพและรายได้ต่อเดือน เป็น
ลักษณะคาถามปลายปิด (Close-ended Questions) แบบมีหลายคาตอบให้เลือก (Mulltichotomous Questions) เป็น
ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) และการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
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2.ส่วนข้อมูลการใช้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคา
จังหวัดพะเยา เป็นลักษณะคาถามปลายปิด (Close-ended Questions) แบบมีหลายคาตอบให้เลือก (Mulltichotomous
Questions) เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
3. ส่วนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้ านสิน เชื่อ ต่อ ส่ว นประสมการตลาดธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคา จังหวัดพะเยา โดยแบ่งคาถาม ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ด้านกระบวนการ เป็นคาถามปลายปิดโดยได้กาหนดการให้คะแนนแบบเกณฑ์มาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย 5 คะแนนหมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 4
คะแนนหมายถึง พึงพอใจมาก 3 คะแนนหมายถึง พึงพอใจปานกลาง 2 คะแนนหมายถึง พึงพอใจน้อย 1 คะแนน
หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด ใช้เกณฑ์แปลค่าเฉลี่ย (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2560,หน้า 54) ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 มีค่า
เท่ากับ น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.51–2.50 มีค่าเท่ากับ น้อย ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 มีค่าเท่ากับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50
มีค่าเท่ากับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 มีค่าเท่ากับ มากที่สุด
4. ส่วนข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะ ข้อมูลปัญหาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้อยละ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ก ารเกษตร สาขาเชีย งค า จั ง หวั ด พะเยา เพื่อ ตรวจสอบความสมบู รณ์ของ
เครื่องมือในด้านเนื้อหาคาถามและวัดได้ตรงตามที่ต้องการวัด รวมทั้งตรวจสอบความเป็นปรนัยของคาถาม คาตอบ
แต่ละข้อเพื่อให้ได้ข้อคาถามคาตอบที่ชัด เจน ถูกต้อง เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามมาทาการ
ปรับแก้ให้เหมาะสมทั้งภาษาและเนื้อหาตามข้อเสนอแนะเพื่อให้แบบสอบถามมีคุณภาพและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดสอบใช้กับกลุม่ ประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ที่ทาการศึกษาจานวน 30 คน จากนั้นนาแบบสอบถาม
ที่ได้ทดสอบมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิอัลฟาครอนบาคได้ค่าสัมประสิทธิ
ได้คา่ ความเชื่อมั่นที่ 0.943 ถือว่ามีความเชื่อมั่นที่ใช้ได้
เกณฑ์การพิจารณาความเชื่อมั่นงานวิจัยทางธุรกิจจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องมือมีมาตรฐานทั่วไป ที่วัดเจตคติ
ความรู้สกึ นึกคิด เช่น การประเมินความพึงพอใจต่างๆ ในสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการในลักษณะของมาตรวัด 5 ระดับ
ค่าความเชื่อมั่นหรือ α แบบสอบถามการวิจัยธุรกิจควรมากกว่าหรือเท่ากับ 0.70 ก็ถือว่ามีความเชื่อมั่นใช้ได้ (สุภาวดี
ขุนทองจันทร์,2560,หน้า 174-180)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการ
ณ สานักงานสาขาเชียงคา สาขาย่อยน้าแวนและลงพื้นที่สารวจข้อมูลในตาบลต่าง ๆ ด้วยตนเองและผู้ช่วยวิจัย จานวน
3 ท่าน จานวน 372 ชุด ดาเนินงานระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2561 และศึกษาค้นคว้าจากการทบทวน
วรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี นิยามศัพท์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้ประกอบในการศึกษาครัง้ นี้
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test ค่าแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) กาหนด
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กรณีพบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทาการ
ทดสอบรายคู่ ด้วยวิธีของ Scheffe

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการศึก ษาพบว่า ส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศชาย (ร้ อ ยละ 90.59) อายุ 51-60 ปี (ร้ อ ยละ 49.46) ระดั บ
การศึกษาประถมศึกษา (ร้อยละ 54.56) ประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 91.93) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 87.63)
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 45.43)
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาเชียงคา จังหวัดพะเยา
ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ช้บริ ก ารประเภทเงิ น กู้ เพื่อ เป็ น ค่ า ใช้จ่ า ยการประกอบอาชีพ ในภาคการ
เกษตรกรรม (ร้อยละ 94.09) โดยช่วงวันมาใช้บริการด้านสินเชื่อวันพุธ (ร้อยละ 27.42) ช่วงเวลาที่มาใช้บริการด้าน
สินเชื่อ เวลา 8.30 – 10.30 น. (ร้อยละ 76.61) มีวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม (ร้อยละ 85.75) สถาบันการเงินหรือบริษัทที่ใช้บริการด้านสินเชื่อในปัจจุบัน คือ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ร้อยละ 100) บุคคลที่มสี ่วนร่วมตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเป็น สามี ภรรยา (ร้อยละ 84.95)
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคา จังหวัดพะเยา
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อส่วนประสม
การตลาดโดยรวม
ส่วนประสมการตลาด
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ด้านกระบวนการ
ด้านราคา
ด้านบุคคล หรือพนักงาน
ด้านส่งเสริมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านช่องทางการจาหน่าย
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.15
4.13
4.07
4.05
4.04
3.98
3.95
4.05

S.D.
.951
.678
.961
.882
.963
1.083
1.077
.942

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อส่วนประสมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านราคา
ด้านบุคคล หรือพนักงาน ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจาหน่าย
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ส่ ว นที่ 4 ปั ญหาและข้ อ เสนอแนะของผู้ ใ ช้ บ ริก ารด้ า นสิ น เชื่อ ต่ อ ส่ ว นประสมการตลาดธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคา จังหวัดพะเยา
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่มีปัญหาในการใช้บริการด้า นสินเชื่อต่อส่วนประสม
การตลาด โดยเรียงลาดับค่าร้อยละด้านที่ไม่มีปัญหาจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการ (ร้อยละ 76.07) ด้าน
การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (ร้อยละ 71.24) ด้านส่งเสริมการตลาด (ร้อยละ 64.78) ด้านบุคคลหรือ
พนักงาน (ร้อยละ 64.78) ด้านช่องทางการจาหน่าย (ร้อยละ 63.98) ด้านราคา (ร้อยละ 56.18)ด้านผลิตภัณฑ์ (ร้อย
ละ 34.41) ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานจาแนกปัจจัยต่างๆ ตามลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรม
การใช้บริการด้านสินเชื่อ
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึง
พอใจบริการ ด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน
เพศที่แตกต่างกั น มีผลต่อความพึงพอใจบริการด้านสิน เชื่อ ต่ อ ส่ ว น
ประสมการตลาดแตกต่างกัน
อายุที่แตกต่าง มีผลต่อความพึงพอใจบริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสม
การตลาดแตกต่างกัน
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจบริการด้านสินเชื่อ
ต่อส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน
อาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจบริการด้านสินเชื่อต่อส่วน
ประสมการตลาดแตกต่างกัน
สถานภาพที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจบริการด้านสินเชื่อต่อ
ส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน
รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจบริการด้านสินเชื่อ
ต่อส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการด้านสินเชื่อที่แตกต่างมีผลต่ อ
ความพึงพอใจบริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน
ประเภทสัญญากู้เงินที่ใช้บริการสินเชื่อที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึง
พอใจบริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน
ช่วงวันที่มาใช้บริการสินเชื่อที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจบริการ
ด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน
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ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

ค่า Sig

ไม่สอดคล้อง

.078

สอดคล้อง

.000*

สอดคล้อง

.000*

สอดคล้อง

.008*

ไม่สอดคล้อง

.232

ไม่สอดคล้อง

.203

ไม่สอดคล้อง

.135

สอดคล้อง

.000*

1051

ตารางที่ 3 (ต่อ)
สมมติฐาน
ช่ว งเวลาที่ ม าใช้บริ ก ารสิ น เชื่อที่ แ ตกต่างกัน มี ผ ลต่อ ความพึงพอใจ
บริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน
วัตถุประสงค์การใช้เงินกู้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจบริการ
ด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน
สถาบันการเงินที่ใช้บริการด้านสินเชื่อที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึง
พอใจ บริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน
บุคคลที่มีส่วนร่วมตัดสินในการใช้บริการสินเชื่อที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ความพึงพอใจบริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
สอดคล้อง

ค่า Sig

สอดคล้อง

.001*

ไม่สอดคล้อง

.255

สอดคล้อง

.000*

.001*

จากตารางที่ 3 พบว่าสมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจบริการด้าน
สินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน ดังนี้
เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจบริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกัน อายุที่
แตกต่างมีผลต่อความพึงพอใจบริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจบริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจบริการด้านสินเชื่อต่อส่วน
ประสมการตลาดแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจ
บริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกัน รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจบริการ
ด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการด้านสินเชื่อที่แตกต่างมีผลต่ อความพึงพอใจบริการด้านสินเชื่อต่อ
ส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน ดังนี้
ประเภทสัญญากู้เงินที่ใช้บริการสินเชื่อที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจบริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสม
การตลาดไม่แตกต่างกัน ช่วงวันที่มาใช้บริการสินเชื่อที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจบริการด้านสินเชื่ อต่อส่วน
ประสมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ช่วงเวลาที่มาใช้บริการสินเชื่อที่แตกต่างกันมีผล
ต่อความพึงพอใจบริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0 5
วัตถุประสงค์การใช้เงินกู้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจบริการด้าน สินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สถาบันการเงินที่ใช้บริการด้านสินเชื่อที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจ
บริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกัน บุคคลที่มีส่วนร่วมตัดสินในการใช้บริการสินเชื่อที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อความพึงพอใจบริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
จากผลสมมติฐ านกรณี พ บความแตกต่างระหว่างค่า เฉลี่ ย มีนัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดั บ 0.05 จะทาการ
ทดสอบเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถวิเคราะห์จาแนกความแตกต่างรายคู่
คือ อายุ ระดับการศึกษา ช่วงวันมาใช้บริการด้านสินเชื่อ ช่วงเวลามาใช้ บริการด้านสินเชื่อ บุคคลที่มสี ่วนร่วมตัดสินใจ
ใช้บริการด้านสินเชื่อ มีผลความพึงพอใจบริการ ด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน ดังนี้
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อายุ พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามอายุ 51-60 ปี แตกต่า งจากผู้ต อบแบบสอบถามอายุ 41-50 ปี อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 61 ปีขึ้นไป แตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 31-40 ปี
อายุ 41-50 ปี และอายุ 51-60 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ระดั บ การศึ ก ษา พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามระดั บ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น แตกต่ า งจากผู้ ต อบ
แบบสอบถามระดับการศึกษาประถมศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย แตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาประถมศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
0.05 และผู้ ต อบแบบสอบถามระดั บ การศึก ษาปริ ญ ญาตรี แตกต่ า งจากผู้ ต อบแบบสอบถามระดั บ การศึก ษา
ประถมศึกษา ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือ ปวส. อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ช่วงวันมาใช้บริการด้านสินเชื่อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการด้านสินเชื่อวันอังคาร แตกต่างจากผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้บริการด้านสินเชื่อวันจันทร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการด้าน
สินเชื่อวันพุธ แตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการด้านสินเชื่อวันจันทร์และวันอังคาร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการด้านสินเชื่อวันพฤหัสบดี แตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการด้านสินเชื่อ
วันจันทร์ วันอังคารและวันพุธ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการด้านสินเชื่อวั นศุกร์
แตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการด้านสินเชื่อวันพุธและวันพฤหัสบดี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ช่วงเวลาที่มาใช้บริการด้านสินเชื่อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการด้านสินเชื่อเวลา 10.31 – 12.30 น.
แตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการด้านสินเชื่อเวลา 08.30 – 10.31 น. อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
บุคคลที่มสี ่วนร่วมตัดสินใจใช้บริการด้านสินเชื่อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีญาติพ่นี อ้ งมีสว่ นร่วมตัดสินใจใช้
บริการด้านสินเชื่อ แตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามมีสามี ภรรยามีส่วนร่วมตัดสินใจใช้บริการด้านสินเชื่อและมีบุตรมี
ส่วนร่วมตัดสินใจใช้บริการด้านสินเชื่ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 และผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินด้วยตนเองไม่มี
บุคคลมีส่วนร่วมตัดสินใจใช้บริการและบิดา มารดามีส่วนร่วมตัดสินใจใช้บริการด้านสินเชื่อ แตกต่างจากผู้ตอบ
แบบสอบถามมีสามี ภรรยา มีสว่ นร่วมตัดสินใจใช้บริการด้านสินเชื่อ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

สรุปผลและอภิปรายผล
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 5160 ปี ระดับการศึกษาประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร สถานภาพสมรส มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 บาทต่อเดือน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ ภู่งามและคณะ (2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ มีผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 51 – 60 ปี ระดับการศึกษาประถมศึกษา สถานภาพสมรส
อาชีพเกษตรกรรม รายได้ของครัวเรือนจากการเกษตร มากกว่า 80,000 บาทต่อปี รายได้นอกภาคการเกษตร น้อย
กว่า 20,000 บาทต่อปี
พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อ ผลการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้
บริการประเภทเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยการประกอบอาชีพในภาคการเกษตรกรรม ช่วงวันมาใช้บริการด้านสินเชื่อวันพุธ
ช่วงเวลาที่มาใช้บริการด้านสินเชื่อ เวลา 8.30 –10.30 น. วัตถุประสงค์การใช้เงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม สถาบันการเงินหรือบริษัทที่ใช้บริการด้านสินเชื่อในปัจจุบัน คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร บุคคลที่มีส่วนร่วมตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเป็น สามีภรรยา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ วรรธนพงศ์
เสมียนคิดและฐิติวรรณ ศรีเจริญ (2558) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าในใช้บริการด้านสินเชื่อของหน่วยงาน
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พัฒนาธุรกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ใช้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สอดคล้องกับผลวิจัยของ ปรเมษฐ์ ยอด
เครือวัลย์ (2558) การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร ผู้ใช้บริการด้า นสินเชื่อส่วนใหญ่มาใช้บริการกับครอบครัว มากที่สุด แต่
ไม่สอดคล้องด้านวันที่มาใช้บริการด้านสินเชื่อซึ่งนิยมมาใช้บริการในวันจันทร์
ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารด้ า นสิ น เชื่ อ ต่ อ ส่ ว นประสมการตลาด ผลการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด โดยรวมอยูร่ ะดับความพึงพอใจมาก ด้วยเรียงลาดับ
จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านบุคคลหรือ
พนักงาน ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจาหน่าย ตามลาดับ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปรเมษฐ์ ยอดเครือวัลย์ (2558) การศึกษาเรื่อ งความพึงพอใจของผู้ใ ช้บริการด้ านสิน เชื่อของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ สาขาภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจในการบริการโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุดผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดด้านบุคลากร รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการ และมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านสถานที่ และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญาภา บุญมีพิพิธ (2556) ศึกษาวิจัย เรื่อง
พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะของผู้ใช้บริการ
ธนาคารออมสินเขตบางแค โดยปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะ ด้านปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดสูงที่สุด คือ ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านราคา อยู่ในระดับมาก ด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย อยู่ในระดับมาก และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สมศักดิ์ ภู่งามและคณะ (2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรสาขามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ระดับความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารในการใช้บริ
การ โดยรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รายด้านไม่สอดคล้องโดยมีความพึงพอใจมาก ด้านพฤติกรรม
พนักงาน ระยะเวลาการให้บริการ เครื่องมือและอุปกรณ์ ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ด้านสถานที่ให้บริการ และ
ด้านข้อมูลการให้บริการตามลาดับ
ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดรายด้านมี
รายละเอียด ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการประกอบอาชีพนอก
ภาคเกษตรกรรม รองลงมา เงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนหรือกาหนดระยะเวลาประกอบอาชีพในภาคการเกษตรกรรม
ด้านราคา ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าเบีย้ ประกัน
สินเชื่อต่าง ๆ ค่าออกสมุดเงินกู้ ค่าไถ่ถอนจานอง เป็นต้น รองลงมาค่าวิเคราะห์สินเชื่อ ร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้
(วงเงินกู้ที่เกิน 3 แสนบาท)
ด้านช่องทางการจาหน่าย ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสะดวกของช่องทางในการรับ
เงินกู้หรือถอนเงินกู้ รองลงมา ความสะดวกในการติดต่อและการเข้าถึงพนักงานสินเชื่อที่ปฏิบัตงิ านในสานักงาน
ด้านส่งเสริมการตลาด ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสื่อสารงานด้านสินเชื่อผ่านการ
ประชุมหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. รองลงมา การสื่อสารงานด้าน
สินเชื่อผ่านการประชุมประจาเดือนกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
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ด้านบุคคลหรือพนักงาน ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรู้และความสามารถของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด้านสินเชื่อในการให้บริการ รองลงมาพนักงานสินเชื่อให้บริการสิน
คาปรึกษา แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ถูกต้องและรวดเร็ว
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริการ
ของพนักงาน เช่น การแต่งกายเรียบร้อยตามชุดแบบของธนาคาร รองลงมา ความสะดวก สะอาดของสถานที่ภายใน
สานักงานที่ให้บริการ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือ เคาน์เตอร์ ป้ายแนะนาการให้บริการ
ด้านกระบวนการ ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระยะเวลานัดหมายรับเงินกู้ รองลงมาขั้นตอน
วิธีการสอบสวน ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าใหม่
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มปี ัญหาในการใช้บริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาด โดยเรียงลาดับ
ด้านที่ไม่มีปัญหาจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้าน
ส่งเสริมการตลาด และด้านบุคคล หรือพนักงาน เท่ากัน ด้านช่องทางการจาหน่าย ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาด ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคา จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยขอสนเอแนะด้านที่มีระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ยที่ต่ากว่า
รายข้ออื่นๆ และมีปัญหามากกว่ารายข้ออื่นๆ ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูใ่ นระดับมากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคา จัง หวัดพะเยา ควรให้ความสาคัญดาเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการ
ด้านสินเชื่อ รับรู้หลักเกณฑ์วิธีการกู้เงิน บริการสินเชื่อ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการการให้บริการเงินกู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย เงินกู้อ่ืนๆ ตามคณะกรรมการธนาคารกาหนดหรือนโยบายรั ฐบาล เงินกู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านการศึกษา เงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนหรือกาหนดระยะเวลาประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรกรรม ซึ่ง
มีระดั บความพึง พอใจค่า เฉลี่ ย ที่ ต่ ากว่า รายข้ อ อื่น ๆ ให้ มีบริ ก ารที่ ดี ย่ิงขึ้น มี ม าตรฐาน เสนอแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขวิธีปฏิบัตขิ องธนาคารต่อส่วนงานสานักงานใหญ่ที่เกี่ยวข้องในด้านจานวนวงเงินกู้สูงสุดของสัญญากู้เงิน
แต่ละประเภท ด้านหลักค้าประกัน เช่น แบบรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน บุคคลค้าประกัน 2 คน จานองที่ดิน
อสังหาริมทรัพย์ เงินฝาก สลากออมทรัพย์ พันธบัตร จานาผลผลิตการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาในเรื่องวงเงินใช้
หลักค้าประกันน้อยเกินไป วงเงินให้กไู้ ม่เพียงพอต่อความต่อการ การประเมินราคาที่ดนิ จานองต่า ตามลาดับ
2. ด้านราคา ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคา จังหวั ดพะเยา ควรให้ความสาคัญดาเนินการส่งเสริมการรับรู้
ประชาสัมพันธ์ เรื่องค่าตรวจสอบและบริหารจัดการระบบหลักประกัน ร้อยละ 0.25 ของวงเงินประเมินหลักประกัน
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 7-10 บาท ซึ่งมีระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ยที่ต่ากว่ารายข้ออื่นๆ และมีปัญหาสูงกว่า ราย
ข้ อ อื่น ๆ โดยทาสื่อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละให้ พ นั ก งานชี้แ จงการเปรี ย บเที ย บค่ า ตรวจสอบและบริ ห ารจั ด การระบบ
หลั ก ประกั น กั บธนาคารหรือ สถาบั น การเงิ น อื่น ซึ่ ง การใช้ห ลั ก ประกั น จ านองที่ ดิ น ประกั น หนี้กั บ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ข้อดีคือไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าจดทะเบียนนิติกรรมจานองที่ดินแก่สานักงาน
ที่ดินทาให้ผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านนี้และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้พนักงานชี้แจงให้ทราบถึงชั้นประวัติ
การชาระหนี้ของลูกค้าและโครงการช่วยเหลือต่างๆ ของธนาคาร เช่น ชาระดีมีคืนลูกค้าจะได้ดอกเบี้ยคืนร้อยละ 30
ของดอกเบีย้ ที่ชาระกับธนาคาร พักชาระหนีแ้ ละชดเชยดอกเบี้ยโครงการต่างๆ เป็นต้น ทาให้ผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อลด
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ค่าใช้จ่ายในด้านนี้หากเทียบกับการกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่น ๆ จัดทาการส่งเสริมการตลาดมอบของที่ระลึก เสนอ
แนวทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าตรวจสอบและบริหารจัดการระบบหลักประกันของธนาคารต่อส่วนงาน
สานักงานใหญ่ที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านช่องทางการจาหน่าย ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคา จังหวัดพะเยา ควรให้ความสาคัญดาเนินการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไข เรื่องการนัดหมายประชุมลูกค้า การบริการออกพื้นที่ในชุมชนเพื่อบริการลูกค้าของพนักงานสินเชื่อ
และด้านทาเล ที่ตั้งของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเชียงคาและสาขาย่อยน้าแวนมีความ
เหมาะสมและสะดวกในการติดต่อ เนื่องจากมีระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ ยที่ต่ากว่ารายข้ออื่นๆ และมีปัญหาสูงกว่า
รายข้ออื่นๆ โดยซักซ้อมพนักงานให้มีบริการที่ดี มีคุณภาพ มาตรฐานในการทางานการนัดหมายประชุมลูกค้าและปรัง
ปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อให้การบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
4. ด้านส่งเสริมการตลาด ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคา จังหวัดพะเยา ควรให้ความสาคัญดาเนินการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไข การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น แอพพิเคชั่นไลน์กลุ่มต่าง ๆ เฟสบุ๊คเชียงคาทูเดย์ ด้านการ
โฆษณา การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์หน้าสานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ เชิญชวนต่างๆ และการจัดกิจกรรมมหกรรมสินเชื่อ เนื่องจากมีระดับความพึง
พอใจค่าเฉลี่ยที่ต่ากว่ารายข้ออื่นๆ และมีปัญหาสูงกว่ารายข้ออื่นๆ โดยแต่งตัง้ มอบหมายพนักงานผู้รับผิดชอบการให้
ข้อมูลสื่อสารทางออนไลน์ โดยกาหนดให้มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน ถูกต้อง และแนะนาใช้แอพพิเคชั่น เอ โม
บาย ของธนาคารซึ่ง มีข้อ มู ล การให้บริ ก ารด้ านต่าง ๆ ด้ า นการโฆษณา การให้ ข่ า วและการประชาสั ม พัน ธ์หน้า
สานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ เชิญชวน
ต่ า งๆ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาให้ โ ดดเด่ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการจั ด กิ จ กรรมมหกรรมสิ น เชื่ อ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก าร
ประชาสัมพันธ์อ ย่างทั่วถึ ง เสนอแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขด้านส่ งเสริมการตลาด ทางสื่อออนไลน์ข อง
ธนาคารต่อ ส่ ว นงานส านั ก งานใหญ่ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เนื่อ งจากพฤติก รรมการบริ โ ภคหรือ การรั บข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
ผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไป จึงต้องพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้าน
สินเชื่อในปัจจุบันและอนาคต สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
5. ด้านบุคคลหรือพนักงาน ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคา จังหวัดพะเยา ควรให้ความสาคัญดาเนินการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไข การพูดจา การทักทาย ความไพเราะ คาพูดของพนักงานสินเชื่อ เนื่ องจากมีระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยที่ต่ากว่ารายข้ออื่น ๆ และมีปัญหาสูงกว่ารายข้ออื่น ๆ โดยมอบนโยบาย กาหนดขั้นตอนการให้บริการกล่าว
คาทักทาย การพูดจาที่ไพเราะ การบริการด้วยใจกับผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อ มีการพัฒนา อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
อย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานตระหนักในการให้บริการที่ดี มีมาตรฐาน บริการด้วยใจ เสนอแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง
แก้ไขต่อส่วนงานสานักงานใหญ่ที่เกี่ยวข้อง ด้านจานวนพนักงานสินเชื่อเชื่อมีความเพียงพอต่อการให้บริการสินเชื่อ
เนื่องจากมีระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ยที่ต่ากว่ารายข้ออื่น ๆ ด้วยจานวนลู กค้าที่พนักงานได้รับมอบหมายรับผิดชอบ
ให้บริการสินเชื่อมีจานวนมาก ทาให้เกิดการบริการที่ล่าช้า ดังนั้นควรมีการทบทวนมาตรฐานจานวนพนักงานสินเชื่อ
ต่อ จ านวนผู้ ใ ช้บริ ก ารด้ า นสิ น เชื่อ โดยใช้ปัจ จั ย ต่า ง ๆ ในการตั้ง ค่ า มาตรฐานหลาย ๆ ด้ า นอย่า งรอบด้ า น เพื่อ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อในปัจจุบันและอนาคต สร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
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6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ใน
ระดั บความพึง พอใจมาก ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร สาขาเชีย งค า จั ง หวั ด พะเยา ควรให้
ความสาคัญดาเนินการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ความสะดวก สะอาดของสถานที่ภายนอกที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ ที่
นั่งพัก สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และความสะดวก สะอาดของสถานที่ภายในสานักงานที่ให้บริการ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือ
เคาน์เตอร์ ป้ายแนะนาการให้บริการเนื่องจากมีระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ยที่ต่ากว่ารายข้ออื่น ๆ และมีปัญหาสูงกว่า
รายข้ออื่น ๆ โดยขยายที่จอดรถ เพิ่มพื้นที่นั่งรอภายในสานักงาน ปรับปรุงป้ายแนะนาการใช้บริการเครื่องมืออุปกรณ์
ในการบริการให้มีประสิทธิภาพ
7. ด้านกระบวนการ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคา จังหวัดพะเยา ควรให้ความสาคัญดาเนินการพัฒนา ปรับปรุง
แก้ไข ขั้นตอนวิธีการขอสินเชื่อและเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ ขั้นตอน ระยะเวลา การวิเคราะห์สินเชื่อและการ
อนุมัตสิ ินเชื่อและการเร่งรัดติดตามการชาระหนี้ เช่น การส่งใบแจ้งหนี้ การติดตามหนี้ เนื่องจากมีระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยที่ต่ากว่ารายข้ออื่น ๆ และมีปัญหาสูงกว่ารายข้ออื่น ๆ โดยมอบนโยบาย กาหนดกระบวนการให้สินเชื่อให้มี
มาตรฐาน ลดขั้ น ตอน ระบุ ระยะเวลาด าเนิน การ ชี้แ จงเอกสารประกอบการกู้ เงิ น อย่า งชัด เจนพร้ อ มสื่อ สารให้
ผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อทราบและเข้าใจในกระบวนการ การเร่งรัดติดตามการชาระหนี้ให้ดาเนินการอยู่ในกรอบของ
กฎหมายตลอดจนช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาหนีอ้ ย่างเหมาะสม
จากผลการศึกษาเพื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคา สามารถนาไปเป็น
แนวทางในวางแผนและพัฒนาระบบการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อ โดย
พิจารณาจากความพึงของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดรายด้าน ระดับค่าเฉลี่ยต่าสุด 2 ลาดับ และ
ผลการทดสอบสมมติฐาน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาด ด้านช่องทางการจาหน่าย
ระดับค่าเฉลี่ยต่าสุด ซึ่งรายด้านควรดาเนินการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข เรื่องการนัดหมายประชุมลูกค้า การบริการออก
พื้นที่ในชุมชนเพื่อบริการลูกค้าของพนักงานสินเชื่อ และด้านผลิตภัณฑ์ ระดับค่าเฉลี่ยต่า ซึ่งรายด้านควรดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อ รับรู้หลักเกณฑ์วิธีการกู้เงิน บริการสินเชื่อและพัฒนา ปรับปรุง
กระบวนการการให้บริการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างความประทับให้ผู้ใช้บริการด้าน
สินเชื่อบอกต่อและกลับมาใช้บริการ
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สมมติฐานที่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย คือ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจบริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ ระดับ 0.05 และช่วงวันที่มาใช้บริการสินเชื่อที่ ช่วงเวลาที่มาใช้บริการสินเชื่อ วัตถุประสงค์การใช้เงินกู้ บุคคลที่
มีส่ ว นร่ ว มตั ด สิ น ในการใช้บริ ก ารสิ น เชื่อ ที่ แ ตกต่างกั น มี ผ ลต่อ ความพึง พอใจบริ ก ารด้า นสิ นเชื่อ ต่อ ส่ ว นประสม
การตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ดังนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาเชี ย งค า จั ง หวั ด พะเยา ควรให้ ค วามส าคั ญ ในการวางกลยุ ท ธ์ ส่ ว นประสมการตลาดและด าเนิ น การใน
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อ อายุ 51-60 ปี รองลงมาอายุ 41-50 ระดับการศึกษาประถมศึกษา รองลงมา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพเกษตรกร รองลงมาค้าขาย และกลุ่มผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อที่มพี ฤติกรรม ช่วงวันมา
ใช้บริ ก ารด้ านสิ น เชื่อ วั น พุ ธ รองลงมาวั นพฤหัส บดี ช่ว งเวลาที่ มาใช้บริ การด้ านสิน เชื่อ เวลา 8.30 – 10.30 น.
รองลงมาเวลา 10.31 – 12.30 น. วัตถุประสงค์การใช้เงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชี พ เกษตรกรรม
รองลงมาวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม บุคคลที่มีส่วนร่วมตัดสินใจใช้
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บริการสินเชื่อเป็น สามี ภรรยา รองลงมา ญาติพ่ีน้อง เนื่องจากมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อต่อ
ส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน โดยดาเนินการให้บริการด้านสินเชื่อที่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน เพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้มากยิ่งขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ควรให้ความสาคัญในการวางกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดและ
ด าเนิน การในกลุ่ ม เป้ า หมายผู้ใ ช้บริ ก ารด้ า นสิ น เชื่อ อายุ 60 ปี ขึ้น ไป รองลงมา อายุ 51-60 ปี ระดั บการศึก ษา
ประถมศึกษา รองลงมาระดับปริญญาตรี ช่วงวันมาใช้บริการด้านสินเชื่อ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ เท่ากัน รองลง
มาวันพฤหัสบดี วันศุกร์ เท่ากัน ช่วงเวลาที่มาใช้บริการด้านสินเชื่อ เวลา 8.30 – 10.30 น. รองลงมาเวลา 10.31 –
12.30 น. และบุคคลที่มีส่วนร่วมตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเป็น สามี ภรรยา รองลงมา ญาติพ่ีน้องเนื่องจากมีผลต่อ
ความพึงพอใจบริการด้านสินเชื่อต่อส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน โดยดาเนินการส่งเสริม พัฒนาส่วนประสม
การตลาดให้สอดคล้องกับผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เฉพาะกลุ่ ม ตั ว อย่า งผู้ ใ ช้บ ริ ก ารด้ า นสิ น เชื่ อ ด้ า นเกษตรกร ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคา จังหวัดพะเยา ควรมีการศึกษากลุ่มประชากรด้า นกลุ่ม บุ ค คล
วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการ นิติบุคคล ที่เป็นผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อและศึกษา
ผู้ใช้บริการด้านเงินฝากของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเชียงคาและควรมีการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในอาเภออื่น ๆ หรือจังหวัดอื่น ๆ ด้วย จะทาให้ ทราบข้อมูลที่ครอบคลุม หลากหลายกลุ่มมากขึ้น
สามารถนาผลการวิจัยมาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมด้านการใช้จ่ายเงิน การใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านช่อ งทาง
ออนไลน์ รายได้หลักด้านไหนที่นามาส่งชาระหนี้ บุคคลที่ทาหน้ าที่ช่วยส่งชาระหนี้ ปัญหาในการส่งชาระหนี้ ส่วน
ประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ เป็นต้น เพื่อหาความต้องการ ปัจจัยต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการที่สอดคล้ องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อในปัจจุบันและอนาคต
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสานักงานประกันสังคม
จังหวัดพะเยา
Satisfaction of users on service of Social Security Office in Phayao Province
รฑิตา ฟูแสง1* และ สิรเิ กียรติ รัชชุศานติ2
Ratita Fusaeng1* and Sirikiat Ratchusanti2
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารต่ อ การให้ บ ริ ก ารของส านั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด พะเยา
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษา คือ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และ 40 จานวน 400 ราย กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกมาโดยใช้
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วยเพศหญิงและเพศชายกลุ่มละ 200 ราย เครื่องมื อที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติ t-test และ one-way ANOVA กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตไิ ว้ที่ 0.05
ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยาโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ ด้านระบบงานและขั้นตอนการให้บริการ และด้านสถานที่
และสิ่งอานวยความสะดวก
ผลการทดสอบสมมติฐาน พฤติกรรมการใช้บริการ พบว่า ระยะเวลารอคอยการรับบริการ และเวลาที่มาใช้
บริการที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยาไม่แตกต่างกัน ส่วน
ความถี่ในการมาใช้บริการ ระยะเวลาที่เป็นผู้ ประกันตน และวันที่มาใช้บริการที่แตกต่างกัน มี ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของสานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
ผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของสานักงานประกันสังคม
จังหวัดพะเยา ให้มปี ระสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจต่อผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ การให้บริการ สานักงานประกันสังคม

Abstract
The purposes of this research were to study the satisfaction of users on the services of the Social Security
Office, Phayao. The study sample in this study was insured persons according to article 33, 39 and 40.The sample
size of 400 was determined using Taro Yamane’s table. The sample was purposively chosen and consisted of 200
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males and 200 females. The obtained data was statistically analyzed and presented as frequencies, percentages,
mean and standard deviation. The study hypothesis was tested using t-test and one-way ANOVA. P-value less
than 0.05 was considered statistically significant.
The results showed that the overall satisfaction level was high with the mean was 3.92. When considering
each aspect, the satisfaction levels were high in all aspects with the descending means included the service of
the staff, the systems and procedures and the location and amenities.
The results of hypothesis testing showed that there was no difference in the satisfaction levels according
to behavior regarding waiting time and time to use services. There was a statistically significant difference in the
level of satisfy action regarding frequencies of service and the dates of the services.
The results of this research will be useful for executives of Phayao Social Security Office to increase
effectiveness of the service and users’ satisfaction.
Keywords: Satisfaction, Services, Social Security Office

บทนา
การประกันสังคม เป็นหน้าที่หนึ่งของรัฐบาลในการสร้างระบบความมั่นคงทางสังคม ที่มีความสาคัญต่อการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้มีรายได้ เพื่อเป็นการให้หลักประกันแก่ประชาชน ตัง้ แต่เกิดจนกระทั่ง
เสียชีวิต โดยจัดสวัสดิการในรูปแบบของการจัดเก็บเงิ นสมทบจากนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล การประกันสังคมจึง
เป็นวิธีการหนึ่ง ที่ยึดหลัก การพึ่ง ตนเอง และช่วยเหลือซึ่ งกัน และกันของประชาชน โดยมีความมุ่งหมายที่จ ะเป็ น
หลักการพึ่งตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก ซึ่งเรียกว่า “ผู้ประกันตน” หลักการสาคัญ คือ การให้
ประชาชนมีส่วนช่วยเหลือตนเองด้วยการออกเงินสมทบทั้งในส่วนของลูกจ้างและนายจ้างเข้ากองกลาง หรือเรียกว่า
“กองทุนประกันสังคม” โดยมีความมุ่งหมายที่จะเป็นหลักประกันและความคุ้มครองความเป็นอยู่ของประชาชนที่เป็น
สมาชิกให้มีความมั่นคงในการดารงชีวิต ในกรณีเจ็บป่วย หรือประสบอันตรายอันมิใช่จากการทางาน การคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ ชราภาพ ว่างงาน เสียชีวติ และการให้เงินช่วยเหลือเลีย้ งดูบุตรที่มีอายุ 0-6 ปี เป็นต้น และอนุสัญญา
ที่ 102 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้กาหนดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของการประกันสังคมไว้ 9 ประการ
คือ กรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์ครอบครัว กรณีชราภาพ กรณีวา่ งงาน
การดูแลผู้ที่ขาดอุปการะ และกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมากจากการทางาน (สานักงานประกันสังคม,
2559)
สานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2534 มีวสิ ัยทัศน์ในการบริหารองค์กร คือ
“ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนาในภูมิภาคอาเซียน” มีพันธกิจในการบริหารองค์การ คือ การบริหารการประกัน
สังคมและเงินทดแทนโดยการจัดการที่มปี ระสิทธิภาพเพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดารงชีวติ ที่มั่นคง และมีคา่ นิยม
ในการบริหารองค์การ คือ สร้างสรรค์ เป็นห่วงเป็นใย มีใจบริการ สานึกรับผิดชอบ เป็นผู้นาที่โดดเด่น ก้าวทันโลกและ
การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทอล เป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ทุ่มเท และเสียสละ มีการแบ่งโครงสร้างในการ
ให้ บริ ก าร ออกเป็ น 2 กลุ่ ม งาน คื อ กลุ่ ม งานประกั น สั ง คม ประกอบด้ ว ย งานทะเบี ย น งานเงิ น สมทบและการ
ตรวจสอบ งานสิทธิประโยชน์ และกลุ่มงานการเงินและบัญชี (สานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา, 2561)
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จากข้อมูลสถิติผู้ประกันตน ของสานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 พบว่า
ผู้ประกันตนมีแนวโน้มเพิ่มจานวนขึ้ นทุกปี กล่าวคือ ปี พ.ศ. 2557 มีจานวนผู้ประกันตนทั้งสิ้น 43,072 คน ปี พ.ศ.
2558 มีจานวนผู้ประกันตนทั้งสิ้น 45,989 คน ปี พ.ศ. 2559 มีผู้ประกันตนทั้งสิ้น 47,419 คน และในปี พ.ศ. 2560 มี
ผู้ประกันตนที่อยู่ในความคุ้มครอง จานวนทั้งสิ้น 52,292 คน โดยจาแนกเป็น ผู้ป ระกันตนภาคบังคับมาตรา 33
จานวน 16,501 คน ผู้ประกันตนภาคสมัครใจมาตรา 39 จานวน 5,620 คน และผู้ประกันตนภาคสมัครใจมาตรา 40
จานวน 30,171 คน (สานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา, 2561)
จากข้อมูลสถิติของผู้ประกันตนในจังหวัดพะเยา ที่เพิ่มขึ้นทุกปีแสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีแนวโน้มที่จะให้
ความสาคัญและเห็นถึงความจาเป็นของการเป็นผู้ประกันตนเพิ่มจานวนมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการให้บริการแก่
ประชาชนที่มารับบริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับค่านิยมในการบริหารองค์การ คือ สร้างสรรค์
เป็นห่วงเป็นใย มีใจบริการ สานึกรับผิ ดชอบ เป็นผู้นาที่โดดเด่น ก้าวทันโลกและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทอล เป็นมือ
อาชีพ ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ทุ่มเท และเสียสละ นาองค์กรมุ่งสู่การก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนาในภูมิภ าค
อาเซียน (สานักงานประกันสังคมจังหวั ดพะเยา, 2561) จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า การให้บริการเป็นหัวใจสาคัญในการ
ดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ
ของสานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา เพื่อได้ทราบข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้บริการ นามาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ มุ่งเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีคุณค่าให้บริการได้อย่างตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารกั บ ระดั บ ความพึ ง พอใจต่อ การให้ บ ริ ก ารของส านั ก งาน
ประกันสังคมจังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 6Ws 1H ตามความหมายของ Kotler and
Gory, (2008:122 อ้างอิงใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, คณะบริหารธุรกิจ, 2556, หน้า 56-57) เพื่อหา
คาตอบที่ต้องการทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค และประยุกต์ใช้แนวความคิดของ พาราเชอราแมน ไซทมัลและ
เบอรรี่ (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1998, pp. 12-40 อ้างใน บุษราภรณ์ ฉายชูผล, 2551, หน้า 17-18) ในการ
ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของสานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ทัง้ 3 ด้าน
สมมติฐาน พฤติกรรมการใช้บริการที่แตกต่างกัน มีระดับ ความพึงพอใจต่อ การให้บริการของสานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดพะเยาที่แตกต่างกัน
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พฤติกรรมการใช้บริการ
ระยะเวลาที่เป็นผู้ประกันตน
ความถี่ในการมาใช้บริการ
วันที่มาใช้บริการ
เวลาที่มาใช้บริการ
ระยะเวลารอคอยการรับบริการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา
ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่
ด้านระบบงานและขั้นตอนการให้บริการ
ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกันตนที่มาใช้บริการสานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา
จานวน 52,292 คน ได้แก่ ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และมาตรา 40
กลุ่มตัวอย่าง กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสาเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ได้กลุม่ ตัวอย่างจานวน 400 คน คัดเลือกกลุ่มประชากรแบบเฉพาะเจาะจง ผู้ที่มาใช้บริการกับสานักงานประกันสังคม
จังหวัดพะเยา ที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และมาตรา 40 โดยวิธีการสุ่มเชิงชั้นอย่างมีสัดส่วนเทียบสัดส่วนจาก
ประชาการทั้งหมด ทาการคัดเลือกลุม่ ตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งเป็นเพศชาย 200 คน และ เพศ
หญิง 200 คน ได้กลุม่ ตัวอย่างตามตารางดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงประชากรและจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ประกันตน

จานวนประชากร

จานวนกลุ่มตัวอย่าง

เพศชาย

เพศหญิง

มาตรา 33

16,501

126

63

63

มาตรา 39

5,620

44

22

22

มาตรา 40

30,171

230

115

115

52,292

400

200

200

รวม

เครื่อ งมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้อ มู ล ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้ วิจัย สร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน
ส่ ว นที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามโดยลั กษณะของข้ อ คาถามเป็น
ประเภทที่ผู้ตอบสามารถเลือกคาตอบได้ตามรายการ (Check list) จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการสานักงานประกันสังคมจังหวัด
พะเยา โดยลักษณะของข้อคาถามเป็นประเภทที่ผู้ตอบสามารถเลือกคาตอบได้ตามรายการ (Check list) จานวน 10 ข้อ
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ส่ ว นที่ 3 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารต่ อ การให้ บ ริ ก ารของส านั ก งาน
ประกันสังคมจังหวัดพะเยา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ จานวน 7 ข้อ ด้านระบบงานและขั้นตอนการ
ให้บริการ จานวน 6 ข้อ ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก จานวน 9 ข้อ
ลักษณะคาถามจะเป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับตามมาตราวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s
Scale) ในการวัดระดับความพึงพอใจเกณฑ์การให้คะแนน (บุญชุม ศรีสะอาด, 2556 หน้า 82) มีดังนี้ พึงพอใจมาก
ที่สุด หมายถึง 5 พึงพอใจมาก หมายถึง 4 พึงพอใจปานกลาง หมายถึง 3 พึงพอใจน้อย หมายถึง 2 พึงพอใจน้อยที่สดุ
หมายถึง 1
เกณฑ์การประเมินค่าวัดระดับความพึงพอใจมีอยู่ 5 ระดับ การแปลความหมายค่าเฉลี่ย
ระดับค่าเฉลี่ย = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
=

5–1
= 0.8
5
ซึ่งสามารถกาหนดระดับคะแนนเฉลี่ยเพื่อจาแนกระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ย
พึงพอใจมากที่สุด
หมายถึง 4.21 – 5.00
พึงพอใจมาก
หมายถึง 3.41 – 4.20
พึงพอใจปานกลาง
หมายถึง 2.61 – 3.40
พึงพอใจน้อย
หมายถึง 1.81 – 2.60
พึงพอใจน้อยที่สุด
หมายถึง 1.00 – 1.80
ส่ ว นที่ 4 เป็ น แบบสอบถามส าหรั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาที่ พ บในด้ า นการบริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่
ด้านระบบงานและขั้นตอนการให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก โดยลักษณะของข้อคาถามเป็นแบบ
ปลายปิด ผู้ตอบสามารถเลือกคาตอบได้ตามรายการ (Check list) จานวน 3 ข้อ
ข้อเสนอแนะ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการพัฒนาสานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา
เป็นคาถามแบบปลายเปิด
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อคาถามแต่ละข้อว่า
ครอบคลุมประเด็นเนื้อหาหรือไม่ แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
2. นาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้ว นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหา
(Content Validity) ว่าข้อคาถามถูกต้องครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ตัดคาถามที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ตรง
ประเด็นออก และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ให้ได้ค่า IOC>0.5 (สุภาวดี
ขุมทองจันทร์, 2560, หน้า 172)
3. น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขสมบู ร ณ์ แ ล้ ว ไปทดลองใช้ (Try out) กั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารส านั ก งาน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย จานวน 30 คน เพื่อทดสอบว่าแบบสอบถามนั้นมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหน วิเคราะห์
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟาคอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)ได้ค่าความ
เชื่อมั่น >0.70 (สุภาวดี ขุมทองจันทร์, 2560, หน้า 180)
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การรวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิจั ย ได้ ข อความอนุ เคราะห์ จ ากคณะวิ ท ยาการจั ด การและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ออกหนังสือถึงสานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าเก็บ
รวบรวมข้อมูลดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนาแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด ไปเก็บด้วยตนเอง ณ สานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดพะเยา ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้องของแบบสอบถาม จานวน 400 ชุดนาไป
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตดิ ้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐาน ด้วยสถิติ t-test, F-test (one-way ANOVA) วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยแต่ละคู่โดยใช้วิธี LSD
(Least Square Deference)

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย และเพศหญิง จานวนเท่ากัน
คือ 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนใหญ่อายุ 35-44 ปี จานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 ระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ประกอบอาชีพอิสระ จานวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ
50.50 รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 สถานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40
จานวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50
พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการสานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบ
ถามส่วนใหญ่ เป็นผู้ประกันตนมาแล้ว 1-5 ปี จานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 มาใช้บริการ 2-5 ครั้งต่อปี
จานวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 มาใช้บริการในวันจันทร์ จานวน 139 คน คิดเป็นร้อ ยละ 34.80 เวลาที่มาใช้
บริการ 8.30-11.00 น. จานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52 ระยะเวลาในการรอคอยรับบริการ 20-40 นาที จานวน
235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.80 มาใช้บริการเพื่อชาระเงินสมทบ จานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 เหตุผลในการ
ใช้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม ใช้สิ ทธิประโยชน์ประกันสังคมตามกฎหมายกาหนดโดยได้รับความคุ้มครอง
7 กรณี เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ สงเคราะห์บุตร ว่างงาน จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50
การใช้สทิ ธิประโยชน์ประกันสังคมที่ผ่านมา ใช้สิทธิกรณีเจ็บป่วย จานวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.30 ตัดสินใจมาใช้
บริการด้วยตัวเอง จานวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56 แหล่งที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการประกันสังคม จากบุคคลอื่น
จานวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.80
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสานักงานประกันสังคม
จังหวัดพะเยา
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดพะเยา
ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่
ด้านระบบงานและขั้นตอนการให้บริการ
ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
ค่าเฉลี่ยรวม
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̅
X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.03
4.03
3.70
3.92

0.498
0.551
0.575
0.48

มาก
มาก
มาก
มาก
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การศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา พบว่าความพึง
พอใจต่อการให้บริการของสานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ทั้ง 3 ด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ และด้าน
ระบบงานและขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเท่ากัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 รองลงมาคือ ด้าน
สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสานักงานประกันสังคม
จังหวัดพะเยา ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่

̅
𝑿

S.D.

เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสุภาพอ่อนโยน ยิ้มแย้มแจ่มใส
ให้บริการด้วยความเป็นกันเอง
เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการ
อย่างเท่าเทียมกัน
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตรงเวลา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ านด้วยความต่อเนื่อง มีความพร้อมที่จะให้บริการ
เจ้าหน้าที่มที ักษะในการสื่อสาร อธิบายขั้นตอนการให้บริการได้
อย่างชัดเจน
เจ้าหน้าที่มคี วามรู้ ความสามารถให้คาแนะนาหรือให้ขอ้ มูล ตอบข้อ
สงสัยแก่ท่านได้เป็นอย่างดี
จานวนเจ้าหน้าที่มเี พียงพอและเหมาะสมต่อจานวนผู้ที่มาใช้บริการ
ค่าเฉลี่ยรวม

4.00

0.603

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก

ลาดับ
ที่
5

4.02

0.566

มาก

4

4.11
4.07
3.95

0.554
0.586
0.647

มาก
มาก
มาก

1
2
6

4.02

0.604

มาก

4

4.05
4.03

0.539
0.498

มาก
มาก

3

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสานักงานประกันสังคม
จังหวัดพะเยา ด้านระบบงานและขัน้ ตอนการให้บริการ
ด้านระบบงานและขั้นตอนการให้บริการ

̅
𝑿

S.D.

มีการจัดลาดับให้บริการโดยใช้บัตรคิว
มีป้ายแสดงการให้บริการของแต่ละจุดบริการอย่างชัดเจน
ขั้นตอนการเข้ารับบริการไม่ซับซ้อน มีความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอน
เวลาที่ให้บริการตั้งแต่ 8.30 น.- 16.30 น.
แบบฟอร์มที่ใช้มคี วามเหมาะสม และง่ายต่อการกรอกข้อมูล
มีวัสดุสนิ้ เปลือง เช่น ปากกา แบบฟอร์ม ฯลฯ อย่างเพียงพอ
ค่าเฉลี่ยรวม

4.25
4.00
3.96
4.09
3.97
3.92
4.03

0.627
0.670
0.665
0.566
0.658
0.683
0.551
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ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลาดับที่
1
3
5
2
4
6
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลีย่ และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสานักงานประกันสังคม
จังหวัดพะเยา ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก

̅
𝑿

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

ลาดับที่

สถานที่ตั้งของสานักงาน มีความเหมาะสม สะดวกในการเดินทาง
มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกสถานที่ตั้งอย่างชัดเจน
มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ
มีทางเดินสาหรับผู้พิการ
มีที่นั่งรอสาหรับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ
มีเอกสารเผยแพร่ขา่ วสาร ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมจัดไว้
ให้แก่ผใู้ ช้บริการ
สภาพแวดล้อมภายในสานักงาน อากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่าง
และอุณหภูมทิ ี่เหมาะสม
มีห้องน้าสะอาดแยกเป็นสัดส่วนสาหรับผู้ใช้บริการ
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลบริเวณสานักงาน

3.54
3.56
3.02
3.61
3.93
3.97

0.748
0.757
1.009
0.791
0.668
0.686

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

7
6
8
5
2
1

3.88

0.700

มาก

4

3.92
3.88

0.610
0.655

มาก
มาก

3
4

ค่าเฉลี่ยรวม

3.70

0.575

มาก

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ความพึงพอใจ

X

ระยะเวลา

ความถี่ในการ

วันที่

เวลา

ที่เป็นผู้ประกันตน

มาใช้บริการ

มาใช้บริการ

ระยะเวลารอคอย
ที่มาใช้บริการ การรับบริการ

F-test

p-value

F-test p-value F-test p-value F-test p-value F-test p-value

4.03

2.521

<.041*

1.072

.361

4.03

2.452

.046

8.072

<.001*

ด้านสถานทีแ่ ละสิง่ อานวย
ความสะดวก

3.70

5.508

<.001*

รวม

3.92

4.016

<.003*

ด้านการบริการของ

2.284

.060

1.281

.281

.228

.877

2.505 <.042*

1.581

.193

3.847 <.010*

10.540 <.001*

3.590 <.007*

.585

.625

4.406 <.005*

6.963

2.795 <.026* 1.020

.384

2.016

เจ้าหน้าที่
ด้านระบบงานและขั้นตอน
การให้บริการ

<.001*

หมายเหตุ:*p<0.05
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการ กับระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดพะเยา
พฤติกรรมการใช้บริการ

ระยะเวลาเป็นผู้ประกันตน
น้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
มากกว่า 15 ปี
ความถี่ในการมาใช้บริการ
ครัง้ แรก
2-5 ครั้งต่อปี
6-9 ครัง้ ต่อปี
10 ครั้งต่อปี ขึน้ ไป
วันที่มาใช้บริการ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
เวลาที่มาใช้บริการ
8.30–11.00 น.
11.01-13.30 น.
13.31-16.30 น.
ระยะเวลารอคอยรับบริการ
น้อยกว่า 20 นาที
20-40 นาที
41-60 นาที
มากกว่า 60 นาที

ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่
X = 4.03
F
p-value
X (S.D.)

ด้านระบบงานและขั้นตอนการ ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความ
ให้บริการ X = 4.03
สะดวก X = 3.70
F
p-value
F
p-value
X (S.D.)
X (S.D.)

4.27 (0.48)
4.00 (0.49)
3.97 (0.49)
4.06 (0.46)
4.09 (0.56)

2.521

<.041*

4.24 (0.54)
3.98 (0.53)
3.97 (0.53)
4.13 (0.59)
4.11 (0.61)

2.452

0.46

4.09 (0.55)
4.04 (0.47)
3.96 (0.43)
4.11 (0.83)

1.072

.361

4.18 (0.60)
4.08 (0.54)
3.81 (0.42)
4.18 (0.77)

8.072

4.05 (0.54)
3.97 (0.45)
4.01 (0.49)
4.24 (0.40)
3.95 (0.48)

2.284

.060

4.05 (0.54)
3.94 (0.48)
4.09 (0.58)
4.18 (0.62)
3.89 (0.51)

4.07 (0.52)
4.00 (0.47)
3.94 (0.47)

1.281

.281

4.04 (0.60)
4.00 (0.53)
4.04 (0.43)
4.04 (0.56)

.228

.877

4.04 (0.62)
3.66 (0.56)
3.60 (0.51)
3.68 (0.62)
3.95 (0.57)

5.508

<.001*

<.001*

3.95 (0.64) 10.540
3.69 (0.57)
3.50 (0.42)
4.08 (0.64)

<.001*

2.505

<.042*

3.78 (0.54)
3.63 (0.56)
3.77 (0.61)
3.71 (0.58)
3.48 (0.53)

3.590

<.007*

4.07 (0.57)
3.95 (0.52)
4.01 (0.50)

1.581

.193

3.72 (0.58)
3.70 (0.56)
3.61 (0.57)

.585

.625

4.52 (0.49)
4.06 (0.58)
3.93 (0.47)
4.11 (0.53)

3.847

<.010*

3.33 (0.66)
3.77 (0.58)
3.57 (0.54)
3.72 (0.53)

4.406

<.005*

หมายเหตุ:*p<0.05
สมมติฐาน พฤติกรรมการใช้บริการที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดพะเยา ที่แตกต่างกันผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสรุปได้ดังนี้
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ระยะเวลาที่เป็นผู้ประกันตนแตกต่างกัน พบว่า ผู้ที่มีระยะเวลาที่เป็นผู้ประกันตนน้อยกว่า 1 ปี มีความพึง
พอใจมากกว่าผู้ที่มีระยะเวลาที่เป็นผู้ประกันตน 1-5 ปี และ 6-10 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ด้านระบบงานและขั้นตอนการให้บริการ
ความถี่ในการมาใช้บริการที่แตกต่างกัน พบว่า ผู้ที่มาใช้บริการครั้งแรก และผู้ที่มาใช้บริการ 2-5 ครัง้ ต่อ
ปี มีความพึงพอใจมากกว่าผู้มาใช้บ ริการ 6-9 ครั้งต่อปี ผู้ที่มาใช้บริการ 10 ครั้งต่อปีขึ้นไป มีความพึงพอใจมากกว่า
ผู้ที่มาใช้บริการ 6-9 ครั้งต่อปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 วันที่มาใช้บริการแตกต่างกัน พบว่า ผู้ที่มาใช้
บริการในวันพฤหัสบดีมีความพึงพอใจมากกว่าผู้ที่มาใช้บริการในวันอั งคาร ผู้ที่มาใช้บริการในวันพุธและวันพฤหัสบดี
มีความพึงพอใจมากกว่าผู้ที่มาใช้บริการในวันศุกร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระยะเวลารอคอยการรับ
บริการที่แตกต่างกัน พบว่า ผู้ที่มีระยะเวลารอคอยการรับบริการน้อยกว่า 20 นาที มีความพึงพอใจมากกว่าผู้ที่มี
ระยะเวลารอคอยการรับบริการ 20-40 นาที และ 41-60 นาที ผู้ที่มีระยะเวลารอคอยการรับบริการ 20-40 นาที มี
ความพึงพอใจมากกว่าผู้ที่มีระยะเวลารอคอยการรับบริการ 41-60 นาที อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
ระยะเวลาที่เป็นผู้ประกันตนแตกต่างกัน พบว่า ผู้ที่มีระยะเวลาที่เป็นผู้ประกันตนน้อยกว่า 1 ปี มีความพึง
พอใจมากกว่าผู้ที่มีระยะเวลาที่เป็นผู้ประกันตน 1-5 ปี, 6-10 ปี และ 11-15 ปี ส่วนผู้ที่มีระยะเวลาที่เป็นผู้ประกันตน
มากกว่า 15 ปี มีความพึงพอใจมากกว่าผู้ที่มีระยะเวลาที่เป็นผู้ประกันตน 1-5 ปี, 6-10 ปี และ 11-15 ปี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความถี่ในการมาใช้บริการที่แตกต่างกัน พบว่า ผู้ที่มาใช้บริการเป็นครั้งแรก มีความ
พึงพอใจมากกว่าผู้ที่มาใช้บริการ 2-5 ครั้งต่อปี และ 6-9 ครั้งต่อปี ผู้ที่มาใช้บริการ 2-5 ครั้งต่อปี มีความพึงพอใจ
มากกว่าผู้ที่มาใช้บริการ 6-9 ครัง้ ต่อปี ผู้มาใช้บริการ 10 ครัง้ ต่อปีขนึ้ ไปมีความพึงพอใจมากกว่าผู้ที่มาใช้บริการ 2-5
ครั้งต่อปี และ 6-9 ครั้งต่อปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 วันที่มาใช้บริการแตกต่างกัน พบว่า ผู้ที่มาใช้
บริการในวันจันทร์และวันพุธ มีความพึงพอใจมากกว่าผู้ที่มาใช้บริการในวันศุกร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ระยะเวลารอคอยการรับบริการที่แตกต่างกัน พบว่า ผู้ที่มีระยะเวลารอคอยการรับบริการ 20-40 นาที มีความพึง
พอใจมากกว่าผู้ที่มีระยะเวลารอคอยการรับบริการ น้อยกว่า 20 นาที และ 41-60 นาที อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

สรุปผลและอภิปรายผล
1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ ด้านระบบงานและขั้นตอนการให้บริการ และด้านสถานที่และ
สิ่งอานวยความสะดวก สอดคล้องกับชลลดา ทรงอยู่ (2552) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกันตนต่อบริการด้าน
การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมของสานักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจในการให้บริการทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับ คือ ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรผู้
ให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวกตามลาดับ ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของสานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยามาอภิปรายเป็นรายด้าน มีรายละเอียดดังนี้
ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น รายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจระดั บมากทุก ข้อ ที่เป็นเช่น นี้เพราะว่า
เจ้าหน้าที่ของสานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ปฏิบัติงานด้วยจิตบริการโดยคานึงถึงหลักการให้บริการที่ดี คือ
การให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ปฏิบัติงานด้วยความต่อเนื่องสม่าเสมอ มีความพร้อมที่จะ
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ให้บริการ จานวนเจ้าหน้าที่มีเพียงพอและเหมาะสมต่อจานวนผู้ที่มาใช้บริ การ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว
ตรงเวลา เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความสามารถให้คาแนะนาหรือให้ขอ้ มูล ตอบข้อสงสัยแก่ท่านได้เป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสุภาพ
อ่อนโยน ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้บริการด้วยความเป็นกันเอง และเจ้าหน้าที่มีทักษะในการสื่อสารอธิบายขั้นตอนการ
ให้บริการได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ กุลธน ธนาพงศธร (2528:303 อ้างอิงใน ปิยะธิดา ดวงแสง, 2548, หน้า 17)
อธิบายว่า หลักการบริการที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วน
ใหญ่ ให้บริการด้วยความต่อเนื่องสม่าเสมอ รวมถึงหลักความเสมอภาค ไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลใดในลักษณะที่แตกต่างจากคนอื่น ๆ สอดคล้องกับ แนวคิดความพึงพอใจของ Millet (1954, p. 397 – 400
อ้างอิงใน บุษราภรณ์ ฉายชูผล, 2551, หน้า15 - 17) อธิบายว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริ ก าร
สามารถวัดได้ 7 ด้าน คือ 1) การให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยา เป็นการให้บริการอย่างกระตือรือร้น เอาใจใส่
ลูกค้าที่มาใช้บริการ ไม่โอ้เอ้ พูดคุย ทาธุระอย่างอื่นที่ไม่ใช่การให้บริการลูกค้า นอกจากจะทางานอย่างรวดเร็ว ต้องมี
ความรอบคอบสุขุม ระมัดระวัง ต้องรอบรู้งานที่ทาเป็นอย่างดี และต้องทางานด้วยสมาธิ 2) การให้บริการอย่าง
เพียงพอ โดยคานึงถึงจานวนคนที่เหมาะสมและเครื่องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอกับผู้มาใช้บริการ เพื่อไม่ให้เกิดการรอคอย
ในการให้บริการนานเกินไป 3) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน การให้บริการโดยไม่ยึดตัวบุคคล ไม่ดูที่ฐานะยศศักดิ์
วัยวุฒิ คุณวุฒิ เป็นการให้บริการที่เสมอภาค ใครมาก่อนได้รับบริการก่อน ไม่มีการลัดคิว เอาเปรียบผู้มาใช้บริการ
ก่ อ น ไม่ เ ลื อ กที่ รั ก มั ก ที่ ชั ง 4) การให้ บ ริ ก ารอย่ า งก้ า วหน้ า เป็ น การให้ บ ริ ก ารที่ มี ค วามก้ า วหน้ า ทั น สมั ย
ทั้ ง ทางด้ า นผลงานและการให้ บริ ก าร มีเทคโนโลยี ที่ทัน สมั ย ไม่ห ยุ ด อยู่กั บที่ มีก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มีค วามรู้
ความสามารถในงานที่ปฏิบัติ 5) การให้บริการอย่างสุภาพ อ่อนน้อม มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นการให้บริก ารต่อผู้มาใช้
บริการด้วยคาพูดที่ไพเราะ ถูกกาลเทศะ ไม่ใช้อารมณ์กับผู้มาใช้บริการ 6) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง เป็นการ
ให้บริการที่มีรูปแบบให้บริการครบทุกอย่างในจุดเดียวกัน และ 7) สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น สถานที่ตั้ง สถานที่จอด
รถ ห้ อ งสุ ข า เป็ น ต้ น และยั ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด การให้ บ ริ ก าร ของ พาราเชอราแมน ไซทมั ล และเบอรรี่
(Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1998, pp. 12-40 อ้างอิงใน บุษราภรณ์ ฉายชูผล, 2551, หน้า 17-18) ได้อธิบาย
ว่า การบริการที่ประสบความสาเร็จได้ต้องมีองค์ประกอบหลัก ๆ ดังนี้ 1) ความเชื่อถือได้ของบริการ คือ การให้บริการ
ที่มีความสม่าเสมอ พึ่งพาได้ 2) การตอบสนอง คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจในการให้บริการ มีความ
พร้อมที่จะให้บริการ และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี 3) ความสามารถ คือ ความสามารถในการให้บริการ มี
ความรู้ และมีทักษะในการสื่อสารที่ชัดเจน ถูกต้อง 4) ความสุภาพอ่อนโยนของเจ้าหน้า คือ การแสดงความสุภาพต่อ
ผู้ใช้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีบุคลิกที่ดี 5) การสื่อสาร คือ สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้บริการ รวมถึง
สามารถอธิบายขั้นตอนการให้บริการได้ 6) มีความเที่ยงตรง น่าเชื่อถือ
ด้านระบบงานและขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานประกันสังคม
จังหวัดพะเยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ มีการจัดลาดับให้บริการโดยใช้บัตรคิว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25
รองลงมา คือ เวลาที่ให้บริการตัง้ แต่ 8.30 น.- 16.30 น. มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 มีป้ายแสดงการให้บริการของแต่ละ
จุดบริการอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 แบบฟอร์มที่ใช้มีความเหมาะสมและง่ายต่อการกรอกข้อมูล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ขั้นตอนการเข้ารับบริการไม่ซับซ้อน มีความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
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3.96 และมีวัสดุสนิ้ เปลือง เช่น ปากกา แบบฟอร์ม ฯลฯ อย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.92 ตามลาดับ ที่เป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะว่า สานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ได้นาระบบการให้บริการที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ ไม่วา่
จะเป็นระบบบัตรคิว ซึ่งสามารถลดปัญหาการแซงคิวได้ รวมทั้งได้มีการติดป้ายเพื่อแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่าง
ชัดเจน ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจได้ง่าย มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถกรอ ก
แบบฟอร์มได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งได้มีการวิเคราะห์ขั้นตอนการให้บริการ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการลดขั้นตอนการ
ให้บริการที่กะทัดรัด เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วต่อผู้มาใช้บริการมากขึ้น ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ
แนวคิดหลักการให้บริการของ กุลธน ธนาพงศธร (2528:303 อ้างอิงใน ปิยะธิดา ดวงแสง, 2548, หน้า 17) ได้อธิบาย
ถึงหลักความสะดวกในการให้บริการ กล่าวคือ บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย
สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาระยุ่งยากใจให้แก่ผู้บริการหรือผู้ใช้บ ริการมาก
จนเกินไป สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2542, อ้างอิงใน หัตทยา ห้าวหาญ, 2553, หน้า 32-33)
ได้อธิบายว่า ประสิทธิภาพของการให้บริการ (Efficiency) ความสาเร็จของการบริการขึ้นอยู่กับการบริการอย่างมีระบบ
ขั้นตอนแผนการให้บริการและพัฒนากลยุทธ์การบริ การเพื่อให้มีคุณภาพสม่าเสมอโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความ
ต้องการและความประทับใจของผู้รับบริการนามากาหนดเป้าหมายรูปแบบการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ
และความคาดหวังของผู้รับบริการ และสอดคล้องกับแนวคิดของ พาราเชอราแมน ไซทมัลและเบอรรี่ (Parasuraman,
Zeithaml& Berry, 1998, pp. 12-40 อ้างอิงใน บุษราภรณ์ ฉายชูผล, 2551, หน้า 17-18) อธิบายว่า การให้บริการที่
ประทับใจผู้ใช้บริการ คือ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการหรือ รั บบริการได้สะดวก และระเบียบขั้นตอนไม่ ค วร
มากมายซับซ้อนเกินไป
ด้ า นสถานที่ แ ละสิ่ ง อ านวยความสะดวก พบว่ า ความพึ ง พอใจต่อ การให้ บ ริ ก ารของส านั ก งาน
ประกันสังคมจังหวัดพะเยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ย
ในระดับมาก 8 ข้อ โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ มีเอกสารเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันสังคมจัดไว้ให้แก่ผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 รองลงมา คือ มีที่นั่งรอสาหรับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 มีห้องน้าสะอาดแยกเป็นสัดส่วนสาหรับผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 สภาพแวดล้อม
ภายในสานักงาน อากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างและอุณ หภูมิที่เหมาะสม มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล
บริเวณสานักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เท่ากัน มีทางเดินสาหรับผู้พิการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 มีป้ายประชาสัมพันธ์
บอกสถานที่ตั้งอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 สถานที่ตั้งของสานักงานมีความเหมาะสม สะดวกในการเดินทาง
มีค่าเฉลี่ย 3.54 ที่เป็นเช่นนีอ้ าจเป็นเพราะว่า สานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ได้มีการเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวกับ
การประกันตนและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ หรือ
แม้กระทั่งการประชาสัมพันธ์ผ่าน web site ของสานักงานประกันสังคม รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านสังคมออนไลน์
โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ ผลการศึกษาครั้งนี้ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสานักงานประกันสังคม
จังหวัดพะเยา ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ยังพบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในรระดับปาน
กลาง คือ การมีที่จอดรถอย่างเพียงพอ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.02 ทัง้ นี้ เป็นเพราะว่าสถานที่ตั้งสานักงานอยู่ในพื้นที่ที่
จากัดด้วยเนื้อที่ทาให้พ้ืนที่จอดรถไม่เพียงพอต่อจานวนผู้มาใช้บริการ ดังนัน้ ผู้บริหารควรพิจารณาจัดหาพื้นที่สาหรับ
จอดรถให้เพียงพอต่อจานวนผู้ที่มาใช้บริการ อาจทาได้โดยติดต่อขอเช่าพืน้ ที่บริเวณใกล้เคียงเพื่อเป็นพื้นที่จอดรถของ
ผู้ใช้บริการ
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2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา
ระยะเวลาเป็ น ผู้ ป ระกั น ตนที่ แ ตกต่ า งกั น มีระดั บความพึง พอใจต่อ การให้ บริ ก ารของส านั ก งาน
ประกันสังคมจังหวัดพะเยา แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนีอ้ าจเป็นเพราะว่าผู้ที่มีระยะเวลาเป็นผู้ประกันตนน้อยกว่า 1 ปี อาจ
มาใช้บริการเพื่อมาชาระเงินสมทบได้รับการให้บริการด้วยความรวดเร็วและตรงเวลา ซึ่งแตกต่างจากผู้ที่มีระยะเวลา
เป็นผู้ประกันตนที่นานกว่า ซึ่งอาจมาใช้บริการขอรับประโยชน์ทดแทนต้องเตรียมเอกสาร ทาให้รู้สึกว่าการบริการมี
ขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อน ความถี่ในการมาใช้บริการที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ด้านระบบงานและขั้นตอนการให้บริการ และด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความ
สะดวกแตกต่างกัน โดยพบว่า ผู้ที่มาใช้บริการเป็นครั้งแรก และผู้ที่มาใช้บริการ 2-5 ครั้งต่อปี มีความพึงพอใจ
มากกว่าผู้ที่มาใช้บริการ 6-9 ครัง้ ต่อปี ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของชลดา ทรงอยู่ (2552) พบว่า ผู้ใช้บริการที่มี
ความถี่ในการมาใช้บริการที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่าบริบท
ในการให้บริการในแต่ละพื้นที่และช่วงเวลาในการศึกษาที่แตกต่างกัน วันที่มาใช้บริการแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของสานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ด้านระบบงานและขั้นตอนการให้บริก าร ด้านสถานที่และ
สิ่งอานวยความสะดวกแตกต่างกัน โดยพบว่า ผู้ที่มาใช้บริการในจันทร์ วันพุธและวันพฤหัสบดี มีความพึงพอใจ
มากกว่าผู้ที่มาใช้บริการในวันศุกร์ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าวันจันทร์เป็นวันแรกของการทางาน ผู้มาใช้บริการมีความ
กระตือรือร้นมากกว่ามาใช้บริการในวันศุกร์ที่ผู้ใช้บริการรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทางานตลอดสัปดาห์ เวลาที่มาใช้
บริการที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา โดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของชลลดา ทรงอยู่ (2552) พบว่า เวลาที่มาใช้บริการแตกต่างกัน มี
ระดับความพึงพอใจต่อบริการด้านการขอรับประโยชน์ทดแทนไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าผู้ใช้บริการได้รับ
ความสม่าเสมอในการให้บริการของสานักงานประกันสังคมในทุกช่วงเวลา ระยะเวลารอคอยการรับบริการที่
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ด้านระบบงานและขั้นตอน
การให้บริการ และด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกแตกต่างกัน โดยพบว่า ผู้ที่มีระยะเวลารอคอยการรับบริการ
น้อยกว่า 20 นาที มีความพึงพอใจมากกว่าผู้ที่มีระยะเวลารอคอยการรับบริการ 20-40 นาที และ 41-60 นาที ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มาใช้บริการเพื่อชาระเงินสมทบ กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามกระบวนงาน
ภายใน 20 นาที ซึ่งแตกต่างจากผู้ที่มาใช้บริการในการขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมในกรณีต่าง ๆ ที่ใช้
ระยะเวลารอคอยการรับบริการมากกว่า 20 นาที
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ด้านการ
บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านระบบงานและขั้นตอนการให้บริการ และด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ผู้วิจัย ขอ
เสนอแนะแนวทางเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาการให้บริการของสานักงานประกันสังคมจังหวัด
พะเยา ในแต่ละด้าน ดังนี้
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ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ สานักงานประกันสังคมควรให้ความสาคัญด้านการบริการของเจ้าหน้าที่
ในเรื่องทักษะในการสื่อสาร ที่สามารถอธิบายขั้นตอนการให้บริการให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างชัด เจน และเจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความเต็มใจสุภาพอ่อนโยน ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้บริการด้วยความเป็นกันเอง ดังนัน้ เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการให้บริการของบุคลากรให้เกิดความประทับใจของผู้มาใช้บริการ สานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยาควร
ดาเนินการดังนี้
1. สานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคในการสื่อสาร เสริมสร้างให้
บุคลากรมีทักษะในการสื่อสาร “ทักษะในการสื่อสาร”เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลที่สามารถอธิบาย วิธีการหรือ
ขั้นตอนการให้บริการ ให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างชัดเจนช่วยให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้เกี่ย วกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้ดี และเข้าถึงผู้ใช้บริการได้ทุกระดับ
2. จัดให้บุคลากรมีการพัฒนาองค์ความรู้ในงานที่ให้บริการ โดยสานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา
ควรจัดให้มีโครงการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี เช่น โครงการจัดการองค์ความรู้ภายใน เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ทันต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง เช่น กฎหมายประกันสังคม ข้อบังคับและ
ระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่ ผู้รับบริการ นาความรู้ที่ได้รับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่สถานประกอบการ นายจ้าง
ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้เข้าใจวิธีปฏิบัตทิ ุกขั้นตอนการให้บริการได้อย่างถูกต้อง
3. ควรชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงบทบาทของงานบริการ ความมีไมตรีจิตในการให้บริการด้วยความ
เต็มใจ สุภาพ อ่อนโยน ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้บริการด้วยความเป็นกันเอง สร้างบรรยากาศของการให้บริการที่อบอุ่น จะ
ทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกที่ดีประทับใจต่อการบริการ ตระหนักถึงการแสดงออกทางพฤติกรรม เรียนรู้ค้นหา
ความต้องการผู้ใช้บริการทุกกลุ่มทุกระดับ
ด้านระบบขั้นตอนการให้บริการ สานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ควรให้ความสาคัญในเรื่องการ
จัดเตรียมวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปากกา แบบฟอร์ม ฯลฯ อย่างเพียงพอขั้นตอนการเข้ารับบริการไม่ซับซ้อน มีความ
รวดเร็วในแต่ละขั้นตอนบริการและแบบฟอร์มที่ใช้มีความเหมาะสม และง่ายต่อการกรอกข้อมูล ดังนั้น สานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดพะเยา ควรดาเนินการ ดังนี้
1. บุคลากรที่มีหน้าที่ให้บริการในแต่ละจุดบริการ ต้องมีการสารวจและจัดเตรียมวัสดุ เช่น ปากกา
แบบฟอร์ม ฯลฯ และอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ให้พร้อมและเพียงพอ สาหรับการใช้งานในแต่ละวัน และให้ผู้ใช้บริการ
สามารถมองเห็นและเข้าถึงได้งา่ ย
2. ควรให้บุคลากรแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบช่องทางการชาระเงินสมทบผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น จ่ายด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-ELEVEN ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ไปรษณีย์ ธนาณัติ หรือหักผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) ฯลฯ เป็นต้น เพื่อลดขัน้ ตอนการทางาน ช่วยลดเวลา ทรัพยากร และอานวย
ความสะดวกต่อผู้ใช้บริการที่มาชาระเงินสมทบ
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ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก สานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ควรให้ความสาคัญด้าน
พื้นที่สาหรับให้บริการจอดรถอย่างเพียงพอ สถานที่ตั้งสานักงานมีความเหมาะสม สะดวกในการเดินทาง ดังนั้น เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของสานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยาควรดาเนินการดังนี้
1. สานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ควรจัดหาพื้นที่สาหรับจอดรถให้เพียงพอต่อจานวนผู้ที่มาใช้
บริการ โดยติดต่อขอเช่าพืน้ ที่บริเวณใกล้เคียงเพื่อเป็นพืน้ ที่จอดรถของผู้ใช้บริการ
2. สานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ควรเพิ่มจุดให้บริการเพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ
ได้เข้าถึงได้ง่าย เช่น มีจุดบริการในศูนย์ราชการ ท็อปพลาซ่า พะเยา เทสโก้โลตัส เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาความคิดเห็นในการให้บริการของสานักงานประกันสังคม ผ่านระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคาร
ไปรษณีย์และระบบออนไลน์
2. เปรี ย บเที ย บความพึง พอใจของผู้ ใ ช้บริ ก ารต่อ การใช้บริ ก ารผ่ า นระบบเคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส ธนาคาร
ไปรษณีย์ และระบบออนไลน์ กับการใช้บริการที่สานักงานประกันสังคม
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คุณลักษณะผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของธุรกิจ
ที่จดทะเบียนเป็นนิตบิ ุคคล อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
Characteristics entrepreneurs that affect the success in business operation of
registered businesses Meuang Phayao District, Phayao Province
กนกกาญจน์ อวิรุตม์1* และ สิรเิ กียรติ รัชชุศานติ2
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษางานวิจั ย เชิ ง พรรณนาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะผู้ ป ระกอบการที่ มีผ ลต่อ
ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล กับสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพะเยา และยังดาเนินธุรกิจอยู่ในปี 2560 จานวน 544 รายกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จานวน 322 ราย โดยใช้
ตารางประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่าง เครจซีและมอร์แกน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์คา่ เอฟ และวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41 – 50 ปี สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลาในการประกอบกิจการ 6 - 10 ปี ประกอบธุรกิจในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจากัด
ทุนจดทะเบียนระหว่าง 1,000,001-5,000,000 บาท ประกอบธุรกิจบริการ มีพนักงานจานวน 11 - 20 คน ระดับที่มี
ผลเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ประกอบการ โดยภาพรวมมีผลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความ
สม่าเสมอทางอารมณ์และใฝ่ใจในการเรียนรู้ ด้านความมีนวัตกรรม ด้านใฝ่ใจในความสาเร็จ ด้านความเป็นตัวของ
ตัวเอง ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความต้องการจะแข่งขัน มีผลอยู่ในระดับมาก ระดับความสาเร็จเกี่ยวกับความสาเร็จ
ในการดาเนินธุรกิจ โดยภาพรวมมีระดับความสาเร็จอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทรัพยากร
มนุษย์ ด้านสถานภาพทางการตลาด ด้านทรัพยากรทางการเงิน ด้านทรัพยากรทางกายภาพ และด้านคุณภาพของ
สินค้าหรือบริการ มีระดับความสาเร็จอยูใ่ นระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณลักษณะผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ คือ
ความสม่ าเสมอทางอารมณ์แ ละความใฝ่ใจในการเรี ย นรู้ ความกล้ าเสี่ ย ง ความต้อ งการจะแข่ งขั น และความมี
นวัตกรรม มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ
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Abstract
The purpose of this descriptive research was to study the characteristics of entrepreneurs that affect the
success in business operations of registered businesses in Meuang district, Phayao province. The study population
was 544 entrepreneurs who registered as juristic persons with the Business Development Agency, Meuang district,
Phayao province and were running their businesses in the year 2017. The study sample recruited into the study
included 322 entrepreneurs who registered as juristic persons with the Business Development Agency Meuang
district, Phayao province. The sample size determination was performed by using the Krejcie and Morgan table.
The obtained data was analyzed and presented as frequencies, percentages, mean and standard deviation.
ANOVA and multiple regression analysis were used to test the study hypothesis. A p-value less than 0.05 was
considered statistical significant.
The results showed that the respondents were mostly male with the age of 41-50 years old. They were
married and had a bachelor's degree. The duration of their businesses was between 6-10 years and their
businesses were in the form of a limited partnership with the authorized capital of 1,000,001-5,000,000 baht.
Most of them were running service businesses with 11-12 employees. The overall level of the characteristics of
entrepreneurs was high. When considering each aspect, stability and learning orientation, innovativeness
orientation, achievement orientation, autonomy orientation, risk taking orientation, and competitive orientation were
in a high level. The overall level of success in business was high. When considering each aspect, human resources,
market position, financial resource, physical resource, and quality and service were in a high level.
The results of hypothesis testing showed that the characteristics of entrepreneurs that affect the overall
success in business operation were stability and learning orientation, risk taking orientation, competitive orientation,
and innovativeness orientation.
Keywords: Entrepreneurial Characteristics , Entrepreneur, Corporate Business, Business Success

บทนา
จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตั้งแต่กลางปี 2540 ซึ่งเริ่มจากสถาบันการเงินก่อนจะลุกลามไปสู่
ธุรกิจเกือบทุกสาขาทั้งกิจการขนาดใหญ่และขนาดเล็กล้วนได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นด้วยกันทั้งสิ้น ธุรกิจ
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นภาคการผลิตที่แท้จริงก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ
เช่นเดียวกัน กลุ่มธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลล้วนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่าทาให้
อานาจซื้อการบริโภคของประชาชนลดน้อยลงเป็นผลให้กิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคลต้องชะลอหรือลดการผลิต
การจาหน่ายหรือถึงขั้นปิดกิจการไปในที่สุดโดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ กลุ่ม ธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล ที่เป็นการรับช่วงการผลิตจากกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางที่ใช้เทคโนโลยีพ่ึงพา
จากต่างประเทศ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น ส่วนกลุ่มธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ที่พ่ึงพาตนเองได้และ
มักจะใช้ภูมิปัญญาไทยเป็นพืน้ ฐานมาจากครอบครัวจะสามารถดารงธุรกิจอยู่ได้ เนื่องจากกลุ่มนี้จะมีความคล่องตัวใน
เรื่องการจัดการ เทคนิคการผลิต การจาหน่ายซึ่งมักจะมีความยืดหยุ่นในการปรับตัว เพื่ อรับมือกับภาวะวิก ฤติ
เศรษฐกิจได้ดีกว่ากลุ่มธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่รับช่วงการผลิตจากบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาด
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กลาง แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยทั่วไปก็ยังได้รับผลกระทบจากอานาจซื้อและการ
บริโภคที่น้อยลงของประชาชน และมีปัญหาคือสภาพคล่องทางการเงิน ที่กระจายไปทั่วระบบเศรษฐกิจหากภาครัฐไม่
ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ ผู้ประกอบการธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเหล่านี้ก็จะทยอยปิดกิจการไปเรื่อย ๆ กระทั่ง
กลายเป็นปัญหาเรื้อรังทางเศรษฐกิจและส่งผลต่อปัญหาสังคมในที่สุด (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม, 2560)
จังหวัดพะเยา เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นเจ้าของกิจการทั้งภาคการเกษตร
การบริการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาคอื่น ๆ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และการพึ่งพาตนเอง แต่จากที่ผ่าน
มาพบว่าการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในจังหวัดพะเยา มีทั้งกิจการที่ดาเนินธุรกิจประสบความสาเร็จและไม่
ประสบความสาเร็จ จากการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา ในปี 2558 2559 และ 2560 มีการจด
ทะเบียนนิติบุคคลในรูปของบริษัทจากัด บริษัทมหาชน ห้างหุ้นส่วนจากัด และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล รวมทั้งสิน้
922 1,052 และ 1,274 ราย ตามลาดับ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วร้อยละ 99 เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สานักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพะเยา,2560) เมื่อเทียบกับจานวนผู้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในปี 2558 2559 และ 2560
แล้วมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นของการจดทะเบียนตั้งใหม่ จานวน 130 และ 222 ราย ตามลาดับ มีการยกเลิกกิจการ
จานวน 49 44 และ15 ราย ตามลาดับ เมื่อเทียบกับปี 2558 2559 และ 2560 แล้วมีการยกเลิกกิจการลดลงจากทุก
ปี จานวน 5 รายและ 11 รายตามลาดับ ในส่วนของอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติ
บุคคล ในปี 2558 2559 และ 2560 จานวน 401 453 และ 544 ราย ตามลาดับ โดยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ เมื่อเทียบกับการจดทะเบียน ปี 2558 2559 และ2560 จานวน 52 และ 91 ราย ตามลาดับ มี
การยกเลิกกิจการจานวน 12 14 และ 7 ราย เมื่อเทียบกับปี 2558 2559 แล้วมีการยกเลิกกิจการเพิ่มขึ้นในปี 2559
จานวน 2 ราย และลดลงในปี 2560 จานวน 7 ราย (สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพะเยา,2560) จากข้อมูลที่
กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ จานวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มี
การขยายตัวเพิ่มมากขึน้ ทุกปี และจานวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนและยังคงดาเนินกิจการอยู่ของอาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับจานวนผู้ประกอบการทั้งหมดในจั งหวัดพะเยา (สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพะเยา,2560) เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมติคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุน
ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมากขึ้น เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เป็นต้น นอกจากนี้ มาตรการของภาครัฐ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคการ
ท่องเที่ยว รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของจังหวัด ขยายตัว ซึ่งส่งผล
ต่อการประกอบธุรกิจและการจดทะเบียนจัดตัง้ นิตบิ ุคคลของจังหวัดพะเยา จึงทาให้การบริโภคภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัวดี
ขึน้ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยกระตุน้ ให้เศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวได้ดีในปีน้ี และในส่วนของการยกเลิกกิจการเป็น
การเข้ า ไปรื้อ ทะเบี ย นธุ รกิ จ ที่ ไ ม่ไ ด้ มีค วามเคลื่อ นไหว สิ้น สภาพ อยู่ระหว่า งการชาระบั ญ ชี พิทัก ษ์ ทรั พ ย์ และ
ล้มละลาย เพือ่ ให้ขอ้ มูลทางทะเบียนสมบูรณ์ (สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพะเยา,2560)
ด้วยข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทาการศึกษาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสาเร็จ
ในการดาเนินธุรกิจของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิตบิ ุคคลในอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
ดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจของตนเองให้มีความเจริญเติบโต สามารถยกระดับกิจการ
ของตนเองและเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านทักษะ
ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะของผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ธุรกิจของ
ตนเองอยูร่ อดและประสบความสาเร็จ
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วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้ประกอบการที่มผี ลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็น
นิตบิ ุคคล อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ในการศึก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิจั ย ได้ ศึก ษาคุณ ลั กษณะผู้ ประกอบการโดยใช้แ นวคิด ตามความหมายของ Frese
(2000)อ้างอิงในวันวิสาข์ โชคพรหมอนันต์(2557) ซึ่งคุณลักษณะผู้ประกอบการ ประเมินได้จาก 6 ด้านได้แก่ ความ
เป็นตัวของตัวเอง ความมีนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยง ความต้องการจะแข่งขั น ความสม่าเสมอและความใฝ่ใจในการ
เรียนรู้ ความใฝ่ใจในความสาเร็จ ส่วนความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ ได้ใช้แนวคิดตามความหมายของ Druker
(2001) อ้างอิงในมะลิวัลย์ เหวชัยภูมิ (2559) ประเมินได้จาก 5 ด้าน ได้แก่ สถานภาพทางการตลาด คุณภาพของ
สินค้าหรือบริการ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรทางกายภาพ โดยให้ผู้ประกอบการประเมิน
คุณลักณะผู้ประกอบการและความสาเร็จของธุรกิจ วัดจากการตอบแบบสอบถามโดยให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับย่อย
ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินคุณลักษณะผู้ประกอบการและความสาเร็จของผู้ประกอบการ ซึ่งจะได้ทราบถึง
คุ ณ ลั ก ษณะที่ มีผ ลต่อ ความส าเร็ จ เพื่อ เป็ น แนวทางให้ กั บผู้ ประกอบการรายอื่น ซึ่ ง ผู้ วิจั ย ได้ ก าหนดสมมติฐาน
การศึกษาคือ คุณลักษณะผู้ประกอบการมีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจในอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
จากขอบเขตเนื้อหาดังกล่าวสามารถแสดงกรอบแนวคิดได้ ดังนี้
-

คุณลักษณะผู้ประกอบการ
ความเป็นตัวของตัวเอง
ความมีนวัตกรรม
ความกล้าเสี่ยง
ความต้องการจะการแข่งขัน
ความสม่าเสมอทางอารมณ์และ
ใฝ่ใจในการเรียนรู้
ความใฝ่ใจในความสาเร็จ

ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ
- สถานภาพทางตลาด
- คุณภาพของสินค้าหรือบริการ
- ทรัพยากรมนุษย์
- ทรัพยากรทางการเงิน
- ทรัพยากรทางกายภาพ

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Desciptive Research)
1. ประชากร ประชากรที่ใช้การศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล อาเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และยังดาเนินธุรกิจอยู่ในปี พ.ศ. 2560 จานวน 544 ราย (สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัดพะเยา , 2560)
2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ทาการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) โดยใช้ตารางประมาณขนาด
กลุ่มตัวอย่าง เครจซีและมอร์แกน (Krejcied and Morgan (สุภาวดี ขุนทองจันทร์ , 2560) โดยแยกตามรูปแบบของ
ธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามจานวนกลุ่มตัวอย่างที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล รวมทั้งสิ้น 322 ราย โดยแยกเป็น
บริษัทจากัด 127 ราย ห้างหุน้ ส่วนจากัด 190 ราย ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 5 ราย
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ง
ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน 2561
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด
คาถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ส่วนที่ 2 ใช้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ เป็น
แบบสอบถามปลายปิด เป็นคาถามที่วัดระดับที่มีผลต่อคุณลักษณะของผู้ประกอบการโดยแบบสอบถามสร้างขึน้ ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สร้างตาม
แบบมาตราวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ประเมินคาตอบโดยให้เลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียว กาหนดให้แต่ละข้อ
คาถามมี 5 ระดับ คือ ระดับที่มีผลมากที่สุด ระดับที่มีผลมาก ระดับที่มีผลปานกลาง ระดับที่มีผลน้อย และระดับที่มี
ผลน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ใช้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ เป็นแบบสอบถามปลายปิด เป็นคาถามที่
ใช้ ใ นการวั ด ระดั บ ความส าเร็ จ เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยแบบสอบถามสร้ า งขึ้น ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สร้างตาม
แบบมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ประเมินคาตอบโดยให้เลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียว กาหนดให้แต่ละข้อ
ค าถามมี 5 ระดั บ คื อ ระดั บความส าเร็ จ มากที่ สุ ด ระดั บความส าเร็ จ มาก ระดั บความส าเร็ จ ปานกลาง ระดั บ
ความสาเร็จน้อย และ ระดับความสาเร็จน้อยที่สุด
เกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนโดยพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้โดยใช้ค่าทางสถิติ คะแนนเฉลี่ยเลขคณิต
กาหนดช่วงของการวัด ดังนี้
พิสัย = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด = 5 – 1
ระดับชั้นที่ต้องการ
5

= 0.8

ข้อมูลที่ได้จะถูกนามาคานวณคะแนนเฉลี่ย โดยกาหนดเกณฑ์การให้ความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ย
(กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติและคณะ, 2552) จึงใช้ค่าช่วงห่างกันช่วงละ 0.8 ตามสูตรพิสัย ดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง น้อย
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง น้อยทีส่ ดุ
ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เป็นข้อคาถามปลายเปิด
วิธีการดาเนินการทดสอบเครื่องมือ
การวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่คล้ายคลึงกัน แต่ไม่ใช้กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย จานวน 30 ราย แล้วนาผลที่ได้มาทดสอบหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient ) หาค่าความเชื่อมั่นของ
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ข้อคาถามแต่ละด้าน มีค่า > 0.70 แสดงถึงความเชื่อมั่นของชุดคาถามมีความเที่ยงตรงผ่านเกณฑ์คุณภาพ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2545)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนิน
ธุรกิจของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูล ดังนี้
1) ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จานวน 322 ราย โดยดาเนินการแจก
แบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตัวเอง
2) ข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ศกึ ษาค้นคว้าจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี
นิยามศัพท์ และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้ประกอบในการศึกษาครัง้ นี้
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ทางสถิติ SPSS for Windows สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติ เชิง
พรรณนา โดยมีรายละเอีย ดในการวิเคราะห์ ข้อ มู ล ดั ง นี้ 1) ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อยละ (Percentage)
ใช้วิเคราะห์ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ส่ ว นบุ คคลของกลุ่ มตั ว อย่า ง 2) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน(Standard
Deviation) ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิตวิ เิ คราะห์
ค่าความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้สาหรับวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว
กั บตั ว แปรตามหนึ่ง ตั ว แปร ที่ แ สดงความคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะผู้ ประกอบการ ที่ จ ดทะเบี ย นเป็ น นิ ติบุค คลกั บ
ความสาเร็จของการดาเนินธุรกิจ
เขียนสมการถดถอยแบบพหุคูณ(Regression) ดังนี้
Y=∝+ ß1x1 + ß2x2 + ß3x3 + ß4x4 + ß5x5 + ß6x6 + ei
Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6
ß
Coefficients)
ei

=
=
=
=
=
=
=
=

ผลรวมของความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ
ด้านความเป็นตัวของตัวเอง
ด้านความมีนวัตกรรม
ด้านความกล้าเสี่ยง
ด้านความต้องการจะแข่งขัน
ด้านความสม่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้
ด้านความใฝ่ใจในความสาเร็จ
ค่าสัมประสิทธิค์ วามถดถอยของตัวแปรในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standard Regression

= ค่าความคลาดเคลื่อน (Error or Residual)
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ผลการศึกษา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม จานวน 322 ชุด มีผู้ตอบแบบสอบถามที่สามารถให้ข้อมูล
สมบูรณ์ จานวน 322 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อย
ละ 65.53) อายุระหว่าง 41 – 50 ปี (ร้อยละ 54.04) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 67.39) การศึกษาระดับปริญญาตรี
(ร้อยละ 46.27) ระยะเวลาในการประกอบกิจการ 6 - 10 ปี (ร้อยละ 29.50) ประกอบธุรกิจในรูปแบบห้างหุ้นส่วน
จากัด(ร้อยละ 59.01) ทุนจดทะเบียนระหว่าง 1,000,001-5,000,000 บาท (ร้อยละ45.65) ประกอบธุรกิจบริการ
(ร้อยละ 46.27) และมีพนักงานจานวน 11 - 20 คน (ร้อยละ 40.68)
ส่วนที่ 2 คุณลักษณะผู้ประกอบการธุรกิจของธุรกิจที่ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา พบว่า ระดับที่มีผลเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ประกอบการของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล อาเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ มีคุณลักษณะในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.90)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับที่มีผลเกี่ยวกับ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ลาดับแรก คือ ความสม่าเสมอ
ทางอารมณ์และความใฝ่ใจในการเรียนรู้ ( x = 4.08) รองลงมา คือ ความมีนวัตกรรม( x = 4.05) ความใฝ่ใจใน
ความสาเร็จ( x = 4.02) ความเป็นตัวของตัวเอง ( x = 4.00) ความกล้าเสี่ยง( x = 3.67) และความต้องการที่จะ
แข่งขัน ( x = 3.55) ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในอาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา พบว่า ระดับความสาเร็จเกี่ยวกับความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ ในภาพรวมมีระดับความสาเร็จ อยู่
ในระดับมาก ( x = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย พบว่า ระดับความสาเร็จในการดาเนิน
ธุรกิจ ลาดับแรก คือ ทรัพยากรมนุษย์ ( x = 4.07) รองลงมา คือ สถานภาพทางการตลาด ( x = 3.97) ทรัพยากรทาง
การเงิน ( x = 3.94) ทรัพยากรทางกายภาพ ( x =3.94) และคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ( x = 3.69) ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมุติฐาน คุณลักษณะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีผลต่อความสาเร็จ
ในการดาเนินธุรกิจอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีผลต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินธุรกิจ ในอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
คุณลักษณะผู้ประกอบการ
ความสาเร็จในการประกอบธุรกิจ
B
SE
t
P-value
β
ค่าคงที่ (Constant)
0.878
0.182
4.823 <0.001**
1. ความเป็นตัวของตัวเอง
0.002
0.037
0.003
0.061
0.951
2. ความมีนวัตกรรม
0.104
0.033
0.142
3.124
0.002**
3. ความกล้าเสี่ยง
0.125
0.034
0.190
3.701
<0.001**
4. ความต้องการจะแข่งขัน
0.118
0.037
0.161
3.238 <0.001**
5. ความสม่าเสมอทางอารมณ์
0.364
0.043
0.401
8.442 <0.001**
และใฝ่ใจในการเรียนรู้
6. ความใฝ่ใจในความสาเร็จ
0.062
0.040
0.074
1.538
0.125
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R 2 = 0.742, AdjR 2 = 0.541
** P<0.01 , * P<0.05

จากตาราง 1 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยของตัว แปรคุณลัก ษณะของผู้ ประกอบการ ที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีผลต่อความสาเร็จในการประกอบธุรกิจ อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบว่า คุณลักษณะ
ที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มากที่สุด คือ ความสม่าเสมอทางอารมณ์
และใฝ่ใจในการเรียนรู้ (β = 0.401, P<0.01) รองลงมา คือ ความกล้าเสี่ยง (β = 0.190, P<0.01) ความต้องการจะ
แข่งขัน (β = 0.161, P<0.01) และความมีนวัตกรรม (β = 0.142, P<0.01)
ผลการวิเคราะห์สมมติฐานเพิ่มเติม ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกัน มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. ผู้ประกอบการที่มีเพศแตกต่างกันมีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ที่แตกต่างกัน โดยพบว่า เพศชาย
มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมากกว่าเพศหญิง ในด้านความเป็นตัวของตัวเอง ความมีนวัตกรรม ความกล้า
เสี่ยง ความต้องการจะแข่งขัน และ ความใฝ่ใจในความสาเร็จ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน 2. ผู้ประกอบการที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน โดยพบว่ า ด้าน
ความมี น วั ต กรรม ด้ า นความสม่ าเสมอและใฝ่ ใ จในการเรี ย นรู้ ของผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มีอ ายุ แ ตกต่ า งกั น มี
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน เมื่อทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD พบว่า ด้านความต้องการจะแข่งขัน
ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีช่วงอายุ 31-40 ปี มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มชี ว่ ง
อายุ 41-50 ปี และตอบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมากกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามที่อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี และในด้านความสม่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่
มีอายุ 50 ปีขึ้นไป 41-50 ปี และ 31-40 ปี มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมากกว่าผู้ประกอบการที่มีช่วงอายุ
20-30 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
3. ผู้ประกอบการที่มีสถานภาพที่แตกต่างกัน มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน โดยพบว่า
ด้ า นความกล้ า เสี่ ย ง และด้ า นความใฝ่ ใ จในความส าเร็ จ ของผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มี ส ถานภาพแตกต่ า งกั น มี
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน เมื่อทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD พบว่า ด้านความกล้าเสี่ยง และด้าน
ความใฝ่ใจในความสาเร็จ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรส มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมากกว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสด และหม้าย หย่าร้าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน
4. ผู้ประกอบการที่มรี ะดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน โดย
พบว่าด้านความเป็นตัวของเอง ด้านความมีนวัตกรรม ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความต้องการจะแข่ งขัน ด้านความ
สม่าเสมอใฝ่ใจในการเรียนรู้ และด้านความใฝ่ใจในความสาเร็จของผู้ตอบแบบสอบถามที่มรี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน
มีคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันเมื่อทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD พบว่า ด้านความเป็นตัวของตัวเอง
ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มีก ารศึก ษาปริ ญ ญาโท มีคุ ณ ลั ก ษณะการเป็ น ผู้ ประกอบการมากกว่า ผู้ ประกอบการที่ มี
การศึก ษามั ธยมศึกษาตอนต้น มั ธยมศึก ษาตอนปลาย / เที ย บเท่ า และอนุ ปริ ญ ญาหรือ เที ย บเท่ า ด้ า นความมี
นวัตกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามที่มกี ารศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรีมีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมากกว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย / เทียบเท่า อนุปริญญา
หรือเทียบเท่า ด้านความกล้าเสี่ยง ผู้ตอบแบบสอบถามที่มกี ารศึกษาปริญญาโท มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ
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มากกว่าผู้ประกอบการที่มีการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย / เทียบเท่า และ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ด้านความต้องการจะการแข่งขัน ความสม่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ ด้านความใฝ่ใจใน
ความส าเร็ จ ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มี ก ารศึก ษาปริ ญญาโทมีคุ ณลั ก ษณะการเป็ น ผู้ ประกอบการมากกว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า และปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของ
ธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบประเด็นที่น่าสนใจนามาอภิปรายผล ได้ดังนี้
1. ด้านความสม่าเสมอทางอารมณ์และใฝ่ใจการเรียนรู้ มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ อาจ
เป็นเพราะผู้ประกอบการธุรกิจในอาเภอเมืองพะเยา มีความต้องการให้ลูกค้ายอมรับในการบริการหรือซื้อสินค้าของ
ตนเอง จึงมีความพร้อมที่จะศึกษา ค้นหาวิธีการต่าง ๆ หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของมะลิวัลย์ เหวชัยภู มิ(2559)ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินธุรกิจของธุรกิจร้านค้าวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่เก็บ
สิ่งผิดพลาดมาเป็นอารมณ์หรือผิดหวังท้อแท้ แต่มีความเชื่อว่า ความรู้และข้อมูลที่ มีอยู่ในตัวนั้นเป็นประโยชน์ในการ
ดาเนินธุรกิจแล้วจึงไม่มีความจาเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมหรือแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มเติม และ
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันวิสาข์ โชคพรหมอนันต์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีต่อ
ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดน้าดอนหวาย จังหวัดนครปฐม พบว่า ธุรกิจของ
ผู้ประกอบการนัน้ มีช่อื เสียงอยูแ่ ล้วและการค้าขายนั้นผู้ประกอบการไม่มีเวลาที่จะศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่าง ๆ หรือ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ นอกจากนี้การที่ตลาดน้าดอนหวายมีช่ือเสียง ทาให้มี นักท่องเที่ยวมาซือ้ สินค้า สินค้าขายได้ จึงทาให้
ผู้ประกอบการมีความสุขกับวิถีชีวิตอยู่แล้ว
2. ด้านความกล้าเสี่ยง มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ อาจเป็นเพราะธุรกิจของผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ในอาเภอเมืองจังหวัดพะเยา ไม่ได้มีช่ือเสียง หรือสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นสู่ รุ่น ผู้ประกอบการจึงกล้าเสี่ยงที่จะ
กู้ยืมเงินเป็นจานวนมากเพื่อการลงทุนในการดาเนินธุรกิจ เพื่อซื้อหาหรือจัดหาทรัพยากรทางด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อ
การดาเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบเพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พิชญา
มั ชฌิ ม ศรั ทธา (2554) ได้ ศึก ษาเรื่อ งบุ ค ลิ ก การเป็ น ผู้ ประกอบการ ภู มิค วามรู้ ความชานาญ ทั ก ษะการจั ด หา
ทรัพยากรใหม่ และความสาเร็จในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการโรงแรมอิสระในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผู้ประกอบการมีความกล้าเสี่ยงในการซื้อหาและจัดการทรัพยากรที่มีความจาเป็นต่อ การดาเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ
ซึ่งเกี่ยวกับเงินทุน บุคลากร วิธีการดาเนินงานและระบบใหม่่ ๆ เพื่อการเริ่มต้นธุรกิจและการเติบโตของธุรกิจในระดับ
มากขึ้นเท่าใดยิ่งจะมีความกล้าเสี่ยงกั บสิ่งที่ตนไม่รู้และกล้าที่จะกู้ ยืมจานวนมากและนาทรัพย์สินจานวนมากของตน
เข้าผูกพันในการเริ่มกิจการ
3. ด้านความต้องการจะแข่งขัน มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ อาจเป็นเพราะผู้ประกอบการใน
อาเภอเมืองพะเยา ส่วนใหญ่ มีความมุ่งมั่นและความพยายามสูงในการทาให้ธุรกิจล้าหน้าเหนือ คู่แข่งขัน ชอบจัด
กิ จ กรรมหรื อ โครงการต่ า ง ๆ ให้ เ หนื อ กว่ า คู่ แ ข่ ง ขั น ในตลาด และพยายามท าทุ ก วิ ถี ท างที่ จ ะท าให้ คู่ แ ข่ ง หมด
ประสิทธิภาพ เพื่อความสาเร็จและความได้เปรียบในการดาเนินธุรกิจ ถึงแม้ว่าการขายสินค้าหรือบริการในชนิด
เดียวกันก็มมี าก แต่ผู้ประกอบการและคู่แข่งไม่มคี วามขัดแย้งกันแต่อย่างใด สอดคล้องกับการศึกษาของมะลิวัลย์ เหว
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ชัยภูมิ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของธุรกิจ
ร้านค้าวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่พยายามทาทุกวิถีทางที่จะทา
ให้คู่แข่งหมดประสิทธิภาพเพื่อความสาเร็จและความได้เปรียบในการดาเนินธุรกิจ มีความมุ่งมั่นและมีความพยายาม
อย่างสูงในการทาให้ธุรกิจล้าหน้าเหนือคู่แข่งขันโดยมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ให้เหนือกว่าคู่แข่งขันใน
ตลาด แต่เนื่องจากผู้ประกอบการค้าวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่ มีความสัมพันธ์ฉันท์พ่ีน้องมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจึงไม่ มี
ความขัดแย้งกันเอง
4. ด้านความมีนวัตกรรม มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ พบว่า ผู้ประกอบการมี ความพยายาม
ในการหาช่องทางที่จะริเริ่มนาสิ่งใหม่ๆ มาใช้กับธุรกิจของตัวเองมีความคิดแบบก้าวหน้า เพื่อปรับปรุงธุรกิจให้ทันสมัย
ตลอดจนนาความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการปรับปรุงธุรกิจการ ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะในยุคสมัยปัจจุบันการแข่งขัน
ทางการตลาดอยูใ่ นระดับสูง ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องมีการนาสิ่งใหม่ ๆ มาใช้เพื่อส่งเสริมการตลาด และสนับสนุน
กิจการของตนเองให้ประสบความสาเร็จ สอดคล้องกับการศึกษาของ วิมพ์วิภา เกตุเทียน (2556) ได้ศึกษา เรื่อง
คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ประกอบการที่ มีอิทธิ พ ลต่อ ความส าเร็ จ ในการด าเนิน ธุ รกิ จ วิส าหกิ จ ขนาดกลาง ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เนื่องจากผู้ที่ประสบความสาเร็จสามารถที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตข้างหน้าได้
อย่ า งแม่ น ย า และวางแผนรั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี จิ ต นาการไม่ เ หมื อ นคนอื่น
มีขบวนการทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือการบริการ มีความคิดสร้างสรรค์อยูต่ ลอดเวลา
5. ผู้ประกอบการที่มีเพศแตกต่างกันมีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ที่แตกต่างกัน โดยพบว่า เพศ
ชาย มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมากกว่าเพศหญิง ในด้านความเป็นตัวของตัวเอง ด้านความมีนวัตกรรม
ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความต้องการจะแข่งขัน และ ด้านความใฝ่ใจในความสาเร็จ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานสามารถอธิบายได้ว่า เพศชายมีคุณลักษณะการเป็ นผู้ประกอบการมากกว่าเพศหญิง
อาจเป็นเพราะผู้ประกอบการในอาเภอเมืองพะเยา ผู้ชายยังเป็นใหญ่ มีบทบาทหรือตาแหน่งทางธุรกิจมากกว่าผู้หญิง
ถึงแม้วา่ สังคมปัจจุบันผู้หญิงกับผู้ชายมีสิทธิเท่าเทียมกัน แต่ผู้ชายมีความเป็นผู้นากล้าคิด กล้าตัดสินใจแบบเผด็จการ
โดยกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตัวเอง มีความมุ่งมั่นที่จะเหนือกว่าคู่แข่งขันในธุรกิจเดียวกัน อดทนต่อความล้มเหลวที่
เกิดขึ้นมากกว่าผู้หญิง
6.ผู้ประกอบการที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน โดยพบว่า ด้าน
ความมีนวัตกรรม ด้านความสม่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกัน มีคุณลักษณะ
การเป็นผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน สามารถอธิบายได้วา่
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มอี ายุมากกว่า ยิ่งต้องผ่านประสบการณ์มามาก มั่นใจในตนเองสูง กล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสินใจ
หรือสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง มีความมั่นคงไม่เก็บสิ่งที่ผิดพลาดมาเป็นอารมณ์หรือผิดหวังท้อแท้ และนาสิ่งที่
ผิดพลาดในอดีตนั้นมาเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ นาความรู้ข้อมูลที่มีประโยชน์ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับปรุง
ธุรกิจเพื่อที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์การบริการ เพื่อให้ธุรกิจก้าวหน้าและทันสมัย ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า มากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า อาจจะมีประสบการณ์น้อยในการทาธุรกิจซึ่งจะไม่กล้าตัดสินใจอย่างเด็ดขาด
เพราะกลัวความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันวิสาข์ โชคพรหมอนันต์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดน้าดอนหวาย
จังหวัดนครปฐมพบว่า ผู้ประกอบการที่มอี ายุเพิ่มขึ้นทาให้สะสมประสบการณ์ที่ผ่านมามาก จึงมีความมั่นใจในตนเอง
สูง สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง สามารถปรับปรุงแก้ไข้ได้ทันสภาวการณ์ตลอดเวลา มากกว่าผู้ที่มี
ประสบการณ์น้อยซึ่งจะไม่กล้าตัดสินใจอย่างเด็ดขาด เพราะกลัวความล้มเหลวที่จะเกิดขึน้
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7. ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน โดย
พบว่า ความเป็นตัวของตัวเอง ความมีนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยง ความต้องการจะการแข่งขัน ความสม่าเสมอและ
ใฝ่ ใ จในการเรี ย นรู้ และความใฝ่ ใ จในความส าเร็ จ ของผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาแตกต่า งกั น มี
คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน สามารถ
อธิบายได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโทมีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมากกว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่มีการศึกษาระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า อนุปริญญาหรือเทียบเท่า และปริญญาตรี อาจเป็นเพราะ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
การศึกษาระดับปริญญาโท ได้เรียนรู้และศึกษาหาข้อมูลในเชิงทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการ การบริหาร ต่าง ๆ มีการบูร
ณาการสิ่งต่าง ๆ ให้สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจของตนเอง และมีการวิ เคราะห์ปัญ หา
รวมถึงการแก้ปัญหาได้ดีกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับที่ต่ากว่าปริญญาโท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วันวิสาข์ โชคพรหมอนันต์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีต่อความสาเร็จในการดาเนิน
ธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดน้าดอนหวาย จังหวัดนครปฐม พบว่า ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาระดับ
อนุปริญญา / ปวส. ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีคุณลักษณะของผู้ประกอบการร้านค้ามากกว่าผูป้ ระกอบการ
ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. อาจเป็นเพราะ ผู้ที่มีระดับ
การศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส. ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ได้มีการเรียนรู้ในเชิงปฎิบัติ เชิงทฤษฎีต่าง ๆ
เกี่ยวกับการจัดการ การบริหาร ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่าผู้ประกอบการที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
8. ผู้ประกอบการที่มีระยะเวลาในการประกอบกิจการที่แตกต่างกัน มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่
แตกต่างกัน โดยพบว่า ด้านความเป็นตัวของตัวเอง ด้านความมีนวัตกรรม ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความต้องการจะ
แข่ ง ขั น ด้ า นความสม่ าเสมอใฝ่ ใ จในการเรี ย นรู้ และด้ า นความใฝ่ ใ จในความส าเร็ จ ของผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มี
ระยะเวลา ในการประกอบกิจการแตกต่างกัน มีคุณลักษณะของผู้ประกอบการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 อาจเป็นเพราะ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการประกอบกิจการที่ต่างกันมีความคิดเห็น
ระดับที่มีผลในด้านความเป็นตัวของตัวเอง ด้านความมีนวัตกรรม ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความต้องการจะแข่งขัน
ด้านความสม่าเสมอใฝ่ใจในการเรียนรู้ และด้านความใฝ่ใจในความสาเร็จ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัย
ของ วันวิสาข์ โชคพรหมอนันต์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีตอ่ ความสาเร็จในการดาเนิน
ธุ รกิ จ ของผู้ ประกอบการร้ า นค้า ในตลาดน้าดอนหวาย จั ง หวั ด นครปฐม ผลการศึก ษาพบว่า ผู้ ประกอบการที่มี
ประสบการณ์ในการประกอบกิจการต่างกันจะมีความคิดเห็นในด้านความเป็นตัวของตัวเอง ด้านความมีนวัตกรรม
ด้านความกล้าเสี่ย ง ด้านความต้องการจะแข่ งขั น ด้า นความสม่าเสมอใฝ่ใจในการเรี ยนรู้ และด้านความใฝ่ใ จใน
ความสาเร็จ ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของธุรกิจที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลในอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะในการศึกษา ดังนี้
1. ด้านความสม่าเสมอทางอารมณ์และใฝ่ใจในการเรียนรู้ มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ ทั้ง
ในภาพรวมของความสาเร็จ และรายด้าน คือ ด้านสถานภาพทางการตลาด ด้านคุณภาพสินค้ าและบริการ ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรทางกายภาพ ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญกับ
ด้านความสม่าเสมอทางอารมณ์และใฝ่ใจในการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการศึกษาเรียนรู้ และหาข้อมูลที่มี
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ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ เข้ารับการอบรมสัมมนา ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่จัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการสามารถ
นาไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตรสาหรับการอบรมผู้ประกอบการ ตัวอย่างเช่น การอบรมโปรแกรม eAccouting For SMEs และการใช้ข้อมูลบัญชี เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ ,การคัดเลือกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ
"การสร้าง Content ให้ลูกค้าเห็นแล้วจดจา" , การสัมมนาปั้นธุรกิจให้ปัง โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่ 5 Trends and Tools
For Success ฯลฯ เพื่อสร้างความรู้ แนวทางปฏิบัติ และแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ทางธุรกิจ และนาความรู้และความสามารถมาประเมินผลข้อบกพร่องในอดีต เพื่อเป็นประสบ
การณ์ ใ นการเรี ย นรู้ ให้ มีค วามมั่ น คงไม่เก็บสิ่ ง ผิด พลาดมาเป็ น อารมณ์ห รือ ผิด หวั ง ท้ อ แท้ ก ว่า ที่ ธุรกิจ จะประสบ
ความสาเร็จได้มักจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมามากมาย นอกจากข้อผิดพลาดที่จะเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาธุรกิจแล้ว
ยังมีคาแนะนาที่ผู้ประกอบการจะได้จากลูกค้าที่มาใช้บริการที่ ร้านที่จะทาให้ผู้ประกอบการรู้ถึงความต้องการของ
ลูกค้าโดยตรงว่าลูกค้าต้องการแบบไหนและต้องปรับแก้ส่วนใดจึงจะทาให้ร้านของผู้ประกอบการได้รับการยอมรับ
มากขึ้นซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการมีโอกาสประสบความสาเร็จมากขึน้
2. ด้ า นความกล้าเสี่ยง มีผ ลต่อ ความส าเร็ จในการด าเนินธุ รกิจ ในภาพรวม และรายด้า น คื อ ด้ าน
สถานภาพทางการตลาด ด้านทรัพยากรทางการเงิน และด้านทรัพยากรทางกายภาพ ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้
ความสาคัญ กับด้านความกล้าเสี่ยง โดยผู้ประกอบการต้องมีความกล้าที่จะลงทุน อย่างเช่น การใช้ทรัพย์สนิ หรือกล้า
ที่จะกู้ยมื เงินเป็นจานวนมาก เพื่อการก่อตั้งและลงทุนในการดาเนินธุรกิจ และผู้ประกอบการต้องพร้อมที่จะกล้าเผชิญ
กับความสาเร็จและความล้มเหลวตลอดเวลา มีความกล้าและอดทนต่อการเผชิญ กับความเสี่ยง และตัดสินใจในสิ่งที่
ไม่รู้ การทาธุรกิจถ้าหากผู้ประกอบการปราศจากความกล้าที่จะลงมือแล้วนั้นจะทาให้ธุรกิจที่ได้วางแผนไว้นั้นไม่
สามารถดาเนินไปได้อย่างที่ตั้งใจไว้ ความกล้าเรียกได้ว่าเป็นแรงผลักดันที่จะทาให้ธุรกิจของคุณขับเคลื่อนไปได้ กล้า
ในที่น่ีหมายถึง กล้าที่จะลงมือทา กล้าที่จะตัดสินใจ และกล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาที่จะเข้ามา และสามารถแก้ไข
ปัญหานั้นได้อย่างไม่กลัวเพื่อให้การดาเนินงานในอนาคตเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านความต้องการจะแข่งขัน มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ ในภาพรวมและรายด้านของ
ความสาเร็จ ด้านสถานภาพทางการตลาด ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านทรัพยากรทางการเงิน ซึ่งผู้ประกอบการควรให้
ความสาคัญในด้านความต้องการจะแข่งขัน โดยการพิจารณาธุรกิจของตนเองเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่น ๆ ในธุรกิจ
แบบเดียวกัน หรือธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้สภาพการแข่งขันอย่างรุนแรงของธุรกิจ วิธีที่จะทาให้ธุรกิจขนาดเล็ก
ประสบความสาเร็จได้ จะต้องผลิตสินค้าหรือบริการ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับที่ลูกค้า ต้องการ ในราคาที่เต็ม
ใจจะจ่าย โดยผู้ประกอบการจะต้องรักษาคุณภาพให้มีความสม่าเสมอ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทาให้ลูกค้าพอใจ และต้องการ
มากกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องสร้างคุณภาพในตัวสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน
เพราะไม่เพียงแต่จะรักษาลูกค้าเดิมได้ยังเป็นการเพิ่มลูกค้าใหม่ได้อีกมาก นอกจากนี้ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาให้
รอบคอบ ถึงสิ่งที่จะทาให้สามารถดาเนินการให้ประสบความสาเร็จได้เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการแข่งขันระหว่าง
ธุรกิจของตนเองและคู่แข่งการมุ่งมั่นที่จะให้ธุรกิจอยู่เหนือคู่แข่งจะนาไปสู่การพัฒนาและการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ธุรกิจของตนเองในอนาคตที่ยั่งยืน
4. ด้านความมีนวัตกรรม มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ ในภาพรวมและรายด้าน คือ ด้าน
สถานภาพทางการตลาด ด้านทรัพยากรมนุษย์ ดั งนั้นผู้ประกอบการจึงควรให้ความสาคัญ ในด้านความมีนวัตกรรม
โดยที่ผู้ประกอบการต้องมีความคิดแบบก้าวหน้าในการหาช่องทางที่จะริเริ่มและนาความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ มา
ใช้ เกี่ยวกับสินค้าและบริการ อย่างเช่น การสร้างคิวอาร์โค๊ต เพื่อการชาระเงินแทนเงินสด สารองห้องพัก หรือเช็คอิน
ด่วน การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ โดยการสแกนโค๊ตผ่านทางโทรศัพท์มอื ถือ แท็บเล็ต หรือจากหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ ส่งให้กับ
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ร้านค้าหรือสถานประกอบการ พนักงานหรือผู้ประกอบการก็จะสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย เพื่อ
เป็นการพิจารณาปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่ งใหม่ ๆ ให้เกิดผลดีต่อธุรกิจที่ดาเนินอยู่อย่างสม่าเสมอ ซึ่งจะส่งผลให้การ
ดาเนินกิจการประสบผลสาเร็จอย่างต่อเนื่อง
5. ความเป็นตัวของตัวเอง ถึงแม้ว่าจะไม่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนิ นธุรกิจ ทั้งในภาพรวมและราย
ข้อ แต่ผู้ประกอบการก็ควรให้ความสาคัญ ในด้านความเป็นตัวของตัวเอง โดยที่ผู้ประกอบการต้องมองเรื่องต่าง ๆ ให้
กว้างขึ้น ธุรกิจจะขยายได้ขึ้นอยู่ที่ ผู้ประกอบการมีวิสัยทัศน์สายตาทางธุรกิจกว้างพอแค่ไหน การมองการไกล การ
วางแผนงานอย่างละเอียดรอบคอบ และผู้ประกอบการต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อย ๆ ให้ทันยุคทันสมัย พยายามและ
ฝึกฝนตนเองอย่างหนัก เพื่อให้มคี วามเป็นผู้นา เพราะการที่จะเป็นผู้ประกอบการต้องมีความเป็นผู้นาสูง กล้าคิด กล้า
ตัดสินใจ กล้าสั่งการ เด็ดขาด รู้จักความเหมาะสม เป็นตัวอย่างที่ดใี ห้กับลูกน้อง วางตัวให้น่านับถือ มีความเป็นธรรม
ไม่โอนเอน เสมอภาค รู้จักรับฟัง ผู้อ่ืน ผู้ประกอบการก็จะเป็ นผู้นาที่ ลูกน้องนับถือและเชื่อ มั่น ซึ่งผู้ประกอบการ
สามารถฝึกฝนตนเองได้เพื่อจะนามาซึ่งความความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
6. ความใฝ่ใจในความสาเร็จ ถึงแม้วา่ จะไม่มผี ลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจทั้งในภาพรวมและราย
ข้อ แต่ผู้ประกอบการก็ควรให้ความสาคัญ ในด้านความใฝ่ใจในความสาเร็จ โดยการที่ผู้ประกอบการจะทางานใดก็
ตามหากงานนั้นไม่สาเร็จ ก็ไม่ควรละความพยายาม จงมีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจให้สาเร็จ ถึงแม้ว่าจะประสบ
ปัญหา อุปสรรคหรือสภาพการแข่งขันที่รุนแรง ผู้ประกอบการก็สามารถทาได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เดิมในอนาคต
ผู้ประกอบการก็จะตั้งเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายให้มากยิ่งขึ้น และมีการเปลี่ยนวิธีการทางานเพื่อให้ได้มาซึ่งความสาเร็จ
ในการดาเนินธุรกิจ
7. จากผลการศึกษาผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่
แตกต่า งกั น เป็ น ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ มีคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ป ระกอบการทั้ ง 6 ด้ า น ที่ แ ตกต่า งกั น แสดงให้ เห็ น ว่ า
ผู้ประกอบการต้องมีการศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมทางด้านการบริหารจัดการ ทฤษฎีต่างๆ รวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ
เพื่อให้การประกอบธุรกิจนั้นมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึน้
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาในส่วนของกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจเพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
2. ควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างของธุรกิจแห่งอื่น เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับผลของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิตบิ ุคคล ในอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็น
กลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภค เพือ่ ให้ได้ข้อมูลกว้างขวางและครอบคลุมยิ่งขึน้
3. ควรมีการทาการศึกษาเชิงลึก หรือการวิจั ยเชิงคุณภาพ ในการศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในอาเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา

กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จได้ด้วยความกรุณาของ รองศาสตราจารย์ สิริเกียรติ รัชชุศานติ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ซึ่งให้คาปรึกษา แนะนา และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เป็นอย่างดี จน
การศึกษาค้นคว้าตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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ขอขอบพระคุ ณ ส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า อ าเภอเมื อ งพะเยา จั ง หวั ด พะเยา ที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในอาเภอเมืองพะเยา เป็นประโยชน์มากต่องานวิจัยเพื่อศึกษาคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการให้ดีขึ้นและขอขอบคุณผู้ประกอบการในอาเภอเมืองพะเยาทุ กท่านที่ให้ความร่วมมือ ให้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ ต่ อ การค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองฉบั บ นี้ ให้ ผู้ วิ จั ย ได้ น าข้ อ มู ล นี้ ไ ปท าการสรุ ป ผลเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะ
ผู้ประกอบการในอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาต่อไป
กราบขอบพระคุ ณ คณาจารย์ หลั ก สู ต รปริ ญ ญา บริ ห ารธุ รกิ จ มหาบั ณ ฑิต คณะวิทยาการจั ด การและ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกท่านที่ให้ความรู้ คาแนะนาในการศึกษาแก่ผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และเพื่อนๆ พี่ๆ นิสิตปริญญาโท หลักสูตรปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงบุคคลทุกท่านที่ไม่ได้กล่าว ณ ที่น้ี ที่ให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน และ
เป็นกาลังใจที่ดีตลอดมาในการศึกษาค้นคว้าตนเองฉบับนี้ จนสาเร็จลุล่วงไปได้
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ทัศนะของมัคคุเทศก์ต่อทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
The Viewpoint of Tour Guides Towards the Direction of Tourism Development
in Chiang Mai
อาพันธ์ แสนคาวัง1* และ ฤทัยภัทร พิมลศรี2
Amphan saenkumwung1* and luethaipat Pimonsree2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษานโยบาย และทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวั ดเชียงใหม่ 2)
เพื่อศึกษาทัศนะของมัคคุเทศก์ต่อทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เป็น การวิจัยแบบผสม กลุ่ม
ตัวอย่างคือ มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) ที่จดทะเบียนสานัก งานทะเบี ยนธุ รกิจน าเที่ ยวและมัค คุเทศก์ สาขา
ภาคเหนือเขต 1 เชียงใหม่ จานวน 370 คน เครื่องมือได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณใช้สถิติแบบพรรณนาและสถิติอนุมานรวมทั้ง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า
1. นโยบายและทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ ยวและธุรกิจ
บริการสุขภาพ เชื่อมโยงสู่เมืองท่องเที่ยวในภูมิภาค ขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก เป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ
(SMART CITY) คือ กินดี อยู่ดี มีสุข ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมเป็นตัวนา การพัฒนาประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งมวลชน ยกระดับความมั่นคงด้วยระบบ
กล้อง CCTV นานวัตกรรมมาใช้ในการป้องกันและเตือนภัยด้านภัยพิบัติต่าง ๆ และพัฒนาการบริหารและการบริการ
ภาครัฐ มีนโยบายด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในเขตเมืองและพืน้ ที่รอบนอก โดยมีเป้ าหมาย คือ
เมืองสีเขียว อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการป่าต้นน้าและแหล่งน้า เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง และอนุรักษ์พ้ืนที่
สิ่งแวดล้อม
2. ทัศนะของมัคคุเทศก์ต่อทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ทัศนะต่อทิศทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยรวมทั้ง 5 ด้านมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ รองลงมาคือด้านการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาการตลาดและการสร้างความเชื่อมั่น และด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก ตามลาดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า จานวนภาษาที่ใช้
ในการสื่อสารขณะปฏิบัตงิ าน มีทัศนะต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ไม่แตกต่างกัน แต่เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติง าน มีทัศนะต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แนวทางส่งเสริม ได้แก่ ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีความ
1นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
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พร้อมบนพื้นฐานของเอกลักษณ์ล้านนา สนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่นอกเมืองหลัก พัฒนาและสนั บสนุนกลุ่ม
มัคคุเทศก์ในการอานวยความสะดวกในการให้บริการ ส่งเสริมการตลาดมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย และวางแผนทางาน
แบบบูรณาการร่วมกัน ทัง้ ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และนักท่องเที่ยว
คาสาคัญ: มัคคุเทศก์ การพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่

Abstract
The purpose of this independent to study policy and direction of Tourism Development in Chiang Mai and
to study the Viewpoint of Tour Guides Towards the Direction of Tourism Development in Chiang Mai. This research
was mixed method. The sampling was 370 Tour Guides registered business registration offices in Northern Branch
District 1 Chiang Mai. Instruments of the research were questionnaire and interview. Quantitative data and
feasibility evaluation checklists were analyzed data by frequency, percentage, mean, standard deviation ( S. D. ) .
Qualitative data getting from the interview was analyzed by content analysis. The findings were as follows;
1. Tourism policy and direction in Chiang Mai It is a center of tourism and health service business. Link to
regional tourist cities. Drive Chiang Mai to World Heritage City (SMART CITY) is a good place to live, to promote
and to increase competitiveness by using information technology and innovation as a conductor. Infrastructure
development and mass transit Enhance security with CCTV cameras, bringing innovations to prevent and cope
with disasters. Development of public administration and services. There are policies for the conservation and
management of the environment in urban and outer areas. The goal is a green city to conserve and manage the
upstream and downstream forests. Add green space to urban areas. And conservation of the environment.
2. The Viewpoint of Tour Guides Towards the Direction of Tourism Development in Chiang Mai was found
that the five aspects has the highest level of interpretation. When considering each side, it was found that. The
highest mean is tourism development. goods and services Second, the tourism management. Human Resources
Development in Tourism Market development and confidence building and the development of infrastructure and
facilities, respectively. Number of languages used in communication the perception of tourism development in
Chiang Mai was not different, but gender, age, education level. And experience in the work, there is a statistically
significant difference at the level of 0.05. The guideline is to promote potential tourism activities and to be prepared
on the basis of Lanna identity. Supports tourism in outlying areas. Develop and support a group of guides to
facilitate the service. Promote targeted marketing. It also integrates the public, private, community and tourist
sectors.
Keywords: Tour Guides, Tourism Development, Chiang Mai
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บทนา
การพัฒนาการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง นโยบายและมาตรการ
ของรัฐบาลก็มีการปรับเปลี่ยนให้ ทันต่อสถานการณ์ เช่น ความคาดหวังของนักท่องเที่ย ว สภาพการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สูงขึ้น เป็นต้น การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาและการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งมีการกาหนดเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจ จากการท่องเที่ยวที่สูงขึ้นในทุก
ๆ ปี (กรมการท่องเที่ยว, 2558, หน้า 2 -3) จะเห็นได้ว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่ทุกรัฐบาลต่าง
ให้ความสาคัญ รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยว โดยได้กาหนดให้ พ.ศ.2558
เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย (2015 Discover Thai ness) มีนโยบายส่งเสริมอย่างเป็นทางการ โดยการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มกี ารรับรู้ไปอย่างกว้างขวาง รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
ผลักดันการท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวต้องมี
กลยุทธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งสาคัญเน้นการพัฒนาบุคลากรและสินค้าต่าง ๆ จะต้องมีมาตรฐาน
นอกจากนี้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้าและทางรถไฟเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเส้นทางเชียงใหม่ เป็นการเดินทางการ
ท่องเที่ยวทางราง (Rail Tourism) ด้วยรถไฟ ซึ่งมีเสน่ห์และสามารถสร้างสรรค์เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้เกิด
ความเชื่อมโยงไปยังเมืองต่าง ๆ ทางพื้นที่และทางวัฒนธรรม (กรมการท่องเที่ยว, 2559)
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภาคเหนือมีจุด เด่นและเอกลักษณ์คือวัฒนธรรม ประเพณี
และทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีนโยบายเร่งด่วน ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเชิดชูอัตลักษณ์ล้านนาด้านความ
อ่ อ นโยน อ่ อ นหวาน มี น้ าใจ ไมตรี ต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยได้ มีก ารก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและการวางแผนบริหารจัดการการท่องเที่ยวทุก ๆ ด้าน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
2554) เพื่อ ให้ ส ามารถตอบสนองต่อ ความต้อ งการของนัก ท่อ งเที่ ยวยุ คใหม่ที่มีความคาดหวัง การท่ อ งเที่ ย วที่มี
คุ ณ ภาพและเสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ที่ คุ้ ม ค่ า และน่ า ประทั บ ใจ การให้ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นการท่ องเที่ ย ว
โดยเฉพาะมัคคุเทศก์ เสมือนทูตของประเทศชาติที่ดูแลนักท่องเที่ยวโดยตรงและมีข้อมูลด้านความคิดเห็น ความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่ควรให้ที่
ควรให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่ วมของมัค คุเทศก์ ในการพัฒนาการท่องเที่ ยว แต่ในความเป็นจริงกลั บพบว่า
มัคคุเทศก์ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ ได้เท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่มีการพัฒนาไปในทางที่ยั่งยืนจึงควร
ส่ ง เสริ ม ให้ มั ค คุ เทศก์ เข้ า มามีส่ ว นร่ ว มแสดงความคิด เห็ น ต่อ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วในด้า นต่าง ๆ เพื่อ ให้ ก าร
ท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์ และให้มีการพัฒนาไปในทางที่ยั่งยืน ควบคู่กันไปกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมระดับสากล
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ทั ศ นะของมั ค คุ เ ทศก์ ต่ อ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ” จึ ง มี
ความสาคัญอันนาไปสู่ข้อมูลหรือผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มี
การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มคี ุณค่าแก่นักท่องเที่ยว สร้างประโยชน์ตอ่ สังคมและชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชุมชน และ การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการสร้างและ
ใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ของมัคคุเทศก์ ที่จะสามารถนาไปส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงการท่องเที่ยวให้เกิด
การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษานโยบาย และทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาทัศนะของมัคคุเทศก์ตอ่ ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
สมมติฐาน
มัคคุเทศก์ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา จานวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารขณะปฏิบัตงิ าน และประสบการณ์ใน
การทางาน มีทัศนะต่อทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่แตกต่างกัน
กรอบแนวคิด
นโยบาย และทิศทางการพัฒนา
การท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่
1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่
2. ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม่

ทัศนะของมัคคุเทศก์ต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่
แบ่งได้ 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว
2. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3. ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว
4. ด้านการพัฒนาการตลาดและการสร้าง
ความเชื่อมั่น
5. ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

ปัจจัยด้านมัคคุเทศก์
1. ปัจจัยส่วนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 ระดับการศึกษา
2. ด้านการปฏิบัตงิ าน
2.1 จานวนภาษาที่ใช้ในการ
สื่อสาร
2.2 ประสบการณ์ในการทางาน

วิธีวิทยาการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1
เป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษานโยบาย และทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการศึกษาแนวคิดทฤษฎีศึกษาเอกสาร
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วิธีการดาเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ที่ 1 ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ประกอบด้ ว ย นายกสมาคมมั ค คุ เ ทศก์ เ ชี ย งใหม่ คณะกรรมการ สมาคม
มัคคุเทศก์เชียงใหม่ ทั้งชุดเดิมและชุดปัจจุบัน และมัคคุเทศก์ที่เป็นตัวแทนด้านผู้ประกอบธุรกิจทัวร์ ที่พัก ร้านอาหาร
ร้านขายของที่ระลึก รวมทั้งสิ้น 9 คน
กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) ที่จดทะเบียนสานักงานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและ
มั ค คุ เทศก์ สาขา ภาคเหนือ เขต 1 เชีย งใหม่ จ านวน 5,036 คน ก าหนดขนาดกลุ่ มตั ว อย่า งโดยใช้สู ต รของ Taro
Yamane (1970, pp 125 อ้างใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550, หน้า 49) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 370 คน และใช้วิธีการ
สุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
แบบสอบถาม มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
จานวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารขณะปฏิบัตงิ าน และประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด เกี่ยวกับทัศนะของมัคคุเทศก์ต่อทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม่มีจานวน 40 ข้อ โดยใช้ลักษณะคาถามแบบมาตราส่วน 5 ระดับโดยใช้หลักของ Likert Scale คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ มี
จานวน 5 ข้อ
แบบสัมภาษณ์
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยกาหนดประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง แล้วนามาสังเคราะห์ และกาหนดข้อคาถาม ที่มีความสอดคล้องกับโจทย์วิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย การใช้
ข้อคาถามที่สร้างขึ้นกับแต่ละกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จะใช้คาถามเดียวกันแต่จะปรับคาพูดในข้อคาถามให้เหมาะสม แยกตาม
ลักษณะของกลุ่ม เป้าหมาย ซึ่งอาจต้องใช้ภาษาถิ่นด้วย การตั้งคาถามสามารถตั้งคาถามขณะสัมภาษณ์ได้ ตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาตารา บทความ เอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักการ แนวคิดทฤษฎี แล้วนามาสร้างเครื่องมือมีเนื้อหา
ครอบคลุมกรอบแนวคิดที่จะศึกษา ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
2 นากรอบการสัมภาษณ์ฉบับร่างเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ปรับข้อเสนอแนะและ
ดาเนินการปรับปรุงแกไข
3. นากรอบสัมภาษณ์ที่แก้ไขเรียบร้อย เสนออาจารย์ที่ปรึกษาได้พจิ ารณาและให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ
ความตรงเนื้อหา (content validity)
4. นากรอบการสัมภาษณ์ ที่ผ่านการแก้ไขตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา นาไปปรับปรุงแก้ไขความ
ถูกต้องสมบูรณ์
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การสร้างเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษาวิจัย
3. นาเครื่องมือที่สร้างเสร็จ เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
4. เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครัง้ และให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา
5. นาแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบเนื้อหาแล้ว ไปทดลอง (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง ที่มีลักษณะคล้ายกับ
กลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูลจริง จานวน 30 คน
6. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการทดลองใช้ พร้อมจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถาม
ฉบับจริง เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค่าสถิติความถี่ (Frequency) 2. การหาค่าร้อยละ (Percentage) 3. การหาค่าเฉลี่ย (Mean) 4. การหาค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 5. การหาค่า t-test, F-test

ผลการศึกษา
จากแบบสอบถาม
1. ผลสรุปข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า มัคคุเทศก์จานวน 370 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จานวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 65.70 มีอายุ 41-50 ปีจานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 43.20 มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 78.90 จานวนภาษาที่ใช้ขณะปฏิบัตงิ าน 1 ภาษา จานวน 212 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.30 และมีประสบการณ์ในการทางาน 11-15 ปี จานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 28.60
2. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย การวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับทัศนะของมัคคุเทศก์ต่อทิศ
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จานวน
ภาษาที่ใช้ และประสบการณ์ในการทางาน พบว่า มัคคุเทศก์ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ทางาน มีทัศนะต่อทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนมัคคุเทศก์ที่มีจานวนภาษาที่ใช้ต่างกัน มีทัศนะต่อทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมทั้ง 5 ด้าน ไม่แตกต่างกัน
3. ทัศนะของมัคคุเทศก์ต่อทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า
ทัศนะของมัคคุเทศก์ต่อทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อเรียงลาดับรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ (  = 4.77)
ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว (  = 4.75) ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (  = 4.74) ด้านการ
พัฒนาการตลาดและการสร้างความเชื่อมั่น (  = 4.63) และด้านที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอานวยความสะดวก (  = 4.47) ตามลาดับ
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จากแบบสัมภาษณ์
1. สถานการณ์ทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ ต่อไปนี้
ด้านการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
จุดแข็ง มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงและรูปแบบการท่องเที่ยวที่ห ลากหลาย คนมีน้าใจ มีวัฒนธรรมโดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์ เป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมสร้างสรรค์ มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวบริการทาง
การแพทย์และสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
จุดอ่อน พัฒนาจนแหล่งท่องเที่ยวขาดความเป็นธรรมชาติ ร้านค้าขายสินค้าและบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน
ไม่มเี อกลักษณ์ ราคาทัวร์ที่ไม่มมี าตรฐาน ปัญหาหมอกควัน
โอกาส กระแสความนิยมของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม
สาหรับการจัดงานอีเวนต์ระดับโลก ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันเป็นอัตลักษณ์ประจาถิ่น
ส่งเสริมอาหารล้านนาฮาลาล เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิม รัฐบาลให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยว
อุปสรรค/ปัญหา แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดใหม่ไม่มกี ารควบคุมมาตรฐาน ไม่มกี ฎหมายรองรับ ไม่มีใบอนุญาต
พ่อค้าแม่ค้าเอาเปรียบขายสินค้าแพงไม่มีคุณภาพ การขาดการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ ขาดความ
ปลอดภัย และไม่ถูกสุขลักษณะ
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
จุดแข็ง มีข้อจากัดด้านผังเมืองจากัดความสูงของอาคารในเขตคูเมือง
จุดอ่อน 1เติบโตแบบไร้ทิศทาง สร้างสิ่งก่อสร้างมากมาย ไม่มคี วามเป็นเอกลักษณ์ล้านนา ขาดการพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะที่มปี ระสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน
โอกาส การขยายตัวออกไปนอกเมือง กระจายรายได้ สายการบินที่บินตรงถึงเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น มี
เส้นทางเชื่อมหลายจังหวัดและเป็นศูนย์กลาง
อุปสรรค/ปัญหา ค่าโดยสารรถสาธารณะไม่มีมาตรฐาน ระบบขนส่งมวลชนขาดประสิทธิภาพ สิ่งอานวย
ความสะดวกขาดผู้ดูแล การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งลาบาก
ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
จุดแข็ง มัคคุเทศก์ยึดมั่นในการปฏิบัติที่ดี มีจรรยาบรรณ เคารพซึ่งกันและกัน มัคคุเทศก์ทุกคนผ่านการ
ทดสอบความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
จุดอ่อน ขาดการพัฒนาทักษะ มัคคุเทศก์ภาษา เกาหลี ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษารัสเซียเป็นที่ต้องการ
ของตลาด มีจานวนไม่เพียงพอ
โอกาส เป็นอาชีพสงวนสาหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านัน้
อุปสรรค/ปัญหา การอบรมเสริมความรู้มักมีการอบรมช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ไม่มีความมั่นคงในอาชีพ
ปัญหาการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องวงการท่องเที่ยว ขาดแคลนมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพ
ด้านการพัฒนาการตลาดและการสร้างความเชื่อมั่น
จุดแข็ง มีการเพิ่มเที่ยวบินต่างประเทศมากขึ้น รถบริการสาธารณะเพิ่มขึ้นและเพียงพอ 3. มีนักท่องเที่ยว
สูงขึน้ ทุกปี
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จุดอ่อน ประชาสัมพันธ์ของภาครัฐในต่างประเทศไม่ดีพอ ข้อมูลข่าวสารไม่ชัดเจน และไม่ต่อเนื่องและ
จริงจัง มุ่งให้ความสาคัญกับนักท่องเที่ ยวจี นมากไป ภาครัฐไม่มีคนทางานที่รอบรู้ เชิง ธุรกิจการท่ องเที่ ยว ภาวะ
เศรษฐกิจท่องเที่ยวมีแนวโน้มใช้ระยะเวลาการท่องเที่ยวที่สั้นลง ข้อมูลการท่องเที่ ยวกระจัดกระจาย การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตมีน้อยและไม่เสถีย ร มีภาพลักษณ์ด้านลบเรื่องความปลอดภัย การเอารัดเอาเปรี ยบและหลอกลวง
นักท่องเที่ยว สินค้าที่ไม่มคี ุณภาพ
โอกาส นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานส่วนกลางที่ ส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็น MICE CITY ทางการบิน และ
การบริการสุขภาพ
อุปสรรค/ปัญหา ระบบการบริหารจัดการไม่ดีเพราะไม่มีการตลาดยั่งยืน มีการแข่งขันด้านราคา ไม่มี
มาตรฐาน ไม่กาหนดชัดเจน ข้อมูลการจัดการด้านพื้นที่ไม่มีความชัดเจน ภัยธรรมชาติ สถานการณ์ทางการเมือง
ภายในประเทศ แรงงานต่างด้าวที่เป็นลูกจ้างภาคบริการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
จุดแข็ง เป็นศูนย์กลางการศึก ษาของภูมิภาค มีความพร้อมในการรองรับการประชุม สัมมนา การจัด
นิทรรศการและงานแสดงสินค้า ได้รับการยกระดับกรอบความร่วมมือเป็นหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ หรือความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในการขยายตัวทางเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน
จุดอ่อน ขาดการจัดการเพื่อการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ ขาดวิสัยทัศน์ ประชุมสัมมนาเพื่อ
รวบรวมความคิดเห็นแต่ไม่ได้รับการตอบสนอง เจ้าหน้าที่รัฐไม่เข้มงวดกวดขันอย่างจริงจัง
โอกาส ส่งเสริมเชียงใหม่สู่การเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญา ส่งเสริมการประชุม
กลุ่ม MICE และสร้างความเชื่อมโยง-สัมพันธ์กับเมืองคูม่ ติ ร ในอนุภูมภิ าคลุ่มแม่นาโขง
้ และ AEC สนับสนุนเชียงใหม่ให้
เป็นศูนย์กลางการบิน
อุปสรรค/ปัญหา ติดขัดข้อกาหนด ข้อบังคับ กฎหมายและงบประมาณ นโยบายการท่องเที่ยวขาดความ
ต่อเนื่อง งบประมาณไม่สอดคล้องกับความต้องการ ภาครัฐ ขาดการทางานแบบบูรณาการ ภาวะเศรษฐกิจตกต่า
นักท่องเที่ยวมีกาลังซือ้ ลดลง มีแรงงานต่างด้าวในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาก
2. การกาหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สิ น ค้ า และบริก าร ดู แ ลเอาใจใส่ คุ้ ม ครองอนุ รัก ษ์ แ หล่ ง
ท่องเที่ยว เพราะเปรียบเสมือน แหล่งสร้างงานสร้างอาชีพ แนะนา ชักชวนนักท่องเที่ยวให้เที่ยวอย่างถูกวิธีไม่ทาลาย
ทรัพยากรการท่องเที่ยว มีการประชาสัมพันธ์
ผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญส่วนใหญ่ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ดา้ นท่องเที่ยวแก่มัคคุเทศก์ทั้งเก่าและใหม่ นักเรียน
นักศึกษาประชาชนทั่วไป และภายในองค์กร ในการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณมารยาทและมีคุณธรรมในการทาหน้าที่
อธิบายประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม
นานาประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ร่วมหาแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ที่
เสื่อมโทรม ส่งเสริมการอนุรักษ์เรื่องเด่นในชุมชน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก ร่วมกันทากิจกรรมพัฒนาตามแหล่ง
ท่องเที่ยวในช่วงวันสาคัญ บาเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาถนน ลอกคลองทาความสะอาดตามแหล่งท่องเที่ยว และ
ทาความสะอาดสุขาในวัดสาคัญ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เสื่อมโทรมร่วมกับภาครัฐและเอกชน
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ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์จะต้องหมั่นแสวงหา มีความกระตือรือร้นพัฒนา
ความรู้ แ ละทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในการประกอบอาชี พ ให้ ทัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงเสมอ เข้ า ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รต่ า ง ๆ
สม่าเสมอ เพื่อยกระดับตนเอง พัฒนาความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทั้งในด้านประวัติศาสตร์ สังคมในแง่มุมต่าง ๆ
พัฒนาตนเองให้มที ักษะภาษาอื่น ๆ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการให้บริการ
ด้านการพัฒนาการตลาดและการสร้างความเชื่อมั่น ร่วมออกงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้าน
ตลาดท่องเที่ยวต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของล้านนา รวมถึงเป็นอาสาสมัครช่วย
ประสานงานกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ตารวจท่องเที่ยว สาธารณสุข สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ในงานประเพณีที่
สาคัญเช่น ประเพณีสงกรานต์ เพื่อให้ขอ้ มูลแก่นักท่องเที่ยว อานวยความสะดวก อีกบทบาทของมัคคุเทศก์โดยเฉพาะ
สมาคมมัคคุเทศก์คือ การผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงนักท่องเที่ยว ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ ปัญหา
มัคคุเทศก์เถื่อน และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างการผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว
และมัคคุเทศก์
ด้ า นการบริหารจั ดการการท่อ งเที่ยว ผลั ก ดั น ให้มีการกาหนดกฎเกณฑ์กัน ขึ้น มาควบคุม ปัญหาการ
หลอกลวงนักท่องเที่ยว ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ แจ้งเบาะแสไกด์เถื่ อน สมาคมมัคคุเทศก์จะมีบทบาทผลักดันกาหนด
มาตรฐานค่าตอบแทน จัดตั้งกองทุน มูลนิธิ

สรุปผลและอภิปรายผล
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษานโยบาย และทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
ศึกษาจากเอกสาร สรุปผล ดังนี้
ทิศการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวทางการพัฒนาที่เป็นจุดเน้น และทิศทางเชิง
ยุทธศาสตร์สาคัญในระยะยาวให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการสุขภาพ (Tourism and Health
Hub) เชื่อมโยงสู่เมืองท่องเที่ยวในภูมิภาค เนื่องจากเชียงใหม่มีความหลากหลายทางการท่องเที่ยว และการเป็ น
ศูนย์กลางการส่งเสริมธุรกิจบริการด้านสุขภาพทั้งการแพทย์ปัจจุบันที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์โดดเด่น รวมถึงการ
ขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก (World Heritage) ประกอบด้วย 3 แหล่ง ได้แก่ 1) เวียงเชียงใหม่ ซึ่งครอบคลุม
พื้นที่เมืองเก่าชัน้ ในและพื้นที่เมืองเก่าชั้นนอก 2) พื้นที่เวียงสวนดอก และ 3) พระธาตุดอยสุเทพ
นโยบายรัฐบาลให้เชียงใหม่ เป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ หรือ SMART CITY คือ กินดี อยู่ดี มีสุข เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความปลอดภัย และสะดวกสบายในการดารงชีวิต โดย
การส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเป็นตัวนาเพื่อยกระดับ
และ ลดต้นทุนภาคการผลิตและบริการ ทั้งในภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และภาคการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
และหัตถอุตสาหกรรม ควบคู่กับการพัฒนาช่องทางการตลาด และการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ ยวข้องกับดิจิตอลในรูปแบบ
ใหม่
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข ยกระดับความมั่นคง ด้วย
การยกระดับระบบกล้อง CCTV เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการนานวัตกรรมมาใช้ในการป้องกันและเตือนภัย
ด้านภัยพิบัติต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ปัญหาหมอกควัน ปัญหาภัยแล้ง ฯลฯ รวมถึง การ
พัฒนาการบริหารและการบริการภาครัฐ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านและบริการประชาชน
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ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้มนี โยบายด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในเขตเมือง
และพื้นที่รอบนอก โดยมีเป้าหมาย คือ เมืองสีเขียว (green city) อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการป่าต้นน้าและแหล่งน้า
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง และอนุรักษ์พ้ืนที่สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ มลภาวะ และสาธารณภัย โดยมี
วาระสาคัญพิเศษ คือ การฟื้นคืนคลองแม่ข่า และการแก้ ไขปัญหาหมอกควัน และการพัฒนาประสิทธิภาพโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบขนส่งมวลชน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 ศึ ก ษาทั ศ นะของมั ค คุ เ ทศก์ ต่ อ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด
เชียงใหม่
ทัศนะของมัคคุเทศก์ต่อทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 12 ให้เชียงใหม่เป็นเมืองหลักของเขตอารย
ธรรมล้านนา แต่ศักยภาพการท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมเนื่องจากการบริหารจัดการไม่สามารถ
ดาเนินการได้อย่างทั่วถึง ทาให้เกิดปัญหาการบุ กรุกพื้นที่ ปัญหาขยะ ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถาน เสี่ยงต่อการ
ถูกทาลาย แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ยังไม่มีแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน ความปลอดภัย การเอาเปรียบ หรือหลอกลวง
นักท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานยังไม่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยวยังขาดแคลนทั้งด้า นปริมาณและ
คุณภาพ ขาดความมั่นคงในอาชีพ การบังคับใช้กฎหมายยังไม่สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความเกี่ยวข้อง
กับหลายหน่วยงาน ซึ่ง มัคคุเทศก์เห็นว่า จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
รวมทั้งต้องมีมาตรการเข้มงวด กวดขัน ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ให้บรรลุตามเป้าหมาย สอดคล้องกับองค์การการท่องเที่ยวแห่งโลก ( UNWTO,
2004) กล่าวว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มุ่งด้านเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึงแก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยว ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมของคนทั้งในรุ่นปัจจุบันต่อไปจนถึงคนในอนาคต และ
ด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมกันไปในขณะเดียวกันก็ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม และได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ
ท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และสอดคล้องงานวิจัยของ สุภาพร สุกสีเหลือง (2552) ศึกษา “แนว
ทางการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ทั่วไปอิสระเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” พบว่า มัคคุเทศก์ควรศึกษาหรือ
อบรมเพิ่มเติม การอบรมควรมีการสอดแทรกและปลูกฝังเรื่องจริยธรรมเพราะจะทาให้เกิดความเชื่อใจ ไว้วางใจ
ภาครัฐเกี่ยวข้องควรวางเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนที่เป็นมาตรฐาน จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์หรือมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือ
มัคคุเทศก์ในยามที่ประสบความเดือดร้อน บาดเจ็บ ทุพพลภาพ การให้กู้ยืมเงินในช่วงที่ไม่มีงานทา หรือจาเป็นต้องใข้
เงิ น เพื่ อ รั ก ษาพยาบาลตนเองหรื อ บุ ค คลในความดู แ ล หรื อ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในยามชรา หรื อ เมื่ อ หมด
ความสามารถในการทางานเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ
องค์ความรูจ้ ากการศึกษา
ทัศนะของมัคคุเทศก์ต่อทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา จานวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารขณะปฏิบัติ งาน และประสบการณ์ในการทางาน พบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีทัศนะต่อทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่โดยรวม
ทั้ง 5 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทาให้สามารถรวบรวมองค์ความรู้ ที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของทรัพยากรท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่
และเป็นข้อมูลที่นาไปใช้ประโยชน์สาหรับการวางแผนทางการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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เพศ มัคคุเทศก์หญิงมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเฉพาะด้านเกี่ยวกับบริการด้านการแพทย์ การดูแล
สุขภาพ การรักษาโรคที่สาคัญๆ ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก (การนวดแผนไทย สมุนไพร) เพื่อให้คาแนะนากับ
นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วยได้ ส่วนมัคคุเทศก์ชาย สนใจเรียนรู้ความต้องการของนักท่องเที่ยวเฉพาะ
กลุ่ม ดังนั้นองค์ความรู้จากการศึกษานี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสามารถนาไปกาหนดทิศทางด้านการตลาด
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวความสนใจเฉพาะ เพื่อให้ได้ข้อมูลการตลาดเชิงลึกที่จะนามา
กาหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความชอบของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน และกาหนด
แผนพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะมัคคุเทศก์ ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและองค์ความรู้ด้าน
การแพทย์ รวมถึงบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
อายุ มัคคุเทศก์อายุน้อยจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าถึ งข้อมูลการท่องเที่ยวมากกว่ามัคคุเทศก์อายุมาก
และเผยแพร่ ข้อ มูล ข่า วสารด้า นการท่ อ งเที่ ย ว มีก ารแบ่ งปั น ข้อ มูล จากประสบการณ์ก ารนาเที่ย วในที่ ต่าง ๆ แต่
มัคคุเทศก์อายุมากจะพัฒนาคุณภาพของทริปท่องเที่ยวในเชียงใหม่ให้มีความโดดเด่นมากขึ้น ดังนัน้ บริษัทท่องเที่ยวที่มี
มัคคุเทศก์อายุต่างกันสามารถพัฒนากิจการในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันได้มากขึ้น เพื่อช่วยในการจัด
แพ็คเกจท่องเที่ยว ช่วยให้บริษัทมีแพ็คเกจท่องเที่ยวที่ปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าแต่ละ
ประเภทได้ด้วยตนเองในการจัดแพ็คเกจท่องเที่ยวตามความต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการ
แข่งขันกับบริษัทท่องเที่ยวออนไลน์ที่มีส่วนแบ่งในตลาดการท่องเที่ยวมาก เนื่องจากลูกค้าสามารถเลือกสินค้าและ
บริการแต่ละรายการได้โดยตรง
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน มัคคุเทศก์รุ่นใหม่ตอ้ งมีวุฒกิ ารศึกษาสูง มีการฝึกอบรม
ในหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ มีความรู้ด้านเทคโนโลยี และต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด ส่วนมัคคุเทศก์รุ่นเก่ามี
ทักษะเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย ดังนั้นองค์ความรู้ จากการศึกษานี้ บริษัท
ท่องเที่ยวสามารถนาเทคโนโลยีจากไกด์ รุ่นใหม่มาประยุก ต์ใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้ อมู ลด้านวัฒ นธรรมและ
ประวัติศาสตร์ไทย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ทาปฏิทินการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
บริษัท โดยใช้ Appreciation จัดการความรู้ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ และง่ายต่อการใช้งาน อาจมีรายงานสถิติ
วัฒนธรรมประจาปีแล้วส่งให้กระทรวงการท่องเที่ยว
จานวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารขณะปฏิบัติงาน ทัศนะของมัคคุเทศก์ต่อทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม่โดยรวม ไม่แตกต่างกัน มัคคุเทศก์ทุกคนหากจะพัฒนาตนเองเพื่อให้มงี านทาตลอดปีก็จะเพิ่มเติม
ความรู้ด้วยตนเอง มัคคุเทศก์มืออาชีพรุ่นเก่าพัฒนาตนเองเป็นผู้อบรมอาวุโส ถ่ายทอดความรู้โดยเฉพาะภาษาที่ขาด
แคลน หรือเทคนิคการให้บริการอย่างมืออาชีพให้กับมัคคุเทศก์รุ่นใหม่ ดังนั้นองค์ความรู้จากการศึกษานี้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สามารถนาไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรฐานอาชีพให้มคี วามเข้มแข็ง เพื่อยกระดับ
และพัฒนาศักยภาพในการบริการให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมัคคุเทศก์
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการนาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์
1. ผู้ที่เป็นตัวแทนมัคคุเทศก์เชียงใหม่ควรนาข้อมูลจากผลการศึกษาด้านบุคลากรการท่องเที่ยว ไปพัฒนา
ในระดับนโยบาย ด้านทักษะ ด้านความรู้ ด้านทัศนคติ และด้านบุคลิกภาพเพื่อยกระดับ ให้มัคคุเทศก์มีศักยภาพและ
มาตรฐานบริการ
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2. ภาครั ฐ จะต้องส่ง เสริ มเวที การมีส่ วนร่ ว มของมั คคุ เทศก์ เชียงใหม่เพื่อ รั บฟัง ทิ ศ ทางการพั ฒนาการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นการพัฒนาด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และด้านการพัฒนาคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมหน่วยงานที่ เกี่ย วข้อ งต่าง ๆ ควรบูรณาการการทางานร่ว มกั น
วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมกาหนดทิศทางกิจกรรมประชุมหารือและวางแผน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5
ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ ส่งเสริมการทางานร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
ของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงมัคคุเทศก์
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด เช่น ตารวจท่องเที่ยว ควรมีความ
เด็ดขาดต่อผู้ทาผิดกฎหมาย ทัง้ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่ไม่มใี บอนุญาต
5. แนวทางในการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว คนในชุมชนมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่ในเชียงใหม่กอ่ ให้เกิดการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนซึ่งเป็นประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจ แต่มองข้ามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ดังนั้น ควรเพิ่มบทบาทคนในชุมชน
ให้สิทธิในการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของภาคส่วนต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ วางมาตรการในการรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อให้ชุมชนมีแผนการ
พัฒนาที่ชัดเจนเพื่อรักษา วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
6. แนวทางการพัฒนาคุณภาพกลุ่มนักท่องเที่ยว เชียงใหม่มีปริมาณนักท่องเที่ยวชาวจีนมาก และมีแนวโน้ม
เพิ่ม มากขึ้น จากระบบระบบโลจิสติกส์ ที่ก าลัง ขยายตัว รองรั บการเดิน ทางจากการพั ฒนาเส้ นทางการท่ องเที่ยว
เชื่อมโยงกับกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเชียงใหม่ในอนาคต แต่หากไม่สร้าง
มาตรการในการป้องกันปัญหาที่จะตามมาจากนักท่องเที่ยวอาจเกิดขึ้นได้เพราะนักท่องเที่ยวเป็นผู้ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรท่องเที่ยวโดยตรง หากสามารถสร้างกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เข้มงวดและรัดกุม ตลอดจนการใส่ใจในการดูแล
และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อควบคุมพฤติก รรมของนักท่องเที่ยวให้ไม่แสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ขัดแย้ง
ต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมอันดีงามหรือข้อควรปฏิบัตขิ องแหล่งท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจั ย พบว่า เชีย งใหม่ยั ง มีประเด็ น การศึก ษาวิจัย ในด้า นต่าง ๆ ที่ น่ า สนใจ เพื่อ น าไปสู่ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงมีข้อเสนอแนะการทาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาทัศนะของมัคคุเทศก์ทีจ่ ดทะเบียนสานักงานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ แห่งอื่น
ที่เข้าปฏิบัตงิ านในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนาผลการศึกษามาเป็นแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
2. ควรมีการศึกษาทัศนะของมัคคุเทศก์แต่ละภาษา ซึ่งอาจมีทัศนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ ที่แตกต่างกัน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จได้ ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ ยวชาญ ใน
มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และให้คาชี้แนะแนวทางในการทาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
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ขอขอบคุ ณ มหาวิทยาลัย พะเยา มหาวิทยาลั ย เพื่อ การศึกษาที่ มีคุณ ภาพ ได้ ม าตรฐาน และสร้ า งสรรค์
นวัตกรรม ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ที่ให้สถานที่ ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่
ศึกษาเล่าเรียน
ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ แนะนาแนวทางการเรียน ให้ขอ้ คิด กาลังใจในการ
เรียนจนประสบผลสาเร็จ
ขอขอบคุณ ดร. ฤทัยภัทร พิมลศรี อาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่ได้เสียสละดูแลเอา
ใจใส่ ให้คาปรึกษา ชี้แนะแนวทาง จนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณ มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) เชียงใหม่ทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมืออานวยความสะดวก
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบคุณครอบครัว ญาติพ่ีน้อง ที่เป็นกาลังใจสาคัญช่วยให้มีแรงในการทางานนี้สาเร็จลงด้วยดี และ
ขอบคุณกัลยาณมิตรในมหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่าน ที่คอยแลกเปลี่ยน คอยเป็นกาลังใจ ซึ่งทาให้ผู้วิจัยมีความสุขและ
ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตลอดรวมถึงผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ไม่ได้ระบุนามที่ทาให้
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบเป็นกตัญญุตาบูชา แด่
บิดา มารดา ครูบาอาจารย์และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
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แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตาบลทรายขาว
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
Guidelines to Tourism Development at Ban Huay Sai Kao, Sai Kao Sub
District, Phan District, Chiang Rai Province
เสาวคนธ์ อาทนิตย์1* และ ฤทัยภัทร พิมลศรี2
Saowakon Arthanit1* and luethaipat Pimonsree2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาบริบททางการท่องเที่ยวและการประเมินตนเองของชุมชนบ้า นห้ ว ย
ทรายขาว ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน 2) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของผู้มาเยือนต่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย และ3)
ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มผู้นาชุมชน และกลุ่มปราชญ์ชุมชน กลุ่มบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
และผู้มาเยือน จานวน 214 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้คา่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์และสรุปเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า
1. บริบทชุมชนบ้านห้วยทรายขาว มีสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ บ่อน้าพุร้อน น้าตก และวัดห้วยทรายขาว มีการ
จัดการการท่องเที่ยวของชุมชนโดยชุมชน ด้านการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน มีการแบ่งงานและแบ่งปันจัดสรร
ผลประโยชน์ให้กับกลุ่ม มีการประสานงานกับหน่วยงานราชการและกลุ่มเครือข่าย มีการศึกษาดูงาน มีการผลิตสินค้า
และการให้บริการเพียงพอเหมาะสม/ มีการสนับสนุนงานสาธารณ ประโยชน์และงานชุมชน และการประเมินตนเองที่
มีตอ่ การท่องเที่ยวของชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้ านการเข้าถึง ด้านสิ่ง
อานวยความสะดวก และด้านการจัดการ ตามลาดับ
2. ความพึงพอใจของผู้มาเยือนที่มีต่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตาบลทรายขาว อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
สิง่ ดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึง ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และด้านการจัดการ ตามลาดับ
3. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ได้แก่ 1) ด้านการจัดการ ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงในระดับ
ตาบล อาเภอ และจังหวัด ของบประมาณสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน วาง
แผนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) ด้านการเข้าถึง ควรจัดทาป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตามถนนทางเข้าและใน
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แหล่งท่องเที่ยว ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 3) ด้านการพัฒนาสิ่ง
อานวยความสะดวก ควรทาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน และรองรับการท่องเที่ยวของชุมชน ปรับภูมิ
ทัศน์และปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกให้เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว 4) ด้านการสิ่งดึงดูดใจ ควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชน จัดรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวให้หลากหลาย ฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน พัฒนาคุณภาพสินค้า
และการให้บริการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
คาสาคัญ: การพัฒนาการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านทรายขาว

Abstract
The purposes of this independent study were 1) To study the Tourism Context and self Evaluation of Ban
Huay Sai Kao,Sai Kao Sub District,Phan District , Chiang Rai Province to Community Based Tourism. 2) To study
the satisfaction of visitors to Community Based Tourism at Ban Huay Sai Kao,Sai Kao Sub- District,Phan District,
Chiang Rai Province.3) To study the guidelines on Tourism Development at Ban Huay Sai Kao,Sai Kao Sub-District,
Phan District, Chiang Rai Province. The sample were community leaders, philosophers, workers in Sai Kao Sub
District Administration and visitors of 214 person. Collected information with interview form and questionnaire.
Analyzed data by frequency, percentage, mean, everage and standard deviation (S.D.) The result were that
1. The context of Ban Huay Sai Kao, there are many tourist attractions as hot spring, waterfall, Wat Huay
Sai Kao. It was Community Based Tourism Management, assigned and shared all benefits to the members,
coordinate with government organizations and related group. There were study visit, production, situated service
and supported public works and local work. The self Evaluation to Community Based Tourism showed in the Most
level, follow by attractiveness, accessibility, facility, and management.
2. The satisfaction of visitors to Community Based Tourism at Ban Huay Sai Kao,Sai Kao Sub- District,
Phan District, Chiang Rai Province, Showed in the Most Level, follow by attractiveness, accessibility, facility, and
management.
3. The guidelines on Tourism Development at Ban Huay Sai Kao,Sai Kao Sub- District, Phan District,
Chiang Rai Province were 1) Management, should study the background of Tourism Route Development connect
to the others in Sub- District, District and Province, take the budget supported by government organization and
state Enterprise and plan to promote Community Based Tourism by local People 2) Accessibility, should made
signs, road and in tourist attractions. 3) Facility Development, Should plan the basic structure Development to
support the local tourism, Tourism, the landmark and improved the facility for all tourists. 4) Attractiveness, should
the tourist attractions in a Community, plan the various types of tourist activities, train local people in developing
local products quality development, service, conserve, restore the natural attraction and cultural attractions.
Keywords: Tourism Development, Ban Huay Sai Kao
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บทนา
จากแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560–2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิด ความสมดุลและยั่งยืน ได้แก่ 1) พัฒนาคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการทุกรูปแบบอย่างมีมาตรฐาน โดยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวทั้งระบบ เสริมสร้าง พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน ด้านการท่องเที่ยวและบริการให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ
และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจ การถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย รวมถึงการเพิ่มขีด
ความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ
ระดั บโลกสากล 2) พั ฒ นาแหล่ งท่ องเที่ ยว สิ น ค้ า และบริ การอย่างยั่ งยืน โดยการส่ งเสริม ให้ภ าคีเครือ ข่า ย การ
ท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการ ตั้งอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมในระดับพืน้ ที่ ได้แก่การกาหนด
ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ การส่งเสริม สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว และสนับสนุนผู้ประกอบการให้ใช้นวัตกรรมในการผลิตสินค้าและ บริการ การดูแลรักษาและปลูกจิตสานึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว เป็นต้น 3) สร้างสมดุลในแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ทั้งในเชิงพื้นที่ เชิง
เวลา ฤดูกาล และรูปแบบ การท่องเที่ยว การกระจายรายได้และจานวนนักท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดตั้งเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดและพื้นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองรอง ในชนบท
พัฒนาสินค้าและบริการ ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น เป็นต้น สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาล
ประจาปีในพื้นที่ต่าง ๆ การสร้างสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
โดยการพัฒนายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย โดย
เน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ได้แก่ กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและ
ภาคเหนือตอนบน และกลุ่มวิถีชีวิตลุ่มน้าโขง เป็นต้น (คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาต,ิ 2559)
ชุมชนบ้านห้วยทรายขาวเป็นชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีภูมิประเทศที่สวยงาม มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เหมาะแก่การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก (องค์การ
บริหารส่วนตาบลทรายขาว, 2560) ที่ผ่านมาพบว่า ความโดดเด่นของชุมชนและลักษณะเฉพาะตัวที่แสดงถึงความ
เป็นอัตลักษณ์ชุมชน ยังไม่ได้ถูกนาเสนอผ่านบริบทของการท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวยัง
ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่น เพราะคนในท้องถิ่นขาดซึ่งการรับรู้อัตลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์สสู่ ายตาของนักท่องเที่ยว ชุมชนขาดความรูค้ วามเข้าใจแนวทางการดาเนิน
โครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเอกลักษณ์ อัตลักษณ์และศักยภาพของชุมชน หากชุมชนเกิดการจัดการอย่าง
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ไม่มีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่ อการพัฒนาที่อย่างยืนที่ดีที่เหมาะสมกับชุมชน ขาดทิศ
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวอาจเกิดความเสียหายเสื่อมโทรมตามมา
ดังนั้น จึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตาบลทรายขาว อาเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย ผลที่ได้จากการศึกษาผู้นาชุมชนและคณะกรรมการชุมชนบ้านห้วยทรายขาว สามารถนาข้อมูล
ที่ได้ไปปรับใช้ในการวางแผนการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนที่ดีขนึ้ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน และทาให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การบริหารท้องถิ่น
ในตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว กาหนดแผนการ
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พัฒนาชุมชนและประกอบการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนให้มศี ักยภาพ
ที่ดขี นึ้ ต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาบริบททางการท่องเที่ยวและการประเมินตนเองของชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตาบลทรายขาว
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ที่มีตอ่ การจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มาเยือนต่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตาบลทรายขาว อาเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัด
เชียงราย

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
บริ บ ทและการประเมิน ตนเองของชุ ม ชน
บ้านห้วยทรายขาว ตาบลทรายขาว อาเภอ
พาน จั ง หวั ด เชีย งราย ที่ มีต่ อ การจั ด การ
การท่องเที่ยวของชุมชน ได้แก่
1. บริบทของชุมชน
2.. การประเมิ น ตนเองของชุ ม ชนบ้ า นห้ ว ย
ทรายขาวที่มีตอ่ การท่องเที่ยวชุมชน

ปัจจัยด้านผู้มาเยือน
1. ปัจจัยส่วนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 ระดับการศึกษา
1.4 สถานภาพ
1.5 รายได้
1.6 ภูมิลาเนา
2. ความพึงพอใจของผู้มาเยือน
2.1 Attraction ด้านสิ่งดึงดูดใจ
2.2 Accessibility ด้านการเข้าถึง
2.3 Amenities ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2.4 Management ด้านการจัดการ
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แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุ ม ชนบ้ า นห้ ว ยทรายขาวต าบล
ทรายขาว อ าเภอพาน จั ง หวั ด
เชียงราย
1. Attraction ด้านสิ่งดึงดูดใจ
2. Accessibility ด้านการเข้าถึง
3. Amenities ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก
4. Management ด้านการจัดการ
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วิธีวิทยาการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
1. กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ให้ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้นาชุมชน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน จานวน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จานวน 1 คน กลุ่ม
ผู้นาชุมชน จานวน 5 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 7 คน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มบุคลากรภาครัฐ ประกอบด้วย ผู้อานวยการฝ่ายกองคลังการบริหารส่วนตาบลทรายขาว
จานวน 1 คน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว จานวน 1 คน นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรายขาว จานวน 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว จานวน 1 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 4
คน
กลุ่มที่ 3 กลุ่มปราชญ์ชุมชน จานวนทั้งสิ้น 3 คน
รวมจานวนผู้ให้ขอ้ มูลหลัก 14 คน
2. เครื่อ งมือ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ได้ แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง และแบบประเมิน ตนเองด้ า น
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
วิธีการดาเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้มาเยือนที่เป็นคนไทย รวมทั้งสิ้น 200 คน โดยคานวณได้จากสูตร
ไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 93 และระดับค่าความลาดเคลื่อน
ร้อยละ 7 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2556, หน้า 74)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมแล้วสรุปข้อมูล
นามากาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อ
ตอบวัตถุประสงค์ โดยข้อคาถาม ได้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย
เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพครอบครัว รายได้ต่อเดือน และภูมิลาเนา
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิด เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยทรายขาว
ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีจานวน 30 ข้อ ผู้วิจัยใช้ลักษณะคาถามแบบมาตราส่วน 5 ระดับโดยใช้
หลักของ Likert Scale คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามปลายเปิ ด ข้ อ เสนอแนะแนวทางพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วชุม ชนบ้ า นห้ ว ย
ทรายขาว ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ของผู้มาเยือนที่เป็นคนไทย
มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสถิ ติคอมพิว เตอร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติ
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation)
วิธีการดาเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 3
1. กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้นาชุมชน กลุ่มบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาบลทรายขาว และกลุ่มปราชญ์ชุมชน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ใช้คาถามแบบไม่มโี ครงสร้าง
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3. ขั้นตอนในการดาเนินการ ได้แก่ การสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อเสนอความคิดเห็น แผนงาน/
โครงการ เพื่อนาไปสู่แผนงานดาเนินการทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตาบลทรายขาว อาเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์ เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
4. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล น าผลการศึ ก ษาในวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 1 และ 2 มาเชื่ อ มโยงกั น วิ เ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ข้อมูล สนทนากลุ่ม (focus group) นาความคิดเห็น แผนงาน/โครงการ เพื่อนาไปสู่แผนงานดาเนินการ
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุ มชนบ้านห้วยทรายขาว ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย สรุปเป็นแนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาบริบททางการท่องเที่ยวและการประเมินตนเองของชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตาบลทรายขาว
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน พบว่า บ้านห้วยทรายขาว” มีสภาพภูมปิ ระเทศ
ที่สวยงามและหลากหลายประกอบด้วย ทิวเขา ป่าไม้ แหล่งต้นน้า ลาธาร มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่อื เสียง ได้แก่ บ่อน้าพุร้อนห้วยทรายขาว น้าตกห้วยทรายขาว และวัดห้วยทรายขาว สภาพ
พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทาการเกษตร ชีวิตความเป็นอยู่แบบเครือญาติ มีวิถีชีวิต และยึดถือประเพณี การจัดการ
การท่องเที่ยวของชุมชน จากการศึกษาการจัดการท่องเที่ยวพบว่า มีดาเนินการโดยชุมชน มีกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
กลุ่มแปรรูป กลุ่มแกะสลัก กลุ่มจักสาน กลุ่มพัฒนาสตรีเย็บปักผ้า รองเท้า กระเป๋า ของฝากของที่ระลึก เสื้อผ้า กลุ่ม
ดนตรีไทยพื้นเมือง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วม รับผิดชอบให้ความร่วมมือทุกอย่าง
มีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายท่องเที่ ยวชุมชนอื่น ทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด มีการประสานงานร่วมกับ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และพบปั ญ หาอุ ป สรรคในการด าเนิ น การจั ด การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนในเรื่ อ งของการ ขาด
ประสานงานที่ดี การบริหารจัดการยังไม่ดี ปัญหาการแบ่งผลประโยชน์ ขาดองค์ความรู้ งบประมาณ การบริการ การ
แปรรูป การตลาด และไม่มงี บประมาณในการดาเนินการจัดการท่องเที่ยว
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 57.10 มี
อายุอยู่ในช่วง 60 ปีขึ้นไป จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 อายุเฉลี่ยของผู้ประเมินคือ 55.86 ปี ประกอบอาชีพ
เกษตรกร รับราชการ และอื่น ๆ ได้แก่ ข้าราชการบานาญ มีจานวนเท่ากันอาชีพละ 4 คน แต่ละอาชีพคิดเป็นร้อยละ
28.60 ได้รับการฝึกอบรม จานวน 5 ครั้ง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 เคยไปดูงานด้านการท่องเที่ยวจานวน 3
ครั้ง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.65 เคยให้การต้อนรับ ให้บริก ารด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวจานวน 3 ครั้ง
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.65 มีรายได้จากการให้บริการนักท่องเที่ยวจานวน 55,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
21.35 มีรายได้เฉลี่ย 37,000 บาท
ผลการประเมินตนเองด้านการจัดการการท่องเทีย่ วชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตาบลทรายขาว อาเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีการจัดการอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับความสาคัญแบ่งเป็นด้านต่าง
ๆ ดังนี้ 1) ด้านสิ่งดึงดูดใจของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านห้วยทรายขาว พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ มีอากาศบริสุทธิ์สดชื่น เย็นสบาย รองลงมา มีความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว
และมีความสวยงามทางธรรมชาติ 2) ด้านการเข้าถึง พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปหา
น้อยดังนี้ ยานพาหนะทุกชนิดเดินทางเข้าถึงได้ รองลงมาคือ สภาพถนนมีสภาพสมบูรณ์/เหมาะสม และเส้นทางเข้าถึง
มีความสะดวกปลอดภัย 3) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไป
หาน้อยดังนี้ มีสินค้าโอทอป ของฝาก และของที่ระลึก รองลงมา มีร้านค้า ร้านอาหาร ห้องน้าสาธารณะ ศาลาที่นั่ง
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พัก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ฯลฯ มีสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/ประปา/โทรศัพท์)มีลานกิจกรรม สวนหย่อม ม้านั่ง โต๊ะ
เก้าอี้สะพาน ฯลฯ 4) ด้านการจัดการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ มีการ
ปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่นไม่เผาป่า ล่าสัตว์ ใช้พลังงานทดแทน รณรงค์ชว่ ยกันลดขยะ นาสิ่งของมา
รี ไ ซเคิ ล รองลงมา มีกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วและงานเทศกาลประเพณี และมีระบบสาธารณู ปโภคเพีย งพอแก่
นักท่องเที่ยว
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มาเยือนต่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตาบลทรายขาว
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึง ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และด้านการจัดการ
สรุปได้ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 106
คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 อายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 การศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. จานวน
90 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 สถานภาพโสด จานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 89.50 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จานวน
165 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50 รายได้ต่อเดือนไม่ระบุ จานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ภูมิลาเนาจัง หวั ด
นครปฐม จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00
2. ข้ อ มู ล ด้ า นการเดิ น ทางมาท่อ งเที่ย ว พบว่า ส่ ว นใหญ่ เดิ น ทางมาเยือ นชุม ชนห้ ว ยทรายขาวเพื่อ
ท่องเที่ยว/พักผ่อน เดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองและมาคนเดียว ช่วงเวลาในการเดินทางช่วงปิดภาคเรียน มาโดย
รถยนต์ส่วนบุคคล และพักที่บ้านญาติ และพบว่าสิ่งที่จูงใจที่มีผลต่อการเดินทางมาท่องเที่ย วในชุมชนห้วยทรายขาว
คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ/ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชวี ิต และเข้าถึงง่ายสะดวก ปลอดภัย โดยทราบ
ข้อมูลจากหนังสือ/วารสารและคาบอกเล่า
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วย
ทรายขาว ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจสูงที่สุด (  = 4.37) โดย
เรียงลาดับความพึงพอใจจากด้านที่มากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ด้านสิ่งดึงดูดใจ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่า
(  = 4.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงสามอันดับแรก คือมีความสวยงามทางธรรมชาติ อยู่ในระดับมากที่สุด ( 
= 4.65) รองลงมามีอากาศบริสุทธิ์สดชื่น เย็นสบาย อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.63) และมีสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม, มีการจัดเทศกาลงานประเพณีร่วมกับชุมชน ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชวี ติ อยู่ในระดับมากที่สุด ( 
= 4.62) 2) ด้านการเข้าถึง อยู่ในระดับมาก (  = 4.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงสามอันดับแรก คือยานพาหนะ
ทุกชนิดเดินทางเข้าถึงได้, เส้นทางเข้าถึงมีความสะดวกปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.52) รองลงมาสภาพ
ถนนมีสภาพสมบูรณ์/เหมาะสม อยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.51) และมีป้ายสัญลักษณ์ เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายชีจ้ ุดนา
ชม อยู่ในระดับมาก (  = 4.48) 3) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก (  = 4.42) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ เรียงสามอันดับแรก คือมีร้านค้า ร้านอาหาร ห้องน้าสาธารณะ ศาลาที่นั่งพัก ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว ฯลฯ อยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.48) รองลงมา มีเจ้าหน้าที่/ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก (  = 4.45) และมี
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/โทรศัพท์) มีลานกิจกรรม สวนหย่อม ม้านั่ง โต๊ะ เก้าอี้ สะพาน ฯลฯ อยู่ในระดับมาก (
 = 4.44) 4) ด้ า นการจั ดการ อยู่ใ นระดับมาก (  = 4.42) เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ เรียงสามอันดับแรก คือมี
กิจกรรมการท่องเที่ยวและงานเทศกาลประเพณี อยู่ในระดับมาก (  = 4.47) รองลงมาชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก (  = 4.45) และมีการปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น
ไม่เผาป่า ล่าสัตว์ ใช้พลังงานทดแทน รณรงค์ช่วยกันลดขยะ นาสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ อยูใ่ นระดับมาก (  = 4.44)
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4. ข้อเสนอแนะของผู้มาเยือนทีม่ ตี ่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตาบลทรายขาว อาเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย ดังนี้
ผลการศึกษา พบว่า ผู้มาเยือนมีข้อเสนอแนะให้มมี ัคคุเทศก์ท้องถิ่นนาชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ควรมี
ของฝาก ของที่ระลึก OTOP ของท้องถิ่น มาจาหน่ายโดยมีจุดศูนย์กลาง ง่ายและสะดวกในการหาซือ้ ควรจัดการแสดง
ขายสินค้าภูมปิ ัญญาท้องถิ่น 1 ครัง้ /เดือน การบริการอาหารและสาธารณูปโภคทุกอย่างดีมากแต่ บริเวณลานจอดรถ
น้อยเกินไป ควรปรับปรุงเรื่องขยะริมทางและต้นไม้ตน้ หญ้าที่ดูแล้วไม่สวยงามอากาศดี มีการร่วมวัฒนธรรมค่อนข้างดี
มีความประทับใจ ผู้คนเป็นมิตรในการขายสินค้าและบริการที่ดี ควรรักษาระดับไว้ และควรพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
ต่อ ไปเรื่อ ย ๆ เพื่อ ชุม ชนและจั ง หวั ด เชีย งรายจะได้ เป็ น เมือ งน่า อยู่ และควรระวั ง เรื่อ งของวั ย รุ่ น ท้ อ งถิ่ น รบกวน
นักท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัด
เชียงราย โดยเรียงตามลาดับความสาคัญเร่งด่วน ดังนี้
ด้ า นการจัด การ ได้ แ ก่ ควรศึก ษาความเป็ นไปได้ ในการพัฒ นาเส้ นทางท่ องเที่ ยวและสร้า งเครือข่าย
เชื่อมโยงในระดับตาบล อาเภอ และจังหวัด เสนอของบประมาณสนับสนุนความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนศึกษาและวางแผนการการจัด การท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT ควรมีการกาหนดเงื่อนไขการกระจาย
รายได้และค่าใช้จ่ายจากการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว ควรฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
เพื่อนาชมสถานที่ต่าง ๆ ควรสร้างจุดให้บริการและอานวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวจัดทาโปรแกรมทัวร์
ขายแบบเหมาจ่าย (Package Tour) พร้อมที่พักประเภทโฮมสเตย์ ควรจัดอบรมความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวให้กับ
แกนนาในชุมชน ส่งเสริมการแปรรูปอาหาร และผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองและของที่ระลึก รณรงค์การจัดการขยะ ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตาบล จัดงานเทศกาลประจาปีห้วยทรายขาว
ด้ า นการเข้า ถึง ได้ แ ก่ ควรจั ด ทาป้ า ยและสั ญ ลัก ษณ์ต่า ง ๆ ตามถนนทางเข้ า และในแหล่ง ท่ อ งเที่ยว
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ควรจัดอบรมการทาสื่อออนไลน์
เว็บไซต์ โฆษณาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ควรจัดทาข้อมูลเผยแพร่แหล่ งท่องเที่ยวชุมชนผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ด้านการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ ควรทาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนและ
รองรับการท่องเที่ยวของชุมชน ปรับภูมิทัศน์และปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกให้เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว ควรเร่ง
ศึกษาดูงานและการจัดตัง้ การบริการมาตรฐานโฮมสเตย์ ควรจัดหาบริเวณขายสินค้า ของฝาก ของที่ระลึก OTOP ของ
ชุมชนและควรมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ด้านการพัฒนาสิ่งดึงดูดใจ ได้แก่ ควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน จัดรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวให้
หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเดินป่า การท่องเที่ยวจักรยาน
โครงการฝึกอบรมการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ข องชุม ชน พัฒนาคุณภาพสินค้าและการให้ บริการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม จัดลานวัฒนธรรมชาวลวง (อาจจัดทุก ๆ ต้นเดือนของปี)
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สรุปผลและอภิปรายผล
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การประเมินตนเองของชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตาบลทรายขาว อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน
จากผลการศึกษาการประเมินตนเองของชุมชนบ้านห้วยทรายขาว องค์ประกอบ 4 ด้าน ของการจัดการ
ท่องเที่ยวของชุมชน พบว่าโดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก (  = 3.73) อภิปรายได้ว่า ชุมชนบ้านห้วยทรายขาว
เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อม ในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากความตั้งใจ
จริง ของหน่วยงานระดับท้องถิ่นและผู้นาในชุมชนในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อต้องการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
ชุมชนให้เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ให้คนในชุมชน สอดคล้องกับ พจนา สวนศรี (2546) ได้กล่าวถึง ชุมชนที่จะ
สามารถบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ต้องเป็นชุมชนที่มีผู้นาที่เป็นที่ยอมรับ มีความคิด มีวิสั ยทัศน์ ความ
เข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งยังต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รสสุคนธ์ ประดิษฐ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาการ ท่องเที่ยวของอาเภอเขา
ค้ อ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ พบว่ า อปท. ได้ เ ข้ า ไปมีบ ทบาทในการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมากขึ้น ส่ ง เสริ ม ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมงานเทศกาลประเพณีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น มีการบริการข้อมูลข่าวสาร
การติดต่อสอบถามเพื่ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นจุดดึงดูดความสนใจ
ให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น
ด้านสิ่งดึงดูดใจ มีการจัดการมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ชุมชนมีอากาศบริสุทธิ์สดชื่น เย็นสบาย มีความ
ปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว มีความสวยงามทางธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัด
เทศกาลงานประเพณีร่วมกับชุมชน ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชุมชน สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ มีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีตานานเหตุการณ์ที่นา่ สนใจหรือมีคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์
ตามล าดั บสอดคล้ อ งกั บแนวคิด อิส ริ ย า เลาหตีรานนท์ (2552) ได้ ก ล่ า วว่า “ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว (Tourism
Resource)”หรือ“ทรัพยากรนันทนาการ (Recreation Resource)”หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้น รวมถึงหลักฐานทางโบราณคดีหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในยุคต่าง ๆ สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และ
วัฒนธรรมประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึง อารยธรรมท้องถิ่นที่มีลักษณะเด่น เป็นสิ่งที่น่าสนใจหรือเป็นประโยชน์ รวมถึง
มีคุณค่าต่อการท่องเที่ยว สามารถดึงดูดใจหรือจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือน
ด้านการเข้าถึง มีการจัดการอยู่ในระดับมาก มียานพาหนะทุกชนิดเดินทางเข้าถึงได้ เส้นทางเข้าถึงมีความ
สะดวกปลอดภัย สภาพถนนมีสภาพสมบูรณ์/เหมาะสม มีพ้ืนที่รองรับยานพาหนะของนักท่องเที่ยวที่มาแบบหมูค่ ณะ มี
ป้ายสัญลักษณ์ เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายชีจ้ ุดนาชม มีการรองรับปัญหาที่จะเกิดกับแหล่งท่องเที่ยว เช่นหากที่จอดรถไม่
เพียงพอและปัญหามลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน สอดคล้องกับแนวคิด ชูสิทธิ์ ชูชาติ (2548) ได้กล่าวถึง การเข้าถึง
(Accessibility) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจาเป็นต้องมีระบบการขนส่ง ซึ่งประกอบด้วยเส้นทาง พาหนะในการเดินทาง
สถานี และผู้ประกอบการ โดยการขนส่งนั้นมีวัตถุประสงค์ในการลาเลียงคนหรือสิ่งของไปยังจุดหมายปลายทางโดย
ผ่านเส้นทางหรือท่อลาเลียง และสอดคล้องกับงานวิจัย สุถี เสริฐศรี (2557) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนคลองโคน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนทา
ให้ชุมชนคลองโคนเปลี่ยนแปลงไปมีความเจริญมากขึ้น มีการจัดการท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบอีกทั้งยังมีการ
สร้างสิ่งอานวยความสะดวกหรือสาธารณูปโภคเพื่ออานวยความสะดวกของนักท่องเที่ยวหรือคนในชุมชน เช่น ทาถนน
ใหม่ ทาป้ายบอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอ
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ด้านสิ่งอานวยความสะดวกมีการจัดการอยู่ในระดับมาก มีสินค้าโอทอป ของฝาก และของที่ระลึก มี
ร้านค้า ร้านอาหาร ห้องน้าสาธารณะ ศาลาที่นั่งพัก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/ประปา/โทรศัพท์
มีลานกิจกรรม สวน หย่อม ม้านั่ง โต๊ะ เก้าอี้สะพาน ฯลฯ สถานที่มีระบบความปลอดภัย เช่นการจัดการควบคุมระบบ
สื่อ สารกับเจ้าหน้าที่การจัดหน่วยปฐมพยาบาล มีบริเวณที่อานวยความสะดวกให้แก่ยานพาหนะ เช่น ที่จอดรถ ที่
ล้างรถ ที่ซ่อมแซมบารุงรักษารถ มีที่พัก เช่น รีสอร์ท และโฮเมสเตย์ราคาเหมาะสม มีป้ายสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ เช่น ป้าย
แผนที่แสดงจุดที่น่าชม ป้ายชี้ทาง ป้ายสื่อความหมาย ป้ ายเตือนอันตรายฯลฯ มีเจ้าหน้าที่/ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว สอดคล้องกับแนวคิดของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2549, หน้า 10) ได้กล่าวว่า สิ่งอานวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยว (Amenity) เป็นสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ ยวในแหล่งท่องเที่ยว
นั้นอย่างประทับใจ เพื่อทาให้นักท่องเที่ย วอยากจะท่ องเที่ ยวนานวั นขึ้น หรือกลับมาเที่ยวซ้าในโอกาสหน้า และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของมธุรา สวนศรี (2559) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อ
สะท้อนอัตลักษณ์ ผลการวิจัยพบว่า ด้านสิ่งอานวยความสะดวกมีความสะดวกในการเดินทาง
ด้านการจัดการ มีการจัดการอยู่ในระดับมาก ในเรื่องการปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่นไม่
เผาป่า ล่าสัตว์ ใช้พลังงานทดแทน รณรงค์ช่วยกันลดขยะ นาสิ่งของมารีไซเคิล สอดคล้องกับแนวคิด พจนา สวนศรี
(2546) ได้กล่าวว่า คนส่วนใหญ่จะให้ความสาคัญในเรื่องการพัฒนาที่คู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในบริบทสังคมไทยที่คนกับธรรมชาติมีความผูกพันใกล้ชิดกัน แนวคิดนี้จึงเน้นบทบาทของคนและชุมชน
มากขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยพงศ์พพิ ัฒน์ เครื่องพนัด (2557) ได้ศึกษาเรือ่ ง วิถีพอเพียงเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนแบบพึ่งตนเองโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน พบว่า ปัจจัยสาคัญในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนแพมบกคือ
มีต้นทุนทางวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนามาเป็นพื้นฐานในการจัดการ การท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ
รวมถึงชุมชนตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงทาให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มีการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งระบบ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจของผู้มาเยือนต่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยทรายขาว
ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
พบว่า ความพึงพอใจของผู้มาเยือนที่มีต่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตาบลทรายขาว อาเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย โดยรวมทั้ง 4 ด้านอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.49 ) อภิปรายได้วา่ ชุมชนห้วยทรายขาวมีความเป็น
กันเองต่อผู้มาเยือน สถานที่ท่องเที่ยวมีอากาศดี มีความสวยงามทางธรรมชาติ มีศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัด
เทศกาลงานประเพณีในชุมชนเช่นพิธีสืบชะตาทุกวันอาทิตย์ ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตโดยการสนับสนุนของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาวที่สนับสนุนงบประมาณ การอบรมความรู้ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวส่งเสริม
กลุ่มอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ยานพาหนะทุกชนิดสามารถเดิน ทาง
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้ สะดวกปลอดภัย และมีสิ่งอานวยความสะดวกรองรับ เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า
โดยเฉพาะสินค้าโอทอป ของฝาก และของที่ระลึก สอดคล้องกับ ดารุณี และคณะ (2546) ได้กล่าวถึงสิ่งที่ชักจูงโน้ม
น้าวใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชน มีอยู่ 3 ประการ หรือ 3As ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) เป็นสิ่งที่เห็นแล้วเกิด
ความประทับใจ เช่น ทัศนียภาพอันสวยงามตามธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์สดชื่น คุณค่าทางวัฒนธรรม วัดหรือศาสน
สถาน วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ได้แก่ เส้นทางที่จะเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
รวดเร็วและปลอดภัย การจัดสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ลานจอดรถ เป็นต้น และสิ่งอานวยความสะดวก (Amenity)
ได้แก่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่พัก ห้องน้าสาธารณะ ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
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รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
จากการท่ องเที่ ย วอุ ทยานแห่ งชาติ พบว่า การเข้ า ไปมีบทบาทของอปท. ในการพั ฒ นาเศรษฐกิจ ชุม ชนด้า นการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งดาเนินการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อจาหน่ายให้กับ
นักท่องเที่ยว โดยสนับสนุนงบประมาณ การอบรมความรู้ การศึกษาดูงาน การสร้างตลาดสินค้าชุมชนเพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว
ด้านสิ่งดึงดูดใจ อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ (  = 4.61) อภิปรายได้วา่ ผู้มาเยือนมีความประทับใจในวัฒนธรรม
ของชุมชน เนื่องจากมีการจัดเทศกาลงานประเพณีร่วมกับชุมชน คือพิธีสบื ชะตา ที่มีการจัดทาทุกวันอาทิตย์ที่แสดงให้
เห็นถึงวิถีชีวิต มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง ได้แก่ บ่อน้าพุร้ อนห้วยทรายขาว น้าตกห้วยทรายขาว และวัดห้วย
ทรายขาว มีศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์สรรพสิ่งเชียงราย พิพธิ ภัณฑ์โบราณ และมีผ้าฝ้าทอมือลายก่าน
คอควาย (ลายผ้าซิ่น) ที่เป็นเอกลักษณ์ชุมชน สอดคล้องกับ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2549) ได้กล่าวว่า สิ่งดึงดูดใจของ
แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแล้วเกิดความประทับใจ อาจ
เป็นสิ่งที่ให้ความรู้หรือความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยว และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มธุรา สวนศรี (2559) ได้
ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวมีการ
รับรู้อัตลักษณ์ที่มตี ่อชุมชนตลาดน้าบางน้าผึง้ ด้านวิถีชีวติ คือ มีอาชีพดั้งเดิมทาสวนเกษตรผสมผสาน ด้านวัฒนธรรม
ประเพณี คือ การมีอัธยาศัยไมตรีและแสดงออกซึ่งไมตรีจิตต่อนักท่องเที่ยว และด้านการจั ดการท่องเที่ยว คือ การมี
เส้นทางจักรยานชมวิถีชีวิตชุมชน เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความปลอดภัยและไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ส่วน
ความพึง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่อ ชุม ชน ด้ า นจั ด การสถานที่ เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วซึ่ ง ด ารงไว้ซึ่ ง เอกลั ก ษณ์ แ ละ
วัฒนธรรมท้องถิ่นด้านสิ่งอานวยความสะดวกมีความสะดวกในการเดินทาง ด้านการให้บริการร้านค้าและสินค้ามีการ
ให้บริการที่ดี สุภาพอ่อนน้อม และมีอัธยาศัยที่ดี
ด้านการเข้าถึง อยู่ในระดับมาก มียานพาหนะทุกชนิดเดินทางเข้าถึงได้ เส้นทางเข้าถึงมีความสะดวก
ปลอดภัย สภาพถนนมีสภาพสมบูรณ์/เหมาะสม มีพ้ืนที่รองรับ ยานพาหนะของนักท่องเที่ยวที่มาแบบหมู่คณะ มีป้าย
สัญลักษณ์ เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายชี้จุดนาชม มีการรองรับปัญหาที่จะเกิดกับแหล่งท่องเที่ยว เช่นหากที่จอดรถไม่
เพียงพอและปัญหามลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน สอดคล้องกับแนวคิด ชูสิทธิ์ ชูชาติ (2548) ได้กล่าวถึง การเข้าถึง
(Accessibility) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจาเป็นต้องมีระบบการขนส่ง ซึ่งประกอบด้วยเส้นทาง พาหนะในการเดินทาง
สถานี และผู้ประกอบการ โดยการขนส่งนั้นมีวัตถุประสงค์ในการลาเลียงคนหรือสิ่งของไปยังจุดหมายปลายทางโดย
ผ่านเส้นทางหรือท่อลาเลียง และสอดคล้องกับงานวิจัย สุถี เสริฐศรี (2557) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนคลองโคน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนทา
ให้ชุมชนคลองโคนเปลี่ยนแปลงไปมีความเจริญมากขึ้น มีการจัดการท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบอีกทั้งยังมีการ
สร้างสิ่งอานวยความสะดวกหรือสาธารณูปโภคเพื่ออานวยความสะดวกของนักท่องเที่ยวหรือคนในชุมชน เช่น ทาถนน
ใหม่ ทาป้ายบอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และด้านการจัดการ อยู่ในระดับมาก (  = 4.42) อภิปรายได้ว่า ผู้มาเยือน
ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวเองช่วงปิดภาคเรียน มาโดยรถยนต์สว่ นบุคคล ซึ่งอาจเห็นว่าสิ่งอานวยความสะดวกมีไม่
เพียงพอ เช่น บริเวณที่จอดรถ อาหาร และเครื่องดื่ม เนื่องจากชุมชนมีการดาเนินการจัดการท่องเที่ยวเอง การจัดการ
ขยะริมทางและต้นไม้ที่ยังขาดการดูแล รวมถึงระบบความปลอดภัย การจัดการควบคุมระบบสื่อสารของเจ้าหน้าที่ยัง
ไม่ครอบคลุมพื้นที่และขาดผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว สอดคล้องกับ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2549, หน้า 10)
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ได้กล่าวว่า สิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenity) เป็นสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนัน้ อย่างประทับใจ เพื่อทาให้นักท่องเที่ยวอยากจะท่องเที่ยวนานวันขึน้ หรือ
กลับมาเที่ยวซ้าในโอกาสหน้า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ มาลี (2555) ได้ศึกษาเรื่อง โครงการแนวทาง
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและเทศบาลตาบลแม่ยาว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พบว่า ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ควรมีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนและพัฒนาสิ่งอานวยความ
สะดวก ปรับปรุงเรื่องความสะอาดและการบริการนักท่องเที่ยวความพึงพอใจของผู้มาเยือนต่อการท่องเที่ยวชุมชน
บ้านห้วยทรายขาว ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ด้านการจัดการ มีกิจกรรมการท่องเที่ยวและงานเทศกาลประเพณี ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว มีการปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ไม่เผาป่า ล่าสัตว์ ใช้พลังงานทดแทน รณรงค์
ช่วยกันลดขยะ นาสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ สอดคล้องกับแนวคิด พจนา สวนศรี (2546) ได้กล่าวว่า คนส่วนใหญ่จะให้
ความสาคัญในเรื่องการพัฒนาที่คู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในบริบทสังคมไทยที่คนกับ
ธรรมชาติมีความผูกพันใกล้ชิดกัน แนวคิดนี้จึง เน้นบทบาทของคนและชุมชนมากขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัย พงศ์
พิพัฒน์ เครื่องพนัด (2557) ได้ศึกษาเรื่อง วิถีพอเพียงเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบพึ่งตนเองโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัด
เชียงราย โดยเรียงตามลาดับความสาคัญเร่งด่วน ดังนี้
ด้านการจัดการ ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงใน
ระดับตาบล อาเภอ และจังหวัด เสนอของบประมาณสนับสนุนความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ศึกษาและวางแผนการการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT ควรมีการกาหนดเงื่อนไขการกระจายรายได้และค่าใช้จ่าย
จากการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว ควรฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อนาชมสถานที่
ต่าง ๆ ควรสร้างจุดให้บริการและอานวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวจัดทาโปรแกรมทั วร์ขายแบบเหมาจ่าย
(Package Tour) พร้อมที่พักประเภทโฮมสเตย์ ควรจัดอบรมความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวให้กับแกนนาในชุมชน
ส่งเสริมการแปรรูปอาหาร และผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองและของที่ระลึก รณรงค์การจัดการขยะ ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบล จัดงานเทศกาลประจาปีห้วยทรายขาว
ด้านการเข้าถึง ควรจัดทาป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตามถนนทางเข้าและในแหล่งท่องเที่ยว ประสานงาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ควรจัดอบรมการทาสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ควรจัดทาข้อมูลเผยแพร่แหล่งท่องเที่ ยวชุมชนผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
ด้านการพัฒนาสิง่ อานวยความสะดวก ควรทาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนและรองรับการ
ท่องเที่ยวของชุมชน ปรับภูมิทัศน์และปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกให้เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว ควรเร่งศึกษาดูงาน
และการจัดตั้งการบริการมาตรฐานโฮมสเตย์ ควรจัดหาบริเวณขายสินค้า ของฝาก ของที่ระลึก OTOP ของชุมชนและ
ควรมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
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ด้านการพัฒนาสิ่งดึงดูดใจ ควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน จัดรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวให้หลากหลาย
เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเดินป่า การท่องเที่ยวจักรยาน โครงการฝึกอบรม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน พัฒนาคุณภาพสินค้าและการให้บริการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม จัดลานวัฒนธรรมชาวลวง (อาจจัดทุก ๆ ต้นเดือนของปี)
ผลการสรุป พบว่าด้านการจัดการเป็นด้านที่ควรพัฒนาเร่งด่วนเป็นอันดับแรก และมีแผนงานหรือโครงการที่
เรียงตามลาดับการเร่งด่วน สามอันดับแรก คือ 1) ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงในระดับตาบล อาเภอ และจังหวัด 2) ของบประมาณสนับสนุนและความร่วมมือ จากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 3) การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามลาดับ การดาเนินงานจัดการท่องเที่ยวชุมชนนัน้
จาเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบล เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนด้านการจัดการเป็นอย่างมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ (2559) ศึกษาเรื่อง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
ส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ชุม ชนจากการท่ อ งเที่ ย วอุ ทยานแห่ง ชาติ พบว่า การเข้ า ไปมีบทบาทของอปท. ในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งดาเนินการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อจาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว โดยสนับสนุนงบประมาณ การอบรมความรู้ การศึกษาดูงาน การสร้างตลาดสินค้า
ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว และผลการวิจัยพบว่า เดิมผู้วิจัยใช้องค์ประกอบในการกาหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน
ห้วยทรายขาวจานวน 4 ด้าน ได้แก่ 3As และ 1 M ซึ่ง M (Management) หมายถึง การจัดการ ใช้กับการบริหารธุรกิจ
เอกชน ควรเปลี่ยนมาใช้คาว่า Administation หมายถึง การบริหาร ใช้กับการบริหารราชการ Harold koontz: การ
บริหาร คือ การดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงเห็นควร ใช้องค์ประกอบ 4As
ได้แก่ 1) Attraction ด้านสิ่งดึงดูดใจ 2) Accessibility ด้านการเข้าถึง 3) Amenities ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และ 4)
Administation ด้านการบริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนห้วยทรายขาว ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ มีดังนี้
1.1 เสนอแนวทางให้กับชุมชนห้วยทรายขาวเพื่อจัดทาการประชาคมและจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชน (CBT) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตต่อไป
1.2 ควรมีการผลักดันแผนงานการท่องเที่ยวชุมชนห้วยทรายขาวเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป
1.3 เครือข่ายการท่องเที่ยวในระดับตาบลทรายขาวต้องมีการขับเคลื่อนการทางานด้านการท่องเที่ยว
รวมถึงมีการขยายผลไปยังชุมชนอีก 10 หมูบ่ ้านที่เหลือเพื่อเชื่อมต่อกันในพื้นที่ตาบลทรายขาว
1.4 นาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์กับชุมชนอื่น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว แต่ทั้งนี้ก็
ต้องขึ้นกับบริบทของแต่ละชุมชนด้วย
1.5 ควรนาผลจากการวิจัยด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยวด้าน 4As มาทาการประเมินจาก
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่อไป
2.1 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตาบลทรายขาว อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย กับผู้มาเยือนชาวต่างชาติ ซึ่งอาจมีแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ที่แตกต่างกันเพื่อนาผล
การศึกษามาเป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยทรายขาวให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
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2.2 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนแห่งอื่น เพื่อ นาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชน ที่แตกต่างกันเพื่อนาผลการศึกษามาเป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยทรายขาวให้ดีย่ิงขึ้น
ต่อไปในอนาคต
2.3 ควรศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของชุมชนบ้านห้วยทรายขาวเพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคาแนะนาและคาปรึกษาจาก ครูที่ปรึกษาดร. ฤทัยภัทร พิมลศรี ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3
ท่าน ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล ครูประจาสาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา ครูวชิราภรณ์ โลหะชาละ
หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และ ดร.สุพัตรา พรหมพิชัย หัวหน้างานวิจัย วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย กรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการทาวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนห้วยทรายขาว และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
ทรายขาวทุกท่าน ที่ได้สละเวลาและให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย คุณความดีและประโยชน์ของ
วิจัยนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่าน หากมีข้อเสนอแนะประการใดเพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลงานให้ดีและมี
ประสิทธิภาพที่ดยี ่งิ ขึน้ ผู้วิจัยขอรับคาเสนอแนะด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
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แนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ “งานแม่บ้านโรงแรม” ของนักเรียนสาขาวิชา
การโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมกับสถานประกอบการ
Professional development approach "Housekeeper Hotel" Of students Hotel
industry Chiang Rai Vocational College with the establishment
ศตนันทน์ ชุ่มหา1* และ พัจน์พติ ตา ศรีสมพงษ์2
Satanan Choomha1* and Phatpitta Sreesoompong2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการด้านสมรรถนะวิชาชีพ “งานแม่บ้าน
โรงแรม” ของผู้ประกอบการ ต่อนักเรียน สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 2) เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียน ต่อ สมรรถนะวิชาชีพ “งานแม่บ้านโรงแรม”ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และ3) เพื่อเสนอ
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ “งานแม่บ้านโรงแรม” ของนักเรียนสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย ร่วมกับสถานประกอบการ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ครูฝึกในสถานประกอบการ ที่ทาความ
ร่วมมือในการส่งนักศึกษาฝึกงาน จานวน 10 แห่ง, นักเรียน ระดับ ปวช. 3 จานวน 51 คน และ ตัวแทนครูฝึก 3 แห่ง,
ครูผู้สอนสาขาวิชาการโรงแรม-ตัวแทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงราย รวมจานวน 3 คน และนักเรียนที่ฝึกงานใน
โรงแรม 3 ขนาด จานวน 3 คน เครื่องมือได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบ
สถิตอิ นุมานรวมทั้งการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า
1. ความต้องการของครูฝึก ด้านสมรรถนะวิชาชีพ “งาน แม่บ้านโรงแรม” ของนักเรียน สาขาวิชาการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พบว่าสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคลที่ทาง
สาขาวิชาการโรงแรมได้จัดการเรียนการสอนมีความถูกต้องแล้ว และควรมีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้การ
พั ฒ นาสมรรถนะของผู้เรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ดั ง นี้ ด้ า นความรู้แ ละทั กษะ ได้ แ ก่ วิธีก ารใช้น้ายาต่าง ๆ การ
จัดเตรียม Amenity ในห้องพัก การใช้คมู่ อื ในการทางานของแม่บ้าน การบารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และเอกสารใน
งานแม่บ้าน การทักทายลูกค้าทั้งไทย-อังกฤษการตรวจดูทรัพย์สินภายในห้องพัก การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ
ทักทายลูกค้า การใช้เคมีภัณฑ์ในงานแม่บ้าน(ห้องพัก สาธารณะและงานซักรีด) ชนิดของผ้าและการดูแลรักษา การ
รั บ -ส่ ง ผ้ า ของงานซั ก รี ด ภาษาและการประสานงานกั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน การวางตั ว และการเข้ า หาลู ก ค้ า ด้ า น
คุณลักษณะส่วนบุคคล นักเรียนควรมีทัศนคติที่ดีต่องาน บุคลิกภาพ มีใจรักในอาชีพ มีความอดทน มีทัศนคติที่ดีต่อ
งาน กระตือรือร้น ความอดทน ความรับผิดชอบในงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า คุณสมบัตขิ องพนักงานที่จะทางาน
แม่บ้าน มีใจรักในอาชีพ บุคลิกภาพ

1นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
2คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1Graduate Student, School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000
2School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author : dewtybusinesshotel@hotmail.com
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2. ความคิดเห็นของนักเรียนต่อสมรรถนะวิชาชีพ “งานแม่บ้านโรงแรม” ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
พบว่า โดยรวมทั้ง 3 ด้าน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด รายด้านพบว่า ด้านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล สมรรถนะที่มีความสาคัญที่สุดคือ ความตรงต่อเวลาและมีวินัย รองลงมาคือ ด้านทักษะ สมรรถนะที่มี
ความสาคัญที่สุดคือ การปูเตียงตามมาตรฐาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านความรู้ สมรรถนะที่มีความสาคัญ
ที่สุดคือ จรรยาบรรณในงานแม่บ้านโรงแรม
3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ “งานแม่บ้านโรงแรม” ของนักเรียนสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย พบว่า สมรรถนะด้านที่ครูฝึกแนะนาเพิ่มเติมจะนาเข้าไปใส่ในหน่วยการเรียนรู้และบูรณาการกับ
การเรียนการสอน และสมรรถนะที่นักเรียนเห็นว่ามีความสาคัญมากที่สุด ทางสาขาวิชาและครูผู้สอนจะต้องจัด
กิจกรรมหรือโครงการที่รองรับการพัฒนาสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน โดยเรียงลาดับความสาคัญดังนี้ โครงการพัฒนา
คุณลักษณะส่วนบุคคลด้าน ความตรงต่อเวลาและมีวินัย โครงการพัฒนาทักษะด้านการปูเตียงให้ได้ตามมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ และโครงการพัฒนาความรูด้ ้านการมีจรรยาบรรณในงานแม่บ้านโรงแรม
คาสาคัญ: แนวทางการพัฒนา สมรรถนะวิชาชีพ งานแม่บ้านโรงแรม คุณลักษณะส่วนบุคคลในวิชาชีพแม่บ้าน
ทักษะ ความรู้

Abstract
The purpose of this independent to study the competency requirements; "Hotel Housekeeper" of
Entrepreneurship to Hotel Student 2) To study students' opinions on professional competencies. "Housekeeper
Hotel" of the Chiang Rai Vocational College and 3) to propose a professional development approach. "Housekeeper
Hotel" of the Academic Student Chiang Rai Vocational College Together with the establishment Population used in
the study consisted of Trainer in the workplace There were 51 trainees, 3 trainees, 3 hotel teachers, 3 hotel
teachers, and 3 trainees. Quantitative data analysis uses descriptive statistics and inferential statistics as well as
qualitative data analysis by content analysis. The findings were as follows;
1. The needs of the trainer The professional performance of "hotel housekeeper" of the hotel academic
students. Chiang Rai Vocational College All three competencies are knowledge, skills, and characteristics that the
students in the hospitality industry have been able to handle. And should have performance in various fields. More
to improve the performance of learners. Knowledge and skills include how to use the solution, how to prepare
Amenity in the room, how to use the maid's manual. Maintenance of tools, appliances and documents in
housewives. Greetings to Thai and English customers. Using computer programs to greet customers. The use of
chemicals in housewives (room Public and laundry) Types of fabrics and care Laundry of Laundry Language and
coordination with colleagues. Placing and approaching customers. Personal attributes Students should have a
positive attitude towards their work, personality, patience, tolerance, good attitude, enthusiasm, patience,
responsibility in the job. Face-to-face Qualifications of employees to work housewives. Have a passion for a career.
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2. Students' comments on professional competencies The "housekeeper" of the Chiangrai Vocational
College found that in all three aspects, the highest level of interpretation was found. Performance is most important.
Punctuality and discipline are the most important skills. Standard Bedding And the lowest mean is that knowledge
is the most important. Code of Conduct in Housekeeper
3. Development of Professional Competencies "Housekeeper Hotel" of the Academic Student In Chiang
Rai Vocational College, it was found that the competencies that the trainers introduced would be incorporated into
the learning unit and integrated with the teaching. And the performance that students see as the most important.
Faculty and instructors must organize activities or projects that support the development of the three competencies
in order of priority. Personal Development Project Punctuality and discipline The development of bed skills to meet
the standards and efficiency. And a project to develop a knowledge of housekeeper ethics..
Keywords: development approach, Professional, Housekeeper, Personal qualities in housekeeper profession.
Personal Attribute, Skills, Knowledge

บทนา
ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญของการท่ องเที่ ยวในฐานะเป็ นเครื่องมือสาคัญในการช่วยรั ก ษา
เสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัยข้อได้เปรียบของทาเลที่ตั้ง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
การท่องเที่ยว และความหลากหลายของวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงความเป็นไทยเป็นจุดขายสาคัญในการส่งเสริมตลาด
ท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน และเพื่อให้ประเทศไทยมีกรอบทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับศักยภาพและ
โอกาสการพัฒนาใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึน้ และปัญหาสาคัญที่ต้องเร่งดาเนินการมีทั้งหมด 9 ข้อ หนึ่งในนั้นคือ ด้านบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะและองค์ความรู้ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
ดังนั้นเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ทิศทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยต้องสามารถตอบสนอง
ต่อแนวโน้มการท่องเที่ยวในตลาดโลกได้โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้ น สามารถสร้างความสมดุลของการ
ท่องเที่ยวจากการเพิ่มรายได้เพิ่มค่าใช้จ่าย เพิ่มจานวนวันพักของนักท่องเที่ยว และมีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวตามภูมภิ าคต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการ กระจายรายได้ไปยังชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
รวมทั้งได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้าง
ข้อได้เปรียบในการแข่งขันให้กับบุคลากรและ ผู้ประกอบการไทย การพัฒนาบุคลากรในระบบการศึกษาจึงเป็นสิ่ง
สาคัญ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวไทยได้ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558, สื่อออนไลน์)
การจัดการการเรียนรู้ในกระบวนการทางการศึกษาที่ดตี อ้ งเน้นให้ผู้เรียนได้นาสาระทางวิชาการที่ได้เรียนรู้นั้น
ไปเพื่อได้รับการพัฒนาและนาไปแสวงหาหรือเพื่อการค้นพบความรู้ใหม่ (Wraga, 2009 อ้างอิงใน สิทธิพร เอี่ยมเสน
2557, สื่อ ออนไลน์ ) การปรั บเปลี่ ย นมุ ม มองในสิ่ ง ที่ เรี ย กว่า ความรู้ (Knowledge) และ มาตรฐานและข้ อ บังคับ
(Standards and Regulations) รวมถึงการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความรู้
อย่างกว้างขวาง การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชาชนเป็นอีกสาเหตุที่ก่ อให้เกิดวัฒนธรรมโลก และเศรษฐกิจโลกขึ้น
การกระจายค่ า นิ ย ม และความก้ า วหน้ า ของความเป็ น ประชาธิ ป ไตย ล้ ว นเป็ น ประเด็ น ที่ ต้ อ งเรี ย นรู้ และการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทาให้เห็นชัดเจนว่า การศึกษานั้นมิใช่มีกรอบจากัดเพียงแค่คาว่า “โรงเรียน” เท่านั้น แต่ค่านิยม
และความเชื่อที่ว่าโรงเรียนคือสถานที่ที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ และเพื่อให้ “โรงเรียน” เป็นสถานที่ที่ให้การศึกษาและ
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เป็นแหล่งการเรียนรู้กับคนให้มากที่สุด ครอบคลุมสิ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หลักสูตรเป็นเสมือนเข็มทิศในการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน และเป็นสิ่งที่กาหนดและสะท้อนกลับแนวความคิดการเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมทางการศึกษา
ให้กับผู้เรียน (Sowell, 2000 อ้างอิงใน สิทธิพร เอี่ยมเสน, 2557, สื่อออนไลน์)
อีกทัง้ ปัจจุบันงานด้านแม่บ้านโรงแรมยังได้รับความนิยมโดยมีการสนับสนุนของหลายหน่วยงาน ไม่วา่ จะเป็น
กระทรวงการเท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น เนื่องจาก
“อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการเติบโตเป็น Double Digit อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี มีโรงแรมเกิดขึ้นเร็ว ห้องพักเพิ่ม
ประมาณปีละ 10% จากปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 13,800 โรงแรม คิดเป็น 550,000 ห้อง แต่บุคลากรคุณภาพระดับ
ปฏิบัติการ ยังขาดแคลนถึง 108,000 คน แบ่งเป็นแผนกประกอบอาหาร 35%, แม่บ้านโรงแรม 25%, การบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม 25% และบริการส่วนหน้า 15% และมีแนวโน้มขาดแคลนเพิ่มขึ้นปีละ 10% ซึ่งหลักสูตรของเรา
เรียนรู้ทฤษฎีจริง ปฏิบัติจริง ทั้ง 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรบริการส่วนหน้า , หลักสูตรแม่บ้านโรงแรม,
หลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และหลักสูตรการประกอบอาหาร และยังเป็น 1 ในสาขาอาชีพที่สามารถ
ย้ายไปทางานในประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนได้ (อักกพล พฤกษะวัน, 2558) ด้านการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้านการทางานแม่บ้านโรงแรม ได้แก่ การจัดการในรูปแบบของสมาคมโรงแรม
สมาคมแม่บ้านโรงแรม และ “MRA” เป็นต้น ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นความสาคัญของ
การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานของ MRA เพื่อให้ได้มาตรฐาน รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ประเทศไทย โดยทาความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเฉพาะด้านแม่บ้านโรงแรม และได้มีการ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพและข้อตกลงอาเซียน (MRA) ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีสถานศึกษาในสังกัด
421 แห่งทั่วประเทศ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร ซึ่งหนึ่งในสาขาที่ได้รับความนิยมคือ คือสาขา
การโรงแรม อยู่ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เปิดสอนแผนกวิชาการโรงแรม โดยใช้ช่อื ปวท. ธุรกิจโรงแรม ในปี พ.ศ. 2535
มีวิสัยทัศน์ คือ คณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มุ่งมั่นจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ และชุมชนด้านวิชาชีพ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีคุณภาพ เป็นมาตรฐานสากลตามความต้องการของตลาดแรงงานอาชีพอิสระพร้อมร่วม
พัฒนาการท่องเที่ยวสู่การจัดการท่องเที่ยวยั่งยืน และ อัตลักษณ์ คือ ยิ้มแย้มแจ่มใส แคล่วคล่องว่องไว หัวใจบริการ
เชี่ยวชาญวิชาชีพ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย, 2557) และตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช
2556 ในรายวิชางานแม่บ้านโรงแรม คาอธิบายรายวิชา คือ ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับ งานแม่บ้านโรงแรม หน้าที่และ
ความรับผิดชอบ มารยาทและจรรยาบรรณงานแม่บ้าน การประสานงานกับแผนกต่าง ๆ การทาความสะอาดห้องพัก
การปูเตียงการจัดเตรียมเครื่องใช้และอุปกรณ์สาหรับห้องพัก การทาความสะอาดและดูแลพื้นที่สาธารณะ การ
บารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาด และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช
2557 มีคาอธิบายรายวิชาดังนี้ ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม โครงสร้างงานแม่บานโรงแรม
การกาหนดตาแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานในแผนก การวางแผน การจัดหาบุคลากร การจดเก็บข้อมูล
การจัดทาห้องพักตามมาตรฐาน การทาความสะอาดบริเวณสาธารณะ งานห้องผ้า ห้องดอกไม้ การควบคุมการ
เบิกจ่ายของใช้ประจาวัน การตรวจความเรียบร้อยของห้องพั ก การจัดเอกสารเกี่ยวกับงานแม่บ้าน สุขอนามัยและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัตงิ าน และฝึกปฏิบัตงิ านแม่บ้านโรงแรม (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย, 2557, สื่อออนไลน์)
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จากเนื้อหาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับ
นานาประเทศนั้น หลักพื้นฐานสาคัญอยู่ที่การพัฒนาคนให้มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานของอาชีพนั้น ๆ ทั้งนี้ความ
รับผิดชอบของครูผู้สอนรายวิชางานแม่บ้านโรงแรม มีความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรมบริการ
อย่างมาก โดยทางสาขาวิชามีการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการด้านที่พักประเภทต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ได้รับความรู้และทักษะจากประสบการณ์จริง สามารถพัฒนาตนเองได้ในวิชาชีพ แต่อย่างไรก็ตามพบว่า การฝึกงาน
ของผู้เรียนยังไม่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการด้านของสมรรถนะที่มีความแตกต่างกันระหว่าง
สถานศึ ก ษาและสถานประกอบการ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งน าความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของทั้ ง สถาน
ประกอบการและผู้เรียน เพื่อนามาพัฒนาสมรรถนะด้านงานแม่บ้านโรงแรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและ
ความต้องการของสถานประกอบการต่อไป
ดังนั้น การศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ “งานแม่บ้านโรงแรม” ของนักเรียน สาขาวิชา
การโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมกับสถานประกอบการ ซึ่งเป็นสมรรถนะวิชาชีพในรายวิชางานแม่บ้าน
โรงแรมของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2560 เพื่อที่จะนาผลการศึกษาไปพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพด้านงานแม่บ้านให้เหมาะสมกับผู้เรียนและนาไปสู่ความพึงพอใจในการฝึกงาน ฝึกอาชีพ อีกทั้งเป็น
การสร้างความร่วมมือในการส่งนักเรียน นักศึกษาฝึกงานที่มีประสิทธิภาพให้แก่สถานประกอบการอีกด้วย

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาความต้องการของครูฝึกด้านสมรรถนะวิชาชีพ “งานแม่บ้านโรงแรม” ของนักเรียน สาขาวิชาการ
โรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อสมรรถนะวิชาชีพ “งานแม่บ้านโรงแรม” ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย
3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ “งานแม่บ้านโรงแรม” ของนักเรียนสาขาวิชาการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมกับสถานประกอบการ
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ความต้องการของครูฝึก ด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ “งาน แม่บา้ นโรงแรม” ของ
นักเรียน สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพ “งานแม่บ้านโรงแรม”
ของนักเรียนสาขาวิชาการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้แก่
1. ด้านความรู้ (Knowledge)
2. ด้านทักษะ (Skill)
3. ด้านลักษณะส่วนบุคคล
(Attitude)

ความคิดเห็นของนักเรียนต่อสมรรถนะ
วิชาชีพ “งาน แม่บา้ นโรงแรม”ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
1. ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
2. ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพ
3. ความสาคัญของสมรรถนะวิชาชีพ

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้จัดทาขึ้นเพื่อหา “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ งานแม่บ้านโรงแรม ของนักเรียนระดับชั้น
ปวช. สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมกับสถานประกอบการ” การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method Research) ทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ได้จากการสัมภาษณ์ครูฝึกแม่บ้านและสอบถามนักเรียนระดั บชั้น ปวช. ที่ออกฝึกงานด้านงานแม่บ้านโรงแรม มี
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการศึกษา ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาความต้องการด้านสมรรถนะวิชาชีพ “งานแม่บ้า นโรงแรม” ของครูฝึก ต่อนักเรี ย น
สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูฝึก ในสถานประกอบการ ที่ทาความร่วมมือในการส่งนักศึกษาฝึกงาน
จานวน 10 แห่ง
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2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูฝึกเกี่ยวกับสมรรถนะ “งานแม่บ้านโรงแรม” ของนักศึกษา
ฝึกงาน ระดับชัน้ ปวช.3 ประกอบด้วย
2.1 ศึกษาเอกสารแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รายวิชา
งานแม่บ้านโรงแรม
2.2 น ากรอบการสั ม ภาษณ์ ฉ บั บ ร่ า งเสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง ปรั บ
ข้อเสนอแนะและดาเนินการปรับปรุงแกไข
2.3 นากรอบสัมภาษณ์ ที่แก้ไ ขเรี ยบร้ อย เสนออาจารย์ที่ปรึก ษาได้ พิจารณาและให้ค วามเห็ น ชอบ
ตรวจสอบความตรงเนื้อหา (content validity)
2.4 นากรอบการสัมภาษณ์ ที่ผ่านการแก้ ไขตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา นาไปสัมภาษณ์ครูฝึกใน
สถานประกอบการ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือ คือแบบสัมภาษณ์ ไปเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวางแผนและปฏิบัตกิ าร ดังนี้
3.1 ทาหนังสือขอความร่วมมือ ในการจัดเก็บข้อมูลจากสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อขอความร่วมมือถึงเจ้าของสถานประกอบการทั้ง 10 แห่ง
3.2 ผู้วิจัยได้ติดต่อครูฝึกเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเอง โดยการเดินทางไปสัมภาษณ์ครูฝึก ณ สถานประกอบการ ได้แก่
ครูฝึกในสถานประกอบการที่ทาความร่วมมือส่งนักเรียนเข้าฝึกงาน จานวน 10แห่ง
การสัมภาษณ์เชิงลึก จากครูฝึกในสถานประกอบการ จานวน 10 แห่ง อาจมีการเปิดประเด็นการสนทนาที่
ไม่เตรียมการไว้ล่วงหน้านอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้เข้าถึงปรากฏการณ์เป็นไปอย่างเปิดกว้าง ไม่
ยึดติดอยู่กับแนวคิดใดๆ หรือแนวคิดที่ผู้วิจัยมีไว้ล่วงหน้า ดังนั้น คาถามเพื่อการสัมภาษณ์ จึงเป็นคาถามในสิ่งที่เป็น
ปรากฏการณ์จริง และเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงการสัมภาษณ์ เข้าสู่ประเด็นที่
ต้องการอย่างลึกซึง้ ได้ สามารถตรวจสอบความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง ผู้สัมภาษณ์กับผู้ให้สัมภาษณ์
3.4 ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ นาข้อสรุปทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อ
ก าหนดแนวการพั ฒ นาสมรรถนะวิ ชาชี พ “งานแม่บ้า นโรงแรม” ของนั ก เรี ย น สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมกับสถานประกอบการว่าควรจะมีแนวทางในการดาเนินการอย่างไร
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ แล้วสรุปเป็นสมรรถนะวิชาชีพ “แม่บ้านโรงแรม” ที่สถานประกอบการต้องการ
ของนักเรียน สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ต่อ สมรรถนะวิชาชีพ “งานแม่บ้านโรงแรม”ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน แผนกวิชาการโรงแรม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน ระดับ
ปวช.3 จานวน 51 คน
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2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถาม การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ต่อสมรรถนะ “งานแม่บ้าน
โรงแรม” รายวิชางานแม่บ้านโรงแรม สาหรับ ปวช. ประกอบด้วย
2.1 ศึกษาเอกสารแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รายวิชา
งานแม่บ้านโรงแรม
2.2 ร่างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อสมรรถนะ “งานแม่บ้านโรงแรม” ของนักศึกษาฝึกงาน แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะข้อคาถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะงานแม่บ้านโรงแรม
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามระดับความสาคัญของสมรรถนะวิชาชีพ “งานแม่บ้านโรงแรม” มีจานวน
20 ข้อ ประกอบด้วยสมรรถนะที่กาหนดในหลักสูตรการเรียนการสอน ของนักเรียนที่เข้าฝึกงาน เป็นสมรรถนะวิชาชีพ
งานแม่บ้านโรงแรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ (Skill) ด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล (Personal Attribute) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่ า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ระดับเกณฑ์ความคิดเห็น พิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้
5 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะวิชาชีพ มากที่สุด
4 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะวิชาชีพ มาก
3 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะวิชาชีพ ปานกลาง
2 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะวิชาชีพ น้อย
1 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะวิชาชีพ น้อยที่สุด
การแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าคะแนนที่คานวณได้
ตามขัน้ ตอนที่ระบุไว้โดยเกณฑ์ของเบสท์ (Best) ดังนี้ (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, 2546, หน้า 120)
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย
4.21-5.00
มีความคิดเห็นมากที่สุด
3.41-4.20
มีความคิดเห็นมาก
2.61-3.40
มีความคิดเห็นปานกลาง
1.81-2.60
มีความคิดเห็นน้อย
1.00–1.80
มีความคิดเห็นน้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะความคิดเห็นของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชางานแม่บ้าน
โรงแรม เป็นคาถามปลายเปิด
2.3 นาร่างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อสมรรถนะวิชาชีพ “งานแม่บ้านโรงแรม” เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษา
2.4 นาแบบสอบถามที่ได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไข
2.5 นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจค่า IOC
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2.6 นาแบบสอบถามไปทาการทดสอบกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาในครั้งนี้ (Try Out)
กับของนักเรียนที่เรียนวิชา “งานแม่บ้านโรงแรม” สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จานวน 30 ชุด
จากนั้นจึงนาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ นาข้อมูลที่ได้ไปทดสอบวัดความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) (สุนทร พูนเอียด, 2545, หน้า 139) ผลการคานวณได้ค่าความเชื่อ มั่นของ
เครื่องมือเท่ากับ = 0.931
2.7 แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง แบบสอบถามตามข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ จ ากการทดลองใช้ พ ร้ อ มจั ด พิ ม พ์ เ ป็ น
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 แบบสอบถาม
3.1.1 ผู้วิจัยได้ติดต่อนักเรียน สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
3.1.2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเอง โดยการแจกแบบสอบถามให้กับนักเรียน ที่ฝึกงานในสถาน
ประกอบการทุกคนเนื่องจากประชากรมีจานวนจากัดและนับได้ ได้แก่ นักเรียน ระดับ ปวช. 3 ที่เรียนสาขาวิชาการ
โรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ปีการศึกษา 2560
4.การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ของนักเรียน มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) ค่า t-test เพื่อ
นาไปใช้วเิ คราะห์กับแบบสอบถาม โดยมีขนั้ ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพ้ืนฐานหาค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) แล้วเสนอแบบความเรียง
ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะงานแม่บ้านโรงแรม ของนักเรียน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ส่วน
เบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามระดั บความส าคัญ ของสมรรถนะวิชาชีพ “งานแม่บ้า นโรงแรม” ของนั ก เรี ยน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สถิตทิ ี่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 4 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ แล้วนาเรียบเรียงเสนอแบบบรรยาย
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ “งานแม่บ้านโรงแรม” ของนักเรียน
สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ ตัวแทนของการวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวแทนสถานประกอบการ 3 ประเภท
ได้แก่ โรงแรมขนาดกลาง-ใหญ่ รีสอร์ท โรงแรมขนาดเล็ก, ครูผู้สอนวิชางานแม่บ้านโรงแรม สถานศึกษาในเขตล้านนา
ตะวันออกและและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมจานวน 3 คน และนักเรียนจานวน 3 คน (คัดเลือกจากประเภทของ
สถานประกอบการ 3 ประเภท) รวม 9 คน
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2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ศึกษาเอกสารแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2560
2.1.2 คาอธิบายรายวิชา ของรายวิชางานแม่บ้านโรงแรม (2701-2004)
2.2 สร้างรูปแบบสมรรถนะของการเรีย นการสอนในรายวิชางานแม่บ้า นโรงแรมสาหรั บปวช. โดย
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 ด้านความรู้ (Knowledge)
2.2.2 ด้านทักษะ (Skill)
2.2.3 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute)
2.3 ปรับปรุงการเรียนการสอนตามสมรรถนะที่ได้ปรับให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพตามความคิดเห็น
ของครูฝึกและนักเรียนนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาสมรรถนะงานแม่บ้านที่ได้รับการแก้ไข นาไปวางแผนและปฏิบัตกิ าร ดังนี้
1. ทาหนั ง สือ ขอความร่ ว มมือ ในการส่ง สมรรถนะงานแม่บ้านเพื่อ การรั บรองแก่บุค คลที่ เกี่ยวข้อง
จานวน 9 คน ได้แก่ ตัวแทนสถานประกอบการ 3 คน, ตัวแทนครูผู้สอนวิชางานแม่บ้านโรงแรม สถานศึกษาในเขต
ล้านนาตะวันออกและและกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน จานวน 3 คน และนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 จานวน 3 คน
2. ผู้วิจัยได้ติดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง จานวน 9 คน (รายละเอียดตามข้อ 1) เพื่อขอความร่วมมือในการ
พิจารณารับรอง
3. ด าเนิน การน าข้ อ มู ล มาปรั บ ใช้ใ นการจัด การเรี ย นการสอนในรายวิชางานแม่บ้านโรงแรม ในปี
การศึกษา 2561
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ แล้วสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ “แม่บ้านโรงแรม” ของ
นักเรียน สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ผลการศึกษา
1. ความต้องการของครูฝึกด้านสมรรถนะวิชาชีพ “งานแม่บ้านโรงแรม” ของนักเรียน สาขาวิชา
การโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พบว่า ความต้องการของครูฝึก ด้านสมรรถนะวิ ชาชีพ “งาน แม่บ้าน
โรงแรม” ของนักเรียน สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พบว่าสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคลที่ทางสาขาวิชาการโรงแรมได้จัดการเรียนการสอนมีความถูกต้องแล้ว และควรมี
สมรรถนะในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ก ารพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ ด้านความรู้และ
ทักษะ ได้แก่ วิธีการใช้น้ายาต่าง ๆ การจัดเตรียม Amenity ในห้องพัก การใช้คู่มือในการทางานของแม่บ้าน การ
บารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และเอกสารในงานแม่บ้าน การทักทายลูกค้าทั้งไทย-อังกฤษการตรวจดูทรั พย์สิน
ภายในห้องพัก การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การทักทายลูกค้า การใช้เคมีภัณฑ์ในงานแม่บ้าน(ห้องพัก สาธารณะและ
งานซักรีด) ชนิดของผ้า และการดูแลรักษา การรับ-ส่งผ้าของงานซักรีด ภาษาและการประสานงานกับเพื่อนร่วมงาน
การวางตัวและการเข้าหาลูกค้า ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล นักเรียนควรมีทัศนคติที่ดีต่องาน บุคลิกภาพ มีใจรักใน
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อาชีพ มีความอดทน มีทัศนคติที่ดีต่องาน กระตือรือร้น ความอดทน ความรับผิดชอบในงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า คุณสมบัตขิ องพนักงานที่จะทางานแม่บ้าน มีใจรักในอาชีพ บุคลิกภาพ
2. ความคิดเห็นของนักเรียนต่อสมรรถนะวิชาชีพ “งาน แม่บ้านโรงแรม” ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 92.2 มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะวิชาชีพ “งาน
แม่บ้านโรงแรม” โดยรวมทั้ง 3 ด้าน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด รายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุด คือ ด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล รองลงมาคือ ด้านทักษะ และด้านที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านความรู้
3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ “งานแม่บ้านโรงแรม” ของนักเรียนสาขาวิชาการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พบว่า สมรรถนะด้านที่ครูฝึกแนะนาเพิ่มเติมจะนาเข้าไปใส่ ในหน่วยการเรียนรู้และ
บูรณาการกับการเรียนการสอน และสมรรถนะที่นักเรียนเห็นว่ามีความสาคัญมากที่สุด ทางสาขาวิชาและครูผู้สอน
จะต้องจัดกิจกรรมหรือโครงการที่รองรับการพัฒนาสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน โดยเรียงลาดับความสาคัญ ดังนี้ โครงการ
พัฒนาคุณลักษณะส่วนบุคคลด้าน ความตรงต่อเวลาและมีวินัย โครงการพัฒนาทักษะด้านการปูเตียงให้ได้ตาม
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และโครงการพัฒนาความรูด้ ้านการมีจรรยาบรรณในงานแม่บ้านโรงแรม

สรุปผลและอภิปรายผล
1. ความต้องการของครูฝกึ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ “งานแม่บ้านโรงแรม” ของนักเรียน สาขาวิชาการ
โรงแรม วิ ท ยาลั ยอาชีว ศึก ษาเชีย งราย พบว่า สมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge) ที่ควรมี คือ ความหมาย
ความสาคัญ ลักษณะงานแม่บ้านโรงแรม โครงสร้างการบริหารงานและ หน้าที่ความรับผิดชอบในแผนกแม่บ้าน
โรงแรม ประเภทของห้องพักและชนิดของเตียง ศัพท์เฉพาะในงานแม่บ้านโรงแรม ขั้นตอนการทาความสะอาดห้องพัก
และบริเวณพื้นที่สาธารณะ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทาความสะอาดห้องพักและพื้นที่บริเวณสาธารณะ
โรงแรม ประเภทของผ้าที่ใช้ในห้องพักแขก ตลอดจนจรรยาบรรณในงานแม่บ้านโรงแรม สมรรถนะด้านทักษะการ
ปฏิบัติงาน (Skill) ควรมีความสามารถในการจัดเตรียมรถเข็นแม่บ้านและเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทาความสะอาด
ห้องพักโรงแรม เข้าห้องพักแขกและทาความสะอาดห้องพักแขกตามขั้นตอนอย่างถูกวิธี ปูเตียงตามมาตรฐานได้
ตกแต่งห้องพักและเตียงในโอกาสต่าง ๆ ได้ สามารถทาความสะอาดบริเวณสาธารณะพื้นผิวต่าง ๆ อย่างถูกวิธี เข้าใจ
และปฏิบัติง านตามกระบวนการงานซั ก รี ด ของโรงแรม ประสานงานกั บ แผนกต่า ง ๆ ภายในโรงแรมและการ
ประสานงานกับลูกค้าได้และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานได้ สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal
Attribute) ที่ควรมี คือ การทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานด้วยความประณีต ละเอียด รอบคอบ
และมี ค วามตรงต่ อ เวลาและมี วิ นั ย สมรรถนะทั้ ง 3 ด้ า นนี้ มี ค วามส าคั ญ เพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านให้ เ กิ ด คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลในองค์กร”ซึ่งสอดคล้องกับ วัฒนา พัฒนพงศ์
(2546, หน้า 33)
2 ความคิดเห็นของนักเรียน ต่อ สมรรถนะวิชาชีพ “งาน แม่บ้านโรงแรม”ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย สมรรถนะวิชาชีพ “งานแม่บ้านโรงแรม” พบว่า โดยรวมทั้ง 3 ด้านมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยเรียงจากสมรรถนะที่มีค่าสูงสุด ดังนี้ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านทักษะ และด้านความรู้ ทั้งนี้เนื่องจาก
สถาบันอาชีวศึกษาได้ผลิตกาลังคนด้านวิชาชีพ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อ
ออกสู่ตลาดแรงงาน สถาบันการศึกษาจึงมุ่งเน้นสมรรถนะ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
บุคลากรด้านวิชาชีพงานแม่บ้านโรงแรมจึงต้องมีสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลที่สาคัญคือ ความตรงต่อเวลา
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และมี วิ นั ย สมรรถนะด้ า นทั ก ษะ คื อ การปู เ ตี ย งตามมาตรฐาน สมรรถนะด้ า น และความรู้ ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ
จรรยาบรรณในงานแม่บ้านโรงแรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขจรศักดิ์ ศิริมัย (2552)
3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ “งานแม่บ้านโรงแรม” ของนักเรียนสาขาวิชาการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
สมรรถนะวิชาชีพด้านความรู้ที่ครูฝึกต้องการให้นักศึกษาฝึกงานมีคือทุกด้านอย่างเหมาะสม เพราะงาน
แม่บ้านโรงแรม เป็นงานที่มีความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ การดูแลรักษาความสะอาด ความสะดวกสบาย ความสวยงาม
ความปลอดภัยและประหยัด การบารุงดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงแรมเพื่อให้แขกที่มาพักเกิดความประทับใจ
ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรมที่เน้นให้นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติงาน
ควบคู่กับความรู้ ทักษะ ด้านวิชาการ และคุณลักษณะส่วนบุคคล สอดคล้องกับ วัฒนา พัฒนพงศ์ (2546) และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญาดา เฉลียวพรหม และคณะ (2558)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากครูฝึกคือเรื่องของการมี ทัศนคติที่ดีต่องานแม่บ้านโรงแรม มีใจรักในงานบริการ
การมีบุคลิกภาพดี มีค วามอดทน ทางานด้วยความกระตือรือร้น และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ผลิตภัณฑ์ทาความ
สะอาดและผลิตภัณฑ์ในงานซักรีด การดาเนินงานเกี่ยวกับของชารุด การตรวจดูทรัพย์สินในห้องพักและบริการ Lost
& Found การใช้คู่มือ เอกสารและแบบฟอร์มในงานแม่บ้านโรงแรมเพื่อการทางานในงานแม่บ้านโรงแรม ชนิดของผ้า
และการดูและรักษา และการใช้ส่ือสารสนเทศเพื่องานแม่บ้านโรงแรมได้ สอดคล้องกับ ขจรศักดิ์ ศิริมัย (2554) และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญาดา เฉลียวพรหม และคณะ (2558)
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย
จากข้อเสนอแนะของสถานประกอบการสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอื่นๆ นายุทธศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการอาชีวศึกษาให้ ผู้สาเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสมรรถนะทักษะวิชาชีพ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใช้เป็นข้อมูล
ในการประกอบการกาหนดนโยบายและแผนงานการผลิตกาลังบุคลากร
3. จากผลการวิจัยด้านความรู้พบว่าความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ ลักษณะงานแม่บ้านโรงแรม
มีสมรรถนะน้อยกว่าตัวแปรอื่น ดังนั้นทางหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรมควรมีการพัฒนาความรู้แก่นักเรียนเพื่อให้มี
คุณสมบัตแิ ละคุณลักษณะพนักงานแม่บ้านตามที่โรงแรมกาหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. จากผลการวิจัยด้านทักษะพบว่า การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานได้ มีค่าแปรผลน้อยกว่าตัวแปรอื่น
ดังนั้น ทางสาขาวิชาการโรงแรมควรพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีภาวะผู้นากล้าแสดงออกและฝึกให้นักศึกษามี
ทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ โดยการนาไปสู่โครงการ งานวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวต่อไป
5. จากผลการวิจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า การปฏิบัตงิ านด้วยความประณีต ละเอียดรอบคอบมี
สมรรถนะน้อยกว่าตัวแปรอื่น ดังนั้น ทางหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรมควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง
ในการปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศด้านการศึกษาที่ม่งเน้นศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพทางด้านปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศ ที่มุ่งเน้น
ศักยภาพในการปฏิบัตงิ านด้านวิชาชีพงานแม่บ้านโรงแรม
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ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยติดตามผลความก้าวหน้าและความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการนาสมรรถนะ
งานแม่บ้านโรงแรมไปใช้
2. ควรมีการศึกษาที่เน้นในงานใดงานหนึ่ง เช่น การปูเตียง การซักรีด เป็นต้น และการศึกษาในสมรรถนะ
อื่นๆ เช่น งานครัว งานส่วนหน้า และงานบริการ เป็นต้น
3. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนา สมรรถนะด้านต่าง ๆ เช่น งานส่วนหน้า งานครัว งานบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคาแนะนาและคาปรึกษาจาก ครูที่ปรึกษา ดร.พัจน์พติ ตา ศรีสมพงษ์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญทั้ง
3 ท่าน ดร. ฤทัยภัทร พิมลศรี ครูประจาสาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา ครูวชิราภรณ์ โลหะชาละ หัวหน้า
ภาควิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และครูพิมพ์ณดา นนประสาท หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม ที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย กรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการทาวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณครูฝึกและพนักงานในสถานประกอบการ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 แผนกวิชาการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ได้สละเวลาและให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม
ของวิจัยในครั้งนี้
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย คุณความดีและประโยชน์ของ
วิจัยนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่าน หากมีข้อเสนอแนะประการใดเพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลงานให้ดีและมี
ประสิทธิภาพที่ดยี ่งิ ขึน้ ผู้วิจัยขอรับคาเสนอแนะด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
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แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วปิ ัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน
ตาบลห้วยสัก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Guidelines for the Promotion of Agriculture Tourism in Rai Cherntawan
Inaternational Meditation Center, Huaysak, Chiang Rai Province
ชลธิชา รอดหิรัญ1* และ วารัชต์ มัธยมบุรุษ2
Chonticha Rodhiran1* and Warach Madhyampurush2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย แบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือ เชิง ปริมาณและเครื่องมือ เชิงคุ ณภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่
เชิญตะวัน ตาบลห้วยสัก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์
วิปัส สนาสากลไร่ เชิญตะวั น ต าบลห้ ว ยสัก อ าเภอเมือ ง จั ง หวั ด เชีย งราย 3) เพื่อ เสนอแนวทางการส่ งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตาบลห้วยสัก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผลการศึกษา พบว่า บริบทศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันเริ่มต้นจากการการจัดกิจกรรมการวิปัสสนาและ
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปเยี่ยมชม โดยแบ่งพื้นที่เป็น 2 คือ 1) ส่วนทามาหากิน เป็นแปลง
เกษตรอินทรีย์และ 2) ส่วนทามาหาธรรม คือ ส่วนของปริศนาธรรมและงานวิปัสสนา การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์
วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน เริ่มต้นจากแนวความคิดการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์วถิ ีพุทธแก่เกษตรกรและผู้สนใจ
โดยให้ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันเป็นต้นแบบและมีการจัดหลักสูตรนักเรียนชาวนาเพื่อให้เกษตรกรที่สนใจการ
ทาเกษตรอินทรีย์เข้าร่วม เป็นหลักสูตร 1 ปี โดยมีกิจกรรมการทาแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ โรงเห็ดอารมณ์ดี แปลง
ผักหมุนเวียน โรงแยกขยะ โรงไส้เดือนและร้านจาหน่วยสินค้าเกษตร การประเมินของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศูนย์
วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันโดยรวม พบว่า มีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีศักยภาพสูงสุดคือ ศักยภาพด้าน
การดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวและด้านที่มีศักยภาพต่าสุดคือศักยภาพด้านการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว การ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญโดยรวม พบว่า มีศักยภาพอยูใ่ นระดับสูง ด้านที่มีศักยภาพภาพสูงสุดคือด้านการดึงดูดใจและ
ที่มีศักยภาพต่าสุดคือศักยภาพด้านการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว ความต้องการของนักท่องเที่ยวจากองค์ประกอบ
4As ได้แก่1) ด้านสิ่งดึงดูด 2) ด้านการเข้าถึง 3) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและ4)ด้านกิจกรรม พบว่าความต้องการ
โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยด้านการเข้าถึง (Accessibility) ระดับสูงเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือด้านกิจกรรม (Activity)
ด้านสิ่งดึงดูดใจ (Attractions) และด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Amenity) ตามลาดับ กิจกรรมของศูนย์วปิ ัสสนาสากล
ไร่เชิญตะวันที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจโดยรวมอยู่ในระดับสูงคือ กิจกรรมการเข้าพบพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เป็น
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อันดับ 1 รองลงมาเป็นกิจกรรมเยี่ยมชมหอศิลป์ ปริศนาธรรมภายในศูน ย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันและเยี่ยมชม
กิจกรรมโรงเรียนชาวนาเป็นอันดับรองลงมา
แนวทางส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรของศู น ย์วิปัส สนาสากลไร่ เชิญ ตะวั น ด้ า นการเข้ า ถึ ง แหล่ ง
ท่องเที่ยว (Accessibility) เพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญ
ตะวั น ตามแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและจุ ด สาคัญ ในจัง หวั ด เชีย งราย เช่น สนามบิ น เชีย งราย สถานีข นส่ ง ประจาจังหวัด
ห้างสรรพสินค้า วัดร่องขุ่น ไร่ชาฉุยฟง เพื่อเพิ่มช่องทางการให้ขอ้ มูลการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิปัสสนาฯ และมี
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค เว็ปไซด์โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้มี
ความทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายตลอดเวลา ด้านกิจกรรม (Activity) เพิ่มกิจกรรมเชิงเกษตรที่นักท่องเที่ยวทั่วไป
สามารถเข้าร่วมได้ เช่น กิจกรรมเก็บผลผลิตตามฤดูกาล มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้สามารถให้ข้อมูลเบื้องต้น หรือ
มัคคุเทศก์เกษตรกร ที่มาจากเครือข่ายนักเรียนชาวนาที่มีความพร้อมสามารถให้ความรู้และสาธิตกิจกรรมเกษตร
นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจได้ มีการเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับกิจกรรมหลักของศูนย์วิปัสสนาคือ
กิ จ กรรมการภาวนา เช่น การจั ด ให้ มีก ารจั ด อบรมการเพาะเห็ ด อารมณ์ ดีแ ละมีการสอนการภาวนาในระหว่าง
กระบวนการการอบรม เป็นต้น ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Amenity) ปรับปรุงป้ายสื่อความตามจุดต่าง ๆ อธิบาย
ความหมายและความสาคัญของจุดท่องเที่ยวแต่ละจุดทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งจัดทาคู่มือการ
ท่องเที่ยวภายในศูนย์ฯให้กับนักท่องเที่ยว เพิ่มที่พักตามจุดและทางเดินร่มตามเส้นทางการท่องเที่ยว มีการปรับปรุง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ห้องน้า ทางเดิน ป้ายบอกทางหรือป้ายสื่อความหมายภายในแหล่งท่องเที่ยวบริการ
นักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอและมีความสอดคล้องกับกิจกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ มีการจัดอบรมเครือข่ายนักเรียน
ชาวนาหรือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนชาวนาสร้าง มัคคุเทศก์เกษตรกร ทาหน้าที่ให้ความรู้และนาชมแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วเชิง เกษตรภายในศู น ย์ฯ ด้ า นสิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจทางการท่ อ งเที่ ย ว (Attractions) สร้ า งกิ จ กรรมเชื่อ มการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับกิจกรรมอื่น ๆ ในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ขยายพื้นที่การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรผสมผสานไปกับพื้นที่ส่วนทามาหาธรรมโดยจัดทาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน เช่น การนางานพุทธศิลป์ไปจัดวางตามจุดต่ าง ๆ ที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและมีการทากิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในส่วนพื้นที่ปริศนาธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับการท่องเที่ยวเชิงศาสนาเข้า
ด้วยกันและวางแผนปรับปรุงและพัฒนาจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในศูนย์วิปัสสนาให้มคี วามสวยงามอยู่ตลอดเวลา
คาสาคัญ: การท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไร่เชิญตะวัน

Abstract
This research used both quantitative and qualitative research. The purpose of the research were 1 ) to
study the context and potential of Agrotourism in Rai Cherntawan International Meditation Center Huaysak, Muang
District, Chiang Rai province. 2) to study tourists demand of Agrotourism in Rai Cherntawan International Meditation
Center Huaysak, Muang District, Chiang Rai province. 3) to propose the promotion of Agrotourism in Rai
Cherntawan International Meditation Center Huaysak, Muang District, Chiang Rai province.
The results showed that the context of Rai Cherntawan began from general activities, meditation and the
interest from tourists to visit. Rai Cherntawan was devided to Organic farming zone and Dhamma puzzle and
meditation zone. Agrotourism of Rai Cherntawan was started with the promotion of Organic Farming Buddhist Way
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to farmers and those interested which had pattern from Rai Cherntawan and a year course Farmer student for
the farmer who interest organic farming. The activeities are doing organic agricultural demonstration plot,
Mushroom house, Vegetable rot, Waste superheating plant, Earthworm manure fertilizer and agricultural products
shop. The evaluation of broad and officer about tourist attractions competency in Rai Cherntawan found that had
a moderate potential. An attractiveness of tourism location had maximum potential while tourist attraction service
had lowest potential. At the point of the experts, there were high potential. The maximum potential was
attractiveness while the lowest potential was a support of tourist attraction.
The demand of tourist from the element of 4As were 1) Attractions 2) Accessibilities 3) Amenities and 4)
Activities, were found that the overall demand is high. The highest demand was Accessibilities, secondly was
Activities, thirdly was Attractions and the last one was Amenities. Rai Cherntawan’s activities that tourists interested
in highest level was meeting Phramaha Vudhijaya Vajiramedhi then visiting museum, Dhamma puzzle and visiting
Farmer student’s activities.
The ways to promote activities of agrotourism in Rai Cherntawan in the part of accessibilities are adding
activities advertising broads in tourist attraction and important point in Chiang Rai, for example, the airport, bus
terminal, Wat Rong Khun, Choui Fong Tea to increase the way of information giving of agrotourism and another
way was public relations the activities by online media such as facebook, website which was updating the
information and easy to access. In the part of activities, to add agricultural activities that general tourist can join,
for example, keep the yield seasonal, receive primary information by Knowledgeable staff or farmer guide from
farmer student network that availability to give knowledge and demonstration. Tourists or interested were
connected between agrotourism activities and main activities of the center which was meditation such as adding
meditation practice in the process of mushroom cultivation training. To promote of amenity were improving the
signs, using both Thai language and foreign language to explain the meaning and significance of tourist attraction,
making guide book, increase enough rest area and shady route, improving basic public utility such as toilet, path,
signs in accord with agrotourism activities, training farmer student network or famer to built farmer guide for giving
information and guiding the tourists. In the part of the attraction, should be link agrotourism with Rai Cherntawan’s
activities, expand area of agrotourism activities and connect routes such as putting Buddhist art in the area of
agrotourism activities or doing activities in dhamma puzzle area to connect agrotourism with spiritual tourism,
planning to improve and develop the tourist attraction in Rai Cherntawan to be more beautiful all the tim.
Keywords: Agro-Tourism /Agriculture tourism, Rai Cherntawan

บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและมีอัตรา
การขยายตัวขึ้นและมีแนวโน้มการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ วภายในสิบปี (กระทรวงการท่อ งเที่ ยวและกีฬ า, 2558)
พฤติ ก รรมการแสวงหาการท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการทางการท่ อ งเที่ ย วท าให้
ผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวหันมาให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ ยวให้มีความดึงดูดและ
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หลากหลาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะกระแสการท่องเที่ยวที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บวิถี ชีวิต และวั ฒนธรรมที่ ได้ รับความสนใจกลายเป็ นกระแสการท่ อ งเที่ ย วรู ปแบบใหม่ ๆ โดยใช้ฐาน
ทรัพยากรที่มีอยูเ่ ดิม เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้า
มาเยี่ยมชม อีกทัง้ ยังเป็นต้นแบบการเรียนรู้ดา้ นการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานโดยใช้หลักธรรมเป็นตัวชี้นาจาก
มูลนิธิจัดการสิ่งแวดล้อม (มูลนิธิ 3R) และมีการส่งเสริมการสร้างการทาเกษตรปลอดสารโดยนาหลักทางพุทธศาสนา
เข้าใสใช้เรียกว่า พุทธเกษตรอินทรีย์ มีการแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนทามาหาธรรม ประกอบด้วย หอศิลป์
ว.วชิรเมธี ซึ่ ง รวบรวมผลงานด้ า น พุ ทธศิล ป์ หรือ ศิล ปะที่ ส่ือ ความหมายในทางพระพุ ทธศาสนามาไว้ , สนาม
จิ น ตนาการหรือ ส่ว นของปริ ศนาธรรมตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อ มที่ อุ ดมสมบู รณ์ ของธรรมชาติ 2) ส่ ว นทามาหากิน
ดาเนินการโดยมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือก มีการจัดตั้งโรงเรียนชาวนาพุทธ
เศรษฐศาสตร์ หรือ โรงเรียนชาวนา ประกอบด้วยแปลงเกษตรสาธิตนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับ
ความสนใจจากนักท่องเที่ยว และเป็นแหล่งศึกษาดูงานที่มกี ารเยี่ยมชมจากหลายหน่วยงานอีกด้วย ซึ่งสามารถพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ ปัญหาของแหล่งท่องเที่ยวคือ ยังขาดการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวที่
ชัดเจนและขาดบุคคลากรนาเที่ยวในส่วนต่าง ๆ ทาให้นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนประสบปัญหาเรื่องการเดินทางมา
ท่องเที่ยวเยี่ยมชมได้ไม่ครบ ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ครบวงจรอาจทาให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งเรียนรู้
ใหม่ ๆ ขึน้ ให้กับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการส่งเสริมกิจกรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิปัสสนา
สากลไร่เชิญตะวัน ตาบลห้วยสัก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ในการพัฒนากิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิปัส สนาสากลไร่เชิญตะวั นให้เข้ากั บกิจกรรมและแผนกลยุ ทธการพัฒนา เพื่อ
ส่งเสริมให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและนาไปเป็นแนวทางในการกาหนดรูปแบบการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสมในพื้นที่ต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตาบล
ห้วยสัก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตาบล
ห้วยสัก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตาบลห้วย
สัก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ศักยภาพการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
1. ด้านสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว
2. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
4. ด้านกิจกรรม
ความต้องการของนักท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
ของศูนย์วิปสั สนาสากลไร่เชิญตะวัน
1. ด้านสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว
2. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
4. ด้านกิจกรรม

แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรของศูนย์วปิ ัสสนาสากลไร่เชิญ
ตะวัน
1. ด้านสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว
2. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
4. ด้านกิจกรรม

วิธีวิทยาการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 บริบทและศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์
วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตาบลห้วยสัก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษา ด้วยวิธีการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์
ประชากร
1. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 9 คน ซึ่ง ใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (สุวิมล ติรกานันท์.
2557, หน้า 170) ได้แก่
1.1 พระภิกษุสงฆ์ จานวน 3 รูป 1) เป็นผู้บริหารระดับสูงของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิ ญตะวัน และเคย
ช่วยงานศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันไม่น้อยกว่า 9 ปี และ 3) พระวิทยากรผู้ร่วมทากิจกรรมร่วมกับศูนย์วิปัสสนา
สากลไร่เชิญตะวันไม่น้อยกว่า 3 ปี
1.2 ผู้จัดการหรือหัวหน้างานฝ่ายบุคลากรของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จานวน 2 คน และเคย
ช่วยงานศูนย์วปิ ัสสนาสากลไร่เชิญตะวันไม่น้อยกว่า 9 ปี
1.3 บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันไม่น้อยกว่า 3 ปี
จานวน 4 คน
2. ผู้เชี่ยวชาญทาการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จานวน
11 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure Interview) กาหนดประเด็นเกี่ยวกับบริบทและศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศกึ ษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังนี้
1.ดาเนินการสัมภาษณ์ พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการหรือหัวหน้างานฝ่ายบุคลากร และ
บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยววิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน รวมจานวน 9 รูป/คน ด้วยตนเอง
2.ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล นามาวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปข้อมูลในลักษณะของการบรรยาย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ศูนย์วปิ ัสสนา
สากลไร่เชิญตะวัน ตาบลห้วยสัก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันตาบลห้วยสัก
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560-พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่ทราบ
จานวนที่แน่นอน
2.กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตาบลห้วยสัก อาเภอ
เมืองจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่ทราบจานวนที่แน่นอน การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ ม
ตั ว อย่า งแบบไม่ใ ช้ ค วามน่า จะเป็ น (none-probability sampling) (สุ วิม ล ติรกานั น ท์ , 2557, หน้า 170 -171) การ
คานวณหาจานวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสาหรับการวิจัย โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 pp.
886-887) แบบไม่ทราบจานวนประชากร โดยกาหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 กาหนดค่าความคลาดเคลื่อ น
เท่ากับ 0.05
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยทาการสอบถามนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
ศูนย์วปิ ัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ตอนที่ 3 ความต้องการของท่องเที่ยวเชิงเกษตร แบ่งเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านสิ่งดึงดูดใจ 2) ด้านการ
เข้าถึง 3) ด้านการบริการทางการท่องเที่ยว และ 4) ด้านกิจกรรม และ ความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการส่ งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญ
ตะวัน ตาบลห้วยสัก อาเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
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ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากห้องสมุดของสถาบัน การศึกษาต่าง ๆ หน่วยงานของ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเว็บไซต์เกี่ยวกับ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อทานิยามศัพท์เฉพาะและนามาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. กาหนดกรอบแนวคิดเพื่อสร้างข้อคาถามให้ครอบคลุมความต้องการของนักท่องท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
ศูนย์วปิ ัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตาบลห้วยสัก อาเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
3. สร้างแบบสอบถามจากข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมดให้ตรงกับเนื้อหาแล้วนาแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบ แก้ไขเนื้อหาและการใช้ภาษา ปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม
4. นาแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ความสมบูรณ์ และความครอบคลุมของเนื้อหา โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (สุวิมล ติรกานันท์ ,
2557, หน้า 148)
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค่าสถิติความถี่ (Frequency) 2. การหาค่าร้อยละ (Percentage) 3. การหาค่าเฉลี่ย (Mean) 4. การหาค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 5. การหาค่า T-test, F-test
การเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามนักท่องเที่ยวจานวน 400 ชุด โดยการสุ่มตัวอย่างตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (noneprobability sampling) (สุวิมล ติรกานันท์, 2548) การคานวณหาจานวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสาหรับการวิจัย โดย
ใช้สูตรไม่ทราบจานวนประชากรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 pp. 886-887) กาหนดค่าความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95 ทาการแจกแบบสอบถาม 400 ชุด ได้รับคืนมา 400 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์ แล้วนามาแปลผลทาง
สถิตได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผล
ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายตามเกณฑ์ดังนี้ (ชูศรี วงค์รัตนะ, 2553, หน้า 69)
4.21 – 5.00 ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.41 – 4.20 ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
2.61 - 3.40 ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.81 - 2.60 ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับต่า
1.00 - 1.80 ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับต่าสุด
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์
วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตาบลห้วยสัก อาเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
นาผลการวิเคราะห์ จากขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรและประชุมร่วมกับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันเพื่อยืนยัน ความถูกต้องและ
กาหนดแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
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ผลการศึกษา
วัตถุประสงค์ที่ 1 บริบทและศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
ตาบลห้วยสัก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
บริบทและศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ก่อตั้งเป็นศูนย์วิปัสสนาหรือเพื่องาน
ภาวนา การท่ อ งเที่ ย วเชิง เกษตรของศู น ย์วิ ปัส สนาสากลไร่ เ ชิญ ตะวั น มีจุ ด เริ่ ม ตั น จากแนวคิ ด เรื่อ งการส่ ง เสริ ม
การเกษตรจึงได้มีการจัดพื้นที่เป็น 2 ส่วนคือ 1) ส่วนทามาหากิน และ 2) ส่วนทามาหาธรรม ซึ่งพื้นที่ทั้งสองส่วนมีการ
ผสมผสานเรื่องการเกษตรและงานพุทธศิลป์เป็นองค์ประกอบ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธและกระแสรักษ์
สุขภาพที่กาลังได้รับความนิยมทาให้เกิดความสนใจในการเดินทางมาเยี่ยมชมกระบวนการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์
วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันแบ่งตามประเภทของ
นักท่องเที่ยว 1) นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเองจะเดินชมแปลงเกษตรอินทรีย์สาธิตและกระบวนการทางการเกษตรอื่น ๆ
เช่น โรงเห็ด โรงขยะ แปลงนา โรงขยะ โรงปุ๋ยชีวภาพและแปลงเกษตรอินทรีย์หมุนเวียนเป็นลักษณะการเที่ยวชมและ
จบที่ร้านค้าจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 2) นักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่ม มีการติดต่อประสานงานมาจะมีการเดิน
ชมกิจกรรมทางการเกษตรและมีการลงมือปฏิบัตหิ รือมีส่วนร่วมในการบวนการทาเกษตรอินทรีย์
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันมีจุดเด่นเรื่อง ความดึงดูดใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวคือ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นบุคคลที่มีช่ือเสียงและแนวความคิดเรื่องการเชื่อมโยงกิจ กรรม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับการวิปัสสนาหรือ การทาเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธความโดดเด่นด้านการผสมผสานงานพุทธ
ศิลป์และสิ่งก่อสร้างที่มีความแตกต่างโดยการผสมผสานศิลปะล้านนากับงานสไตล์เซนตามหลัก ง่าย งาม ธรรมดา
การเชื่อมโยงกิจกรรมการเกษตรเข้ากับกิจกรรมอื่น สิ่งที่ต้องการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วปิ ัสสนา
สกลไร่เชิญตะวันคือ 1) จานวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการบริการทางการท่องเที่ยว เช่น ขาดเจ้าหน้าที่ประจาจุด
ประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่บริการนาเที่ยวเพื่ออธิบายจุดท่องเที่ยวของศูนย์วิปัสสนาฯ 2) ขาดป้ายสื่อความหมาย
อธิบายตามจุดต่าง ๆ และควรเพื่อเติมจุดติดตั้งแผนที่ไร่เชิญตะวัน 4) ขาดคู่มือการท่องเที่ยวในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่
เชิญตะวัน และที่พักที่ยังไม่มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 5) มีการจัดสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแต่ยัง
ต้องปรับปรุงแก้ไขให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
แนวทางและแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ทางการส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พบว่า ควรมีการปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงและเพิ่มเติมป้ าย
สื่อความหมายและแผนที่ พัฒนากิจกรรมโดยเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น พัฒนาด้านการเข้าถึงทัง้
เรื่องข้อมูลผ่านสื่อและการให้ข้อมูลอธิบายจุดต่าง ๆ เพิ่มที่พักนักท่องเที่ยวทั้งจุดพักระหว่างเดินทางท่องเที่ยวตามจุด
ต่าง ๆ และที่พักสาหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการค้างคืน มีการเพิ่มจุดท่องเที่ยวในโซนเกษตรให้มี และทาให้ครบวงจรคือ
เรียนรู้ ดูงาน บ้านพัก เพื่อความน่าสนใจเป็น จุดเด่น จุดเน้น จุดขายและปรับปรุงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
ต้นแบบ
การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน พบว่า ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ มีความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วปิ ัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน โดยรวมทั้ง 4 ด้าน มีค่าแปลผล
อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร (  = 3.63, S.D. = 0.63) มีค่าแปลผลอยู่ในระดับสูง รองลงมาคือ ด้านการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร (  = 3.31, S.D. = 0.68) มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการบริหาร
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จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (  = 3.27, S.D. = 0.54) มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่ เชิญตะวัน ในศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีค่าแปรผลอยู่ใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อที่ 2 ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวมีทัศนียภาพที่มีความ
สวยงาม ตกแต่งภูมทิ ัศน์กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม มีค่าแปลผลอยู่ในระดับสูงสุด (  = 4.81, S.D. = 0.40) และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือข้อที่ 8 ได้แก่ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเหมาะ สมกับผลผลิตแต่ละ
ฤดูกาล มีค่าแปลผลอยูใ่ นระดับสูง (  = 3.63, S.D. = 0.67 )
วัตถุประสงค์ที่ 2 ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรในศูนย์วิปัสสนา
สากลไร่เชิญตะวัน ตาบลห้วยสัก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 มีอายุ
ตัง้ แต่ 31-40 ปีจานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24. มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8
ส่วนใหญ่เดินทางมาเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันครั้งแรก จานวน 220 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.0ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันพร้อมครอบครัว จานวน
174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 มีผู้ร่วมเดินทางจานวน 2–5 คน จานวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 มารถยนต์ส่วน
บุคคล จานวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 ทราบข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต จานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ
50.0 และไม่พักค้างคืน จานวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 75.2 ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าพบและฟังธรรมจากท่าน
ว.วชิรเมธี (  = 4.17, S.D.= 0.85) เดินชมปริศนาธรรมจุดต่าง ๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยว (  = 4.17, S.D. = 0.80) ได้เที่ยว
ชมหอศิลป์ ว.วชิรเมธี (  = 4.02, S.D.= 0.81)
1. ด้านสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ค่าแปลผลอยู่ในระดับสูง (  = 4.04, S.D. = 0.56) เรียงตามลาดับ
ได้แก่ ต้องการให้แหล่งท่องเที่ ยวมีความสวยงามด้า นสถาปัต ยกรรมและอาคาร เพิ่มจุดปริศนาธรรมให้ มีค วาม
น่าสนใจ และต้องการได้เข้าพบท่าน ว.วชิรเมธี
2. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ค่าแปลผลอยู่ในระดับสูง (  = 4.12, S.D. = 0.60) เรียงตามลาดับ ได้แก่
ต้องการให้มีป้ายประชาสั มพั นธ์ แหล่ง ท่ องเที่ ยวตามสถานที่สาคัญ ภายนอกแหล่งท่ องเที่ย ว การคมนาคมมีความ
สะดวกสบายเข้าถึงได้ทุกฤดูกาล และข้อมูลสถานที่ตั้งมีความชัดเจนเข้าถึงได้ง่าย ส่วนข้อที่มีค่าแปลผลต่ากว่าตัวแปรอื่น
คือ เส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีความปลอดภัย
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ค่าแปลผลอยูใ่ นระดับสูง (  = 4.07, S.D. = 0.57) เรียงตามลาดับ ได้แก่
ต้องการให้มีป้ายแนะนาสถานที่ภายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีความชัดเจน รองลงมาห้องน้ามีความสะอาดและ
เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวและ มีที่พักรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสม สะอาด ตามลาดับ
4. ด้านกิจกรรม ค่าแปลผลอยูใ่ นระดับสูง (  = 4.11, S.D. = 0.65) เรียงตามลาดับได้แก่ ต้องการให้กจิ กรรม
สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ต้องการให้มีกิจกรรมที่มีความเหมาะสม และต้องการให้มีกิจกรรมที่ให้
ความเพลิดเพลินได้ชื่นชมวิถีชีวิตของเกษตรกรจังหวัดเชียงราย ตามลาดับ
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วัตถุประสงค์ที่ 3 เสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เ ชิญ
ตะวัน ตาบลห้วยสัก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
1. ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ ว (Attractions) สร้างกิจกรรมเชื่อมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยง
กับกิจกรรมอื่น ๆ ในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ขยายพื้นที่การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานไป
กับส่วนทามาหาธรรมโดยจัดทาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น การนางาน
พุทธศิลป์ไปจัดวางตามจุดต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและมีการทากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน
ส่วนพื้นที่ปริศนาธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิง เกษตรกับการท่องเที่ยวเชิงศาสนาเข้าด้วยกัน และวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในศูนย์วิปัสสนาให้มคี วามสวยงามอยู่ตลอดเวลา
2. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) เพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตามแหล่งท่องเที่ยวและจุดสาคัญในจังหวัดเชียงราย เช่น สนามบิน
เชีย งราย สถานีข นส่ ง ประจาจัง หวั ด ห้ า งสรรพสิ น ค้ า วั ด ร่ อ งขุ่ น ไร่ ชาฉุ ย ฟง เพื่อ เพิ่ม ช่อ งทางการให้ข้ อ มูลการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิปัสสนาฯ และมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผ่านสื่อออนไลน์ เช่น
เฟสบุ๊ค เว็ปไซด์โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้มคี วามทันสมัยและเข้าถึงได้งา่ ยตลอดเวลา
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Amenity) ปรับปรุงป้ายสื่อความตามจุดต่าง ๆ อธิบายความหมายและ
ความสาคัญของจุดท่องเที่ยวแต่ละจุดทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้ด้วย
ตัวเอง และจัดทาคู่มือการท่องเที่ยวภายในศูนย์ฯให้กับนักท่องเที่ ยว เพิ่มที่พักตามจุดและทางเดินร่มตามเส้นทางการ
ท่องเที่ยว มีการปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ห้องน้า ทางเดิน ป้ายบอกทางหรือป้ายสื่อความหมายภายใน
แหล่งท่องเที่ยวบริการนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ มีการจัดอบรมเครือข่ายนักเรียนชาวนาหรือเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนชาวนาสร้าง มัคคุเทศก์เกษตรกร ทาหน้าที่ให้ความรู้และนาชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายใน
ศูนย์ฯ โดยสามารถนาชมและอธิบายความหมายของจุดต่าง ๆ ที่ทางศูนย์ฯ เปิดให้เข้าชมได้ด้วย
4. ด้านกิจกรรม (Activity) เพิ่มกิจกรรมเชิงเกษตรที่นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ เช่น กิจกรรม
เก็บผลผลิตตามฤดูกาล โดยมีเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้เบื้องต้นและสาธิตวิธีการให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจ เช่น
กิจกรรมเห็ดอารมณ์ดี มีการจัดทาจุดให้ความรู้แบบป้ายหรือนิทรรศการเกี่ยวกับ เห็ด ทั้งกระบวนการเพาะ การสร้าง
โรงเรือน ขั้นตอนการทาก้อนเห็ด วิธีการดูแลผลผลิตและมีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้สามารถให้ข้อมูลเบื้องต้น หรือ
มัคคุเทศก์เกษตรกร ที่มาจากเครือข่ายนักเรียนชาวนาที่มคี วามพร้อมสามารถให้ความรู้และสาธิตการทาก้อนเห็ดแก่
นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจได้ มีการเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับกิจกรรมหลักของศูนย์วิปัสสนาคือ
กิ จ กรรมการภาวนา เช่น การจั ด ให้ มีก ารจั ด อบรมการเพาะเห็ ด อารมณ์ ดีแ ละมีการสอนการภาวนาในระหว่าง
กระบวนการการอบรม เป็นต้น

สรุปผลและอภิปรายผล
บริบทและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยงเชิงศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประเมินศัก ยภาพแหล่งท่อ งเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์วิปัสสนาสากลไร่ เชิญตะวัน มี
ศักยภาพโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการดึงดูดใจของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รองลงมา ด้านการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รองลงมา ด้านการรองรับของ
แหล่งท่องเที่ยว และ ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้เชี่ยวชาญประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิง
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เกษตรศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันว่า มีศั กยภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รองลงมา ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
รองลงมา ด้านการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ ด้านการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเกษตร
ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
ผลการวิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิปัสสนาสากล
ไร่เชิญตะวัน พบว่า โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับสูง เนื่องจาก กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีความน่าสนใจ
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีรูปแบบเหมาะสม เช่น
กิจกรรมการเก็บผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล กิจกรรมโรงเห็ดการผลิตเห็ดอินทรีย์ซึ่งมีการเปิดธรรมะให้เห็ดฟัง
ทุก รวมถึงการนาเศษอาหารและเศษผักที่เหลือทิ้งจากห้องครัวมาเป็นอาหารสาหรับเลี้ยงไส้เดือน นาไปทาเป็นปุ๋ย
หมักมูลไส้เดือน และน้าฉี่ไส้เดือน ซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง นามาใช้สาหรับแปลงเกษตรอินทรีย์ภายใน
ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และโครงการไข่ทองคา เพราะเป็นกิจกรรมให้ความเพลิดเพลิน สอดคล้องกับ ศูนย์
ประสานงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตร (2544) กล่าวว่า รูปแบบการท่องเที่ยวที่จะทาให้มีรายได้กระจายไปยัง
ท้องถิ่นอย่างแท้จริงจากการนานักท่องเที่ยวไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนรวมทั้งได้พักผ่อนและความเพลิดเพลิน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปองพล ธวัลหทัยกุลและคณะ (2550) ศึกษาเรื่อง แนวทางในการพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวต้องการมากที่สุดคือกิจกรรม
พักผ่อนหย่อนใจ
1. ด้านการเข้าถึง (Accessibility) มีค่าแปลผลอยู่ในระดับสูง (  = 4.12, S.D. = 0.60) เนื่องจาก สิ่งสาคัญ
ที่จะช่วยทาให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน คือมีระบบการคมนาคมขนส่งที่ตี สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาศูนย์ วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน แบบส่วนตัวหรือ
ครอบครัวโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งทางศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน มีป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตาม
สถานที่สาคัญ แต่เส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรควรมีการปรับปรุงในด้านป้ายบอกทางเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรและการบริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวด้านการจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว สอดคล้องกับแนวคิดของ
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ที่กล่าวว่า ทรัพยากรท่องเที่ยวจะต้องมีเส้นทางคมนาคมที่ เข้าถึงเป็นปัจจั ยส าคั ญ
สามารถเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง สอดคล้องกับงานวิจัยของ วารุณี เกตุสะอาด (2554) ได้ศึกษาเรื่อง
การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของพื้นที่เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า แหล่ง
ท่องเที่ยวหลักด้านความปลอดภัยของแหล่งเกษตรกรรมและด้านสิ่งอานวยความสะดวก พื้นฐานตามลาดับศักยภาพ
ต่าที่จะต้องปรับปรุงในด้านป้ายบอกทางเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและด้านการบริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ด้านการจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ ยว สาหรับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพบว่าควรได้รับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งด้านความรู้และงบประมาณจากภาครัฐในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและการประชาสัมพันธ์
แก่นักท่องเที่ยวการจัดหาพื้นที่ลานจอดรถห้องน้า การจัดทาป้ายบอกทางและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว
เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น
2. ด้านกิจกรรม (Activity) พบว่า มีค่าแปลผลอยูใ่ นระดับสูง (  = 4.11, S.D. = 0.65) เนื่องจาก นักท่องเที่ยว
ต้องการเรียนรู้กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ และเห็นว่ากิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีการบูรณาการพุทธธรรมเข้ากับทุกกิจกรรมอย่างเหมาะสม รวมถึงกลุ่มพระสงฆ์ที่มาศึกษา
เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธสามารถนาความรู้จากการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสอนธรรมะและพัฒนาชุมชนได้ สอดคล้องกับ (กรมการท่องเที่ยว, 2557) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ กล่าวว่า
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เดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งเกษตรด้วยวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและเพื่อการแสวงหา
ความรู้ทางการเกษตร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปองพล ธวัล หทัยกุลและคณะ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพราะความสนใจด้านวิถีชีวิตเกษตรกรรม
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ (Amenity) พบว่า มีค่าแปลผลอยู่ในระดับสูง (  = 4.07, S.D. =
0.57) เนื่องจาก นักท่องเที่ยวทั่วไปที่เดินทางมาศูนย์ฯ เพราะสนใจการเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ เพราะสามารถนาความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ แต่การเดินชมจุดต่าง ๆ ของไร่มักจะมีการประสานงานมาก่อน ก็จะมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่
ไว้ มีการบรรยายแนะนาสถานที่และก็เยี่ยมชมแปลงเกษตร ร่วมกิจกรรมเกษตร แต่ถ้าไม่มีการประสานงานมาก่อ น
อาจจะไม่มเี จ้าหน้าที่ให้บริการนาชมเพื่ออธิบายกิจกรรมเกษตร ซึ่งป้ายสื่อความหมายอธิบายตามจุดต่าง ๆ ยังมีน้อย
ขาดคู่ มือ การท่ อ งเที่ ย วในศู น ย์ฯ สอดคล้ อ งกั บ พยอม ธรรมบุ ต ร (2549) ได้ ก ล่ า วว่า สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่
ให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่างประทับใจ เพื่อให้นักท่องเที่ยวอยากจะ
ท่องเที่ยวนานขึ้นหรือกลับมาเที่ยวซ้าในโอกาสต่อไป ซึ่งสิ่ งอานวยความสะดวกที่สาคัญในแหล่งท่องเที่ยวด้านป้าย
ประกอบด้วยป้ายต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ป้ายแผนที่แสดงที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว ป้ายแผนที่
แสดง จุดที่น่าชมของแหล่งท่องเที่ยว ป้ายชี้ทางภายในแหล่งท่องเที่ยว ป้ายสื่อความหมาย ป้ายเตือนอันตรายกับ
ท่องเที่ยว ป้ายประกาศอื่น ๆ ที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวทราบ เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินันท์ พงศ์นิรันดร
และคณะ (2559) ได้ ศึ ก ษาเรื่อ ง แนวทางการพั ฒ นาศั ก ยภาพการจั ด การท่ อ งเที่ ย ว อ าเภอวั ง น้าเขี ย ว จั ง หวั ด
นครราชสี ม า พบว่า สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ ใ ห้ บริ ก ารอย่า งเพีย งพอและการเข้ า ถึ ง ที่ ส ะดวกเป็ น ปั จ จั ย ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ควรจัดให้มีระบบคมนาคมและการสัญจรที่งา่ ยต่อการเข้าถึง มีป้ายบอกทางที่
ชัดเจนเป็นระยะ จัดให้มีบริการที่ครอบคลุมและทั่วถึงและปลอดภัย
4. ด้านสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) มีค่าแปลผลอยูใ่ นระดับสูง (  = 4.04, S.D. = 0.56) เนื่องจาก ศูนย์วปิ ัสสนา
สากลไร่เชิญตะวันมีทัศนียภาพที่สวยงาม ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพราะมีการทาเกษตรอินทรีย์
วิถีพุทธผสมผสานงานพุทธศิลป์และสิ่งก่อสร้างที่มีความแตกต่างโดยการผสมผสานศิลปะล้านนากับงานสไตล์เซน
ตามหลัก ง่าย งาม ธรรมดา เชื่อมโยงกิจกรรมการเกษตรเข้ากับกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กิจกรรมวิปัสสนา กิจกรรมวัน
สาคัญต่าง ๆ กิจกรรมโยคะนานาชาติประจาปี สอดคล้องกับ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ได้กล่าวว่า สิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยว (Attraction) เป็นสิ่งที่ทาให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแล้วเกิดความประทับใจ อาจ
เป็นสิ่งที่ทาให้ความรู้และความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวย่อมมีความแตกต่างกันไป
ตามความต้องการและความสนใจของนักท่องเที่ยวแต่ละคนแต่ละกลุ่ม สอดคล้องงานวิจัยของ สุจิตราภรณ์ จุสปาโล
(2558) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนบ้านบางเหรียงใต้ อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
พบว่า ศักยภาพในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรพอเพียง มีศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ย วเชิง
เกษตร สามารถนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนารายการนาเที่ยวบนฐานการรักษาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุ ม ชนเชิ ง อนุ รั ก ษ์ บ นวิ ถี ค วามพอเพี ย งเพื่ อ เสริ ม สร้ า งรายได้ ใ ห้ ชุ ม ชน ซึ่ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะได้ มี โ อกาสสั ม ผั ส กั บ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ วิถีการดารงชีวิตของเกษตรกรที่มีการผสมผสานกิจกรรมต่าง ๆ
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ข้อเสนอแนะจากนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
นักท่องเที่ยวต้องการให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน
มากกว่านีแ้ ละมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเกษตรหรือมีการลงมือทา มีการสาธิตการเพาะพันธ์เห็ดนางฟ้าภูฐาน
และการสาธิตเพาะพันธุ์ไส้เดือน กิจกรรมการทอผ้า กิจกรรมการจักรสาน เนื่องจาก นักท่องเที่ยวทั่วไปที่เดินทาง
มายังศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปไม่มีการติดต่อประสานงาน
เพื่อเข้าชมกระบวนการและการสาธิตกระบวนการทางการเกษตรของศูนย์ฯ จึงทาให้ไม่ได้เข้าร่วมในช่วงที่ทางศูนย์ฯ มี
กิจกรรมและทาให้ไม่ทราบว่าทางศูนย์มีกิจกรรมและเปิดให้เข้าร่วมช่วงใดบ้าง นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังศูนย์
วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และต้องการเจ้าหน้าที่ที่มคี วามรู้เพื่อให้บริการข้อมูลเพิ่มเติมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ความต้อ งการให้ มีก ารทาการประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ ต่า ง ๆ เพื่อ ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ ง่ า ยอาจเพราะการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักของทางศูนย์วปิ ัสสนาสากลไร่เชิญตะวันไร่เชิญตะวัน มีช่องทางหลักคือ ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ ค (Face Book) และกลุ่มไลน์ (Line) โดยประชาสัมพันธ์เรื่อง กิจกรรมงานวิปัสสนาเป็นหลัก
ดังนัน้ นักท่องเที่ยวทั่วไปจึงยังไม่ได้รับข่าวสารเรื่องกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วถิ ีพุทธจากสื่อดังกล่าว รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการจัดงานเกษตรประจาปี หรือช่วงเทศกาลของพืชผัก ผลไม้ เพิ่มความหลากหลายของการจัดแสดง
สินค้าผลผลิตแปรรูปการเกษตรของทางศูนย์ และมีการปลูกพืชผลทางการเกษตรตามฤดูกาลที่จัดเจน มีการจัดตลาด
นัดการเกษตรของ นักเรียนชาวนา ให้มีจุดจาหน่ายที่ชัดเจน ควรมีการเลี้ยงสัตว์ และมีการให้อาหารสัตว์เลี้ยง อยาก
เห็นถึงวิถีชีวิตการเกษตร ของชุมชน หมู่บ้าน และเกษตรกรที่ชัดเจนมากกว่านี้ มีการจัดทาตารางกิจกรรมรายปีของ
ทางไร่ มีการจัดกิจกรรมการเก็บผลผลิตประจาฤดูกาลของผลผลิตนัน้ ๆ
วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์
วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตาบลห้วยสัก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
แนวทางส่งเสริ ม การท่ องเที่ ยวเชิง เกษตรของศูน ย์วิปัส สนาสากลไร่ เชิญ ตะวั น ด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว (Accessibility) เพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญ
ตะวั น ตามแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและจุ ด สาคัญ ในจัง หวั ด เชีย งราย เช่น สนามบิ น เชีย งราย สถานีข นส่ ง ประจาจังหวัด
ห้างสรรพสินค้า วัดร่องขุ่น ไร่ชาฉุยฟง เพื่อเพิ่มช่องทางการให้ขอ้ มูลการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิปัสสนาฯ และมี
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค เว็ปไซด์โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้มี
ความทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายตลอดเวลา ด้านกิจกรรม (Activity) เพิ่มกิจกรรมเชิงเกษตรที่นักท่องเที่ยวทั่วไป
สามารถเข้าร่วมได้ เช่น กิจกรรมเก็บผลผลิตตามฤดูกาล มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้สามารถให้ข้อมูลเบื้องต้น หรือ
มัคคุเทศก์เกษตรกร ที่มาจากเครือข่ายนักเรียนชาวนาที่มีความพร้อ มสามารถให้ความรู้และสาธิตกิจกรรมเกษตร
นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจได้ มีการเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับกิจกรรมหลักของศูนย์วิปัสสนาคือ
กิ จ กรรมการภาวนา เช่น การจั ด ให้ มีก ารจั ด อบรมการเพาะเห็ ด อารมณ์ ดีแ ละมีการสอนการภาวนาในระหว่าง
กระบวนการการอบรม เป็นต้น ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Amenity) ปรับปรุงป้ายสื่อความตามจุดต่าง ๆ อธิบาย
ความหมายและความสาคัญของจุดท่องเที่ยวแต่ละจุดทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งจัดทาคู่มือการ
ท่องเที่ยวภายในศูนย์ฯให้กับนักท่องเที่ยว เพิ่มที่พักตามจุดและทางเดินร่มตามเส้นทางการท่องเที่ยว มีการปรับปรุง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ห้องน้า ทางเดิน ป้ายบอกทางหรือป้ายสื่อความหมายภายในแหล่งท่องเที่ยวบริการ
นักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอและมีความสอดคล้องกับกิจกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ มีการจัดอบรมเครือข่ายนักเรียน
ชาวนาหรือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนชาวนาสร้าง มัคคุเทศก์เกษตรกร ทาหน้าที่ให้ความรู้และนาชมแหล่ง
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ท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในศูนย์ฯ โดยสามารถนาชมและอธิบายความหมายของจุดต่าง ๆ ที่ทางศูนย์ฯ เปิดให้เข้าชมได้
ด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attractions) สร้างกิจกรรมเชื่อมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงกับ
กิจกรรมอื่น ๆ ในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ขยายพื้นที่การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานไปกับ
พื้นที่ส่วนทามาหาธรรมโดยจัดทาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น การนางาน
พุทธศิลป์ไปจัดวางตามจุดต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและมีการทากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน
ส่วนพื้นที่ปริศนาธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิง เกษตรกับการท่องเที่ยวเชิงศาสนาเข้าด้วยกัน และวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในศูนย์วิปัสสนาให้มคี วามสวยงามอยู่ตลอดเวลา
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จัดทาปฏิทินและทาการเผยแพร่ให้สามารถเข้าถึงได้งา่ ย
1.2 ปรับปรุงเรื่องการบริการด้านนาชมและการให้ขอ้ มูล จุดสาคัญ โดยทาเป็นแผนที่ภาพและจัดทาเป็น
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความชัดเจน ระบุความหมายและอธิบายการเดินทางท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว
สามารถใช้เป็นคู่มือจัดทาซุ้มสาหรับวางคู่มือให้นักท่องเที่ยวสามารถหยิ บได้ง่าย เช่น ลานจอดรถ จุดประชาสัมพันธ์
สุญญตาคาร ร้านกาแฟต่าง ๆ หอศิลป์ บริเวณอาคารวิปัสสนานานาชาติ (วิหารดิน) และแปลงเกษตร เป็นต้น
1.3 เพิ่มเติมกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในกระบวนการทางและเชื่อมโยงกิจกรรมเข้ากับการวิปัสสนาโดยการ
วิปัสสนาสอดแทรกในกิจกรรมทางการเกษตร
1.4 มีการจัดทาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันกับแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อส่งเสริมให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงราย
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีกลุม่ ตัวอย่างเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย ควรมีการศึกษาในกลุ่มนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังศูนย์วปิ ัสสนาสากลไร่เชิญตะวันในครั้งต่อไป
2.2 การศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่าศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตาบลห้วยสัก อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงรายมีรูปแบบการท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกันและพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ ดังนั้นจึงควรมี
การศึกษาเรื่องการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวของศูนย์วปิ ัสสนา
สากลไร่เชิญตะวัน ต่อไป
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ปัจจัยทางการตลาดที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยว
ชาวจีนในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Marketing Factor Affecting of Chinese Tourist’S Behavior on Selecting
The Accommodation in Amphur Muang Chiangrai Province
ปัญปวีณ์ สาริกานนท์1* และ กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล2
Panpawee Sarikanon1* and Krantharat Khawatkun2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ที่พักของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจ ที่พักใน
เขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนในเขตพื้นที่อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย จานวน 400 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็นสถิติพรรณนาประกอบด้วย ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และสรุป
เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า
1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเขตพื้นที่อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงรายโดยรวมทั้ง 7 ด้าน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือด้านพนักงาน (̅X = 4.31) รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ (̅X = 4.27) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย ต่าสุด คือ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ (̅X = 3.15) ตามลาดับ ได้แก่ ด้านพนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านบริการส่งเสริมการขาย และด้านลักษณะทางกายภาพ
2. แนวทางการพัฒนาธุรกิจที่พักในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ควรพัฒนา 3 ด้านเป็นสาคัญ อัน
ได้แก่ 1) ด้านบุคลากรในการสื่อสารภาษาจีน 2) พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ให้มีส่งิ อานวยความสะดวกพื้นฐานครบถ้วน 3)
พัฒนาช่องทางการจัดจาหน่าย ให้มีการเข้าถึงข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นท่องเที่ยวที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีน
คาสาคัญ: ปัจจัยทางการตลาด นักท่องเที่ยวชาวจีน ที่พัก
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Abstract
The purpose of this Independence Study of Marketing Factor Affecting Of Chinese Tourist’s Behavior On
Selecting The Accommodation In Amphur Muang Chiangrai Province are 1) to study the behavior and motivations
of any Chinese tourists and the focus on marketing mix. 2) to propose the performance guidelines for
accommodation business in Amphur Muang Chiangrai Province. The sample chosen by Convenience Sampling are
400 Chinese tourists. The tools used for the research is the questionnaire. The Descriptive statistics used in
analyzing data are frequency, percentage and mean by using SPSS program.
Result of the research;
1.The overall of Marketing Factor Affecting of Chinese Tourist’s Behavior On Selecting The Accommodation
In Amphur Muang Chiangrai Province are good and the most important marketing mix which affecting their
behavior On Selecting The accommodation is People. in order of their importance, from most to least are People,
Product, Process, Price, Place, Promotion, Physical Evidence.
2 . the most 3 important Marketing Factors approaches to enhance The In Amphur Muang Chiangrai
Province are 1) People: Improve Basic Chinese skill 2) Product: fully provide basis Accommodation and service 3)
Place: having more information through travel application on smart phone.
Keywords: Marketing Mix, Chinese Tourists, Accommodation

บทนา
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นส่วนสาคัญในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตส่งผล
ให้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีอัตราเยี่ยมเยือนจากนักท่องเที่ยวและ อัตราการเข้าพักมากเป็นอันดับต้นๆของ
ภาคเหนือ ตอนบนในประเทศไทย ซึ่ ง หากพิจ ารณาจากข้อ มู ล สถิตินั ก ท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ ประจ าปี 2559
(ภาคเหนือ) (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554, สื่อออนไลน์) เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน จะพบว่าเชียงรายมี
อัตราการเข้าพักจากนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มมากขึ้นจากปี 2558 อย่างก้าวกระโดดมากถึง 45.14% ทาให้เห็นว่า
แนวโน้มในปี 2560 และในปีตอ่ ไป จังหวัดเชียงรายมีแนวโน้มที่จานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ไม่
เพียงแค่ในฐานะผู้เยี่ยมเยือน แต่ในฐานะผู้เข้าพักแรมด้วยเช่นกัน สาเหตุที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
นั้นส่วนหนึ่งมาจาก ตาแหน่งที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายที่อยูเ่ หนือสุดของประเทศไทย ทาให้เชียงรายมีข้อได้เปรียบด้าน
ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาทาให้มีภาพลักษณ์ทางด้านทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงามเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ผู้คนใน
ท้องถิ่นมีอัตลักษณ์เฉพาะตนทั้งในด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม อันเป็นที่สนใจอย่างยิ่ งต่อนักท่องเที่ยวชาวจีน การ
เดินทางมายังจังหวัดเชียงรายสาหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก เนื่องจากจังหวัดเชียงราย
ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ สถานที่เดินทางยอดนิยมของคนจีนปัจจุบันเพียง 3 ชั่วโมง ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายมีธุรกิจที่
พักแรม ทั้งที่มีอยู่เดิม และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่มากมาย หลายประเภท กลับตอบสนองนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกเป็น
ส่วนใหญ่ เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งปัจจุบันถือเป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวหลักที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับจังหวัดเชียงราย
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ดั ง นั้ น จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาปั จ จั ย ทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารที่ พั ก ของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
ชาวจีนในอนาคตและป้องกันปัญหาที่พักไม่เพียงพอหรือไม่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีน อีกทั้งยัง
เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านที่พักของจังหวัดเชียงรายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ทางผู้ประกอบการด้าน
ธุ ร กิ จ ที่ พั ก ผู้ ป ระกอบการรายใหม่ นั ก ลงทุ น หรื อ ผู้ ป ระกอบการเดิ ม จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งทราบถึ ง พฤติ ก รรมของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมายังเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และ
พัฒนาธุรกิจที่พักในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนได้

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวจีนใน
เขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่พักในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ใช้บริการที่พักในเขตพื้นที่อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาปัจจัยทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีประเด็นศึกษาตัวแปรอิสระ โดยใช้
ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา รายได้ , ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7P’s) เพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนาธุรกิจที่พักบนพื้นฐานปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวจีนใน
เขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
3. ขอบเขตด้านพื้นที่
เขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรอิสระ
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจ
เลือกใช้บริการที่พัก
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
- ด้านการส่งเสริมการขาย
- ด้านบุคคล
- ด้านกระบวนการ
- ด้านลักษณะทางกายภาพ

ตัวแปรตาม

แนวทางการพัฒนาธุรกิจที่พกั
ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. มณฑล
2. เพศ
3. อายุ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้ตอ่ เดือน
7. จุดประสงค์ในการเดินทาง
8. จานวนวันในการเดินทางต่อครัง้
9. จานวนเมืองที่เยี่ยมเยือน
10. ผู้ร่วมเข้าพัก
11. ช่องทางการรับรู้

วิธีวิทยาการวิจัย
วัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือนักท่องเที่ยวชาว
จีน ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งสามารถกาหนดกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ประชากรมีจานวนแน่นอน โดย
ใช้สูตรกาหนดขนาดตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967) จากการคานวนจะได้จานวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง
อยู่ที่ 398.45 คน หากแต่ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลกลุม่ ตัวอย่างจานวน 400 คน โดยกลุม่ ตัวอย่างใช้เกณฑ์
การคัดเลือกแบบตามสะดวก
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้ทาการทบทวนวรรณกรรม และ เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้างข้อคาถามในแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่อง มณฆล (ที่ตั้งถิ่นฐาน
เดิม) เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และลักษณะการท่องเที่ยว มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกที่ให้
กาหนดตอบไว้ให้ (Forced Choice) และ คาถามปลายเปิด (Open end)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยทาการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นั่นคือ ด้านผลิตณภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล ด้านกระบวนการและด้านลักษณะทางกายภาพ มีลักษณะเป็นแบบ
กาหนดคาตอบให้เลือกตอบ โดยมีเกณฑ์ในการกาหนดค่าน้าหนักของการประเมินเป็นระดับตามวิถีของลิเคิร์ท (Likert
Scale)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม เกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
การสร้างเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามโดยมีขนั้ ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวรรณกรรม ข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี จากสื่อตารา เอกสาร บทความ สื่อออนไลน์ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ แล้วนาผลการศึกษามาสกัดและปรับปรุงเครื่องมือภายใต้คาปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุม
งานวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความแม่นตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ของแบบสอบถาม โดยนาแบบสอบถามไป
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒติ รวจสอบ จานวน 3 ท่าน ปรับปรุงแก้ไขสานวนภาษาที่ใช้ตลอดจนเนื้อหา
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักท่องเที่ยวชาวจีนในเขต
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จานวน 30 ชุด เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาค่าความเที่ยงหรือความเชื่อถือ
ได้ของแบบสอบถาม (Reliability) ของ Cronbach’s Alpha ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ 0.87 ถือว่าเป็นค่า
ความเที่ยงที่ใช้ได้
ขั้นตอนที่ 4 นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้งก่อนนาไปใช้เก็บข้อมูลกับนักท่องเที่ยวชาวจีนจริง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการสร้างแบบสอบถาม แปลเป็นภาษาจีน จากนั้นนาแบบสอบถามไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ และผู้วิจัยสัมภาษณ์ ประกอบการตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาทาการตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล จากนั้นนาข้อมูลที่ไ ด้ไป
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปคอมพิวเตอร์
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สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิจัย
การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ที่พักของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์ที่ 2 เสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจทีพ
่ ักในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ คื อ การสนทนากลุ่ ม (Focus Group) ผู้ วิ จั ย ใช้เ กณฑ์ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบที่ เห็ น ได้
โดยทั่วไป (Typical Case) เป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจด้านที่พักแรมประเภทต่าง ๆ ที่มีจานวนเป็นอันดับต้นๆของ
ประเภทที่พักในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม 3 ท่าน ผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกสต์เฮาส์ 2 ท่าน ผู้ประกอบการธุรกิจโฮสเทล 1 ท่าน และ ผู้ประกอบการธุรกิจ Boutique & Budget Hotel 1
ท่าน รวมทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสนทนาร่วม ระหว่างผู้วิจัยและผู้ประกอบการ เพื่อทาความเข้าใจและ
ตีความหมายของผลจากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเขต
พื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่พักในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ผลการศึกษา
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนจานวน 400 คน มาจากมณฑลกวางตุ้ง มากที่สุด
จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.20 อายุเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 21–30 คิดเป็นร้อยละ 40.20 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.20 ทางานบริษัทเอกชน คิดเป็น
ร้อยละ 44.20 รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 9000 หยวนขึ้นไป (ประมาณ 45,000 บาท ขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 23.20 มี
จุดประสงค์ในการเดินทางคือเพื่อการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 92.80 จานวนวันในการเดินทางต่อครัง้ คือ 4-6 วัน คิด
เป็นร้อยละ 48.20 มีการเลือกจานวนเมืองที่เยี่ยมเยือน 2 เมือง คิดเป็นร้อยละ 56.50 เดินทางมากับเพื่อน คิดเป็นร้อย
ละ 32.20 รับรู้จังหวัดเชียงรายจากช่องทาง Travel Application (แอพลิเคชั่นท่องเที่ยว) คิดเป็นร้อยละ 38.00
ส่วนที่ 2 ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาว
จีนในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
การศึกษาปัจจัยทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ได้ผลการศึกษาว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มตัวอย่าง มี ความ
คิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พัก โดยรวมทั้ง 7 ด้าน โดยเรียงลาดับจาก
มากไปน้อย ได้แก่ ด้านพนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านบริการ
ส่งเสริมการขาย และด้านลักษณะทางกายภาพ ดังสถิติในตาราง
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ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยว
ชาวจีนในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ปัจจัยทางการตลาด
ด้านพนักงาน
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านกระบวนการ
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านบริการส่งเสริมการขาย
ด้านลักษณะทางกายภาพ

ค่าเฉลี่ย (̅X)
4.31
4.27
4.22
4.20
4.14
3.37
3.15

โดยเมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยของแต่ละปัจจัยทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ผลการศึกษา พบว่า
ด้านพนักงาน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ข้อ 2 ได้แก่ พนักงานมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนได้อย่างเข้าใจ (X̅ = 4.38) และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือข้อ
3 ได้แก่ พนักงานมีอัธยาศัยดี ยิม้ /ไหว้/ทักทาย แขกอยู่เสมอ (X̅ = 4.21)
ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ข้อ 3 ได้แก่ มีบริการพื้นฐานครบครัน เช่น บริการสัญญาณ Wi-Fi เปิดบริการ 24 ชม.บริการด้านการรักษาความ
ปลอดภัยภายในที่พัก (̅X = 4.56) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือข้อ 2 ได้แก่ มีสิ่งอานวยความสะดวกภายในที่พักครบ
ครัน เช่น ห้องอาหาร บาร์เครื่องดื่ม ห้องออกกาลังกาย สระว่ายน้า สปานวดแผนไทย ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง
จัดสรรพื้นที่สูบบุหรี่ (̅X = 3.84)
ด้านกระบวนการ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ข้อ 2 ได้แก่ ให้บริการข้อมูลต่างๆถูกต้องและแม่นยา (X̅ = 4.34) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อ 3 ได้แก่ มีการ
ให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล (X̅ = 4.08)
ด้านราคา มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อ 1
ได้แก่ ราคาห้องพักที่เหมาะสมกับประเภทห้องพัก (X̅ = 4.29) และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือข้อ 2 ได้แก่ ราคาค่าอาหาร
เหมาะสมกับคุณภาพอาหาร (X̅ = 4.06)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ย
สูงสุด คือ ข้อ 2 ได้แก่ สามารถสารองที่พักได้โดยผ่านช่องทางของตัวแทน เช่น บริษัททัวร์ เว็บไซต์ท่องเที่ยว Application
ท่องเที่ยว (X̅ = 4.33) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย ต่าสุด คือ ข้อ 1 ได้แก่ สามารถสารองที่พักได้โดยผ่านช่องทางของที่พัก
โดยตรง เช่น เว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ (̅X = 3.96)
ด้านบริการส่งเสริมการขาย มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ข้อ 2 ได้แก่ มีการกาหนดราคาพิเศษในช่วงเทศกาลของประเทศไทย (̅X = 3.52) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือ ข้อ 1 ได้แก่ มีระบบสมาชิกเพื่อสะสมคะแนนพิเศษ หรือ ส่วนลดพิเศษในการเข้าพักครั้งต่อไป (̅X = 3.27)
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ด้านลักษณะทางกายภาพของที่พกั มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1 ได้แก่ ที่พักตั้งอยู่ใจกลางตัวเมือง (X̅ = 4.21) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อ 2 ได้แก่ ที่
พักอยู่หา่ งจากตัวเมือง หรือ นอกตัวเมือง (X̅ = 2.55)
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่
พักของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนได้เสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางส่งเสริม ดังนี้
1. ไม่สามารถสื่อสารกับพนักงานได้ พนักงานควรเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม
2. ควรมีป้ายบอกทาง ป้ายอธิบาย หรือเอกสารภาษาจีน
3. ควรมีช่องโทรทัศน์หลากหลาย และเพิ่มช่องรายการภาษาจีน
4. ควรเพิ่มความเร็วของบริการ Wi-Fi
5. พนักงานควรยิ้มให้มากกว่านี้
6. ข้ อ มู ล บริ ก ารที่ พั ก ควรที่ จ ะสามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ได้ ผ่ า นช่ อ งทาง แอพลิ เ คชั่ น ท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ
เช่น ซีทริป (Ctrip), อี้หลง (eLong), หม่าเฟิงวอ (mafengwo), ซินซิน (cncn) เป็นต้น
7. เมื่อเข้าพักจริง ที่พักไม่สะอาดเท่าที่ควร ควรดูแลความสะอาดสะอ้านบริเวณห้องพักมากกว่านี้
8. เพิ่มบริการซักผ้า บริการอบผ้าแห้ง
9. ควรเพิ่มที่พักที่อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว
10. บริการช้า ควรปรับการบริการให้รวดเร็วขึน้
11. ราคาในบางที่พักค่อนข้างสูง ควรลดราคาลง หรือ เสนอราคาพิเศษ
12. รองรับการชาระเงินของบัตร Union Pay หรือ Alipay
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่พักในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จากการพูดคุยระหว่างผู้วิจัยและ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม 3 ท่าน ผู้ประกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ 2
ท่าน ผู้ประกอบการธุรกิจโฮสเทล 1 ท่าน และ ผู้ป ระกอบการธุรกิจ Boutique & Budget Hotel 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 7
ท่าน ได้ผลการนาเสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่พักในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อิงตามหลักปัจจัยทาง
การตลาด (7Ps) ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ บริการที่พักในจังหวัดเชียงรายควรพัฒนาการบริการและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
เพื่อเติมเต็มความต้องการพื้นฐานของนักท่องเที่ยวชาวจีนให้พร้อม เช่น ห้องพักที่สะอาดสะอ้าน อุปกรณ์ต่าง ๆ
เฟอร์นิเจอร์อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน ระบบความปลอดภัยแข็งแรงตั้งแต่ กลอนประตู กุญแจห้องอยู่ในสภาพดี
สถานที่บริการที่พักควรแยกสัดส่วนห้องพักนักท่องเที่ยวและส่วนกลางให้ชัดเจนเพื่อเสิรมสร้างความมั่นใจให้กับ
นักท่องเที่ยว จัดสรรพื้นที่สูบบุหรี่สาธารณะ หรือในธุรกิจที่พักขนาดใหญ่ควรเพิ่มห้องสูบบุ หรี่ หรือ ชั้นสูบบุหรี่ ให้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจีน เช่นกั น ภายในห้ อ งพัก ควรมีสิ่ งอ านวยความสะดวกขั้ น พื้น ฐานในการด าเนินชี วิต แบบไม่คิด
ค่าบริการให้นักท่องเที่ยวชาวจีน เช่น บริการ High Speed Wi-Fi ผ้าขนหนู น้าดื่ม รองเท้าใส่ในห้อง สบู่ แชมพู ในส่วน
ของสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติม เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ขนมขบเคี้ยว กาต้มน้าร้อน ควรมีเตรียมไว้ในพื้น ที่
ส่วนกลาง ในบางสถานที่ที่เป็นธุ รกิจขนาดใหญ่อาจมีจัดเตรียมแบบไม่คิดค่าบริการ แต่ในธุรกิจขนาดเล็ก ควรมี
บริการขายสิ่งของเหล่านี้ไว้ในพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวจีน สามารถซื้อใช้ได้ทันทีหากต้องการธุ รกิจ
ที่พักใด ที่มีความพร้อมอยูแ่ ล้วในด้านบริการขัน้ พืน้ ฐาน ควรพิจารณาต่อยอดในด้านบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น บริการ
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ซักผ้า หรือ ตูซ้ ักผ้าหยอดเหรียญ โทรทัศน์ที่มีช่องภาษาจีน บริการด้านการท่องเที่ยวทั้งให้คาแนะนา หรือเป็นตัวกลาง
ติดต่อบริษัทนาเที่ยว หรือ เช่ารถให้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้
2. ด้ า นราคา ปั จ จั ย ด้ า นราคาถื อ ว่ า เป็ น ที่ พ อใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ในระดั บ หนึ่ ง แต่ สิ่ ง ที่ ต้ อ ง
เตรียมพร้อมนั่นคือวิธีการชาระเงินของนักท่องเที่ยวชาวจีน นักท่องเที่ยวชาวจีนปัจจุบันเริ่มเข้าสูส่ ังคมไร้เงินสด ดังนัน้
ควรเตรียมความพร้อมในการรองรับการชาระเงินยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่าง บัตรเครดิต Union Pay และ
Alipay
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย จากพฤติกรรมด้านเทคโนโลยีของนักท่องเที่ยวที่ใช้ สมาร์ทโฟน ในการ
ท่องเที่ยวกว่า 96% ผู้ประกอบการควรหันมาทาการตลาดผ่านทางโลกออนไลน์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะประชาสัมพันธ์
ผ่านทางแอพลิเคชั่นส่งข้อความที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมใช้ อย่าง Wechat, QQ หรือจะเป็นการทาการตลาดบนแอ
พลิเคชั่นท่องเที่ยวเพิ่มเติม อย่างเช่น ซีทริป (Ctrip), ชวี่หน๋า (Qunar), ทุยหนิว (Tuniu), อี้หลง (eLong) เป็นต้น
4. ด้านบริการส่งเสริมการขาย สถานประกอบการควรมีการนาทาแพคเกจราคาพิเศษในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
พักหลายคืน มีสว่ นลดให้เป็นพิเศษ หรือ ฟรีคนื สุดท้าย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนที่สนใจราคาส่วนลดเป็นพิเศษ
5. ด้านพนักงาน ปัจจัยสาคัญที่สุดในการพัฒนาธุรกิจที่พักให้รองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างตรงจุด นั่น
คือการอบรมภาษาจีนขั้นพื้นฐานให้พนักงาน ภายใต้หัวข้อสาคัญในการสื่ อสารภายในธุรกิจที่พัก เช่น การบอกทาง
เวลาเปิดปิดทาการ คาศัพท์สิ่งอานวยความสะดวกในห้องพัก อีกทั้งอบรมพนักงานให้เข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน ไม่ว่าจะเป็นการพูดจาเสียงดัง การพูดจาแบบห้วน ๆ เพื่อลดการปะทะอารมณ์ระหว่างพนักงาน
และนักท่องเที่ยวชาวจีน
6. ด้านกระบวนการ สถานประกอบการควรพิจารณากระบวนการที่เยิ่นเย้อออก เพื่อเพิ่มความกระชับใน
การบริการนักท่องเที่ยวชาวจีน นักท่องเที่ยวชาวจีนต้องการความรวดเร็วเป็นหลัก ดังนัน้ กระบวนการต้องมีความตรง
ต่อเวลา เหมาะสมต่อลาดับขั้นตอนบริการ มีความชัดเจน โปร่งใสในทุกขั้นตอน
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ ในธุรกิจที่พักขนาดใหญ่ที่มีแผนจะขยายสาขา หรือ ผู้ที่จะลงทุนธุรกิจด้านที่
พักรายใหม่ ควรคานึงถึงทาเลที่ตั้งของธุรกิจที่พัก ให้อยูใ่ นตาแหน่งที่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ เช่น ใจกลางตัวเมือง
วัดร่องขุ่น บ้านดา วัดร่องเสือเต้น หรือ อยู่ในตาแหน่งที่เข้าถึงง่าย ไม่ซอกแซกเข้าตรอกซอกซอย รถยนต์ หรือ รถบัส
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก

สรุปผลและอภิปรายผล
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยว
ชาวจีนในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเขตพื้นที่
อ าเภอเมือ ง จั ง หวั ด เชีย งรายโดยรวมทั้ ง 7 ด้ า น มีค่ า แปลผลอยู่ใ นระดั บ มาก อภิปรายได้ ว่า ความคิ ด เห็ น ของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักในเขตในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมทั้ง 7
ด้าน อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ปัจจัยทางการตลาดทั้ง 7 ด้านโดยรวมสามารถตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนได้ดี เช่น ห้องพักมีสิ่งอานวยความสะดวกและบริการพืน้ ฐานครบครัน มีราคาที่เหมาะสม สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก มีราคาพิเศษในช่วงเทศกาล พนักงานสื่อสารเข้าใจ มีกระบวนการบริการที่ถูกต้องแม่นยา และ
ที่พักตั้งอยู่ในตาแหน่งบริเวณตัวเมือง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ น้าฝน จันทร์นวล (2556) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ผลจากการศึกษา พบว่า
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการติดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่ องเที่ยวในประเทศไทย
ในระดับมากเช่นกัน นักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย หรือแม้แต่ภาษาสากลอย่าง
ภาษาอังกฤษ การที่พนักงานมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนได้อย่างเข้าใจเป็นส่วนที่มีความสาคัญที่สุดเป็นสิ่ง
แรกที่นักท่องเที่ยวชาวจีนจะให้ความสาคัญ จึงเป็นเหตุผลที่ปัจจัยด้านพนักงานส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรางคณา แก้วตา (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
นักท่องเที่ยวชาวจีนให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านบุคลากรเป็นอันดับแรก และเมื่อเมื่อพิจารณา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นรายด้าน โดย
เรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านพนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ด้านบริการส่งเสริมการขาย และด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า
1. ด้านพนักงาน โดยรวมมีคา่ แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้วา่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเขตพื้นที่อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายมากที่สุดคือปัจจัยด้าน
พนักงาน กล่าวคือนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทย หรือภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษได้ จึง
ทาให้นักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการบริการอย่างเต็มที่ และกลับกลายเป็นปัจจัยแรกที่นักท่องเที่ยวต้องการ
ในการเลือ กบริ ก ารที่ พั ก ในต่า งแดน นั่ น คื อ ต้อ งการบุ ค คลที่ ส ามารถสื่อ สารกั บตนเข้ า ใจ โดยความต้อ งการนี้
สอดคล้องทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการพื้นฐานของมาสโลว์ (แอบราฮัม มาสโลว์, ม.ป.พ., อ้างอิงใน เมธา หริม
เทพาธิป, 2560, สื่อออนไลน์) ในขั้นที่ 3 ความต้องการความรักและความผูกพัน (Belongingness and Love Needs)
โดยกล่าวไว้ว่ามนุษย์อันเป็นสัตว์สังคม มีความปรารถนาจะให้เป็นที่รักของผู้อ่ืน และต้องการมีความผูกพันกับผู้อ่ืน
หรือต้องการเพื่อน ซึ่งเครื่องมือในการสร้ างความสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์คือการพูด หรือในประเด็นนี้คือ ภาษา
นั่นเอง ซึ่งหากการสื่อสารสาเร็จผล การปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับนักท่องเที่ยวชาวจีน สามารถก้าวข้ามถึงขัน้ ที่
4 ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) ทาให้นักท่องเที่ยวชาวจีนสามารถสัมผัสความมีคุณค่าและมีเกียรติ
ได้รับความยกย่องและนับถือจากพนักงาน เติมเต็มความปรารถนาจนกลายเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเอง เป็นคนมี
ประโยชน์และมีค่า เช่นนั้นแล้วหากบริการที่พักใดที่มีพนักงานสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ แม้จะเพียงบทสนทนาขั้น
พื้นฐาน นักท่องเที่ยวชาวจีนมีแนวโน้มจะพิจารณาเลือกใช้บริการที่พักนัน้ ๆ ก่อนปัจจัยด้านอื่น ๆ เพราะหากสามารถ
สื่อสารภาษาเดียวกันได้ นักท่องเที่ยวชาวจีนสามารถต่อยอดไปยังการตอบสนองความต้องการด้านอื่น ๆ อีก เช่น การ
สอบถามข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การสอบถามรายละเอียดสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆภายในที่พัก ซึ่งสอดคล้องกับ สุ
รางคณา แก้วตา (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริการธุ รกิจที่ พั ก ของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านบุคลากร
เป็นอันดับแรก
2. ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า การมีภาพลักษณ์ภายนอกที่พัก
และภายในห้องพักที่สวยงาม มีบริการพื้นฐานครบครัน เช่น บริการสัญญาณ Wi-Fi เปิดบริการ 24 ชม. บริการด้าน
การรั ก ษาความปลอดภั ย ภายในที่ พั ก ที่พั ก เฟอร์ นิเจอร์ อุ ปกรณ์ ต่า งๆ มีค วามสะอาด นั้น เป็ น ปั จ จั ย ทางด้ าน
ผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวจีนตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรางคณา แก้วตา (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวจีนให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะลักษณะบริบทพื้นที่แตกต่างกัน จังหวัด
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เชียงรายมีสถานที่ท่องเทีย่ วสาคัญจานวนน้อย และแต่ละสถานที่ก็ไม่มกี ิจกรรมใดๆมาก นักท่องเที่ยวชาวจีนจึงใช้เวลา
ในการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงรายน้อย การเลือกที่พักจึงเป็นการเลือกเพื่อ “นอนหลับ” มากกว่าเพื่อ “พักผ่อน
หย่อนใจ” ดังนั้นผลิตภัณฑ์ทางด้านที่พักในจังหวัดเชียงราย แม้ไม่มีบริก ารมากนัก แต่ถ้าบริการขั้นพื้นฐานครบถ้วน
ถือว่าเพียงพอแล้วต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยจะสอดคล้องกับทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ
พื้นฐานของมาสโลว์ (แอบราฮัม มาสโลว์, ม.ป.พ., อ้างอิงใน เมธา หริมเทพาธิป, 2560, สื่อออนไลน์) ในขัน้ ที่ 1 ความ
ต้องการทางร่า งกายหรือสรีระ (Physiological Needs) อันหมายถึงหนึ่งในปัจจัยที่จาเป็นในการดารงชีวิตคือ การ
พักผ่อน และ ขั้นที่ 2 ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety Needs) อันหมายถึง ความต้องการความมั่นคง
ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
3. ด้านกระบวนการ โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนมีลักษณะ
การท่องเที่ยวที่เน้นความรวดเร็ว ทันใจ การบริการต้องกระชับ ซึ่งตรงกับแนวคิดของศาสตราจารย์ ฟิลลิป ค็อตเล่อร์
(Philip Kotler) (ฟิลลิป ค็อตเล่อร์, 1997, อ้างอิงใน รัฐวัชร์ พัฒนจิระรุจน์, 2557, สื่อออนไลน์) เรื่องส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านกระบวนการ (Process) อันเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ
ที่นาเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ ซึ่ง
ลักษณะการบริการที่พักในเขตพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เป็นบริการที่พักขนาดเล็ก อันมีกระบวนการ
ดาเนินการที่ไม่ซับซ้อน พนักงานเพียงพอต่อความต้องการ และพร้อมคอยบริการตลอดเวลาที่นักท่องเที่ยวชาวจีน
ต้อ งการ ทาให้ ปัจ จั ย ในการตั ด สิ น ใจเลือ กใช้ บ ริ ก ารที่ พั ก ในเขตอ าเภอเมือ งเชีย งราย จั ง หวั ด เชีย งราย ในด้ า น
กระบวนการอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นาตยา เจริญผลและ กฤษดา เชียรวัฒนสุข (2555)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์
ผลการศึ ก ษาพบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ส่ ว นประสมทางการตลาดธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า น
กระบวนการโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสาคัญมาก
4. ด้านราคา โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า ราคาบริการที่พักในเขตพื้นที่อาเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีอทิ ธิพลต่อการเลือกซือ้ ของนักท่องเที่ยวชาวจีนมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อรุ ณี ลอมเศรษฐี (2554) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กที่ พั ก แรมในอ าเภอหั ว หิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ของนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบริการที่พั กในเขตพื้นที่อาเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เป็นบริการที่พักขนาดเล็ก อยู่ในระดับราคาที่นักท่องเที่ยวสามารถเอือ้ มถึงได้
ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนได้มากพอสมควร ทาให้นักท่องเที่ยวชาวจีน
เลือกใช้บริการที่พักในเขตพื้นที่อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยการกาหนดราคาลักษณะนี้สอดคล้องกับ
แนวคิดของศาสตราจารย์ ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler) (ฟิลลิป ค็อตเล่อร์, 1997, อ้างอิงในรัฐวัชร์ พัฒนจิระรุจน์,
2557, สื่อออนไลน์) เรื่องส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา (Price) โดยกล่าวไว้ว่าลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การ
กาหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน
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5. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ปัจจัยด้านช่องทางจัด
จาหน่ายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเขตในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงรายในระดับมาก เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลต่างๆของบริการที่พัก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผ่านช่องทางของตัวแทน เช่น บริษัททัวร์ เว็บไซต์ท่องเที่ยว Application ท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
งานวิจัยของ Hotels.com (Hotels.com™, 2560) ที่ได้เสนอพฤติกรรมด้านเทคโนโลยีของนักท่องเที่ยวชาวจีนไว้วา่ จาก
สถิติแล้ว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชาวจีนนิยมใช้ระหว่างท่องเที่ยวคือ สมาร์ทโฟน 96% ซึ่งพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ของชาวจีนนั้น ไม่ได้ใช้เพียงแค่การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายออนไลน์แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ใช้งาน
ตั้งแต่สืบค้นข้อมูล สารองห้องพักติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ แปลภาษาต่างประเทศ ไปจนถึงธุรกรรมทาง
การเงิน เช่นนั้นแล้วข้อมูลต่างๆด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นรายละเอียด ตาแหน่งที่ตั้ง ความนิยม รูปภาพของ
สถานที่ท่องเที่ยว หรือ รายละเอียดบริการที่พักต่างๆ จะถูกสืบค้นผ่านสมาร์ทโฟน และสิ่งอานวยความสะดวกในการ
เข้าถึงข้อมูลในด้านต่างๆของสมาร์ทโฟนปัจจุบัน ถูกออกแบบมาในรูปแบบของ Application โดยปัจจุบันมี Application
เฉพาะด้านการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองพฤติกรรมด้านเทคโนโลยีของนักท่องเที่ยวชาวจีนมากมาย เมื่อข้อมูลสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย การตัดสินใจซื้อก็ทาได้ง่ายเช่นกัน
6. ด้านบริการส่งเสริมการขาย โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ปัจจัยทางด้าน
บริการส่งเสริมการขายส่งผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเขตพื้นที่อาเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงรายอยู่ในระดับปานกลาง นักท่องเที่ยวชาวจีนหากเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว จะไม่สนใจการ
บริการส่งเสริมการขายแบบระบบสมาชิก แต่มคี วามสนใจในส่วนของราคาพิเศษหรือส่วนลด ในช่วงเทศกาลเป็นพิเศษ
โดยพฤติกรรมนี้สอดคล้องกับ S-R Theory ของศาสตราจารย์ ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler) (ฟิลลิป ค็อตเล่อร์,
1997, อ้างอิงใน รัฐวัชร์ พัฒนจิระรุจน์, 2557, สื่อออนไลน์) ในด้านสิ่งกระตุน้ (Stimulus) หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจาก
สิ่งเร้า หรือสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ให้เกิดความต้องการ (Need) ซึ่งหากบริการที่พักใดเสนอราคาพิเศษ หรือส่วนลด มี
แนวโน้มที่นักท่องเที่ยวชาวจีนจะตัดสินใจเลือกบริ การที่พักนั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ การะเกด แก้วมรกต
(2554) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม ของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านส่งเสริมการขายอยูใ่ นระดับปานกลาง
7. ด้านลักษณะทางกายภาพของที่พัก โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ลักษณะ
พื้นที่ทางกายภาพของที่พักอันแสดงถึงความสะดวกสบายและความสวยงาม หมายรวมถึงตาแหน่งที่ตั้งของบริการ
สถานที่พักแรมด้วยเช่นกัน บริการสถานที่พักแรมในเขตอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่อยู่ บริเวณใจ
กลางเมืองซึ่งสามารถเดินทางไปชมเมือง ทานอาหาร หรือท่องเที่ยวแหล่งชุมนุมนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย
หรือแม้บริการที่พักบางส่วนจะตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมือง แต่ก็จะเป็นบริการที่พักที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม มีความ
สวยงามเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน ซึ่งตั้งอยู่ใ นอาณาบริเวณที่มีบริการขนส่งมวลชนเข้าถึง ดังนั้นตาแหน่งที่ตั้งของ
บริ ก ารที่ พั ก จึ ง มีอิทธิ พ ลต่อ การตั ด สิ น ใจเลือ กใช้บ ริ ก ารที่ พั ก ในเขตอ าเภอเมือ งเชี ย งราย จั ง หวั ด เชีย งรายของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนในระดับปานกลางเท่านั้น โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนจะตัดสินใจเลือกที่พักที่ตั้ง อยู่ใจกลางตัวเมือง
มากที่สุด แต่ถึงแม้จะตัดสินใจเลือกบริการที่พักที่อยู่ติดแม่น้า หรือห่างจากใจกลางตัวเมือง ก็ยังสามารถ เข้าถึงใจ
กลางตัวเมืองได้ภายในระยะเวลาประมาณ 15 นาที ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ เตือนใจ ศรีชะฏา (2560) ที่ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั ดสิ นใจเลือกที่ พักแรมของนักท่ องเที่ ยวชาวไทยในเขตพื้น ที่ เมืองพั ทยา ผลการวิจัยพบว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยตัดสินใจเลือกที่พักในเขตพัทยามีความสาคัญในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะ สถานที่ท่องเที่ยว
สาหรับนักท่องเที่ยวในเขตอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายนัน้ ยังกระจุกตัวอยูบ่ ริเวณเดียว
- Proceedings -

1158

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่พักในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
1. ด้านผลิตภัณฑ์ บริการที่พักในจังหวัดเชียงรายควรพัฒนาการบริการและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
เพื่อเติมเต็มความต้องการพื้นฐานของนักท่องเที่ยวชาวจีนให้พร้อม ในธุรกิจที่พักขนาดใหญ่ควรเพิ่มห้องสูบบุ หรี่ หรือ
ชั้นสูบบุหรี่ ให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเช่นกัน ธุรกิจที่พักใดที่มีความพร้อมอยู่แล้วในด้านบริการขั้นพื้นฐาน ควรพิจารณา
ต่อยอดในด้านบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น บริการซักผ้า หรือ ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ โทรทัศน์ที่มีช่องภาษาจีน บริการ
ด้านการท่องเที่ยวทั้งให้คาแนะนา หรือเป็นตัวกลางติดต่อบริษัทนาเที่ยว หรือ เช่ารถให้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้
2. ด้ า นราคา ปั จ จั ย ด้ า นราคาถื อ ว่ า เป็ น ที่ พ อใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ในระดั บ หนึ่ ง แต่ สิ่ ง ที่ ต้ อ ง
เตรียมพร้อมนั่นคือวิธีการชาระเงินของนักท่องเที่ยวชาวจีน นักท่องเที่ยวชาวจีนปัจจุบันเริ่มเข้าสูส่ ังคมไร้เงินสด ดังนัน้
ควรเตรียมความพร้อมในการรองรับการชาระเงินยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่าง บัตรเครดิต Union Pay และ
Alipay
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้ประกอบการควรหันมาทาการตลาดผ่านทางโลกออนไลน์ให้มากขึ้น
โดยเฉพาะประชาสัมพันธ์ผ่านทางแอพลิเคชั่นส่งข้อความที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมใช้ อย่าง Wechat, QQ หรือจะเป็น
การทาการตลาดบนแอพลิเคชั่นท่องเที่ยวเพิ่มเติม อย่างเช่น ซีทริป (Ctrip), ชวี่หน๋า (Qunar), ทุยหนิว (Tuniu), อี้หลง
(eLong) เป็นต้น
4. ด้านบริการส่งเสริมการขาย สถานประกอบการควรมีการนาทาแพคเกจราคาพิเศษในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
พักหลายคืน มีส่วนลดให้เป็นพิเศษ หรือ ฟรีคนื สุดท้าย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนที่สนใจราคาส่วนลดเป็นพิเศษ
5. ด้านพนักงาน ปัจจัยสาคัญที่สุดในการพัฒนาธุรกิจที่พักให้รองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างตรงจุด นั่น
คือการอบรมภาษาจีนขัน้ พืน้ ฐานให้พนักงาน ภายใต้หัวข้อสาคัญในการสื่อสารภายในธุรกิจที่พัก อีกทัง้ อบรมพนักงาน
ให้เข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของนักท่องเที่ยวชาวจีน
6. ด้านกระบวนการ สถานประกอบการควรพิจารณากระบวนการที่เยิ่นเย้อออก เพื่อเพิ่มความกระชับใน
การบริการนักท่องเที่ยวชาวจีน
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ ในธุรกิจที่พักขนาดใหญ่ที่มีแผนจะขยายสาขา หรือ ผู้ที่จะลงทุนธุรกิจด้านที่
พักรายใหม่ ควรคานึงถึงทาเลที่ตั้งของธุรกิจที่พัก ให้อยู่ในตาแหน่งที่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ หรือ อยู่ในตาแหน่ง
ที่เข้าถึงง่าย ไม่ซอกแซกเข้าตรอกซอกซอย รถยนต์ หรือ รถบัสสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
ผลการสรุปพบว่า ปัจจัยที่ควรพัฒนามากที่สุด 3 ปัจจัย นั่นคือ ปัจจัยทางด้านบุคลากร ปัจจัยทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ และ ปัจจัยทางด้า นช่องทางการจัดจาหน่าย โดยปัจจัยทางด้านบุคลากรควรพัฒนาในด้านการสื่อสาร
ภาษาจี น เป็ น ประเด็ น ส าคั ญ ที่ สุ ด หมายรวมถึ ง การสื่อ สารด้ ว ยการพู ด สื่อ สารด้ ว ยสื่อ ออนไลน์ เอกสาร ป้ า ย
สัญลักษณ์ ป้ายบอกทาง เป็นต้น ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ควรพัฒนาในด้านการบริการและสิ่งอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ เพื่อเติมเต็มความต้องการพื้นฐานเป็นขั้นต้น แล้วจึงต่อยอดการบริการให้มีการบริการเพิ่มเติมด้านอื่น ๆ เช่น
บริการซักผ้า ช่องโทรทัศน์ภาษาจีน ห้องอาหาร เป็นต้น ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ควรมีการเข้าถึงข้อมูล
ผ่านสมาร์ทโฟน ทั้งช่องทางเว็บไซต์ แอพลิเคชั่นท่องเที่ยว สื่อสังคมออนไลน์ยอดนิ ยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่าง ๆ
อันสอดคล้องกับวิจัยของ อรุณี ลอมเศรษฐี (2554) ได้ทาการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการที่พักในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านพี่พักและการบริการ ด้าน
สถานที่หรือช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านพนักงานให้บริการ
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรนาผลการวิจัยไปต่อยอดด้านบุคลากรเพื่อพัฒนาแผนการอบรมพนักงานเพิ่มเติม
2. ควรนาผลการวิจัยไปพัฒนาแผนธุรกิจด้านที่พัก เพื่อปรับปรุง ต่อเติ ม หรือวางแผนการสร้างที่พักให้
ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการที่พัก
2. ควรศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนจากมณฑลต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงความ
ต้องการที่แตกต่างกัน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก คณาจารย์สาขาวิชา
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวทุกท่าน ที่ได้ให้คาแนะนาปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆด้วย
ความเต็มใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความอดทนและเอาใจใส่ ต่อผู้ศึก ษาตลอดระยะเวลานั บตั้งแต่ก้าวแรกของ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูลอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างสูงที่
คอยชี้แนะในทุกปัญหา จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสาเร็จสมบูรณ์ได้
ขอขอบพระคุณ นางวชิราภรณ์ โลหะชาละ นางพิมพ์ณดา นนประสาท และดร. พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ ที่
กรุณาให้คาแนะนาแก้ไขและตรวจสอบเครื่องมือ อีกทั้งยังแนะนาความรู้เฉพาะทางที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าจนทาให้
การศึกษาครั้งนี้สมบูรณ์และมีคุณค่า และขอขอบพระคุณ อาจารย์ศุภกร คนคล่อง อาจารย์ประจานักวิชาจีนวิทยา
มหาวิทยาลั ย แม่ฟ้า หลวง ที่ ค อยให้ ค าปรึ ก ษา มอบแนวคิ ด ส าคั ญ ด้ า นภาษาและวั ฒ นธรรมจี น เพื่อ ใช้ป ระกอบ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ และตรวจทานเครื่องมือการเก็บข้อมูลให้อยู่ในภาคภาษาจีนอย่างสมบูรณ์แบบ
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ นายกมล
สาริกานนท์ บิดา นางอาไพ สาริกานนท์ มารดา ที่ได้ช่วยเหลือในด้านทุนทรัพ ย์และให้กาลังผู้วิจั ยมาโดยตลอด
ตลอดจนหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท แอนด์ สปา ทุกท่านที่มีสว่ นช่วยเหลือ
สนับสนุนและให้กาลังใจอย่างดีตลอดมา
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ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
Marketing Mix Factors Affecting Health Supplement Food Purchasing of
Students at University of Phayao
ณัฏฐณิชชา คาจิตร1* และ สิรเิ กียรติ รัชชุศานติ2
Natthanitcha Khamjit1* and Sirikiat Ratchusanti2
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและหาปัจจัยส่วน
บุคคลและส่วนประสมการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญา
ตรี ชั้นปีที่ 1-4 ทุกคณะ ปีการศึกษา 2560 ที่กาลังใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุข ภาพ จานวน 405 ราย กลุ่ม
ตัวอย่างได้มาโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรง เก็บข้อมูลในเดือนมีนาคม 2561 นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทาง
สถิติ โดยบรรยายข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซือ้ และส่วนประสมการตลาดด้วยค่าร้อยละและค่าเฉลีย่
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจ จัยส่วนบุคคล ส่วนประสมการตลาดและการตัดสินใจซื้อด้วยการทดสอบไคสแควร์
และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตไิ ว้ที่ 0.05
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2,501-5,000 บาท และมาจากภาคเหนือ ส่วนใหญ่กาลังใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพประเภทเพื่อบารุง
สุขภาพร่างกาย โดยมีเหตุผลหลักคือ เพื่อช่วยเสริมสร้างสุขภาพโดยรวม ตนเองเป็นผู้ที่มีอิทธิพลหลักในการตัดสินใจ
ซื้อ ความถี่ในการซื้อ 1-2 ครั้งต่อปี ซื้อในราคาไม่เกิน 500 บาท ที่ร้านขายยาเป็นหลัก ซื้อยี่ห้อ/ตราเดียวและซื้อเมื่อ
ใกล้จะหมด
ส่วนประสมการตลาดด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อระดับมากที่สุด ได้แก่ กระบวนการ ราคา ผลิตภัณฑ์
ลักษณะทางกายภาพ และบุคคล ส่วนประสมการตลาดด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ระดับมาก ได้แก่ ช่องทางการจัด
จาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพต่อ ไม่
แน่ใจ ซื้อแน่นอน และไม่ซื้อแน่นอน ร้อยละ 49.4, 45.9 และ 4.7 ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อพบว่า เพศหญิงเป็นปัจจัยส่วนบุคคลเพียงปัจจัยเดียวที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ (p<0.001) ส่วนประสม
การตลาดด้านที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (p=0.008) ช่องทางการจัดจาหน่าย (p=0.005) บุคคล
(p<0.001) ลักษณะทางกายภาพ (p=0.022) และกระบวนการ (p=0.031)
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คาสาคัญ: ส่วนประสมการตลาด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

Abstract
The purposes of this survey were to study behavior of buying health supplement food and determine
personal and marketing mix factors influencing buying decision. The study sample was the students at University
of Phayao with undergraduate level, 1st – 4th year, every faculty, and academic year 2017 who were using health
supplement food. The sample size of 405 was recruited into the study using a convenience sampling method. The
research instrument was a questionnaire which was tested for accuracy and reliability. Data collection was done
in March, 2018. Data obtained from all the respondents was statistically analyzed. Data on demographics, buying
behavior, and marketing mix was presented as frequencies, percentages, and mean (S.D.). The association of
personal and marketing mix factors with buying decision was tested using Chi-Square test and one-way ANOVA.
P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
The results of data analysis showed that the majority of respondents were female with the age of 20
years old. The monthly income was 2,501-5,000 baht. They were mostly from the northern region of Thailand.
Most of them were using health supplement food for health nourishment with the main reason for overall health
promotion. The respondents had themselves as a main influencer on buying decision. They mostly bought 1-2
times a year. They spent less than 500 baht buying health supplement food at drug stores. Most of them tended
to buy the same brand and buy only when they nearly ran out of the products.
The most influential marketing mix factors on buying decision included process, price, product, physical,
and person factors. Place and promotion factors were moderately influential. The respondents were uncertain to
buy, certain to buy and certain not to buy health supplement food with 49.4%, 45.9%, and 4.7%, respectively.
The results of testing the association showed that female gender was the only personal factor associated with
certainly buying (p<0.001). Marketing mix factors found to be associated with certainly buying included product
(p=0.008), place (p=0.005), person (p<0.001), physical (p=0.022), and process (p=0.031).
Keywords: Marketing Mix Factors, Health Supplement Food, Students at University of Phayao

บทนา
จากสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการ
แข่งขันด้านหน้าที่การงานที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการดาเนินชีวิตประจาวันอย่างเร่งรีบ มีความเครียด
สูง ขาดการใส่ใจด้านการบริโภคอาหารและไม่ได้รับสารอาหารที่จาเป็นต่อร่างกายอย่างเพียงพอในแต่ละวัน จึงทาให้
ผู้บริโภคต้องหันมาให้ความสาคัญต่อการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยการรักษาสุขภาพเชิงป้องกัน ซึ่งยินดีลงทุนเพื่อให้
ได้มาซึ่งสารอาหารที่ครบถ้วนและสุขภาพที่ดี การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงเป็นทางเลือกที่สะดวกและรวดเร็ว
สามารถตอบสนองการดาเนินชีวิตดังกล่าวได้ จึงเป็นเหตุสาคัญให้เกิดความนิยมในการบริโภคอาหารเสริม วิตามิน
และเกลือแร่ต่าง ๆ มากขึ้น จากผลการสารวจของอีไอซีซึ่งวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
และพืชสมุนไพรในยุคปัจจุบัน พบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวนี้จะลดความต้องการอาหารเสริมความงาม
ลงในปริมาณที่ชัดเจนตามอายุที่เพิ่มขึ้น และหันมาบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเพิ่มขึน้ แทน โดยประเภทของอาหาร
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เสริมสุขภาพที่ได้รับความนิยม ได้แก่ อาหารเสริมเพื่อบารุงร่างกาย บารุงสมอง และบารุงสายตา โดยสาเหตุสว่ นใหญ่
มาจากความเครียดจากการทางาน การเรียน การพักผ่อนไม่เพียงพอ และการใช้สายตามากเกินไป จากพฤติกรรม
ดั ง กล่ า วสะท้ อ นได้ ว่า เมื่อ ผู้ บริ โ ภคมีอ ายุ ม ากขึ้น ก็ จะมีค วามกั ง วลเกี่ ย วกั บสุ ข ภาพมากกว่า ความสวยความงาม
สอดคล้องกับผลสารวจที่พบว่าผู้บริโภคกลุ่มนีท้ ั้งเพศชายและเพศหญิงมีแนวโน้มออกกาลังกายเพื่อดูแลตัวเองมากขึ้น
อีกทั้งยังพบอีกว่าการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารเสริมในปัจจุบันของผู้บริโภคกลุ่มนี้กว่า ร้อยละ 45 ใช้จ่ายไม่เกิน 1,000
บาทต่อเดือน ในขณะที่ยังสามารถใช้จา่ ยในส่วนนี้เพิ่มขึน้ ได้ถึง 7 เท่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตลาดอาหารเสริมในปัจจุบัน
ยังไม่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้เต็มที่ ดังนั้น ทิศทางของตลาด
อาหารเสริมในอนาคตสามารถเติบโตสูงขึ้นได้จากการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้ตรงจุด (นริศร์ธร
ตุลาผล, 2559)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนับเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผู้บริโภคหาซื้อได้ง่ายและได้รับความนิยมจาก
ผู้บริโภคที่เชื่อว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมช่วยให้สุขภาพดี ช่วยรักษาโรค ช่วยให้ร่างกายสมส่วน ผิวพรรณสวยงามขึ้น
และกลุ่มที่วิตกกังวลว่าร่างกายจะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนหรือกลัว เกิดโรคภัยไข้เจ็บ การที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดใดนัน้ ส่วนมากมักขึน้ อยูก่ ับข้อมูลที่ผู้บริโภคได้รับทราบจากสื่อ โฆษณาและบุคคลรอบข้าง
โดยอาจจะไม่ได้ศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องก่อนตัดสินใจซื้อหรือบริโภค จึงทาให้ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาโดยไม่รู้ตั ว
โดยเฉพาะวัยรุ่นที่จัดเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญของตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในปัจจุบัน ด้วยเหตุน้ี ผู้ประกอบ
ธุรกิจส่วนใหญ่จึงมุ่งตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นเป็นหลักเพราะเป็นวัยที่ต้องการเป็นศูนย์กลางของความสนใจ
จากผู้อื่น มีความสนใจตนเองสูง ซึ่งส่วนมากจะให้ความสนใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความงาม เช่น การลดความอ้วน การ
บารุงผิวพรรณ ความคาดหวังเพื่อการบารุงสมอง ฯลฯ ดังนัน้ ผู้ประกอบการจึงมีความพยายามที่จะโฆษณาคุณสมบัติ
ต่าง ๆ เพื่อให้สนิ ค้าดูน่าทดลองใช้และเหมาะสมกับราคา (สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2556)
มหาวิทยาลัยพะเยาให้ความสาคัญและสนับสนุนการดูแลสุขภาพของบุคลากรและนิสิต นิสิตเองมีความ
สนใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น แต่เนื่องจากภาระด้านการเรียนและกิจกรรมของนิสิตเอง ทาให้นิสิตหันมาสนใจ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มเติมจากการออกกาลังกายเพื่อให้สุขภาพร่างกาย ผิวพรรณของตนเองมีสุขภาพ
ดีอยูเ่ สมอ การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นกระแสนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่จากสื่อ
โทรทัศน์โดยมีนักแสดง นางแบบ นักร้อง เป็นผู้รีวิวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงส่งผลทาให้เกิดการแข่งขันสูง
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาส่วนประสมการตลาด 7 ด้าน (Kotler, Philip, 2003: 16 อ้างอิงใน นัท
ธมน เดชประภัสสร, 2558 หน้า 11) ที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรีซึ่งจัดเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญของตลาดผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหารในปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์แก่
ผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่าย นักการตลาด รวมถึงผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจในธุรกิจตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในการ
นาข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจและเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะนาไปใช้วางแผนพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารต่อไป

- Proceedings -

1164

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มผี ลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของนิสติ มหาวิทยาลัย
พะเยา
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา
3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ สุขภาพ ของนิสิตมหาวิทยาลัย
พะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาส่วนประสมการตลาด 7 ด้าน (Marketing Mix: 7P’s) ตามแนวคิดของ Kotler,
Philip, 2003: 16 อ้างถึงใน นัทธมน เดชประภัสสร (2558) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัด
จาหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ
กระบวนการ (Process) โดยนามาตั้งเป็นสมมติฐานข้อที่ 1 คือ ส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ กลุ่มสาขาวิชา ชั้นปี และภูมิลาเนา ตามแนวคิด
ของ ศิริวรรณ, เสรีรัตน์ (2538) อ้างถึงใน นัทธมน เดชประภัสสร (2558) ถูกนามาตั้งเป็นสมมติฐานข้อที่ 2 คือ ปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ กลุ่มสาขาวิชา ชั้นปี และภูมิลาเนา มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
ส่วนประสมการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย
4. การส่งเสริมการตลาด
5. บุคคล
6. ลักษณะทางกายภาพ
7. กระบวนการ

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เพื่อสุขภาพ

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. รายได้
4. กลุ่มสาขาวิชา
5. ชัน้ ปี
6. ภูมิลาเนา
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร (Population) คือ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ปริญญาตรีคู่ขนาน
ชัน้ ปีที่ 1-4 ทุกคณะ ในปีการศึกษา 2560 ที่กาลังใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) คือ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ปริญญาตรีคู่ขนาน
ชัน้ ปีที่ 1-4 ทุกคณะ ในปีการศึกษา 2560 ที่กาลังใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ จานวน 405 ราย เนื่องจากไม่
ทราบขนาดที่แน่นอนของประชากร จึงใช้สูตรคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง n =
1.962 (0.5)(0.5)

2
𝑍𝛼/2
𝑝𝑞

𝑒2

(ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์, 2556)

เมื่อแทนค่าต่าง ๆ ในสูตร n =
จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเท่ากับ 384.61 หรือ  385 ราย
0.052
ผู้วิจัยได้ปรับขนาดกลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีกร้อยละ 5 เผื่อกรณีมีแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้น ขนาดตัวอย่างที่ปรับ
เพิ่มเท่ากับ 20 ราย เมื่อรวมขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการและขนาดที่ปรับเพิ่มแล้ว ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จะทาการ
สารวจรวมทั้งสิ้น 405 ราย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ ม าโดยใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กตั ว อย่ า งแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลื อ กนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยาที่กาลังบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งอาจซื้อมาจากร้านค้า ร้านยา หรือช่องทาง
ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (5 คณะ)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (6 คณะ) และกลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (4 คณะ) เก็บ
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากทุกคณะ ๆ ละ 27 ราย ดังนั้น ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
135 ราย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 162 ราย และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 108
ราย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพืน้ ฐานของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยลักษณะของข้อคาถามเป็น
ประเภทเลือกคาตอบ (Check List)
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ โดยลักษณะของข้อ
คาถามเป็นประเภทเลือกคาตอบ (Check List)
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด 7 ด้าน แต่ละด้านประกอบด้วยข้อคาถามซึ่ง ใช้
มาตรวัดแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มีผลน้อยที่สุด (1) มีผลน้อย (2) มีผลปานกลาง (3) มี
ผลมาก (4) และมีผลมากที่สุด (5)
แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน
ผลการวิเคราะห์ ความเชื่อ มั่ น (Reliability) ได้ ค่ า สั มประสิ ทธิ์แ อลฟาของครอนบั ค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
โดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ และด้ า นกระบวนการ เท่ า กั บ 0.936, 0.838, 0.824, 0.704, 0.866, 0.857, 0.856 และ 0.823
ตามลาดับ
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม
ให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองจานวน 405 ชุด และได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาจานวน 405 ชุด เก็บข้อมูล
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาในเดือนมีนาคม 2561
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี นิยาม
ศัพท์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้ประกอบในการศึกษาครัง้ นี้
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้รับถูกนามาวิเคราะห์ทางสถิตดิ ้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS โดยมีแผนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ กลุ่มสาขาวิชา ชั้นปีและภูมิลาเนา ซึ่ง
เป็นตัวแปรจาแนกกลุ่ม (Categorical Variables) ถูกนามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ
แสดงผลเป็นค่าความถี่และร้อยละ
2. ข้ อ มู ล พฤติก รรมการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์เสริ ม อาหารเพื่อ สุ ข ภาพ ซึ่ ง เป็ น ตั ว แปรจ าแนกกลุ่ ม (Categorical
Variables) ถูกนามาวิเคราะห์ด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และแสดงผลเป็นค่าความถี่และร้อยละ
3. ข้อมูลระดับผลของส่วนประสมการตลาด 7 ด้าน ซึ่งเป็นตัวแปรค่าต่อเนื่อง (Continuous Variables) ถูก
น ามาวิเคราะห์ ด้ วยสถิ ติเชิง พรรณนา (Descriptive Statistics) และแสดงผลเป็ น ค่า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) รายข้อและรายด้าน ค่าเฉลี่ยที่คานวณได้ถูกนามาเทียบกับเกณฑ์การแปล
ความหมายดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีผลมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีผลมาก ค่าเฉลี่ย
2.61 - 3.40 หมายถึง มีผลปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีผลน้อย และค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มี
ผลน้อยที่สุด (นัทธมน เดชประภัสสร, 2558)
4. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
จะใช้การทดสอบไคสแควร์ (Pearson Chi-Square Test) โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ (α) ไว้ที่ 0.05
5. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
สุ ข ภาพ ใช้ก ารวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดีย ว (One-Way Analysis of Variance, One-Way ANOVA) เพื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับผลของส่วนประสมการตลาดระหว่างกลุ่มที่ตัดสินใจซื้อ ต่อแน่นอน กลุ่มที่ยังไม่แน่ใจ และ
กลุ่มที่ตัดสินใจไม่ซื้อต่อแน่นอน โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ (α) ไว้ที่ 0.05 หากผลการทดสอบด้วย ANOVA
พบว่ามีนัยสาคัญทางสถิติ จะทาการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post Hoc Test) ด้วยวิธี Scheffe โดยกาหนดระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ (α) ไว้ที่ 0.05

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 71.1) อายุ 20 ปี (ร้อยละ 33.1) กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2
(ร้อยละ 28.6) มาจากกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 40.0) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง
2,501-5,000 บาท (ร้อยละ 43.0) และมีภูมิลาเนาอยู่ทางภาคเหนือ (ร้อยละ 61.0)
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กาลังใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
บารุงสุขภาพร่างกาย เช่น วิตามินและเกลือแร่ ฯลฯ (ร้อยละ 77.0) โดยเหตุผลหลักของการใช้คือ เพื่อช่วยเสริมสร้าง
สุขภาพโดยรวม (ร้อยละ 52.8) มีตนเองเป็นผู้ที่มีอิทธิพลหลักในการตัดสินใจซื้อ (ร้อยละ 82.0) มีความถี่ของการซือ้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ 1-2 ครั้ง/ปี (ร้อยละ 36.5) ซื้อในราคา 251-500 บาท/ครั้ง (ร้อยละ 36.3) มีร้าน
ยาเป็นแหล่งที่ซอื้ หลัก (ร้อยละ 64.0) ส่วนใหญ่จะซือ้ ยี่หอ้ /ตราเดิม (ร้อยละ 46.2) และจะซื้อเมื่อใกล้จะหมดเพื่อจะได้
รับประทานอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 51.1)
ส่วนที่ 3 ระดับผลของส่วนประสมการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับผลของส่วนประสมการตลาดในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.28
(S.D.=0.48) เมื่อพิจารณาส่วนประสมการตลาดในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีผลในระดับมากที่สุด ได้แก่ กระบวนการ
ด้วยค่าเฉลี่ย 4.42 (S.D.=0.63) ราคา ด้วยค่าเฉลี่ย 4.40 (S.D.=0.62) ผลิตภัณฑ์ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.39 (S.D.=0.43)
ลักษณะทางกายภาพ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.39 (S.D.=0.66) บุคคล ด้วยค่าเฉลี่ย 4.37 (S.D.=0.58) ด้านที่มีผลในระดับมาก
ได้ แ ก่ ช่อ งทางการจั ด จ าหน่า ย ด้ ว ยค่ า เฉลี่ ย 4.07 (S.D.=0.64) และการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้ ว ยค่ า เฉลี่ ย 4.00
(S.D.=0.67) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับผลของส่วนประสมการตลาดต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
ส่วนประสมการตลาด
กระบวนการ
ราคา
ผลิตภัณฑ์
ลักษณะทางกายภาพ
บุคคล
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่งเสริมการตลาด

̅
𝒙
4.42
4.40
4.39
4.39
4.37
4.07
4.00

S.D.
0.63
0.62
0.43
0.66
0.58
0.64
0.67

ระดับผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

ส่วนประสมการตลาดในภาพรวม

4.28

0.48

มากทีส่ ุด

ส่วนที่ 4 ปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เพื่อสุขภาพ
การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพพบว่า เพศ
หญิงเป็นปัจจัยส่วนบุคคลเพียงปัจจัยเดียวที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ (P < 0.001) โดยเพศหญิง (ร้อยละ
50.3) มีสัดส่วนของการตัดสินใจที่จะซื้อต่อแน่นอนมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 35.0)
ตารางที่ 2 แสดงส่วนประสมการตลาดที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ เมื่อ
พิจารณาส่วนประสมการตลาดแยกตามกลุม่ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพพบว่า
ในกลุ่มที่ซอื้ ต่อแน่นอน ค่าเฉลี่ยผลของส่วนประสมการตลาดจากมากไปน้อย คือ กระบวนการ ลักษณะทาง
กายภาพ บุคคล ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
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ในกลุ่มไม่แน่ใจ ค่าเฉลี่ยส่วนประสมการตลาดจากมากไปน้อย คือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ลักษณะทาง
กายภาพ บุคคล ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
ในกลุ่มที่ไม่ซื้อต่อแน่นอน ค่าเฉลี่ยส่วนประสมการตลาดจากมากไปน้อย คือ ราคา กระบวนการ ลักษณะ
ทางกายภาพ ผลิตภัณฑ์ บุคคล การส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจัดจาหน่าย
ส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพมี 5 ด้าน คือ
ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจาหน่าย บุ คคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ เนื่องจากผลการทดสอบด้วย
one-way ANOVA ได้ค่า p<0.05 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post Hoc Tests) แสดงกลุ่มที่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มที่ซอื้ ต่อแน่นอนมีค่าเฉลี่ยผลของส่วนประสมการตลาดมากกว่ากลุ่มที่ไม่ซือ้ ต่อแน่นอน
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย กลุ่มที่ซอื้ ต่อแน่นอนมีค่าเฉลี่ยผลของส่วนประสมการตลาดมากกว่ากลุ่มที่ไม่
ซื้อต่อแน่นอน และกลุ่มที่ไม่แน่ใจมีค่าเฉลี่ยผลของส่วนประสมการตลาดมากกว่ากลุ่มที่ไม่ซือ้ ต่อแน่นอน
ด้านบุคคล กลุ่มที่ซื้อต่อแน่นอนมีค่าเฉลี่ยผลของส่วนประสมการตลาดมากกว่ากลุ่มที่ไม่แน่ใจ และกลุ่มที่
ซื้อต่อแน่นอนมีค่าเฉลี่ยผลของส่วนประสมการตลาดมากกว่ากลุ่มที่ไม่ซือ้ ต่อแน่นอน
ด้านลักษณะทางกายภาพ กลุ่มที่ซื้อต่อแน่นอนมีค่าเฉลี่ยผลของส่วนประสมการตลาดมากกว่ากลุ่มที่ไม่
แน่ใจ และกลุ่มที่ซอื้ ต่อแน่นอนมีค่าเฉลี่ยผลของส่วนประสมการตลาดมากกว่ากลุ่มที่ไม่ซือ้ ต่อแน่นอน
ด้านกระบวนการ กลุ่มที่ซื้อต่อแน่นอนมีค่าเฉลี่ยผลของส่วนประสมการตลาดมากกว่ากลุ่มที่ไม่แน่ใจ และ
กลุ่มที่ซอื้ ต่อแน่นอนมีค่าเฉลี่ยผลของส่วนประสมการตลาดมากกว่ากลุ่มที่ไม่ซื้อต่อแน่นอน
ตารางที่ 2 แสดงส่วนประสมการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพต่อ
ส่วนประสมการตลาด

ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่งเสริมการตลาด
บุคคล

F value P-value
̅ (S.D.) ผลของส่วนประสมการตลาด
𝒙
(ระดับผล)
ซื้อต่อแน่นอน
ไม่แน่ใจ
ไม่ซื้อต่อแน่นอน
(n=186)
(n=200)
(n=19)
4.45 (0.41)a
4.37 (0.44)
4.15 (0.50)a
4.913
0.008*
(มากที่สุด)
(มากที่สุด)
(มาก)
4.45 (0.62)
4.36 (0.63)
4.36 (0.58)
1.174
0.310
(มากที่สุด)
(มากที่สุด)
(มากที่สุด)
4.10 (0.67)a
4.09 (0.58)b
3.61 (0.78)ab
5.285
0.005*
(มาก)
(มาก)
(มาก)
4.04 (0.71)
4.00 (0.65)
3.82 (0.53)
0.986
0.374
(มาก)
(มาก)
(มาก)
4.48 (0.54)ab
4.31 (0.60)a
4.02 (0.63)b
7.872 < 0.001*
(มากที่สุด)
(มาก)
(มาก)
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ส่วนประสมการตลาด

ลักษณะทางกายภาพ
กระบวนการ

F value P-value
̅ (S.D.) ผลของส่วนประสมการตลาด
𝒙
(ระดับผล)
ซื้อต่อแน่นอน
ไม่แน่ใจ
ไม่ซื้อต่อแน่นอน
(n=186)
(n=200)
(n=19)
4.49 (0.62)ab
4.34 (0.69)a
4.16 (0.61)b
3.871
0.022*
(มากที่สุด)
(มากที่สุด)
(มาก)
4.51 (0.57)ab
4.37 (0.67)a
4.21 (0.82)b
3.519
0.031*
(มากที่สุด)
(มากที่สดุ )
(มากที่สุด)

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance
(One-Way ANOVA) โดยกาหนดระดับนัยสาคัญ () < 0.05
a, b ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิ เคราะห์ความแตกต่า งรายคู่ (Post Hoc tests) ด้วยวิธี Scheffe โดย
กาหนดระดับนัยสาคัญ () < 0.05
*

สรุปผลและอภิปรายผล
1. คุณลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่กาลังใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพมีดังนี้ เพศหญิง อายุ
20 ปี กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 2,501-5,000 บาท
และมีภูมิลาเนาอยู่ภาคเหนือ คุณลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฐิติกาญจน์ พลับพลาสี (2558) ซึ่ง
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด และ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง กาลั งศึกษาปริญญาตรีชั้นปี 2 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (รายรับจาก
ผู้ปกครอง) 2,000-5,000 บาท นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พันธ์ทิพย์ สิทธิปัญญา (2553) ซึ่งศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
พบว่า กลุ่ ม ตั ว อย่า งส่ ว นใหญ่เป็ น เพศหญิ ง มีอ ายุ ระหว่า ง 18-20 ปี และมีภู มิล าเนาอยู่ภ าคเหนือ มีรายได้จาก
ผู้ปกครอง 2,500-5,000 บาท
2. การศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพประเภทผลิตภั ณฑ์เสริมอาหารเพื่อบารุงสุขภาพร่างกาย เช่น วิตามินและเกลือแร่
ฯลฯ โดยเหตุผลหลักของการบริโภค คือ ช่วยเสริมสร้างสุขภาพโดยรวม มีตนเองเป็นผู้มีอิทธิพลหลัก ในการตัดสินใจ
ซื้อ รองมาลงเป็นเพื่อน/คนรู้จัก ส่วนใหญ่จะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ 1-2 ครั้ง/ปี โดยซื้อในราคา 251500 บาท/ครั้ง แหล่งที่ซื้อหลักเป็นร้านขายยา ส่วนใหญ่จะซื้อยี่ห้อเดิมและซื้อเมื่อใกล้จะหมดเพื่อจะได้รับประทาน
อย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมการใช้ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฐิติกาญจน์ พลับพลาสี (2558) ซึ่งศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด และพบว่า
ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ บ ริ โ ภคอาหารเสริ ม เพื่ อ สุ ข ภาพประเภทเพื่ อ บารุ ง ร่ า งกาย มีค่ า ใช้จ่ า ยในการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่อเดือนต่ากว่า 1,000 บาท ซื้ออาหารเสริม 1-2 ต่อปี แหล่งที่ซื้อหลักเป็นร้านขายยา ซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดยซื้อยี่ห้อเดียวเป็นประจาและซื้อเมื่อของเดิมใกล้จะหมด อย่างไรก็ตาม งานวิจัยดังกล่าว
พบว่า ผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคือ เพื่อน/คนรู้จัก
- Proceedings -

1170

3. การศึกษาผลของส่วนประสมการตลาดต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ พบว่า
3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่าด้านผลิตภัณฑ์มีผลในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.39 (S.D.=0.43)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีผลมากที่สุดคือ การมีเครื่องหมาย “อย.” แสดงบนผลิตภัณฑ์ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.79
(S.D.=0.46) รองลงมา คือ มีวันหมดอายุแสดงบนผลิตภัณฑ์ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.74 (S.D.=0.51) องค์ประกอบดังกล่าว
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ฐิตาภา พรหมสวาสดิ์ (2555) ซึ่งศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มผี ลต่อพฤติกรรม
การซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบารุงสมองและความจาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและพบว่า ในการซื้อสินค้า
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา บรรจุภัณฑ์มี
ฉลากบอกวันหมดอายุชัดเจน มีลักษณะสะอาด ปลอดภัย และมีฉลากบอกส่วนผสมที่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ นัทธมน เดชประภัสสร (2558) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ทางอินเตอร์เน็ต และพบว่า เหตุผลในการเลือกบริโภคผลิ ตภัณฑ์เสริมและประเภทของผลิตภั ณฑ์เสริ มอาหารที่
ผู้บริโภคเลือกรับประทานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แสดงถึงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต้องตรงกับความ
ต้องการ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงต้องเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สะอาดปลอดภัย บรรจุภัณฑ์มฉี ลากบอก
วันหมดอายุชัดเจน
3.2 ด้านราคา ผลการศึกษาพบว่าด้านราคามีผลในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.40 (S.D.=0.62) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีผลมากที่สุด คือ การมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.51 (S.D.=0.70)
รองลงมา คือ มีป้ายแสดงราคาสินค้าที่ผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน ด้วยค่าเฉลี่ย 4.50 (S.D.=0.73) องค์ประกอบดังกล่าว
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภาวิณี ตันติผาติ และคณะ (2554) ซึ่งศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับความเหมาะสมของราคากับ
คุณภาพมากที่สุด นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เยี่ยม เหอ (2558) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จากัด และพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับราคาทีม่ ี
ความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากที่สุด
3.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผลการศึกษาพบว่าด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีผลในระดับมาก ด้วย
ค่าเฉลี่ย 4.07 (S.D.=0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีผลมากที่สุด คือ การมีจาหน่ายในร้านขายยา ด้วย
ค่าเฉลี่ย 4.40 (S.D.=0.74) รองลงมา คือ มีช่องทางการจาหน่ายที่หลากหลาย เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป ทาง
อินเตอร์เน็ต และแคตตาล็อคสินค้า ด้วยค่าเฉลี่ย 4.18 (S.D.=0.89) ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ
อนุสรา คนกล้า และคณะ (2559) ซึ่งศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองพะเยา พบว่า ผู้บริโภคต้องการให้มีจาหน่ายในร้านขายยาเพื่อต้องการข้อมูล
จากเภสั ชกร หรือ ต้อ งการความน่า เชื่อ ถือ จึง นิย มซื้ อ ผลิต ภั ณฑ์เสริ ม อาหารที่ ร้านขายยา และสอดคล้ อ งกับผล
การศึกษาของ นัทธมน เดชประภัสสร (2558) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาง
อินเตอร์เน็ตและพบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาง
อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภค พบว่า มีสถานที่วางจาหน่ายสินค้าหลากหลาย สามารถซือ้ หาได้ง่าย เช่น การสั่งซือ้ ออนไลน์
หรือการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ ทาให้การมีช่องทางการจาหน่ายที่หลากหลาย โดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตซึ่งมีบริการ
จัดส่งสินค้าให้ถึงที่จะช่วยอานวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค
3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบว่าด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย
4.00 (S.D.=0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีผลมากที่สุด คือ การรับประกันคุณภาพสินค้า ด้วยค่าเฉลี่ย
4.45 (S.D.=0.81) รองลงมา คือ มีการจัดรายการส่วนลด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.12 (S.D.=0.84) ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้อง
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กับการศึกษาของ ชนนิกานต์ จุลมกร (2555) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต
ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับบูรพา และพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจกับการ
รับประกันคุณภาพสินค้า และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภาวิณี ตันติ
ผาติ และคณะ (2554) ซึ่ ง ศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม เพื่ อ สุ ข ภาพของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครและพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการจัดให้มีพนักงานคอยแนะนาบริการให้ ลูกค้า และการ
ให้ ส่ ว นลดและของแถมตามล าดั บ ทั้ ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจากกลุ่ ม นิ สิ ต ที่ ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพให้
ความสาคัญกับความคุ้มค่าในการซื้อ จึงต้องการการรับประกันคุณภาพสินค้ามากกว่าการส่งเสริมการขายด้วย
วิธีการอื่น ๆ
3.5 ด้านบุคคล ผลการศึกษาพบว่าด้านบุ คคลมีผลในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.37 (S.D.=0.58) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีผลมากที่สุด คือ การให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง ด้วยค่าเฉลี่ย 4.53 (S.D.=0.68)
รองลงมา คือ มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่ขายเป็นอย่างดี ด้วยค่าเฉลี่ย 4.46 (S.D.=0.71) ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ฐิตาภา พรหมสวาสดิ์ (2555) ซึ่งศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบารุงสมองและความจาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและพบว่า ในด้านพนักงานขายที่
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อสินค้า คือ พนักงานขายมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีการให้ข้อมูลที่
ชัดเจนและถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือและมีความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่ขายเป็นอย่างดี
3.6 ด้านลักษณะทางกายภาพ ผลการศึกษาพบว่าด้านลักษณะทางกายภาพมีผลในระดับมากที่สุด ด้วย
ค่าเฉลี่ย 4.39 (S.D.=0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีผลมากที่สุด คือ การมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.43 (S.D.=0.71) รองลงมา คือ มีเว็บไซต์ข้อมูลของผู้ผลิต /ผู้จัดจาหน่าย ด้วยค่าเฉลี่ย 4.39
(S.D.=0.76) ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นัทธมน เดชประภัสสร (2558) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเตอร์เน็ตและพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการออกแบบ
เว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ผู้ใช้บริการสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าได้ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ เจษฎาภรณ์ ศรศรี เกิ ด (2555) ซึ่ ง ศึก ษาปั จ จั ย ที่ มีผ ลต่อ การตั ด สิ น ใจเลือ กซื้ อ สิ น ค้ า ผ่า นโซเชีย ลมีเดี ย ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพบว่า รูปแบบของเว็บไซต์ที่น่าสนใจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ปัจจุบัน
พบว่า ผู้บริโภคมีความใส่ใจกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารมากขึ้น โดยผู้บริโภคมักจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ก่อนการตัดสินใจซื้อ ตลอดจนการอ่านรีวิวการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ดังนั้น เว็บไซต์จึงเป็น
แหล่งข้อมูลสาคัญที่ผู้บริโภคจะเข้าไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การแสดงรายละเอียดสินค้าครบถ้วน รูปภาพ
สิ น ค้ า สามารถแสดงได้ห ลายมุม มอง ทั้ ง นี้ อาจเนื่อ งมาจากกลุ่ม นิสิ ตที่ ซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์เสริม อาหารเพื่อสุขภาพให้
ความสาคัญกับการมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อาจเนื่องมาจากต้องการหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ
สินค้าเพื่อเพิ่มความมั่นใจและสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า
3.7 ด้ า นกระบวนการ ผลการศึก ษาพบว่า ด้ า นกระบวนการมีผ ลในระดั บมากที่ สุ ด ด้ ว ยค่ า เฉลี่ ย 4.42
(S.D.=0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีผลมากที่สุด คือ ขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้าง่ายและไม่ซับซ้อน ด้วย
ค่าเฉลี่ย 4.46 (S.D.=0.71) รองลงมา คือสามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ด้วยค่าเฉลี่ย 4.42 (S.D.=0.71)
ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เจษฎาภรณ์ ศรศรีเกิด (2555) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพบว่า มีขั้นตอนการใช้บริการซื้อสินค้าง่าย
และไม่ซับซ้อน มีการแนะนาผลิตภัณฑ์ สามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับผล
การศึกษาของของ นัทธมน เดชประภัสสร (2558) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาง
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อิ น เตอร์ เ น็ ต และพบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นกระบวนการส่ ง ผลเชิ ง บวกต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารทาง
อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภค การเข้าถึงสินค้าได้ง่าย ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ รูปแบบของเว็บไซต์มีความ
น่าสนใจ ขั้นตอนการใช้บริการหาข้อมูลและสั่งซื้อสินค้าง่ายและไม่ซับซ้อน สามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้อ งและ
รวดเร็ว
4. การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
สุ ข ภาพพบว่า เพศหญิ ง เป็ น ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลเพีย งปั จ จั ย เดี ย วที่ สั ม พั น ธ์ กั บการตั ด สิ น ใจซื้อ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกันกับ
ผลการวิจัยของ ภาวิณี ตันติผาติ และคณะ (2554) ซึ่งศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและพบว่า เพศที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพที่
ต่ า งกั น ในการศึ ก ษานี้ พ บว่ า เพศหญิ ง มี สั ด ส่ ว นของผู้ ที่ ตั ด สิ น ใจว่ า จะซื้ อ ต่ อ แน่ น อนสู ง กว่ า เพศชาย ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องมาจากเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะดูแลรักษาสุขภาพในระยะยาวมากกว่าเพศชาย
การศึกษานีแ้ บ่งกลุม่ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครัง้ ต่อไปเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ตัดสินใจว่าจะ
ซื้อต่อแน่นอน กลุ่มที่ไม่แน่ใจ และกลุ่มที่ตัดสินใจว่าจะไม่ซื้อต่อแน่นอน การเลือกแบ่งกลุ่มเช่นนีเ้ พราะผู้วิจัยต้องการที่
จะแบ่งกลุม่ ให้ชัดเจน ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงให้เห็นว่า ในส่วนประสมการตลาดทัง้ 7 ด้าน ค่าเฉลี่ยผลของ
ส่วนประสมการตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากกลุ่มที่ตัดสินใจว่าจะไม่ซื้อต่อแน่นอน กลุ่มที่ไม่แน่ใจ และกลุ่มที่ตัดสินใจว่า
จะซื้อต่อแน่นอน ส่วนประสมการตลาดที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัด
จาหน่าย บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ซึ่งพบว่าสอดคล้องกันกับผลการวิจัยของ นัทธมน เดช
ประภัสสร (2558) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเตอร์เน็ตและพบว่า ปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ช่องทางการจัดจาหน่าย ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ
ราคา และผลิตภัณฑ์

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ด้านผลิตภัณฑ์
1.1 ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญกับผลิตภั ณฑ์โดยผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการรับรองจาก สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อทาให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีความปลอดภัยมีการตรวจสอบ
สรรพคุ ณ และได้ รับการรั บรองอย่า งถู ก ต้อ งแล้ ว ยิ่ง ไปกว่า นั้น ควรมีฉ ลากที่ แ สดงรายละเอีย ดของผลิ ต ภั ณฑ์
สรรพคุณ วิธีการรับประทาน ข้อควรระวัง รวมถึงวันที่ผลิตและวันหมดอายุที่ชัดเจน
1.2 ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญกับตราผลิตภัณฑ์ลักษณะบรรจุภัณฑ์มหี ลายขนาด และตราผลิตภัณฑ์
เป็นส่วนสาคัญที่ช่วยดึงดูดผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคจากตราสินค้าที่เป็นที่นิยมมีช่ือเสียง ลั กษณะ
บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามก็มสี ่วนในการช่วยดึงดูดผู้บริโภคได้เช่นเดียวกัน
1.3 ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยต่อสุขภาพ
2. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
2.1 ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญกับช่องทางการจัดจาหน่าย ด้วยการขายผลิตภัณฑ์ทางอินเทอร์เน็ตทา
ให้มีความง่ายและสะดวกในการสั่งซื้อ และผู้ขายควรสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา มีการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องและ
รวดเร็ ว และสามารถเช็ ค เลขพั ส ดุ ไ ด้ เ มื่ อ ต้ อ งการ ซึ่ ง ปั จ จั ย ต่ า งๆเหล่ า นี้ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ บ ริ โ ภคเกิ ด ความ
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สะดวกสบายในการซื้อโดยที่ไม่ตอ้ งเดินทางไปเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์นั้นซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการขายอย่างหนึ่งที่จะช่วย
รองรับการเติบโตของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในอนาคตได้
2.2 จาหน่ายในร้านขายยาที่มีเภสัชกรประจาร้านและในร้านขายยาทั่วไปในห้างสรรพสินค้าที่มีพนักงานขาย
ควรมีความรู้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และรายละเอียดการรับประทานอย่างถูกต้อง สามารถตอบข้อ
ซักถามได้เป็นอย่างดีเพื่อจะได้นาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและปลอดภัย
3. ด้านบุคคล
บุคลากรในร้านขายยาที่มีเภสัชกรประจาร้านและในร้านขายยาทั่วไปในห้างสรรพสินค้าที่มีพนักงานขาย
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และรายละเอียดการรับประทาน
อย่างถูกต้องและมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง ควรมีความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่ขายเป็นอย่างดี ให้บริการอย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว มีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสุภาพอ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็น
คุณสมบัตทิ ี่สาคัญเป็นอย่างมากความเต็มใจ และการแต่งกายเภสัชกรควรมีเสื้อกาวน์ สาหรับพนักงานขายควรมีชุดยู
นิฟอร์มสีขาวแสดงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย แลดูสะอาดตา และถูกสุขอนามัย
4. ด้านลักษณะทางกายภาพ
4.1 จัดทาเว็บไซต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยทาเว็บไซต์ให้มีรูปแบบที่นา่ สนใจ เนื่องจากเป็นส่วนที่ดึงดูด
ผู้บริโภค มีการจัดเรียงข้อมูลที่งา่ ยต่อการอ่าน เพื่อให้สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน การใช้งานที่งา่ ยและ
สะดวก รวมไปถึงการค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่งา่ ย
4.2 จัดทาเว็บไซต์ข้อมูลของผู้ผลิต/ผู้จัดจาหน่าย บอกถึงประวัติความเป็นมาของบริษัทและผู้จัดจาหน่าย
และแสดงรางวัลที่ได้รับหรือใบการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์
4.3 ควรมีศูนย์ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์บริการรับสายและให้ขอ้ มูลตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการ หรือ
กิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านทางโทรศัพท์เป็นการอานวยความสะดวกให้แก่นิสิต ที่ไม่มีเวลาเดินทางมาซือ้ ด้วยตนเอง
และเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สนิ ค้าและบริการพร้อมจัดเก็บข้อมูล การให้บริการข้อมูลก่อนและหลังการ
ขาย อาทิ ให้บริการสอบถามข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ และบริการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ
รวมถึงรับคาติชม และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ จากลูกค้า พร้อมดาเนินการติดตามผลและแจ้งให้ลูกค้า
ทราบเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนิสิตและทาข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
5. ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้า ที่จัดทาให้ง่ายและไม่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าได้ง่าย รวมถึงสร้าง
ช่องทางในการชาระเงินที่หลากหลาย และให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยในการชาระเงิน
6. ด้านราคา
ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญกับราคา ควรตั้งราคาให้มีความเหมาะสมกับทั้ง คุณภาพ และปริมาณ
นอกจากนั้น การตั้งราคาขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมื่อเปรียบเทียบกับ ช่องทางการขายอื่น ๆ ควรจะใกล้เคียงกัน
หรือถูกกว่าเนื่องจากผู้ซอื้ จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กับราคา หากผู้ประกอบการสามารถสร้างการ
รับรู้คุณค่า ให้ผู้บริโภครู้สกึ ว่าคุณค่าของผลิตภัณฑ์สูงกว่าราคาได้จะเป็นส่วนสาคัญอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความเต็ม
ใจที่จะจ่ายของผู้บริโภค ผู้บริโภคก็จะเกิดการตัดสินใจซื้อได้โดยง่าย
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7. ด้านส่งเสริมการตลาด
7.1 การรับประกันคุณภาพสินค้า เช่น ในกรณีที่นิสติ ซือ้ ไปแล้วมีอาการแพ้สามารถส่งคืนและยินดีคนื เงิน
7.2 การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ หรือ
การใช้ดารานักแสดงวัยรุ่นมาโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยเลือกช่วงเวลาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนิสิต
นักศึกษา
7.3 การส่งเสริมการขายจัดให้มี การลด แลก แจก แถม อย่างสม่าเสมอเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ลูกค้าเข้ามาดู
สินค้ามากขึ้นและมีโอกาสที่จะซื้อมากขึ้นด้วย
7.5 การจัดทาระบบบัตรสมาชิกสาหรับนิสิต เช่น เมื่อสมัครบัตรสมาชิกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะได้รับ
การสะสมคะแนนแล้วสามารถนาคะแนนที่ได้มาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในครั้งถัดไป
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ เช่น กลุ่ม
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีประโยชน์ตอ่ ผู้ประกอบการยิ่งขึน้
2. ควรทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขันอุตสาหกรรม (Five Force Model) ของธุรกิจผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเพิ่มเติม เพื่อช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ
3. ควรทาการศึกษาปัจจัยภายในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ค่านิยม การรับรู้ ทัศนคติ ที่มีผลต่อพฤติกรรมและ
การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ซอื้ ได้อย่างครบถ้วน
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ส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมสาหรับธุรกิจสนามกอล์ฟขนาดเล็ก
ในจังหวัดเชียงราย
Marketing mix for small golf business in Chiang Rai Province
พิมุกต์ กุละปาลานนท์1* และ วารัชต์ มัธยมบุรุษ2
Pimuk Kulapalanont1* and Warach Madhyamapurush2
บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟในจังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษา
ส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมสาหรับธุรกิจสนามกอล์ฟขนาดเล็ก ในจังหวัดเชียงรายและศึกษาแนวทางการ
พัฒนาสนามกอล์ฟขนาดเล็ก ในจังหวัดเชียงราย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ
กิจการสนามกอล์ฟขนาดเล็กในจังหวัดเชียงรายจานวน 3 คน และ กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟชาวต่างชาติใน
สนามกอล์ฟขนาดเล็กจังหวัดเชียงรายจานวน 98 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม แบบเลือกตอบและแบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า
จากผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการ ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ
ฝูงบิน 416 เข้ามาพานักอยู่ในช่วงเดือน ธันวาคม ถึงต้น เดือนมีนาคม ของทุกปีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็น
นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป) โดยจะมาใช้บ ริการ 2-5 ครั้งต่อสัปดาห์พฤติกรรมในการ
บริโภค โดย คานึงถึงคุณภาพของสินค้าและบริการ
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมสาหรับธุรกิจสนามกอล์ฟขนาดเล็กใน
จังหวัดเชียงรายพบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังต่อไปนี้ มากสุดได้แก่ด้าน
ราคา อยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านพนักงาน อยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านการจัดจาหน่าย อยู่ในระดับมาก
รองลงมา ด้านสาธารณะชน อยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านกระบวนการ
อยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง และน้อยสุดได้แก่ด้าน สิ่งอานวยความ
สะดวกในสนามกอล์ฟ อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
จากวั ต ถุ ประสงค์ ข้ อ ที่ 3 เพื่อ ศึก ษาแนวทางการพั ฒ นาสนามกอล์ ฟขนาดเล็ ก ในจั ง หวั ด เชีย งรายจาก
การศึกษาพบว่า ควรปรับปรุงในการให้บริการของห้องอาบน้า/ห้องแต่งตัว และควรปรับปรุงในการให้บริการด้านป้าย
สื่อความหมาย และ ควรปรับปรุงในการให้บริการด้านระบบสัญญาณ Wi-fi
คาสาคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด ธุรกิจสนามกอล์ฟขนาดเล็ก
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Abstract
This research’s objective were 1) to study the golf players’ tourists’ behavior in Chiang Rai 2 ) to study
the suitable marketing mix for the small golf course business in Chiang Rai and 3) to study the guide line for
development of small golf course business in Chiang Rai. The populations and samplings were three small golf
court’s entrepreneurs and 89 golf foreigner players’ tourists. The data collection was used guideline question by
inept-interview and questionnaire and the analytical was used the percentage, standard deviation and mean.
The result of this study found that 1) the golf foreigner players’ tourists who stayed in Chiang Rai between
Decembers to April and the most of tourists was the elderlies who were over 60 years old and using the golf court
club 4 to 6 times per week and they chose the golf court club by the quality of the services and goods. 2 ) the
suitable marketing mix for the small golf course business in Chiang Rai found that the overall level of marketing
mix was high. For the each marketing mix determinant found that price was very high level, staff was high level,
place was high level, public relation was high level, product was high level, process was high level, promotion
was average level and the physical evidence is average level, respectively. And 3) the guide line for development
of small golf course business in Chiang Rai found that the business should improve the bathroom rooms and locker
rooms, the data information within the golf court and the Wi-Fi connection.
Keywords: Marketing Mix, Small Golf Business

บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เป็นอันดั บต้น ๆ ของประเทศไทย อีกทั้งเป็นแหล่ง
รายได้สาคัญที่นามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ เกิดการสร้างงาน, การค้าและการลงทุน มีการกระจายความเจริญสู่
ภูมิภาค และเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้เกิดการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมของประเทศ อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 2 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 6-7 ของแรงงานทั้งระบบ รวมทั้งยังช่วยกระจาย
รายได้ และการจ้างงานไปสู่ชนบทตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ รายได้เงินตราต่างประเทศดังกล่าว ยังมีส่วนสาคัญที่
ช่วยชดเชยการขาดดุลการค้า ในช่วงที่การส่งออกสินค้าของไทยมีแนวโน้มชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก ตาม
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 2558–2560 ได้ให้ความสาคัญกับการสร้างความสมดุลของการพัฒนาทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสูเ่ ป้าหมายการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมีปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทย ยกตัวอย่างเช่น การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ซึ่ง
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะสนใจการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษมากขึ้น เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยว
เชิงผจญภัย การท่องเที่ยว เชิงศาสนา การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
(Sports Tourism) เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัว เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มต้องการ
ที่จะเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ต้องการสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์ กิจกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประเทศไทยเองมีความพร้อมของทรัพยากรพื้นฐานสาหรับการท่องเที่ยวในความสนใจ
พิเศษดังกล่าว ที่จะต้องดาเนินการควบคู่และเกื้อหนุนกันไปทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมตลาด ด้านการพัฒนา
สินค้าและบริการ และด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) ประกอบกับใน
ปั จ จุ บัน ประเด็ น ผลกระทบด้านสัง คม การให้ ความสนใจกั บชุม ชน วั ฒ นธรรม และการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้าง
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ประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งรูปแบบ การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจึงได้
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีแนวโน้มในการท่องเที่ยวแบบอิสระ และสนใจการท่องเที่ยวเฉพาะทางมากขึ้น (คมสัน
สุริยะ และกุสุมาลย์ วรงค์สุรัตน์ , 2548) จึงก่อให้เกิดแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports tourism) ขึ้น โดย
กิจกรรมกีฬานั้น หากสามารถนามาผสมผสานกับการท่องเที่ยวได้อย่ างลงตัวจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และส่งผลดีในการที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมและการพัฒนาประเทศต่อไป
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554) กลยุทธ์ทางการตลาดหนึ่งที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ใช้เพื่อ
เพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศ และยกระดับประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพในแผนตลาดการ
ท่องเที่ยวปี 2552 คือ การขยายตลาดกลุ่มผู้มีรายได้สูงและกลุ่มตลาดความสนใจพิเศษ ซึ่งได้แก่ กลุ่มกอล์ฟ (Golf),
กลุ่ ม Medical & Wellness, กลุ่ ม Wedding & Honeymoon, กลุ่ ม Shopping และกลุ่ ม Entertainment (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2553) โดยเฉพาะกลุ่มกอล์ฟ (Golf) เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีกาลังซื้อสูง และสามารถที่จะเดินทาง
ท่องเที่ยวได้ภายใต้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานโลก อีกทั้งในปัจจุบันภาครัฐและภาคเอกชนได้เล็งเห็น และให้
ความสาคัญกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟ (Golf tourism) เป็นพิเศษ เพราะกีฬากอล์ฟกาลังเป็นกีฬาที่ได้รับความ
นิยม และได้รับความสนใจจากประชาชนในทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะกับกลุ่มนักธุรกิจและคนทางานในทุกสาขาอาชีพ
ดังจะเห็นได้ว่ามีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงกีฬาชนิดนี้ตามสื่อต่าง ๆ ในทุกช่องทาง จากกระแสความนิยม
ดังกล่าว กีฬากอล์ฟจึงเป็นกีฬาที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวที่นิยมเล่นกีฬาประเภทนี้มาก
ประกอบกับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และมีการใช้จ่ายเงินค่อนข้างสูง

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรม และความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟในจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อ ศึก ษาส่ ว นประสมทางการตลาดที่ เหมาะสมส าหรั บกั บธุ รกิ จ สนามกอล์ ฟ ขนาดเล็ ก ในจั ง หวั ด
เชียงราย
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสนามกอล์ฟขนาดเล็ก ในจังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ส่วนประสมการตลาดสมัยใหม่
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านพนักงาน
ด้านกระบวนการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในสนามกอล์ฟ
ด้านสาธารณะชน

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
การตัดสินใจใช้บริการสนามกอล์ฟ
แนวโน้มการตลาด
การกลับมาใช้บริการซ้า
ช่องทางการเสนอขาย
การโฆษณาประชาสัมพันธ์

ส่วนประสมการตลาดทีเ่ หมาะสมสาหรับ
ธุรกิจสนามกอล์ฟขนาดเล็กจังหวัดเชียงราย
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
จากการศึก ษาหั ว ข้ อ ส่ ว นประสมการตลาดที่ เหมาะสมส าหรั บธุ รกิ จ สนามกอล์ ฟ ขนาดเล็ ก ในจั งหวัด
เชียงรายผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เป็นนักท่องเที่ยวเชิ งกีฬากอล์ฟ ในสนามกอล์ฟขนาดเล็กในจังหวัด
เชียงราย ได้แก่ ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ ฝูงบิน 416 เชียงราย จานวน 98 คน
2. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องกับกีฬากอล์ฟขนาดเล็กในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ ศูนย์พัฒนากีฬา
กอล์ฟ ฝูงบิน 416 เชียงราย จานวน 3 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยทาการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ชุด
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ชุดที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ โดยทาการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ในเรื่องพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิง
กีฬากอล์ฟในจังหวัดเชียงรายใน 5 ประเด็น ได้แก่ การตัดสินใจใช้บริการสนามกอล์ฟ แนวโน้มการตลาด การกลับมา
ใช้บริการซ้า ช่องทางการเสนอขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถาม โดยทาการสอบถามนักท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟชาวต่างชาติ ในเรื่องข้อมูลส่วน
บุคคล ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและความคิดเห็นในการ ปรับปรุงและพัฒนา โดยแยกเป็น 3
ส่วนดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟโดยใช้แบบเลือกตอบ จาแนก
ตามเพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา สัญชาติ ระยะเวลาที่พัก จานวนครั้งในการใช้บริการสนามกอล์ฟ จานวนครัง้
ในการใช้บริการสนามไดร์ฟ ประเภทการโฆษณา การเดินทางโดยอาศัย เพื่อนผู้ร่วมเดินทางกับท่าน ระยะเวลาในการ
หัดเล่นกอล์ฟ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสม
ส าหรั บธุ รกิ จสนามกอล์ฟ ขนาดเล็ก 8 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นผลิ ตภั ณฑ์ ด้ า นราคา ด้ า นการจัด จาหน่า ย ด้ า นส่ ง เสริม
การตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในสนามกอล์ฟ และด้านสาธารณชน
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟในการ
ปรับปรุงและพัฒนาสาหรับธุรกิจสนามกอล์ฟขนาดเล็กในจังหวัดเชียงราย
ชุดที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดข้อเสนอแนะส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาธุรกิจสนาม
กอล์ฟขนาดเล็ก 8 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน
ด้านกระบวนการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในสนามกอล์ฟ และด้านสาธารณชน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจสนามกอล์ฟขนาดเล็กจานวน 3 คนและแจก
สอบถามแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟในสนามกอล์ฟขนาดเล็กในจังหวัดเชียงราย
จานวน 98 คน โดยการใช้การแจกแบบบังเอิญ และได้รับกลับคืนมาจานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เปอร์เซ็น
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ของนักท่องเที่ยวกลุ่มชาวต่างชาติที่เป็น
นักท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟมาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าสถิตคิ วามถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อพิจารณาค่าคะแนนที่คานวณได้ตามขั้นตอนที่ระบุ
ไว้โดยเกณฑ์ของเบสท์ (Best) ดังนี้ (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, 2546, หน้า 120)
4.51 - 5.00
มีความคิดเห็นมากที่สุด
3.51 - 4.50
มีความคิดเห็นมาก
2.51 - 3.50
มีความคิดเห็นปานกลาง
1.51 - 2.50
มีความคิดเห็นน้อย
1.00 – 1.50
มีความคิดเห็นน้อยที่สุด
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ผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟในจังหวัดเชียงราย พบว่าจากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ พบว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการ ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟฝูงบิน 416
ส่วนมากจะอาศัยการ ท่องเที่ยวแบบซื้อบริการจากบริษัทนาเที่ยวเพื่อเข้ามาพานักระยะยาวเพื่อฝึกซ้อมกอล์ฟ ในพืน้ ที่
จังหวัดเชียงราย โดยจะเข้ามาพานักอยู่ในช่วงเดือน ธันวาคม ถึงต้น เดือนมีนาคม ของทุกปีโดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
มักจะใช้บริการสนามฝึกซ้อมและ ออกรอบ เกือบทุกวันตลอดระยะเวลาที่พานักอยู่ในประเทศไทย โดยนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้โดยส่วนมากจะทาการพานักระยะยาวในเมืองไทยตั้งแต่ 60 วันขึ้นไป โดยจะมีการมาใช้บริการสนามกอล์ฟ
มากกว่า สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี
ขึน้ ไป) โดยจะมาใช้บริการ 2-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้ง 2 กลุ่มนีจ้ ะมีพฤติกรรมในการบริโภค โดย คานึงถึง
คุณภาพของสินค้าและบริการมาก่อนด้านราคา โดย สินค้าและบริการที่ว่านี้ได้แก่ ด้านคุณภาพของ กรีน แฟร์เวย์ ลูก
กอล์ฟสาหรับฝึกซ้อม เป็นปัจจัยหลัก โดยปัจจัยที่รองลงมาได้แก่ด้าน ราคา และ โปรโมชั่น ซึ่งราคาจะต้องมีความ
สอดคล้องกับคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้รับ ส่วนในด้านโปรโมชั่น นักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ชอบ ได้รับสิทธิพิเศษ
ในการได้รับส่วนลดราคาตลอดจนด้านสถานที่ ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณที่พักขอพักท่องเที่ยวทาให้มีการเดินทางสะดวก
สามารถเดินทางได้โดยง่าย ตลอดจนใกล้กับ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชี ยงราย และ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ อีกทั้งสนามกอล์ฟตั้งอยุ่ในพื้นที่ของฝูงบิน 416 จังหวัดเชียงราย จึงมีความปลอดภัยสูงเนื่องจากเป็นสถานที่
ของกองทั พ อากาศ อีก ทั้ ง ในด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวกภายในสนามกอล์ ฟ ยั ง มีระบบสั ญ ญาณ wi-fi ไว้ค อย
ให้บริการตลอดจนที่จอดรถมีจานวนเพียงพอต่อจานวนลูกค้า อีกทัง้ ในด้านพนักงาน ทางศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟฝูงบิน
416 ก็ได้มีการอบรมให้พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพ ตลอดจนมีผู้เชี่ยวชาญในกีฬากอล์ฟคอยให้คาแนะนา
สาหรับผู้ฝึกหัดใหม่ เป็นต้น ตลอดจนในด้านกระบวนการ ในการจัดจาหน่ายกรีนฟีและลูกกอล์ ฟสาหรับฝึกซ้อม
เป็นไปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งทาให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างดี
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมสาหรับธุรกิจสนามกอล์ฟขนาด
เล็ก ในจังหวัดเชียงราย สรุปได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
จาแนกตามเพศ พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด 98 คน สูงสุด เป็นเพศชายจานวน 65 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.30 รองลงมา เป็นเพศหญิง จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70 ตามลาดับ จาแนกตามอายุ พบว่ามี
ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 รองลงมา อายุตงั้ แต่ 61 ปีขนึ้ ไป
จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 รองลงมา อายุตั้งแต่ 51–60 ปีจานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.30 รองลงมา
อายุตงั้ แต่ 41 – 50 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20 รองลงมา อายุตงั้ แต่ 21–30 ปีจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ
7.10 และน้อยสุด อายุตั้งแต่ 31–40 ปีจานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 ตามลาดับ
จาแนกตามอาชีพ พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม สูงสุดเป็นนักเรียน/นักศึกษาจานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ
33.70 รองลงมา อื่นๆ จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.40 รองลงมานักกีฬาจานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.40
รองลง มาค้าขาย/ประกอบกิจการส่วนตัวจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 รองลงมา พนักงานรัฐวิสาหกิจจานวน
8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 รองลงมารับราชการจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10 และน้อยสุด พนักงานบริษัทจานวน
1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามลาดับ
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จาแนกตามรายได้ พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดเป็นคนไม่มีรายได้/ ได้รับจากผู้ปกครอง จานวน
42 คน คิดเป็นร้อยละ 42.90 รองลงมามีรายได้ 35,001 บาทขึน้ ไปจานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70 รองลงมา มี
รายได้ 30,001-35,000 บาทจานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.20 รองลงมา มีรายได้ 25,001–30,000 บาทจานวน 8
คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 และน้อยที่สุด มีรายได้ 20,001–25,000 บาทจานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 ตามลาดับ
จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม สูงสุดปริญญาตรีจานวน 46 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.90 รองลงมา มัธยมศึกษาจานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70 รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.10 และน้อยสุด ได้แก่ ประถมศึกษาและต่ากว่าปริญญาตรีจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10 ตามลาดับ
จาแนกตามสัญชาติ พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม สูงสุดคือ เกาหลีใต้ จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ
60.20 รองลงมา อเมริกันและอังกฤษ จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 รองลงมา แคนาดา จานวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.10 รองลงมา ญี่ปุ่น จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.10 รองลงมา เยอรมันและสวีเดน จานวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.00 และน้อยที่สุดได้แก่ ฝรั่งเศส สโลเวเนีย สก็อตแลนด์ และแอฟริกาใต้ จานวน 1 คน คิด เป็นร้อยละ 1.00
ตามลาดับ
จาแนกตามระยะเวลาที่พักในไทย พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม สูงสุดคือ 31–60 วันและ 61-90 วัน
จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 รองลงมา มากกว่า 90 วัน จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40 รองลงมา 1630 วัน จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10 รองลงมา และน้อยที่สุด ได้แก่ น้อยกว่า 15 วัน จานวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.00 ตามลาดับ
จาแนกตามจานวนครั้งในการใช้บริการสนามกอล์ฟ พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม สูงสุดคือ 6 ครั้ง ต่อ
สัปดาห์จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมา 4 ครั้ง ต่อสัปดาห์จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 0
รองลงมา 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.20 รองลงมา 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์จานวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.10 รองลงมา มาใช้บริการทุกวัน จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10 รองลงมา 5 ครั้ง ต่อสัปดาห์จานวน 4
คน คิดเป็นร้อยละ 4.10 และน้อยที่สุด ไม่ใช้บริการออกรอบและ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10
ตามลาดับ
จาแนกตามจานวนครั้งในการใช้บริการสนามไดร์ฟ พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม สูงสุดคือมาใช้บริการ
ทุกวัน จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46.90 รองลงมา 1 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30
รองลงมา 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20 รองลงมา ไม่ใช้บริการสนามไดร์ฟ จานวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.20 รองลงมา 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์และ 6 ครั้ง ต่อสัปดาห์ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.10 รองลงมา 4
ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.10 และน้อยที่ สุด 5 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10
ตามลาดับ
จาแนกตามประเภทการโฆษณา พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม สูงสุดเป็น บริษัทนาเที่ยวจานวน 51 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.00 รองลงมา คาบอกกล่าวจากคนที่รู้จัก จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.60 รองลงมา ป้าย
ประกาศจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 รองลงมา อื่น ๆ จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.10 และน้อยที่สุด ได้แก่
สื่อโซเชียลมีเดียจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามลาดับ
จาแนกตามประเภทการเดินทางโดยอาศัย พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม สูงสุดเป็นบริษัทนาเที่ยวจานวน
52 คน คิดเป็นร้อยละ 53.10 รองลงมาโดยตนเองจานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.60 รองลงมากลุ่มเพื่อนจานวน 11
คน คิดเป็นร้อยละ 11.20 และน้อยที่สุด ครอบครัวจานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.10 ตามลาดับ
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จาแนกตามเพื่อนผู้ร่วมเดินทางกับท่าน พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามสูงสุด ได้แก่ผู้ฝึกสอนจานวน 38 คน
คิดเป็นร้อยละ 38.80 รองลงมา มาคนเดียวจานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.60 รองลงมา บุคคลในครอบครัว
จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 และน้อยที่สุด เพื่อนจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 ตามลาดับ
จาแนกตามระยะเวลาในการหัดเล่นกอล์ฟ พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามสูงสุด มากกว่า 10 ปีจานวน 26
คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 รองลงมา 1-3 ปี จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 รองลงมา 4–6 ปี จานวน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.50 รองลงมา 7–9 ปี จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 และน้อยที่สุดน้อยกว่า 1 ปี จานวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.20 ตามลาดับ
ส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสม สาหรับธุรกิจสนามกอล์ฟขนาดเล็กในจังหวัดเชียงรายใน
ภาพรวม
จากผลการศึกษาพบว่าส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสม สาหรับธุรกิจสนามกอล์ฟขนาดเล็กในจังหวัด
เชียงรายในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  = 3.66 โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังต่อไปนี้ มากสุดได้แก่
ด้านราคา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  = 3.91 รองลงมา ด้านพนักงาน อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย  = 3.81 รองลงมา
ด้านการจัดจาหน่าย อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย  = 3.72 รองลงมา ด้านสาธารณะชน อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย  =
3.69 รองลงมา ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย  = 3.65 รองลงมา ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย  = 3.58 รองลงมา ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ย  = 3.48และน้อยสุด
ได้แก่ดา้ น สิ่งอานวยความสะดวกในสนามกอล์ฟ อยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ย  = 3.47 ตามลาดับ
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาสนามกอล์ฟขนาดเล็ก ในจังหวัดเชียงราย มีดังนี้
ควรมีจานวนห้องอาบน้าและห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเพียงพอกับผู้มาใช้บริการอยู่ในระดับมาก (  =
3.63, S.D. = 0.14) และน้อยที่สุดมาควรมีป้ายสื่อความหมายและมีภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ประกอบ อยู่ในระดับมาก
(  = 3.60, S.D. = 0.89) ตามลาดับ
ควรกาหนดราคาสาหรับค่าบริการในสนามกอล์ฟโดยมีป้ายประกาศหลายจุดให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูล
อย่างชัดเจนอยู่ในระดับมาก (  = 3.88, S.D. = 0.97) รองลงมาควรกาหนดลงไปในโบรชัวร์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวทราบอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.87, S.D. = 0.93) และ น้อยที่สุดควรรักษาอัตราค่าอาหารและเครื่องดื่มที่
บริการในสนามอย่างเหมาะสมให้นานที่สุดโดยการตรึงราคาอยู่ในระดับมาก (  = 3.68, S.D. = 0.91) ตามลาดับ
ควรมีความสะดวกสบายในการมาใช้บริการ เช่น ทาลูกศรบอกเส้นทางการออกรอบ ตั้งแต่หลุมแรก
จนกระทั่งหลุมสุดท้ายอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.95, S.D. = 0.93) รองลงมา ควรมีป้ายบอกทางของสนามกอล์ฟ และ
แผนที่เพื่อให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่ ทางเข้าจนกระทั่งถึงแผนที่ อาคาร สถานที่ ต่างๆอยู่ในระดับมาก (  =
3.59 , S.D. = 0.97) และน้อยสุด ควรมีจุดติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ หลายจุดเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ลูกค้าซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องรู้ อาทิ เช่น อัตรา ราคาเครื่องอาหาร ออกรอบ ลูกไดร์ฟ และสิ่งที่ควรปฏิบัติ ได้แก่ การแต่งกาย ที่
เหมาะสม การรักษาความปลอดภัยในขณะออกรอบและการไดร์ฟ อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.39, S.D. = 1.00)
ตามลาดับ
ควรมีการจัดแข่งขันและจัดกิจกรรมต่างๆภายในสนามเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว ได้ทา
ความรู้จักกับเพื่อนใหม่เกิดความสนุกสนานมีสีสัน และเป็นที่รู้จั กของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง(  = 3.46,
S.D.= 0.91)
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ควรมีการโฆษณา การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น ทั้งใน เฟสบุค เว็บไซต์ ไลน์
ฯลฯ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนและรวดเร็วอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.37, S.D.= 0.08)
และน้อยสุดควรมีการโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โบรชัวร์ และใบปลิว เพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้จักสนามกอล์ฟ มีแผนที่
บอกในโบรชัวร์ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาสนามกอล์ฟได้สะดวกอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.35, S.D.=
1.03) ตามลาดับ
ควรมีจานวนพนักงานที่เพียงพอในการให้บริการเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าอยู่ในระดับมาก (  = 3.66,
S.D. = 0.97) และน้อยสุด ควรให้พนักงานมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อความถูกต้องใน
ข้อมูลออกรอบและสนามไดร์ฟอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.54, S.D. = 1.09) ตามลาดับ
ควรมีพนักงานให้บริการความรู้ในกีฬากอล์ฟอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.38, S.D. = 1.08) และควรผู้
เล่นในสนามมีความปลอดภัย และน้อยสุด ควรมีการเตรียมพร้อมรับมือเมื่อ เกิดเหตุฉุกเฉินภายในสนามอยู่ในระดับ
ปานกลาง(  = 3.36 , S.D. = 1.01) ตามลาดับ
ควรภายในสนามกอล์ฟมีร้านค้าให้บริการอาหาร และเครื่องดื่มอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (  =
3.46, S.D. = 1.00) รองลงมา ควรการบริการสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่นั่งพักผ่อน ที่อ่านหนังสือ และฟังเพลง
เป็นต้นอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.34, S.D. = 1.17) และน้อยสุด ควรมีพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในสนาม
กอล์ฟอยูใ่ นระดับปานกลาง(  = 3.15, S.D. = 1.16) ตามลาดับ
ควรรักษาการเปิดให้ทุกคนได้เข้ามาใช้บริการสนามได้ทุกเพศทุกวัยอยู่ในระดับมาก (  = 3.99 , S.D.= 0.91)
และน้อยสุด ควรผู้ประกอบการธุรกิจกอล์ฟเอื้อสถานที่ในการประกอบกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก
(  = 3.66, S.D. = 0.90) ตามลาดับ

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่าพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการ ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟฝูงบิน 416 โดยหลัก ๆ จะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาว ตะวันออก ได้แก่ ชาวเกาหลีใต้ และ ชาวญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ
มากกว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก ได้แก่ชาวอเมริกัน อังกฤษ ฝรั่งเศษ แคนาดา เยอรมัน สวีเดน สโลเวเนีย
สกอตแลนด์ และแอฟริกาใต้ โดยที่นักท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟชาวต่างชาติ โดยส่วนมาก มีอายุต่ากว่า 20 ปี และ อายุ
ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป โดยส่วนมากจะเป็น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และ กลุ่มผู้เกษียณอายุ โดยที่นักท่องเที่ยวโดยส่วน
ใหญ่จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครอง และมีรายได้ มากกว่า 35,000 บาท ซึ่งนักท่องเที่ยวโดยส่วนมาก
เข้ามาพานักอยู่ในเมืองไทย ตัง้ แต่ 60 วันขึ้นไปโดยนักท่องเที่ยวเหล่านี้มักจะเข้ามาใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ และ
สนามกอล์ฟสาหรับออกรอบ โดยเฉลี่ย 5-7 ครั้งต่อสัปดาห์ และมักเดินทางเข้ามาใช้บริการโดยการใช้บริการของ
บริษัทนาเที่ยว และจากคาแนะนาของคนรู้จัก โดยนักท่องเที่ย วเชิงกีฬากอล์ฟเหล่านี้มีพฤติกรรมในการบริโภคโดย
คานึง ราคา และ คุณภาพของสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพของสนามกอล์ฟ ตั้งแต่ กรีน แฟร์เวย์
ไปจนถึ ง คุ ณ ภาพของลู ก กอล์ ฟ ส าหรั บ ฝึ ก ซ้ อ ม ซึ่ ง คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า และบริ ก ารต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ราคาที่
สมเหตุสมผลตลอดจนถึงทาเลที่ตั้งของสนามกอล์ฟมีความสะดวกสบายในการเดินทางมาใช้บริการ ใกล้กับใจกลาง
เมือง มีสถานที่จอดรถเพียงพอตลอดจนมีการตกแต่งสถานที่และบรรยากาศให้สวยงามเหมาะก่การออกกาลังกาย
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อีกทั้งการบริการของพนักงานต้องมีความเหมาะสม มีการบริการที่สุภาพ ตลอดจนมีความกระตือรือร้ น ในการ
ให้บริการ สามารถให้คาแนะนาที่ดี และสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งทั้งหลายที่กล่าวมานั้น
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาสนามกอล์ฟขนาดเล็ก ในจังหวัดเชียงราย มีดังนี้
ควรมีจานวนห้องอาบน้าและห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเพียงพอกับผู้มาใช้บริการอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนีอ้ าจ
เป็นเพราะว่าจานวนของผู้ที่มาใช้บริการสนามกอล์ฟมีจานวนมากขึ้นดังนัน้ สัดส่วนของความต้องการใช้บริการห้องน้า
และห้องอาบน้าจึงมีมากขึ้นตาม
ควรกาหนดราคาสาหรับค่าบริการในสนามกอล์ฟโดยมีป้ายประกาศหลายจุดให้นักท่องเที่ยวได้ทราบ
ข้อมูลอย่างชัดเจนอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวโดยส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติ
และนักท่องเที่ยวบางท่านไม่สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดังนั้นการที่จัดให้มีป้ายประกาศราคาควรจัดให้มีหลาย
ภาษา
ควรกาหนดราคาลงไปในโบรชัวร์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าเพื่อให้นักท่องท่องเที่ยวสามารถทราบได้ถึงงบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายในการใช้บริการประกอบกับเป็นการ
จูงใจให้มาใช้บริการ
ควรมีการอานวยความสะดวกสบายในการมาใช้บริการ เช่น ทาลูกศรบอกเส้นทางการออกรอบ ตัง้ แต่หลุม
แรกจนกระทั่งหลุมสุดท้ายอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่าสนามมีขนาดเล็กประกอบกับเส้นทางในการออกรอบ
มีหลายเส้นทางที่มาบรรจบกันดังนั้นเพื่อความคล่องตัวในการออกรอบจึงควรทาป้ายบอกเส้นทางในการเดินออกรอบ
ให้ชัดเจน
ควรมีป้ายบอกทางของสนามกอล์ฟ และ แผนที่เพื่อให้ข้อมูลแก่นักท่อ งเที่ยวตั้งแต่ ทางเข้าจนกระทั่งถึง
แผนที่ อาคาร สถานที่ ต่างๆอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่าศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟฝูงบิน ๔๑๖ มีทางเข้าขนาด
เล็ก ประกอบกับไม่มจี ุดดึงดูดที่ทาให้นักท่องเที่ยวสังเกตุเห็นได้อย่างเด่นชัด
ควรมีการโฆษณา การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น ทั้งใน เฟสบุค เว็บไซต์ ไลน์
ฯลฯ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนและรวดเร็วอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าทาง
ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟยังมิได้มกี ารทาการตลาดทางออนไลน์ยังคงอาศัยการติดต่อผ่านบริษัทนาเที่ยว และ การบอก
กล่าวในกลุ่มเฉพาะ
ควรมีจานวนพนักงานที่เพียงพอในการให้บริการเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวเป็นจานวนมากทาให้พนักงานในการบริการควรมีเพิ่มมากขึ้นจาม
สัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
ควรมีพนักงานให้บริการความรู้ในกีฬากอล์ฟอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักท่องเที่ ยว
บางส่วนเป็นนักท่องเที่ยวที่หัดเล่นกีฬากอล์ฟยังไม่นานดังนั้นจึงมีความต้องการที่จะเรียนรู้ในการเล่นกีฬากอล์ฟอยู่
ควรมีร้านค้าให้บริการอาหาร และเครื่องดื่มอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
นักท่องเที่ยวมีจานวนเพิ่มมากขึ้นดังนั้นควรมีร้านอาหารไว้ให้บริการมากขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยวได้ใช้
บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มเพราะกีฬากอล์ฟใช้เวลาในการออกรอบไม่ต่ากว่า 3 ชั่วโมง ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึง มี
ความต้องการในการใช้บริการอาหารและเครื่องดื่มในระหว่างใช้บริการสนามกอล์ฟและสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ในด้าน ผลิตภัณฑ์ ควรมีการปรับปรุงในการให้บริการของห้องอาบน้า ห้องแต่งตัวและมีจานวนให้เพียงพอ
กับผู้มาใช้บริการ, ในการให้บริการด้านป้ายสื่อความหมายควรมีป้ายสื่อความหมายและมีภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
ประกอบกับมีจุดติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ หลายจุดเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องรู้
อาธิ เช่น อัตรา ราคาเครื่องอาหาร ออกรอบ ลูกไดร์ฟ และสิ่งที่ควรปฏิบัติ ได้แก่ การแต่งกายที่เหมาะสม และมีการ
ทาลูกศรบอกเส้นทางการออกรอบ ตั้งแต่หลุมแรกจนกระทั่งหลุมสุดท้าย
ในด้าน ราคา ควรกาหนดราคาสาหรับ ค่าบริการในสนามกอล์ฟโดยมีป้ายประกาศหลายจุดให้นักท่องเทีย่ ว
ได้ทราบข้อมูลอย่างชัดเจนและควรกาหนดลงไปในโบรชัวร์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นัก ท่องเที่ยวทราบ และ ควรรักษา
อัตราค่าอาหารและเครื่องดื่มที่บริการในสนามอย่างเหมาะสมให้นานที่สุดโดยการตรึงราคา
ในด้าน การจัดจาหน่าย ควรมีป้ายบอกทางของสนามกอล์ฟ และ แผนที่เพื่อให้ขอ้ มูลแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่
ทางเข้าจนกระทั่งถึงแผนที่ อาคาร สถานที่ต่าง ๆ
ในด้ า น การส่ ง เสริ ม การตลาด ควรมี ก ารโฆษณาผ่ า นสื่ อ สิ่ ง พิม พ์ เช่ น โบรชั ว ร์ และใบปลิ ว เพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักสนามกอล์ฟ มีแผนที่บอกในโบรชัวร์ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาสนามกอล์ฟได้สะดวก ตลอด
จนถึ ง การให้ ข่ า วและการประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ ใ ห้ ม ากขึ้ น ทั้ ง ใน เฟสบุ ค เว็ บ ไซต์ ไลน์ ฯลฯ เพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนและรวดเร็ว และควรมีการจัดแข่งขันและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสนาม
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว ได้ทาความรู้จักกับเพื่อนใหม่ เกิดความสนุกสนานมีสีสันและเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยว
ในด้าน พนักงาน ควรมีจานวนพนักงานที่เพียงพอในการให้บริการเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า ตลอดจนถึง
มีพนักงานให้บริการความรู้ในกีฬากอล์ฟ และ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อความถูกต้อง
ในข้อมูลออกรอบและสนามไดร์ฟ
ในด้าน กระบวนการ ควรมีพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในสนามกอล์ฟเพื่อทาให้ผู้มาใช้บริการรู้สึก
มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน และมีการเตรียมพร้อมรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินภายในสนาม อาธิเช่น กรณีที่ผู้มาใช้
บริการได้รับบาดเจ็บจากการออกกาลังกาย เป็นต้น
ในด้าน สิ่งอานวยความสะดวกภายในสนามกอล์ฟ ควรปรับปรุงในการให้บริการด้านระบบสัญญาณ Wi-fi
และจัดให้มีร้านค้าให้บริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างเหมาะสมตามจุดต่างๆภายในสนามกอล์ฟ และ มีสิ่งอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ไว้ให้บริการ เช่น ที่นั่งพักผ่อน ที่อา่ นหนังสือ และฟังเพลง เป็นต้น
ในด้าน สาธารณชน ผู้ประกอบการธุ รกิจกอล์ฟควรเอื้อสถานที่ในการประกอบกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น
และ เปิดให้ทุกคนได้เข้ามาใช้บริการสนามได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ ตลอดจนจัดกิจกรรมในการคืน
ประโยชน์สู่สังคม ในบริเวณใกล้เคียง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสนามกอล์ฟขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงราย
2. ควรศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟในจังหวัดเชียงราย
3. ควรศึกษากระบวนการตัดสินใจของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการในการตัดสินใจของผู้ประกอบการและ
นักท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟในจังหวัดเชียงราย

- Proceedings -

1187

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยดีด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ
อาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไข ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วย
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การใช้วงจรวรรณกรรมในการส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจนักเรียนชั้นม.2/5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา
Using Literature Circles to Promote Matthayomsuksa 2/5 Students’ Reading
Comprehension at Srinagarindra the Princess Mother School ,Phayao
อมรรัตน์ เมืองวงศ์1* และ สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล2
Amornrat Mueangwong1* and Sukanya Kaowitwattanakul2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการสอน
แบบ วงจรวรรณกรรม 2.)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ่ การเรียนโดยใช้วงจรวรรณกรรม ประชากรที่ใช้ใน
ครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 จานวน 13 คนที่เรียนภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 (อ20203) ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เครื่องมือที่ใช้วิจัย ในการศึกษาในครั้งนี้
คือ 1.)แผนการจัดการเรียนรู้แบบวงจรวรรณกรรมซึ่งมีทั้งหมด 5 แผนในเวลา 10 ชั่วโมง 2.) แบบทดสอบการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียน 3.) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนแบบ
วงจรวรรณกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า ร้อยละ ผล
การศึกษาพบว่านักเรียนมีความรู้ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงขึ้นและนักเรียนมีความพึงพอใจในการ
เรียนแบบวงจรวรรณกรรมและจะเข้าร่วมการเรียนแบบวงจรวรรณกรรมในอนาคต
คาสาคัญ: แผนการจัดการเรียนรู้แบบวงจรวรรณกรรม การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการเรียนรู้แบบ
วงจรวรรณกรรม

Abstract
The purposes of this study were to compare students’ English reading comprehension before and after
using Literature Circles as well as to explore students’ satisfaction towards learning through Literature Circles. The
population were13 students of Mattayomsuksa 2/5 (grade 8) who had enrolled English reading and writing course
(Eng 20204) in 1st semester of academic year 2016 at Srinagarindra the Princess Mother School, Phayao. The
research instruments of this study were 1.) 5 lesson plans based on Literature Circles which covered 10 hours, 2.)
English Reading Comprehension test, 3.) Students’ Satisfaction Questionnaire towards Literatures Circles which
was administered before and after using the treatment. The data collected were analyzed using mean, standard
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deviation and percentage calculated by SPSS computer statistical analysis program for Windows. The result of this
study revealed that students’ English Reading Comprehension increased after learning through Literature Circles
and students were satisfied with Literature Circles and would like to take part in another Literature Circles.
Keywords: Lesson plans based on Literature Circles, English Reading Comprehension, and Literature Circles

Introduction
Reading is a potential skill in investigating information. It is a tool to gain data both in learning and in daily
life. Learners need to read so as to acquire knowledge of what to learn. Others read for individual purposes. Some
read newspapers to know a current affair. Patients read drug labels. Drivers read traffic signs. Thus, reading is a
vital skill for everyone. We cannot cease reading as long as we live.
In terms of learning English as a second language, learners are needed to improve four learning skills:
listening, speaking, reading and writing. Reading is a necessary skill for acquiring knowledge. Learners read to
obtain knowledge from reading textbooks, newspapers, magazines, advertisement, labels etc. Reading is the basis
of gaining knowledge and new approaches. Thus, learners who are capable of reading will take an advantage to
explore a new world, a new perspective and adjust themselves in a new circumstance.According to
Senchaowanitch (2542:2), good reading is the basis of being successful in life. According to Patumsiri (1998;2),
reading is a vital skill for learning, a part of new generations daily life, a channel to search knowledge that makes
our perception grow.
It is apparent that reading is a very crucial skill in gaining knowledge. According to an essential reading,
Thai government has constantly promoted policies in reading; a declaration in a parliament as well as education
policies. These are government policies in second decade of Education Reform (2009-2018) along with a Decade
of National Reading policy which are revised instantaneously to establish Thai young generation to be capable of
self-learning, to develop a habit of reading and being determined and persistent in studies for their entire life.
Although the government has supported citizens to read, the number of readers in Thailand is low. According to
an Annual Quality Learning Foundation report (2008), it was found that Thais read five books a year. Even though
the government has sustained reading policies, notably through education, it seems to be fruitless in regards of
Thai Readers’ National Statistics and International Proficiency Test level: Pisa. In 2015, PISA (The Programme for
International Student Assessment)evaluates learners in terms of Mathematics, Science and Reading across 70
countries worldwide and the results show that Thailand ranked 54th in its overall performance which is far below
other Asian countries. Singapore was the top performer in all three subjects in the PISA tests, followed by Japan
as second place, Taiwan as fourth, China as sixth, while Vietnam did well at eighth. According to the result,
Thailand ranked 54th in Math, 54th in Sciences, and57th in Reading.
Illustrated in classrooms, students were lack of abilities to comprehend reading texts especially long
passages. The main factor is students have a limited knowledge of vocabulary and of sentence comprehension. In
regard of lacking vocabulary knowledge, students encounter to understand complex materials such as textbooks
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which contain many concepts and technical vocabulary (Hayes, 1991; Kinzer,&Leu, 1995, cited by
Chawwang,2008). Various studies in the field of teaching reading revealed that Thai students are incompetent
and have unsatisfactory level in reading (Curriculum and Development Centre, 1985: 142; Tamrackitkun,
2010,cited by Ruangroj & Chinwonno,2013).
The researcher has studied various teaching strategies and journals. It is found that Literature Circles is
an effective paradigm in teaching English which shared the Communicative Approach (CLT) and Task- Based
Learning elements (Scott, 2011).The positive effect on Literature Circles (LCs) is to develop a reading
comprehension in both L1 (Daniels, 2002) and L2 (Li, 2005, Scott,2011). Moreover, the activities in LCs may
improve students’ reading comprehension as well as their reading motivation. According to Furr (2004: 9), when
he had implemented LCs in his classroom, students had been motivated to read on their spare time. In Thailand,
LCs is applied in the classroom to improve students’ reading skill. Punyajun (2010) stated that the students are
improved in terms of reading comprehension, discussion ability and literary appreciation. Similarly, Yasamuth
(2010) said that students’ English comprehension was increased after implementing Literature Circles in her study.
According to Tantichart and Tianpreumpoon (2014) their Students’ Critical Reading Ability was significantly higher
after using the exercises based on LCs strategy. In Literature Circles (LCs), learners will learn a story though
characters, plot, setting, theme and symbol. They will acquire a language model. They are capable of imitating
sentences pattern, structures and varied words usage. Furthermore, they develop thinking skill through a group
discussion. They will bring out their reasoning related to sequence, character, settings and analysis of story.
Literature Circles method enables to cultivate critical thinking through reading. There’s a small group of students
who actively discuss a piece of literature in LCs to enhance reading and encourage them through communications
and thinking.(Bell,2003; Brown,2002; Gokhale,1995; Ketch,2005; MacKnigh,2000 cited in 2009).Students’
critical thinking can be fostered in LCs when having an opportunity to discuss in their groups. According to Cotton
(1982) (cited in Patterson,1993), based on the Hierarchy of Bloom’s Taxonomy students can be guided to enhance
higher order thinking skills: analysis, synthesis and evaluation. (lower order skills; remembering, understanding,
and applying.)
In the researcher’s School, Srinagarindra the Princess Mother School ,Phayao, the result of Ordinary
National Educational Test (ONET) in English for Grade 9 was 35.66 %, 35.93 and 30.54% in 2012, 2013 and
2014 respectively. Nevertheless, the result was higher than provincial, regional and national level. It remained
unsatisfactory scores. In an academic department report, it was found that students did low scores in part of
reading.
Students encountered comprehension problem in reading. Thus, considering LCs’ favors the researcher
believed that Literature Circles would be a help to increase students’ reading comprehension.
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Literature Review
Literature Circles
Furr (2004) and Daniel (2000) suggested that learners should be assigned to act major roles; group
leader, summarizer, connector, word master or vocabularian, passage person and culture collector.
The first role is the group leader who will facilitate the discussion. The second role, summarizer is one who will
provide a brief or a summary of the plot. The third role, connector, is one who makes a connection between the
story and a real world. The next role is word master or vocabularian who will look for the meaning of wordings or
short phrases. The fifth role is a passage person, who looks for well-written or key passages in the story. The last
role is the culture collector who deals with cultural matters in the text. Providing opportunities for focused extensive
reading and collaborative, purposeful discussions, LCs cultivate self-learning in term of a learner-led activity. The
instructor has studied matters of Literatures Circles form various scholars. Thus, the author has applied six roles to
meet L2 students. However, the illustrator’s role will be replaced by the culture collector. In literature circles, this
role draws sketch, a cartoon, a flow chart, or a stick-figure scene related to the reading. While a discussion, the
group members study the picture and guess the meaning of it. The illustrator will explain the meaning hidden in
the picture why he/she drew the picture in particular way. This role makes the discussion more interesting and
challenging. While other members attempt to predict the picture and the scene, they have their own reasons to
support their answers. According to Daniels (2002),“The illustrator role reminds us that skillful reading requires
visualizing, and it invites a graphic, nonlinguistic response to the text” (p.103). This role allows the students not
only interpret the reading comprehension skill of visualizing but also express their understanding of the text reading
through an artist form.
Thus, Literature Circles are capable of building up their communication skill and their confidence in a
non-threatened environment. As a facilitator not an instructor, teacher’s role turns to be quiet but in attentive
observation of language usage, focuses on turn- taking or procedural concerns.(Scott,2012).
Reading Comprehension
Comprehension occurs in the transaction between the reader and the text (Kucer, 2001;Rosenblatt, 1978).
In reading comprehension, the reader is supposed to draw information from a text and then combine it with
information he has (Celce- Murcia,1995).
Reading in second language is complex and for reading comprehension, learners must combine the skills
to understand the text. The ability to read in a second language is one of the most important skills required to
people in multilingual and international settings. It is also a skill that is one of the most difficult to develop to a high
level of proficiency. There is another definition according to Longman dictionary of language teaching and applied
linguistics stated below:
Different kinds of reading comprehension are often perceived according to reader’s objectives and the
type of reading skills used.
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Chastain (1988, p. 306) called reading as a receptive skill in which reader is receiving a message from
a writer. The reading goal is to read for meaning or to recreate the writer’s meaning, to improve pronunciation, to
practice grammatical forms, and to study vocabulary that do not constitute reading at all because reading involves
comprehension. Reading comprehension is the ability to read text, process it, and understand its meaning. An
individual's ability to comprehend text is influenced by their traits and skills, one of which is the ability to make
inferences. When readers do not comprehend, they are not reading (p. 217). Chastain also mentioned in his book
“the ultimate goal of reading comprehension must include other factors that convert a laborious problem-solving
task in to viable skill. Language students have to learn to deal with linguistic material over which they have to
control. They must learn to interact with the reading in productive fashion so as to determine meaning even when
some of the words, ending, and patterns are not immediately meaningful. The goal is to reach a level at which
they have confidence to overcome temporary or partial laps of understanding and to continue reading until they
have understood the writer’s general concept. (p. 218).
Levels of Comprehension
There is another definition according to Longman dictionary of language teaching and applied linguistics
stated below:
a. Literal comprehension: is the understanding of the written meaning of a passage: the definition of
words, the context of the writing, the main idea of the passage, and the sequence of thought chosen by the
author.
b. Informational comprehension: reading to gain information. The essential key is vocabulary knowledge
to understand certain passage especially ideas and information that is not given directly.
c. Critical or evaluative comprehension: to go beyond the text. It is more on evaluating the quality of the
text or stating an opinion about the reading passage.
d. Appreciative comprehension: reading in order to gain an emotional or other kind of valued response
from a passage. Reader should response to the text based on personal reactions and reflection.
In this study, the researcher applied the Barrett Taxonomy of Reading Comprehension (Barrett,1976) to
compare students’ reading comprehension before and after using Literature Circles. A simple three-level taxonomy
that is useful in understanding how readers comprehend was developed as follows:
1. Literal or factual comprehension -This refers to the simple understanding of the information that
is explicitly stated in the text. Literal comprehension is heavily reliant on the information presented in the text.
2. Inferential comprehension refers to information that relies on information that is implied, or not
explicitly stated in the text. Inferential comprehension can be seen as relying significantly on both the text and
the reader.
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3. Critical or evaluative comprehension, involves the reader making judgments about various aspects of
the text, the right-consciousness of the characters and their actions. This level required the reader to make
personal judgments about the text. In a sense, these are inferences also, but they are highly dependent on the
individual and unique background of the reader.

Objective
1. To compare students’ English reading comprehension before and after using Literature Circles.
2. To explore students’ satisfaction towards learning through Literature Circles.
Participant
The population were 13 students of Mattayomsuksa 2/5 (grade 8) who had enrolled English Reading and
Writing course (Eng 20203) in 1st semester of academic year 2016 at Srinagarindra the Princess Mother School,
Phayao.
Content
Students voted for 5 most chosen reading books. They were 5 Pearson English Reader books which
covered 5 lesson plans in accordance with the core curriculum that expects lower secondary students to be skillful
in the use of English with a vocabulary of around 2,100-2,500 words. The Pearson English Reader books are for
Grader Reader stage 1-2 which grammar and glossary is labeled with the difficulty in accordance with students’
level. The chosen books are a variety of short stories: 1. E.T. 2. Romeo and Juliet 3.The No.1 Ladies Detective
Agency 4. Matilda 5. The Count of Monte Cristo

Research Instrument
The researcher applied 3 instruments in this study. The first instrument was 5 lesson plans based on
Literature Circles which covered 10 hours of teaching. The lesson plans were evaluated by the experts to find
the validity and reliability, piloted with the group of students who were not the sample of the study.
The second instrument was an English Reading Comprehension test. The English Reading Comprehension
test which was examined by the experts was used for pretest and posttest to compare students’ English reading
comprehension before and after using Literature Circles. The test had 15 items which had designed on different
level of reading comprehension of the Barrett Taxonomy of Reading Comprehension (Barrett,1976): 1.Literal or
factual comprehension 2.Inferential comprehension 3.Critical or evaluative comprehension. The answers were
based on the criteria adapted from a New Jersey open-ended score rubric in which students’ answers were
required at each score level. The data was analyzed using mean score and standard deviation score.
The last instrument was a questionnaire to explore students’ satisfaction towards Literature Circles which
had been approved by the experts. The questionnaire consisted of 7 items. Questions item 1 and item 2 were
yes-no questions. Items 3,4,5,6 and 7 were short-answer questions. The data were coded to similar categories
and were presented with the percentage.
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Findings
The findings were shown in 3 parts as follows;
Part 1 The lesson plans based on Literature Circles which covered 10 hours of teaching were evaluated
by the experts to find the validity. There was a statistical significance at the .50 level.
Part 2 an English Reading Comprehension test was piloted with the group of students who were not the
sample of the study to find P score and got between 0.22-0.80 and D score in between 0.21-1.00. The English
comprehension pretest and posttest were used to compare students reading comprehension before and after
implementing lesson plans based on Literature Circles. The result was found as follows:
Table 1: Descriptive Statistics of the Pretest and Posttest English Reading Comprehension
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
N
12
13
Total
Percentage

X
S.D.

Pretest score
(60 marks)
13
12
11
12
15
19
10
11
11
12
13
Pretest score
(60 marks)
21
15
175
22.43
13.46

Posttest score
( 60 marks)
30
33
37
32
35
33
45
34
35
33
34
Posttest score
( 60 marks)
47
37
465
59.61
35.77

Increased scores

3.28

4.94

1.66

N=students
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21
26
20
20
14
35
23
24
21
21
Increased scores
26
22
290
37.17
22.3
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In table 1, it is shown that the mean score of English reading comprehension pretest was 13.46 and the
standard deviation score was 3.28. The percentage was 22.43%.The mean score of English reading
comprehension posttest was 35.77 and the standard deviation score was 4.94. The percentage was 59.61%. The
difference between the pretest and the posttest was 37.17 %.From the result, it was shown that students who
were treated by Literature Circles have been promoted in reading comprehension.
The data would analyze the level of reading comprehension of students. Each test of 15 items was
analyzed by X and S.D. The score of each item was 4 according to the criteria of New Jersey open-ended score
rubric. The results were as follows:
Table 2: Descriptive Statistics of the Test Scores in English Reading Comprehension
English Reading
Comprehension
test
pretest
posttest
(p<.05)

13.46
35.77

S.D.

D

t

Sig.(1-tailed)

3.28
4.94

22.31

15.96*

0.00

In the table 2, result indicated that the mean score of English reading comprehension posttest was 35.77
and the standard deviation score was 4.94 which is higher than the pretest. D score was 22.31, whereas t-test
was 15.96. The increase in scores between pretest and posttest was statistically significant (p<.05).
Table 3. Comparative Statistics of the Pretest and Posttest English Reading Comprehension Level
Test item
Item1-9
Item 10-12
Item 13-15

Pretest
X
S.D.
1.12
0.40
0.66
0.6
0.62
0.50

percentage
28.21
16.67
10.9

Posttest
X
S.D.
2.72
0.54
1.98
0.61
1.74
0.58

Level of
percentage
comprehension
68.16
Literal comprehension
50
Inferential comprehension
43.59
Evaluation comprehension

In table 3, item1-item9 which questioned in Literal comprehension level has shown mean score and
standard deviation of 1.12 and 0.40 in pretest respectively. Mean score was 2.72 and standard deviation was
0.54 in posttest. Mean score of posttest was 1.6 higher than pretest and standard deviation of posttest was
0.14higher than pretest. The percentage of reading comprehension level in pretest was 28.19, whereas the
percentage of reading comprehension level in posttest was 68.19. The percentage in posttest was 39.95% higher
than pretest. From the result, it was shown that students’ literal comprehension level has improved.
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In items 10,11,13 questions were in inferential comprehension. Mean score was 0.66 and 0.6 was
standard deviation in pretest result. Posttest has a mean score of1.98 and a standard deviationof0.61. Posttest
has a mean score of 1.32 and a standard deviation of 0.01 which was higher than pretest. The percentage of
reading comprehension level in pretest was 16.67, whereas percentage of reading comprehension level in posttest
was 50. The percentage in posttest was 33.33% higher than pretest. From the result, it was shown that students’
comprehension evaluation was increased.
In items 13,14 and 15, questions were in evaluation comprehension. Mean score was 0.62 and 0.50 was
standard deviation in pretest result. Posttest has a mean score of1.74and a standard deviationof0.58. Posttest has
a mean score of 1.12 and standard deviation of 0.08 which was higher than pretest. The percentage of reading
comprehension level was 10.90 in pretest, whereas the percentage of reading comprehension level was 43.59 in
posttest. The percentage in posttest was 32.69% higher than pretest. From the result, it was shown that students’
evaluation comprehension were enhanced.
2. Literature Circles Questionnaire was made to find students’ satisfaction on literature circles and to aid future
implementation of Literature Circles. There were 6 question items in the questionnaire. The results were as follows;
Table 4 The result of question item1 and item 2which asked students’ opinion whether they enjoyed
and loved participating in Literature Circles.
Statement
1. Yes, I enjoyed participating in Literature
Circles.
2. Yes, I would like to participate in another
Literature Circles.

Percentage
100
100

Item1 and item 2 were questioned if students enjoyed participating in Literature Circles and if they
would like to participate in Literature Circles. The result was shown that all students enjoyed and loved
participating in Literature Circles.
Table 5 The result of question item 3 which asked students’ opinion what their most favorite part in
Literature Circles was.
Statement
1. I like reading with friends. It is fun.
2. I like to share my ideas and discuss with
my group.
3. I like getting to know each other
4. It is fun when listening to others
5. I don’t know.

Percentage
46.15
23.08
15.39
7.69
7.69
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From the result above, it was presented that their favors were to have funat46.15 %. They liked to
share their ideas in a group discussion at 23.08 %. They loved to get to know each other at 15.39 %. They liked
listening to others at 7.69 as well as no idea at 7.69 %.
Table 6 The result of question item 4 which asked their point of view about their least favorite part
in Literature Circles
Statement
1. I need more time in reading.
2. I don’t like members who are not
prepared to read before coming to the class.
3.I don’t like members to talk out of topic.
4. I don’t like the selected books.
5. I don’t know.

Percentage
46.15
23.08
15.39
7.69
7.69

From the result, the students were asked the least favorite part in Literature Circles. They needed more
time in reading at 46.15%. They didn’t like that group members were not prepare for reading at 23.08%. They
didn’t like the members to talk not related to reading issues at 15.39%.Finally,they didn’t like the chosen books
and they had no idea at 7.69%.
Table 7 The result of question item 5, students were required to write their point of view about one
thing that they want to change in Literature Circles .
Statement
1. I want to change nothing.
2.I want to choose my own group.
3. I want to change the books.
4.I want more time.
5.I don’t know.

Percentage
38.46
23.07
15.39
15.39
7.69

From the result above, students wouldn’t like to change anything at 38.46 %. They would like to choose
their own groups at 23.07 %. They also wanted to select books by themselves. They would like to be given more
time at 15.39%. Finally, they had no idea at 7.69%.
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Table 8 The result of question item 6 which asked them to write their point of view about the thing
that they want to keep in Literature Circles .
Statement
1. I want to keep everything.
2.I would like to keep my role in a group.
3.I would like to keep time for reading.
4.I would like to keep the same group.
5.I want to keep a discussion.

Percentage
46.15
23.08
15.39
7.69
7.69

From the result above, they wanted to keep everything at 46.15%. They would like to keep their roles
in Literature Circles at 23.08 %. They did agree with the amount of time in reading at 15.39%. Finally, they would
like to keep the same group and to remain discussion at 7.69%.

Result and discussion
The result of pretest and posttest found that the participants’ scores were increased in items of literal
comprehension, inferential comprehension and evaluation comprehension levels. However, posttest was higher
than pretest at 39.95%, 33.33%and 32.69% respectively. According to Deni Basaraba et al..(2013),there are 3level models of reading comprehension. First, as predicted, students had less difficulty with items on literal
comprehension than inferential and evaluative comprehension. Secondly, performance in the domain-specific
factors- literal, inferential and evaluative- accounted for anywhere from 3.15 % to 4.74% of the variance in
students’ scores on multiple-choice comprehension over and above a general reading comprehension. The
researchers found that although, on average, test items on literal comprehension were easier for students than
those on inferential or evaluative comprehension and they can also be more challenging. Items can be easy and
challenging within each level of comprehension. Similarly to Yasamut(2010), after the implementation of Literature
Circles method, students’ posttest scores in English reading comprehension were at higher level than the pretest
scores.
Literature Circles Questionnaire was meant to find students’ satisfaction on literature circles and to aid its
future implementation. Students would like to participate in Literature Circles in the future. According toPeggy A.
(2009) Literature circles can have a positive impact on discussions in online classes.Similar to Nutthida S. (2016),
a satisfaction of students towards using Literature Circles in reading was higher than using a Pre-Post-Reading.
However, the result of questionnaire item 5, students were required to write their point of view about
one thing that they want to change in Literature Circles. They would love to choose their own group at 23.07%
while the first ranking statement was at 38.46 %. Students felt more comfortable to be with their preferred
members. It might facilitate the discussion more fluent and more successful. According to Evens (1996) peer-led
discussion group can create then one-dimensional discourse patterns found in traditional, teacher-led discussion
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than conversation in which multiple interpretations are offered and respected. Similarly, Inthira (2016) applied the
Peer Assisted Learning (PAL) teaching by pairing (One-to-One Tutoring) on the development of learning
achievement on Operation Management. The test can be improved if the students were on a low learning ability
in understanding the content.
Conclusion
Literature circles provide students with a safe and non-threatening setting to involve in meaningful
discussion about the books they read. The students feel comfortable to discuss, share their ideas, express their
point of view and negotiate meaning in their formed community. In literature circles, the students do everything
to choose a book, assemble the members and plan reading in which the students experience a dynamic interaction
among readers and texts. Collaborative discussion with peers plays an important role in strengthening
comprehension skills when the students learn a new language (Ketch, A., 2005). As they discuss, ask questions,
justify dialogue, reread the text, negotiate meaning with peers and share meaningful ideas in literature circles,
they develop communicative competence.
Recommendation
1. In regard of background knowledge, Thai literatures are recommended for further study. Students
are able to share their background knowledge together when they have a discussion. It might make a long and
fluent discussion.
2. Literature Circles should apply to high school students because junior students have less English
skills. The discussion should be fluent. Furthermore, high school students can share more ideas and point of views
than junior students.
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การใช้วธิ ีการสอนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้จากการใช้
วิธีการสอนแบบโครงงานภาษาอังกฤษในรายวิชา 3000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน และศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ได้รับจากการเรียนโดยวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัด
น่าน จานวน 23 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 การศึกษาครัง้ นี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยใช้วธิ ีการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแบบโครงงาน จานวน 5
แผน ระยะเวลา 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง แบบทดสอบทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ แบบประเมินตนเองด้าน
ทักษะการพูด แบบประเมินโครงงานทักษะการพูดในการนาเสนอโครงงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้จากการใช้วธิ ีการสอนแบบโครงงาน สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าแบบ T-test Dependent
ผลการศึกษาพบว่า คะแนนทั ก ษะการพู ด ภาษาอั งกฤษหลั งเรี ย นของนั กศึกษาสู งกว่า ก่อ นเรี ย นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ได้รับจากการเรียน
โดยวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
คาสาคัญ: การสอนแบบโครงงาน การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ สูง
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Abstract
The purposes of this study were to investigate the results of project-based teaching technique to
developEnglish speaking skills of high vocational certificate students and study the high vocational certificate
students’ satisfaction with English speaking through the use of Project-based teaching technique. The sample used
in this study included 23 second year high vocational certificate students majoring in Electronics at Nan Technical
College in the second semester, in 2016. This study adopted one group pre- test and post- test design. The
instruments used to collect data were five lesson plans based on project-based teaching technique for eighteen
weeks, two hours a week, an English-speaking performance test, student’s self-assessment form, project
evaluation form and satisfaction questionnaire. The statistical instruments used to analyze data were arithmetic
means, percentage, standard deviation and dependent t-test.
The results of this study showed that the student’s English speaking post-test scores were significantly
higher than that of pre-test at the .05 level and the student’s satisfaction with English speaking skill attained
through the use of project-based teaching technique was at a high level.
Keywords: Project-Based teaching techniques, development English speaking skill, high vocational certificate
students

บทนา
ปัจจุบันนีภ้ าษาอังกฤษมีบทบาทสาคัญยิ่งและเป็นตัวจักรสาคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยมุ่งใช้ความก้าวหน้าของสังคมฐานความรู้ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นปัจจัยชี้นาในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งประเทศไทย
จะต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรของประเทศเพื่อให้มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสาร แสวงหาความรู้ สร้างความร่วมมือ
เจรจาต่อรอง และสร้างความสัมพันธ์อันดีได้ จึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง
การศึกษาในยุค Thailand 4.0 จึงต้องเร่งดาเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย อย่างเป็นรูปธรรมใน
หลายด้าน การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ ทั้งเพื่อการติดต่อสื่อสาร
การแลกเปลี่ยนความรู้ การประสานความร่วมมือ และการค้าขาย ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการ
ยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษของคนในประเทศผ่านโครงการสาคัญต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาครูภาษาอังกฤษ
และ จัดทาแอพพลิเคชั่น เป็นต้น ด้วยรัฐบาลมีนโยบายเร่งยกระดับภาษาอังกฤษของคนไทย โดยมีเป้าหมายที่ต้องการ
ให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ , 2559) ประกอบกับ
ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงยิ่งมีความจาเป็นในการพัฒนานัก เรียนและนักศึกษาให้มีความพร้อมในการ
แข่งขันในตลาดแรงงานที่เปิดเสรีมากขึ้น และในส่วนของอาชีวศึกษายังพบว่าผู้ที่เรียนจบด้านอาชีวศึกษาและทางานใน
สถานประกอบการ เป็นผู้มีทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตเป็นอย่างดีแต่ยังขาดทักษะภาษาอังกฤษ จึงทาให้เสียเสีย
โอกาสความก้าวหน้าในสายงานที่ปฏิบัติ ทัง้ ๆ ที่เป็นผู้มฝี ีมอื ในการทางานดีกว่าคนอื่น (อนันท์ งามสะอาด, 2558)
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สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แก่
นักเรียน นักศึกษา โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีพัฒนาการด้านทักษะภาษาอั งกฤษที่ดีขนึ้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารเพื่ออาชีพ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ส่ือความหมายไปทั่วโลก
และถือเป็น working language ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2559) และ
สาหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการเรีย นการสอนแบบโครงงานนั้นถือว่า เมื่อผู้เรียนทาโครงงานเสร็จสมบูรณ์จึง
จาเป็นต้องใช้ทักษะด้านการพูดในการนาเสนอโครงงานและกระบวนการทาโครงงานภาษาอังกฤษ กิจกรรมดังกล่าว
เป็นส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ การสอนโดยใช้โครงงานเป็นการจัดสภาพการณ์ของการเรียนการ
สอนโดยให้ผู้เรียนได้ร่วมเลือกทาโครงงานที่ตนสนใจโดยร่วมกันสารวจ สังเกตและกาหนดเรื่องที่ตนสนใจ วางแผนใน
การทาโครงงานร่วมกัน ศึกษาหาข้อมูล ความรู้ที่จาเป็นและลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้จนได้ข้อค้นพบหรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ แล้วจึงเขียนรายงานและนาเสนอต่อสาธารณชน เก็บข้อมูล แล้วนาผลงานและประสบการณ์ทั้งหมด
มาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมด (ทิศนา แขม
มณี, 2555:139)
จากข้อมูล พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (2559) ได้เปิดเผยถึงผลสารวจ
การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน World Competitiveness Center ของ International Institute for Management
Development หรือ IMD พบว่าปี 2559 อันดับความสามารถในการ แข่งขันของประเทศไทย ขยับจากอันดับที่ 30 เป็น
28 ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ น่ายินดีที่ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือกันทางานอย่างเข้มแข็ง แต่หากวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกแล้ว
ยังพบว่าการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของไทยยังมีจุดอ่อน อาทิ ด้านการศึกษา โดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษ
ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาของประเทศไทย IMD มองว่าประเทศไทยควรเร่งพัฒนาภาษาอังกฤษให้มีความเข้มแข็ง ถึงจะเพิ่ม
ขีดความสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ ซึ่งในการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เสนอแผนในการพัฒนาภาษาอังกฤษ เร่งยกระดับภาษาอังกฤษอย่างจริงจังเน้นเด็กที่กาลังจะ
สาเร็จการศึกษาในปีสุดท้ายทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) เพื่อให้มี
ทั ก ษะในการสื่อ สารภาษาอั ง กฤษได้ ทัน ที เมื่ อ ส าเร็ จ การศึก ษา เพราะจะเป็ น ก าลั ง หลั ก ส าคั ญ ที่ จ ะช่ว ยเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถการแข่งขันในด้านต่างๆ ของประเทศในอนาคต ( หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ ฉบับวันที่ 3 มิ ถุนายน
2559 ) ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งพัฒนาให้นักศึกษามีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษใน
ระดับที่สามารถสื่อสารในชีวิตประจาวัน และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการทบทวนวรรณกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรี ยนเป็นสาคัญ (Learner-centered
approach) พบว่า กระบวนการเรียนรู้จากโครงงานเป็นวิธีที่สามารถส่งเสริมทักษะการพูดของผู้เรียน และภาษาอังกฤษ
แบบโครงงานเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนอีกประการหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อติกานต์
ทองมาก (2552) ที่พบว่าโครงงานเป็นวิธีการสอนให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง ซึ่งเป็นการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การทาโครงงานต้องเริ่มต้นจากผู้เรียน เป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัติ หาทางแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นโดยมีผู้สอนคอยแนะนาช่วยเหลือ และนาเสนอผลงาน
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ หรือโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) จึงเป็นแนวทางเลือกหนึ่ง
ที่ยอมรับว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนทุกระดับการศึกษา ซึ่งผู้เรียนสามารถค้นคว้าและสร้างสรรค์ความรู้เชิง
นวัตกรรมด้วยตนเองและเห็นความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่กับวิชาการที่จะสามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้
นอกจากนี้กิจกรรมโครงงานยังเป็นกิจกรรมที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนโดยการบูรณาการความรู้
ต่างๆที่เอื้อต่อกัน และส่งเสริมการร่วมคิด ร่วมทา โครงงานเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาผู้เรียนที่อยู่ในสังคมของ
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและทันสมัยผู้เรียนต้องมีความสามารถในการเลือกสรรให้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
ระดับและวัยของตนเอง รวมไปถึงความสามารถที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี และ
กิจกรรมโครงการยังสามารถปฏิรูปผู้เรียนในสังคมไทยให้รู้จักสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนที่เรียกว่า การศึกษาตลอดชีวิต (Life-Long Education) (ลัดดา ศิลาน้อย และ อังคณา ตุงคะสมิต, 2553)
การทบทวนวรรณกรรม
ยุทธ (ยุทธพงษ์) ไกยวรรณ ( 2546:14) ได้กล่าวว่า โครงงานเป็นกระบวนการที่เน้นกิจกรรมโดยนักเรียนเป็น
ผู้คดิ ค้น วางแผน และลงมือปฏิบัตติ ามแผนที่วางไว้ อาศัยเครื่องมือ ภายใต้คาแนะนา การกระตุ้นความคิด การทางาน
จากครูหรือผู้เชี่ยวชาญ โดยมีหลักการ คือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดเอง วางแผนการทางานเอง ลงมือปฏิบัติเอง
นาเสนอโครงงาน และร่วมกันกาหนดวัดผลและประเมินผล
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ คณะ (2556:25) กล่าวว่า การทาโครงงาน หมายถึง การศึกษาเพื่อค้นพบความรู้
ใหม่ สิ่ ง ประดิ ษฐ์ ใ หม่แ ละวิธีก ารใหม่ ด้ ว ยตั ว ของนั ก เรี ย นเอง โดยใช้วิธีก ารทางวิทยาศาสตร์ มีค รู อ าจารย์แ ละ
ผู้ เชี่ย วชาญเป็ น ผู้ ใ ห้ ค าปรึ กษา ความรู้ ใ หม่ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใ หม่แ ละวิธีการใหม่นั้น ทั้ ง นั กเรี ย นและครู ไ ม่เคยรู้ ห รือมี
ประสบการณ์มาก่อน (unknown by all)
สุคนธ์ สินธพานนท์ และ คณะ ( 2554:100 ) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้แบบโครงงาน คือ เป็นวิธีการสอนที่
มุง่ เน้นให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้า กระทาในสิ่งที่ตนสนใจและเป็นผู้วางแผนการทางานได้ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็น
ผู้ให้คาปรึกษาหรือเสนอแนะแนวทาง ผู้เรียนจะต้องฝึกกระบวนการทางานอย่างมีขั้นตอน คือวางแผนการดาเนินงาน
ด้วยการเขียนโครงงานเสนอผู้สอน เมื่อได้รับการอนุมัติก็จะดาเนินงานตามแผน เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
แผนการดาเนินงานและรายงานการปฏิบัตงิ าน รายงานสภาพปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ดุษฎี โยเหลา และ คณะ (2557: 19-20) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หมายถึง การ
จัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อนาความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการทากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตัวนักเรียนเอง นาไปสู่การเพิ่มความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟังและการสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญ โดยนักเรียนมี
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางานเป็นกลุ่ม ที่จะนามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดทาโครงงาน
และได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม
ลัดดา ภู่เกียรติ (2552:52-67, 72-75 ) ได้สรุปการประเมินผลของโครงงานไว้ คือการจัดทารายงาน คิด
และหาวิธีการนาเสนอผลงานที่เหมาะสมกับโครงงานที่ทา เตรียมการนาเสนอผลที่ได้จากการทาโครงงานเพื่อให้ผู้อ่นื
มีความเข้าใจในการศึกษาของตนเองหรือกลุ่ มอย่างชัดเจน ทั้งในด้านกระบวนการศึกษาหรือการดาเนินงานและผลที่
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ได้จากการศึกษาในเรื่องนั้น โดยมีครูดูแลให้คาแนะนาหรือให้คาปรึกษาและจัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
เพื่อให้ผู้เรียนนาเสนอผลงานได้อย่างราบรื่น
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ (2550) ได้กล่าวถึงประเภทและขั้นตอนของ
การสอนแบบโครงงาน ดังนี้
1. ขั้นนาเสนอ หมายถึง ขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ กาหนดสถานการณ์ ศึกษาสถานการณ์ เล่นเกม
ดูรูปภาพ หรือผู้สอนใช้เทคนิคการตั้งคาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ที่กาหนดในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน เช่น
สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอนของโครงงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการ
เรียนรู้
2. ขั้นวางแผน หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนร่วมกันวางแผน โดยการระดมความคิด อภิปรายหารือข้อสรุปของกลุ่ม
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
3. ขั้นปฏิบัติ หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนปฏิบัตกิ ิจกรรม เขียนสรุปรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการวางแผนร่วมกัน
4. ขั้นประเมินผล หมายถึง ขั้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ ที่
กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีผู้สอน ผู้เรียนและเพื่อนร่วมกันประเมิน
วิจารณ์ พาณิช (2555:71-75) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการสอนแบบโครงงานไว้วา่ หากต้องการให้การเรียนรู้มี
พลังและฝังในตัวผู้เรียนได้ ต้องเป็นการเรียนรู้ที่เรียนโดยการลงมือทาเป็นโครงการ (Project) ร่วมมือกันทาเป็นทีม
และทากับปัญหาที่มอี ยู่ในชีวิตจริง ซึ่ง ส่วนของ วงล้อ แต่ละชิ้น ได้แก่ Define, Plan, Do, Review และ Presentation
1. Define คือ ขั้นตอนการทาให้สมาชิกของทีมงาน ร่วมทั้งครูด้วยมีความชัดเจนร่วมกันว่า คาถาม ปัญหา
ประเด็น ความท้าทายของโครงการคืออะไร และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อะไร
2. Plan คือ การวางแผนการทางานในโครงการ ครูก็ตอ้ งวางแผน กาหนดทางหนีทีไล่ในการทาหน้าที่โค้ช
รวมทั้งเตรียมเครื่องอานวยความสะดวกในการทาโครงการของนักเรียน และที่สาคัญ เตรียมคาถามไว้ถามทีมงานเพื่อ
กระตุน้ ให้คิดถึงประเด็นสาคัญบางประเด็นที่นักเรียนมองข้าม โดยถือหลักว่า ครูต้องไม่เข้าไปช่วยเหลือจนทีมงานขาด
โอกาสคิดเองแก้ปัญหาเอง นักเรียนที่เป็นทีมงานก็ต้องวางแผนงานของตน แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ การประชุมพบปะ
ระหว่างทีมงาน การแลกเปลี่ยนข้อค้นพบแลกเปลี่ยนคาถาม แลกเปลี่ยนวิธีการ ยิ่งทาความเข้าใจร่วมกันไว้ชัดเจน
เพียงใด งานในขั้น Do ก็จะสะดวกเลื่อนไหลดีเพียงนั้น
3. Do คือ การลงมือทา มักจะพบปัญหาที่ไม่คาดคิดเสมอ นักเรียนจึงจะได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ปัญหา
การประสานงาน การทางานร่วมกันเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง ทักษะในการทางานภายใต้ทรัพยากรจากัด
ทักษะในการค้นหาความรูเ้ พิ่มเติมทักษะในการทางานในสภาพที่ทีมงานมีความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการทางาน
ในสภาพกดดัน ทักษะในการบันทึกผลงาน ทักษะในการวิเคราะห์ผล และแลกเปลี่ยนข้อวิเคราะห์กับเพื่อนร่วมทีม เป็น
ต้น ในขั้นตอน Do นี้ ครูเพื่อศิษย์จะได้มีโอกาสสังเกตทาความรู้จักและเข้าใจศิษย์เป็นรายคน และเรียนรู้หรือฝึกทา
หน้าที่เป็น “วาทยากร” และโค้ชด้วย
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4. Review คือ การที่ทีมนักเรียนจะทบทวนการเรียนรู้ ที่ไม่ใช่แค่ทบทวนว่าโครงการได้ผลตามความมุ่ง
หมายหรือไม่ แต่จะต้องเน้นทบทวนว่างานหรือกิจกรรม หรือพฤติกรรมแต่ละขั้นตอนได้ให้บทเรียนอะไรบ้าง เอาทั้ง
ขั้นตอนที่เป็นความสาเร็จและความล้มเหลวมาทาความเข้าใจ และกาหนดวิธีทางานใหม่ที่ถูกต้องเหมาะสมรวมทั้งเอา
เหตุการณ์ระทึกใจ หรือเหตุการณ์ที่ภาคภูมิใจ ประทับใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ขั้นตอนนี้เป็นการเรียนรู้แ บบ
ทบทวนไตร่ตรอง (reflection) หรือในภาษา KM เรียกว่า AAR (After Action Review)
5. Presentation คือ การนาเสนอโครงการต่อชั้นเรียน เป็นขั้นตอนที่ให้การเรียนรู้ทักษะอีกชุดหนึ่ง ต่อเนื่อง
กับขัน้ ตอน Review เป็นขัน้ ตอนที่ทาให้เกิดการทบทวนขั้นตอนของงานและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้น แล้วเอามา
นาเสนอในรูปแบบที่เร้าใจ ให้อารมณ์และให้ความรู้ (ปัญญา) ทีมงานของนักเรียนอาจสร้างนวัตกรรมในการนาเสนอก็
ได้ โดยอาจเขียนเป็นรายงาน และนาเสนอเป็นการรายงานหน้าชั้น มี เพาเวอร์พอยท์ (PowerPoint) ประกอบ หรือ
จัดทาวีดิทัศน์นาเสนอ หรือนาเสนอเป็นละคร เป็นต้น
สาหรับการประเมินโครงงานนั้น วัฒนา มัคสมัน (2554) ได้นาเสนอกรอบแนวทางในการประเมินโครงงาน
ดังนี้
1. การประเมินพัฒนาการของผู้เรียน การประเมินการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้เป็นส่วน หนึ่งของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติตามแนวของหลักสูตร ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัยดังกาหนดในหลักสูตร นอกจากนั้นรูปแบบการเรียนการสอน ยังมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจดังนั้นการประเมินผลตามรูปแบบนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
พัฒนาการของผู้เรียนตามหลักสูตร
2. การประเมินโครงการ ในการประเมินโครงการจะต้ องคานึงถึงผู้เรียนที่ได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่ม
ลึ ก ลงไปในรายละเอีย ดของเรื่อ งนั้น ๆด้ ว ยกระบวนการต่า งๆ จนพบค าตอบที่ ต้อ งการ ผู้ เรี ย นได้ มีโ อกาสหรื อ
ประสบการณ์ตรงในการลงมือปฏิบัติในเรื่องนั้น ๆ เกิดความรู้ใหม่จากกระบวนการศึกษาโครงการ และผู้เรียนได้
นาเสนอกระบวนการศึกษา
3. การวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง ใช้เพื่อประเมินคุณลักษณะการเห็นคุณค่าชัดเจน แนวทางการประเมินนัน้
จะต้องมีมาตรวัดว่านักเรียนทาอะไรได้สาเร็จ และความสาเร็จอยู่ในระดับใด ซึ่งเรียกว่า รูบริค (Rubric) สิ่งที่ต้อง
ประเมินและเกณฑ์การประเมิน การประเมินโครงงานโดยทั่วไปสามารถประเมินได้จากหลายอย่างดังต่อไปนี้ เช่น
ประเมินผลงานหรือชิ้นงาน, ประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม , ประเมินการเสนอหัวข้อโครงงาน, ประเมินรายงาน
โครงงาน 5 บท, ประเมินจากการแสดงผลงานและนาเสนอผลงาน เช่น ป้ายแสดงผลงาน โปสเตอร์ การนาเสนอปาก
เปล่า
ลัดดา ภู่เกียรติ (2552) ได้กล่าวว่าการประเมินโครงงาน เป็นการประเมินตามสภาพจริงและการ ประเมินอิง
การปฏิบัติ ซึ่ ง พิจ ารณาได้ จ ากการประเมิน พฤติก รรมการทางานของผู้ เรี ย น การประเมิน กระบวนการปฏิ บั ติ
โครงงาน และการประเมินชิ้นงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากการทาโครงงาน โดยการประเมินสามารถประเมินเป็น
ระยะตลอดเวลาที่ผู้เรียนปฏิบัตโิ ครงงาน ผลจากการประเมินสามารถนาไปปรับปรุงการปฏิบัตโิ ครงงานและตัดสินผล
การเรียนของผู้เรียน ขั้นตอนการประเมินโครงงาน โดยที่ศึกษาคุณลักษณะของกิจกรรม หรือภาระงานที่ต้องการ
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ประเมินนักเรียนและครูกาหนดหัวข้อการประเมิน และเป้าหมายการประเมิน วิเคราะห์คุณลักษณะ หรือทักษะ ตาม
หัวข้อที่กาหนด สร้างตารางแสดงมิตทิ ี่ใช้บอกคุณภาพของงานแต่ละระดับ และกาหนดค่าคะแนน
วิธีการวัดและประเมินโครงงาน การประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม โดยใช้ แบบสังเกต, แบบสอบถาม,
แบบสัมภาษณ์, แบบบันทึกพฤติกรรมรายบุคคลหรือรายกลุ่ม , แบบประเมินพฤติกรรม และแบบประเมินตนเองของ
นักเรียน
การประเมินกระบวนการปฏิบัติโครงงาน โดยใช้ แบบบันทึกการปฏิบัติงาน, แบบประเมินการออกแบบการ
ทดลอง/การวางแผน การรวบรวมข้ อ มู ล , แบบประเมิ น เค้ า โครงของโครงงาน, และแบบประเมิ น การใช้ทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การประเมินผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์จากการทาโครงงาน โดยใช้ แบบประเมินการเขียนรายงานโครงงาน,
แบบประเมินส่วนประกอบของแผงโครงงาน, แบบประเมินการนาเสนอโครงงานด้วยวาจา และแบบประเมินการตอบ
คาถามเกี่ยวกับโครงงาน
จากความจาเป็นดังกล่าวข้างต้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ที่จะต้องใช้ทักษะด้านการพูดในการติดต่อสื่อสาร และการทางานในสถานประกอบการใน
อนาคต ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอั ง กฤษของผู้ เ รี ย น โดยการใช้ โ ครงงานเป็ น ฐานเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษในรายวิ ช า 3000 -1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงปีที่ 2 สาขา อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ใน
กระบวนการทาโครงงาน และสามารถนาทักษะภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารนาเสนอข้อมูลจาก
โครงงาน และหลักการจัดทาโครงงานตามหลักแนวคิดและกระบวนการของการทาภาษาอังกฤษโครงงาน

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะด้านการพูดนาเสนอข้อมูลทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยวิธีการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษแบบโครงงาน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ ทั ก ษะการพู ด ภาษาอั ง กฤษที่ ไ ด้ รั บ จากการเรี ย นโดยวิ ธี ก ารสอน
ภาษาอังกฤษแบบโครงงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคน่าน
จังหวัดน่าน จานวน 514 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงชั้นปีที่ 2 สาขา
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน จานวน 23 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive random
sampling)
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เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน รหัสวิชา 3000-1204
จ านวน 5 ระยะเวลา 18 สั ปดาห์ สั ปดาห์ ล ะ 2 ชั่ว โมง โดยก าหนดหั ว ข้ อ ภาษาอั ง กฤษโครงงานตาม หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทา
โครงงาน ภาษาอังกฤษ สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ตลอดจนตระหนักและเห็นประโยชน์
ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ที่ปรับจากการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ Project-Based
Learning (PBL) ที่ได้จากโครงการสร้างชุดความรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน: จาก
ประสบการณ์ความสาเร็จของโรงเรียนไทย ของ ดุษฎี โยเหลาและคณะ (2557)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบทดสอบด้านทักษะการพูด
การสร้างแบบทดสอบทักษะการพูด เพื่อคานึงถึงองค์ประกอบความสามารถในด้านการพูด เพื่อวัดความรู้
ความสามารถของผู้เรียน พูดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเป็นแบบทดสอบสัมภาษณ์โดยผู้วจิ ัยเป็นผู้ประเมิน โดยปรับ
และประยุกต์ตามรูปแบบของ Clark (1972) เป็นระบบการให้คะแนนที่ใช้กับนักศึกษาเมื่อวัดระดับความสามารถ ซึ่งมี
รายงานการประเมินพฤติกรรมด้านทักษะการพูด 5 ด้าน คือ ด้านคาศัพท์ ด้านการออกเสียง ด้านเนื้อหา ด้านความ
คล่องแคล่วในการพูด การใช้เวลา และ ด้าน การแสดงท่าทางน้าเสียงประกอบการพูด โดยครูเป็นผู้ประเมินโดย
ประเมินผลก่อนเรี ยนและหลังการเรี ยน โดย แบ่งเป็น 4 ระดับ โดยใช้ลักษณะตาม rubric scale ตามแนวคิดของ
ลิเคอร์ธ (Likert)
2. แบบประเมินตนเองด้านทักษะการพูด
การประเมิ น ตนเองด้ า นทั ก ษะการพู ด นั ก ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ป ระเมิ น ตนเอง ในการประเมิ น ด้ า นทั ก ษะการพู ด ข อง
ตนเองนักศึกษาประเมินตนเองในด้านการพูด หลังจากเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษโครงงานว่ามีผลต่อการพูด ของ
ตนเองอย่างไรบ้าง โดยมีการปรับและประยุกต์โดยปรับจากเกณฑ์ของการให้คะแนนของสานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2555) ผู้ ป ระเมิ น ให้ ร ะดั บ
ความสามารถการพูด 3 ด้าน คือ ความคล่องแคล่วในการพูด ความถูกต้องทางภาษา และการสื่อความหมาย โดย
เกณฑ์การให้คะแนนย่อยของแต่ละด้าน แบ่งออกเป็น 5 ระดับซึ่งแต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้ 5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย และ 1 หมาย ถึงน้อยที่สุด ปรับจากเกณฑ์การให้คะแนน
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ เออร์(1996:135) และ ฮีทตัน (1990:68-71)
3. การประเมินคุณภาพด้านทักษะการพูดในการนาเสนอโครงงาน
การประเมิ น ด้ า นทั ก ษะการพู ด ในการน าเสนอโครงงาน ครู ผู้ ส อนเป็ น ผู้ ป ระเมิ น โดยนั ก ศึ ก ษาจั ด ท า โครงงาน
ภาษาอังกฤษที่ตนเองสนใจและตามความถนัดที่มีรูปแบบตามขั้นตอนของโครงงานที่เรียบร้อยแล้ว เป็นการนาเสนอ
ผลงานที่ตนเองจัดทาขึ้น โดยหลักการนาเสนอ (presentation) ที่เรียนมาแล้ว โดยผู้ประเมินได้ทดสอบผู้เรียนก่อนเรียน
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และหลังเรียนเพื่อดูผลการพัฒนาของผู้เรียนโดยให้ระดับความสามารถแบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ ความสามารถในการ
พูด, ความถูกต้องด้านเนื้อหา, บุคลิกภาพ, โสตทัศนูปกรณ์, การจัดสรรเวลา และ การตอบคาถาม โดยแต่ละด้านมี
คะแนนการประเมินที่แบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้ 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึ ง
น้อย และ 1 หมาย ถึงน้อยที่สุดปรับจากเกณฑ์การให้คะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษแบบ Foreign Service Institute
(Clark,1972)
4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อพัฒนา
ทักษะพูดภาษาอังกฤษ โดยให้นักศึกษาตอบแบบสอบถาม ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการนาเสนอข้อมูล, ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้, ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษา, ด้านทักษะทางปัญญา และด้านการนาไปใช้ โดยแต่ละด้านมีคะแนน
การประเมินที่แบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้ ดังนี้ 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึงน้อย
และ 1 หมาย ถึงน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน รหัสวิชา 3000-1204 ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 23 คน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรายละเอียดในแผนภาพที่ 1 ดังนี้
Pre-test

นาเสนอโครงงาน

สอนวิธีการเรียนรู้
แบบโครงงาน
แบบประเมิน
ตนเองด้าน
ทักษะการพูด

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เรียน

Post-test

นาเสนอ
โครงงาน

แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรม เริ่มกิจกรรมการเรียนรู้โดยการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ในด้านทักษะการ
พูดโดยครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ และทดสอบก่อนเรียนในการนาเสนอโครงงาน โดยครูเป็นผู้
ประเมิน และเมื่อครูผู้สอนได้ดาเนินการสอนวิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน ได้มีการทดสอบด้านทักษะการพูด (Post-test)
โดยครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ และการนาเสนอโครงงานหลังจากการที่นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการ
และขั้นตอนการนาเสนอผลงานของตนเอง ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน หลังจากการที่นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงกระบวนการ
การเรียนการสอนแบบโครงงานแล้ว ให้นักศึกษาประเมินตนเองในด้านทักษะการพูด และตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้จากการใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน นาคะแนนที่ได้ มาวิเคราะห์
ทางสถิตโิ ดยใช้โปรแกรม SPSS แล้วนามาแปลผลและรายงานผล
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ผลการศึกษา
ผลการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูง ได้แบ่งออกเป็น 5 ตอน
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 การประเมินความสามารถด้านทักษะการพูด
ตอนที่ 3 การประเมินตนเองด้านทักษะการพูด
ตอนที่ 4 การประเมินด้านทักษะการพูดในการนาเสนอโครงงาน
ตอนที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างมีจานวน 23 คน และศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 82.6 และเป็นนักศึกษาหญิง
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4
ตอนที่ 2 ผลการประเมินความสามารถด้านทักษะการพูด
ผลการศึกษาความสามารถในการพูด ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ชั้นปีที่2
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ของครูผู้สอน ก่อนและหลังการทดลอง มาวิเคราะห์เปรียบเทียบและ
นาเสนอผลการศึกษา ดังตาราง 1
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการพูด ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
ชัน้ ปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนและหลังเรียน
ระดับคะแนน
ก่อนการทดลอง

รายการ
1.ด้านคาศัพท์ สานวน และ โครงสร้างภาษา
2.ด้านการออกเสียง
3.ด้านเนื้อหา
4.ด้านความคล่องแคล่ว/การใช้เวลา
5. ด้านการแสดงท่าทาง/น้าเสียง
ประกอบการพูด
เฉลี่ย

หลังการทดลอง

𝐱̅

S.D.

แปลผล

𝐱̅

S.D.

แปลผล

1.83
1.61
2.30
2.57
1.96

.71
.49
.47
.50
.20

ปานกลาง
ปากลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

3.48
3.52
3.48
3.61
3.61

.51
.51
.51
.49
.49

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

2.05

.47

ปาน
กลาง

3.53

.50

มากทีส่ ุด
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จากตาราง 1 พบว่า ความสามารถด้านทักษะการพูด ของนักศึกษาวิชาชีพชัน้ สูง ชัน้ ปีที2่ สาขาอิเล็กทรอนิกส์
ในแต่ละด้าน ในภาพรวมก่อนการทดลองอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 2.05) และ หลังการทดลองอยู่ในระดับมากที่สุด
( x =3.53) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ 1 ด้านคาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษา ก่อนการทดลองอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x =1.83) และหลังการทดลอง อยู่ในระดับมาก ( x =3.48) ข้อที่ 2 ด้านการออกเสียง ก่อนการทดลองอยู่
ในระดับปานกลาง ( x =1.83) และหลังการทดลอง อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =3.52) ข้อที่ 3 ด้านเนื้อหา ก่อนการ
ทดลองอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ( x =2.30) และหลั ง การทดลอง อยู่ ใ นระดั บ มาก ( x =3.48) ข้ อ ที่ 4 ด้ า นความ
คล่องแคล่ว/การใช้เวลา ก่อนการทดลองอยู่ในระดับมาก ( x =2.57) และหลังการทดลอง อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =
3.61) และข้อที่ 5 ด้านการแสดงท่าทาง/น้าเสียงประกอบการพูด ก่อนการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง ( x =1.96)
และหลังการทดลอง อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =3.61)
ตอนที่ 3 ผลการประเมินตนเองด้านทักษะการพูด
การประเมินตนเองด้านทักษะการพูด นักศึกษาเป็นผู้ประเมินตนเอง หลังสิ้นสุดการทดลอง ผู้วิจัยนาผลการประเมิน
ตนเองด้านทักษะการพูด ประกอบด้วย 3 ด้าน ด้านความคล่องแคล่วในการพูด , ด้านความถูกต้องทางภาษา, และ
ด้านสื่อความหมาย จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์และแปลผล โดยรายละเอียดปรากฏ ดังตารางที่ 2
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินตนเองด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ด้านความคล่องแคล่วในการพูด
แปล

ข้อที่

รายการคาถาม

x̅

S.D.

1

ฉันสามารถพูดออกเสียงได้ชัดเจนถูกต้องใช้ภาษาคล่องแคล่วได้ดี

3.17

.49

ปานกลาง

2

ฉันมีความเชื่อมั่นในตนเอง ในการพูดตามสถานการณ์ตา่ งๆ

3.65

.71

มาก

3

ฉันสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทันเวลา

3.48

.79

ปานกลาง

4

ฉันสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการพูดได้

3.48

.84

ปานกลาง

3.44

.71

ปานกลาง

เฉลี่ย

ความหมาย

จากตาราง 2 พบว่า ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการประเมินตนเองด้านทักษะการพูดภาษา
อังกฤษด้านความคล่องแคล่วในการพูด ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x =3.44) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ 2
ฉันมีความเชื่อมั่นในตนเอง ในการพูดตามสถานการณ์ต่างๆ ( x =3.65) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 3

ฉันสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทันเวลา ( x =3.48) และข้อที่ 4 ฉันสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการพูด
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ได้ ( x =3.48) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดได้แก่ ข้อที่ 1 ฉันสามารถพูดออกเสียงได้ชัดเจนถูกต้องใช้ภาษาลื่นไหลได้ดี
( x =3.17)
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินตนเองด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ด้านความถูกต้องทางภาษา

1
2

ฉันสามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ฉันพยายามแก้ไขข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษา

3.39
3.74

.78
.75

แปล
ความหมาย
ปานกลาง
มาก

3

ฉันสามารถออกเสียงได้ถกู ต้อง ชัดเจน

3.57

.59

มาก

4

ฉันสามารถแบ่งวรรคตอนในการพูดได้ดี มีจังหวะในการพูด

3.61

.65

มาก

3.57

.69

มาก

ข้อที่

รายการคาถาม

เฉลี่ย

𝐱̅

S.D.

จากตาราง 3 พบว่า ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการประเมินตนเองด้านความถูกต้องทางภาษา ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.57) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ 2 ฉันพยายามแก้ไขข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษา
( x = 3.74) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 4 ฉันสามารถแบ่งวรรคตอนในการพูดได้ดี มีจังหวะในการพูด
( x = 3.61) และข้อที่ 3 ฉันสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง ชัดเจน ( x =3.57) และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สุดได้แก่ ข้อที่ 1 ฉัน
สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ( x = 3.39)
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินตนเองด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ด้านการสื่อความหมาย
ข้อที่

รายการคาถาม

𝐱̅

S.D.

1
2

ฉันสามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจในระหว่างสนทนา
ฉันใช้ท่าทางประกอบและโน้มน้าวความสนใจดีและสบสายตาผูฟ้ ัง

3.39

.89

แปล
ความหมาย
ปานกลาง

3

ฉันเลือกใช้คาศัพท์และภาษาที่งา่ ยต่อการเข้าใจ

3.30
3.70

.92
.55

ปานกลาง
มาก

4

ฉันยกตัวอย่างประกอบและอธิบายเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย

3.43

.78

ปานกลาง

3.45

.79

มาก

เฉลี่ย
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จากตาราง 4 พบว่า ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการประเมินตนเองด้านการสื่อสารความหมาย
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.45) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ 3 ฉันเลือกใช้คำศัพท์และภำษำที่ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ
( x =3.70) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 4 ฉันยกตัวอย่างประกอบและอธิบายเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย ( x =
3.43) และข้อที่ 1 ฉันสามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจในระหว่างสนทนา ( x =3.57) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดได้แก่ ข้อที่
2 ฉันใช้ท่าทางประกอบและโน้มน้าวความสนใจดีและสบสายตาผู้ฟัง ( x =3.30)
ตอนที่ 4 ผลการประเมินด้านทักษะการพูดในการนาเสนอโครงงาน
การประเมินด้านโครงงานทักษะการพูด เมื่อนาผลการวิเคราะห์ การประเมินโครงงานด้านทักษะการพูด
ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ชั้นปีที 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประเมินการนาเสนอโครงงานโดย
ครูผู้สอน ในการทดลองก่อนและหลังเรียน ผลปรากฏ ปรากฏดังตารางที่ 5
ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการพูดนาเสนอโครงงาน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ สูง ชั้นปีที2่ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนและหลังเรียน
ระดับคะแนน
รายการ
1.ความสามารถในการพูด
2.ความถูกต้องด้านเนื้อหา
3.บุคลิกภาพ
4.โสตทัศนูปกรณ์
5.การจัดสรรเวลา
6.การตอบคาถาม
เฉลี่ย

ก่อนการทดลอง
S.D.
แปลผล
𝐱̅
1.87
.67
น้อย
2.50
.51
ปานกลาง
3.08
.65
ปานกลาง
2.83
.63
ปานกลาง
2.41
.50
น้อย
1.70
.55
น้อย
2.39
.60
น้อย

หลังการทดลอง
S.D.
แปลผล
𝐱̅
3.50
.51
มาก
3.79
.65
มาก
4.41
.50
มาก
4.66
.48
มากที่สุด
4.20
.65
มาก
4.04
.69
มาก
4.10
.58
มาก

จากตาราง 5 พบว่า เมื่อนาผลการประเมินมาวิเคราะห์ด้านทักษะการพูดนาเสนอโครงงาน ซึ่งประเมินโดย
ครูผู้สอน ในแต่ละด้าน ในภาพรวมก่อนการทดลองอยู่ในระดับน้อย ( x = 2.39) และ หลังการทดลองอยู่ในระดับมาก
( x =4.10) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ 1 ความสามารถในการพูด ก่อนการทดลองอยู่ในระดับน้อย( x =1.87) และ
หลังการทดลอง อยู่ในระดับมาก ( x =3.50) ข้อที่ 2 ความถูกต้องด้านเนื้อหา ก่อนการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง
( x =2.50) และหลังการทดลอง อยู่ในระดับมาก ( x =3.79) ข้อที่ 3 บุคลิกภาพ ก่อนการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง
( x =3.08) และหลังการทดลอง อยู่ในระดับมาก ( x =4.41) ข้อที่ 4 โสตทัศนูปกรณ์ ก่อนการทดลองอยู่ในระดับปาน
กลาง ( x =2.83) และหลังการทดลอง อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.66) ข้อที่ 5 การจัดสรรเวลา ก่อนการทดลองอยู่ใน
ระดับน้อย ( x =2.41) และหลังการทดลอง อยูใ่ นระดับมาก ( x =4.10)
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ตอนที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อทั กษะการพูดภาษาอังกฤษที่ได้รับจากการเรียนโดย
วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน
การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจมีต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ได้รับจากการเรียนโดยวิธีการสอน
ภาษาอังกฤษแบบโครงงาน นักศึกษาเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อหลังสิ้นสุดการทดลอง ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ด้าน
คือ ด้านการนาเสนอข้อมูล, ด้านกิจกรรมการเรียนรู้, ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษา, ด้านทักษะทางปัญญา
และด้านการนาไปใช้ นาผลจากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์และแปลผล โดยรายละเอียดปรากฏ ดังตารางที่ 6
ตาราง 6 ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ได้รับจากการเรียนโดย
วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน
ข้อที่
1
2
3

รายการคาถาม
ด้านการนาเสนอข้อมูล
ได้เรียนรู้ทักษะการนาเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษจากโครงการ
ได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการทาภาษาอังกฤษโครงการ

𝐱̅

S.D.

แปล
ความหมาย

4.39
4.22

.58
.51

มาก
มาก

4.43

.50

มาก

4
5

ได้เรียนรู้ทักษะการพูดและการเขียน การเลือกหัวข้อทา
ภาษาอังกฤษโครงงานที่บูรณาการกับการศึกษาวิชาชีพ
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้กระบวนการที่เข้าใจง่าย ไม่อยากจนเกินไป
วิธีสอนทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการนาเสนอข้อมูล

4.26
4.30

.54
.63

มาก
มาก

6

วิธีสอนเหมาะสมกับพืน้ ฐานของผู้เรียน

4.30

.47

มาก

4.30

.55

มาก

4.26

.68

มาก

4.22

.60

มาก

8

ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษา
ได้เรียนทักษะใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ขั้นพื้นฐาน
ได้เรียนทักษะเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในการทาโครงงาน

9

สามารถบูรณาการความรูใ้ ห้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม

10

4.17

.77

มาก

11
12

สามารถหาแนวทางในการแก้ปญ
ั หาโดยใช้ความรู้ที่ได้รับจาก
โครงงานนี้
ด้านการนาไปใช้
นาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
สื่อสารภาษาอังกฤษขัน้ พืน้ ฐานได้

4.17
4.26

.77
.61

มาก
มาก

13

มีทัศนคติต่อภาษาอังกฤษที่ดขี นึ้

4.17

.65

มาก

4.17

.58

มาก

7

เฉลี่ย
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จากตาราง 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอน
แบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.17) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ข้อ 3 ด้านการนาเสนอข้อมูล ได้เรียนรู้ทักษะการพูดและการเขียน การเลือกหัวข้อทาภาษาอังกฤษโครงงานที่บูรณา
การกับการศึกษาวิชาชีพ ( x =4.43) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 1 ด้านการนาเสนอข้อมูล ได้เรียนรู้ทักษะ
การนาเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษจากโครงงาน ( x =4.39) และข้อที่ 5,6,7 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีสอนทาให้
ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการนาเสนอข้อมูล , วิธีสอนเหมาะสมกับพื้นฐานของผู้เรียน ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้
ภาษา ได้เรียนทักษะใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนขั้นพื้นฐาน ( x =4.30) มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
ได้แก่ ข้อที่ 10,11,13 ด้านทักษะทางปัญญา สามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่ได้รับจากโครงงานนี้
และด้านการนาไปใช้ นาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวันได้และมีทัศนคติต่อภาษาอังกฤษที่ดขี นึ้ ( x =4.17)

สรุปผลและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะด้านการพูดนาเสนอข้อมูลทางภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนโดยวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบโครงงานโดยกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้เป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ชัน้
ปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน จานวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ด้าน
ทักษะการพูดเป็นแบบทดสอบสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินก่อนและหลัง การเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมุติฐานใช้การทดสอบทีแบบ
ไม่อิสระ ด้านทักษะการพูดในการนาเสนอโครงงานนั้นเมื่อนาผลมาประเมินและวิเคราะห์พบว่าก่อนเรียนอยู่ในระดับ
น้อยและเมื่อสิ้นสุดการทดลองอยูใ่ นระดับมาก ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง โดยผู้เรียนทาโครงงานที่ตนสนใจและรับผิดชอบงานตามความ
ถนั ด และความสนใจของตนเองภายใต้ ก รอบของโครงงานเดี ย วกั น ส่ ง ผลให้ ห ลั ง การทดลอง ของนั ก ศึ ก ษามี
ความสามารถด้ า นทั ก ษะการพู ด สู ง กว่า ก่ อ นการทดลอง และนั ก ศึก ษายั ง มีค วามพึง พอใจที่ มีต่อ ทั ก ษะการพู ด
ภาษาอังกฤษที่ได้รับจากการเรียนโดยวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานอยู่ในระดับมาก
ผู้วิจัยได้นาผลการทดลองของนักศึกษาอภิปรายได้เป็นประเด็นต่างๆดังนี้
1.จากผลการวิจัยที่พบว่า คะแนนทดสอบความสามารถด้านทักษะการพูดหลังเรียนของนักศึกษาสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตินั้น เพราะว่านักศึกษาได้เรียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนการสอนแบบภาษาอังกฤษ
โครงงานแล้วทาให้นักศึกษามีความมั่นใจและกล้าที่จะพูดและกล้าที่จะถ่ายทอดวิ ธีการ ความคิด และรูปแบบวิธีการ
ในการพูดของตนเองมากยิ่งขึ้น เนื่องจากนักศึกษาได้ฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องและเป็นลาดับขั้นตอน
ตามวิธีการกระบวนการพูดการนาเสนอผลงานของโครงงาน ทั้งนี้เพราะว่ากิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้วิธีการสอน
ภาษาอังกฤษแบบโครงงานนั้น ส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโครงงานมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามความสนใจและความถนัดของ
นักศึกษา ทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการ ขั้นตอนกระบวนการทาโครงงาน การปฏิบัติ การวางแผนงาน และการ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ อติกานต ทองมาก( 2552 ) ที่พบว่าการ
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จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานส่งเสริ มให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงตาม
ความถนั ด และความสนใจของตนเอง โดยผู้ เรี ย นทาโครงงานที่ ต นเองสนใจและรั บผิ ด ชอบงานตามความถนั ด
นอกจากนี้ยังพบว่าการจัดกิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสารโดยใช้การเรียนภาษาอังกฤษโครงงานเป็นกิจกรรมที่สง่ ผล
ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการพูดเพื่อการสื่อสารสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธุวพร ตันตระกูล ( 2555 ) ที่
พบว่าการใช้กิจกรรมที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาและเกิดความเหมาะสมทาให้ผู้เรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นที่ จะ
เรี ย นรู้ ฝึ ก ฝน และปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนต่ า งๆอย่ า งถู ก ต้อ ง มี ค วามมั่ น ใจในการใช้ ภ าษา และน าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดที ี่สุด
2. การประเมินตนเองด้า นทักษะการพูดภาษาอังกฤษพบว่านักศึกษาที่เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการพูด
ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้จากการสอนแบบโครงงานมีคะแนน เฉลี่ย ด้านความคล่องแคล่วในการพูด ความถูกต้อง
ทางการใช้ของภาษา และด้านการสื่อความหมายอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ กมลวรรณ
โดมศรีฟ้า (2551) ที่กล่าวว่าการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยตนเองในการประเมินด้านการพูด การพูดนับเป็น
ทักษะขั้นแรกที่จะต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนได้แสดงออกว่ามีความพร้อมในการพูดมากน้อยแค่ไหน ทาผู้เรียนมีทักษะใน
การพูด ผู้สอนอาจจะจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกทักษะพูดเมื่อต้องการให้นักเรียนรู้จักพูดด้วยความคิดของตนเอง
การฝึกพูดตามขอบเขตที่กาหนดโดยครูวางแนวทางให้ และให้เตรียมตัวในเวลาจากัด การฝึกพูดโดยไม่ได้เตรียมตัวแต่
พูดในเวลาจากัด เป็นการที่จะประเมินตนเองในขณะที่พูด
3. จากผลการประเมินผลด้านทักษะการพูดในการนาเสนอโครงงาน พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการเรียนรู้จาก
การพูดภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบโครงงานมีคะแนนความสามารถในการพูดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งนักศึกษาได้ฝึกการพูดภาษาอังกฤษจาการปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการทาโครงงาน
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ไฮนส์ (Haines, 2002) ที่ได้กล่าวว่าโครงงานเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญใน
การเรียนรู้อย่า งเท่า เทียมกันและใช้ภาษาอย่างถูก ต้อ งและคล่อ งแคล่ ว นอกจากนี้ยังสอดคล้องกั บงานวิจั ย ของ
กมลวรรณ จังตระกูล (2557) ที่พบว่าการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานเป็นฐานในการ
เรียนรู้ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนสูงขึ้น
4.การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการสอนโดยใช้การเรียนการสอนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ จากผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนโดยใช้การเรียนการสอนแบบโครงงานอยู่ใน
ระดับมาก เพราะว่า วิธีการสอนทักษะการพูดโดยการนาเสนอโครงงานทาให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมและ
ขั้นตอนกระบวนการของการทาโครงงานด้วยตนเอง นักศึกษามีความสนใจและความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหา
ข้อมูลในโครงงานของตัวเองและกระบวนการพูดนาเสนอผลงานทาให้กระบวนการเรียนรู้เหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผล
ให้ ผู้ เรี ย นพึงพอใจในการจัด กิจกรรมเพื่อประโยชน์ในอนาคตของนั กศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตซึ่ง
สอดคล้องกับ กชกร เป้าสุวรรณ และคณะ ( 2550:13 ) ที่ได้กล่าวว่าความพึงพอใจเป็ นสิ่งที่ควรจะเป็นไปตามความ
ต้องการ ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สกึ เอนเอียงของ
จิตใจที่มีประสบการณ์ ที่มนุษย์เราได้รับอาจจะมากหรือน้อยก็ได้และเป็นความรู้สึกที่มตี อ่ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ทั้ง
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ทางบวกและทางลบ แต่ก็เมื่อใดสิ่งนัน้ สามารถตอบสนองความต้องการหรือทาให้บรรลุมงุ่ หมายได้ ก็จะเกิดความรู้สกึ
บวก เป็นความรู้สึกที่พึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวังก็จะทาให้เกิดความรู้สึกทางลบ
เป็นความรูสึกไม่พึงพอใจว่า สิ่งที่ทาให้เกิดความพึงพอใจจะเกี่ยวกันกับลักษณะของงาน ปัจจัยเหล่านี้นาไปสู่ความ
พอใจในงานที่ทา ได้แก่ ความสาเร็จ การยกย่อง ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า เมื่อปัจจัยเหล่านี้
อยู่ต่ ากว่า จะทาให้ เกิ ด ความไมพอใจงานที่ ทา ถ้ า หากว่า งานให้ ค วามก้ า วหน้า ความท้ า ท้ า ย ความรั บผิ ด ชอบ
ความสาเร็จและการยกย่องแก่ผู้ปฏิบัตงิ านแล้ว พวกเขาจะพอใจและมีแรงจูงใจในการทางานเป็นอย่างมาก
จากผลการวิจัยดังกล่าวจะเห็นว่าการที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่ดีตอ่ การเรียนรู้การพัฒนาทักษะการพูดจาก
การเรียนรู้จากโครงงาน จึงส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดขี องนักศึกษาให้ดีขนึ้ ได้ดว้ ย
ข้อเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการนาไปใช้ประโยชน์
1. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสถานศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรนาวิธีการสอนแบบโครงงานภาษาอังกฤษไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นอื่นและวิธีการสอนเพื่อพัฒนาทักษะในด้านอื่นนอกเหนือจากทักษะด้านการพูด
2. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ โดยการเรี ย นการสอนแบบโครงงาน
นอกเหนือจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงแล้ว ควรจะนาไปใช้ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงความแตกต่างของแต่ล ะสาขาวิชาและความสนใจการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชางาน เนื่องจากธรรมชาติของ
นักเรียน นักศึกษาของอาชีวศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษเฉพาะทาง และยังนาไปใช้เป็นพืน้ ฐาน
ในการประกอบอาชีพในสถานประกอบการและการศึกษาต่อในอนาคต
3. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรีย นรู้จากการใช้การสอนแบบโครงงาน อยู่ในระดับที่มีความพึงพอใจมาก
เพราะฉะนั้น ครูผู้สอนควรนาวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้ไปใช้ในชั้นเรียน
4. วิธีการสอนแบบโครงงานในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษควรที่จะนาไปใช้เปรียบเทียบกับวิธีการ
สอนในรูปแบบอื่นในการทากิจกรรมการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่อไป
1. ควรนาวิธีการสอนแบบโครงงานไปทาการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดในระดับชัน้ ปีอื่นๆ
และสาขาวิชาอื่น ๆ เช่น การนาเสนอในรูปแบบของงานของรายวิชา ภาษาอังกฤษสาหรับสาขาการบัญชี ภาษาอังกฤษ
สาหรับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาอังกฤษสาหรับสาขาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต เป็นต้น
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการใช้วธิ ีการสอนแบบโครงงาน เพื่อศึกษาผลการพัฒนาในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ในด้านทักษะอื่น ๆ อาทิ การเขียนรายงานโครงงาน
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คุณลักษณะผู้นา: กรณีศกึ ษาตัวละครเอกฝ่ายหญิงในวรรณคดีเรือ่ งพระอภัยมณี
Leader features: Case study of female characters in Phra Aphai Mani
literature
เพียงผกา ต่างใจ1* และ เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์2
Phiangphaka Tangchai1* and Premvit Vivattanaseth2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์คุณลักษณะผู้นา : กรณีศกึ ษาตัวละครเอกฝ่าย
หญิงในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี โดยใช้แนวคิดลักษณะผู้นา 9 ลักษณะ คือ ความรู้ ความริเริ่ม ความกล้าหาญและ
เด็ดขาด การมีมนุษยสัมพันธ์ ความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความตื่นตัวแต่ไม่ต่ืนตูม ความ
จงรักภักดี และความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว วิเคราะห์ผ่านตัวละคร จานวน 5 ตัวละคร คือ นางผีเสื้อสมุทร นางเงือก
นางสุวรรณมาลี นางวาลี และนางละเวงวัณฬา
ผลการศึกษาพบว่า นางสุวรรณมาลีและนางละเวงวัณฬา มีลัก ษณะความเป็นผู้นามากที่สุด จานวน 8
ลักษณะ คือ ความรู้, ความกล้าหาญและความเด็ดขาด, การมีมนุษยสัมพันธ์ , ความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ,
ความอดทน ,ความตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูม ความจงรักภักดี และความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว รองลงมา คือ นางวาลี จานวน 4
ลักษณะ, นางผีเสื้อสมุทร จานวน 3 ลักษณะ และนางเงือก จานวน 2 ลักษณะ ตามลาดับ คุณลักษณะผู้นาที่ปรากฏ
ในตัวละครเอกฝ่ายหญิงในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีจะพบมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับสถานะทางสังคม ตัวละคร
หญิงที่อยู่ในชนชั้นปกครองย่อมมีบทบาทผู้นาปรากฏให้เห็นมากกว่าตัวละครหญิงชนชั้ นใต้การปกครอง ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่า สถานะทางสังคมเป็นตัวกาหนดบทบาทที่มีผลต่อคุณลักษณะผู้นา
คาสาคัญ: คุณลักษณะผู้นา พระอภัยมณี ตัวละครหญิง

Abstract
The purpose of the study was to women with Leader features : Case study of female characters in
literature Phra Aphai Mani by using Leader features concepts 9 types of Knowledge, Initiative, Courage and
Firmness, Human Relations, Fairness and Honesty, Patience, Alertness, Loyalty and Modesty. Analytical 5
characters of Peeseuasamut Nang-ngeuak Walee Suwanmalee and Lawengwanla.
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The finding revealed that all role in leader of female characters of wife’s Phra Aphai Mani in literature of
Phra Aphai Mani was mostly Lawengwanla and Suwanmalee there are 8 styles of leadership: Knowledge, Courage
and Firmness, Human Relations, Fairness and Honesty, Patience, Alertness, Loyalty and Modesty. Followed by
Walee is 4 styles of leadership. Peeseuasamut is 3 styles of leadership and Nang-ngeuak is 2 styles of leadership
respectively. How many leaders are there? It depends on the social status. Female characters in the ruling class
have a more prominent leadership role than the dominant female role model. It can be said the social status
determines the role that characterizes the leader.
Keywords: Leader features, Phra Aphai Mani, Female characters

บทนา
วรรณคดี (literature) คือ วรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีมีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ เป็นงานเขียนที่แต่ง
ขึน้ อย่างมีศิลปะ อันเป็นผลงานที่กวีสร้างสรรค์จากความคิดและจินตนาการแล้วนามาเรียบเรียงและบอกเล่าเรื่องราว
ตัวละครเป็นสิ่งที่ผู้แต่งสมมุตขิ ึ้นตามจินตนาการเพื่อใช้เป็นตัวแทนในการเล่าเรื่องและถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความ
ต้องการของผู้แต่งสื่อสารไปสู่ผู้อ่าน
ตัวละครเป็นองค์ประกอบสาคัญส่วนหนึ่งของวรรณคดี ทาหน้าที่เป็นผู้ทาให้เรื่องราวดาเนินไปตั้งแต่ต้นจน
จบเรื่อง บทบาทและลักษณะนิสัย พฤติ กรรมของตัวละครมีส่วนสร้างความสนใจแก่ผู้อ่านดังมีผู้กล่าวว่า ในโลกแห่ง
ศิลปะวรรณคดี ตัวละครที่ถึงใจผู้อ่านย่อมมีความซับซ้อนในบุคลิกภาพ ความคิด อารมณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรม ทาให้
พฤติกรรมนั้นสมเหตุสมผลในสายตามนุษย์ทั่วไป ตัวละครในวรรณคดีมีหลายประเภท อาทิพระเอก นางเอก ผู้ร้าย
หรือตัวตลก ซึ่งตัวละครเหล่านีจ้ ะแสดงบทบาทสถานะของตนไว้อย่างชัดเจนและมีความสาคัญต่อการดาเนินเรื่อง
อย่างไรก็ตาม ลักษณะตัวละครที่ปรากฏในวรรณคดีไทย ผู้ที่เป็นพระเอก ส่วนใหญ่มักจะมีลักษณะมีความ
เป็นผู้นาสูง กล้าหาญชาญชัย เชี่ยวชาญในการสู้รบ รูปร่างหน้าตางดงาม มีพลังอานาจพิเศษ และมีความสามารถใน
การปกครองและทาศึกสงคราม เนื่องจากในอดีตนัน้ บ้านเมืองมักจะต้องเผชิญกับการทาสงคราม จึงทาให้พระเอกใน
อุดมคติของกวีมักต้องมีความกล้าหาญ เชี่ยวชาญในการรบ ดังเช่น อิเหนา จากวรรณคดีเรื่องอิเหนา พระเอกที่มี
ความกล้าหาญและเก่งกาจในการสู้รบ มีความสามารถในการใช้กริชเป็นอาวุธ ขุนแผน จากวรรณคดีเรื่องขุนช้าง
ขุนแผน พระเอกเป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งในการรบ การรัก และทางด้านไสยศาสตร์ พระราม จากวรรณคดีเรื่อง
รามเกียรติ์ พระเอกผู้อวตารจากพระนารายณ์เพื่อลงมาปราบยักษ์ สามารถปกครองบริวารต่างเผ่าพันธุ์และเชี่ยวชาญ
ในการใช้ธนูวเิ ศษเป็นอาวุธ
ส่วนลักษณะนางเอกในวรรณคดีไทยนั้น กวีมักให้ความสาคัญในค่านิยมเกี่ยวกับความงามของตัวละครหญิง
เป็นหลัก โดยจะมองเห็นได้ ในบทชมโฉมจากวรรณคดีหลายต่อหลายเรื่องของไทย คตินิยมที่นางเอกส่วนใหญ่ใน
วรรณคดีไทยมักเป็นผู้มีความงามเป็นเลิศ สะท้อนให้เห็นค่านิยมในอดีตที่เน้นความสาคัญเรื่องความงามของผู้หญิง
ซึ่งมักจะเป็นต้นเหตุให้เกิดเรื่องราววุ่นวายต่าง ๆ ตามมา เช่น นางสีดา จากเรื่องรามเกียรติ์ นางเอกผู้ได้ชื่อว่ามีความ
งามกว่านางงามในสามโลก ความงามของนางสีดาเป็นชนวนเหตุทาให้มนุษย์กับยักษ์ตอ้ งทาศึกสงครามเพื่อชิงตัวนาง
อีกบทบาทของตัวละครหญิงที่สะท้อนจากมุมมองของกวี ก็คือ บทบาทความเป็นผู้นา ถึงแม้วา่ ตัวละครหญิง
ในวรรณคดีไทยส่วนใหญ่จะถูกมองว่าเป็นเพศที่อ่อนแอ มัก เป็นผู้ตาม เป็นเสมือนช้างเท้าหลัง ก่อนแต่งงานเชื่อฟังพ่อ
แม่ แต่เมื่อแต่งงานไปก็ต้องเชื่อฟังสามี ต้องทาหน้าที่ ดูแลบ้านและอบรมเลี้ยงดู บุตร หากแต่ยังมีวรรณคดีไทยที่
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กล่าวถึงบทบาทตัวละครหญิงในลักษณะพิเศษเทียบเท่าตัวละครชาย และดูโดดเด่นในด้านความเป็นผู้นา นั่นก็คือ
เรื่องพระอภัยมณี ซึ่งเป็นวรรณคดีที่ ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสร ว่าเป็นยอดวรรณคดีประเภทนิทาน ด้วยมี
เนื้อหาความแปลกแหวกแนว เนื้อเรื่องสนุกสนาน อีกทั้งบทกลอนมีความไพเราะจับใจ วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี
มีความโดดเด่นเหนือนิทานเรื่องอื่น ๆ เนื่องจากมีลักษณะที่แตกต่างออกไปตรงที่โครงเรื่อง ตัวละคร และฉากไม่ได้
ดาเนินไปเหมือนเรื่องใด ซึ่งนิทานไทยส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่เหมือนกัน ทั้งโครงเรื่อง ตัวละครและฉากแทบจะถอด
แบบกันมาทุกเรื่อง แต่สุนทรภูไ่ ด้จินตนาการเรื่องพระอภัยมณีข้นึ มาใหม่ จึงทาให้ได้รับการยกย่อง และเป็นที่นิยมอ่าน
มาจนถึงปัจจุบัน
ตัวละครชายและตัวละครหญิงในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีน้ี มีลักษณะทีไ่ ม่ตรงกับลักษณะบทบาทตามคติ
นิยมเดิม ดังมีผู้กล่าวว่า ตัวเอกในวรรณคดีไทยมักมีร่างกายที่ อ้อนแอ้น อ่อนช้อย คล้ายกับมีลักษณะผสมผสาน
ระหว่างความเป็นชายและความเป็นหญิงอยู่ในตัว หรือที่เรียกว่า Androgyny ซึ่งตรงข้ามกับร่างกายที่เข้มแข็งสมชาย
หรือแม้กระทัง่ ตัวละครฝ่ายหญิง เช่น นางผีเสื้อสมุทรในเรื่องพระอภัยมณีกก็ ลับเล่นบทผู้กระทาโดยแอบลักพาตัวพระ
อภัยมณีมากักขังไว้ เป็นต้น ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าชุดความหมายของการแบ่งเพศสถานะที่ปรากฏในวรรณคดีไทย
ยุคนัน้ น่าจะต่างไปจากชุดความหมายของการแบ่งเพศสถานะชุดปัจจุบนั
พระอภัยมณี เป็นวรรณคดีที่มี ตัวละครโดดเด่นและมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นตัวละครอมนุษย์ เช่น
ม้านิลมังกร ผีเสื้อสมุทร นางเงือก หรือตัวละครที่เป็นมนุษย์ก็มีความสามารถและอิทธิฤทธิ์ที่แตกต่างกัน จึงทาให้ตัว
ละครแต่ละตัวมีความโดดเด่น ในลักษณะเฉพาะตนและเป็นที่รู้จักทั่วไป แม้จะไม่ใช่ตัวละครเอกก็ตาม เช่น สุดสาคร
สินสมุทร ศรีสุวรรณ ชีเปลือย ฯลฯ
เมื่อกล่าวถึงตัวละครหญิงในเรื่องพระอภัยมณี ตัวละครหญิงหลายตัว ได้แสดงบทบาทความเป็นผู้นาที่มี
ความสามารถเสมือนตัวละครชาย ดังเช่น นางละเวง ผู้ซึ่งพ่อและพี่ชายถูกฆ่าตายในการรบ ทาให้นางต้องขึ้นครอง
เมืองแทน ดังคาประพันธ์ที่ว่า (สุนทรภู,่ 2555, หน้า 549)
เชิญละเวงวัณฬาธิดาราช
ฝ่ายเสนีที่บารุงเจ้ากรุงไกร
ทั้งหัสเกนเป็นนายฝ่ายทหาร
แล้วเวียงวังคลังนาบรรดามี

ขึน้ นั่งอาสน์เนาวรัตน์จารัสไข
ถวายไอศวรรยาทั้งธานี
ถวายรถคชสารชาญชัยศรี
อัญชลีแล้วถวายรายกันไป ฯ
(พระอภัยมณี)

ส่วนนางราภาสะหรี ธิดาของอิเรน แม่ทัพคนหนึ่งของเมืองลังกา อิเรนถูกศรีสุวรรณผู้เป็นน้องชายของ
พระอภัยมณีสังหารระหว่างการรบ เป็นเหตุทาให้ราภาสะหรีแค้นฝ่ายพระอภัยมณีมาก นางได้หนีมาอยูก่ ับนางละเวง
วัณฬา ธิดาเจ้าเมืองลังกา นางละเวงเอ็นดูนางราภาสะหรี จึงรับไว้เป็นน้องสาวคนหนึ่ง พร้อมทั้งสอนวิชาทาเสน่ห์
ให้แก่นางราภาสะหรี ต่อมานางละเวงได้ล่อลวงพระอภัยมณีให้มาอยู่กับนาง และได้สั่งให้ราภาสะหรีใช้มนต์เสน่ห์กับ
ศรีสุวรรณ ซึ่งนางก็ทาสาเร็จ จากบทบาทของตัวละครหญิงเมืองลังกา จะเห็นได้วา่ ตัวละครหญิงในเรื่องพระอภัยมณี
นัน้ มีบทบาทสาคัญในการดาเนินเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเอาชนะฝ่ายตรงข้ามไม่ต่างจากตัวละครชาย
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มุมมองของสุนทรภูท่ ี่น่าสนใจที่ได้สะท้อนแนวคิดผ่านวรรณคดีเรื่องนี้ คือ การที่สุนทรภูไ่ ด้กาหนดให้ตัวละคร
หญิงมีบทบาทความสามารถไม่แพ้ตัวละครชาย ถึงแม้ว่าผู้แต่งจะเป็นชาย แสดงให้เห็นว่าสุนทรภู่ให้การยอมรับใน
บทบาทความสามารถของผู้หญิง จึงได้สร้างตัวละครหญิงให้มีความสามารถไม่แพ้ตัวละครชาย แต่ในทางกลับกัน
สุนทรภูก่ ลับสร้างพระอภัยมณี พระเอกของเรื่อง ให้ดูออ่ นแอทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทัง้ การกาหนดอาวุธคู่กายให้แก่
พระอภัยมณีเป็นปี่ ซึ่งดูไม่เข้มแข็งเมื่อเทียบกับพระเอกในวรรณคดีไทยเรื่องอื่น แต่ในความอ่อนแอของพระอภัยมณี
กลับมีชายาที่มคี วามสามารถทางสติปัญญาและเก่งกาจในการรบไว้เป็นคู่คดิ
ด้วยเหตุน้ี จึงทาให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะผู้นาของตัวละครเอกฝ่ายหญิงในวรรณคดี
เรื่องพระอภัยมณี จานวน 5 ตัว ได้แก่ นางผีเสือ้ สมุทร นางเงือก นางสุวรรณมาลี นางวาลี และนางละเวงวัณฬา โดย
ใช้แนวคิดลักษณะผู้นา เพื่อสะท้อนบทบาทความเป็นผู้นาของตัวละครเอกฝ่ายหญิงที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องพระอภัย
มณี อันเป็นลักษณะเด่นทางวรรณกรรมที่ไม่มปี รากฏในวรรณคดีเล่มใดในอดีต

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษาบทบาทผู้นาของตัวละครเอกฝ่ายหญิงในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี โดยใช้แนวคิดลักษณะผู้นา

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัย ตามลาดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา และรายงานการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี บทบาทและ
สถานภาพของตัวละครเอกฝ่ายหญิง ตลอดทั้งแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของผู้นา
2. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1. ศึกษาบทบาทชายาพระอภัยมณี ทั้ง 5 ตัวละคร อันได้แก่ นางผีเสื้อสมุทร นางเงือก นางวาลี
นางสุวรรณมาลี และนางละเวงวัณฬา
2.2. วิเคราะห์บทบาทผู้นาของตัวละครเอกฝ่ายหญิงจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ทั้ง 5 ตัวละคร
โดยใช้แนวคิดคุณลักษณะผู้นาของศิริพงษ์ ศรีชัยรมย์รัตน์ (ศิริพงษ์ ศรีชัยรมย์ รัตน์, 2542, หน้า 25-28) จานวน 9
ลักษณะ คือ ความรู้ ความริเริ่ม ความกล้าหาญและเด็ดขาด การมีมนุษยสัมพันธ์ ความยุติธรรมและความซื่อสัตย์
สุจริต ความอดทน ความตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูม ความจงรักภักดี และความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว
3. วิเคราะห์และจัดกระทาข้อมูลโดยแยกประเภทตามลักษณะบทบาทที่ปรากฏ
4. สรุปและอภิปรายผล เมื่อวิเคราะห์และจัดกระทาข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยสรุปประเด็นการวิจัยตามวัตถุประสงค์
ที่ได้กาหนดไว้ ตามด้วยการอภิปรายผลโดยการเชื่อมโยงผลการวิจัยที่ได้รับกับความเป็นมาและความสาคัญ ของ
ปัญหาตลอดผลการวิจัยที่ได้ศึกษามาก่อน
5. นาเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์

ผลการศึกษา
จากการศึกษา “คุณลักษณะผู้นา : กรณีศึกษาตัวละครเอกฝ่ายหญิงในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ” โดยใช้
แนวคิดลักษณะผู้นา เพื่อศึกษาตัวละครเอกฝ่ายหญิงในวรรณคดีพระอภัยมณี จานวน 5 ตัวละคร ได้แก่ นางผีเสื้อ
สมุทร นางเงือก นางสุวรรณมาลี นางวาลี และนางละเวงวัณฬา ผู้วิจัยพบบทบาทผู้นาตามลักษณะ ดังนี้
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บทบาทผู้นาตามลักษณะ
1. ความรู้ (Knowledge)
การเป็นผู้นานั้น ความรู้เป็นสิ่งจาเป็นที่สุด ความรู้ในที่น้ีมิได้หมายถึงเฉพาะความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เท่านัน้ หากแต่รวมถึงการใฝ่หาความรูเ้ พิ่มเติมในด้านอื่น ๆ ด้วย การจะเป็นผู้นาที่ดี หัวหน้างานจึงต้องเป็นผู้รอบรู้ ยิ่ง
รอบรู้มากเพียงใด ฐานะแห่งความเป็นผู้นาก็จะยิ่งมั่นคงมากขึ้นเพียงนัน้ (ศิริพงษ์ ศรีชัยรมย์รัตน์, 2542, หน้า 25-28)
ดังปรากฏให้เห็นในบทบาทชายาพระอภัยมณี ดังต่อไปนี้
นางวาลี มีความปรารถนาจะเป็นสนมของพระอภัยมณี นางจึงได้ใช้สติปัญญาและพูดให้พระอภัยมณี
มองเห็นถึงคุณค่าของสตรี ซึ่งไม่ได้มีแต่คุณค่าเรื่องความงามภายนอกเท่านั้น แต่คุณค่าของสตรียังมีความงดงาม
ภายในด้วย นั่นคือ สติปัญญา นางใช้สติปัญญา พูดโน้มน้าวพระอภัยมณีจนต้องยอมรับนางเป็นสนม จะเห็นได้วา่ นาง
วาลีเป็นสตรีที่สติปัญญาเฉลียวฉลาดและรู้จักใช้จิตวิทยาในการพูดโน้มน้าวจิตใจคนได้เป็นอย่างดี จนทาให้นางได้ใน
สิ่งที่นางปรารถนา ดังคาประพันธ์ที่ว่า (สุนทรภู,่ 2555, หน้า 466 - 467)
นางทูลว่าข้าน้อยนีร้ ูปชั่ว

ก็รตู้ วั มั่นคงไม่สงสัย

แต่แสนงามความรู้อยูใ่ นใจ

เหมือนเพชรไพฑูรย์ฝ้าไม่ราคี

แล้วหมายว่าฝ่าพระบาทก็มหี ้าม

ล้วนงามงามเคยประณตบทศรี

แต่หญิงมีวิชาเช่นข้านี้

ยังไม่มีไม่เคยเลยทั้งนั้น

จึงอุตส่าห์มายอมน้อมประณต

ให้พระยศใหญ่ยิ่งทุกสิ่งสรรพ์

บรรดาผู้รู้วิชาสาระพรรณ

จะหมายมั่นพึ่งพาบารมี

แม้นทรงศักดิ์รักโฉมประโลมสวาท

ไม่เลีย้ งปราชญ์ไว้บารุงซึ่งกรุงศรี

ก็ผิดอย่างทางทาเนียบประเวณี

เห็นคนดีจะไม่มาสาพิภักดิ์

ขอพระองค์ทรงตรึกให้ลึกซึ้ง

เป็นที่พึ่งแผ่ไปทั้งไตรจักร

อันรูปหญิงพริง้ เพริศล้าเลิศลักษณ์

ดีแต่รักรอนราญการโลกีย์ ฯ
(พระอภัยมณี)

2. ความริเริ่ม (Initiative)
ผู้นาควรมีความสามารถที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดในขอบเขตอานาจหน้าที่ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องคอย
คาสั่ง หรือสามารถแสดงความคิดเห็นที่จะแก้ไขสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ดีขึ้น หรือเจริญขึ้นได้ด้วยตนเอง ความริเริ่มจะเจริญ
งอกงามได้ ผู้นาจะต้องมีความกระตือรือร้น มีใจจดจ่องานดี มีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ มีพลังใจที่ต้องการความสาเร็จ
อยู่เบือ้ งหน้า (ศิริพงษ์ ศรีชัยรมย์รัตน์, 2542, หน้า 25-28) ดังจะปรากฏให้เห็นในบทบาทชายาพระอภัยมณี ดังต่อไปนี้
นางวาลี นอกจากจะใช้สติปัญญาคอยเป็นที่ปรึกษาการรบให้พระอภัยมณี เพื่อช่วยปกป้องบ้านเมืองแล้ว
นาง วาลียังสามารถนากองทัพออกรบเอง โดยแสดงให้เห็นว่านางวาลี มีความมีความกระตือรือร้น มีใจจดจ่องานดี มี
ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่เป็นอย่างดี ดังคาประพันธ์ที่ว่า (สุนทรภู,่ 2555, หน้า 535)
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นางวาลีข่มี า้ มีเบาะอาน

คนละด้านเดินรบบรรจบกัน

พอเห็นแขกแบกเจ้าลังกาวิ่ง

เลียบตลิ่งจะลงลาเรือกาปั่น

นางวาลีฝีมอื แม่นเกาทัณฑ์

เขย่งยันยิงท้าวเจ้าลังกา

ทั้งสามลูกถูกเกราะกะเทาะทะลุ

ลูกหนึ่งปรุปักแน่นที่แขนขวา

พอทหารขวานสองมือดื้อเข้ามา

ยกใส่บ่าแบกพระองค์วิง่ ลงเรือ
(พระอภัยมณี)

3. ความกล้าหาญและความเด็ดขาด (Courage and Firmness)
ผู้นาที่ดีจะต้องไม่กลัวต่ออันตราย ความยากลาบาก หรือความเจ็บปวดใด ๆ ทั้งทางกายวาจาและใจ ผู้นา
ที่มีความกล้าหาญ จะช่วยให้สามารถผจญต่องานต่าง ๆ ให้สาเร็จลุล่วงไปได้ นอกจากความกล้า หาญแล้ว ความ
เด็ ด ขาดก็ เป็ น ลั ก ษณะอั น หนึ่ง ที่ จ ะต้อ งทาให้เกิ ด มีขึ้น ในตั ว ของผู้ น าเองต้อ งอยู่ใ นลัก ษณะของการ “กล้ า ได้ กล้า
เสีย” ด้วย (ศิริพงษ์ ศรีชัยรมย์รัตน์, 2542, หน้า 25-28) ดังปรากฏให้เห็นในบทบาทชายาพระอภัยมณี ดังต่อไปนี้
นางสุวรรณมาลีเป็นสตรีที่มีความกล้าหาญไม่แพ้บุรุษ จะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่อุศเรนรบกับสินสมุทร
เพื่อจะชิงตัวนาง ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นพระอภัยมณีวางตัวเป็นกลางไม่ยอมช่วยสินสมุทรต่อสู้ นางสุวรรณมาลี จึง
ปลอมตัวเป็นชายออกไปช่วยสินสมุทรรบอย่างกล้าหาญ ดังคาประพันธ์ที่ว่า (สุนทรภู,่ 2555, หน้า 417)
แล้วโฉมยงทรงเครื่องพิชัยยุทธ

อย่างบุรุษรัดกระสันให้ถันหาย

ใส่เสื้อกลีบจีบเอวสาอางกาย

สังวาลสายสร้อยสลับประดับเพชร

คาดเข็มขัดรัดแน่นเหน็บกระบี่

โกร่งมณีเนาวรัตน์ดูตรัดเตร็จ

เสียบพระแสงกฤชสั้นกัลเม็ด

ใส่เกราะเพชรโพกผ้าเหมือนมลายู
(พระอภัยมณี)

จากเหตุการณ์ข้างต้น นอกจากความกล้าหาญในการสู้รบแล้ว นางสุวรรณมาลีมีความเด็ดขาดในการตัด
รอนพระอภัยมณี ดังคาประพันธ์ที่ว่า (สุนทรภู,่ 2555, หน้า 423 - 424)
นางฟังคาร่าเล่าก็เข้าใจ

ว่าชิชะพระอภัยกระไรเลย

หมายจะชุบมือเปิบกาเริบจิต

ช่างไม่คิดขายหน้านิจจาเอ๋ย

ในชาตินที้ ี่จะอยู่เป็นคู่เชย

หาไม่เลยแล้วพ่อคุณพ่อบุญลือ

แล้วตรัสกับสินสมุทรสุดสวาท

เจ้าจะขาดรักแม่แน่แล้วหรือ

แม้นบิดาพาไปอยูใ่ นมือ

ก็จะรื้อเกี้ยวพานราคาญใจ

รักมิรักก็จักทาให้หนาจิต

เป็นสุดคิดแล้วที่แม่จะแก้ไข
(พระอภัยมณี)
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ในการปกครองบ้านเมือง เมื่อมีศึกสงคราม นางสุวรรณมาลีก็มีความกล้าหาญ พร้อมต่อสู้ไม่คิดหนี จาก
เหตุการณ์ที่อุศเรนยกทัพมาตีเมืองผลึก พระอภัยมณีได้ปรึกษานางวาลีว่า “จะรบหรือจะหนี” ในเหตุการณ์ครั้งนั้น
นางสุวรรณมาลีได้อาสาเข้าต่อสู้กับข้าศึก โดยไม่มีความกลัวหรือความลังเลใจในการทาศึกแม้แต่นอ้ ย ดังคาประพันธ์
ที่ว่า (สุนทรภู,่ 2555, หน้า 531)
จึงทูลว่าข้าจะรับเป็นทัพซ้า
พระทรงฟังนั่งเอกเขนกอิง
ทั้งโฉมยงนงลักษณ์อัคเรศ
เคยรบเรือเชื่อถือฝีมอื ดี
ให้เตรียมรับทัพลังกาพวกข้าศึก
เห็นสมคะเนเสนีก็ดีใจ

ช่วยเผาลานาวาประสาหญิง
เห็นดียงิ เจียวปัญญานางวาลี
รู้ไตรเพทพอใจไม่หลบหนี
พระเปรมปรีด์ปิ รึกษาเสนาใน
ที่ตนื้ ลึกเล่าแจ้งแถลงไข
ไปเตรียมไว้พร้อมพรั่งคอยฟังความฯ
(พระอภัยมณี)

4. การมีมนุษยสัมพันธ์ (Human relations)
ผู้นาจะต้องรู้จักประสานความคิดประสานประโยชน์สามารถทางานร่วมกับคนทุกเพศทุกวัย ทุกระดับ
การศึกษาได้ ผู้นาที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี จะช่วยให้ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเล็กได้ (ศิริพงษ์ ศรีชัยรมย์รัตน์, 2542, หน้า
25-28) ดังปรากฏให้เห็นในบทบาทชายาพระอภัยมณี ดังต่อไปนี้
นางละเวงวัณฬา หนึ่งในชายาของพระอภัยมณี เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักผูกมิตรกับผู้อื่น เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนมุ่งหวัง
และต้องการบรรลุผลสาเร็จ โดยจะเห็นจากเหตุการณ์ตอนที่นางละเวงวัณฬาเกลี้ยกล่อมเจ้าเมือง ต่าง ๆ ให้ช่วยเมืองลังการบกับ
เมืองผลึก ดังคาประพันธ์ที่ว่า (สุนทรภู่, 2555, หน้า 556)

จึงแต่งสารลานทองใส่กล่องแก้ว

เหมือนกลแร้วจะได้ดักฝูงปักษี

เลือกอามาตย์ราชทูตที่พูดดี

รู้ท่วงทีทาเล่หเ์ พทุบาย

กับรูปนางช่างเขียนไม่เพี้ยนผิด

ตามจริตเมืองทมิฬสิ้นทั้งหลาย

สารสาหรับกับรูปของเจ้านาย

ไปฝากฝ่ายเมืองมีไมตรีกัน

เที่ยวเชิญท้าวเจ้าบุรินทร์ปิ่นประเทศ

ทั้งต่างเพศเพียงยักษ์มักกะสัน

ด้วยแผนที่มีแจ้งแห่งสาคัญ

เกณฑ์กาปัน่ ไปลาละตาบล
(พระอภัยมณี)

5. ความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (Fairness and Honesty)
ผู้นาจะต้องอาศัยหลักของความถูกต้อง หลักแห่งเหตุผลและความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น เป็น
เครื่องมือในการวินิจฉัยสั่งการ หรือปฏิบัติงานด้วยจิตที่ปราศจากอคติ ปราศจากความลาเอียง ไม่เล่นพรรคเล่นพวก
(ศิริพงษ์ ศรีชัยรมย์รัตน์, 2542, หน้า 25-28) ดังปรากฏให้เห็นในบทบาทชายาพระอภัยมณี ดังต่อไปนี้
นางละเวงวัณฬา แม้นางจะรักลูกเพียงใด แต่เมื่อลูกทาผิด นางก็ไม่ลาเอียงเข้าข้างลูกของตน จะเห็นได้
จากตอนที่มังคลาสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนและบ้านเมือง เพื่อความถูกต้องและความสงบสุขของบ้านเมือง
นางละเวงวัณฬาจึงอาสายกทัพสู้กับมังคลา แสดงให้เห็นว่านางละเวงวัณฬามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ
เป็นอย่างยิ่ง ดังคาประพันธ์ที่ว่า (สุนทรภู,่ 2555, หน้า 1334 - 1335)
- Proceedings -

1228

นางฟังจบนบนอบเห็นชอบด้วย

จะไปช่วยเข่นฆ่าให้อาสัญ

แล้วจะเถือเนื้อพะแนงเที่ยวแบ่งปัน

ให้พงศ์พันธุ์พ่อแม่กินแก้แค้น

เคยเลีย้ งดูสู้ถนอมเฝ้ากล่อมเกลีย้ ง

เหมือนหลงเลีย้ งลูกเสือมันเหลือแสน
ฯลฯ

แล้วทูลสั่งสุมาลีศรีสวัสดิ์

ทั้งกษัตริย์หัสไชยอยู่ไอศวรรย์

แต่ราภายุพาลาลีวัน

ไปด้วยกันจะได้คดิ เรื่องกิจการ

สั่งให้หาพวกฝรั่งสิน้ ทั้งหลาย

ล้วนหมื่นขุนมูลนายฝ่ายทหาร

ให้ถอื น้าทาสัตย์ปัฏญ
ิ าณ

คุมไพร่พร้อมล้อมปราการทวารวัง
(พระอภัยมณี. หน้า 1334-1335)

6. ความอดทน (Patience)
ผู้นา ต้องมีความอดทนรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ อดทนต่อการวิพากษ์วิจารณ์ และแรงกดดัน (ศิริพงษ์
ศรีชัยรมย์รัตน์, 2542, หน้า 25-28) ดังปรากฏให้เห็นในบทบาทชายาพระอภัยมณี ดังต่อไปนี้
นางสุวรรณมาลี เป็นหนึ่งในชายาของพระอภัยมณีที่มีความอดทนอดกลั้น โดยจะเห็นได้เหตุการณ์ศกึ เก้า
ทัพมาตีเมืองผลึก ซึ่งขณะนั้นพระอภัยมณีกาลังหลงเล่ห์เสน่ห์รูปนางละเวงอยู่ เมื่อพระอภัยมณีไม่สามารถนาทัพออก
รบได้ นางสุ ว รรณมาลี จึ ง ต้อ งออกบั ญ ชาการรบเอง โดยมิไ ด้ เกรงกลัว ศั ต รู นางยืน หยั ด ต่อ สู้ ปกป้ อ งบ้ า นเมือง
จนกระทั่งตัวเองถูกธนูของข้าศึกจนได้รับบาดเจ็บ แต่กระนั้นนางก็ยังอดทนช่วยต่อสู้รบต้านทัพ โดยที่ไม่ได้คิดถึงชีวิต
ตนแม้แต่นอ้ ย ดังคาประพันธ์ทีว่ า่ (สุนทรภู,่ 2555 ,หน้า 609)
ฝ่ายโฉมยงองค์ม่งิ มเหสี

เมื่อไพรีรุมจับรับไม่ไหว

ถูกเกาทัณฑ์กลั้นแกล้งแข็งพระทัย

เอาสไบพันทับให้ลับตา

ต่างหยุดรถลดองค์ดารงนั่ง

โลหิตหลั่งไหลซาบอาบอังสา

ให้เสียวซาบอาบจิตด้วยพิษยา

ยังอุตส่าห์สั่งความสามกุมาร

แม่น้ถี ูกลูกธนูอยู่ไม่ได้

จะไปใส่ยาแก้แผลสมาน

สักครูห่ นึ่งจึงจะมาไม่ชา้ นาน

พ่อช่วยต้านตั้งมั่นกันพารา
(พระอภัยมณี)

7. ความตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูม (Alertness)
ผู้นาควรมีความตื่นตัว คือ มีความระมัดระวัง ความสุขุมรอบคอบ ความไม่ประมาท ไม่ยืดยาดขาดความ
กระฉับกระเฉง มีความฉับไวในการปฏิบัติงานทันต่อเหตุการณ์ ความตื่นตัวเป็นลักษณะที่แสดงออกทางกาย แต่การ
ไม่ต่นื ตูม เป็นพลังทางจิตที่จะหยุดคิดไตร่ตรองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรู้จักใช้ดุลยพินจิ ที่จะพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง กล่าวคือ ผู้นาที่ดีจะต้องรู้จักควบคุมตัวเอง (Self Control) (ศิริพงษ์ ศรีชัยรมย์รัตน์, 2542, หน้า
25-28) ดังปรากฏให้เห็นในบทบาทชายาพระอภัยมณี ดังต่อไปนี้

- Proceedings -

1229

นางละเวงวั ณ ฬา เป็ น สตรี ที่มีค วามตื่นตั ว รู้จั ก ควบคุ ม สติแ ละอารมณ์ข องตนเองได้ จะเห็ น ได้จาก
เหตุการณ์ตอนพบกับพระอภัยมณีในสนามรบ เมื่อได้ฟังเพลงปี่ของพระอภัยมณี นางก็เกิดความลุม่ หลงในเพลงปี่ของ
พระอภัยมณี
ซึ่งเป็นฝ่ายศัตรู แต่นางก็พยายามตั้งสติตัดสินใจ ไม่คิดยุ่งเกี่ยวกับพระอภัยมณี และควบม้าหนีไป
ดังคาประพันธ์ที่ว่า (สุนทรภู,่ 2555, หน้า 662)
นางรู้สกึ นึกพรั่นหวั่นวิญญาณ์
อ้อมออกทางข้างเขาด้วยเศร้าจิต
อันลมปี่นลี้ ะลวยให้งวยงง
ถ้าขืนอยู่สอู้ กี ไม่หลีกเลี่ยง
จะพลอยพาหน้าน้องให้หมองมัว
เหลือลาบากยากเย็นด้วยเป็นหญิง
ไปลังกาอย่าให้มีราคีภัย

กลับชักม้าควบขับไปลับองค์
แล้วหยุดคิดแค้นใจด้วยใหลหลง
สุดจะทรงวิญญาณ์รักษาตัว
ฉวยพลาดเพลี่ยงเพลงปี่ต้องมีผัว
เหมือนหญิงชั่วชายเกี้ยวประเดี๋ยวใจ
จาจะทิง้ กองทัพที่หลับไหล
แล้วจะได้แต่งทหารมาราญรอน
(พระอภัยมณี)

8. ความจงรักภักดี (Loyalty)
การเป็นผู้นาหรือหัวหน้าที่ดีนั้น จาเป็นต้องมีความจงรักภักดีต่อหมู่ คณะ ต่อส่วนรวมและต่อองค์การ
ความภักดีน้ี จะช่วยให้หัวหน้าได้รับความไว้วางใจ และปกป้องภัยอันตรายในทุกทิศได้เป็นอย่างดี (ศิริพงษ์ ศรีชัยรมย์
รัตน์, 2542, หน้า 25-28) ดังปรากฏให้เห็นในบทบาทชายาพระอภัยมณี ดังต่อไปนี้
นางละเวงวัณฬา หนึ่งในชายาของพระอภัยมณี ผู้ซึ่งมีจงรักภักดีต่อหน้าที่และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าความสุขส่วนตน โดยจะเห็นจากเหตุการณ์ตอนที่สงครามระหว่างเมืองผลึกกับเมืองลังกาสงบลงแล้ว พระ
อภัยมณีกับนางสุวรรณมาลีได้ชวนนางละเวงวัณฬาไปอยู่ด้วยกันที่เมืองผลึก แต่นางละเวงวัณฬาได้ปฏิเสธ เพราะ
ตระหนักถึงหน้าที่การปกครองเมืองลังกา ดังคาประพันธ์ที่ว่า (สุนทรภู,่ 2555, หน้า 1018-1019)
นางละเวงเกรงตอบให้ชอบโสต

ซึ่งทรงโปรดน้องรักคุณหนักหนา

แม้มกิ ีดรีตฝรั่งในลังกา

จะอุตส่าห์ตามปองสนองคุณ

ด้วยบรรดาฝรั่งสิน้ ทั้งหลาย

ทั้งหญิงชายมีบุตรได้อุดหนุน

เฝ้ากล่อมเกลีย้ งเลีย้ งรักษาด้วยการุญ

ครัน้ สิ้นบุญแม่พอ่ มรณา

ฝ่ายลูกเต้าเอาศพไปกลบฝัง

คอยระวังเวียนพิทักษ์อยู่รักษา

ถ้าทิ้งไว้ไปบุรีกับพี่ยา

จะนินทาทั่วจังหวัดปัถพี
ฯลฯ

นิคมคามพราหมณ์หมู่กระฎุมภี

ไม่มที ี่พึ่งพาจะอาดูร

ซึ่งออกโอษฐ์โปรดน้องจะครองเลีย้ ง

พระคุณเพียงฟ้าดินไม่ส้นิ ศูนย์

เห็นมั่นคงทรงพระอนุกูล

จะเพิ่มพูนผาสุกทุกเวลา

ขอยั้งอยูบ่ ูรีสักปีหนึ่ง

เป็นที่พึ่งพวกญาติศาสนา

ราลึกถึงจึงจะได้เวียนไปมา

ขอพึ่งพาพี่นางจนวางวาย ฯ
(พระอภัยมณี)
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9. ความสงบเสงี่ยม ไม่ถือตัว (Modesty)
ผู้นาที่ดีจะต้องไม่หยิ่งยโส ไม่จองหอง ไม่วางอานาจ และไม่ภูมิใจในสิ่งที่ไร้เหตุผล ความสงบเสงี่ยมนี้ ถ้า
มีอยู่ในผู้นาคนใดแล้ว ก็จะทาให้ลูกน้องมีความนับถือและให้ความร่วมมือเสมอ (ศิริพงษ์ ศรีชัยรมย์รัตน์, 2542, หน้า
25-28) ดังปรากฏให้เห็นในบทบาทชายาพระอภัยมณี ดังต่อไปนี้
นางละเวงวัณฬา เป็นผู้นาที่นึกถึงผู้ใต้บังคับบัญชา นางจึงปูนบาเหน็จรางวัลให้แก่ข้าราชบริพารที่มีความ
ดีความชอบ และยังให้รางวัลปลอบขวัญเหล่าทหารที่แตกทัพกลัวความผิดหลังจากที่ฟังเพลงปี่พระอภัยมณี แล้วพา
กันหลับใหลหมด นางละเวงวัณฬาไม่ถือโทษ เพราะนางเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี จึงทาให้เหล่าทหาร
จงรักภักดีตอ่ นาง ดังคาประพันธ์ที่ว่า (สุนทรภู,่ 2555, หน้า 695)
ออกจากดงลงทุ่งกรุงสิงหล

พอพบพลพวกตามหลามสลอน

นางกษัตริย์ตรัสถามความนคร

แล้วรีบร้อนเข้าเขตนิเวศน์วัง

หยุดประทับรับขุนนางที่ข้างหน้า

ทั้งพวกล่าทัพกลับมาคับคั่ง

ขอโทษตัวกลัวตายด้วยพ่ายพัง

เพราะกาลังหลับทั่วทุกตัวคนฯ

นางบัญชาว่าเราไม่เอาผิด

ด้วยสุดคิดคั่งคับเข้าสับสน

เขาจุดเผาเราก่อนเราซ้อนกล

จนขังคนเขาไว้ได้เมื่อไฟฮือ

พวกเขามีปี่เป่าให้เราหลับ

จึงเสียทัพโทษใครจะได้หรือ

จงช่วยกันผันแปรคิดแก้มือ

เราไม่ถือโทษาเสนาใน
(พระอภัยมณี)

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
การศึก ษาลั กษณะผู้น า : กรณี ศึก ษาตั วละครเอกฝ่ายหญิ งในวรรณคดี เรื่องพระอภัย มณี โดยใช้ทฤษฎี
ลักษณะผู้นา 9 ลักษณะ คือ ความรู้ ความริเริ่ม ความกล้าหาญและเด็ดขาด การมีมนุษยสัมพันธ์ ความยุติธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความตื่นตัวแต่ไม่ต่ืนตูม ความจงรักภักดี และความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว วิเคราะห์
ผ่านตัวละคร จานวน 5 ตัว คือ นางผีเสื้อสมุทร นางเงือก นางสุวรรณมาลี นางวาลี และนางละเวงวัณฬา พบว่า
ตัวละครเอกฝ่ายหญิงในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีที่มีบทบาทผู้นาตามลักษณะ 9 ลักษณะ คือ นางสุวรรณมาลีและ
นางละเวงวัณฬา มีลักษณะความเป็นผู้นามากที่สุด จานวน 8 ลักษณะ คือ ความรู,้ ความกล้าหาญและความเด็ดขาด,
การมีมนุษยสัมพันธ์, ความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต , ความอดทน, ความตื่นตัวแต่ไม่ต่ืนตูม, ความจงรักภักดี และ
ความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว รองลงมา คือ นางวาลี จานวน 4 ลักษณะ คือ ความรู้, ความริเริ่ม, ความกล้าหาญและ
เด็ดขาด และความจงรักภักดี นางผีเสือ้ สมุทร จานวน 3 ลักษณะ คือ ความกล้าหาญและความเด็ดขาด, การมีมนุษย
สัมพันธ์ และความจงรักภักดี นางเงือก จานวน 2 ลักษณะ คือ ความกล้าหาญและความเด็ดขาด, ความจงรักภักดี
ตามลาดับ
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อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้นา : กรณีศกึ ษาตัวละครเอกฝ่ายหญิงในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี จานวน 5
ตัวละคร ผลการศึกษาพบว่า บทบาทผู้นาตามลักษณะที่ปรากฏในตัวละครเอกฝ่ายหญิงในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี
มีดังนี้ บทบาทผู้นาตามลักษณะ คือ ความรู้ ความริเริ่ม ความกล้าหาญและเด็ดขาด การมีมนุษยสัมพันธ์ ความ
ยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความกระฉับกระเฉง ความจงรักภักดี และความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว
บทบาทผู้นาของตัวละครเอกฝ่ายหญิงในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี สะท้อนให้เห็นความเป็นผู้นาผ่านตัว
ละครหญิงทั้ง 5 ตัว ได้แก่ นางผีเสือ้ สมุทร นางเงือก นางสุวรรณมาลี นางวาลี และนางละเวงวัณฬา ซึ่งทุกตัวละครจะ
ปรากฏบทบาทผู้นา แต่จะปรากฏคุณลักษณะผู้นามากน้อยเพียงใดนั่น ก็ขึ้นอยู่กับสถานะทางสังคม ตัวละครหญิงที่อยู่
ในชนชั้นปกครอง คือ นางสุวรรณมาลีและนางละเวงวัณฬา ตัวละครทั้งสองตัวนีจ้ ะปรากฏบทบาทผู้นาให้เห็นเด่นกว่า
ตัวละครหญิงชนชั้นใต้การปกครอง คือ นางวาลี นางผีเสื้อสมุทร และนางเงือก จึงกล่าวได้ว่า สถานะทางสังคมเป็น
ตัวกาหนดความเสมอภาคของบทบาทผู้นา บทบาทผู้นาของตัวละครหญิงในเรื่องพระอภัยมณีจึงปรากฏไม่เท่ากัน
นั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมยุรา พรมอ้วน (2542) ที่ได้ศึกษาแนวคิดและทัศนคติเกี่ยวกับสตรีในนวนิยาย
ของนันทนา วีระชน ในช่วงปี พ.ศ. 2517-2528 ได้กล่าวสรุปไว้วา่ เมื่อสังคมไทยเปลี่ยนไปนวนิยายของนันทนา วีระชน
ได้สะท้อนให้เห็นทัศนะของผู้ประพันธ์ว่าผู้ประพันธ์ได้สร้างเนื้อหาของนวนิยายและกาหนดตัวละครของตนให้มีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมในยุคสมัยนัน้ ด้วย อาจกล่าวได้ว่า นันทนา วีระชน ได้พยายามส่งเสริมสนับสนุน
ให้สตรีในยุคนั้นมีบทบาททัดเทียมกับบุ รุษในทุก ๆ ด้าน แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทสตรีของนันทนา วีระชน เป็นเเนว
ความคิดที่มีลักษณะร่วมสมัยที่น่าสนใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะสนับสนุนให้สตรีได้ออกมาแสดงความสามารถ
และเรียกร้องสิทธิให้สตรีรุ่นใหม่ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาตนเองและสังคม
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะผู้นา : กรณีศึกษาตัวละครเอกฝ่ายหญิงในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี
โดยใช้ทฤษฎีลักษณะผู้นา จานวน 5 ตัวละคร อันได้แก่ นางผีเสื้อสมุทร นางเงือก นางสุวรรณมาลี นางวาลี และนาง
ละเวงวัณฬา ผู้วิจัยพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจและศึกษาได้ดังนี้
1. ควรวิเคราะห์คุณลักษณะผู้นาตัวละครหญิงในวรรณคดีเรื่องอื่นที่แต่งในยุคเดียวกัน
2. ควรศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะตัวละครหญิงจากเรื่องพระอภัยมณี ในลักษณะบทบาทความเป็นผู้นาให้
ครบทุกตัวละคร

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ อาจารย์ที่ปรึกษาที่แนะนาแนวทางในการทาวิจัย
ครั้งนี้ ขอบพระคุณคณาจารย์สาขาภาษาไทยทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ขอบพระคุณบุพการี บุคคลอัน
เป็นที่รัก และกัลยาณมิตรสาขาวิชาภาษาไทยทุกท่านที่ดูแลช่วยเหลือให้กาลังใจกันเสมอมา
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รายชื่อคณะบรรณาธิการ
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
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บรรณาธิการ
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10. รองศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ อนันตศานต์
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11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ

บรรณาธิการ

12. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธนัช กนกเทศ

บรรณาธิการ

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุน่ กอง

บรรณาธิการ

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพนิ จิ

บรรณาธิการ

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์

บรรณาธิการ

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร

บรรณาธิการ

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ

บรรณาธิการ

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา ส้มจันทร์

บรรณาธิการ

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย

บรรณาธิการ

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อานวยรัตน์

บรรณาธิการ

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา กอนพ่วง

บรรณาธิการ

22. ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์

บรรณาธิการ

23. ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา พงษ์พพิ ฒ
ั น์

บรร ณาธิการ

24. ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว

บรรณาธิการ

25. ดร.น้าฝน กันมา

บรรณาธิการ

26. ดร.บังอร สวัสดิ์สุข

บรรณาธิการ

27. ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติย่งิ ยง

บรรณาธิการ

28. ดร.พงษ์สนิท คุณนะลา

บรรณาธิการ
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29. ดร.เพิร์ล วัฒนากูล

บรรณาธิการ

30. ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร

บรรณาธิการ

31. ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี

บรรณาธิการ

32. ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์

บรรณาธิการ

33. ดร.วันชาติ นภาศรี

บรรณาธิการ

34. ดร.วีระพงษ์ กิตวิ งค์

บรรณาธิการ

35. ดร.สมยศ โอ่งเคลือบ

บรรณาธิการ

36. ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์

บรรณาธิการ

37. นายชานาญ แสงแก้ว

เลขานุการ

38. นางสาวอัญชลี เทียมคีรี

ผู้ช่วยเลขานุการ

39. นางสาวสิริทัชญา พามณี

ผู้ช่วยเลขานุการ

40. นางสาวเด่นนภา ปัสตัน

ผู้ช่วยเลขานุการ

41. นางสาววริศรา คลังนุม่

ผู้ช่วยเลขานุการ

42. นายณัฎฐ์ จันทร์บรรจง

ผู้ช่วยเลขานุการ
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