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สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ได้มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยผลิตนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่ อ พั ฒ นาไปสู่ ก ารเป็ น นั ก วิ ช าการและนั ก วิ ช าชี พ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
ระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิก แสวงหา
ความรู้ใหม่ได้อ ย่างมีอิสระ รวมทั้งมีค วามสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อ มโยงและบูร ณาการศาสตร์ที่ ตนเชี่ย วชาญกับ ศาสตร์อื่ นได้อ ย่างต่อ เนื่อ ง
มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ของรั ฐ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ จั ด โครงการ “ประชุ ม วิ ช าการ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับ บัณฑิตศึกษาของนิสิตปริญญาโทแผน ข ตลอดจนเป็นเวทีที่เปิดโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สูส่ าธารณะ และทาให้เกิดการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ
ที่นาไปสูก่ ารเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงต่อไป
เอกสารฉบับนี้ได้ร วบรวมผลงานของนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษาที่ได้เข้าร่วมนาเสนอผลงาน ในการ
ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 รวมจานวนทั้งสิ้น 46 ผลงาน จาก 4 คณะ 1 วิทยาลัย โดยมีการนาเสนอ
ผลงานในรูปแบบ Oral Presentation ดังนี้
คณะแพทยศาสตร์
จานวน
1
ผลงาน
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน
14
ผลงาน
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จานวน
3
ผลงาน
คณะศิลปศาสตร์
จานวน
4
ผลงาน
วิทยาลัยการศึกษา
จานวน
24
ผลงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 นี้ จะเป็นจุดเริ่มต้น
ที่สาคัญของมหาวิทยาลัยที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา ให้ก้าวไปสูก่ ารเป็น
นักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียม
กับนานาอารยะต่อไป ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รวมทั้งผู้มีส่วนสนับสนุนการจัด
โครงการครั้งนี้ให้สาเร็จด้วยดี

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
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เกี่ยวกับการประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5
The 5th Phayao Graduate Research Conference (PGRC 5)
หลักการและเหตุผล
สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคน ที่มีความสามารถไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น โดยพื้นฐานการวิจัยเป็นศาสตร์ที่มีหลักวิชาและเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ที่เชื่อถือได้ ดังนั้นจึงถือได้ว่าการวิจัยและพัฒนาเป็นตัวจักรสาคัญในการสนับสนุนทรัพยากร
มนุษย์ตอ่ การสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว รวมไปถึงเพื่อให้เป็น
ตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดโครงการ
“ประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5” ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของ
นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนิสิต คณาจารย์ และ
นักวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีที่เปิดโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะและทาให้เกิดการกระตุ้นการสร้าง
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิต
ปริญญาโทแผน ข สู่สาธารณะชน
2. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานและข้อมูลการวิจัย
ระหว่างนิสิต คณาจารย์ และนักวิชาการจากสาขาวิชาต่าง ๆ
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สู่การวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคมและประเทศต่อไป

รูปแบบการประชุม
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นิสิต/ นักศึกษาได้เข้าร่วมประชุมงานเสนอผลงานวิจัยระดั บบัณฑิตศึกษา และผู้นาเสนอผลงานได้ รั บ
ประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะการนาเสนองานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน
2. ได้เสริมสร้างบรรยากาศการวิจัย และเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนิสิต/
นักศึกษา คณาจารย์ สาขาวิชาต่าง ๆ
3. งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพของนิสิต/ นักศึกษา ได้รับการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
รูปแบบที่เป็นเอกสารทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ
4. นิสิต/ นักศึกษาได้รับการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีคุณภาพสู่การวิจัยที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อชุมชน สังคมและประเทศต่อไป
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กาหนดการ ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5
The 5th Phayao Graduate Research Conference (PGRC 5)
ณ อาคารเรียนรวม(PKY) มหาวิทยาลัยพะเยา
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562
เวลา
กิจกรรม
08.00 น. – 09.30 น. ลงทะเบียน
10.00 น. – 12.00 น. นาเสนอผลงาน
- วิทยาลัยการศึกษา
- คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
- คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 15.00 น. นาเสนอผลงาน
- วิทยาลัยการศึกษา
- คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์

สถานที่
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ห้อง CE-12203

จานวนผลงานการนาเสนอ
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คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตาบลหนองหล่ม อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
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บทคัดย่อ
การศึกษาเชิงสารวจครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและเพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตาบลหนองหล่ม อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา ศึกษากลุ่ม ตัวอย่าง
เป็นผู้สูงอายุ จานวน 298 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ ปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยคุณค่าในตนเอง และปัจจัยสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยจานวน ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคส์สแควร์และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านร่างกายส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.1
ด้านจิตใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 54.5 ด้านสังคมผู้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 52.8 และ
ด้านสิ่ง แวดล้อมส่วนใหญ่อยู่ใ นระดับปานกลาง ร้อยละ 60.8 ระดับ คุณ ภาพชีวิ ตภาพรวมส่วนใหญ่ อ ยู่ใ น ระดั บ
ปานกลาง ร้อยละ 69.7 และพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ได้แก่ อายุ (p = 0.006) เพศ (p = 0.018) สถานภาพสมรส (p = 0.001) โรคประจาตัว (p = 0.037) ระดับ
การศึกษา (p < 0.001) การอ่าน (p < 0.001) การเขียน (p < 0.001) อาชีพ (p < 0.001) ความเพียงพอของรายได้
(p = 0.001) การดื่มสุรา (p < 0.001) การออกก าลังกาย (p = 0.001) สถานบริก ารทางสุขภาพ (p = 0.017) การ
ปฎิบัติกิจวัตรประจาวัน (p = 0.001) สมรรถภาพสมอง (p < 0.001) การเป็นสมาชิกกกลุ่มชุมชน(p < 0.001) และการ
ได้รับเบีย้ ยังชีพ (p < 0.001)
คาสาคัญ: คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ
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Abstract

This survey research was aimed to study the level of elderly quality of life and related factors related to
the quality of life of the elderly in Nong Lom Subdistrict Dok Khamtai District, Phayao Province. The 298 samples
were selected by Multi stage random sampling. Data were collected by interviewed questionnaires including
personal data, self esteem, social support and quality of life. and analyzed by using frequency, percentage, mean,
standard deviation, Chi-square and Pearson moment product.
The result found that majority of elderly quality of life in physical activity (60.1%), mental health (54.5%),
social factor (52.8%), environmental factor (60.8%) and the overall quality of life (69.7%) was in medium level.
The factors associated with overall quality of life with a statistically significant at 0.05 level were age (p = 0.006),
sex (p = 0.018), family status (p = 0.001) congenital disease (p = 0.037), education (p < 0.001), reading
(p < 0.001), writing (p < 0.001), occupation (p < 0.001), income (p = 0.001), alcohol drinking (p < 0.001),
exercise (p = 0.001), health service (p = 0.017), activity daily living (p = 0.001), mental state examination
(p < 0.001) community participation (p < 0.001) and Allowance (p < 0.001)
Keywords: Qualities of life, The Elderly

บทนํา
ประเทศไทยไดกาวเขาสู “สังคมสูงวัย” นับตั้งแตปพ.ศ. 2548 เมื่อสัดสวนประชากรสูงอายุสูงถึงรอยละ 10
ของประชากรทั้งหมด และจะเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 20 ในป 2564 และคาดวาจะมีสัดสวนถึงรอยละ 32.1 ในป พ.ศ. 2583
ดัง นั้น ประเทศไทยจึง เขาสูสัง คมผูสูง อายุตามคํานิยามขององคการสหประชาชาติ (United Nation) ที่กําหนดไววา
ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปข้นึ ไป มีสัดสวนเกินรอยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือวาประเทศนั้นไดกาวเขาสู
สังคมผูสูงอายุ (Aging Society) และจะเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) เมื่อสัดสวนประชากรอายุ 60
ปข้ึนไป เพิ่มเปนรอยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งโครงสรางอายุของประชากรที่เ ปลี่ยนไปนี้เทากับเปนการ
เปลี่ยนโครงสรางของสังคมไทยโดยรวม และนับจากนี้ไ ปสัง คมไทยกําลังอยูในสภาวการณที่มีผูสูงวัยเพิ่ม ขึ้นอยาง
ตอเนื่อง (พลอยพรรณ เชี่ยวชาญ, 2559)
ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ที่สะทอนถึงการลดลงของระดับคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุหลายดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ และสุขภาพ ในดานเศรษฐกิจจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ พบวา ผูสูงอายุมากกวารอยละ 80 ไมมีเงินเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ รายไดสวนใหญไดรับการ
เกื้อหนุนจากบุตรมีแนวโนมลดลง คือ ลดลงจากรอยละ 54.1 ในป 2537 เหลือเพียงรอยละ 40.1 ในป 2554 (อาภรณ
ชีวะเกรียงไกร, 2560) สงผลใหผูสูงอายุตองผันตัวเขาสูการใชแรงานมากขึ้น โดยผูสูงอายุ รอยละ 51.0 ใหเหตุผลวา
ตองทํางานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว (ไพโรจน วงศวุฒิวัฒน, 2556) ในดานสถานการณปญหาสุขภาพของผูสูงอายุ
พบวา ผูสูงอายุไทยเปนโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิต ไตวาย ซึ่งเปนภาวะที่บั่นทอนสุขภาพ
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูส ูงอายุ, 2554) โดยความพิการที่พบมาก คือ สายตาเลือนรางทั้งสองขาง หูตึงสองขาง
และ อัมพฤกษ จากปญหาสุขภาพสงผลทําใหรัฐเกิดคาใชจายดานสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจาก 25,315 ลานบาท
ในป 2523 เปน 434,974 ลานบาทในป 2548 หรือเพิ่มขึ้น 17.2 เทา ในชวง 25 ป (ไพโรจน วงศวุฒิวัฒน, 2556)
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สถานการณผูสูงอายุในจังหวัดพะเยาสามปยอนหลัง พบวา ในป 2560 มีประชากรสูงอายุรอยละ 20.7 ในป
พ.ศ. 2561 มีประชากรสูง อายุรอยละ 21.9 และในป พ.ศ. 2562 มีประชากรทั้งหมด 383,445 คน เปนประชากร
สูงอายุ 60 ปขึ้นไป 90,448 คน คิดเปนรอยละ 23.6 ในป ในสวนของอําเภอดอกคําใต ในป 2560 มีประชากรสูงอายุ
รอยละ 24.2 ในป พ.ศ. 2561 มีประชากรสูงอายุรอยละ 25.4 และในป พ.ศ. 2562 มีประชากรทั้งหมด 93,959 คน
เปนประชากรสูงอายุ 60 ปขึ้นไป 90,448 คน คิดเปนรอยละ 27 (สํานัก งานสาธารณสุขจัง หวัดพะเยา, 2562) โดย
จํานวนผูสูงอายุในอําเภอดอกคําใตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป สวนสถานการณขอมูลผูสูงอายุของตําบลหนองหลม อําเภอ
ดอกคําใต จังหวัดพะเยา ในป 2562 พบวา มีจํานวนผูสูงอายุทั้งหมด 1,060 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 25.94 (โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลหนองหลม, 2562) จะเห็นไดวาสถานการณมีผูสูงอายุของตําบลหนองหลมมีรอยละที่มากกวา
รอยละผูสูงอายุระดับจังหวัด และรอยละผูสูงอายุประดับประเทศอยางชัดเจน และพื้นที่ของตําบลหนองหลมเปนพื้นที่
หางไกลจากตัวอําเภออําเภอดอกคําใตมากสุด และในพื้นที่นี้มีความหลากหลายดานชนเผาที่มาอาศัยอยูรวมกัน
จากสถานการณปญหาดังกลาว ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจเรื่องคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในตําบลหนองหลม
อําเภอดอกดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนในการวางแผนการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุให
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม ชวยเหลือตัวเองไดตามอัตภาพไมเปนภาระผูอื่น ซึ่งจะชวย
ใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุไดอยางเหมาะสมตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ประชาชนที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต 60 ป ขึ้ น ไป ที่ อ าศั ย ในตํ า บลหนองหล ม
อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ป 2562 นานอยางนอย 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 1,060 คน
คํานวณกําหนดขนาดตัวอยาง โดยใชสูตรของ เครซี่และมอรแกน (Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan,
1970 อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2551) กําหนดใหสัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร เทากับ 0.5 ระดับความ
คาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5% ไดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา จํานวน 298 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการ
สุมแบบหลายขั้นตอน (Multi–stage sampling)
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ
สว นที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก อายุ เพศ สถานะภาพ โรคประจําตัว การศึก ษา ความสามารถในการอา น
ความสามารถในการเขียน อาชีพ ความเพียงพอของรายได ลักษณะการอยูอาศัย การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่ผสม
แอลกอฮอล การออกกําลังกาย สถานบริการทางสุขภาพ ประวัติการนอนโรงพยาบาล การหกลม การเปนสมาชิกก
ลุม การไดรับเบี้ยยังชีพ การไดรับสิ่งของจากเทศบาล โดยลักษณะแบบสัมภาษณเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check
List) และเติมขอความ (open end) รวมขอคําถามทั้งสิ้น 20 ขอ
สวนที่ 2 แบบสัม ภาษณคุณภาพชีวิต (WHOQOI_BREF_THAI_1997) ซึ่งประกอบดวยขอคําถาม 2 ชนิด คือ
แบบภาวะวิ สั ย (Perceived objective) และ อั ต วิ สั ย (self-report subjective) จะประกอบด ว ยองค ป ระกอบของ
คุณภาพชวีต 4 ดาน ดังนี้ ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคม ดานสภาพแวดลอม โดยลักษณะแบบ
สัมภาษณเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) รวมขอคําถามทัง้ สิ้น 26 ขอ (กรมสุขภาพจิต, 2545)
คุณ ภาพของเครื่องมือ การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยมีคาความเชื่อมั่น Cronbach’s alpha
coefficient เทากับ 0.84 คาความเที่ยงตรงเทากับ 0.6515 โดยเทียบกับแบบวัด WHOQOL–100 ฉบับภาษาไทยที่ WHO
ยอมรับอยางเปนทางการ (กรมสุขภาพจิต, 2545)
สวนที่ 3 แบบสัมภาษณความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน (ADL) โดยลักษณะแบบสัมภาษณเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) รวมขอคําถามทั้งสิ้น 10 ขอ (วิไลพร ขําวงษ, 2554)
การตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น โดยนํ า แบบสอบถามที่ ไ ด ผ า นการปรั บ ปรุ ง และแก ไ ขตามคํ า แนะนํ า ของ
ผูทรงคุณ วุ ฒิไ ปทดลองใช กับผู สูง อายุจํา นวน 30 คน และทําการวิเ คราะหห าคาความเชื่อ มั่น Cronbach’s alpha
coefficient เทากับ 0.82 (วิไลพร ขําวงษ, 2554)
สวนที่ 4 แบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องตน (MMSE-Thai 2002) โดยลักษณะแบบสัมภาษณเปนแบบ
เติมขอความ (open end) รวมขอคําถามทั้งสิ้น 11 ขอ (ผองพรรณ อรุณแสง และคณะ, 2554)
การตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น โดยนํ า แบบสอบถามที่ ไ ด ผ า นการปรั บ ปรุ ง และแก ไ ขตามคํ า แนะนํ า ของ
ผูทรงคุณ วุ ฒิไ ปทดลองใชกับ ผูสูง อายุ จํานวน 30 คน และทําการวิเ คราะหหาค าความเชื่อมั่น Cronbach’s alpha
coefficient เทากับ 0.68 (ผองพรรณ อรุณแสง และคณะ, 2554)
การวิเคราะหขอมูล
วิเ คราะหขอมูล และแปรผลขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชสถิติก ารแจกแจงความถี่
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ไคสแคว (ChiSquare) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
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ผลการศึกษา
1. ปจจัยสวนบุคคล
ตาราง 1 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลทั่วไป
ตัวแปร

จํานวน

รอยละ

รวม

164
77
57
298

55.1
25.8
19.1
100.0

รวม

120
178
298

40.3
59.7
100.0

รวม

4
194
84
16
298

1.3
65.1
28.2
5.4
100.0

รวม

199
99
298

66.8
33.2
100.0

157
80
61
298

52.7
26.8
20.5
100.0

118
180
298

39.6
60.4
100.0

1. อายุ
- 60-69ป
- 70-79ป
- 80 ปขนึ้ ไป
2. เพศ
- ชาย
- หญิง
3. สถานะภาพ
- โสด
- สมรส
- หมาย
- หยา/แยก
4. โรคประจําตัว
- มี
- ไมมี
5. ระดับการศึกษา
- ไมไดเรียน
- ประถม
- ม.ตนขึ้นไป
รวม
6. ความสามารถในการอาน
- อานออก
- อานไมออก
รวม
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ตาราง 1 (ตอ)
ตัวแปร
7. ความสามารถในการเขียน
- เขียนได
- เขียนไมได
รวม
8. การเปนสมาชิกกลุมชุมชน
- เปน
- ไมเปน
รวม
9. การประกอบอาชีพ
- ประกอบอาชีพ
- ไมไดประกอบอาชีพ
รวม
จําแนกตามอาชีพ
- เกษตรกรรม
- รับจาง
- คาขาย
- รับงานมาทําที่บาน
- ธุรกิจสวนตัว
10. แหลงที่มาของรายได(เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
- ทํางานหาเงินเอง
- ลูกหลานให
- เงินออม
- บําเหน็จ/บํานาญ
- เบี้ยยังชีพ
11. การไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
- ไดรบั
- ไมไดรับ
รวม
12. ความเพียงพอของรายได
- เพียงพอ
- ไมเพียงพอ
รวม
- Proceedings -

จํานวน

รอยละ

117
181
298

39.3
60.7
100.0

160
138
298

53.7
46.3
100.0

145
153
298

48.7
51.3
100.0

98
20
25
17
1

32.9
6.7
8.4
5.7
0.3

138
98
25
8
290

46.3
32.9
8.4
2.7
93.7

290
8
298

97.3
2.7
100.0

108
190
298

36.2
63.8
100.0
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ตาราง 1 (ตอ)
ตัวแปร
13. การไดรับสิ่งของจากเทศบาลตําบลหนองหลม
- ไดรบั
- ไมไดรับ
รวม
14. ลักษณะการอยูอาศัย(การมีผูดูแล)
- อาศัยอยูคนเดียว
- อาศัยอยูกับผูอื่น
รวม
15. การสูบบุหรี/่ ยาเสน/ยาฉุน
- สูบ
- ไมสูบ
รวม
16. ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล (เหลา เบียร ไวน)
- ดื่ม
- ไมดื่ม
รวม
17. การออกกําลังกาย
- ออก
- ไมออก
รวม
18. การเลือกรับบริการดานสุขภาพ
- โรงพยาบาลของรัฐ
- เอกชน
รวม
19. การนอนโรงพยาบาล (ใน 6 เดือนที่ผาน)
- เคย
- ไมเคย
รวม
20. การหกลม (ใน 1 ปที่ผานมา)
- เคย
- ไมเคย
รวม
- Proceedings -

จํานวน

รอยละ

107
191
298

35.9
64.1
100.0

28
270
298

9.4
90.6
100.0

122
176
298

40.9
59.1
100.0

152
146
298

51.0
49.0
100.0

105
193
298

35.2
64.8
100.0

182
116
298

61.1
38.9
100.0

52
246
298

17.4
82.6
100.0

222
76
298

74.5
25.5
100.0
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จากตารางที่ 1 กลุม ตัวอยางจํ านวน 298 คน พบวา สวนใหญ มีอายุอยูใ นชว ง 60-69 ป ร อยละ 55.1
เปนเพศหญิง รอยละ 59.7 มีสถานะภาพสมรส รอยละ 65.1 มีโรคประจําตัว รอยละ 66.8 ปวยเปนโรคที่เกี่ยวกับ
กระดูกและขอมากที่สุด รอยละ 23.8 ไมไดรับการศึกษา รอยละ 52.7 อานหนังสือไมออกรอยละ 60.4 เขียนหนังสือ
ไมไ ด รอยละ 60.7 เปนสมาชิก กลุม รอยละ 53.7 ซึ่ง เปนสมาชิกกลุม ชมรมผูสูงอายุมากที่สุด รอยละ 30.5 ไมไ ด
ประกอบอาชีพ รอยละ 51.3 สวนใหญมีรายไดมาจากเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ รอยละ 97.3 มีรายไดนอยกวารายจายรอย
ละ 63.8 ซึ่งไมเคยไดรับสิ่งของจากเทศบาลตําบลหนองหลม รอยละ 64.1 อาศัยอยูกับคูสมรส/บุตรหลาน รอยละ
65.4 ไมสูบสูบบุหรี่/ยาเสน/ยาฉุน รอยละ 59.1 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล รอยละ 51.0 ไมออกกําลังกาย รอยละ
64.8 เลือกรับบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลของรัฐ รอยละ 61.1 ไมเคยนอนโรงพยาบาล รอยละ 82.6 และสวนใหญ
เคยหกลม รอยละ 74.5
2. คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุจําแนกตามระดับรายดาน
องคประกอบคุณภาพชีวิต

จํานวน

รอยละ

รวม

76
176
46
298

25.5
59.1
15.4
100.0

รวม

130
153
15
298

43.6
51.3
5.0
100.0

รวม

116
145
37
298

38.9
48.7
12.4
100.0

รวม

91
180
27
298

30.5
60.4
9.1
100.0

ดานรางกาย
- สูง
- ปานกลาง
- ต่ํา
ดานจิตใจ
- สูง
- ปานกลาง
- ต่ํา
ดานสังคม
- สูง
- ปานกลาง
- ต่ํา
ดานสิ่งแวดลอม
- สูง
- ปานกลาง
- ต่ํา
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จากตาราง 2. พบวา องคประกอบคุณภาพชีวิตดานรางกาย สวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 59.1
รองลงมาอยู ใ นระสู ง ร อ ยละ 25.5 และในระดั บต่ํ า รอ ยละ 15.4 คุณ ภาพชี วิต ด านจิ ต ใจ สว นใหญ อยู ใ นระดั บ
ปานกลาง รอยละ 52.3 รองลงมาอยูในระดับสูง รอยละ 43.6 ระดับต่ํา รอยละ 5.0 คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธ
ทางสังคม อยูในระดับปานกลางมากที่สุด รอยละ 48.7 รองลงมาอยูในระดับสูง รอยละ 38.9 ระดับต่ํา รอยละ 12.4
และคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 60.4 รองลงมาอยูในระดับสูง รอยละ 30.5
ระดับต่ํา รอยละ 9.1
ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยรวมจําแนกตามระดับ
ระดับคุณภาพชีวิต
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
รวม

จํานวน
104
178
16
298

รอยละ
34.9
59.7
5.4
100.0

จากตาราง 3 พบว า ผูสูง มีคุณ ภาพชีวิต ภาพรวมทุก ดานสว นใหญอยูร ะดับปานกลาง รอยละ 34.9 59.7
รองลงอยูในระดับสูง รอยละ 34.9 และระดับต่ํา 5.4
3. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ตาราง 4 แสดงปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ตัวแปร
อายุ
เพศ
สถานะภาพ
โรคประจําตัว
ระดับการศึกษา
ความสามารถในการอาน
ความสามารถในการเขียน
การประกอบอาชีพ
ความเพียงพอของรายได
ลักษณะการอยูอ าศัย
การสูบบุหรี่
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
การออกกําลังกาย
สถานบริการทางสุขภาพ

χ2
18.282
8.082
13.302
3.659
32.891
35.570
37.672
24.801
13.472
3.959
5.660
15.891
13.428
8.201

- Proceedings -

P-value
0.006**
0.018*
0.001**
0.037*
0.001**
0.001**
0.001**
0.001**
0.001**
0.138
0.056
0.001**
0.001**
0.017*
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ตาราง 4 (ตอ)
ตัวแปร
การนอนโรงพยาบาล
การหกลม

χ2
1.539
5.868

P-value
0.463
0.053

หมายเหตุ: **P-value < 0.01
*P-value < 0.05
จากตาราง 4 พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัม พันธกับระดับคุณ ภาพชีวิตผูสูง อายุ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ ร ะดับ 0.05 ไดแก อายุ (p-value = 0.006) เพศ (p-value = 0.018) สถานะภาพ (p-value = 0.001)
โรคประจําตัว (p-value = 0.037) ระดับการศึกษา (p-value < 0.001) ความสามารถในการอาน (p-value < 0.001)
ความสามารถในการเขียน (p-value < 0.001) การประกอบอาชีพ (p-value < 0.001) ความเพียงพอของรายได
(p-value = 0.001) การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล (p-value < 0.001) การออกกํ า ลั ง กาย (p-value = 0.001)
การเลือกรับบริการสุขภาพ (p-value = 0.017) เพศ (p-value = 0.018) โรคประจําตัว (p-value = 0.037) และปจจัย
สวนบุค คลที่ไ มมี ความสัม พัน ธกั บระดั บคุ ณ ภาพชีวิ ตผู สูง อายุ ได แก ลั ก ษณะการอยูอ าศั ย (p-value = 0.138)
การสูบบุหรี่ (p-value = 0.056) การนอนโรงพยาบาล (p-value = 0.463) และ การหกลม (p-value = 0.053)
ตาราง 5 แสดงปจจัยคุณคาในตนเองที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ตัวแปร
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
สมรรถภาพสมองในผูสูงอายุ

r
0.190
0.498

p-value
0.001**
0.001**

หมายเหตุ: **P-value < 0.01
*P-value < 0.05
จากตาราง 5 พบวา ปจจัยคุ ณ คาในตนเองที่มีความสัม พั นธกับระดับคุณ ภาพชีวิ ตของผู สูง อายุ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.01 ไดแก การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน (p-value < 0.010) และสมรรถภาพสมองใน
ผูสูงอายุ (p-value < 0.010)
ตาราง 6 แสดงปจจัยสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ตัวแปร
การเปนสมาชิกกลุม
การไดรับเบี้ยยังชีพ
การไดรับสิ่งของจากเทศบาล

χ2
22.271
15.335
4.104

หมายเหตุ: **P-value < 0.01
*P-value < 0.05
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จากตาราง 6 พบวา ปจจัยสนับสนุนทางสัง คมมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูง อายุ อยางมี
นัย สํา คัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดั บ 0.01 ได แก การเปน สมาชิก กลุ ม (p-value < 0.001) การได รับ เบี้ ยยั ง ชีพ (p-value
< 0.001) และปจจัยสนับสนุนทางสังคมที่ไมมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ไดแก การไดรบั สิ่งของจาก
เทศบาล (p-value = 0.128)

วิจารณและสรุปผล

1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ จากผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีคุณภาพชีวิตโดยรวม
อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ วิไลพร ขําวงษ และคณะ (2554), นริสา วงศพนารักษ และ
คณะ (2558), ปทมา ผองศิรและคณะ (2561) ที่พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง
2. ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ จากผลการวิจัยดานปจจัยสวนบุคคล พบวา
อายุ เพศ สถานะภาพสมรส โรคประจํา ตัว ระดับการศึ ก ษา อาชีพ ความเพียงพอของรายได การดื่ม เครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล การออกกําลัง กาย การเลือกรับบริการสุขภาพ ความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตผูสูง อายุ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับผลการศึกษาของ มณัฐกร คงทอง (2554), ดวงใจ
คําคง (2554), ภรภัทร ดอกไม (2556), นงนุช แยมวงษ (2557), ปรางทิพย ภักดีคีรีไพรวัลย (2559) ที่พบวา อายุที่
เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ยังพบวา เพศมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูง
สูงอายุ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ภรภัทร ดอกไม (2556), นงนุช แยมวงษ (2557) ที่พบวา เพศหญิงมีระดับ
คุณภาพชีวิตดีกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสถานะภาพสมรส การมีโ รคประจําตัว ระดับการศึกษา
อาชีพ ความเพียงพอของรายได การดื่ม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล การออกกํ าลัง กาย การเลือ กรับ บริก ารสุ ขภาพ
มีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ ดวงใจ คําคง (2554), วิไลพร ขําวงษ และคณะ (2554), ภรภัทร ดอกไม (2556),เดน นวลไธสงและคณะ (2556),
นงนุช แยม วงษ (2557), ปรางทิพย ภักดีคีรีไพรวัลย (2559), ศรันยา สถิตย (2559), , อภินันท สนนอย (2559),
ปท มา ผอ งศิร และคณะ (2561) ที่พ บวา มีค วามสัม พั นธ กั บระดั บ คุณ ภาพชี วิต อย า งมี นั ยสํ า คัญ ทางสถิ ติ และ
ผลการวิ จัย ด านการเห็น คุ ณ ค าในตนเอง ความสามารถในการช วยเหลือ ตนเอง สมรรถภาพสมองในผู สูง อายุ
มีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ อภินันท สนนอยและคณะ (2559) อรรจนมน ธรรมไชยและคณะ (2560) ที่พบวา ผูสูงอายุที่สามารถชวยเหลือ
ตนเองไดมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกวาผูสูงอยุที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได และพบวาผูสูงอายุที่มีภาวะการทํางาน
ของสมองดีหรือสมองทํางานปกติมีร ะดับคุณภาพชีวิตดีก วาผูสูงอายุที่สมองทํางานผิดปกติ และสุดทายดานแรง
สนั บ สนุ น ทางสั ง คมมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู สู ง อายุ อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
ซึ่งประกอบดวย การเปนสมาชิกกลุม และการไดรบั เบี้ยยังชีพ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ เดน นวลไธสงและ
คณะ (2556), ธาริน สุขอนันตและคณะ (2554) , ภัทรพงษ เกตุคลายและคณะ (2555), ศรันยา สถิตย (2559)
ที่พบวา ผูสูงอายุที่เปนสมาชิกกลุม มีระดับคุณภาพชีวิตดีกวาผูสูงอายุที่อยูแตภายในบานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัยครั้งนี้
จากการวิจัยครั้งนี้สามารถนําาไปวางแผนการสงเสริมสุขภาพในชุมชน เพื่อพัฒนาการดูแลและรองรับกับ
สถานการณสังคมผูสูงอายุในปจจุบัน ที่มีการเติบโตขึ้นของสัดสวนผูสงู อายุ โดยคาดกันวาในป 2564 จะเพิม่ ขึ้นจาก
เดิมอีกรอยละ 20 ซึ่งหากไมมีการเตรียมพรอมตัง้ รับก็จะทําใหไมสามารถดูแลประชากรกลุมได
น อยางมีประสิทธิภาพ
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และสิ่งทีต่ ามมาเปนเงาตามตัว คือ งบประมาณทีจ่ ะสูงขึ้น แนนอนวาสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติ
ตอไป
ขอเสนอแนะในการทําาวิจัยครั้งตอไป
1. วิเคราะหสถานการณความชุกและปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ย วกั บความสั ม พั นธ ของป จจั ยด านตา ง ๆ กั บความต องการในการพัฒ นาตนเอง
เพื่อความอยูรอดในสังคมอยางมีความสุขของผูสูงอายุ
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส ูงอายุ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณ าของอาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุง วงศวัฒน
ดร.ประจวบ แหลมหลัก อาจารยประจําคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ไดกรุณาใหแนวคิดและคําแนะนํา
ตลอดจนการชวยตรวจสอบและแกไขใหการศึกษาครั้งนี้มคี วามสมบูรณ ผูศึกษาขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย จาดศรี อาจารยประจําคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
พะเยา นายสุภัก ดิ์ วงศประสิทธิ์ สาธารณสุขอําเภอดอกคําใต และนายประจักร กองตัน ผูอํานายการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานถ้ํา ที่ใหความอนุเคราะหตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ อาจารยป ระจวบ แหลมหลั ก อาจารยประจํ าคณะแพทยศาสตร มหาวิ ทยาลัย พะเยา
ที่กรุณ าใหแนวคิดและคําแนะนํา ตลอดจนการชวยตรวจสอบและแกไ ขใหก ารศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณ ผูศึกษา
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณนางกัญญวรา ใจวงศ เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองหลม ในการใหความ
อนุเคราะหผูวิจัยในทุกดานของการทํางานวิจัย
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การจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติศึกษากรณีตําบลโรงชาง อําเภอ
ปาแดด จังหวัดเชียงราย
Knowledge Management in the Implementation of the 5 Precepts to Practice
in Tambon Rong Chang, Padad District, Chiang Rai Province
พระประจักษ มาฟู 1* และ ปยะวดี โรหิตารชุน2
0

Phra Prajak Mafoo1* and Piyawadee Rohitarachoon2
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติใน
ตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาปญหา แนวทางแกไขกระบวนการการจัดการความรูใน
การนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จัง หวัดเชียงราย เก็บขอมูล โดยใชแบบสอบถาม
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการนํามาใชวิจัยในเชิงพรรณนา
ขอมูล โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 369 คน จากจํานวนประชากรในการวิจัย 4,760 คน
ผลการศึก ษาขอมูลของผูใ ชขอมูลสวนบุคคลดานเพศพบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญเ ปนเพศชาย รอยละ
26.02 ประกอบอาชีพรับจางคิดเปนรอยละ 22.22 มีรายไดต่ํากวา 10,000 คิดเปนรอยละ 41.46 มีสถานภาพสมรส
คิด เปน รอ ยละ 56.37 สํ าเร็ จการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรีคิ ด เป น รอ ยละ 26.29 ผลการศึ ก ษาระดั บ สภาพการ
ดําเนิน งานกระบวนการการจัด การความรูใ นการนํ านโยบายศี ล 5 ไปปฏิบั ติ ในภาพรวมสภาพการดํ าเนิน งาน
กระบวนการการจัดการความรูใ นการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จัง หวัดเชียงราย
โดยรวมอยูในระดับมาก สวนดานที่มีระดับสภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล
5 ไปปฏิบัติสูงสุด คือ ดานการประมวลผลและกลั่นกรองความรู รองลงมา ดานการบงชี้ความรู และดานที่มีระดับ
สภาพภาวะผูนําการพัฒนาชุมชนของผูนําชุมชนนอยที่สุด คือ ดานการเขาถึงความรู
คําสําคัญ: การจัดการความรู นโยบายศีล 5

Abstract
This research aimed to study the process of knowledge management in implementing the five Precepts
policy in Rong Chang Sub-district, Pa Daet District, Chiang Rai Province. Moreover, it explored problems guidelines
for organizing the process Knowledge in implementing the five Precepts policy in Rong Chang Subdistrict, Pa Daed
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District, Chiang Rai Province. The sample group was 369 people who collected data using questionnaires. Data
were analyzed using statistics, frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results illustrated that most of the sample group were male, 26.02%, employed 22.22%, had income
below 10,000, 41.46%, married status was accounted for 56.37%, Bachelor's degree, 26.29%. The overall
percentage was at the high level. For the aspect that has the highest operational level, namely, processing and
screening knowledge, followed by knowledge indicators. On the contrary, the lowest level of the opinion was
towards the community development leadership status of the community leaders is the access to knowledge.
Keywords: Knowledge Management, 5 precepts policy

บทนํา

จากสถานการณตาง ๆ ที่กอใหเกิดความขัดแยงในชวงรัฐบาลกอน ทั้งทางดานความคิด ทัศนคติ ความเห็น
ทางหลักการบริหารราชการ และบานเมือง ไดแปรเปลี่ยนเปนความขัดแยงในรูปแบบตาง ๆ นําไปสูการใชความรุนแรง
ทุก รู ปแบบ กระทั่ง พลเอก ประยุทธ จั นทร โ อชา เข ายึ ดอํา นาจจากรั ฐ บาลที่ มี นางสาว ยิ่ ง ลั ก ษณ ชิ นวัต ร เป น
นายกรัฐมนตรีจากนั้นไดสถาปนาตนและคณะเปน คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และกอตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจ
เพื่อเขาบริหารประเทศที่ตกอยูภ ายใตของสภาวการณความขัดแยง ตึง เครียด เกิดเหตุก ารณความไมสงบ จึง ได
พยายามดําเนินการทุก วิถีทางเพื่อจะยุติความขัดแยง ยุติก ารใชความรุนแรงและพยายามสรางบรรยากาศความ
ปรองดองสมานฉันทของสังคมโดยรวมดวยมุงหวังใหประชาชนทุกภาคสวนสามารถหันกลับมาดําเนินชีวติ อยูรวมกัน
ไดดังที่เคยเปนมา คณะรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มีการกระจายศูนยอํานาจในการสั่งการใหทุก
ภาคสวนไดมีสวนในการสรางความปรองดองสมานฉันท โดยอาศัยมหาเถรสมาคม ซึ่งมีสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ เปนผูประสานงาน โดยการนําของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งมี
ดําริที่จะเสริมสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ (พ.ศ. 2557) ใหเกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคี
กลมเกลียวกันโดยมอบหมายใหสํานัก งานพระพุทธศาสนาแหง ชาติรวมกับคณะสงฆ หนวยงานราชการตาง ๆ ได
ขับเคลื่อนโครงการเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกลาวโดยกําหนดเปาหมายทุก ตําบล ทุกหมูบานทั่วประเทศ พรอมทั้ง
ตั้งเปาหมาย กําหนดตัวชี้วัด ใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม ภายใน 4 ป (พ.ศ. 2557-2560)
การดํ าเนิน งานการจัด การความรูใ นเขตตํา บลโรงชา ง อํา เภอป าแดด จั ง หวั ดเชีย งราย คณะสงฆแ ละ
ประชาชน ตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ไดเริ่มนอมนําเอานโยบายหมูบานรักษาศีล 5 มาเผยแผและ
ณรงคเรื่องการนําธรรมะไปสูภาคปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ฝกฝนพัฒนาสรางนิสัยที่ดี โดยการ “คิดดี พูดดี ทําดี” อยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอเพราะ “นิสัยที่ดี เปนรากฐานสําคัญของการอยูรวมกันอยางมีความสุข และเปนจุดเริ่มตนของการ
สรางสังคมที่สงบสุข” โดยยึดหลักการสําคัญ คือ “เปลี่ยนแปลงจากภายในสูภายนอก” โดยสรางอุปนิสัยที่ใหสมาชิก
หมั่นปฏิบัติมีอยู 7 ขอ เรียกวา 7 กิจวัตรความดี (1) รักษาศีล 5 (2) สวดมนต นั่งสมาธิ (3) จัดเก็บหองนอน หองน้ําให
สะอาด เปนระเบียบ (4) จับดีคนรอบขาง (5) พูดจาไพเราะ (6) บําเพ็ญประโยชน (7) รวมกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอ)
ถาฝก ฝน พัฒนาอย างตอเนื่องสม่ําเสมอ จะสง ผลใหค รอบครัวอยูรวมกั นอยางมีความสุข มีคุณ ภาพชีวิตที่ดีขึ้ น
นอกจากนี้ยังเปนพื้นฐานที่สําคัญที่นําไปสูคุณธรรมอื่น ๆ ที่สูงยิ่งขึ้นไป เชน ความเคารพ ความกตัญู ความอดทน
เสียสละ เปนตน สภาพปญหาการจัดการความรูเ กี่ยวกับศีล 5 ตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จัง หวัดเชียงราย ใน
ปจจุบันจากการศึก ษาและการสังเกตของผูศึก ษาพบวา คณะสงฆและประชาชนยัง ไมสามารถแลกเปลี่ยนความรู
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เกี่ยวกับศีล 5 ซึ่งกันและกันไดเทาที่ควร ตลอดจนไมสามารถนําเอาความรูที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ หรือทักษะที่ถูก
พัฒนาขึ้นจากประสบการณ (Tacit Knowledge) ไปประยุกตใชใหเปนองคความรูที่สามารถนําไปจัดเก็บไวในรูปแบบ
ของเอกสารได (Explicit Knowledge) รวมถึงไมสามารถนําเอาความรูที่ถูกจัดเก็บไปทําการถายทอดและพัฒนาใหเกิด
นวัตกรรมทางความคิด และวิธีการจัดการความรู เพื่อทําใหองคกรสามารถปฏิบัติการตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
จากเหตุผลดังกลาว ผูศึกษาไดศึกษาการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาที่ไดสามารถนําไปใชเปนขอมูลสําหรับคณะสงฆและประชาชนในเขต
ตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย และพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของ
การศึกษา

วัตถุประสงคการศึกษา

1. เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด
จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาปญหา และแนวทางแกไข กระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ใน
ตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การจัดการความรู
1. การบงชี้ความรู (Knowledge Identification)
2. การสรางและแสวงหาความรู
(Knowledge creation and Acquisition)
3. การจัดการความรูใหเปนระบบ
(Knowledge Organization)
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู
(Knowledge Codification and Refinement)
5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access)
6. การแบงปนและแรกเปลี่ยนความรู
(Knowledge Sharing)
7. การเรียนรู (Learning)

การดําเนินงานการจัดการความรูในการนํา
นโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ

แนวทางกระบวนการจัดการความรูใ นการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ
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วิธีวิทยาการวิจัย
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึก ษาครั้ ง นี้คื อ ประชาชนในตําบลโรงชา ง อํ าเภอป าแดด จั ง หวั ดเชี ยงราย จํา นวน
ประชากรชาย 2,394 คน จํานวนประชากรหญิง 2,366 คน จํานวนประชากรทั้ง หมด 4,760 คน (ระบบสถิติทาง
ทะเบี ย น ส ว นบริ ห ารและพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารทะเบี ย น สํ า นั ก บริ ห าร การทะเบี ย น กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ขอมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559) กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน
(Krejcie & Morgan) (ไพฑูรย โพธิสวาง, 2556, หนา 167) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเ ซ็นต ไดขนาดตัวอยาง
จํานวน 369 คน ทําการสุมตัวอยาง แบบงาย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับสลากรายชื่อของประชากรให
ไดจํานวนตามสัดสวนที่คํานวณมาไดในแตละชุมชน โดยเขาไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในแตละชุมชน โดยอธิบาย
แบบสอบถามใหเขาใจใหกับกลุมตัวอยางของแตละชุมชน โดยผูวิจัยจะแจกแบบสอบถามดวยตนเอง โดยมีผูนําชุมชน
และตัวแทนกลุมตาง ๆ เปนผูประสานงาน และเก็บแบบสอบถามคืนภายหลังจนกวาจะครบตามจํานวนที่กําหนดไว
2.เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดมาจากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของนํามาสรางเปนเครื่องมือที่ใ ชใ นการเก็บขอมูล แบง เปน 2 ตอน คือตอนที่ 1 เปนแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) เพื่อสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 เปนมาตรวัดแบบประมาณคา (Rating
Scale) 5 ระดับ เพื่อวัดระดับการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ จากนั้นนําไปใหผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
ประเมินความสอดคลองของขอคําถามแตละขอ แลวนํามาปรับปรุงแกไข จากนั้นนําไปทดลองใช (Try out) จํานวน 30
ชุด แลวนํามาคํานวณคาสัมประสิทธิ์ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ หาคา Scale Reliability Analysis Cronbach’s
Aipha ไดคาความเที่ยง 0.827
เกณฑก ารใหคะแนนที่ไ ดจากการตอบแบบสอบถามครั้ง นี้ กําหนดเกณฑใ นการแปลความหมายตาม
แนวคิดของเบสและคาหน (Best, J.W. and J.V. Kahn, 1989 อางถึงใน รัชยา รัตนถาวร, 2554, หนา 125). โดยมี
เกณฑการวัดการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ดังนี้
มากทีส่ ุด
ใหคะแนน
5
คะแนน
มาก
ใหคะแนน
4
คะแนน
ปานกลาง
ใหคะแนน
3
คะแนน
นอย
ใหคะแนน
2
คะแนน
นอยที่สุด
ใหคะแนน
1
คะแนน
โดยมีเกณฑการวัดการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 การวัดการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ อยูในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 การวัดการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ อยูในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 การวัดการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ
อยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 การวัดการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ อยูในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 การวัดการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ อยูในระดับนอยที่สุด
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3.การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน คือ ศึกษาขอมูลจากเอกสาร
ทางวิชาการ เพื่อใชเ ปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม นําแบบรางสอบถามนําเสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณา
ความเหมาะสมของเครื่ องมือ นําแบบสอบถามที่ปรับปรุง ตามคํ าแนะนํ าของอาจารยที่ ปรึก ษาเสนอผูเ ชี่ยวชาญ
พิจารณาตรวจสอบ แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง คา IOC โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกขอที่มีคา IOC ตั้งแต
0.05 ขึ้นไป สวนที่มีคานอยกวา 0.05 นํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา ของผูเชี่ยวชาญ นําแบบสอบถามไปเก็บ
ขอมูลกับกลุม ตัวอยางที่กําหนดไว โดยการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ดําเนินการโดย ผูวิจัยไดจัดทําหนัง สือเพื่อขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจาก 1 ชุมชน รวมทั้งไดประสานและขอความรวมมือจากผูนําชุม ชนและประชาชนกลุม
ตัวอยางชวยตอบแบบสอบถาม และขอรับแบบสอบถามคืนภายหลังจนกวาจะครบตามจํานวนที่กําหนดไว และนํา
แบบสอบถามทั้งหมดมานับจํานวนและตรวจสอบความสมบูรณ และทําการวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป
โดยใชสถิติ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการพรรณนาขอมูล และใชสถิติเชิงพรรณนาใน
การศึกษาระดับการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ตามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

ผลการศึกษา
สรุปผล
ผลการศึกษาขอมูลของผูใชขอมูลสวนบุคคลดานเพศพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ
26.02 ประกอบอาชีพรับจางคิดเปนรอยละ 22.22 มีรายไดต่ํากวา 10,000 คิดเปนรอยละ 41.46 มีสถานภาพสมรส
คิด เปน รอ ยละ 56.37 สํ าเร็ จการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรีคิ ด เป น รอ ยละ 26.29 ผลการศึ ก ษาระดั บ สภาพการ
ดําเนิน งานกระบวนการการจัด การความรูใ นการนํ านโยบายศี ล 5 ไปปฏิบั ติ ในภาพรวมสภาพการดํ าเนิน งาน
กระบวนการการจัดการความรูใ นการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จัง หวัดเชียงราย
โดยรวมอยูในระดับมาก สวนดานที่มีระดับสภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล
5 ไปปฏิบัติสูงสุด คือ ดานการประมวลผลและกลั่นกรองความรู รองลงมา ดานการบงชี้ความรู และดานที่มีระดับ
สภาพภาวะผูนําการพัฒนาชุมชนของผูนําชุมชนนอยที่สุด คือ ดานการเขาถึงความรู
การศึกษาสภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติใน
ตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย พบวา สภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการ
นํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จัง หวัดเชียงราย โดยรวมอยูใ นระดับมาก สวนดานที่มี
ระดับสภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติมากที่สุด คือ ดานการ
ประมวลผลและกลั่นกรองความรู รองลงมา ดานการบงชี้ความรู และดานที่มีระดับสภาพภาวะผูนําการพัฒนาชุมชน
ของผูนําชุมชนนอยที่สุด คือ ดานการเขาถึงความรู แตละดาน 7 ดานสรุปไดดังนี้
1) สภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ดานการบงชี้ความรู โดยรวมอยูในระดับมาก
2) สภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ดานการคนหาความรูห รือการกําหนดความรู โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
3) สภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ดานการจัดการความรูใหเปนระบบ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
- Proceedings -

23

4) สภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบตั ิ ในตําบลโรงชาง
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ดานการประมวลผลและกลั่นกรองความรู โดยรวมอยูใ นระดับมาก
5) สภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ดานการเขาถึงความรู โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
6) สภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก
7) สภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ดานการเรียนรู โดยรวมอยูใ นระดับมาก

สรุปผลและอภิปรายผล
อภิปรายผล
จากการศึกษาความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5
ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการศึกษารายดาน
สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1) สภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ดานการบงชี้ความรู โดยรวมอยูในระดับมาก สวนประเด็นที่มีสภาพการดําเนินงาน
กระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติสูงสุด ดังที่ บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2548, หนา
54) ไดกลาวถึงความสําคัญของกระบวนการจัดการเรียนรูวา กระบวนการจัดการเรียนรูจะชวยใหองคกรสามารถ
สรางและจัดการความรูทั้งที่อยูภายในองคกร และความรูใหม ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ จิรประภา อัครบวร และคณะ (2552, หนา 23) ไดกลาววา กระบวนการจัดความรูที่เปนการบริหาร
จัดการเพื่อนําความรูจากแหลงความรูไปใชใหเกิดการปรับปรุงและนวัตกรรมสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชน
ไดมากขึ้นโดยกลายเปนวงจรการเรียนรูอยางไมมีที่สิ้นสุด
2) สภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ดานการคนหาความรูหรือการกําหนดความรู โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวน
ประเด็นที่มีสภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติสูงสุด สอดคลองกับ
บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2548, หนา54) ได กลาวถึงความสําคัญของกระบวนการจัดการความรูวา กระบวนการ
จัดการความรู จะชวยใหองคกรสามารถสรางและจัดการความรูทั้งที่มีอยูภายในองคกร และความรูใหม ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขณะที่จิรประภา อัครบวร และคณะ(2552, หนา 24) ไดกลาววา กระบวนการจัดการ
ความรู เปนการบริหารจัดการเพื่อนําความรู จากแหลงความรูไปใชเพื่อใหเกิดการปรับปรุงและนวัตกรรมและสามารถ
นําความรูไปใชประโยชน ไดมากขึ้นจนกลายเปนวงจรการเรียนรูท ี่เพิ่มพูนอยางไมมีที่สิ้นสุด
3) สภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ดานการจัดการความรูใหเปนระบบ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนประเด็นที่มี
สภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูใ นการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติสูง สุด ดังที่บุญดี บุญยากิจ
และคณะ (2548, หนา 46) ไดสรุปองคกรที่มีการนําระบบหรือเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชเพื่อชวยในการจัดการความรู
ก็อาจจะตองจัดใหมีการอบรมเกีย่ วกับการใชระบบหรือเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชเพื่อชวยในการจัดการ
ความรูดังกลาว แกบุคลากรเพื่อใหสามารถใชเทคโนโลยีเหลานั้นใหเกิดประโยชนสูงสุด
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4) สภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ดานการประมวลผลและกลั่นกรองความรู โดยรวมอยูในระดับมาก สวนประเด็นที่มี
สภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติสูงสุด ซึ่งสถาบันพัฒนาผูบริหาร
การศึ ก ษา (2548 , หน า 2) ได ก ล า วว า การจั ด การความรู เ ป น การรวบรวมความรู ที่ เ น น การปฏิ บั ติ ซึ่ ง เกิ ด จาก
ประสบการณการทํางานจากทัศนคติ และพฤติกรรมการทํางานของคนในองค หรือทีมงานที่ทํางานรวมกัน มีการจัด
ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู แลวมีการนําความรูท่ไี ดมาสังเคราะหจําแนกและนําไปเผยแพรผานชองทางตาง ๆ ในระบบ
เอกสารและระบบเอกสารผานระบบออนไลน
5) สภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ดานการเขาถึง ความรู โดยรวมอยูใ นระดับปานกลาง สวนประเด็นที่มีสภาพการ
ดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติสูงสุด ถึงแมวาการศึกษาของ ชริยา จันทร
อินทร (2550, หนา 103) พบวาอาจารยเปนกลุมที่มีความพรอมดานการใชเทคโนโลยีการสื่อสารมากที่สุด เนื่องจาก
อาจารยเปนผูใชขอมูลเพื่อศึกษาหาความรู และนํามาใชสอนอยูตลอดเวลา และสวนใหญใชในการสืบคนขอมูลดวย
คอมพิวเตอร มีพฤติกรรมการอานขาวสารจากฐานขอมูลออนไลน รูแหลงขอมูลที่ใหบริการ และแหลงสารสนเทศที่
เปนประโยชน ถึงกระนั้นโรงเรียนในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมลานอย ประสบปญหาขางตนดังกลาว
จึงทําใหการการจัดการความรูดานนี้มีคาเฉลี่ยนอย
6) สภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก สวนประเด็นที่มีสภาพการ
ดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติสูง สุด ถึง แมวาการศึก ษาของทิมแกว
ธรรมรักษสกุล (2551, หนา 195) พบวาครูเปนบุคคลแหงการเรียนรู คือมีความสามารถเปนเลิศ มีรูปแบบวิธีการคิด มี
วิสัยทัศนรวมกัน เรียนรูกันเปนทีม และมีกระบวนการคิดอยางเปนระบบ นอกจากนี้ยังมีความรูเรื่องกระบวนการ
จัดการความรู มีการจัดระบบองคความรู โดยจัดเก็บเปนประเภทขององคความรู ดานเอกสาร ตํารา สื่อบันทึกขอมูล
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส มีการรวบรวมองคความรูตามทะเบียนความรู และมีชองทางในการเขาถึงองคความรูอยาง
นอยสองชองทาง แตครูใ นโรงเรียนศูนยเ ครือขายพัฒนาคุณ ภาพการศึก ษาแมลานอย จัง หวัดแมฮองสอนมีก าร
ดําเนินงานการจัดการความรูในดานนี้มีคาเฉลี่ยนอยซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาดังกลาว
7) สภาพการดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติ ในตําบลโรงชาง
อําเภอปา แดด จัง หวัดเชีย งราย ด านการเรียนรู โดยรวมอยูใ นระดั บมาก ส วนประเด็นที่มีสภาพการดํ าเนินงาน
กระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติสูงสุด ดังที่ บุญดี บุญญากิจและคณะ (2548, หนา
46) ไดสรุปวา องคกรที่ไดนําระบบหรือ เทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชเพื่อชวยในการจัดการความรูก็อาจจะตองจัดใหมี
การฝก อบรมเกี่ย วกับการใชร ะบบหรือเทคโนโลยีดัง กลาวแกบุค คลเพื่อใหสามารถใชเ ทคโนโลยีเ หลานั้นใหเ กิ ด
ประโยชน สูงสุดในโรงเรียนศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมลานอย จังหวัดแมฮองสอนมีการดําเนินงานการ
จัดการความรูในดานนี้มีคาเฉลี่ยนอยซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาดังกลาว
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
การดําเนินงานกระบวนการการจัดการความรูในการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติควรมีการวิเคราะหจุดออน
จุดแข็งในการจัดการความรูในวัด มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการแสวงหาความรู รวมทั้งควรมีการ
จัดการระบบฐานขอมูลดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่สะดวก และงายตอการเขาใชง าน ตลอดจนควรมีก ารแบง
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ประเภทและการจัดเก็บองคความรูใหมีมาตรฐานทุกฝายงาน ควรมีศูนยขอมูลในวัดสามารถสืบคนไดอยางอิสระตาม
ความสนใจทั้งระบบเอกสารและสื่อ ทางดานเทคโนโลยี และควรมีการจัดระบบพี่เลี้ยงใหคณะสงฆและประชาชนที่มี
ความเชี่ยวชาญใหคําแนะนําคณะสงฆและประชาชนที่ยายเขามาใหม รวมถึงปฏิบัติ ควรมีการสรางนวัตกรรมใหม ๆ
หลังจากสงคณะสงฆและประชาชนเขารับการอบรมสัมมนา
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรศึก ษากระบวนการเรียนรูควบคูกับการจัดการความรูใ นการนํานโยบายศีล 5 ไปปฏิบัติอยางเป
นระบบ
2) ควรใชระเบียบวิธีทางการวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยลักษณะเดียวกันนี้ เนื่องดวยความลุมลึก และความ
ชัดเจนแหงการนํานโยบายไปปฏิบัติจะเสริมใหงานวิจัยมีคุณคาตอการนําไปใชจริงมากยิ่งขึ้น
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การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม
ของกรมทหารราบที่ 17 จังหวัดพะเยา
Preparing for supporting the new threat situations of 17th infantry regiment,
Phayao Province
รอยโทสิริชัย ดวงจันทร 1* และ พงษสนิท คุณนะลา2
1

Lieutenant Sirichai Duangjun1* and Pongsanit Koonnala2
บทคัดยอ

การศึกษา เรื่อง “การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม กรมทหารราบที่ 17
จัง หวัดพะเยา” มีวัตถุประสงคเ พื่อศึก ษาความพรอมของกรมทหารราบที่ 17 จัง หวัดพะเยาเพื่อปฏิบัติภ ารกิจใน
สถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ทหารสังกัดกรมทหารราบที่ 17 จํานวน 216
คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา ความพรอมของกรมทหารราบที่ 17 จังหวัดพะเยาเพื่อปฏิบตั ิภารกิจใน
สถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม โดยรวมมีความพรอมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทั้ง 4 ดาน
พบวา ดานทรัพยากรบุคคล (กําลังพล) มีความพรอมอยูในระดับมาก สวนดานการบริหารจัดการ ดานงบประมาณ
และดานวัสดุอุปกรณ มีความพรอมอยูในระดับปานกลาง
คําสําคัญ: การบริหารจัดการ ภัยคุกคามรูปแบบใหม

Abstract
The study of "Preparation for new threats The 17th Infantry Regiment, Phayao Province "aims to study
the readiness of the 17th Infantry Regiment, Phayao Province in order to carry out the mission in a new form of
threat situation. The sample used in the research was 216 soldiers under the 17th Infantry Regiment. The tools
used for collecting data were questionnaires. Data were analyzed using frequency, percentage, mean and standard
deviation. The results showed that readiness of the 17th Infantry Regiment, Phayao Province, to carry out the
mission in a new threat situation Overall, the availability is at a moderate level. When considering each aspect in
4 aspects, it was found that the human resources (personnel) were at a high level. In terms of budget and material
management with moderate readiness.
Keywords: Management, new forms of threats
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บทนํา

ความหลากหลายของสถานการณเหตุความไมสงบที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยในปจจุบัน เชน สถานการณ
การกอการราย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปญหาผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ปญหาความรุนแรงของการคายา
เสพติด ความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน สถานการณเหลานี้ถือไดวาเปนภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลง
รูปแบบและความรุนแรงของสถานการณไปจากเดิม สรางความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน กอใหเกิด
ผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศเปนอยางมาก รัฐบาลไดเล็งเห็นปญหาดังกลาวและ
ยกระดับความสําคัญใหเ ปนวาระแหง ชาติ ซึ่ง หลายหนวยงานไดดําเนินการเพื่อสนองนโยบายของรัฐ บาลในการ
ปองกัน ปราบปราม และหาวิ ธีแกไ ขในทุก รูปแบบ เพื่อลดความรุนแรงจากสถานการณภั ยคุก คามรู ปแบบใหม
ที่เกิดขึ้น
สําหรับบทบาทของทหารในกองทัพ ไทย เพื่อใชในการเผชิญปญหาทั้งในการปกปองอธิปไตยของชาติ และ
การนําไปแกไขปญหาภัยคุกคามในรูปแบบตาง ๆ ที่มิใชรูปแบบทางทหาร ไดถูกระบุไวอยางชัดเจนในกฎหมายของชาติ
หลายฉบับ และมีการบัญญัตไิ วรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดระบุไววา “รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่ง
สถาบั นพระมหากษั ตริย เอกราช อธิปไตย และบู ร ณาภาพแหง เขตอํ านาจรัฐ และตองจั ดให มีกํา ลัง ทหารอาวุ ธ
ยุทโธปกรณและ เทคโนโลยีที่ทันสมัย จําเปนและเพียงพอ เพื่อพิทักษรัก ษา เอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ
สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชนของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ” (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560, 6 เมษายน 2560, หนา 2122)
ซึ่ง ยุทธศาสตรในการปองกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ไดกําหนดภัยคุก คามที่มีผ ลกระทบตอความ
มั่นคงของประเทศ เปน 2 ลักษณะ คือ (กองทัพบก, 2558, สื่อออนไลน) 1) ภัยคุกคามแบบดั้งเดิม เปนภัยคุกคามทาง
ทหาร ที่ตองใชกองทัพเปนกลไกในการแกปญหา ซึ่งภัยคุกคามนี้ยังไมปรากฏขึ้นชัดเจน แตจากความขัดแยงระหวาง
ประเทศที่มีอยูหากไมไดแกไขอยางรวดเร็ว และเหมาะสมอาจขยายลุกลามจนถึงขั้นใชกําลังทหารขนาดใหญได และ 2)
ภัยคุกคามรูปแบบใหม ปจจัยภายในประเทศเปนภัยคุกคามที่มีการกอตัวมายาวนานและกําลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ภัยคุก คามรูปแบบใหมที่ประเทศไทยกําลัง เผชิญอยู คือ ปญหาการลวงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ ปญหาการกอ
ความไมสงบในพื้นที่ จัง หวั ดชายแดนภาคใต ปญ หาความแตกแยกของคนในชาติ ปญหาการกอ การรา ย ปญหา
อาชญากรรมขามชาติ ปญหาสิ่งแวดลอม และปญหาโรคระบาด
จากยุ ท ธศาสตร ดัง กลา วขา งตน จะเห็น ไดว า ทหารเปน กํ าลั ง หลั ก ในการป องกั นอธิ ปไตยของประเทศ
นอกจากจะเปนหนวยงานที่ใชกําลังในการเผชิญภัยคุกคามทางทหารแลว ยังจําเปนตองเตรียมกําลังในการรับมือกับ
ภัยคุกคามรูปแบบตาง ๆ ซึ่งถือไดวาเปนภัยคุกคามที่มีการกอตัว และไดเ ปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามสถานการณที่
เอื้ออํานวยทั้งสภาพบุคคล และสภาพแวดลอม กอใหเกิดความรุนแรงมากขึ้นกวาเดิม ดังนั้น การพัฒนาการฝกเพื่อ
รองรับสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม จึงเปนการสรางความพรอมใหกับหนวยทหาร และกําลังพล ในการที่จะ
รับมือกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
กรมทหารราบที่ 17 เปนหนวยทหารราบเบาของกองทัพบกไทย โดยขึ้นตรงกับกองพลทหารราบที่ 7 ดําเนิน
ยุทธการหลักของกองทัพบกในดานการปองกันประเทศ พิทักษผ ลประโยชนของชาติ การชวยเหลือประชาชน และ
เสริมสรางประโยชนสุขใหประชาชน จากสถานการณปจจุบัน พบวา ภัยคุกคามตอความมั่นคงและความเปนอยูของ
ประชาชนมีหลากหลายรูปแบบ เชน ปญหายาเสพติด ภัยทางธรรมชาติ เปนตน ทหารจึงเขามามีบทบาทสําคัญในการ
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ปองกันและปราบปรามเพื่อเปนการชวยเหลือประชาชน และคืนความสงบสุขใหกับประชาชน โดยภัยคุกคามรูปแบบ
ใหมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่จงั หวัดพะเยา เชน สถานการณไฟปาและหมอกควัน สถานการณน้ําทวม เปนตน ซึ่งทหารถือ
เปนกําลังสําคัญที่เขาไปชวยเหลือ บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน รวมกับหนวยงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยในฐานะผูปฏิบัติงานอยูในหนวยทหารของกรมทหารราบที่ 17 มีความสนใจที่จะศึกษาความพรอมของ
กรมทหารราบที่ 17 จังหวัดพะเยา เพื่อปฏิบัติภารกิจในสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการปฏิบัติงานของหนวยงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในพื้นที่รับผิดชอบ
ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของกําลังพลในการปฏิบัติภารกิจการปองกันประเทศตามแผนงาน โครงการที่ไดรับ
มอบหมาย เพื่อจะไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาและกําหนดรูปแบบการฝกเพื่อรองรับ
สถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน

วัตถุประสงคการศึกษา

เพื่อศึกษาความพรอมของกรมทหารราบที่ 17 จังหวัดพะเยา เพื่อปฏิบัติภารกิจในสถานการณภัยคุกคาม
รูปแบบใหม

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ
สถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม
ของกรมทหารราบที่ 17 จังหวัดพะเยา

ความพรอมเพื่อรองรับสถานการณภัยคุกคาม
รูปแบบใหม ของกรมทหารราบ ที่ 17
จังหวัดพะเยา 4 ดาน ไดแก
1. ดานทรัพยากรบุคคล (กําลังพล)
2. ดานงบประมาณ
3. ดานวัสดุอุปกรณ
4. ดานการบริหารจัดการ

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุม ตัวอยางที่ใ ชใ นการศึก ษา ไดแ ก ทหารที่ป ฏิบัติ ง านภายในกรมทหารราบที่ 17 จํา นวน 216 นาย
ประกอบดวย นายทหารระดับปฏิบัติการ จํานวน 116 นาย และทหารกองประจําการ จํานวน 100 นาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษา เรื่อง การบริหารรูปแบบการฝกเพื่อรองรับสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม กรมทหารราบที่
17 จังหวัดพะเยา ใชแบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามแบบเติมขอความลงในชองวาง ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพในกองทัพ และตําแหนงในกองทัพ

- Proceedings -

29

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพรอมของกรมทหารราบที่ 17 จังหวัดพะเยา เพื่อปฏิบัติภารกิจใน
สถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม 4 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรบุคคล (กําลังพล) ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ
และดานการบริหารัดการ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางที่เปน 1) กลุมขาราชการทหาร จํานวน 116 นาย และ 2) ทหารกองประจําการ จํานวน 100
นาย รวม 216 นาย เพื่อใหทราบปญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานภายใตรูปแบบการฝกทางทหารของกรมทหารราบ
ที่ 17 จังหวัดพะเยา ในการรองรับสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดถึงขอเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน
ภายใต รู ป แบบการฝ ก ทางทหารของกรมทหารราบที่ 17 จั ง หวั ด พะเยา ที่ มี ค วามสอดคล อ งและเหมาะสมกั บ
สถานการณปจจุบัน ในการรองรับสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม
การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพในกองทัพ และ
ตําแหนงในกองทัพ สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก ความถี่ และรอยละ
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการปฏิบัติงาน และความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวม สถิติที่ใชในการ
วิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
ความพรอมในการปฏิบัติงานภายใตรูปแบบการฝกทางทหารของกรมทหารราบที่ 17 จังหวัดพะเยา
ในการรองรับสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางทหาร
ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพรอมในการปฏิบัติงานภายใตรูปแบบ การฝกทาง
ทหารของกรมทหารราบที่ 17 จังหวัดพะเยา ในการรองรับสถานการณ ภัยคุกคามรูปแบบใหม
รายการ
ดานทรัพยากรบุคคล (กําลังพล)
ดานงบประมาณ
ดานวัสดุอุปกรณ
ดานการบริหารจัดการ
คาเฉลี่ย

X

3.87
3.12
3.12
3.42
3.38

S.D.
0.58
0.82
0.68
0.77
0.59

แปลผล
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ความพรอมในการปฏิบัติงานภายใตรูปแบบการฝกทางทหารของกรมทหารราบที่ 17 จังหวัดพะเยา ในการ
รองรับสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม ตามความคิดเห็นของบุคลากร กรมทหารราบที่ 17 จังหวัดพะเยา พบวา
โดยรวมมีความพรอมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.38) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทั้ง 4 ดาน พบวา ดานทรัพยากร
บุคคล (กําลังพล) มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 3.87) มีความพรอมอยูในระดับมาก สวนดานการบริหารจัดการ มีคาเฉลี่ย
รองลงมา มีความพรอมอยูใ นระดับปานกลาง ( X = 3.42) และดานงบประมาณ และดานวัสดุอุปกรณ มีคาเฉลี่ย
เทากัน ( X = 3.12) มีความพรอมอยูในระดับปานกลาง
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ตาราง 2 แสดงแนวทางการปฏิบัติงานภายใตรูปแบบการฝกทางทหารของกรมทหารราบที่ 17 จังหวัดพะเยา
ที่มีความสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ในการรองรับสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม
รายการ
1. ดานทรัพยากร
บุคคล (กําลังพล)

2. ดานงบประมาณ

ปญหา/อุปสรรค
1. กําลังพลบางสวนอายุยังนอย
ยังไมมปี ระสบการณเขาถึงปญหาตาง ๆ
ในสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม
2. บุคลากรผูเชี่ยวชาญมีนอย
3. กําลังพลในสวนปฏิบัติยังขาด
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดแจน
ซึ่งสวนใหญเปนรูปแบบนโยบาย
4. กําลังพลระดับปฏิบัติการมีภารกิจ
มากมาย ทั้งภารกิจหลักและภารกิจ
รอง รวมถึงภารกิจชวยเหลือ
ประชาชนตามสถานการณ
มีความออนลาและขาด
ความกระตือรือลน
1. งบประมาณจํากัด/มีไมเพียงพอ
2.มี ก ารทํ า งานซ้ํ า กั น อยู จึ ง ไม อ าจ
แยกงบประมาณที่ชัดเจนได

ขอเสนอแนะแนวทาง
1. ควรมีการเตรียมความพรอม รับมือกับ
สถานการณโดยมีการอบรมหลักสูตรตาง ๆ ที่
สามารถดูแลทหารใหมได พัฒนาคนอยางตอเนื่อง
ใหมีความพรอมในการปฎิบัตงิ านตลอดเวลา
2. ควรฝกฝนทักษะ และใหความรูกับกําลังพล
เกี่ยวกับการปองกันและแกไขสถานการณ
ภัยคุกคามรูปแบบใหมอยางตอเนื่อง
3. ใหความรูแ ละสรางความเขาใจ
ในการปฎิบัติการของกําลังพล เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของกําลังพล

1. ควรจัดสรรงบประมาณใหตรงกับการฝกอยาง
ชัดเจน
2. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมใหเพียงพอตอการ
ฝกเพื่อรองรับสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม
3. เพิ่มคาตอบแทนใหกับกําลังพล
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ
4. ใชงบประมาณบริหารตรงกับความเปนจริง
5. กระจายงบประมาณใหหนวยปฏิบัติ
ใหมากที่สุด
6. ควรมีการจัดงบประมาณสนับสนุน
ตามแผนอยางจริงจัง
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ตาราง 2 (ตอ)
รายการ
3. ดานวัสดุอุปกรณ

ปญหา/อุปสรรค
1. วัสดุอุปกรณมีนอย
2. ไดรบั ไมเพียงพอหรือไมไดรับการ
อนุมัติเมื่อรองขอไปเชนวัสดุ อุปกรณ
สํานักงานของ บก.หนวยฝกทหารใหม
เปนตน
3. อุปกรณบางสวน เชน
เครื่องติดตาม ตรวจสอบสัญญาณ
โทรศัพท (ไวติดตามตัวบุคคล
เปาหมาย ลายเสน) ซึ่งไมมีใชใน
หนวยงานทหาร จึงตองประสานกับ
หนวยงานอื่น ๆ รวมถึงอํานาจหนาที่
ขอบเขต
4. อุปกรณบางอยางลาสมัย
4. ด า นการบริ ห าร 1. สวนใหญขาดความเขาใจ
จัดการ
2. สวนใหญยังคงเปนในสวนของ
ระดับผูบริหารในการพยายามพัฒนา
ในรูปแบบ นโยบาย ในการติดตาม
ภัยคุกคามรูปแบบใหม แตในระดับ
ผูปฏิบัติการ ยังขาดความรู และ
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดแจน
3. การบริหารจัดการยังไมเปนระบบ

ขอเสนอแนะแนวทาง
1. อุปกรณตองพรอมและทันสมัย
2. ควรมีการอัพเดทอุปกรณใหทันกับสถานการณ
ปจจุบัน
3. ควรจัดสรรวัสดุอุปกรณท่สี ามารถใชได
กับสถานการปจจุบัน
4. จัดหาอุปกรณทางอิเล็กทรอนิคมาใช
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
5. ควรสนับสนุนวัสดุที่มีคุณภาพ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกๆดาน
6. การจัดหาอุปกรณที่มีคุณภาพ พอเพียงกับการ
ใชงาน และสามารถใชงานไดจริง

1. ผูบังคับบัญชาทุกลําดับชั้น กํากับดูแล
การฝก ใหมีผลสัมฤทธิ์ไปในทางเดียวกัน
2. มีการวางแผนและจัดการตามรูปแบบ
และประยุกตใชใหสอดคลองตามสถานการณ
3. ควรเตรียมพรอมกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
4. ผูบังคับหนวยตองมีการวางแผน จัดหา กพ.ที่มี
ประสิทธิภาพ จัดหา งป.ใหเพียงพอตอภารกิจ
ตลอดจนจัดหาอาวุธยุทโธปกณ
ที่มีคุณภาพ พรอม ปบ.ภารกิจไดตลอด 24 ชม.
5. ใหอิสระแกหนวยรองเนนการปฏิบัติในหนาที่
การปองกันประเทศ ไมเนนการปฏิบัติเพื่อ
เสริมสรางบารมีสวนบุคคลหรือพวกพอง
6. ควรจัดคนใหเหมาะสมกับงาน
7. ควรมีการบริหารจัดการในเรื่องบุคคลากร
งบประมาณ สวัสดิการตางๆ ใหครอบคลุมทุกดาน
และทุกมิติ
8. ควรมอบหมายใหมีผูปฏิบัติงานที่เปนเจาหนาที่
เฉพาะ โดยกําหนดตัวบุคคล
อยางชัดเจน และมีจํานวนที่เพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน ตลอด 24 ชม.

- Proceedings -

32

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการศึกษา
ความพรอมในการปฏิบัติงานภายใตรูปแบบการฝกทางทหารของกรมทหารราบที่ 17 จังหวัดพะเยา
ในการรองรับสถานการณภั ย คุกคามรู ปแบบใหม ตามความคิดเห็ นของทหาร สัง กัด กรมทหารราบที่ 17
จังหวัดพะเยา
สวนที่ 1 ข อมูลทั่ วไปของผู ตอบแบบสอบถามที่เ ป นบุคลากรทางการทหาร สั ง กัดกรมทหารราบที่ 17
จังหวัดพะเยา พบวา สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 100 มีอายุระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 43.50 มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 35.19 และเปนนายทหารระดับปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 53.70
สวนที่ 2 ความพรอมในการปฏิบัติง านภายใตรูปแบบการฝกทางทหารของกรมทหารราบที่ 17 จังหวัด
พะเยา ในการรองรับสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม ตามความคิดเห็นของทหาร สังกัดกรมทหารราบที่ 17 จังหวัด
พะเยา พบวา โดยรวมมีความพรอมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.38) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทั้ง 4 ดาน พบวา
ดานทรัพยากรบุคคล (กําลังพล) มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 3.87) มีความพรอมอยูในระดับมาก สวนดานการบริหาร
จัดการ มีคาเฉลี่ยรองลงมา มีความพรอมอยูใ นระดับปานกลาง ( X = 3.42) และดานงบประมาณ และดานวัส ดุ
อุปกรณ มีคาเฉลี่ยเทากัน ( X = 3.12) มีความพรอมอยูในระดับปานกลาง
สวนที่ 3 ปญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานภายใตรูปแบบการฝกทางทหารของกรมทหาร
ราบที่ 17 จังหวัดพะเยา ที่มีความสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ในการรองรับสถานการณภัย
คุกคามรูปแบบใหม
รายการ
1. ดานทรัพยากรบุคคล
(กําลังพล)

ปญหา/อุปสรรค
1. กําลังพลบางสวนอายุยังนอย
ยังไมมปี ระสบการณเขาถึงปญหาตาง ๆ
ในสถานการณภัยคุกคามรูปแบบใหม
2. บุคลากรผูเชี่ยวชาญมีนอย
3. กําลังพลในสวนปฏิบัติยังขาด
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดแจน
ซึ่งสวนใหญเปนรูปแบบนโยบาย
4. กําลังพลระดับปฏิบัติการมีภารกิจ
มากมาย ทั้งภารกิจหลักและภารกิจ
รอง รวมถึงภารกิจชวยเหลือ
ประชาชนตามสถานการณ
มีความออนลาและขาด
ความกระตือรือรน
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ขอเสนอแนะแนวทางพัฒนา
1. ควรมีการเตรียมความพรอม รับมือกับ
สถานการณโดยมีการอบรมหลักสูตรตาง ๆ
ที่สามารถดูแลทหารใหมได พัฒนาคนอยาง
ตอเนื่อง ใหมีความพรอมในการปฎิบัตงิ าน
ตลอดเวลา
2. ควรฝกฝนทักษะ และใหความรูกับกําลังพล
เกี่ยวกับการปองกันและแกไขสถานการณ
ภัยคุกคามรูปแบบใหมอยางตอเนื่อง
3. ใหความรูแ ละสรางความเขาใจ
ในการปฎิบัติการของกําลังพล เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของกําลังพล
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รายการ
2. ด้านงบประมาณ

3. ด้านวัสดุอุปกรณ์

ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา
1. งบประมาณจากัด/มีไม่เพียงพอ
1. ควรจัดสรรงบประมาณให้ตรงกั บการฝึก
2.มี ก ารท างานซ้ ากั น อยู่ จึ ง ไม่ อ าจ อย่างชัดเจน
แยกงบประมาณที่ชัดเจนได้
2. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอ
ต่อการฝึกเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่
3. เพิ่มค่าตอบแทนให้กับกาลังพล
เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ
4. ใช้งบประมาณบริหารตรงกับความเป็นจริง
5. กระจายงบประมาณให้หน่วยปฏิบัติ
ให้มากที่สุด
6. ควรมีการจัดงบประมาณสนับสนุน
ตามแผนอย่างจริงจัง
1. วัสดุอุปกรณ์มีนอ้ ย
1. อุปกรณ์ตอ้ งพร้อมและทันสมัย
2. ได้รับไม่เพียงพอหรือไม่ได้รับการ 2. ควรมีการอัพเดทอุปกรณ์ให้ทันกับ
อนุมัติเมื่อร้องขอไปเช่นวัสดุ อุปกรณ์ สถานการณ์ปัจจุบัน
สานักงานของ บก.หน่วยฝึกทหารใหม่ 3. ควรจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้
เป็นต้น
กับสถานการปัจจุบัน
3. อุปกรณ์บางส่วน เช่น
4. จัดหาอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิคมาใช้
เครื่องติดตาม ตรวจสอบสัญญาณ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
โทรศัพท์ (ไว้ติดตามตัวบุคคล
5. ควรสนับสนุนวัสดุที่มีคุณภาพ
เป้าหมาย ลายเส้น) ซึ่งไม่มีใช้ใน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกๆด้าน
หน่วยงานทหาร จึงต้องประสานกับ 6. การจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณ ภาพ พอเพีย ง
หน่วยงานอื่น ๆ ร่วมถึงอานาจหน้าที่ กับการใช้งาน และสามารถใช้งานได้จริง
ขอบเขต
4. อุปกรณ์บางอย่างล่าสมัย
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รายการ
4. ด้านการบริหารจัดการ

ปัญหา/อุปสรรค
1. ส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจ
2. ส่วนใหญ่ยังคงเป็นในส่วนของ
ระดับผู้บริหารในการพยายามพัฒนา
ในรูปแบบ นโยบาย ในการติดตาม
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ แต่ในระดับ
ผู้ปฏิบัติการ ยังขาดความรู้ และ
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดแจน
3. การบริหารจัดการยังไม่เป็นระบบ

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา
1. ผู้บังคับบัญชาทุกลาดับชั้น กากับดูแล
การฝึก ให้มีผลสัมฤทธิ์ไปในทางเดียวกัน
2. มีการวางแผนและจัดการตามรูปแบบ
และประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องตามสถานการณ์
3. ควรเตรียมพร้อมกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
4. ผู้บังคับหน่วยต้องมีการวางแผน จัดหา
กพ.ที่มีประสิทธิภาพ จัดหา งป.ให้เพียงพอ
ต่อภารกิจ ตลอดจนจัดหาอาวุธยุทโธปกณ์
ที่มีคุณภาพ พร้อม ปบ.ภารกิจได้ตลอด
24 ชั่วโมง
5. ให้อิสระแก่หน่วยรองเน้นการปฏิบัติใน
หน้าที่การป้องกันประเทศ ไม่เน้นการปฏิบัติ
เพื่อเสริมสร้างบารมีสว่ นบุคคลหรือพวกพ้อง
6. ควรจัดคนให้เหมาะสมกับงาน
7. ควรมีการบริหารจัดการในเรื่องบุคคลากร
งบประมาณ สวัสดิการต่างๆ ให้ครอบคลุม
ทุกด้าน และทุกมิติ
8. ควรมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เป็น
เจ้าหน้าที่เฉพาะ โดยกาหนดตัวบุคคล
อย่างชัดเจน และมีจานวนที่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน ตลอด 24 ชม.

อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ กรมทหารราบที่ 17
จังหวัดพะเยา” มีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
จากผลการศึกษา พบว่า ความพร้อมในการปฏิบัติงานภายใต้รูปแบบการฝึกทางทหารของกรมทหารราบที่
17 จังหวัดพะเยา ในการรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตามความคิดเห็นของบุคลากร กรมทหารราบที่ 17
จัง หวัดพะเยา พบว่า โดยรวมมีความพร้อมอยู่ใ นระดับปานกลาง ทั้ง นี้อาจเนื่องจากว่า ส่วนใหญ่บุคลากรที่ตอบ
แบบสอบถามเป็นนายทหารระดับปฏิบัติการ และนายทหารประจาการ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเ พื่อ
รองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ จึงทาให้ได้เจอกับสถานการณ์จริง โดยได้ให้ข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านทรัพยากรบุคคล (กาลังพล) มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ บุคลากรในสังกัดเห็นความสาคัญ
และจาเป็นของการฝึกทางทหาร ในการรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
รองรับสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ แต่การได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่จาเป็นในการฝึกทางทหารใน
การรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ปัจจุบันนี้ ทหารถือว่ามีบทบาทสาคัญในการให้
ความช่วยเหลือประชาชนทั้งยามสงบและยามเกิดสงคราม โดยภัยคุกคามความมั่นคงในปัจจุบันหาใช่เฉพาะการก่อ
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การราย หรือสงครามไม ดังนั้น ทรัพยากรบุคคลในกองทัพ ตองมีความพรอมทั้งความรู ความเขาใจ ทักษะที่จําเปนใน
การปฏิบัติง าน เพื่อปองกันและรองรับการเกิดภัยคุก คามรูปแบบใหม โดยรัฐบาลไดเล็ง เห็นความสําคัญของการ
เตรียมความพรอม และไดมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรเปาหมายเชิงยุทธศาสตร กลยุทธดําเนินการและกําหนดให
มีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานภายใตกรอบยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ อันจะทําใหมีความชัดเจนในการเตรียม
ความพรอมของหนวยงาน และภาคสวนตาง ๆ และสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรดังกลาวไปสูการปฏิบัติไดอยาง
สอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นในระยะตอไป โดยเริ่มมีผลตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2557 เปนตนไป กองทัพไทย ใน
ฐานะหนวยงานความมั่นคงหลัก ของชาติที่มีสวนเกี่ยวของ ทั้ง ดวยการเปนหนวยงานหลักและหนวยงานรวมตาม
ยุทธศาสตรฯตลอดจนแนวทางการบูรณาการดําเนินงานของกองทัพรวมกับทุกภาคสวนอื่น ๆ อยางเปนระบบในการ
รองรับสถานการณตางๆ ตามแนวทางเตรียมความพรอมแหงชาติใหมีประสิทธิภาพ มีการดําเนินงานตามกรอบของ
ยุทธศาสตรก ารเตรียมพรอมแหงชาติฯ ดัง ตอไปนี้ 1) สภาวการณที่ก ระทบตอความมั่นคง 2) สภาพปญหาในการ
เตรียมความพรอมของไทย 3) กรอบแนวคิดยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ 4) ประเด็นยุทธศาสตร 5) ปจจัย
แหงความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับกรอบแนวคิดยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ วา การเตรียมทรัพยากร
มนุษยใหมีภูมิคุมกันเปนรากฐานสําคัญ ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีภูมิคุมกันภัยความมั่นคง
และสาธารณภัย โดยเสริม สรางความรูความเขาใจในการเตรียมความพรอมในระดับชุม ชน ทองถิ่น ภูมิภาค และ
ประเทศ ในการเตรียมความพรอมและบริหารจัดการในมิติการปองกัน การมีขอมูลการมีระบบเฝาระวังแจงเตือน การ
จัดการเมื่ อคาดวาจะเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลัง เกิดภัย โดยกระบวนการเรียนรูถายทอดสั่ง สมประสบการณ
บทเรียน และกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานรัฐกับทุกภาคสวนในการดําเนินงานเพื่อเตรียมความพรอมรวมกัน
ของคนในชาติ โดยเฉพาะภัยที่มีสาเหตุจากมนุษยถือเปนการเตรียมพรอมที่สําคัญที่สามารถวางแผนเพื่อปองกันหรือ
ลดผลกระทบจากภัยดังกลาวได (หัสยา ไทยานนท, 2559) สอดคลองกับผลการวิจัยของ พันเอก กฤษณะ นันทะวิชัย
(2560) ไดศึกษาการพัฒนากําลังพลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน พบวา การพัฒนากําลังพล เปน
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวย และนําหนวยไปสูความสําเร็จกองทัพบก จึงตองให
ความสําคัญกับการพัฒนากําลังพล โดยการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทัพบกนั้นจะตองบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ
และเปาประสงคของกองทัพบก และสอดรับกับยุทธศาสตรกองทัพบก การสรรหาและคัดเลือกกําลังพลจะตองใหได
คนดีและมีขีดความสามารถ ใหการฝกอบรม พัฒนา ผานหลักสูตรตางๆ ใหการศึกษาทีเ่ นนการเพิ่มเติมทักษะที่สําคัญ
และจําเปนสําหรับอนาคต เชน ความรูดานภาษาอังกฤษ และความรูดานคอมพิวเตอร ใหการฝกอบรมระเบียบ วินัย
การปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทางทหาร มีการสงเสริมความกาวหนาของกําลังพลที่ยุตธิ รรม มีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานจริงๆ มีการจัดการสวัสดิการกําลังพลใหเพียงพอและ
เหมาะสม รวมทั้ ง กองทั พ บกควรกํ า หนดเป า หมายในการพั ฒ นากํ า ลั ง พลเป น รายบุ ค คลให มี คุ ณ ลั ก ษณะ ขี ด
ความสามารถ สําหรับการปฏิบัติภารกิจในอนาคตอีกดวย และสอดคลองกับผลการวิจัยของ พรพิมล รธนิธย (ม.ป.ป.)
พบวา ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกําลังพลศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร คือ
ตัวกําลังพล (กําลังพลยังขาดความรูความเขาใจงานที่ตองปฏิบัติ กําลังพลบางสวนเขามารับราชการโดยใชร ะบบ
อุปถัมภทําใหคุณวุฒิไมตรงกับงานที่ตองปฏิบัติ และกําลังพลไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน) สําหรับแนวทางการแกไข
ปญหา พบวา 1) สง เสริม ใหกําลัง พลเขารับการฝก อบรมในหลัก สูตรตางๆ ที่เ หมาะสมและเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถ 2) ใหหนวยงานมีการจัดอบรมหลักสูตรตาง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพื่อใหเกิดความแมนยําในการปฏิบัติงาน โดยมีการทดสอบประเมินผล และนําผลที่ไดมาประกอบการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเลื่อนตําแหนง 3) รณรงค สงเสริมการออกกําลังกายเพื่อใหกําลังพลมีสุขภาพแข็งแรง
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2. ด้านงบประมาณ พบว่า โดยรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ งบประมาณสนับสนุนในการ
ฝึกทางทหาร ในการรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เหมาะสม และเพียงพอ แต่บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
เสนอของบประมาณในการสนับสนุนการฝึกทางทหารในการรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด เนื่องจากบุคลากรทางทหารที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง จึงมีความ
คาดหวังว่า รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เน้นการมีสว่ นร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายใน
องค์การ ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้มีส่ วนร่วมในการเสนองบประมาณเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึน้ จริง สอดคล้องกับแนวคิดของ สมยศ นาวีการ (2545, หน้า 1) กล่าวว่า การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการของการให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ เน้นการมี
ส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการแก้ปัญหาของการ
บริหารที่สาคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พันเอก กฤษณะ นันทะวิชัย (2560) ได้ศึก ษาการพัฒนาก าลัง พลกับ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงาน ผลการวิ จั ย พบว่ า ในปั จ จุ บั น สภาวะแวดล้ อ มในด้ า นต่ า ง ๆ มี
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก่อให้เ กิดภัยคุกคามใหม่ๆ ที่มีความซับซ้อน และส่ง ผลกระทบต่อประเทศไทยอย่าง
รวดเร็ว กองทัพบก ได้จัดทายุทธศาสตร์กองทัพบกและมีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วย เพื่อให้มีขีดความสามารถ
ที่สูงขึ้น แต่จากัดด้วยงบประมาณและอัตราของหน่วย และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรพิมล รธนิธย์ (ม.ป.ป.)
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกาลังพลศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร คือ
งบประมาณ (งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เงินเดือนข้าราชการไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ)
3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า โดยรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ใ น
การฝึก ทางทหาร ในการรองรับ สถานการณ์ ภัย คุก คามรู ปแบบใหม่ มีค วามเหมาะสม และมีค วามทั นสมัย แต่
เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน/เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ปัจจุบันการเกิดสถานการณ์ต่างๆมีความรุนแรงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยทางธรรมชาติ หรือภัยคุกคามจากน้ามือ
มนุษย์ล้วนมีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้น บางครั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่อาจมีไม่เพียงพอ หรืออยู่ในสภาพที่ไม่
พร้อมใช้งาน ซึ่งก่อให้เกิด ความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและของประเทศชาติได้ ดังนั้น หน่วยงานและผู้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบควรตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา และควรมีการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่จาเป็นและใช้จริงให้เพียงพอต่อการใช้งาน สอดคล้องกัลผลการวิจัยของ พรพิมล รธนิธย์ (ม.ป.ป.) ได้ศกึ ษา
ปัญหาในการปฏิบัติงานของกาลังพลศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร มีวัตถุประสงค์ในการ
วิจัยเพื่อศึกษาภารกิจ ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการปฏิบัติงานของศูนย์
กาลังพลการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังทหาร วัสดุอุปกรณ์ (มีการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไม่ทันและไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน)
4. ด้านการบริหารจัดการ พบว่า โดยรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ มีการวางแผนการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการฝึกทางทหาร เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับ
การฝึก ทางทหาร เพื่ อรองรั บสถานการณ์ภั ยคุก คามรูปแบบใหม่อ ย่างชัด เจน แต่ บุคลากรมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการดาเนินงานเกี่ยวกับการฝึกทางทหารเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยคุก คามรูปแบบใหม่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
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ซึ่งอาจเป็นข้อจากัดของกองทัพเนื่องจากกองทัพเป็นหน่วยงานความมั่นคงของประเทศชาติ การวางแผนดาเนินงาน
ต้องการความลับเป็นพิเศษ ไม่เหมือนกับการบริหารจัดการหน่วยงานอื่นๆ ทั้งนี้ กองทัพอาจให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ต่ อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดาเนินงานให้
สอดคล้ องกั บ สถานการณ์ที่ เ ปลี่ยนแปลงไปของโลกยุ คปัจจุ บัน เพื่ อให้บุ คลากรได้รู้สึ ก ว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของแผน
ดาเนินการของกองทัพ และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ สอดคล้องกัลผลการวิจัยของ พรพิมล รธนิธย์ (ม.ป.ป.) ได้
ศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงานของกาลังพลศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร มีวัตถุประสงค์ใน
การวิจัยเพื่อศึกษาภารกิจ ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของศูนย์กาลังพลการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังทหาร ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานของกาลังพลศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เกิดจาก 4 ด้าน คือ ตัวกาลัง
พล (กาลังพลยังขาดความรู้ความเข้าใจงานที่ต้องปฏิบัติ กาลังพลบางส่วนเข้ามารับราชการโดยใช้ระบบอุปถัมภ์ทาให้
คุณวุฒิไม่ตรงกับงานที่ตอ้ งปฏิบัติ และกาลังพลไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน) งบประมาณ (งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน เงินเดือนข้าราชการไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ) วัสดุอุปกรณ์ (มีการจัดซือ้ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ไม่ทันและ
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน) และการบริหารจัดการ (ปัญหาการบรรจุกาลังพลได้จานวนน้อย กาลังพลที่มีอยู่ต้อง
รับภาระงานมากขึ้น ปัญหาการพิจารณาความดีความชอบ) สาหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา พบว่า 1) ส่งเสริมให้
กาลังพลเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เ หมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม พูนความรู้
ความสามารถ 2) ให้หน่วยงานมีการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติง าน เพื่อให้เกิดความแม่นยาในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการทดสอบประเมินผล และนาผลที่ได้มาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง 3) รณรงค์
ส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อให้กาลังพลมีสุขภาพแข็งแรง
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. ด้านบุคลากร (กาลังพล) ผู้บังคับบัญชา ควรจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ และสร้าง
ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เพื่อให้กาลังพลมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขสถานการณ์ และทักษะในการปฎิบัติงานเพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่และพร้อมปฏิ บัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา
2. ด้านงบประมาณ ผู้บังคับบัญชา ต้องสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการฝึกเพื่อรองรับสถานการณ์
ภั ย คุ ก คามรู ป แบบใหม่ เช่ น การเพิ่ ม ค่ า ตอบแทน เพื่ อ เป็ น ขวั ญ และก าลั ง ใจให้ กั บ ก าลั ง พล และควรกระจาย
งบประมาณให้ครอบคลุมและทั่วถึงหน่วยงานและผู้ปฏิบัติ
3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ ผู้บังคับบัญชา ควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม ทันสมัย และมีสภาพใช้ได้จริง เพื่อ
ใช้ในการรองรับการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหากับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิคส์ที่
จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น
4. ด้านการบริหารจัดการ ผู้บังคับบัญชา ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เน้นการดาเนินการตามแผนให้ดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน มีก ารก ากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ รวมทั้ง ควรมีก ารบริหารจัดการในเรื่องบุคคลากร งบประมาณ สวัสดิการ
ต่างๆ ให้ครอบคลุมและเพียงพอ
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การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดพะเยา
The Development of Management Efficiency of Local Administrative
Organizations in Phayao Province
ชาติชาย ศีติสาร 1* และ สุรเชษฐ ชิระมณี2
2

Chadchay Setisarn1* and Surachet Chiramanee2
บทคัดยอ

การศึกษาเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพะเยา
มีวัต ถุประสงค 2 ประการ คื อ 1) เพื่อศึ ก ษาปญหาการพั ฒนาประสิทธิ ภ าพการบริห ารจั ดการองคก รปกครอง
สวนทองถิ่นของจัง หวัดพะเยา 2) เพื่อศึก ษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภ าพการบริหารจัดการองคก รปกครอง
สวนทองถิ่นของจังหวัดพะเยา การศึกษานี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใชใน
การศึกษาคือ ขาราชการ ลูกจางและพนักงานจางสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดพะเยา จํานวน 2,880
คน โดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ไดขนาด
กลุมตัวอยางจํานวน 341 คน การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามแบบปลายปดและการสัมภาษณเชิงลึก โดย
สุ ม ตั ว อย า งแบบกํ า หนดสั ด ส ว น และแบบบั ง เอิ ญ วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได แ ก ค า ร อ ยละ
(percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการศึก ษาพบวา 1) ปญหาการพัฒนาประสิทธิภ าพการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นของ
จังหวัดพะเยา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.04) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ดานการอํานวยการ ( Χ = 3.04) รองลงมา คือ ดานการรายงานและประเมินผล ( Χ = 3.06) และดานที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ ดานการวางแผน ( Χ = 2.94) 2) แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นของจัง หวัดพะเยา ภาพรวมอยูใ นระดับมาก ( Χ = 4.05) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ดานการบริหารนโยบาย ( Χ = 4.17) รองลงมา คือ ดานการวางแผน ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
ดานอํานวยการ ( Χ = 4.06) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการประสานงาน ( Χ = 3.89) ขอเสนอแนะจาก
การศึก ษาคือ ควรศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาประสิทธิภ าพการบริหารจัดการโดยใชกรอบแนวคิดอื่น ๆ
เพิ่ม เติม เพื่อจะไดขอมูลที่มีความครอบคลุม มากขึ้น และควรศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภ าพการบริหาร
จัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ใกลเคียง เพื่อนํามาเปรียบเทียบหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ตอไป
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คาสาคัญ: การพัฒนา ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ

Abstract
The study on the development of management efficiency of local administrative organizations in Phayao
Province has had the following two objectives: 1) To study the problems of the development of management
efficiency of local administrative organizations in Phayao Province. 2) To study the guidelines for management
efficiency of local administrative organizations in Phayao Province. This research was conducted by using
quantitative research methods. The numbers of people engaged in the study are 2,880 government officials,
employees and staff under the local administrative organization of Phayao Province, using the tables of Krejcie
and Morgan by determining the level of 95% confidence. The sample group is 341 people. The data was collected
by using the closed-end questionnaires and in-depth interviews. The samples are randomly selected using
proportional assignments and accidentally. The data was analyzed by using the descriptive statistics which are
percentage, mean, and standard deviation.
The research results indicated as follows: 1) The overall problems of the development of management
efficiency of local administrative organizations in Phayao Province were at a moderate level (  = 3.04). While
considering each aspect, the aspect with the highest mean was directing (  = 3.04), followed by reporting and
evaluation (  = 3.06). And the aspect with the lowest mean was planning (  = 2.94). 2) The overall guidelines
for the development of management efficiency of local administrative organizations in Phayao Province were at a
high level (  = 4.05). While considering each aspect, the aspect with the highest mean was policy management
(  = 4.17), followed by planning, human resource management and directing (  = 4.06). And the aspect with
the lowest mean was coordinating (  = 3.89). Suggestions from this study were as follows: The problems and
guideline to improve the efficiency of the administration should be studied more in order to have more covered
information and the guideline to improve the local governing organization efficiency in the neighbor area should be
studied more in order to compare and find the solution to improve the efficiency in advance.
Keywords: Development, Efficiency, Management

บทนา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทภารกิจสาคัญในการส่งเสริมสนับสนุน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คาปรึกษา แนะนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
เข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ จึงได้มีการกาหนดระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของการ “ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” ตั้งแต่ปีง บประมาณ พ.ศ. 2549 และพัฒนาวิธีการ รูปแบบ หลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเรียกกันว่า “การประเมิน Core Team” หมายถึง
ทีม ประเมินที่กรมส่ง เสริม การปกครองท้องถิ่นได้มอบหมายให้จัง หวัดแต่งตั้ง บุคลากรของสานักงานส่ง เ สริม การ
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ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นทีมตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตาม ความคืบหน้าในการ
ดาเนินงาน แก้ไขจุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยนาผลการประเมินในปีที่ผ่านมาเป็น “ฐานข้อมูล” เทียบเคียง และนาผลการประเมิน มากาหนดแนวทางนโยบาย
โครงการเพื่อ ยกระดับ ศั กยภาพขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นในการดาเนิน งาน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บการ
ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง และในปี พ.ศ. 2558 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “การประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” (สถ - อปท) หรือ “Local Performance Assessment” (LPA) มีการพัฒนารูปแบบการประเมินให้
มีความสอดคล้องกับนโยบายสาคัญของรัฐบาล (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2561, สื่อออนไลน์)
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ
และด้านธรรมาภิบาล โดยผลคะแนนรวมเฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จะถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้น
ต่า ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทีมตรวจตรวจประเมินประสิทธิภาพระดับจังหวัดพะเยา ได้ออกตรวจการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 72 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2
แห่ง เทศบาลตาบล 33 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล 36 แห่ง จากผลการประเมิน ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยสามารถจาแนกตามระดับผลการประเมินแบ่งเป็น
ระดับดีเด่น 3 แห่ง ระดับดีมาก 47 แห่ง ระดับดี 21 แห่ง และระดับพอใช้ 1 แห่ง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง หมดถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผ ลการประเมินอยู่ใ นระดับดีเ ด่นมีจานวนน้อย
(สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา, 10 สิงหาคม 2561)
จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา เพือ่ จะนาผลที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดทาบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพืน้ ที่ตอ่ ไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัญหาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา
2.เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ จัง หวัด
พะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ PAMS-POSDCoRB จานวน 11 ด้าน ของวิรัช วิรัช นิภ า
วรรณ (2553) นามาปรับใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารนโยบาย ด้าน
การวางแผน ด้า นการบริหารทรั พ ยากรมนุษย์ ด้ านการอานวยการ ด้านการประสานงาน ด้านการรายงานและ
ประเมินผล และด้านงบประมาณ
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ตามแนวคิด PAMS-POSDCoRB ของ
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ และนามาปรับใช้
จานวน 7 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการบริหารนโยบาย
2. ด้านการวางแผน
3. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการอานวยการ
5. ด้านการประสานงาน
6. ด้านการรายงาน และประเมินผล
7. ด้านงบประมาณ

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
จังหวัดพะเยา

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการดาเนินการตามระเบียบวิธวี จิ ัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการ ลูก จ้างและพนัก งานจ้าง สังกั ดองค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา จานวน 72 แห่ง รวมทั้งสิ้น 2,880 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากการกาหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้ตาราง
สาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (อ้างอิงใน ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา ชานิประศาสน์ ,
2547, หน้า 227) โดยกาหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 341 คน
การเลือกกลุ่ ม ตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลัก ความน่าจะเป็น (Non–probability Sampling) และใช้วิธีก ารสุ่ ม
ตัวอย่างโดยการกาหนดสัดส่วน (Quota Sampling) ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ ตามจานวนกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนีใ้ ช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น
3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิก ารศึกษา ประเภทของตาแหน่ง
และระยะเวลาในการทางาน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกั บปัญหาการพัฒนาประสิทธิภ าพการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย 7 ด้าน
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย 7 ด้าน
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ในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 ใชลัก ษณะคําถามแบบมาตราสวน กําหนดระดับของความคิดเห็นออกเปน
5 ระดับ ตามมาตราวัดแบบลิเคิรท (Likert Scale) (เพ็ญแข แสงแกว, 2540, หนา 80 – 81)
นอกจากนี้ ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In depth interview) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากนายก
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทุง กล ว ย นายกองค ก ารบริ หารส ว นตํ า บลเชี ย งแรง นายกเทศมนตรีตํ า บลงิ ม และ
ผูอํ านวยการกลุ ม งาน/หั วหน ากลุม งาน/หั วหนา ฝา ย จากสํา นัก งานส ง เสริม การปกครองทอ งถิ่ น จัง หวั ดพะเยา
รวมจํานวน 8 คน
3. การสรางและตรวจสอบเครื่องมือ
ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
3.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวของจากเอกสารตํารา บทความวิชาการ เพื่อใชเปนแนวทาง ในการ
สรางแบบสอบถามใหครอบคลุม ขอบเขตการศึก ษาวิจัย จํานวน 7 ดาน ไดแก ดานการบริหารนโยบาย ดานการ
วางแผน ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ดานการอํานวยการ ดานการประสานงาน ดานการรายงานและประเมินผล
และดานงบประมาณ
3.2 นําเครื่อ งมือที่ส รางเสร็จเรีย บรอยแลวเสนออาจารยที่ปรึก ษาการศึก ษาค น ควาด วยตนเอง เพื่ อ
ตรวจสอบโครงสราง คําถาม การใชสํานวนภาษา และความครอบคลุมในเนื้อหาสาระ และนํามาปรับปรุงแกไข ใหมี
ความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
3.3 นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา โดยใชแบบวัดดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency: IOC) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2554, หนา 241 – 242)
3.4 นําแบบสอบถามที่ผานการแกไขจากผูเชี่ยวชาญไปหาคาความเชื่อมั่น โดยนําไปทดสอบ (Try out) กับ
ประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง แตมีคุณลักษณะใกลเคียงกับ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ขาราชการสํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดพะเยา จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตร การหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach's alpha) (อางอิงใน องอาจ นัยพัฒน, 2549, หนา 151) ไดคาความเชื่อมั่นที่
ระดับ 0.937
3.5 ผู วิ จั ย ได แ ก ไ ขปรั บ ปรุ ง แบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ ที่ ผ า นการตรวจสอบ ความถู ก ต อ ง
จากอาจารยที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญเรียบรอยแลว จากนั้นนําไปจัดพิมพเปนแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณฉบับจริง
เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอมูลที่ไ ดจากการตอบแบบสอบถามกับกลุม ตัวอยาง
จํานวน 341 คน ไดแก ขาราชการ ลูกจางและพนักงานจางสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดพะเยา และ
การสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและทีมประเมินประสิทธิภาพของจังหวัดพะเยา
4.2 ขอ มู ลทุ ติ ยภู มิ (Secondary Data) เป นข อ มูล ที่ ไ ดจ ากการศึก ษารวบรวมจากเอกสาร ตํา รา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนาวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเพื่อหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) วิเคราะหขอมูลเชิงคุณ ภาพ เพื่อสรุปรวบรวมความคิดเห็น แลวนําเสนอ
ตามประเด็นหลัก
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ผลการศึกษา

จากการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภ าพการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดพะเยา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 52.49 สวนใหญมีอายุ 41 - 50 ป คิดเปนรอยละ
32.26 รองลงมาคือ อายุ 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 26.39 สวนใหญ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ
55.43 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 26.10 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเ ปนขาราชการ
คิดเปนรอยละ 69.50 รองลงมา เปนลูกจาง/พนักงานจาง คิดเปนรอยละ 30.50 และสวนใหญมีระยะเวลา ในการ
ทํางาน 20 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 24.63 ปญหาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นของจังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.04) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดาน
อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือดานการอํานวยการ ( Χ =
3.17) รองลงมา คือ ดานการรายงานและประเมินผล ( Χ = 3.16) ดานการงบประมาณ ( Χ = 3.06) ดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ( Χ = 3.03) ดานการประสานงาน ( Χ = 2.96) ดานการบริหารนโยบาย ( Χ = 2.95) และดานการ
วางแผน ( Χ = 2.94) สําหรับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคก รปกครองสวนทองถิ่นของ
จังหวัดพะเยา โดยรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.05) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมากเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการบริหารนโยบาย ( Χ = 4.17) รองลงมา คือ ดานการ
วางแผน ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ดานอํานวยการ ( Χ = 4.09) ดานการรายงานและประเมินผล ( Χ = 4.07)
ดา นการงบประมาณ ( Χ = 3.98) และด า นการประสานงาน ( Χ = 3.89) จากการสั ม ภาษณ ป ญ หาการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดพะเยา ดานการอํานวยการ พบวา การมอบ
อํานาจในการปฏิบัติง านของผูบริหารองคก รปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องสําคัญที่เ กี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
งบประมาณ ยัง อยูใ นดุลยพินิจของผูบริหารเปนสวนใหญ และการกําหนดโครงสรางสวนราชการภายในองคก ร
ปกครองส ว นท องถิ่ น แต ล ะประเภทมี ไ ม เ หมื อ นกัน บางครั้ ง ทํ าให ก ารมอบหมายงานไม ชั ด เจน และไม ต รงกั บ
ความสามารถของผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา อาจส ง ผลกระทบต อ ความสํ า เร็ จ ในการทํ า งาน และแนวทางการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดพะเยา ดานการบริหารนโยบาย พบวา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นควรเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานและประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
เพื่อรับทราบปญหา ความตองการของประชาชนอยางแทจริง อันนําไปสูการจัดทําบริการสาธารณะเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

สรุปผลและอภิปรายผล

การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดพะเยา
สามารถนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังนี้
1. ปญหาการพัฒนาประสิทธิภ าพการบริหารจัดการองคก รปกครองสวนทองถิ่นของจัง หวัดพะเยา จาก
ผลการวิจัยพบวา
ดา นการอํ า นวยการพบวา องคก รปกครองส ว นท องถิ่ นขาดการประชาสั ม พั น ธข า วสารและผลการ
ดําเนินงานใหประชาชนและเจาหนาที่ในหนวยงานไดรับทราบ ประเด็นปญหาสวนหนึ่งมาจากการกําหนดโครงสราง
สวนราชการภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทมีไมเหมือนกันสงผลใหบางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไมมีเจาหนาทีผูรับผิดชอบงานดานประชาสัมพันธ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ มัทนา เตโช (2557) ที่ไดศึกษาเรื่อง
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การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลพระยืนมิ่งมงคล จังหวัดขอนแกน พบวาการดําเนินงานดานการ
ประชาสัมพันธยังไมมีเปาหมายและแบบแผนที่ชัดเจน ประกอบกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธยังไมมีสวน
งานหรื อ บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบงานประชาสั ม พั น ธโ ดยตรง และยั ง ไม ไ ด รั บ การเข า อบรมเกี่ ย วกั บ งานด า นการ
ประชาสัมพันธ และสอดคลองกับการศึกษาของ วารุต มาลาแวจันทร (2559) ที่ไดศึกษาแนวทางการสงเสริม การมี
สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเ ก็ต พบวา
ประชาชนไมทราบขอมูลขาวสาร และการประชาสัมพันธใหเขามามีสวนรวมไมทั่วถึง ควรปรับปรุงวิธีการแจงขอมูล
ขาวสาร และการประชาสัมพันธใหกวางขวางมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบหอกระจายขาวเสียงตามสาย และการ
ประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เพื่อแจงขาวสารกิจกรรมและผลการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีระหวาง
ประชาชนและหนวยงานมากขึ้น
ดานการรายงานและประเมินผล พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมเล็งเห็นถึงความสําคัญและความ
จําเปนของการรายงานและประเมินผลภายในหนวยงาน และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมไดนําขอมูลจาก
การประเมินผลไปใชการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนตอประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง
ดานงบประมาณ พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ เนื่องจาก
การดํ าเนิน ภารกิ จต าง ๆ จํ าเปน ตอ งมี ง บประมาณเพื่ อเปน คา ใช จา ย ประกอบกับ องคก รปกครองส วนทอ งถิ่ น
ขาดศักยภาพในการหาแหลงงบประมาณจากหนวยงานอื่นมาสนับสนุนการจัดบริก ารสาธารณะ ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ ศุภกิจ เสนนอก (2558) ที่ไดศึกษาการพัฒนาประสิทธิภ าพการรับเรื่องราวรองทุกขผานศูนยดํารง
ธรรมอําเภอ: กรณีศึกษาอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พบวาศูนยดาํ รงธรรมอําเภอหนองเสือไมมีงบประมาณเปน
ของตนเองตองเบิกจายงบประมาณรวมกับงบบูรณาการของอําเภอหนองเสือที่ไดรับการจัดสรรจากกรมการปกครอง
หรือตองรอการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานจังหวัด ทําใหงบประมาณมีอยูอยางจํากัด สงผลใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางยากลําบาก ไมมีความตอเนื่อง ผูปฏิบัติงานขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ดานทรัพ ยากรมนุ ษย พบว า องคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ไมไ ดมีก ารส ง เสริม ใหบุค ลากรเข ารับ การ
ฝก อบรมเพื่อเพิ่ม พูนความรู และความสามารถอยางเพียงพอ ประกอบกับผูบริหารองคก รปกครองสวนถิ่นและ
บุคลากรในหนวยงานขาดความรูความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และขาดการสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรในองคกรไดเขารับการฝกอบรม หรือเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น เพื่อจะไดนําความรูมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหดีมากขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ ศิริวัฒน เปลี่ยนบางยาง (2558) ไดศึกษาประสิทธิผลของการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา การปฏิบัติงานของเจาหนาที่
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สว นใหญ เ ปน เรื่อ งการให ค วามรู และการฝก อบรมที่ ไ ม พ อเพี ยงและไม ทั่ว ถึ ง และ
สอดคลองกั บการศึก ษาของธัญญารัตน สหศั ก ดิ์กุ ล (2559) ไดศึก ษาปจ จัยที่มี ผ ลต อความสําเร็จในการพัฒนา
คุณ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ: กรณีศึกษา กรมเจาทา พบวา การสงเสริม การเรียนรู อบรม เพิ่มพูนทักษะที่
จําเปนใหแกบุคลากร ยังไมเพียงพอ เนื่องจากขาดการสงเสริมจากผูบังคับบัญชา และจํานวนผูที่ไดรับการคัดเลือกให
มีสิทธิ์ไปอบรมมีจํานวนนอย และการอบรมสวนใหญเปนการอบรมกับหนวยงานภายใน และสอดคลองกับการศึกษา
ของสัณ หกฤษณ บุญชวย (2561) ที่ไ ดศึก ษาการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
ปองกันอาชญากรรมในเขตภาคกลาง พบวา บุคลากรภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดความรูความเขาใจใน
ระเบียบ ขอกฎหมาย หากเปนขาราชการประจําในระดับบริหารจะเปนปญหาที่ใหญอยูพอสมควรเพราะเปนผูมีหนาที่
โดยตรงในการนํานโยบายของขาราชการการเมืองไปสูการปฏิบัติเพราะในความเปนจริงขาราชการเมืองมาจากการ
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เลือกตั้งของประชาชนโดยตรง จึงตองดําเนินนโยบายที่เนนประชานิยมเปนสําคัญประกอบกับขาราชการการเมือง
เหลานี้มักขาดความรูในระเบียบขอราชการตาง ๆ จึงดําเนินนโยบายตามความพึงพอใจของประชาชนเปนหลัก
ดานการประสานงาน พบวา การขจัดความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมไดรับการ
แกไขเทาที่ควร และการทํางานรวมกันระหวางกอง/ฝายขาดการบูร ณาการและการประสานงานในหนวยงาน อาจ
สงผลใหเกิดความขัดแยงภายในหนวยงานเกิดขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สัณหกฤษณ บุญชวย (2561) ที่ได
ศึกษาการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการปองกันอาชญากรรมในเขตภาคกลาง พบวา
การประสานงานกับหนวยงานภายนอกตองอาศัยวิธีการของระบบราชการที่มีความซับซอน และปญหาในเรื่องความ
กังวลขององคก รปกครองสวนทองถิ่นตอขอระเบียบ กฎหมาย และการทําหนาที่ในการตรวจสอบของหนวยงานที่
เกี่ยวของ
ดานการบริ หารนโยบาย พบวา องคก รปกครองสว นทองถิ่นกํา หนดนโยบายที่ไ ม สอดคลองกั บความ
ตองการของประชาชน ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขอจํากัดของอํานาจหนาที่ตามที่ก ฎหมายของ
องคก รปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทไดกําหนดไว ซึ่ง อาจมีผ ลนําไปสูการกําหนดนโยบายเพื่อจัดทําบริก าร
สาธารณะที่ไ มสอดคลองตอบสนองตอความตองการของประชาชน และสอดคลองกับการศึกษาของ สัณหกฤษณ
บุญชวย (2561) ที่ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการปองกันอาชญากรรม
ในเขตภาคกลาง พบวา การขาดความชัดเจนในกฎหมายทีก่ ําหนดภารกิจ บทบาทและหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในดานการปองกันอาชญากรรม และหรือรักษาความสงบเรียบรอยตาง ๆในชุมชน ไมไดกําหนดชัดเจนวาสิ่งใด
ดําเนินการไดสิ่งใดไมสามารถดําเนินการได เมื่อไดดําเนินการไปแลวมักถูกหนวยตรวจสอบทักทวงถึงภารกิจหนาที่
และอาจถูกใหมีการเรียกคืนงบประมาณแผนดินจากโครงการดังกลาว
ดานการวางแผน พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีการนําผลจากการปฏิบัติงาน มาปรับปรุง การ
วางแผนใหมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานขาดการลงพื้นที่เพื่อสํารวจปญหาและ
ความตองการของประชาชน เนื่องจากผูปฏิบัติงานที่มีการโยกยายเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหการทํางานขาดตอเนื่อง
และที่ผานมาผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมใ หความสําคัญ ติดตามในเรื่องของการวางแผน เพียงแตใ ห
เจาหนาที่ดําเนินการเพียงลําพัง
2. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภ าพการบริ หารจัดการองคก รปกครองสวนทองถิ่ นของจัง หวัดพะเยา
จากผลการวิจัยพบวา
ดานการบริหารนโยบาย พบวา องคก รปกครองสวนทองถิ่นตองยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของทาง
ราชการ และกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนและการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสว น
รวมในการกําหนดนโยบาย ซึ่ง สอดคลองกับการศึก ษาของ บุญฤทธิ์ เพ็ช รวิศิษฐ (2556) ที่ไดศึกษาศัก ยภาพการ
บริหารการพัฒนาของเทศบาล : กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแกน พบวา นายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลนคร
ขอนแกนไดใชกลยุทธการบริหารที่เนนการมีสวนรวมของประชาชนเปนหลัก เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในฐานะ
เจาของบานเปนผูตัดสินใจ โดยเทศบาลนครขอนแกนปฏิบัติหนาที่เ สมือนเปนผูนําความคิดเห็น ขอเสนอแนะของ
ประชาชนไปสูการปฏิบัติ และทีส่ ําคัญมอบใหชุมชนเปนผูรับผิดชอบดําเนินการดวยตนเอง จากการกําหนดวิสัยทัศน
ที่กําหนดบทบาทใหประชาชนเปนผูแสดงมากขึ้นสงผลใหประชาชน เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการสาธารณะ
หลากหลายรูปแบบ และสอดคลองกับการศึกษาของนารีลักษณ ศิริวรรณ (2561) ที่ไดศึกษาการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ กรณีศึกษาหนวยงานที่ไดรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 ดานการมุงเนน
ผูรับบริก ารและผู มีสวนไดสว นเสีย พบวา กระบวนงานสําคัญ ที่ขับเคลื่อนการดําเนิ นงาน คือการเป ดโอกาสให
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ประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อยกระดับการดําเนินการใหมีความโปรงใส และเปนที่ไววางใจของ
ประชาชน เชน การใหขอมูลเกี่ยวกับนโยบาย แผนการดําเนินงาน การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แสดงขอคิดเห็น และเขามาติดตามผลการดําเนินงานในรูปแบบตาง ๆ
ดานการวางแผน พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรนําผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงการวางแผน ใหมี
ความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีการมอบหมายเจาหนาที่ ใน
ทํางานอยางชัดเจน และคอยกําชับ ติดตามใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานลงพื้นที่สํารวจปญหา และบริบทของสภาพสังคม
เพื่อนํามาสูการวางแผนที่ตอบสนองตอวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมี
ความจริงใจในการปฏิบัติตามแผนที่ไดกําหนดไว และเปดโอกาสใหประชาชนที่เกี่ยวของเขาไปมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและแผนในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2558) ที่ไดอธิบาย
ความหมายการวางแผนตามแนวคิด PAMS – POSDCoRB ไววาการดําเนินงานอยางเปนระบบ เพื่อกําหนดอนาคต
ของหนวยงานของรัฐ เชน ดําเนินการอะไร (what) ที่ไหน (where) อยางไร (why) เมื่อใด (when) และใคร (who) และมี
ความหมายครอบคลุมไปถึงการบริหารที่เกี่ยวกับระดับของการวางแผนประเภทของแผน และกระบวนการวางแผน
ของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ เชน การจัดทําแผนพัฒนาของหนวยงาน การนําขอมูลเทคโนโลยีมาใชใน
การวางแผน การมีสวนรวมในการวางแผน การวางแผนอยางเปนระบบที่สามารถนําไปปฏิบัติไ ด การนําแผนไป
ปฏิบัติการติดตามประเมินผลแผน และสอดคลองกับการศึกษาของสุทธชัย เดชสุวรรณนิธิ (2557) ที่ไดศึกษาการ
พั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของโรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร พบวาการวางแผนกลยุทธ มีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการดําเนินชัดเจน เพื่อศึกษาสภาพ
ปจจุบัน และความตองการในการดําเนินงานจากผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวน มีการกําหนดเปาหมายและแนวทางในการ
ดําเนินงานที่มีการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาและการสรางเครือขายความรวมมือในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษากับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย พบวา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีความรูความสามารถ
ดานการบริหารทรัพ ยากรมนุษย และมีการมอบหมายงานใหตรงตามความสามารถ และตําแหนง หนาที่ รวมทั้ง
สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเขารับการฝกอบรม สงเสริมใหมีการสอบชิงทุนเพื่อศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และ
ภายในหนวยงานควรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสอดคลองแนวคิดของวิทยากร เชียงกูล (2543) ที่ไดอธิบายความหมายของประสิทธิภาพ วาเปนผลงานของคนงาน
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งใชเปนเครื่องวัดวามีการใชทรัพยากรขององคกรอยางเหมาะสมเพียงใด และสอดคลองกับ
การศึกษาของบุญธรรม พรเจริญ (2556) ที่ไดศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจและการพัฒนาตนเองที่มีผลตอประสิทธิภาพ
ในการทํางานของพนัก งานบัญชีในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ยแหง ประเทศไทย พบวา แนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานอยางเรงดวน คือ การจัดระบบสวัสดิการใหเอื้อประโยชน ตอพนักงานมี
การสนับสนุนทุนการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และสอดคลองกับการศึกษาของฐิติพร ธรรมโหร (2557) ที่ไดทําศึกษา
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริก ารผูสูง อายุ พบวา หนวยงานมีผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการเพื่อ
ใหบริก ารผูสูง อายุ และมีก ารกําหนดผูรับผิดชอบในแตละขั้นตอนในสวนราชการอยางชัดเจน มีก ารกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานในการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน และหนวยงานมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการ
ใหบริการผูสูงอายุ และสามารถปฏิบัติงานที่สามารถทดแทนกันได สอดคลองกับการศึกษาของเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์
(2558) ที่ไ ดศึก ษาปจจัยที่มีผ ลตอความสําเร็จในการบริหารจัดการสมาคมกีฬ าแหง ประเทศไทย พบวาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกันสูงที่สุด คือ ปจจัยดานการพัฒนานักกีฬากับระดับความสําเร็จของสมาคมกีฬา โดยสมาคมกีฬาได
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สงเสริมใหนักกีฬาเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถและประสบการณก ารบริหารองคกรกีฬาหรือ
เพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับกีฬา และมีก ารสง นักกีฬาเขารวมแขงขันเพื่อพัฒนาทัก ษะ ความสามารถ และการแขง ขัน
ตลอดจนมีแผนพัฒนานักกีฬาอยางตอเนื่องเปนระบบ และสอดคลองกับการศึกษาของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558)
ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี พบวา ดาน
โครงสร า งและความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านนั้ น ถื อ ว า เป น สิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาหรื อ ยกระดั บ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของบุ คลากร ถ า องค ก ารมี ก ารกํ า หนดโครงสร า งได อย า งชั ด เจนและตรงตาม
รายละเอียดของงานยอมสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและองคกรเปนอันมาก
ดานอํานวยการ พบวา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเปนผูบริหารแบบมืออาชีพ ความเปนผูนํา
ในการบริหารงาน และในการปฏิบัติงานควรลดขั้นตอนและระยะเวลาการทํางานใหสั้นลง โดยมีการมอบหมายหนาที่
ความรับผิดชอบใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ เปนผูปฏิบัติราชการแทน กรณีหากเปนเรื่องที่สําคัญเรงดวนใหมี
การรายงานใหทราบ ควรมีก ารประชุมระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานเปนประจําทุกเดือน เพื่อรับทราบปญหา
อุปสรรคในการทํา งาน และรว มกั นเสนอแนวทางแก ไ ขปญ หาระหวา งผู บริ หารองค ก รปกครองส วนทอ งถิ่ นกั บ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ธณัฐพล ชะอุม (2558) ที่ไดศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการที่มี ผล
ตอประสิทธิผลของเทศบาลตําบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย พบวาปจจัยดานภาวะผูนํา มีระดับการปฏิบัติงาน
มาก เพราะผู บ ริ หารมี ความมุง มั่ น ในความสํ า เร็ จ มีค วามสามารถในการสร า งความไว ว างใจต อองค ก ารและ
ผูปฏิบัติง านมีความสามารถในการกระตุนผูปฏิบัติง านดวยการใหคําแนะนํา ชวยเหลือ สนับสนุน ยกยองยอมรับ
ใชหลักเหตุผลในการบริหาร มีความสามารถในการเสริมสรางการเรียนรูภายในองคการ และกระตุนการสรางองค
ความรูใหมที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง สรางขวัญและกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานสําเร็จ
ดานการรายงานและประเมินผล พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรใหความสําคัญ และความจําเปน
ของการรายงานและประเมินผลภายในหนวยงาน และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองนําผลการประเมิน
มาใช ป ระกอบการพิ จ ารณาตอบแทนความดี ค วามชอบแก ผู ป ฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ สร า งแรงจู ง ใจในการทํ า งานให มี
ประสิทธิภาพ และใหความสําคัญ ติดตามการทํางานอยูเ สมอ เพื่อใหผูปฏิบัติงานเกิดความกระตือรือรนในการทํางาน
ซึ่งสอดคลองกับ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2558) ที่กลาววาการรายงานเปนวิธีการควบคุมวิธีหนึ่ง โดยทั่วไปในหลักการ
บริหารสมัยใหม นอกเหนือจากการควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของหนวยงาน และหนวยงานยัง มีหนาที่ทํา
รายงานเสนอผลการดําเนินงานใน 2 ลัก ษณะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรายงานผูบัง คับบัญชาตามลําดับ และการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตอสภาหรือประชาชน
ด า นการงบประมาณพบว า การใช จ า ยงบประมาณขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ควรคํ า นึ ง ถึ ง
ความประหยัด ความคุม คา และเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานและประชาชน ประกอบกับผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นควรมีวิสัยทัศนในการมองหาแหลงงบประมาณเงินอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ เพื่อเปนชองทางใน
การจัดบริการสาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนกําชับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานจัดเก็บ
รายได เพิ่ม ชอ งทางการจั ดเก็ บใหมี ร ายรับ เพิ่ม ขึ้น ซึ่ง สอดคล องกั บทิ พ วรรณ เมฆสวรรค (2538) ที่ ไ ดอ ธิบ าย
ความหมายของประสิท ธิภ าพไววา เปนสิ่ง ที่วั ดไดหลายมิ ติ โดยมิติด านคาใชจ าย หรือตน ทุนการผลิต เปนการใช
ทรัพยากรการบริหาร ไดแก ทรัพยากรคน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยูอยางประหยัดใหเกิดความคุมคา และเกิดการ
สูญเสียนอยที่สุด
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ดานการประสานงาน พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ อยาง
เปนระบบ และสงเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสรางสัมพันธไมตรี เพื่อลดชองวางความขัดแยงในหนวยงาน เนนการ
ทํางานบูรณาการระหวางกอง/ฝาย เพื่อมุงหมายสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของหนวยงาน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของวิทยา ราชแกว (2558) ที่ไ ดศึก ษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติง านของตํารวจฝาย
สืบสวน กองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดรอยเอ็ด พบวา การประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ มีความ
จําเปนอยางยิ่ง ควรมีการจัดอบรมสัมมนาระหวางหนวยงานที่มีความเกี่ยวของทั้งภายใน และภายนอกหนวยงาน เพื่อ
เปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่ทําใหเกิดการทํางานแบบบูรณาการ ลดปญหาและอุปสรรคในการทํางานระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูบริหารองคก รปกครองสวนทองถิ่นควรมีก ารนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ นการประชาสัม พันธ
การบริหารงานใหแกเจาหนาที่ และประชาชนไดรับทราบ
2. ผูบริ หารองคก รปกครองสว นทองถิ่ นควรจั ดทําคําสั่ ง การมอบอํานาจการตั ดสินใจใหแกเ จาหนา ที่
ทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) เพื่อลดขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึก ษาปญหา และแนวทางการพัฒนาประสิทธิภ าพการบริหารจัดการโดยใชก รอบแนวคิดอื่น ๆ
เพิ่มเติม เพื่อจะไดขอมูลที่มีความครอบคลุมมากขึ้น
2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่
ใกลเคียง เพือ่ นํามาเปรียบเทียบหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพตอไป

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เนื่องจากผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก
รองศาสตราจารย ดร.สุร เชษฐ ชิร ะมณี อาจารยที่ปรึก ษาที่ไ ดใ หคําปรึก ษา แนะนํา สรางแรงกระตุน และแกไ ข
ขอบกพรองตาง ๆ ของการวิจัยดวยความเอาใจใสมาโดยตลอด จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ
จึงขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยเปนอยางสูง
ขอขอบพระคุณ คณาจารยหลัก สูตรรัฐประศาสตรศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ที่ไ ด
ประสิทธิ์ประสาทความรูตลอดระยะเวลาการศึกษา ผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ใหความเมตตาในการตรวจสอบเครื่องมือ
การวิจัย ใหคาํ แนะนําเนื้อหาใหมีความสมบูรณมากขึ้น ตลอดจนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขาราชการ และ
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพะเยา และสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดพะเยาที่ได
กรุณาใหขอมูลอันเปนประโยชนตอการวิจัยในครั้งนี้
สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่เปนกําลังใจสําคัญใหตั้งใจศึกษาจนประสบความสําเร็จ พอและ
แมผูที่เปนพลังที่สําคัญยิ่งในชีวิต
คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ขอมอบเปนกตัญูกตเวทิตา แดบุพการี
บูรพาจารยและผูมีพระคุณทุกทาน
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การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของพนักงานสายวิชาการ
และสายสนับสนุนในการจัดการขยะมูลฝอยและ เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของพนักงานสายวิชาการและสาย
สนับสนุนในการจัดการขยะในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานสายวิชาการ
และสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 1,827 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 301 คน โดยใชแบบสอบถาม 5
ขั้นตอน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ประมวลผล หาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และคาสถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) ผลการศึกษา พนักงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา การมีสวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของพนักงานในภาพรวมระดับความคิดเห็นการแปล
ความของประเด็นการมีสวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของพนักงานอยูในระดับทําบางครั้ง เมื่อพิจารณารายดาน
ดานความรวมมือแกไ ขปญหา สวนใหญพบวา บอกหรือตัก เตือนเจาหนาที่ ที่จัดเก็บขยะหกเลอะเทอะ รองลงมา
เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาขยะใหแกมหาวิทยาลัยหรือ ชักชวนเพื่อนรวมงานใหชวยกันดูแลเรื่องปญหาขยะมูลฝอย
ในหนวยงานแจงมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานทันทีที่รถขยะไมมาเก็บตามเวลาและรวมใหขอมูลเรื่องปญหาขยะเมื่อ
มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานมีการนัดประชุม ตามลําดับ ดานการรวมปฏิบัติ สวนใหญพบวา เขารวมกิจกรรมรักษา
ความสะอาดที่มหาวิทยาลัยและหนวยงานจัดให รองลงมาแยกขยะกอนทิ้ง แยกขยะเปยกใสถุงปดเรียบรอย และทิ้ง
ขยะในที่วางหรือขางทางตามลําดับ และดานการรวมลดปริมาณขยะมูลฝอย สวนใหญพบวา นําถุงพลาสติกหูหิ้วที่ยัง
มีสภาพดีกลับมาใช รองลงมาแยกเศษกระดาษและเศษโลหะขวดแกว ขวดพลาสติก เก็บไวขาย รองลงมานําขวด
น้ําเปลาที่ใชหมดแลวมาลางทําความสะอาดแลวนําไปใชประโยชนอยางอื่น และพกขวดน้ําเปลาหรือแกวน้ําสวนตัวมา
ใช ที่ ทํ า งานตามลํ า ดั บ สมมุ ติ ฐ าน พนั ก งานสายสนั บ สนุ น มี ส ว นร ว มในการคั ด แยกขยะ แตกต า งกั น ผลการ
เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการกําจัดขยะ จําแนกตามระดับ สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยใชสถิติทดสอบ
คาสถิติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=0.001)
คําสําคัญ: การมีสวนรวม การจัดการขยะ พนักงานมหาวิทยาลัย
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Abstract

This study is a survey research. The purpose of this study is to the participation of academic staff and
support lines in solid waste management and compares the participation of academic staff and support lines in
waste management in University of Phayao. The population used in this study is academic staff and support lines
University of Phayao, 1,827 people. Sample group of 301 people, using a 5- step questionnaire to analyze data
by using statistical software program to calculate the percentage, mean, standard deviation and the statistics used
to test the hypothesis One-way analysis of variance ( One-way Anova). Education results of Phayao University
employees Participation in the waste sorting of employees in the overall level of opinion, interpretation of the
participation issues in the separation of solid waste of employees at some level When considering each aspect
Cooperation in solving problems Most found Tell or warn the officer That is spilled and spilled Subsequently,
suggesting solutions to waste problems for the university or nviting colleagues to help take care of the garbage
problem in the agency, inform the university or agency as soon as the garbage truck does not collect on time and
provide information on garbage problems when the university or agency has a meeting. In the order of cooperation Most found Participate in cleaning activities at universities and agencies. Subsequently, separate the
garbage before leaving. Separate the wet wastes into the bag. And dumping garbage in a vacant space or way
And the reduction of waste Most found Bring back plastic bags that are in good condition Followed by separating
waste paper and scrap metal, glass bottles Plastic bottles stored for sale Subsequently, take a bottle of empty
water that has been used to wash and then use it for other uses. And carry a bottle of water or a personal glass
Hypothesis support staff Participate in different waste sorting, comparison results, participation in garbage disposal.
Classified by level Academic and support lines By using statistics to test statistics With statistical significance at the
level 0.05 (P=0.001).

Keywords: participation, Waste management, University staff

บทนํา
ปจจุบันประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นของอัตราประชากร การขยายตัวดานเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม
และความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหในประเทศไทยประสบปญหาเรื่องมลภาวะ โดยเฉพาะเรือ่ งของขยะมูลฝอยที่
เพิ่ม จํานวนมากขึ้นทุ ก ป ซึ่ง ปราณี เอี่ยมลออภัก ดี (2550) ไดใ หความหมายทั่ว ไปของคําว ามูล ฝอย ครอบคลุ ม
กวางขวางซึ่งอาจรวมถึงของเสียหรือวัสดุเหลือใชที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย หรือกระบวนการผลิตของเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม เชน มูลฝอยในชุมชน หรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ เปนตน จากสภาพ
ปญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้นทุกป อีกทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยกลับไมไดกําจัดแบบถูกสุขลักษณะ เชน การกองไวกลางแจง
การเผา การฝงที่ไมถูก หลักสุขาภิบาล ซึ่ง ปญหาเหลานี้ตองเรงแกไ ข เพราะจะมีผ ลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
มนุษย ทั้งโดยทางตรงและทางออม ทั้งนี้เนื่องจากขยะมูลฝอยเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงนําโรค
ขยะมูลฝอยทําใหเกิดกลิ่นเหม็นและกอใหเกิดความรําคาญ เกิดมลพิษแกอากาศ ขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไวในเขตชุมชน
หรือที่กองทิ้งไวในแหลงกําจัดซึ่งไมมีการฝงกลบ หรือขณะที่ทําการเก็บขนโดยพาหนะที่ไมมีการปกปดอยางมิดชิด สง
กลิ่นเหม็นนารังเกียจออกมา เศษชิ้นสวนของขยะมูลฝอยจะสามารถปลิวไปในอากาศ ทําใหเ กิดความสกปรกแก
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บรรยากาศ และความสกปรกใหกับบริเวณขางเคียงได นอกจากนี้ขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไวนาน ๆ จะมีกาซที่เกิดจาก
การหมักขึ้น ไดแกกาซชีวภาพ ซึ่งติดไฟหรือเกิดระเบิดขึ้นได และกาซไขเนา (กาซไฮโดรเจนซัลไฟด) ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม ทําใหเกิดการปนเปอนของพื้นดิน การปองกันและการแกไขปญหาของขยะมูลฝอย
เริ่ม ตนดวยการสรางจิตสํานึกแกม นุษยใหรูจัก รับผิดชอบในการรัก ษาความสะอาดทั้งในบานเรือนของตัวเอง และ
ภายนอกบาน ไมวาจะเปนถนนหนทาง สถานที่ทํางาน หรือที่สาธารณะอื่น ๆ ใหรูจักทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะใหเปน
ที่เปนทาง ไมมักงายทิ้งขยะเกลื่อนกลาด เมื่อคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เขามาแกปญหาประเทศ รัฐบาล
พลเอกประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา ให ค วามสํ า คั ญ ของจั ด การป ญ หาสิ่ ง แวดล อ ม โดยมุ ง เน น ให มี ก ารจั ด การ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ การสง เสริม และรัก ษาคุณ ภาพสิ่ง แวดลอมใหค วบคูไ ปกับการพั ฒนาเศรษฐกิจ และสัง คม
เนื่องจากปญหาขยะเปนปญหาสําคัญระดับประเทศ จึงกําหนดนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศโดยใหทุก
จังหวัดจัดการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ตนทาง
ปจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยาประสบปญหาดานสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมมากขึ้น สงผลกระทบตอบุคลากรทั้ง
ทางตรงและทางออม ปญหาเรงดวนของมหาวิทยาลัยในขณะนี้คือ การจัดหาที่ทิ้งขยะใหเพียงพอตอปริมาณขยะที่เพิ่ม
มากขึ้นทุกวัน และกระบวนการเก็บรวบรวมการขนยาย เนื่องจากในมหาวิทยาลัยพะเยามีพื้นที่ขนาดใหญ ในบางพื้นที่
จึง ประสบปญหาการขนขยะออกจากจุดรวบรวมขยะ ทําใหเกิดความลาชาในการเก็บขนขยะและเกิดกลิ่น เหม็น
รบกวนการทํางานและการเรียนการสอน
ผูวิจัยจึงใหความสนใจในการแกไขปญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นวาตนเหตุหรือผูกอใหเกิดขยะมูลฝอยเหลานั้นมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้อยางไรและหากบุคลากรมีความรูความเขาใจ มีความตระหนัก ถึง ผลเสียที่เ กิดขึ้น
ตามมาจากการจัดการขยะไมถูกวิธี และมีจิตสํานึกถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการมีจิตสํานึกที่เขามาสวน
รวมในการบริหารจัดการขยะ เพื่อใหพฤติกรรมการทิ้งและการจัดการขยะมูลฝอยกอนที่จะนําไปทําลายจะสามารถ
แกไขปญหาไดหรือไม การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในประเด็นการมีสวนรวมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ในการ
จัดการขยะมูลฝอยเพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยพะเยาใหเกิดเปนรูปธรรม

วัตถุประสงคการศึกษา
1.เพื่อศึก ษาระดับการมีสวนรว มของพนัก งานสายวิ ช าการและสายสนับ สนุนในการจัดการขยะมูลฝอย
ในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา
2.เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของพนัก งานสายวิช าการและสายสนับสนุนในการจัดการขยะในสัง กัด
มหาวิทยาลัยพะเยา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรตน
ขอมูลสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ตําแหนง

ตัวแปรตาม

- การมีสวนรวมและการจัดการขยะมูลฝอย
- ความคิดเห็นของการคัดแยกขยะมูลฝอย
- มาตรการเพื่อดําเนินการคัดแยกขยะ
- การมีสวนรวมในการคัดแยกขยะ

สมมติฐาน
พนักงานสายสนับสนุน มีสวนรวมในการคัดแยก ที่แตกตางกับสายวิชาการ
แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมและการจัดการขยะ
นรินทรชัย พัฒนพงศา (2546, หนา 4) ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมวา การมีสวนรวม คือ การที่
ฝายหนึ่งฝายใดที่ไมเคยเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ หรือเขารวมการตัดสินใจหรือเคยเขารวมดวยเล็ก นอยไดเขารวม
ดวยมากขึ้นเปนไปอยางมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใชมีสวนรวมอยางผิวเผินแตเขารวมดวยอยางแทจริงยิ่งขึ้นและการ
เขารวมนั้นตองเริ่มตั้งแตขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทายของโครงการ
สํานั ก งานคณะกรรมการกองทุ นหมูบ านและชุ ม ชนเมือ งแหง ชาติสํ านั ก งานสภาสถาบัน ราชภั ฎ และ
ทบวงมหาวิทยาลัย (2546, หนา 114) ไดระบุวา การมีสวนรวม คือ การที่ประชาชนหรือชุมชนสามารถเขาไปมีสวนใน
การตัดสินใจ ในการกําหนด นโยบายพัฒนาทองถิ่น และมีสวนรวมในการรับประโยชนจากบริการ รวมทั้งมีสวนใน
การควบคุมประเมินผลโครงการตาง ๆ ของทองถิ่น นอกจากนี้ยังไดใหความหมายของ การมีสวนรวมวามี 2 ลักษณะ
คือ 1.การมีสวนรวมในลักษณะที่เปนกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชน มีสวนรวมในการพัฒนาตั้งแตเริ่ม
ดนจนสิ้นสุดโครงการ ไดแก การรวมกันคนหาปญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยี
ทองถิ่น การบริหารจัดการ การคิดตามประเมินผล รวมทั้งรับผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการ 2.การมีสวนรวม
ทางการเมือง แบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสงเสริมสิทธิและพลังอํานาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือ ชุมชน
พัฒนาขีดความสามรถของตนในการจัดการเพื่อรักษาผลประโยชนของกลุม ควบคุมการใชและการกระจายทรัพยากร
ของชุมชนอันจะกอใหเกิดกระบวนการ และ โครงสรางที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตน
และไดรับ ผลประโยชนจากการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเปนการพัฒนาที่ประชาชนมี
บทบาทหลักโดยการกระจายอํานาจในการวางแผน จากสวนกลางมาเปนสวนภูมิภาค เปนการคืนอํานาจในการพัฒนา
ใหแกประชาชนใหมีสวนรวมในการกําหนดอนาคต ของตนเอง แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการขยะ
มูลฝอยเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการ โดยเริ่มตั้งแตแหลงกําเนิด จนกระทั่งถึงกระบวนการกําจัดขั้นสุดทาย
ซึ่งไดแก การควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมคัดแยก แปรรูป การขนสงและการขนถาย รวมถึงการกําจัด
ดวยวิธีก ารที่ถูกหลัก สุขาภิบาล และการน ากลับมาใชประโยชน ซึ่งตองเปนการดําเนินการภายใตเ งื่อนไขของกฎ
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ระเบียบทาง กฎหมายทางสั ง คม โดยคํานึง ถึง ประโยชนสูง สุดในทางสุขภาพอนามั ยของมนุษ ย ทัศนีย ภาพ และ
สิ่งแวดลอม มีความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร การกําจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษสิ่งแวดลอม และ การยอมรับของ
สัง คม ดั ง นั้ น การจั ดการขยะมู ล ฝอยที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพจึง ต อ งได รั บ ความร วมมื อ จากบุ ค คลหลายส ว น ที่ มี ส ว น
รับผิดชอบในการจัดการ ทั้งจากประชาชนที่มีหนาที่ในการคัดแยกขยะมูลฝอยกอนทิ้งและ เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นจากที่พักของตนไวในสถานที่ที่หนวยงานไดจัดเตรียมไว เพื่อลด ภาระหนาที่การจัดเก็บของเจาหนาที่ รวมถึง
การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําจัดใหถูกตองตามหลักวิชาการ ธเรศ ศรีสถิตย (2553) และอาณัติ
ตะปนตา (2553) ไดเสนอแนวคิดทางการจัดการขยะมูลฝอยประกอบดวยการลดและการคัดแยกขยะ การเก็บขนขยะ
มูลฝอย การขนสง การแปรสภาพขยะมูลฝอยเพื่อนํามาใชประโยชน การกําจัดหรือทําลาย

วิธีวิทยาการวิจัย

การวิ จั ย การเรื่ อ งมี ส ว นร ว มในการจั ด การขยะของพนั ก งานสายวิช าการและสายสนั บ สนุ น สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปนวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยศึกษาการมีสวนรวมของ
พนักงานมหาวิทยาพะเยา
ประชากร
ประชากรที่ใชใ นการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุน สัง กัดมหาวิทยาลัยพะเยา
จํานวน 1,827 คน โดยแบงเปนพนักงานสายวิชาการ จํานวน 942 คน และพนักงานสายสนับสนุน จํานวน 885 คน
กลุมเปาหมาย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางโดยวิธีการจัดสรรโควตา (Quota Sampling) จากจํานวนพนักงาน
สายวิชาการและสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 1,827 คน โดยใชสูตรคํานวณกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie
& Morgan, 1970 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) โดยกําหนดใหสัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร เทากับ 0.5
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% ไดขนาดของกลุมกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ครัง้ นี้ คือ 301 คน แบงเปน สายวิชาการ 155 คน สายสนับสนุน 146 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในการจัดการขยะ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ในการจัดการขยะของพนักงานสายวิชาการและสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบไปดวย 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ
(Check List)
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมและการจัดการขยะ ของพนักงานสายวิชาการและสนับสนุน
ตอนที่ 2.1 ความคิดเห็นของการคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน
ตอนที่ 3 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การคั ด แยกขยะภายในอาคารสํ า นั ก งานปลายเป ด (Open Ended)
การจัดลําดับของแบบสอบถามไดกําหนดระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ
ตอนที่ 4 มาตรการเพื่อดําเนินการคัดแยกขยะ คือ การแปลความของระดับคะแนน\เปน 5 ระดับ
ตอนที่ 5 การมีสวนรว มในการคัดแยกขยะมูลฝอยของพนัก งาน การแปลความหมายของระดับความ
คิดเห็นเปน 3 ระดับ
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วิธีการรวบรวมขอมูล
1. รวบรวมขอมูลจากเอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ติดตอประสานงานขอหนังสือขออนุญาตและขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามจากคณะรัฐศาสตร
และสังคมศาสตร ใหหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือในการจัดเก็บขอมูล
3. นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลดวยตนเองและติดตามเก็บขอมูลจนไดครบตามจํานวน กลุม ตัวอยาง
โดยใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล 3 เดือน
4. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจคะแนนและนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหตามวิธีการหาสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ เปนการวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากแบบสอบถาม
ซึ่ ง มี ก ารตรวจสอบความถู ก ต อ งของข อ มู ล โดยใช ส ถิ ติ ใ นการวิ เ คราะห ประมวลผล หาค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐาน หาความแตกตางของขอมูลตั้งแต 2 กลุมวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
2. การวิเ คราะหขอมู ลในการวิจัยเชิง คุณ ภาพ ผูวิ จัยใชวิธี ก ารวิเ คราะห ขอมูลจาการวิ เ คราะหเ นื้อหา
(Content Analysis) ที่ไ ดจ ากแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจั ย ใช ใ นการวิ เ คราะหเ ชิง เนื้ อหาแบบอุป นัย โดยการ
ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธและขอสรุปจากขอมูลเชิงลึก

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 52.5 และเพศชายคิดเปนรอยละ 47.5
สวนใหญมีอายุ 35 – 44 ป คิดเปนรอยละ 53.2 รองลงมาคือ อายุในชวง 25 – 34 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 16.3 อายุ
ในชวง 45 – 54 คิดเปนรอยละ 15.9 อายุในชวง 55 – 65 ป คิดเปนรอยละ 13.3 อายุในชวง 65 ป คิดเปนรอยละ
1.3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 79.1 รองลงมา ระดับการศึก ษาปริญญาโท คิดเปนรอยละ 11.6
ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี คิดรอยละ 2.7 และการศึกษาระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 6.6 พนักงานสาย
สนับสนุน คิดเปนรอยละ 84.4รองลงมาคือ พนักงานสายวิชาการ คิดเปนรอยละ 15.6 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมและการจัดการขยะ ของพนักงานสายวิชาการและสนับสนุน
ตอนที่ 2.1 ความคิดเห็นของการคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน
การคัดแยกขยะกอนนําไปทิ้งจะเปนวิธีก ารหนึ่ง ที่จะชวยลดปริม าณขยะมูลฝอยที่ตองนําไปกําจัดลงได
พบวาตอบใช คิดเปนรอยละ 82.1 และไมใช คิดเปนรอยละ 17.9 การคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานสวนใหญพบวา
ทํา คิดเปนรอยละ 65.17 และไมทํา คิดเปนรอยละ 34.88 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาประเด็นการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หนวยงาน สวนใหญพบวา งายตอการขจัดขยะมูลฝอย คิดเปนรอยละ 100 รองลงมา ลดปริมาณขยะมูลฝอยลง
คิดเปนรอยละ 82.39 และลดภาวะโลกรอน คิดเปนรอยละ 54.49 ตามลําดับ ปจจัยที่มีผลตอการคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหนวยงาน พนักงานมหาวิทยาลัยสวนใหญ พบวา ภาชนะรองรับไมเพียงพอคิดเปนรอยละ 100 รองลงมา มีการแยก
สีถังขยะตามประเภทไมเดนชัด คิดปนรอยละ 55.81 สีถังขยะมีขอความติดไวไมชัดเจน เขาใจยาก พบวาคิดปนรอยละ
41.86 และมีความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะนอยพบวา คิดเปนรอยละ 32.56
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในอาคารสํานักงาน
การคัดแยกขยะภายในอาคารสํานักงาน
SD
x̄
1. ทานทราบหรือไมวาอาคารสํานักงาน มีการจัดทําแนวทางการ
2.79 0.72
คัดแยกขยะ/ขยะอันตราย
2. ทานไดรับทราบขอมูลเกีย่ วกับแนวทางการคัดแยกขยะ/ขยะ
3.30 0.64
อันตรายในอาคารสํานักงาน จากโปสเตอรและถังขยะแยกประเภท
ในอาคารสํานักงาน
3. ในแตละวันทานคิดวาตัวทานเองผลิตขยะมูลฝอยปริมาณเทาไร 2.58 0.63
4. หากมีการคัดแยกขยะกอนทิ้ง หรือทิ้งขยะตามชนิดของถังแยก
3.10 0.70
ประเภท ถือวาเปนภาระเพิ่มขึ้นกับทานหรือไม
รวม
2.93 0.67
ตอนที่ 4 การวิเคราะหมาตรการเพื่อดําเนินการคัดแยกขยะ
มาตรการเพื่อดําเนินการคัดแยกขยะ
1. ดานความรวมมือแกไขปญหา
1. หนวยงานควรประชาสัมพันธใหทราบและเขาใจ เรื่องการบริการ
จัดเก็บ ขยะมู ลฝอยและระเบี ยบที่ พ นั ก งานมหาวิท ยาลัย ตอ งถื อ
ปฏิบัติ
2. หนวยงานควรกําหนดแผนพัฒนาสามปเพื่อขับเคลื่อนใหเกิดการ
แกปญหาอยางเปนรูปธรรมและใหความรูแกพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องการคัดแยกขยะ
3. หนวยงานควรจัดเวทีรวมกลุมสนทนาและรับฟงความคิดเห็นของ
พนักงานเกี่ยวกับขยะมูลฝอยในหนวยงาน เกิดความรูสึกที่ตองการ
แกไขปญหารวมกัน
2. ดานการรวมปฏิบัติ
1. มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมความรูใหความรูกับพนักงานเกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะมูลฝอย
2. มหาวิทยาลัยจัดหาถังขยะมาไวบริการใหเพียงพอ
3.มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด กิ จ กรรมปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให กั บ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและการจัดการขยะมูล
ฝอย
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ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง

นอย
ปานกลาง
ปานกลาง

x̄

SD

ระดับความคิดเห็น

3.90

0.74

มาก

4.47

0.53

มากที่สุด

4.50

0.50

มากที่สุด

4.34

0.73

มากที่สุด

3.85
3.68

1.79
0.67

มาก
มาก
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ตอนที่ 4 (ตอ)
มาตรการเพื่อดําเนินการคัดแยกขยะ
3. ดานการรวมลดปริมาณขยะ
1. มหาวิทยาลัยควรจัดทําโครงการธนาคารขยะและโครงการ
กองทุนรับซื้อขยะแตละหนวยงาน เพื่อจูงใจลดปริมาณขยะ
2. มหาวิทยาลัยควรจัดโครงการอบรมใหความรูในการคัดแยก
ขยะเพื่อหาแนวทางที่ถูกตองในการลดปริมาณขยะมูลฝอย
ในหนวยงาน
3. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหพนักงานนําขยะที่คัดแยกมาใช
ประโยชนภายในหนวยงาน
รวม

x̄

SD

ระดับความคิดเห็น

3.39

0.50

ปานกลาง

3.50

0.50

มาก

3.24

0.74

ปานกลาง

3.87

0.72

มาก

ตอนที่ 5 การวิเคราะหการมีสวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
การมีสวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของพนักงาน
SD
ระดับความคิดเห็น
x̄
1. ดานความรวมมือแกไขปญหา
ทําบางครั้ง
1.ท า นไปร ว มให ข อ มู ล เรื่ อ งป ญ หาขยะเมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ 2.47 0.53
หนวยงานมีการนัดประชุม
2. ทานแจงมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานทันทีที่รถขยะไมมาเก็บตาม 2.51 0.50
ทําบางครั้ง
เวลา
3. ทานบอกหรือตักเตือนเจาหนาที่ ที่จัดเก็บขยะหกเลอะเทอะ
2.66 0.49
ทําบางครั้ง
4. ทานเคยเสนอแนะแนวทางแกไ ขปญหาขยะใหแกมหาวิทยาลัย 2.63 0.49
ทําบางครั้ง
หรือหนวยงาน
5. ทานชักชวนเพื่อนรวมงานใหชวยกันดูแลเรื่องปญหา
2.56 0.52
ทําบางครั้ง
ขยะมูลฝอยในหนวยงาน
2. ดานการรวมปฏิบัติ
2.56 0.52
ทําบางครั้ง
1. ทานแยกขยะกอนทิ้ง
2. ทานทิ้งขยะลงในถังที่หนวยงานจัดหาให
2.45 0.50
ทําบางครั้ง
3. ทานแยกขยะเปยกใสถุงปดเรียบรอย
2.35 0.48
ทําบางครั้ง
4. ทานทิ้งขยะในทีว่ างหรือขางทาง
2.19 0.39
ทําบางครั้ง
5. ทา นเข า รว มกิ จกรรมรั ก ษาความสะอาดที่ ม หาวิ ทยาลัย และ 2.66 0.49
ทําบางครั้ง
หนวยงานจัดให
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ตอนที่ 5 (ตอ)
การมีสวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของพนักงาน
3.ดานการรวมลดปริมาณขยะมูลฝอย
1.ทานนําถุงพลาสติกหูหิ้วทีย่ ังมีสภาพดีกลับมาใชใหม
2.ทา นนํา ขวดน้ํา เปล า ที่ใ ชห มดแล วมาล า งทํ า ความสะอาดแล ว
นําไปใชประโยชนอยางอื่น
3.ทานพกขวดน้ําเปลาหรือแกวน้ําสวนตัวมาใชที่ทํางาน
4.ทานแยกเศษกระดาษและเศษโลหะขวดแกว ขวดพลาสติกเก็บไว
ขาย
รวม

x̄

SD

ระดับความคิดเห็น

2.56
2.55

0.52
0.56

ทําบางครั้ง
ทําบางครั้ง

2.50
2.56

0.64
0.52

ทําบางครั้ง
ทําบางครั้ง

2.50

0.49

ทําบางครั้ง

สรุปผลและอภิปรายผล
การศึก ษาเรื่อ ง การมีส วนร วมในการจัด การขยะของพนัก งานสายวิ ช าการและสายสนับ สนุน สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
1.พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาที่ใหขอมูลในแบบสอบถามดานความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย
พบวา สวนใหญมีความรูความเขาใจการคัดแยกขยะมูลฝอย พบวามีความสอดคลองกับงานวิจัยของพรีมาดา ฉลอง
ชัยสิทธิ์ (2558) ไดสรุปวาการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความรูความเขาใจของประชาชนในการจัดการขยะ กรณีศึกษา
คอนโดมิเนียมเขตหวยขวาง มีความตองการรูถึงพฤติกรรมและความรูความเขาใจของ ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะ เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดไปพัฒนาใหเกิดความรวมมือที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้นระหวางประชาชนผูพักอาศัยใน
คอนโดมิเ นียมกับกรุงเทพมหานครที่มีหนาที่ใน การจัดการขยะมูลฝอยโดยตรง นี้จากการศึก ษาพบวาในสวนของ
ประชากรกลุม ตั วอยา งมีพ ฤติก รรมการรับ รู เ กี่ ย วกั บ การจั ดการขยะ และความพึ ง พอใจต อการทํ า หน า ที่ข อง
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งการมีสวนรวมในการจัดการขยะของกรุงเทพมหานครอยูในระดับปานกลาง โดยประชาชนที่มี
อายุตางกันมีความรวมมือใน การกําจัดขยะโดยรวมและดานความรวมมือตามนโยบายของกรุงเทพมหานครแตกตาง
กันสวน ประชาชนที่มีเพศตางกันมีความรวมมือในการกําจัดขยะโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งประเด็นความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในอาคารสํานักงานสวนใหญพบวา อยูใ นระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
วัฒนณรงค มากพันธและคณะ เรื่อง ความรู ความเขาใจ และพฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชน ในเขตเทศบาล
นครตรัง จังหวัดตรังผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน พบประเด็นที่นาสนใจ คือ ประชาชน
สวนใหญแยกขยะจําพวก ถานไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต หลอดไฟฟา ใบมีดโกนที่เสื่อมสภาพใสถุงขยะแลวหอมิดชิด
กอนที่จะนําไปกําจัด เองหรือใหเจาหนาที่จัดเก็บตอไป และมีพฤติกรรมการจัดการขยะซึ่งเปนขยะอันตราย ไดอยาง
ถูกวิธี
2.ดานการวิเคราะหมาตรการเพื่อดําเนินการคัดแยกขยะในภาพรวมอยูในระดับมาก และดานการมีสวน
รวมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาผลการวิจัยในภาพรวมพบวาดานการมีสวนรวมในการ
คัดแยกขยะทําเปนบางครั้ง เนื่องจากการคัดแยกขยะกอนทิ้ง หรือทิ้งขยะตามชนิดของถังแยกประเภท ถือวาเปนภาระ
เพิ่ม ขึ้น ซึ่ง สอดคลอง กับงานวิจัยจรรยา ปานพรม (2554) เรื่อง การมีสวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอย ของ
ครัวเรือน: เทศบาลตาบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งศึกษาปจจัยที่มี ความสัมพันธกับ
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การมีสวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือนและเสนอมาตรการการมี สวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ของครัวเรือน
การทดสอบสมมุติฐาน พนักงานสายสนับสนุน มีสวนรวมในการคัดแยก ที่แตกตางกับสายวิชาการโดยใช
สถิติทดสอบคาสถิติ และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) จากการวิเคราะหขอมูล พบวา
พนักงานสายสนับสนุน มีสวนรวมในการคัดแยกขยะ แตกตางกันในเรื่องการคัดแยกขยะกอนทิ้งทําใหมีภาระเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=0.001)
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัย การมีสวนรวมในการจัดการขยะของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา มีดังนี้
1.ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมที่มีความตอเนื่อง เพื่อใหตระหนักถึงการจัดการขยะ
2.ควรสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย มีสวนรวมในการคัดแยกขยะ เชน การจัดตั้งธนาคารขยะ
หรือกองทุนจากการคัดแยกขยะขาย
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ความผูกพันตอองคกรของบุคคลากรโรงพยาบาลแมสอด: กรณีศกึ ษา กลุมเจน
เนเรชั่นวาย
Organizational Commitment of Personnel, Mae Sot Hospital, Case Study of
Generation Y Group
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บทคัดยอ

การคนควาดวยตนเองนี้มีวัตถุประสงคเ พื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร และศึกษาระดับ
ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกลุมเจนเนเรชั่นวายโรงพยาบาลแมสอด โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ผูศึกษา
ไดเก็บขอมูลจากกลุมบุคลากรโรงพยาบาลแมสอดที่อยูในกลุมเจนเนเรชั่นวาย อายุระหวาง 21-38 ป ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 220 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย ซึ่งเปนการเลือกโดยไมมีการคืนที่ เครื่องมือวิจัย ไดแก แบบสอบถาม
วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และอภิปราย
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีสถานภาพสมรส ระยะเวลาการทํางานมากกวา 10
ป และมีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ผลการวิเ คราะหขอคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากร
กลุมเจนเนเรชั่นวายโรงพยาบาลแมสอด โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.59 1) ดานการคงอยูกับองคกร
บุคลากรมีความตั้งใจอยางแนวแนที่จะปฏิบัติงานจนเกษียณอายุงาน 2) ดานความรูสึก บุคลากรมีความรูสึกภูมิใจที่ได
เปนสวนหนึ่งขององคกร 3) ดานบรรทัดฐานทางสังคม ทั้งนี้ บุคลากรกลุมเจนเนเรชั่นวายที่มีระยะเวลาการทํางานที่
แตกตางกัน มีความเต็ม ใจในการใชความสามารถที่มีอยา งเต็ม ที่ใ นการปฏิ บัติง านแตกตางกั นอยางมี นัยสําคั ญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ข อ เสนอแนะ โรงพยาบาลควรสนั บ สนุ น ระบบการทํ า งานเป น ที ม ด ว ยวิ ธี ก ารทํ า งานที่
หลากหลาย
คําสําคัญ: กลุมเจนเนเรชั่นวาย ความผูกพัน โรงพยาบาล

Abstract
This self-study aims to study the factors affecting organizational commitment and study the level of
commitment to the organization of Generation Y Group personnel at Mae Sot Hospital By using quantitative research
methods. The researcher collected data from a group of Mae Sot Hospital the Generation Y personnel who were
in aged between 21-38 years. Sampling without replacement sampling was used to the sample group of 220
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people. Research tools was a questionnaire. Data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation
and discussion. The study found that most of respondents were female, with marital status, working period of
more than 10 years and has a Bachelor's Degree in Education. The results of the analysis of opinions about the
commitment to the organization of Generation Y personnel Group at Mae Sot Hospital Overall, at a high level 1)
The Retention with the organization, Personnel are very determined to work until retirement. 2) The sense of
commitment, Personnel are proud to be part of the organization. 3) The social norms, Generation Y personnel
Group that work time is different. Personnel are willing to use the capabilities that are fully operational, Difference
are statistically significant at the 0.05 level. Suggestions, The hospital should support a teamwork system with a
variety of work methods.
Keywords: Generation Y Group, Commitment, Hospital

บทนํา

การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนภารกิจสําคัญสําหรับองคการทุกประเภท ไมวาจะเปนองคการของภาครัฐ
หรือองคการของเอกชนที่มีเปาหมายสําคัญเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการทํางานของคนในองคกร และ
เปนสวนที่ชวยผลักดันใหองคกรกาวไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นองคกรจึงตองใหความสําคัญในการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย (วิเชียร วัฒนะศิริ, 2551) การบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นมีหลายปจจัยที่สงผล และมี
อิทธิพลตอการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ บรรลุเปาหมาย ซึ่งมีองคประกอบที่เกี่ยวของหลาย ๆ ประการ เชน
ลักษณะขององคกร สภาพแวดลอมของงาน ลักษณะของบุคคลากรภายในองคกร นโยบาย การบริหารและการปฏิบัติ
เปนตน ดังนั้นหนวยงานดานการบริหารงานบุคคล จะตองมีการวางแผนเพือ่ พัฒนาใหองคกรมีความไดเปรียบเชิงการ
แขงขัน จําเปนตองสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นกับพนักงาน เพื่อใหพนักงานอุทิศตนในการทํางานและจงรักภักดีตอองคกร
หากไมมีสิ่งที่พนักงานคาดหวังในงานปจจุบัน พนักงานจะเริ่มมองหางานใหม ๆ การสรางความรูสึกผูกพันตอองคกร
ของพนักงานจึงเปนสิ่งสําคัญมาก การรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรไดยาวนานเปนกลยุทธที่สําคัญ
ที่สุด ในการแกปญหาการขาดแคลนบุคลากร ขณะเดียวกันองคกรตองมีการลงทุนเพิ่มเพื่อสรรหา ฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรเขามาทดแทน ทําใหองคกรตองสูญเสียเวลาและผลประโยชน ดวยเหตุผลนี้ การพัฒนาบุคลากรใน
องคกรจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูบริหารตองใหความสําคัญมากขึ้น
บุคลากรกลุม เจนเนเรชั่นวาย (Gen Y) หมายถึง ผูที่เ กิดระหวางป พ.ศ. 2524-2539 โดยปจจุบันมีอายุ
ระหวาง 23-38 ป เติบโตมาพรอมกับความกาวหนาของเทคโนโลยี คนกลุม นี้เปนคนที่เพิ่งจะจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท และกําลังเริ่มกาวเขาสูตลาดแรงงาน กลุมคนเจนเนอเรชั่นวายตองการอิสระ มีความเปน
ตัวของตัวเองสูง กลาแสดงออกทางความคิด การพูด การแตงกาย เคารพคนอื่นที่ตัวตน ไมใชความอาวุโส มีความ
อดทนต่ํา ชอบทาทายกฎระเบียบ มีความทะเยอทะยาน ตองการประสบความสําเร็จในระยะเวลาอันสั้น คุนเคยกับ
เทคโนโลยี ชอบการเปลี่ยนแปลง มีความกระตือรือรนมองโลกในแงดี และมีไอเดียรชอบคิดอะไรนอกกรอบ ใหความ
สนใจและรักษาสุขภาพ เนื่องจากเขาไดรับการเลี้ยงดูที่พยายามใหเขามีความมั่นใจในตัวเองและพยายามคนควาหา
คําตอบดวยตนเอง พนักงานกลุมเจนเนอเรชั่นวายนี้ตองการความสมดุลระหวางงานและชีวิตมาก (WorkLife Balance)
ถารูสึกวางานที่ทําอยูไมใชสิ่งที่เขาแสวงหา ไมเหมาะกับการดํารงชีวิตของเขา เขาก็พรอมที่จะลาออก ศันธยา สิทธิ
สมวงศ(2551) ซึ่ง คุณ ลักษณะเดนของกลุมจะเปนตัวแปรสําคัญในการผลักดันใหเ กิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
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องคกร และมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางขององคกรรวมกับคนรุนเกา เมื่อองคกรไดสรรหาและคัดสรรบุคลากร
กลุม นี้เ ขามาแลว การพัฒนาบุคลากรใหเ ติบโตไปพรอม ๆ กับองคก รมีความสําคัญ ควบคูไ ปกับการบริหาร ใน
ลักษณะธรรมชาติในการเรียนรูของบุคลากรกลุมเจนเนเรชั่นวาย เปนผูที่ตองการรูเหตุผลในการเรียนรู ตองการที่จะ
ชี้นําตนเอง (Self-directed) ประสบการณเปนสิ่งที่ทําใหพวกเขามีความแตกตางระหวางบุคคล สนใจในเรื่องที่ชวยให
การทํางานของเขาดีขึ้น หรือชวยแกปญหาในการทํางาน จะเรียนรูไดดีในบรรยากาศที่มีการอํานวยความสะดวก
ความผูกพันตอองคกร เปนลักษณะของความสัมพันธของบุคลากรที่มีตอองคกร โดยเนนทางดานทัศนะคติ
และทางดานพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคลากรในองคกรนั้น ๆ อาทิเชน การรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอับองคกร
การอุทิศตนโดยไมเห็นแกผ ลประโยชน มีความเต็มใจที่จะทุม เทความพยายามอยางมากที่จะปฏิบัติงานเพื่อองคก ร
เปนตน แตสิ่งที่ตองปฏิบัติควบคูไปดวย คือ การปลูกฝง หรือการสรางจิตสํานึกใหกับบุคลากรภายในองคกร เพื่อให
เกิดความรักความซื่อสัตย และจงรักภักดีตอองคก ร นอกจากนั้น ยังปลูกฝงใหบุคลากรเกิดความรวมมือ ในการ
ปฏิบัติงานใหกับองคกรอยางเต็มกําลังความสามารถของตน การจะทําใหบุคลากรในองคกรเกิดความเต็มใจในการ
ทํางานนั้น จะตองมีการดูแลใสใจ ในดานของความกาวหนาใหกับบุคลากร ซึ่งจะสงผลใหบุคลากรมีความมุงมั่น ใน
การสรางชื่อเสียง และสรางความสําเร็จใหกับองคกร การที่องคกรจะคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรไดนั้น
จะตองมีการอาศัยปจจัยตาง ๆ ที่เปนแรงเสริม เพื่อเปนการกระตุนการผลักดัน ใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกร
เมื่อบุคลากรมีความผูก พันตอองคก รก็จะทําใหเกิดแรงจูงใจ และพรอมที่จะอุทิศตนเพื่อปฏิบัติหนาที่ของตนจนสุด
ความสามารถเพื่อองคกร ความผูกพันตอองคก รถือวาเปนสิ่งสําคัญที่คอยชวยผูกมัดบุคลากรใหปฏิบัติงานใหกับ
องคกรไปนาน ๆ อยางไรก็ตามการที่แตละองคกรจะสรางความรูสึกผูกพันของบุคคลากรเปนเรื่องที่ทําไดยาก เพราะ
ตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายในองคกรในการสรางความรูสึกที่ดีตอองคกร
อํา เภอแม ส อดเป น อํ า เภอหนึ่ ง ทางตอนกลางของจัง หวั ด ตาก ที่มี ก ารค า ระหว า งประเทศไทยกั บ พม า
เนื่องจากเปนอําเภอที่อยูติดชายแดน และที่เ ปนที่ตั้งจุดผานแดนถาวรดานพรหมแดนแมสอดเชื่อมโยงเมืองเมียวดี
รัฐกระเหรี่ยง ประเทศพมา ซึ่งอําเภอแมสอดมีประชากรในพื้นที่เปนคนไทย จํานวน 120,063 คน ตางชาติ จํานวน
130,199 คน มีสถานบริการดานสาธารณสุข ประกอบดวย โรงพยาบาลทัว่ ไปของรัฐ จํานวน 1 แหง ศูนยสุขภาพชุมชน
เมื อ ง จํ า นวน 1 แห ง โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล จํ า นวน 22 แห ง คลิ นิ ก อบอุ น เทศบาลนครแม ส อด
กองสาธารณสุขเทศบาล ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 8.3 NGO : แมตาวคลินิก และโรงพยาบาล เอกชน
จํ า นวน 2 แห ง พื้ น ที่ อํ า เภอแม ส อด เป น ศู น ย ก ลาง ความเจริ ญ ทางด า นเศรษฐกิ จ การค า การลงทุ น ทั้ ง
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และภาคบริก ารตาง ๆ แนวชายแดน มีชองทางขามทั้ง หมด 30 ชองทางทาขาม
กระจายอยูทั้ง 5 อําเภอ โดยมีชองทางขามที่เปนทางการ ถูกตองตามกฎหมายเพียงชองทางเดียว คือ ชองทางผาน
สะพานมิตรภาพไทย–เมียนมาร ทําใหการเคลื่อนยายประชากรตางชาติเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งอําเภอแม
สอดไดรับการจัดตั้งเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ตามคําสั่งที่
72/2557 (เทศบาลนครแมสอด, 2557) ใน 5 อําเภอ ชายแดนฝงตะวันตกจึงมีชาวตางชาติมาทํางาน และอาศัยอยูใน
พื้นที่นับแสนคน สงผลใหเกิดปญหาสาธารณสุขในดานตาง ๆ มากมายโดยเฉพาะปญหาโรคติดเชือ้ ที่สําคัญ ไดแก วัณ
โรค โรคเรื้อน โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคระบบทางเดินอาหารและน้ํา ปงบประมาณ 2556 ชาวตางชาติเดินทาง
เขาประเทศทางดานพรมแดนแมสอด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2555 พบผูปวยเปนโรคติดตอรอยละ 5.7 สวนใหญ
เปนโรคไขมาลาเรีย ไขเลือดออก และ อุจจาระรวง (งานระบาดวิทยา ปองกันและควบคุมโรคติดตอ โรงพยาบาลแม
สอด, 2557)
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จากสภาพการณขางตน ทําใหผูศึกษามีความสนใจศึกษาในเรื่อง ความผูกพันตอองคกรโรงพยาบาลแมสอด
ของกลุม เจนเนเรชั่นวาย วามีปจจัยใดบางที่เ ปนแรงจูง ใจในการปฏิบัติง านที่สงผลตอความผูกพันในองคก ร ทั้ง นี้
โรงพยาบาลแมสอด จังหวัดตาก เปนอีกหนึ่งในโรงพยาบาลรัฐ ทีม่ ีอัตราการลาออกและโอนยายในแตละปที่เพิ่มมาก
ขึ้ น โดยในป พ.ศ.2559 มี อั ต ราสู ง ถึ ง 7.14% (ข อ มู ล จากฐานข อ มู ล บุ ค คลากรโรงพยาบาลแม ส อด) จึ ง ทํ า ให
โรงพยาบาลแมสอดขาดแคลนบุคคลากรในการทํางาน ดังนั้นการศึกษาทัศนคติและความตองการของบุคลากรแตละ
กลุม จึงเปนปจจัยสําคัญดานหนึ่งในการนํามาเปนพื้นฐานการบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางความผูกพันตอองคกร
ใหประสบความสําเร็จไดโดยเฉพาะองคกรของโรงพยาบาล อันประกอบไปดวยบุคคลากรที่มีความหลากหลายและมี
ความแตกตาง เพื่อใหมีความเหมาะสมตอองคกรและมีประสิทธิผลที่ดีมากขึ้นตอไปในอนาคต การศึกษาความผูกพัน
ตอองคกรของโรงพยาบาลแมสอด จะทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอผูบริหารในการนําไปพิจารณาปรับปรุง และ
พัฒนาโรงพยาบาลแมสอด มีการสงเสริมใหบุคลากรมีความผูกพันในงานมากเพิ่มขึ้นซึ่งจะทําใหอัตราการลาออกลด
นอยลง ชวยลดปญหาการขาดแลนบุคลากรและจะทําใหโรงพยาบาลแมสอด มีความมั่นคงและเจริญกาวหนามาก
ยิ่งขึ้น มีการผลิตบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพและออกไปใหบริการประชาชนไดอยางครอบคลุมทั่วถึง

วัตถุประสงคการศึกษา

1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกลุมเจนเนเรชั่นวายโรงพยาบาลแมสอด
เพื่อศึกษาระดับความผูกพันองคกรของบุคลากรกลุมเจนเนเรชั่นวายโรงพยาบาลแมสอด

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน

ผูวิจัยไดร วบรวม และทบทวนวรรณกรรมของแนวคิดเกี่ยวกับการเจนเนเรชั่นวาย แนวคิดเกี่ยวกับความ
ผูกพันตอองคการ จนกระทั่งไดกรอบแนวคิดในการศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากรโรงพยาบาลแมสอด
กรณีศึกษากลุมเจนเนเรชั่นวาย เพื่อนํามาสรางแบบสอบถามในการวิจัยตอไป โดยสามารถเขียนเปนแผนภาพแสดง
กรอบแนวคิดในการศึกษาได ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. สถานภาพ
3. ระยะเวลาในการทํางาน
4. ระดับการศึกษา
ความผูกพันตอองคกร
1. ดานการคงอยู
2. ดานความรูสึก
3. ดานบรรทัดฐาน

ลักษณะงาน
1. ดานอิสระในการทํางาน
2. ดานความทาทาย
3. ดานโอกาสกาวหนา
ปจจัยจูงใจของบุคลากร
1. สวัสดิการ
3. เพื่อนรวมงาน
4. หัวหนางาน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรโรงพยาบาลแมสอด ทั้งหมดจํานวน 1,206 คน ที่ปฏิบัติงาน
ในป พ.ศ. 2561 โดยบุคลากรที่มีชวงอายุระหวาง 21-38 ป จํานวน 489 คน ขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของ Yamane
กําหนดความคาดเคลื่อนไวที่ .05 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 220 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย ซึ่งเลือกโดยไมมีการ
คืนที่ (Sampling Without Replacement)
เครื่อ งมือ ที่ใ ชใ นการศึกษา ใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่อ งมือในการเก็บรวบรวมขอมู ล
สําหรับการวิจัย โดยมีขั้นตอนในการศึกษาวิจัย 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะคําถามเปนแบบ
ใหเลือกตอบคําตอบเดียว (Check List) จํานวน 5 ขอ ประกอบไปดวย เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระยะเวลา
ในการปฏิบตั ิงาน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะงานและปจจัยจูงใจ จํานวน 19 ขอ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับดานความผูกพันตอองคกร จํานวน 9 ขอ
สร า งจากแบบวั ด ความเห็ น หรื อ ความรู สึ ก ของ Likert Scale มาใช ส ร า งคํ า ถาม แบบวั ด ที่ ส ร า งขึ้ น
ประกอบดวยคําถามตอการทํางาน โดยมีลักษณะแบงเปน Scale ใหเลือก 5 ระดับ กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
เห็นดวยมากที่สุด
ใหคะแนน 5 คะแนน
เห็นดวยมาก
ใหคะแนน 4 คะแนน
เห็นดวยปานกลาง
ใหคะแนน 3 คะแนน
เห็นดวยนอย
ใหคะแนน 2 คะแนน
เห็นดวยนอยที่สุด
ใหคะแนน 1 คะแนน
- Proceedings -

68

การสรางเครื่องมือในการศึกษาคนควา มีขั้นตอนในการสรางตามลําดับ คือ
1. ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับเรื่องความผูก พันตอองคกรและเจนเนเรชั่นวาย เพื่อนํามาเปน
ขอมูล แนวทางในการสรางเครื่องมือ
2. จัดทํารางแบบสอบถาม เปนคําถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร โดยแบงออกเปน 4 ตอน
3. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และแกไขปรับปรุง
ใหสมบูรณ เมื่อพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม และวัตถุประสงค (Item-Objective Congruency
Index : IOC) ไดคาเทากับ 0.96
4. แบบสอบถามที่ปรับปรุงตามขอเสนอของผูเ ชี่ยวชาญเรียบรอยแลว นําไปจัดทําแบบสอบถามฉบับ
สมบู ร ณ ตรวจสอบความเชื่อ มั่น (reliability) ของเครื่ องมือ โดยทดลองใช ใ นกลุ ม ตัว อย างที่มี ลัก ษณะคลา ยกั บ
ประชากรกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลที่ไดมาหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.96
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถาม และ
ใชวิธีเก็บแบบงาย
การวิเคราะหขอ มูล โดยใชโ ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการประมวลผลและจัดทําตารางวิเ คราะห
ทางสถิติ และสรุปผลการศึ ก ษาทางสถิ ติเ ชิ ง พรรณนา สถิ ติเ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistic) ใชใ นการวิ เ คราะห
หาความสัมพันธระหวางตัวแปร ไดแก ปจจัยสวนบุคคลกับความผูกพันตอองคการ โดยใชคาสถิติ t-test และ OneWay ANOVA พรอมทั้งอธิบายความเชื่อมโยง

ผลการศึกษา

ผลจากการวิเ คราะหขอมูล การศึก ษาเกี่ ยวกับความผูก พันตอ องคก รของบุค ลากรกลุม เจนเนเรชั่นวาย
โรงพยาบาลแมสอด พบวา
1. ผลการวิเ คราะห ขอมูล ลัก ษณะสว นบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเ ปนเพศหญิ ง
มีสถานภาพสมรส ระยะเวลาการทํางานมากกวา 10 ป และมีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
2. ผลการวิเคราะหขอคิดเห็นเกี่ยวของกับลักษณะงานและปจจัยจูงใจของบุคลากรกลุมเจนเนเรชั่นวาย
โรงพยาบาลแมสอด ผลการศึกษาพบดังนี้
2.1 ลักษณะงาน
ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงาน
รายละเอียด

xˉ
3.83
3.43
3.27
3.51

1. ดานความทาทายในงาน
2. ดานความมีอิสระในการทํางาน
3. ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน
รวมเฉลี่ย
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ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
0.693
มาก
1.454
มาก
0.659
ปานกลาง
0.935
มาก
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จากตาราง 1 พบผลการศึกษา ดังนี้
2.1.1 ดานความทาทายในงาน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 โดยเรียงลําดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก แมบางครั้งที่ทานไดรับมอบหมายงานที่ยากแตทานก็สามารถทํางานนั้นไดสําเร็จ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 รองลงมา ไดแก งานที่ทานปฏิบัติอยูทําใหทานรูสึกกระตือรือรนอยากปฏิบัติง านอยูเสมอ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 ตามลําดับ
2.1.2 ดานความมีอิสระในการทํางาน โดยรวมอยูใ นระดับ มาก มีค าเฉลี่ย เทากับ 3.43 โดย
เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ทานสามารถใชวิจารณญาณของตนเองในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง ไดแก ผูบังคับบัญชามักคอยควบคุมดูแลการของทานอยาง
ใกลชิด มีคาเฉลีย่ เทากับ 3.20 และกฎ ระเบียบ สวนใหญขององคกร มักจํากัดความเปนอิสระในการทํางานของทาน
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10 ตามลําดับ
2.1.3 ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลีย่ เทากับ 3.27
โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก องคกรของทานจะสนับสนุนใหทานไดรับตําแหนงที่สูงขึ้น เมื่อทาน
มีคุณ สมบัติที่เหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 รองลงมา ไดแก ทานรูสึก วาทานมีโ อกาสกาวหนาจากการทํางาน
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.15 ตามลําดับ
2.2 ปจจัยจูงใจ
ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจ
รายละเอียด
1. ดานสวัสดิการและผลตอบแทน
2. ดานเพื่อนรวมงาน
3. ดานหัวหนางาน
รวมเฉลี่ย

xˉ

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล

3.20
3.09
3.72
3.34

0.964
0.830
0.783
0.859

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

จากตาราง 2 พบผลการศึกษา ดังนี้
2.1.4 ดานสวัสดิการและผลตอบแทน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20 โดย
เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก สวัสดิการในองคกรที่ไดรับสามารถชวยเหลือทาน และครอบครัวได มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.26 รองลงมา ไดแก ทานมีความพอใจในสวัสดิการตาง ๆ ที่ไดรับจากองคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20
และทานไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.12 ตามลําดับ
2.1.5 ดานเพื่อนรวมงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.09 โดยเรียงลําดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ไดแก ทานและเพื่อนรวมงานสามารถทํางานรวมกัน
เปนอยางดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 ทานไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานเมื่อประสบปญหาในการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง ไดแก เพื่อนรวมงานของทานมักไมแยกเรื่องสวนตัว
ออกจากเรื่องงานที่จะตองปฏิบัติดวยกันทําใหมีความเห็นไมตรงกันเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.64 และขอที่มีความ
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คิดเห็นอยูใ นระดับนอย ไดแก สมาชิก ในหนวยงานของทานใหความสําคัญกับการแขง ขันกันทํางาน ทําใหขาดการ
ทํางานเปนทีม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.50 และเพื่อนรวมงานมีบุคลิก ภาพ ดานการพูดแบบตรงไปตรงมา ทําใหทานไม
อยากทํางานดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.47 ตามลําดับ
2.1.6 ดานหัวหนางาน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 โดยเรียงลําดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก หัวหนางานของทานเปนผูมีความรูความสามารถในการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00
หัวหนางานยอมรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะของทาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 รองลงมา คือ ผูบริหารระดับสูงมีการ
มอบหมายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 และการมอบหมายงานของ
หัวหนางานมีความเปนธรรมตอบุคลากรทุกคน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 ตามลําดับ
3. ผลการวิ เ คราะห ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความผู ก พั น ต อ องค ก รของบุ ค ลากรโรงพยาบาลแม ส อด
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร
รายละเอียด

xˉ
3.32
3.63
3.81
3.59

1. ดานการคงอยูกับองคกร
2. ดานความรูสึก
3. ดานบรรทัดฐานทางสังคม
รวมเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
1.006
ปานกลาง
0.790
มาก
0.796
มาก
0.864
ปานกลาง

จากตาราง 3 พบผลการศึกษา ดังนี้
3.1 ดานการคงอยูกับองคกร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.32 เรียงลําดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ทานมีความตั้งใจอยางแนวแนที่จะเปนบุคลากรปฏิบัติงานขององคกรจนจะเกษียณอายุ
งานและเลิกจาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 รองลงมาตามลําดับ คือ แมทานจะมีโอกาสเปลี่ยนงาน หรือโอนยายไปอยูกับ
องคกรอื่นและมีรายไดที่สูงกวา แตทานก็สมัครใจที่จะทํางานใหองคการตอไป มีคาเฉลีย่ เทากับ 3.33 และถามีโอกาส
จะแนะนําบุคคลอื่นเขามาทํางานในองคกรนี้ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.26 ตามลําดับ
3.2 ดานความรูสึก โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลีย่ จาก
มากไปน อย ได แก ทานมีความรูสึก ภูมิ ใ จที่ไ ดก าวมาเปนสวนหนึ่ง ขององคก ร มีคาเฉลี่ยเทา กับ 3.82 รองลงมา
ตามลําดับ คือ ทานรูสึกวาองคกรนี้เปรียบเสมือนบานของทาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 และความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลาง ไดแก ความรูสึกชื่นชอบระบบขององคก ร เชน ระบบการปกครอง ระบบการทํางาน เปนตน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.29 ตามลําดับ
3.3 ดานบรรทัดฐานทางสังคม โดยรวมอยูใ นระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 เรียงลําดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก เต็ม ใจในการใชความสามารถที่มีอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02
รองลงมาตามลําดับ คือ ทานมีความยินดีและพรอมเสมอที่จะตอบแทนบุญคุณองคกรนี้ดวยการทําทุกอยางเพื่อให
องค ก รก า วหน า และประสบความสํ า เร็ จ มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.90 ความเต็ ม ใจทํ า งานถ า ได รั บ มอบหมายงาน
นอกเหนือจากงานในหนาที่รับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 ทานเชื่อมั่นวาการทํางานอยูที่โรงพยาบาลนี้ ทําใหทานมี
ความสุขในการทํางานและรักที่จะทํางานอยูโรงพยาบาลนี้ตลอดไป มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 และโดยสวนตัวทานแลว
ทานคิดวาโรงพยาบาลนี้เปนโรงพยาบาลที่ทานอยากทํางานดวยมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 ตามลําดับ
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ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร
ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
xˉ
3.32 1.006
ปานกลาง
3.63 0.790
มาก
3.81 0.796
มาก
3.59 0.864
มาก

รายละเอียด
1. ดานการคงอยูกับองคกร
2. ดานความรูสึก
3. ดานบรรทัดฐานทางสังคม
รวมเฉลี่ย

จากตาราง 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร โดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานบรรทัดฐานทางสังคม มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.81 ดานความรูสึก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และดานการคงอยูกับองคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.32
4. สรุปแสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความผูกพันตอองคกรจําแนกตาม
ลักษณะสวนบุคคลการทดสอบทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา
เพศชายและเพศหญิง มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน
สถานภาพที่แตกตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน
ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน
ระยะเวลาการทํางานที่แตกตางกันมีร ะดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูก พันตอองคก รดานความรูสึก
แตกตางกัน โดยบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาการทํางานมากกวา 10 ป มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69
รองลงมาตามลําดับ ไดแก ตั้งแต 5 ป - 10 ป มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 ตั้งแต 1 ป - 4 ป มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 และ
นอยกวา 1 ป มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04
ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทีย บความคิดเห็นเกี่ย วกับระดับความผูกพันตอ องคกร
จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล (ระยะเวลาการทํางาน)
ความผูกพันตอองคกร
ดานการคงอยูกับองคกร
นอยกวา 1 ป
ตั้งแต 1 ป - 4 ป
ตั้งแต 5 ป - 10 ป
มากกวา 10 ป
ดานความรูสึก
นอยกวา 1 ป
ตั้งแต 1 ป - 4 ป
ตั้งแต 5 ป - 10 ป
มากกวา 10 ป

จํานวน

คาเฉลี่ย

F-test

Sig.

9
36
43
132

3.59
3.19
3.21
3.38

1.165

0.324

9
36
43
132

4.04
3.41
3.54
3.69

2.944

0.034*
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ตาราง 5 (ตอ)
ความผูกพันตอองคกร
ดานบรรทัดฐานทางสังคม
นอยกวา 1 ป
ตั้งแต 1 ป - 4 ป
ตั้งแต 5 ป - 10 ป
มากกวา 10 ป

จํานวน

คาเฉลี่ย

F-test

Sig.

9
36
43
132

4.11
3.88
3.83
3.91

0.563

0.640

สรุปผลและอภิปรายผล

จากการศึ ก ษาค น คว า เรื่ อ ง ความผู ก พั น ต อ องค ก รของบุ ค ลากรโรงพยาบาลแม ส อด กรณี ศึ ก ษา
กลุมเจนเนเรชั่นวาย มีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปราย ดังนี้
1. ความผูกพันทางดานการคงอยูกับองคก ร ผลการวิเคราะหโดยรวมอยูใ นระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.32 ซึ่งบุคลากรกลุมเจนเนเรชั่นวายมีความตั้งใจที่จะเปนบุคลากรปฏิบัติงานขององคกรจนจะเกษียณอายุ
งานและเลิกจาง แตมีโ อกาสในการเปลี่ยนงาน หรือโอนยายไปอยูกับองคกรอื่นและมีรายไดที่สูงกวา ตลอดจนการ
แนะนําบุคคลอื่นเขามาทํางานในองคก รนี้ ทั้งนี้มีผลไปในทิศทางเชนเดียวกันกับความคิดเห็นดานความกาวหนาใน
หนาที่การงาน คือ มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง ซึ่งไมสอดคลองกับวรนาฏ เวนุอาธร (2555) กลาววา การรับรูการ
สนับสนุนจากองคการดานความรูใ นงานและโอกาสกาวหนาและดานการเห็นคุณ คาการปฏิบัติงานของพนักงานมี
ความสัมพันธทางลบกับความตั้งใจลาออก ซึ่งอาจเปนเพราะวาบุคลากรที่เปนกลุมเจนเนเรชั่นวายเมื่อรูสึกวามีโอกาส
กาวหนาจากการทํางานนอย ก็ไมลังเลที่จะเปลี่ยนงาน หากองคกรอื่นใหผลตอบแทนที่สูงกวา ซึ่งจะสอดคลองกับ
เสาวคนธ วิทวัสโอฬาร (2550) กลาวคือ ลัก ษณะเฉพาะของกลุม คนเจนเนเรชั่นวายจะมีความทะเยอทะยานสูง
เปาหมายทางอาชีพจะชัดเจนและสูงลิ่ว และพรอมที่จะมุงมั่นที่จะไปใหถึง มีความจงรักภักดีตอวิชาชีพ ไมใชจงรักภักดี
ตอองคกร หากองคกรไมตอบโจทยเรื่องความกาวหนา ก็พรอมที่จะเปลี่ยนงาน โดยบุคลากรโรงพยาบาลแมสอดมี
ความรักในอาชีพของตน เพียงแตหากมีทางเลือกที่ดีกวาก็สามารถประเมินและเปรียบเทียบถึงผลประโยชนที่เขาจะ
ไดรับจากการคงอยูในองคการ กับผลประโยชนที่จะตองสูญเสียไปเมื่อลาออกจากองคการ และตัดสินใจเปลี่ยนงานได
อยางไมลังเล
2. ความผูก พัน ทางดานความรู สึก ผลการวิเ คราะหโ ดยรวมอยูใ นระดับ มาก มีค าเฉลี่ย เทา กับ 3.63
ซึ่ง บุคลากรกลุม เจนเนเรชั่นวายมีความรูสึก ภูมิใ จที่ไ ดกาวมาเปนสวนหนึ่ง ขององคกร สอดคลอง O’Reilly (1981)
เปนนิยามความหมายขั้นตอนหนึ่งขององคประกอบความผูกพันตอองคกร กลาวคือ การยึดถือองคกร (Identification)
คือ การที่บุคคลยอมกระทําตามความตองการขององคกร และมีความภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคกร รวมถึง
ความรูสึกนึกคิด และการพูดถึงโรงพยาบาลในดานบวกหรือในทางที่ดีเมื่อสนทนากับผูอื่น มีความภูมิใจและยินดีเมื่อ
กลาวถึงโรงพยาบาล ทั้งนี้ยังพบอีกวา ระยะเวลาการทํางานที่แตกตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอ
องคกรดานความรูสึกแตกตางกัน โดยบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาการทํางานมากกวา 10 ป
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 ซึ่งสอดคลองกับเพ็ญนภา วงศนิติกร (2559) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของบุคลากร
มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต พบว า บุ ค ลากรที่ มี ร ะยะเวลาปฏิ บั ติ ง านแตกต า งกั น มี ร ะดั บ ความผู ก พั น ต อ องค ก าร
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 เห็นไดวาระยะเวลาในการปฏิบัติง านที่ม ากขึ้นสง ผลตอ
ความรูสึกเชื่อมั่นในองคกรที่ตนทํางาน บุคลากรรูสึกวาองคกรนี้เปรียบเสมือนบาน แตในสวนระบบขององคกร ไดแก
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ระบบการปกครอง ระบบการทํางาน นั้น มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออื่น ๆ อาจเปนเพราะการทํางานในโรงพยาบาลแมสอด
ใชระบบราชการ ซึ่งทําใหการปฏิบัติงานในบางขั้นตอนมีความลาชา ยุงยาก ไมคลองตัว จึงสงผลตอความรูสึกผูกพัน
ตอองคกร
3. ความผู ก พั น ด า นบรรทั ด ฐาน ผลการวิ เ คราะห โ ดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.62
คือ บุคลากรกลุม เจนเนเรชั่นวายเต็ม ใจในการใชความสามารถที่มีอยางเต็มที่ใ นการปฏิบัติง าน ซึ่ง สอดคลองกับ
Spector (1997) กลาววา ความผูกพันที่เนื่องมาจากบรรทัดฐานของสังคม คือ การมองความผูกพันตอองคกรวาเปน
ความจงรักภักดี และตั้งใจอุทิศตนใหกับองคกร รวมถึงเพื่อตอบแทนสิ่งที่บุคคลไดรับจากองคการ โดยแสดงออกในรูป
ของความจงรัก ภั ก ดีของบุค คลตอ องคก าร แตขอที่ มีคา เฉลี่ย นอยที่ สุด ไดแก บุคลากรคิ ดวาโรงพยาบาลนี้เ ป น
โรงพยาบาลที่ทานอยากทํางานดวยมากที่สุด ซึ่ง ไมสอดคลองกับ Meyer & Allan (1997) กลาววา ความผูกพันตอ
องคการ หมายถึง สภาวะทางจิตใจของบุคคลที่มีตอองคการของตน มีอิทธิพ ลสําคัญตอการตัดสินใจที่จะคงไวซึ่ง
สมาชิกขององคการ และการมีจิตสํานึกในการดํารงอยูเปนสมาชิกขององคการตอไป โดยความผูกพันในดานบรรทัด
ฐาน หมายถึง ความรูสึก สํ านึก ในบุญ คุณ ที่ ไ ดเ ป นสวนหนึ่ง ขององคก รหรือ ไดมีโ อกาสเขา มาทํา งานในองคก รนี้
บุคลากรที่มคี วามผูกพันในบรรทัดฐานสูงจะคิดวาตนสมควรจะทํางานในองคกรตอไป เนื่องจากเปนสิ่งที่ถูกตองตาม
ครรลอง และบรรทัดฐานของสังคม เมื่อพิจารณาจากระดับความผูกพันตอองคการขออื่น ๆ ซึ่งในภาพรวมอยูในระดับ
มาก นอกเหนือจากความพึงพอใจในสวัสดิการ และคาตอบแทน รวมถึงปจจัยจูงใจตาง ๆ ยังสงผลตอความผูกพันได
ไมม ากเทาที่ควรจะเปน เนื่องจากการทํางานอยูที่โ รงพยาบาลแมสอด การสรางขวัญ และกําลัง ใจเปนสิ่ง สําคัญ
โดยบุคลากรยังคงตองการปจจัยดานอื่น ๆ เชน ความสุขในการทํางานตามหนาที่ การมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและ
จิตใจ เปนตน ซึ่งเปนพื้นฐานในการสรางแรงเสริมของความผูกพันของบุคลากรตอโรงพยาบาล และทําใหบุคลากรรัก
ที่จะทํางานอยูโรงพยาบาลนี้ตลอดไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณไดดวยความอนุเคราะหจากผูชวยศาสตราจารย ดร.รักษศรี
เกียรติบุตร อาจารยที่ปรึกษา ซึ่งกรุณาสละเวลาใหความรูและคําแนะนํา แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใส
ทุก ขั้นตอน เพื่อใหก ารเขียนการศึก ษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สมบูรณที่สุด ผูเ ชี่ยวชาญทุก ทานในการพิจารณา
เครื่องมือ จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย หลัก สูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ไ ดประสิทธิประสาทวิช าความรูอันเปนพื้นฐานต อการนําไปประยุก ตใ ชใ นการทํางานทั้ง ใน
ปจจุบันและอนาคต ตลอดจนบุคลากรของวิทยาลัยการศึกษาตอเนื่องทุกทานที่ใหคําแนะนําเปนอยางดีตลอดมา
สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ คุณแม และญาติพี่นอง ตลอดจนเพื่อน ๆ ทุกคนที่คอยใหกําลังใจและ
แลกเปลี่ยนประสบการณที่ดีในระหวางการศึกษาดวยดีม าโดยตลอด จนทําใหรายงานจากการศึกษาคนควาอยาง
อิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี สําหรับความดีของการจัดทําผลงานจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง ขอมอบแก
บุพการี และคณาจารยที่ประสิทธิประสาทวิชาใหความรูแกผูเขียนทุกทาน
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ชองทางการติดตอสื่อสารที่เหมาะสมกับผูรับสาร: กรณีศึกษาประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
Suitable Communication Channel for Recipient: A Case Study of
Thawongthong Subdistrict Municipality Muang District Phayao Province
กชพรรณ บุญชัย 1* และ สุรเชษฐ ชิระมณี2
5

Kotchaphan Boonchai1* and Surachet Chiramanee2
บทคัดยอ

การศึกษาเรื่องชองทางการติดตอสื่อสารที่เหมาะสมกับผูรับสาร: กรณีศึกษาประชาชน ในเขตเทศบาลตําบล
ทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงคสองประการ คือ 1)เพื่อใหทราบถึงชองทางการติดตอสื่อสารที่
เหมาะสมเพื่อประโยชนในการเลือกใชใหตรงกับผูรับสารกลุมเปาหมาย และทราบถึงศักยภาพและความสามารถของ
ผูรับสารกลุม เปาหมาย และ 2)เพื่อให ทราบถึง ปญหาและแนวทางการพัฒ นาการสื่อสารใหมีประสิทธิภ าพ โดย
ประชากรที่ใชในการศึกษาคือผูที่อาศัยอยูในพื้นที่หมูที่ 13 บานหวยน้ําขาว ตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
จํานวน 305 ครัวเรือน โดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน ในการประมาณคาสัดสวนของประชากร ซึ่งได
กําหนดกลุม ตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย โดยการจับสลากแบบไมแทนที่ (Simple Random Sampling
With no Replacement) เพื่อใหไดกลุมตัวอยางจํานวน 175 ครัวเรือน โดยผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล มีการวิเคราะหขอมูลทั่วไปสวนบุคคลโดยใชการแจกแจงคาความถี่(Frequency) การหาคารอยละ
และวิเ คราะหโ ดยหาค าเฉลี่ย(Percentage) จากนั้น วิเ คราะหผ ลการศึก ษาโดยการหาคาเฉลี่ ยและสว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แลวนํามาแปลผลตามเกณฑการหาคาเฉลี่ยของอันตรภาคชั้นซึ่งมีความหางที่ 0.8 จากนั้นจึงนําขอมูลมา
วิเคราะหหาคาไคสแควร(Chi-Square Test) คือคาความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตาม ซึ่งเลือกศึกษาเฉพาะ
ผลของตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติเทานั้น
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการสื่อสารในชีวิตประจําวันตามลําดับจากมากที่สุดไป
หานอยที่สุด ดัง ตอไปนี้ สื่อเสียงตามสายโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 รองลงมาเปนสื่อสิ่งพิมพ
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 ซึ่งรองลงมาเปนสื่ออินเทอรเน็ตโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.71 รองลงมาพบวาเปนสื่อเคลื่อนที่ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 และลําดับสุดทายซึ่งเปน
สื่อบุ คคลโดยรวมอยูใ นระดั บมาก มีคา เฉลี่ย เทา กับ 3.51 โดยผู ตอบแบบสอบถามสว นใหญใ หค วามสนใจและ
ขอเสนอแนะเชิงบวกในการใชสื่อเสียงตามสายเปนสื่อในการกระจายขาวสารใหแกประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทาวัง
ทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา แตอยางไรก็ตามสื่อทุก ประเภทมีความสําคัญแตกตางกันไปตามคุณลัก ษณะและ
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วิธีการสื่อสารทีเ่ หมาะสม และตองคํานึงถึงบริบทของชุมชนที่แตกตางกันไปดวย เพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร
และสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: ชองทางการติดตอสื่อสาร ผูรับสาร กลุมเปาหมาย ประสิทธิภาพ

Abstract
The study of suitable communication channel for recipient: a case study of Thawongthong Subdistrict
Municipality Muang District Phayao Province. The purpose of this study were: 1. To study the appropriate
communication channel for selection to match Recipients, target groups, potentials and abilities of target audience
2. To be aware of the problems and development guidelines that are effective in the study of people who live in
Moo 13 Ban Huai Nam Khao, Tha Wang Thong Subdistrict, Mueang District Phayao Province, 305 households
using Creigy and Morgan's ready-made tables to estimate the proportion of the population, which has defined the
sample group by using Simple Random Sampling Withno Replacement to obtain a sample of 175 households. The
researcher used the questionnaire as a tool to collect personal general data analysis by Frequency andpercentage,
then analyzed by means of mean and standard deviation. And interpret the results according to the average
finding criteria according to the criteria of the class, which has a distance of 0. 8 and used to analyze the ChiSquare Test is the relationship of the initial and dependent variables selected Only the results of variables with
statistical significance only.
The results of the study showed that respondents had daily communication behavior towards the media
according to the overall line at a high level with an average of 4.04.Followed by the media as a whole,
at a high level, with an average value of 3.84, followed by the Internet media as a whole at a high level, with
an average of 3.71, followed by a total of mobile media at the level With the average of 3.53 and the last one
being the overall media at a high level, with an average of 3.51. Most respondents gave positive comments and
suggestions for use. The voice along the line is a medium for distributing information to the people in Tha Wang
Thong Subdistrict Municipality, Mueang District, Phayao Province. However, all types of media are different,
depending on the characteristics and methods of communication as appropriate and the context Community to
enable people to access information and information more effectively.
Keywords: communication channel, recipient, target group, efficiency

บทนํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน เปนสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นภายใตกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเปนนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มีอํานาจหนาที่
หลัก ในการสงเสริม พัฒนาตําบลทุก ๆ ดาน เชน ดานเศรษฐกิจ สัง คมและวัฒนธรรม สวัสดิก าร การศึกษา ดาน
สุขอนามัย ตลอดจนความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในพื้น ที่ ซึ่ง องคก รปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง มี
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของตนเองซึ่งแยกออกจากรัฐ โดยทั่วไปแลวอํานาจหนาที่ของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เปนรูปแบบเดียวกัน คือการจัดทํา “บริการสาธารณะ” ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งคํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนหลักสําคัญ
เนื่องดวยเทศบาลตําบล เปนรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใ ชกับประเทศไทยปจจุบันการ
ปกครองรูปแบบเทศบาลเปนการกระจายอํานาจใหแกทอ งถิ่นใหดําเนินการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
เกิดขึ้นครั้ง แรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว(รัชกาลที่ 5) จากการริเริ่มการจัดตั้งสุขาภิบาล
กรุงเทพฯ ร.ศ.116 หรือ พ.ศ. 2440 โดยเริ่มมีขึ้นในสวนภูมิภาค และในภายหลังไดมีการตราพระราชบัญญัติจัดการ
สุขาภิบาลทาฉลอมขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2448 การปกครองสวนทองถิ่นจึงนับวามีการเริ่มตนขึ้นและมีวิวัฒนาการตั้งแตบัด
นั้นเรื่อยมาจนถึง ป พ.ศ. 2475 มีก ารตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 และไดทําการยกฐานะ
สุขาภิบาลขึ้นเปนเทศบาลหลายแหง และภายหลังไดมีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งมีการแกไขครั้ง
สุดทาย โดยพระราชบัญญัติเ ทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2543 ซึ่ง แตละทองถิ่นอาจจะมีลัก ษณะเฉพาะที่มีความ
แตกตางกันออกไป จึง ตองมีวิธีการบริหารการสื่อสารหลากหลายรูปแบบขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ของผูรับสาร การ
สื่อสาร จึงถือเปนเครื่องมือสําคัญที่สรางความรูความเขาใจอันดีแกประชาชน ถาประชาชนขาดความรูความเขาใจจะ
กอใหเกิดทัศนคติดานลบตอองคกร และสงผลใหการปฏิบัติงานขององคกรเปนไปดวยความยากลําบากอาจไมไดรับ
ความรวมมือจากประชาชนเทาที่ควร เกิดขอขัดแยงระหวางหนวยงานและประชาชนซึ่งในทางกลับกันหากประชาชนมี
ทัศนคติและความเขาใจอันดีตอองคกร จะสงผลใหทองถิ่นนั้นเกิดความสามัคคี เกิดวัฒนธรรมที่ดีและเกิดการพัฒนา
ในทุก ๆ ดาน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถดําเนินงานไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
ภาพลักษณที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก ซึ่งสามารถสรางขึ้นไดจากการสื่อสาร
และการบริ ก ารหลายด าน ถือ เปน หน าที่สํ าคัญ ที่ส มาชิ ก ในองคก รจะตองให ความร วมมื อ ตั้ ง แตร ะดับ ผูบริ หาร
ขาราชการ ตลอดจนลูกจางขององคกร โดยการสื่อสารใหประชาชนทราบถึงผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนจะเกิดความรูความเขาใจอันดี เกิดความพึงพอใจ และมีทัศนคติที่ดีตอองคกรได ดวย
การสื่อสารและการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ
ช อ งทางการสื่ อ สาร(channel) ถื อ เป น องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของการติ ด ต อ สื่ อ สาร(communication)
ซึ่ง บางกรณีอาจหมายถึง สื่อ(media) โดยที่ผูสง สาร(messenger) ตองมีก ารพิจารณาเลือกใชสื่อแตละประเภทให
เหมาะสมกับผูรับสาร(receiver) ที่เปนเปาหมายของการสื่อสาร ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางกันในหลายดาน เชน เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ สภาพเศรษฐกิจและสังคม บทบาท จํานวน สถานที่ บุคลิกภาพ ทัศนคติ พฤติกรรมในการใช
ชีวิตประจําวัน ความสามารถในการรับสาร เปนตน ผูสงสารจึงตองกําหนดชองทางการสื่อสารหรือสื่อที่เหมาะสม มี
ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ล เพื่อ ให ก ารสื่ อสารประสบความสํ าเร็ จ มากที่ สุด และเป น ไปตามเป า หมายหรื อ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว

วัตถุประสงคการศึกษา

1. เพื่อใหทราบถึง ชองทางการติดตอสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อประโยชนในการเลือกใชใหตรงกับผูรับสาร
กลุมเปาหมาย และทราบถึงศักยภาพและความสามารถ ของผูรับสารกลุมเปาหมาย
2. เพื่อใหทราบถึงปญหาและแนวทางการพัฒนาการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การศึกษาช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมกั บผู้รับสาร กรณีศึก ษา: ประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
ท่าวังทอง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดดังนี้
ตัวแปรต้น
เพศ

ตัวแปรตาม
ช่องทางการสื่อสารในชีวิตประจาวัน

อายุ

สื่อเสียงตามสาย

การศึกษา(สูงสุด)

สื่อสิ่งพิมพ์

อาชีพ

สื่ออินเทอร์เน็ต

รายได้ตอ่ เดือน

สื่อเคลื่อนที่

สถานภาพ

สื่อบุคคล

วิธีวิทยาการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่องช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เ หมาะสมกั บผู้รับ สารกรณีศึก ษา: ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลท่าวังทอง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้กาหนดระเบียบของวิธีดาเนินการวิจัย ซึ่งมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาโดยกาหนดกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
ท่าวังทอง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่อาศัยอยู่พื้นที่ หมู่ที่ 13 บ้านห้วยน้าขาว จานวน 305 ครัวเรือน ซึ่งเป็นชาย
270 คนและหญิง 300 คน รวมทั้งสิน้ จานวน 570 คน เนื่องด้วยหมู่ที่ 13 บ้านห้วยน้าขาว เป็นพื้นที่ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมมากที่สุดทั้งสังคมเมืองและชนบท อีกทั้งมีจานวนประชากร
ชายและหญิงใกล้เคียงกันมากที่สุด กาหนดจานวนกลุ่มประชากรตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของ เครจซี่และมอร์
แกน(Krejcie & Morgan) สาหรับตารางของเครจซี่และมอร์แกน ใช้ใ นการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร และ
กาหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยตามสัดส่วนของตารางสาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน จานวนขนาดประชากรที่ใกล้เคียง
จานวน 305 ครัวเรือน คือจานวน 320 คน คิดเป็นขนาดประชากรตัวอย่าง จานวน 175 ครัวเรือน ผู้ศึกษาได้กาหนด
กลุ่ม ตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยการจับสลากแบบไม่แทนที่( Simple Random Sampling With no
Replacement) เป็นการสุ่ม ตัวอย่างโดยการจับสลากครัวเรือนจานวน 175 ครัวเรือ น จากบ้านเลขที่ทั้ง หมด 305
ครัวเรือน เพื่อให้ได้จานวนประชากรกลุ่มตัวอย่างตรงตามที่ตอ้ งการ
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้ง นี้ คือแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยมีวิธีก ารสร้างเครื่องมือและ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมืออย่างละเอียด โดยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ข้อ ดังนี้
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา(สูงสุด)
4. อาชีพ
5. รายได้ตอ่ เดือน
6. สถานภาพ
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการสื่อสารในชีวิตประจาวันของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งสื่อหรือช่องทาง ออกเป็น
5 ประเภท ดังนี้
1. สื่อเสียงตามสาย (เสียงตามสายของหน่วยงาน, วัด และชุมชน)
2. สื่อสิ่งพิมพ์ (ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่, บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน, ประกาศ, จดหมายข่าว,
แผ่นพับ, โปสเตอร์, รายงานผลการดาเนินงานประจาปี และ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของเทศบาลตาบลท่าวังทอง)
3. สื่ออินเทอร์เ น็ต (Facebook ของเทศบาลตาบลท่าวัง ทอง และ Website ของเทศบาลตาบลท่าวัง ทอง
www.thawangthong.go.th)
4. สื่อเคลื่อนที่ (รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่)
5. สื่อบุคคล (เช่น การประชุม, อภิปราย, บรรยาย, ประชาคม, การจัดกิจกรรม/โครงการ, การให้บริการ
นอกสถานที,่ การบอกเล่าปากต่อปาก)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และข้อปรับปรุง อื่น ๆ
การสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. รวบรวมข้อมูลจากการศึกษา สรุปเพื่อกาหนดขอบเขต และเนื้อหาของคาถาม
3. ร่างข้อคาถามช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้รับสาร กรณีศกึ ษา: ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลท่าวัง ทอง อาเมื อง จังหวัดพะเยา เสนออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณ วุฒิ 3 คน เพื่อช่วยในการพิจารณา
ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะ แล้วจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
4. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability Analysis) ของแบบสอบถาม โดยที่ค่าความเชื่ อมั่น (Cronbach's Alpha)
0.923 ซึ่ง มีค่ ามากกว่ า 0.7 หมายความว่า ค่ า ดัช นีค วามสอดคล้ องของวัต ถุ ป ระสงค์ (Index of Item Objective
Congruence: IOC) แบบสอบถามช่องทางการติดต่อ สื่อสารที่เ หมาะสมกั บผู้ รับสารกรณีศึ ก ษา: ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลท่าวังทอง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เครื่องมือการวิจัยมีความเชื่อมั่น สามารถนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ได้
5. การทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability Analysis) ของแบบสอบถามช่องทางการติดต่อสื่อสารที่
เหมาะสมกับผู้รับสารกรณีศึกษา: ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลท่าวัง ทอง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยการ
ทดสอบการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จานวน 30 คน
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การเก็บรวบรวมขอมูล
จากการศึกษาผูวิจัยไดทําการแจกแบบสอบถามใหแกประชากรกลุมตัวอยางที่ไดกําหนดไวจํานวนทั้งสิ้น
175 ครัวเรือน และทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งสิ้น ประมาณ 15
วัน โดยกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามแตละครัวเรือนโดยมากเปนเจาบาน หรือผูที่สามารถใหขอมูลไดถูก ตอง
ชัดเจนมากที่สุด ซึ่งเปนผูที่พักอาศัยอยูในพื้นที่จริงเปนประจํา และกระจายตามพื้นที่ทุกกลุมของชุมชนอยางทั่วถึง
การวิเคราะหขอมูล
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เมื่อดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลแลว นําแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตองแลวนํามาประมวลผลทางสถิติ โดยสถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปสวนบุคคลโดยการแจกแจงคาความถี่ (Frequency) การหาคารอยละ และวิเคราะหโดย
หาคาเฉลี่ ย (Percentage) จากนั้น วิเ คราะหขอมู ลชองทางการติดตอ สื่อสารที่เ หมาะสมกั บผูรับสารกรณีศึก ษา:
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยการหาคาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แลวแปลผลตามเกณฑการวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยตามเกณฑของอันตรภาคชั้น ดังนี้ อันตรภาคชั้น ซึ่งมีความ
หางที่ 0.8 และวิเคราะหหาคาไคสแควร (Chi-Square Test) คือ คาความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตามซึ่ง
เลือกศึกษาเฉพาะผลของตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติเทานั้น

ผลการศึกษา
ผลการศึ ก ษาพบวา ผูต อบแบบสอบถามมีพ ฤติก รรมการสื่อ สารในชีวิต ประจํา วัน ตอสื่ อเสี ยงตามสาย
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 รองลงมาเปนสื่อสิ่งพิมพ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.84 รองลงมาเปนสื่ออินเทอรเน็ตโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 รองลงมาเปนสื่อเคลื่อนที่ โดยรวม
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 และลําดับสุดทายเปนสื่อบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.51 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเชิงบวกในการใชสื่อเสียงตามสายเปนสื่อในการ
กระจายขาวสารใหแกประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา แตอยางไรก็ตามสื่อทุก
ประเภทมีความสําคัญแตกตางกันไปตามคุณ ลัก ษณะและวิธีก ารสื่อสารตามความเหมาะสมและบริบทของชุม ชน
เพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สรุปผลและอภิปรายผล
ในการศึกษาคนควาเรื่อง “ชองทางการติดตอสื่อสารที่เหมาะสมกับผูรับสาร กรณีศึกษา: ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา” เปนการใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
เมื่อนําขอมูลที่ไ ดมาวิเคราะหโ ดยผูศึกษาไดใชโปรแกรมคํานวณทางสถิติ SPSS ในการวิเคราะหขอมูล และใชสถิติ
เชิงพรรณนาในการวิเคราะหขอมูล พรอมกับนําขอมูลมาวิเคราะหหาความเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ โดยสรุปผลการวิจัยทั้งหมดพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเชิงบวก
ในการใชสื่อเสียงตามสายเปนสื่อในการกระจายขาวสารใหแกประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา ซึ่ง สอดคลองกับคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของสื่อประเภทสื่อเสียงตามสายในสวนที่ 2 มีคาเทากับ
4.04 โดยเปนสื่อที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อประเภทอื่น แตถึงอยางไรก็ตามสื่อทุกประเภทมีความสําคัญ
แตกตางกันไป ตามคุณลักษณะและวิธีการสื่อสาร ซึ่งเทศบาลตําบลทาวังทองควรใหความสําคัญกับการสื่อสารผาน
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สื่อตาง ๆ ตามความเหมาะสมและบริบทของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลทาวังทอง เพื่อทําใหประชาชนสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในการศึ ก ษาคน คว า ดว ยตนเองเรื่อ ง “ชอ งทางการติด ตอ สื่ อสารที่เ หมาะสมกั บ ผูรั บสาร กรณีศึ ก ษา:
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา” วัตถุประสงคของโครงการวิจัยทั้ง 2 ขอ คือ 1)
เพื่อใหทราบถึงชองทางการติดตอสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อประโยชนในการเลือกใชใหตรงกับผูรับสารกลุมเปาหมาย
และทราบถึง ศัก ยภาพและความสามารถ ของผูรับสารกลุม เปาหมาย 2)เพื่อใหทราบถึง ปญหาและแนวทางการ
พัฒนาการสื่ อสารใหมี ประสิท ธิภ าพ โดยการศึก ษาวิ จัย ขอแรกผลการวิเ คราะหพ บว า ระดั บความคิดเห็น ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ความถี่ ของการ
ไดรับสื่อเสียงตามสายในชีวิตประจําวัน เปนสื่อที่มีความบันเทิงและดึงดูดใจ และไดรับความรูหลากหลายรอบดานจาก
สื่อเสียงตามสาย แสดงใหเห็นวาการสื่อสารโดยใชสื่อประเภทสื่อเสียงตามสาย ทําใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
ทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ไดรับขอมูลขาวสารอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอแนะและขอ
ปรังปรุงของประชากรกลุมตัวอยางที่ไดตอบแบบสอบถามโดยแสดงขอเสนอแนะเชิงบวกตอสื่อประเภทสื่อเสียงตาม
สาย ดังนั้นเทศบาลตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ควรมีแนวทางการพัฒนาสื่อสารผานสื่อประเภทสื่อ
เสียงตามสายใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา มากยิ่งขึ้น
รองลงมาเปนอันดับที่ 2 คือ สื่อสิ่งพิมพ จากผลการวิเคราะห พบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลทาวังทองที่มีตอสื่อสิ่งพิมพ โดยรวมอยูในระดับมาก และความถี่ของการใชสื่อสิง่ พิมพในชีวิตประจําวัน
เปนอยางมาก เนื่องดวยสื่อสิ่งพิมพมีความนาสนใจ เปนสื่อที่ใชงานไดงายและสามารถเขาถึงประชาชนไดทุกเพศทุกวัย
แสดงใหเห็นวาประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทาวังทองไดใหความสําคัญและยังรับขอมูลขาวสารผานสื่อสิ่งพิมพซึ่ง
รองจากสื่อเสียงตามสาย ซึ่งสอดคลองกับ พัชราภา ขาวบริสุทธิ์(2561) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบ
การประชาสัมพันธของเทศบาลเมืองอางทอง พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ของเทศบาลเมืองอางทอง โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจเรียงตามลําดับ อันดับแรก ไดแก สื่อสิ่งพิมพ
(ติดประกาศ) อันดับที่สอง ไดแก การประชาสัม พันธสื่อสิ่ง พิม พ(รายงานกิจการเทศบาล) อันดับที่สาม ไดแกการ
ประชาสัมพันธ สื่อสิ่งพิมพ(แผนพับ) อันดับสี่ ไดแก การประชาสัมพันธผานเว็บไซต อันดับที่หา ไดแก ชองทางการ
ประชาสัมพันธผานจอ LED และอันดับสุดทาย คือ การประชาสัมพันธเสียงตามสาย
สื่อที่ไดรับความสนใจจากประชาชนในเขตเทศตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปนลําดับที่ 3
คือสื่ออินเทอรเน็ต จากผลการวิเคราะหพบวา โดยรวมอยูในระดับมากและเรียงลําดับรายขอจากมากไปนอย ไดแก
ความถี่ของการเปดรับขาวสารทางเว็บไซตและเฟซบุก ของเทศบาลทาวังทอง สื่อมีความบันเทิงและดึงดูดใจ และไดรับ
ความรูหลากหลายรอบดานจากสื่อ แสดงใหเห็นวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทาวังทอง รับขอมูลขาวสารผาน
สื่ออินเทอรเน็ตในระดับมาก เนื่องจากในปจจุบันเครือขายอินเทอรเน็ตเขาถึงแหลงชุมชนไดมากกวาในอดีต จึงสงผล
ทําใหประชาชนสามารถรับขอมูลขาวสารผานทางออนไลนไดมากยิ่งขึ้น และสามารถเลือกรับสื่อไดหลากหลายรูปแบบ
ซึ่งสอดคลองกับ วนิษา แกวสุข (2557) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการสื่อสารบนเครือขายสังคมออนไลนกับการบริจาค
กรณีศึกษา มูลนิธิเพื่อสุนัขยากไรป 2557 กลาวไววา ในสภาพสังคมยุคปจจุบันที่อาจเรียกไดวาเปน สังคมยุคสื่อสาร
ซึ่งความเจริญกาวหนาหรือความอยูรอดของสังคมขึ้นอยูกับคนในสังคมวาไดรบขอมูลขาวสารที่ถูกตองทันเวลา และ
ปรับตัวไดอยางเหมาะสมสื่อมวลชนตาง ๆ จึงมีบทบาทสําคัญในการเสนอขาวสารที่เปนประโยชนตอสังคม ตลอดจน
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ชี้นําความคิดของคนในสังคมดวย สื่อแตละชนิดมีลักษณะและคุณ สมบัติที่แตกตางกันจึง มีความพรอมหรือความ
สามารถที่จะแสดงบทบาทหนาที่ ในขอบเขตที่แตกตางกันดวย
สื่อที่ไดรับความสนใจจากประชาชน เปนลําดับที่ 4 คือ สื่อเคลื่อนที่ จากผลการวิเคราะหพบวา ระดับความ
คิด เห็ น ของประชาชนในเขตเทศบาลตํ าบลทา วัง ทอง อํ า เภอเมื อง จั ง หวั ดพะเยา โดยรวมอยู ใ นระดั บมากและ
เรียงลําดับรายขอจากมากไปนอย ไดแก ความถี่ของการไดรับขาวสารจากสื่อเคลื่อนที่ในชีวิตประจําวัน สื่อเคลื่อนที่มี
ความบันเทิง และดึงดูดใจ และไดรับความรูหลากหลายรอบดานจากสื่อเคลื่อนที่ แสดงใหเ ห็นวา ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลทาวังทอง รับขอมูลขาวสารผานสื่อเคลื่อนที่ในระดับมาก ซึ่งสื่อเคลื่อนที่เปนทางเลือกอีกหนึ่งชองทาง
ในการสื่อสารกันระหวางเทศบาลตําบลทาวังทองและประชาชนในเขตเทศบาล ทั้ง นี้เทศบาลตําบลทาวังทองควร
กําหนดวิธีการสื่อสารหรือเนื้อหาที่มีความกระชับชัดเจนเขาใจงายและเหมาะสมกับบริบทของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
และสื่อที่ไดรับความสนใจจากประชาชน เปนลําดับสุดทายคือ สื่อบุคคล จากผลการวิเคราะห พบวา ระดับ
ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทาวัง ทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยรวมอยูในระดับมากและ
เรียงลําดับรายขอจากมากไปนอย ไดแก ความถี่ของการไดรับสื่อบุคคลในชีวิตประจําวัน สื่อบุคคลมีความนาสนใจ
และดึงดูดใจ และไดรับความรูหลากหลายรอบดานจากสื่อบุคคล แสดงใหเห็นวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทาวัง
ทอง รับขอมูลขาวสารผานสื่อบุคคลในระดับมาก เนื่องดวยวัฒนธรรมการอยูรวมกันเปนสังคมหรือชุมชนกันมาตั้งแต
อดีต จึง ทําใหเ กิดการสื่อสารระหวางบุคคล แตถึง อยางไรก็ตามการสื่อสารผานบุคคลมีหลากหลายวิธี เชน การ
ประชุม การประชาคม การอภิปราย ฯลฯ โดยขึ้นอยูกับความเหมาะสมของขอมูลขาวสารที่ตองการสื่อสารและบริบท
ของประชาชนในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ สอดคลองกับ ฉันทนา ปาปดถา และคณะ (2561) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง
การรับรูขาวสารผานลื่อประชาสัมพันธของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร พบวา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการรับรูขาวสาร
ผานสื่อประชาสัมพันธอยูในระดับมาก โดยรับรูขาวสารจากสื่อบุคคล สื่อโฆษณา และจากสื่อสิ่งพิมพ สอดคลองกับ
การศึกษาของ สุภัทรชรี บุญประชุม (2558) พบวา นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนมมีการรับรูผาน
สื่อบุคคล และสอดคลอง กับ วีรวรรณ แซจาว (2558) ที่พบวา การประชาสัมพันธผานบุคคลที่มีอิทธิพลดาน การ
ทองเที่ยว และการประชาสัมพันธผานคนดังขามคืน และนักศึกษามีการเปดรับขาวสาร ผานสื่อประชาสัมพันธอยูใน
ระดับมาก ซึ่งสามารถเขาถึงสื่อประชาสัมพันธ อยางสะดวก รวดเร็ว และเนื้อหามีประโยชน ทั้งนี้เนื่องมาจากขาวสาร
เปนปจจัยสําคัญที่ใ ชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย ความตองการขาวสารจะเพิ่ม มากขึ้นเมื่อ
บุคคลนั้นตองการขอมูลในการตัดสินใจหรือไมแนใ จในเรื่องใดเรื่อง นอกจากนั้นขาวสารยังทําใหผูเปดรบมีความ
ทันสมัย สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณของโลกปจจุบัน
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาดานประสิทธิภาพในการสื่อสารตอประชาชนในพื้นที่ตําบล
ทาวัง ทอง ควรมีก ารประชาสั ม พันธผ านสื่อเสียงตามสายเป นหลัก เพราะผลการศึก ษาแสดงให เ ห็นวา เปนสื่อ ที่
ประชาชนในพื้นที่นิยมใช และเขาถึงมากที่สุด จึงเปนชองทางสําคัญที่ใชประชาสัมพันธขอมูลขาวสารอยางแพรหลาย
ทั้งนี้เทศบาลตําบลทาวังทองจึงควรใหความสําคัญ และพัฒนาสื่อเสียงตามสายใหมีคุณภาพสูงสุด เพื่อใหการสื่อสาร
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด และในขณะเดียวกันควรมีการปรับปรุงพัฒนาชองทางการสื่อสารอยูเสมอให
ทันยุคสมัย และเขาถึงประชาชนไดทุกกลุมเปาหมาย ทั้งนี้ ควรศึกษาความตองการ หรือแนวโนมของพฤติกรรมการใช
สื่อในอนาคตเพิม่ เติมดวย เพื่อนํามาพัฒนาและปรับใชกับการสื่อสารการประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลทาวังทอง
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ตลอดจนนําแนวคิดการบริหารการตลาดมาปรับใชกับการบริหารการสื่อสารของภาครัฐ ไดอยางสรางสรรคและมี
ประสิทธิภาพตอไป
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การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดยอนยุคเพื่อการทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน กรณีศึกษา: ตลาดยอน
ยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน จั ง หวัดสิง หบุรี มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ (1) เพื่อศึก ษาพฤติก รรมของ
นักทองเที่ยวในการทองเที่ยวตลาดยอนยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี (2) เพื่อศึกษาหาแนวทาง
พัฒนาการทองเที่ยวตลาดยอนยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ใหเกิดความยั่งยืน ประชากรที่ใช
ศึกษาครั้งนี้ไดแกนักทองเที่ยวที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป แตเนื่องจากผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ผูวิจัยจึง
กําหนดขนาดของกลุม ตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณจากความนาจะเปน โดยการใชสูตรมีเ งื่อนไขอยูวา ลักษณะของ
ตัวอยางจะตองมีการกระจายแบบโคงปกติ (normal distribution) และการสุมแลวไมแทนที่ ไดมาจํานวน 96 คน แต
ผูวิจัยจะเก็บตัวอยางเปนจํานวน 100 คน การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามแบบปลายเปดและปลายปด ใช
สถิติเ ชิง พรรณนาวิเ คราะหขอมูลเชิง ปริมาณหาคาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโ ปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อใชในการวิเคราะห โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาพบวา ลักษณะสวนบุคคลมีผลตอแนวทางการพัฒนาตลาดยอนยุคบานระจันใหเกิดความยั่งยืน
โดยนัก ทองเที่ยวมี ความพึ ง พอใจในด านสิน คาและบริก าร ดา นราคา ดานสถานที่จัดจํ าหนาย และการส ง เสริ ม
การตลาด โดยมีขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดยอนยุคบานระจัน คือ ตองการใหเพิ่มสถานที่นั่ง
พักผอน ตรวจสอบสินคาและบริการใหไดมาตรฐาน และเพิ่มความหลากหลายของสินคาใหมากขึ้น องคประกอบหลัก
และแนวทางที่จะทําใหก ารทองเที่ยวตลาดยอนยุคบานระจันใหเ กิดความยั่ง ยืนคือ การพัฒนาศัก ยภาพทางการ
ทองเที่ย ว การมุ ง เน นที่สิ นคา และการบริก าร การประชาสั ม พัน ธก ารทอ งเที่ ยว มีสิ่ง อํานวยความสะดวกใหกั บ
นักทองเที่ยว ควบคูกับการอนุรักษความเปนไทยและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการเปดโอกาสรับฟงความ
คิดเห็นของผูที่มีสวนไดสวนเสีย เพิ่มการมีสวนรวมมากขึ้น ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมทองถิ่นอันเปนเอกลักษณ ของ
ชุมชน มีการศึกษาผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ มีการวางแผนการทองเที่ยวระยะยาวและระยะสั้น และจัดทําแผน
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กลยุทธเชิงรุก ขอเสนอแนะจากการศึกษา คือ ควรทําการวิจัยแบบผสมผสานเพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ควร
ศึกษาถึงปจจัยทางดานอื่น ๆ ทีม่ ีผลตอนักทองเที่ยว และควรมีการเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติดวย
คําสําคัญ: การทองเที่ยวอยางยั่งยืน ตลาดยอนยุค

Abstract
The study entitled "Guidelines for developing the retro market for tourism to achieve sustainability: A Case
study of Bang Rachan Retro Market, Khai Bang Rachan District, Sing Buri Province" have two objectives including:
( 1) to study and compare Thai tourists’ behaviors in the community by demographic data of tourism in the Bang
Rachan Retro Market; and ( 2) to seek ways to develop tourism in the Bang Rachan Retro Market of Khai Bang
Rachan District, Sing Buri Province in order to achieve the sustainability. The population used in this study was
100 tourists aged more than 15 years and the data were collected using open- ended and closed- ended
questionnaires. The data analysis process included using the descriptive statistics (percentage, mean, and standard
deviation) to analyze quantitative data on the computer program, and the statistical significance was set at the
level of 0.05.
Results of the data analysis indicated that personal characteristics had an effect on the development to
achieve the sustainability of the Bang Rachan Retro Market, as the tourists were satisfied with different aspects
of the market including products and services, prices, places, and marketing promotion. However, they provided
some suggestions for developing the tourism of the Bang Rachan Retro Market, such as adding more spaces to sit
and relax, ensuring that the products and services meet the standard, and increasing the product variety. In
addition, there were some elements and guidelines for making the Bang Rachan Retro Market to be sustainable.
Such included developing the tourism potential, focusing more on products and services, PR , providing facilities
for tourists, and conserving Thai culture and natural resources. In addition, the market should open the opportunity
for the stakeholders to share opinions and should increase their participation. They should also preserve the local
culture is unique to the community, should study both positive and negative effects of the tourism, should have a
long- and short-term travel plan, and should create a proactive strategic plan to attract more tourists. According
to the results received, the suggestion from this study is that there should be mix-method research conducted to
get more in-depth information. In addition, the research should include studying other factors that may also affect
tourists in order to promote tourism and to use the results to improve the market. More importantly, the research
may also seek to gain data from foreign tourists.
Keywords: sustainable tourism, retro markets
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บทนํา

ประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวหลากหลาย สามารถแบงแยกแหลงทรัพยากรการทองเที่ยวไดหลายรูปแบบ ไม
วาจะเปน การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร การทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตของชุมชน การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการ
ทองเที่ยวเชิงยอนยุค ซึ่งในปจจุบันการทองเที่ยวเชิงยอนยุคไดรับความสนใจมากขึ้น และมีแหลงทองเที่ยวเชิงยอนยุค
เกิดขึ้นมากมาย อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ สงเสริมการกระตุนระบบเศรษฐกิจให
เกิ ดการลงทุน และเกิ ดการหมุ น เวี ยนของเงิน ภายในประเทศ อีก ทั้ง เป นการกระจายรายได ใ หกั บชุ ม ชนท องถิ่ น
โดยเฉพาะการทองเที่ยวที่อิงวิถีชีวิตของคนในชุมชนตาง ๆ รวมถึงการทองเที่ยวแบบยอนยุค ทําใหเกิดการหมุนเวียน
ของเงินในระดับทองถิ่น ซึ่งมีผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางยิ่ง และการทองเที่ยวยังสงผลตอธุรกิจอื่น ๆ
อยางเชน ธุรกิจที่เกี่ยวกับรานอาหาร ที่พกั การขนสงและการบริการอื่น ๆ และยังทําใหเกิดการจางงานเพิ่มมากขึ้นอีก
ดวย การสงเสริมทองเที่ยวไมวาจะเปนในยุคสมัยของรัฐบาลที่ผานมาก็ถือไดวาเปนยุทธศาสตรสําคัญในการกระตุน
เศรษฐกิจและรายรับของประเทศ โดยที่ผานมาไดมีการรณรงคและมีนโยบายสง เสริมการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง
จนมาถึง ในชวงของรัฐ บาลพลเอก ประยุทธ จันทรโ อชา ไดมีนโยบายสงเสริม การทองเที่ยวภายใต การขับเคลื่อน
นโยบายของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาที่วา นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเมืองรองและผลักดันมาตรการเสริม
ตาง ๆ อยางสิทธิการลดหยอนภาษี เพือ่ ใหการทองเที่ยวเมืองรองเปนกลไกสรางรากฐานแข็งแกรงและกระจายรายได
สูชุมชนทองถิ่นไดมากขึ้น
การทองเที่ยวเมืองรองคือ การทองเที่ยวตามจังหวัดที่ไมไ ดเปนกลุมเปาหมายหลักของนักทองเที่ยวทั่วไป
มีจํานวน 55 จังหวัด ใชหลักเกณฑการวัดจากคา GDP ของแตละจังหวัด โดย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬ า กลาววานโยบายสง เสริม การทองเที่ยวเมืองรองนี้ ถือเปนสวนหนึ่ง ของนโยบาย
ภาครัฐที่ตองการกระจายรายไดและลดความเหลื่อมล้ําใหกับประชาชนภายในประเทศ ซึ่งกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬามุงหวังใหการทองเที่ยวเมืองรองเปนกลไกที่ชวยกระจายรายไดสูชุมชน สรางรากฐานที่แข็งแกรง นําไปสูการลด
ความเหลื่อมล้ําของสังคม หลังจากที่ผานมาสัดสวนทองเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง คิดเปน 80:20 เทานั้น แตใ น
อนาคตหวังวาสัดสวนดังกลาวอาจปรับเปลี่ยนเปน 60:40 หรืออาจเปน 50:50 ก็เปนได ทั้งนี้ หากมองในอีกมิติหนึ่งจะ
เห็นวาการสงเสริมทองเที่ยวเมืองรองนี้ (ณัฏฐพิชญ วงษสงา, 2561, สื่อออนไลน)
ไมเ พียงแตจะสรางเม็ดเงินใหเขาสูชุม ชน นโยบายทองเที่ยวเมืองรองไมมีใครสามารถตอบไดวาจะสิ้นสุด
เมื่อไหร เพราะจะเปนรูปแบบที่คอยๆเกลี่ยคนเขาไปพื้นทีเ่ มืองรองเรื่อย ๆ ซึ่งผูคนในเมืองรองก็จะคอยๆเรียนรูไปดวย
สรางประสบการณใหกับแขกผูมาเยือน เรียนรูและฝกการเปนเจาบานตอนรับนักทองเที่ยว พูดคุยสื่อสาร ตอบคําถาม
กับนักทองเที่ยว นอกจากนี้ยังมีประกาศพระราชบัญญัติมัคคุเทศก เพื่อใหมีมัคคุเทศกทองถิ่นมากขึ้น เปรียบเสมือน
การคืนอํ านาจให คนทองถิ่นไดมีโ อกาสเลาเรื่องในพื้นที่ ตัวเองมากขึ้น และในอนาคตจะเกิดการสรางสายรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อมตอสนามบินสําคัญและวิ่งผานเมืองตาง ๆจะเปลี่ยนแปลงการเดินทางมากขึ้น ซึ่งรถไฟก็จะเขามาชวย
ผลักดันใหคนเขามาในพื้นที่มากขึ้น ขณะที่เกณฑการพิจารณาวาเมืองใดเปนเมืองรองหรือไมนั้น กําหนดวาหากเมือง
ดังกลาวมีนักทองเที่ยวเขาไปเที่ยวเกินกวา 6 ลานคนขึ้นไปยังถือวาไมใชเ มืองรอง บวกกับการพิจารณาจากขอมูล
ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ที่ประกอบไปดวยการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ทั้ง การประกอบอาชีพ อัตราคาครองชีพ
การเขาถึงสาธารณูปโภคตาง ๆ ที่นํามาประเมินอีกดวย
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เมื่อมีการสงเสริมการทองเที่ยวมากขึ้น นักทองเที่ยวมีจํานวนมากขึ้นแลวนั้นยอมมีปญหาตาง ๆ ตามมา ไม
วาจะเปนเรื่องของ การจัดการขยะ ความเสื่อมโทรมของแหลงทรัพยากร ปญหาเรื่องของมลพิษ และเกิดปญหาความ
ขัดแยงกับกลุมผลประโยชนตาง ๆ
ในขณะที่สิงหบุรีเปนอีก 1 ในจํานวน 55 จัง หวัด ที่จัดใหอยูใ นเมืองรอง และเมื่อไมนานมานี้ไดเ กิดแหลง
ทองเที่ยวแหลง ใหมเ ชิง ประวัติศาสตร คือ ตลาดยอนยุคบานระจัน ตลาดแหงนี้ตั้ง อยูในบริเ วณวัดโพธิ์เกาตนและ
อนุสาวรียวีรชนคายบางระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรีและยังเปนแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรของชน
ชาติไทยสมัยอยุธยา นอกจากนี้ยังมีแหลงเที่ยวเที่ยวที่นาสนใจอีกโดยจะเปน โบราณสถาน ปูชนียสถาน โบราณวัตถุ
และอนุสาวรียอนุสาวรียวีรชนคายบางระจันที่บอกเลาถึงความกลาหาญของชาวบานบางระจัน รวมถึงศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีทองถิ่นตาง ๆ ที่เปนเอกลักษณของจังหวัดสิงหบุรี อีกทั้งจังหวัดสิงหบุรียังเปนแหลงสมรภูมิสูรบกับพมา
ในอดีต ประกอบวีรกรรมความกลาหาญของวีรชนชาวบานบางระจัน ตลาดยอนยุคบานระจันเกิดขึ้นเพราะทานเจา
อาวาสวัดโพธิ์เกาตนกับชาวบานในหมูบานชวยกันดําเนินงานใหเกิดเปนตลาดยอนยุคขึ้นมา โดยเนนใหบรรยากาศ
ตลาดนั้นยอนกลับไปสมัยโบราณ โดยใหแมคาพอคาแตงกายยอนยุคไมวาจะเปนการแตงกายหรือโดยนุงผาถุงหมสไบ
คําพูด คําทักทายก็จะเปนแบบสมัยโบราณ อยางเชน ‘สวัสดีขอรับ’ ‘รับอะไรดีขอรับ’ เปนตน โดยกิจกรรมของทาง
ตลาดก็จะเนนไปที่ศิลปะการตอสู และการแสดงเกี่ยวกับศิลปะการแสดง สวนเรื่องอาหารที่แมคาพอคานํามาจําหนาย
ในตลาดจะเนนไปที่อาหารทองถิ่นและขนมโบราณที่หาทานไดยาก โดยตลาดยอนยุคบานระจันจะเปดทุกวัน เสารอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษที่มีวันหยุดติดกับวันเสาร-อาทิตย จึงทําใหตลาดยอนยุคบานระจัน อําเภอบางระจัน
จังหวัดสิงหบุรี เปนทีน่ าสนใจของนักทองเที่ยวไมวาจะเปนคนไทยหรือคนตางประเทศที่ไดมาเดินเที่ยวตลาดยอนยุค
บานระจันเปนจํานวนมาก ดวยเหตุดังกลาว การพัฒนาหรือการหาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน
และการศึก ษาลักษณะสวนบุคคลจึง มีความสําคัญการทองเที่ยวตลาดยอนยุคบานระจัน อําเภอบางระจัน จัง หวัด
สิงหบรุ ี
ดัง นั้ น ผู วิ จั ยจึ ง มี ความสนใจที่จ ะศึ ก ษาลั ก ษณะส วนบุ ค คลที่ มี ผ ลต อ การศึ ก ษาหาแนวทางพั ฒนาการ
ทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืนของตลาดยอนยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี โดยทําการศึกษาในดาน
ตาง ๆ อยางเชน การจัดกิจกรรม ระยะเวลาของการจัดตลาด สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ความเปนระเบียบเรียบรอย
ความสะอาด ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน เพื่อที่จะนํามาศึกษาและพัฒนาเปนแนวการพัฒนาทองเที่ยวตลาด
ยอนยุคบานระจันใหมีความยั่งยืน ซึ่งจะทําใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจและกลับมาเที่ยวซ้ํา

วัตถุประสงคการศึกษา

1. เพื่อศึก ษาพฤติก รรมของนัก ทองเที่ยวในการทองเที่ยวตลาดยอนยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน
จังหวัดสิงหบุรี
2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวตลาดยอนยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ให
เกิดความยั่งยืน
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน

กรอบแนวคิดการวิจัยนี้ คือ ลักษณะสวนบุคคลมีผลตอแนวทางการพัฒนาตลาดยอนยุคบานระจัน อําเภอ
คายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ใหเกิดความยั่งยืน ไดแก
ตัวแปรตน
ลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
ระดับรายไดตอเดือน
ภูมิลําเนา
สถานภาพสมรส
ศาสนา

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจตามหลักการตลาด 4P ประกอบดวย
1. ผลิตภัณฑ (Product) คือ ความตองการของลูกคา
คุณภาพของสินคา รูปแบบผลิตภัณฑที่มีความ
ทันสมัย
2. ราคา (Price) คือ การตั้งราคาใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ และกลุมเปาหมาย
3. สถานทีจ่ ําหนาย (Place) คือ การยึดหลักความมี
ประสิทธิภาพและความรวดเร็วใหตรงกลุมเปาหมาย
4. การส งเสริมการตลาด (Promotion) การโฆษณา
ผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ

กลยุทธทางการตลาด 4P
4P (Product Price Place Promotion) ซึ่ ง หลัก การใช คือ การวางแผนในแตล ะส วนใหเ ขา กัน และเปน ที่
ตองการของกลุมเปาหมายที่เราเลือกเอาไวใหมากที่สุด ในบางธุรกิจอาจจะไมสามารถปรับเปลี่ยนทั้ง 4P ไดท้งั หมดใน
ระยะสั้นก็ไมเปนไรเพราะสามารถคอย ๆ ปรับกลยุทธจนไดสวนผสมทางการตลาดไดเหมาะสมที่สุด กลยุทธทาง
การตลาด 4P ประกอบดวย
1. Product/Service คือ สินคาหรือบริการ ที่เราจะเสนอใหกับลูกคา แนวทางการกําหนดตัว ผลิตภัณฑให
เหมาะสมก็ตองดูวากลุมเปาหมายตองการอะไร เชน ตองการบริการดูแลระบบคอมพิวเตอรภายในองคกร โดยไมสน
เรื่องพนักงานประจํา ไมสนการเขาทํางานในสํานัก งาน แตขอใหดูแลแกไขปญหาไดก็พอ เราก็ตองทําตามที่ลูกคา
ตองการ โดยทั่วไปแนวทางที่จะทําสินคาใหขายไดมีอยูสองอยางคือ สินคาที่มีความแตกตาง โดยการสรางความ
แตกตางนั้น จะตองเปนสิ่ง ที่ลูก คาสามารถสัมผัสไดจริง วาตางกันและลูก คาตระหนัก และชอบในแนวทางนี้ หรือ
สินคาที่เลียนแบบแบรนดดัง ๆ ในซุปเปอรสโตรตาง ๆ จริง ๆแลวสําหรับนักธุรกิจมือ ใหมควรเลือกในแนวทางสราง
ความแตกตางมากกวาการเปนสินคาราคาถูก เพราะหากเปนดานการผลิตแลว รายใหญ จะมีตนทุนการผลิตที่ถูกกวา
รายยอย แตหากเปนดานบริการ เราอาจจะเริ่มตนที่ราคาถูกกอน แลวคอย ๆ หาตลาดที่รายใหญไมสนใจ
2. Price คือ ราคา การตัง้ ราคา เปนสิ่งที่คอนขางสําคัญในการตลาด แตไมใชวา คิดอะไรไมออกก็ลดราคา
อยางเดียว เพราะการลดราคาสินคา อาจจะไมไดชวยใหการขายดีขึ้นได หากปญหาอื่น ๆ ยังไมไดรบั การแกไข การตั้ง
ราคาในที่นี้จะเปนการตั้งราคาใหเหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ และกลุม เปาหมาย เชน หากเราขายอาหารที่ตลาดนัด ราคา
จะตองถูกหนอย แตหากขายที่หางสรรพสินคา หากตั้งราคาถูกไป กลุมที่เปนเปาหมายอยากใหซื้ออาจจะไมซื้อ แต
คนที่ซื้ออาจจะเปนคนอีกกลุมซึ่งมีนอยกวา และไมคุม ยิ่งไปกวานั้นหากราคา และรูปลักษณสินคาไมเขากัน ลูกคาก็
จะเกิดความของใจและอาจจะกังวลที่จะซื้อ เพราะราคาคือตัวบงบอกภาพลักษณของสินคาที่สําคัญที่สุด อยางไร
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ก็ตาม ในดานการทําธุรกิจขนาดยอม ราคาที่เราตองการอาจไมไดคิดอะไรลึกซึ้งขนาดนั้น แตจะมองกันในเรื่องของ
ตัวเลข ซึ่งจะมีวิธีกําหนดราคา ดังนี้
กําหนดราคาตามลูกคา คือ การกําหนดราคาตามที่เราคิดวา ลูกคาจะเต็มใจจาย ซึ่งอาจจะไดมาจากการ
ทําสํารวจ หรือแบบสอบถาม
กําหนดราคาตามตลาด คือ การกําหนดราคา ตามคูแขง ในตลาด ซึ่งอาจจะต่ํามากจนเราจะมีกําไรนอย
ดังนั้นหากคิดที่จะกําหนดราคาตามตลาด เราอาจจะตองมานั่งคิดคํานวณยอนกลับวา ตนทุนสินคาควรเปนเทาไรเพื่อ
จะไดกําไรตามที่ตั้งเปา แลวมาหาทางลดตนทุนลง
กําหนดราคาตามตนทุน+กําไร วิธีนี้เปนการคํานวณ วาตนทุนของเราอยูที่เทาใด แลวบวกคาขนสง คาแรง
ของเรา บวกกําไร จึงไดมาซึ่งราคา แตหากราคาที่ไดมาสูงมาก เราอาจจําเปนตองมีการทําประชาสัมพันธ หรือปรับ
ภาพลักษณ ใหเขากับราคานั้น
3. Place คือ วิธีการนําสินคาไปสูมือของลูกคา หากเปนสินคาที่จะขายไปหลายๆ แหง วิธีการขายหรือการ
กระจายสินคาจะมีความสําคัญมาก ขึ้นอยูกับวา สินคาของทานคือ อะไร และกลุมเปาหมายทานคือใคร เชน สินคา
คุณภาพสูงหรูหราราคาแพง ควรจํากัดการขายไมใหมีมากเกินไป เพราะอาจจะทําใหเสียภาพลักษณได สิ่งที่เราควร
จะคํานึง อีก อยาง คือตนทุนการกระจายสินคา เชนการขายสินคาใน Modern Trade หรือ หางสรรพสินคา อาจจะ
กระจายไดทั่วถึง แตอาจจะมีตนทุนที่สูงกวา แตหากลองทําการตลาดออนไลนแบบเจาะจงกลุมเปาหมาย แบบนี้อาจ
ไดผลและใชตนทุนนอยกวา หากจะกลาวถึงธุรกิจที่เปนการขายหนาราน Place ในที่นี้ก็คือ ทําเล ซึ่งก็ควรเลือกที่ให
เหมาะสมกับสินคาของเรา อยางตลาดนัดวันหยุด กับหางสรรพสินคาติดแอร จะมีกลุมคนเดินที่ตางออกไป ลักษณะ
สินคาและราคาก็ไมเหมือนกัน
4. Promotion คือ การนําเสนอคุณสมบัติสินคา การบอกลูกคาถึงลักษณะสินคาของเรา การโฆษณาในสื่อ
ตาง ๆ หรือการทํากิจกรรม ที่ทําใหคนมาซื้อสินคาของเรา เชน การทําการลดราคาประจําป หากจะพูดในแงของธุรกิจ
ขนาดยอม การโฆษณาอาจจะเปนสิ่งที่เกินความจํา เปนเพราะจะตองใชเงิน จะมากหรือนอยก็ ขึ้นกับ ชองทางที่เราจะ
ใช ที่ไดผลและอาจจะฟรีคือ สื่ออินเตอรเน็ตผานทาง Search Engine ซึ่งมีผูใชเพิ่มจํานวนขึ้นมากในแตละป หรือหาก
งบนอย อาจเลือกโฆษณาในสื่ออื่น ๆ ที่ราคาถูก เชน ใบปลิว โปสเตอร หากเปนสื่อทองถิ่นก็จะมี รถแห วิทยุทองถิ่น
หนังสือพิมพทองถิน่ วิธีในการเลือกสื่อ นอกจากจะดูเรื่องคาใชจาย แลวควรดูเรื่องการเขาถึงกลุมเปาหมาย เชนหาก
จะโฆษณาใหกลุมผูใหญ โดยเลือก สื่ออินเตอรเน็ต ก็อาจจะเลือก เว็บไซตที่ผูใหญเลน ไมใชเว็บที่วัยรุนเขามาคุยกัน
เปนตน (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546, หนา 26-48)

วิธีวิทยาการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดยอนยุคเพื่อการทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน กรณีศึกษา: ตลาด
ยอนยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดยอนยุค
บานระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี แตเนื่องจากผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ผูวิจัยจึงกําหนด
ขนาดของกลุม ตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณจากความนาจะเปน โดยการใชสูตรมีเ งื่อนไขอยูวา ลักษณะของตัวอยาง
จะตองมีการกระจายแบบโคงปกติ (normal distribution) และการสุมแลวไมแทนที่ คือเมื่อหยิบมาแลวไมใสกลับเขาไป
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โดยใหความคลาดเคลื่อนเปน 0.1 ผูวิจัยจะตองเก็บตัวอยางจํานวนอยางนอย 96 คน แตผูวิจัยจะเก็บตัวอยางเปน
จํานวน 100 คน
2.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิดเพื่อเปนแนวทางการศึกษาวิจัย โดยมุงศึกษาหาแนวทางการ
พัฒนาตลาดยอนยุคบานระจันใหมีความยั่งยืน โดยการทําแบบสอบถามทั้งปลายปดและปลายเปด
3.การสรางเครื่องมือในการวิจัย
ผูวิจัยสรางเครื่องมือเพื่อการวิจัยครั้งนี้ โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
3.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับตลาดยอนยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี จากตํารา
เอกสาร วารสาร สิ่งตีพิมพ งานวิจัยที่เกี่ยวของ และการลงพื้นที่ และศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม ภายใตขอบขาย
ของการวิจัย
3.2 นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนออาจารยที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
โครงสราง คําถาม การใชภาษา และความครอบคลุมในเนื้อหาสาระ แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น
3.3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความถูกตองเหมาะสม ความครอบคลุม และใหคําแนะนําสิ่งที่ควรปรับปรุง
แกไขใหถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น
3.4 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาการวิจัยเพื่อตรวจสอบความถูกตองอีก
ครั้ง
3.5 นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงครั้งสุดทาย ไปทดลองใช (Try Out) กับนักทองเที่ยวที่มีอายุตั้งแต 15
ปขึ้นไป ที่มาเที่ยวตลาดยอนยุคบานระจัน ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่น
(Reliability) ของเครื่องมือ โดยใชสูตร สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ และตองไดคาความ
เชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม ≥ 0.70 และผลการวิ เ คราะห แ บบสอบถามในกลุ ม Try Out ได ค า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.823 และไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในแตละดาน
4.การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนาวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณหาคาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อใชในการวิเคราะห โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษา
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดยอนยุคเพื่อการทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน กรณีศึกษา: ตลาดยอน
ยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรีผลการศึกษาพบวา จากการศึกษาพบวา (1) นักทองเที่ยวสวนใหญ
เปนเพศหญิงจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 61.0 มีอายุ 21-30 ปจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 40.0 การศึกษาอยูใน
ระดับต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 34.0 สวนใหญมีอาชีพคาขายจํานวน 23 คน คิดเปน
รอยละ 23.0 มีระดับรายไดอยูทรี่ ะดับ 10,001-15,000 บาทตอเดือน จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 37.0 มีภูมิลําเนา
อยูในภาคกลาง จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 83.0 สวนใหญมีสถานภาพสมรสแลว จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ
60.0 เดินทางโดยรถยนตสวนตัว จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 81.0 (2) นักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ
รับรูข าวสารการทองเที่ยวตลาดยอนยุคบานระจันจากสื่อออนไลน จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 40.0 มีความสะดวก
ที่จะรับรูขาวสารประชาสัมพันธผานชองทางสื่อออนไลนจํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 86.0 สวนใหญเดินทางเที่ยว
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มาครั้งแรก จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 66.0 เดินทางมากับครอบครัว จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 64.0 ใชจาย
ต่ํากวา 500 บาท จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 56.0 ตองการใหตลาดยอนยุคเปดขายสินคาในวันเสาร-วันอาทิตย
จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 64.0 (3) นักทองเที่ยวสวนใหญมีความพึงพอใจดานสินคาและบริการ (Product) ใน
� = 4.38) เมื่อพิจารณาตามหัวขอที่เกี่ยวของพบวา มีความความพึงพอใจในระดับ
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (X
มากที่สุดทุกดานเรียงตามลําดับ ไดแก มีความความพึงพอใจที่มีปายอธิบายความเปนมาของตลาดยอนยุคบานระจัน
� = 4.45) ความพึงพอใจที่มีศูนยชวยเหลือนักทองเที่ยว (X
� = 4.42) ความพึงพอใจที่อาหารมีรสชาติอรอย มีความ
(X
� = 4.39) ความพึงพอใจที่มีสถานที่ใหนั่งพักผอนและเพียงพอกับจํานวนนักทองเที่ยว (X
� = 4.38) ความ
สด สะอาด (X
� = 4.37) และมี
พึงพอใจที่ตลาดยอนยุคบานระจันมีการบริการตางๆ เชน ที่จอดรถ หองน้ํา การรักษาความสะอาด (X
� = 4.31) ตามลําดับ ดานราคา(Price) ในภาพรวม
ความพึงพอใจทีม่ ีหนวยรักษาความปลอดภัยตามสถานที่จอดรถ (X
� = 4.40) เมื่อพิจารณาตามหัวขอที่เกี่ยวของพบวา มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกดาน
อยูในระดับมากที่สุด (X
� = 4.48) ความพึงพอใจที่มีการแสดง
เรียงตามลําดับ ไดแก มีความพึงพอใจที่สินคามีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (X
� = 4.42) ความพึงพอใจกับราคาสินคา การบริการและกิจกรรม (X
� = 4.41)
รายละเอียดของสินคาอยางชัดเจน (X
� = 4.37) และมีความพึงพอใจที่ราคาของการเชาชุดไทยมีความ
ความพึงพอใจที่มีปายบอกราคาสินคาอยางชัดเจน (X
� = 4.36) ตามลําดับ ดานสถานที่จัดจําหนาย(Place) ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
เหมาะสมกับคุณภาพของชุด (X
� = 4.40) เมื่อพิจารณาตามหัวขอที่เกี่ยวของพบวา มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกดานเรียงตามลําดับ ไดแก
(X
� = 4.49) ความพึงพอใจที่ควรใหตลาดยอนยุคบานระ
ตลาดยอนยุคบานระจันมีทําเลที่เหมาะสม เดินทางมาไดงาย (X
� = 4.40) ความพึงพอใจที่มีการจัดโซนและหมวดหมูสินคา
จันเปดมากกวาวันเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ (X
� = 4.32) ตามลําดับ ดานการสงเสริมการตลาด
ไดอยางชัดเจน มีความสะดวกในการเดินเที่ยวและเลือกชมสินคา (X
� = 4.38) เมื่อพิจารณาตามหัวขอที่เกี่ยวของพบวา มีความพึงพอใจใน
(Promotion) ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (X
ระดับมากที่สุดทุกดานเรียงตามลําดับ ไดแก มีความพึงพอใจที่มีการจัดกิจกรรมที่นาสนใจ เชน การแสดงศิลปะการ
� = 4.45) ความพึงพอใจควรใหมีศิลปน ดารา คนมีชื่อเสียง รวม
ตอสู ศิลปะการแสดง คอนเสิรต หนังกลางแปลง (X
� = 4.37) และความพึง พอใจควรมีก ารแจกของที่ร ะลึก หรือของแถม (X
�=
กิจกรรมกับตลาดยอนยุคบานระจัน (X
4.33) ตามลําดับ (4) แนวทางการพัฒนาตลาดยอนยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี จะเนนการ
พัฒนาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ดังนี้ ดานราคาสินคาและบริการ อยากใหแสดงราคาสินคาใหชัดเจน
และราคาเหมาะสมกับสินคา ดานสถานที่ควรปรับปรุง นักทองเที่ยวตองการดูแลรักษาความสะอาดหองน้ําและเพิ่ม
ปริมาณหองน้ํา สถานที่พักผอน สถานที่นั่งทานอาหาร มีน้ําดื่มบริการฟรี มีบอกปายสถานที่สําคัญ และเพิ่มที่จอดรถ
ดานความหลากหลายของสินคาและบริการ พบวานักทองเที่ยวมีขอเสนอแนะอยากใหขายอะไรแปลกใหม ควรมีตรวจ
คุณภาพสินคา อยากใหกระจายสินคา และจัดระเบียบประเภทของสินคาใหเปนหมวดหมู และชองทางการติดตาม
ขาวสารตลาดยอนยุคบานระจัน ที่นักทองเที่ยวสะดวก คือ สื่อออนไลน

สรุปผลและอภิปรายผล

การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดยอนยุคเพื่อการทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน กรณีศึกษา: ตลาด
ยอนยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
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1.เพื่อศึก ษาพฤติก รรมของนัก ทองเที่ยวในการทองเที่ยวตลาดยอนยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน
จังหวัดสิงหบุรี ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมของนักทองเที่ยว จําแนกตามสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ทั้ง 4 ดาน
คือ 1. ดานสินคาและบริการ (Product) มีความพึงพอใจสูง ทุกดาน เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย คือ มีความ
ความพึงพอใจที่มีปายอธิบายความเปนมาของตลาดยอนยุคบานระจันมีศูนยชวยเหลือนักทองเที่ยว ความพึงพอใจที่
อาหารมีรสชาติอรอย มีความสด สะอาด มีสถานที่ใหนั่งพักผอนและเพียงพอกับจํานวนนักทองเที่ยว ตลาดยอนยุค
บานระจันมีการบริการตาง ๆ เชน ที่จอดรถ 2. ดานราคา (Price) พบวา นักทองเที่ยวมี มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุดทุกดานเรียงตามลําดับ ไดแก มีความพึงพอใจที่สินคามีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ความพึงพอใจที่มีการแสดง
รายละเอียดของสินคาอยางชัดเจน ความพึงพอใจกับราคาสินคา การบริการและกิจกรรม ความพึงพอใจที่มีปายบอก
ราคาสินคาอยางชัดเจนและมีความพึงพอใจที่ร าคาของการเชาชุดไทย 3. ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) พบวา
นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจ ตลาดยอนยุคบานระจันมีทําเลที่เหมาะสม เดินทางมาไดงาย อยากใหตลาดยอนยุคบาน
ระจันเปดมากกวาวันเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ ความพึงพอใจที่มีการจัดโซนและหมวดหมูสินคาไดอยาง
ชัดเจน 4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) พบวา นักทองเที่ยว มีความพึงพอใจที่มีการจัดกิจกรรมที่นาสนใจ
เชน การแสดงศิลปะการตอสู ศิลปะการแสดง คอนเสิรต หนังกลางแปลง ความพึงพอใจควรใหมีศิลปน ดารา คนมี
ชื่อเสียง รวมกิจกรรมกับตลาดยอนยุคบานระจัน และความพึงพอใจควรมีการแจกของที่ระลึกหรือของแถมซึ่งผล
การศึกษาครั้งนี้ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธนัชชา ฤทธิ์เดช (2558) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนากิจกรรม
การทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวใหเ กิดความยั่งยืนของตลาดนํ้าอัมพวา จัง หวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงคเพื่อ
(1) ศึก ษาลัก ษณะสวนบุคคลที่มีผลตอความพึง พอใจตอการทองเที่ยวตลาดน้ําอัม พวา จัง หวัดสมุทรสงครามของ
นักทองเที่ยวชาวไทย (2) ศึกษาศึกษาลักษณะทางกายภาพ แหลงทองเที่ยว และกิจกรรมการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของ
ตลาดน้ําอัมพวาที่มีผลตอความพึงพอใจตอการทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม ของนักทองเที่ยวชาว
ไทย (3)ศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจตอการทองเที่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวาจังหวัด
สมุทรสงคราม ของนักทองเที่ยวชาวไทย (4) ศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวและพฤติกรรมที่ใชหลักความยั่งยืนในการ
ทองเที่ยวที่มีผลตอแนวโนมการทองเที่ยวซ้ําในอนาคตที่ตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักทองเที่ยวชาว
ไทย (5)ศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืนของตลาดน้ําอัมพวา
จังหวัดสมุทรสงครามการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยมีกลุมคนที่ศึกษา คือ กลุม
เจาหนาที่ใ นอําเภออัม พวา ผูประกอบการในตลาดน้ําอั ม พวา กลุม ตัวแทนชุม ชน และกลุม นัก ทองเที่ยวชาวไทย
ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26-35 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี รายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท และกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นตอลักษณะทางกายภาพ
โดยรวมของตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมในระดับดีมีความคิดเห็นตอแหลงทองเที่ยวในตลาดน้ํา
อัม พวา จัง หวัดสมุทรสงครามโดยรวม ในเรื่องของรานอาหารริม คลองรานขายของที่ร ะลึก และวัด ,โบสถคริสต
โบราณสถาน อยูในระดับ ดี มีความตองการในเรื่องกิจกรรมการทองเที่ยวอยางยั่ง ยืนในตลาดน้ําอัมพวา จัง หวัด
สมุทรสงคราม โดยรวมในระดับตองการ มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
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โดยรวม ในระดับพอใจ พฤติกรรมนักทองเที่ยวสวนใหญมากับครอบครัว มาโดยรถสวนตัว คาใชจายในการทองเที่ยว
โดยเฉลี่ยตอครั้งต่ํากวา 2,000 บาทเวลาที่ใชในการทองเที่ยวโดยเฉลี่ย (ชม./ครั้ง) ต่ําสุด 1 ชม./ครั้ง สูงสุด 10 ชม./ครั้ง
มูลคาในการซื้อสินคาในแตละครั้งโดยเฉลี่ย (บาท) ต่ําสุด 100 บาท สูงสุด 4,500 บาท จํานวนครั้งในมาเที่ยวตลาดน้ํา
อัมพวาในรอบ 1 ป (ครั้ง) ต่ําสุด 1 ครั้ง/ป สูงสุด 13 ครั้ง/ป แนวโนมการทองเที่ยวซ้ําตลาดน้ําอัมพวาในอนาคตโดยรวม
อยูในระดับดีอยางมากแนวโนมการทองเที่ยวซ้ําในอนาคตในเรื่องโอกาสที่จะกลับมาเที่ยวตลาดน้ําอัมพวาในอนาคต
ภายใน 1 ป นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมที่ใชหลักความยั่งยืนในการทองเที่ยวในตลาดน้ําอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงครามโดยรวมอยูใ นระดับดี สําหรับผลการวิจัยเชิง คุณ ภาพพบวา ทางเทศบาลตําบลอัม พวาไดกําหนด
นโยบายแบบแผนเพื่อการพัฒนาไวเรียบรอย โดยดําเนินการไปอยางชา ๆ พัฒนาแบบทีละขั้น และตอเนื่องเพื่อการ
บริหารและการจัดการนั้นงายขึ้นและสามารถควบคุมไดเพราะที่ผานมานั้น ตลาดน้ําอัมพวาเติบโตเร็วเกินจนไรทิศทาง
และไมมีมาตรการที่สามารถจะควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนขอเสนอแนะเนื่องจากเทศบาลอัมพวาเปนเทศบาล
ขนาดเล็ก จึงสงผลใหไดรับงบประมาณที่จะนํามาพัฒนาจํานวนไมมาก เพราะรายไดสวนมากมาจากนักทองเที่ยว ใน
สวนของชุมชนตลาดน้ําอัมพวานั้น จะมีนโยบายใหมีการรวมกลุมกันโดยการใหชมรมแมคาแผงลอย ประธานชุมชน
ชุมชนคนรักอัม พวา มาปรึกษารับฟงปญหาของแตละฝายในแตละดาน เพื่อแกไ ขปญหาและเพื่อใหเกิดการพัฒนา
ตลาดน้ําใหยั่งยืนตอไป สวนนโยบายเรื่องตลาดน้ําของเทศบาล ในอนาคตอาจจะขยายทางเดินริมคลองใหกวางขึ้นโดย
ใหเ กิดผลกระทบตอผูประกอบการนอยที่สุด และมีแผนการพัฒนา ใหมีตลาดน้ําทุก วันไมใ ชเ ฉพาะวันศุก ร เสาร
อาทิตย เพียงอยางเดียว แตอาจจะตองพัฒนาไปอยางเปนระบบ มีการควบคุมราคาสินคา และคุณภาพใหเหมาะสม
เพื่อเปนการพัฒนาใหตลาดน้ําอัมพวาดีขึ้นและอยูอยางยั่งยืนตอไป
2. เพื่อศึกษาหาแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวตลาดยอนยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี
ใหเกิดความยั่งยืน ผลการวิจัยพบวา องคประกอบหลักและแนวทางที่จะทําใหการทองเที่ยวตลาดยอนยุคบานระจันให
เกิดความยั่งยืนคือ การพัฒนาศักยภาพทางการทองเที่ยว การมุงเนนที่สินคาและการบริการ การประชาสัมพันธการ
ท อ งเที่ ย ว มี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกให กั บ นั ก ท อ งเที่ ย ว ควบคู กั บ การอนุ รั ก ษ ค วามเป น ไทยและอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการเปดโอกาสรับฟง ความคิดเห็นของผูที่มีสวนไดสวนเสีย เพิ่มการมีสวนรวมมากขึ้น
ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมทองถิ่นอันเปนเอกลักษณของชุมชน มีการศึกษาผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ มีการวาง
แผนการทองเที่ยวระยะยาวและระยะสั้น และจัดทําแผนกลยุทธเชิงรุก เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาเที่ยวมาก
ขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของ วรรณวิมล ภูนาค (2558) ผลการวิจัยพบวา ศักยภาพชุมชนในการจัดการทองเที่ยว
โดยชุ ม ชนด านสิ่ ง แวดล อมพบว า ชุ ม ชนมีกิ จ กรรมการท องเที่ย วที่ก อ ให เ กิด การเรี ย นรู ใ นด านสิ่ ง แวดล อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติดานการเมือง พบวา ไมสามารถดําเนินการจัดการอยางเปนระบบและแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
อยางชัดเจนได ดานเศรษฐกิจ พบวา ชุมชนมีร ายไดเพิ่ม ขึ้นจากการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน และดานสังคมและ
วัฒนธรรม พบวา มีก ารแลกเปลี่ยนการเรียนรูร ะหวางชุม ชนทองถิ่นและนัก ทองเที่ยวเพื่อตระหนักในคุณคาและ
ความสําคัญของวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ พบวา ชุมชนขาดการมี
สวนรวมอยางตอเนื่อง และการมีสวนรวมของชุม ชนในการไดรับประโยชน พบวา ชุม ชนไมมีก ารรวมตัวกันเพื่ อ
ประกอบธุรกิจรวมกัน และสวนใหญชุมชนจะมีรายไดเสริมจากการทองเที่ยวผลกระทบเชิงบวกดานสิ่งแวดลอม เปน
การสรางความตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ผลกระทบเชิงบวกดานสังคม
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สง ผลใหคุณ ภาพชีวิตของชุม ชนดีขึ้น มีสาธารณูปโภคและสิ่ง อํานวยความสะดวกมากขึ้น ผลกระทบเชิง บวกดาน
เศรษฐกิจพบวา ชุม ชนมีก ารประกอบอาชีพ หลากหลายมากขึ้นและเศรษฐกิจชุม ชนดีขึ้น ผลกระทบเชิง ลบ ดา น
สิ่งแวดลอมพบวา กอใหเกิดปญหานํ้าเสีย ทรัพยากรทางธรรมชาติลดนอยลง ผลกระทบเชิงลบดานเศรษฐกิจ พบวา
สินคาและบริการ คาครองชีพตาง ๆ ในชุมชนสูงขึ้น ผลกระทบเชิงลบดานสังคมพบวา เกิดการอพยพยายถิ่นของชุมชน
ริมคลองในตลาดนํ้าและเกิดปญหาการขัดผลประโยชนของคนในชุมชนจากการศึกษาทําใหพบผลการวิจัยที่เปนความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะในแนวทางการเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนของตลาดนํ้าอัมพ
วา ไดแก การรักษาอัตลักษณชุมชน การรักษาสิ่งแวดลอม การเพิ่ม มูลคาใหแกผ ลิตภัณฑชุมชน การวางแผนการ
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนในระยะยาว และสงเสริมการมีสวนรวมในชุมชน
ขอเสนอแนะ
ควรทําการวิจัยแบบผสมผสานเพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ในการวิจัยครัง้ ตอไป ควรมีการเก็บขอมูล
จากนักทองเที่ยวชาวตางชาติดวย เพื่อนําไปปรับปรุงดานตลาดใหมีความหลากหลายและปรับปรุงสวนที่บกพรองตาม
ขอเสนอแนะจากนัก ท องเที่ยว และควรศึ ก ษาถึง ป จจัย ทางดานอื่น ๆ ด านการเงิน และเศรษฐกิ จ การเมืองและ
ประวัติศาสตร ที่มีผลตอนักทองเที่ยว เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวและนําผลที่ไดมาปรับปรุงตลาดใหดียิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดยอนยุคเพื่อการทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน กรณีศึกษา: ตลาดยอน
ยุคบานระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี สําเร็จไดดวยความกรุณาจากบุคลากรและผูทรงคุณวุฒิหลายทาน
ที่ไดอนุเคราะหใหความชวยเหลือในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. สุรเชษฐ ชิระมณี ที่ได
กรุณาใหความเอาใจใส ติดตามและใหคําปรึกษา คําแนะนําในการทําการศึกษาในครั้งนี้
ขอขอบคุณคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา และผูเชี่ยวชาญทุกทานในการตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัย ใหคําแนะนํา ปรับปรุงเครื่องมือที่ใชเพื่อใหมีความสมบูรณมากยิ่ง ขึ้น รวมถึง ขอขอบคุณ คณาจารย
หลักสูตรรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช านโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ไดประสิทธิ์ประสาท
ความรู ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ขอขอบคุณผูประสานงานตลาดยอนยุคบานระจันทุกทานที่ไดใหความชวยเหลือใน
การศึกษาครั้งนี้ ทําใหไดขอมูลที่สมบูรณ และขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวที่ไดใหการสนับสนุน ใหกําลังใจและความ
หวงใยเสมอมา
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แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”เพื่อยกมาตรฐานใหอยูใน
ระดับที่สูงขึ้น: กรณีศึกษา จังหวัดพะเยา
Guidelines for developing and raising the standard of the products under the
"One Tambon One Product" Project: A case study of Phayao Province
ณัชชา เพ็ชรพินิจ 1* และ สุรเชษฐ ชิระมณี2
7

Natcha Pachpinij1* and Surachet Chiramanee2
บทคัดยอ

การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ “หนึง่ ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” เพื่อยกระดับมาตรฐานใหอยู ใน
ระดับที่สูงขึ้น: กรณีศึกษาจัง หวัดพะเยา มีวัตถุประสงค 1 ประการ คือ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณ ฑ “หนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”เพื่อยกมาตรฐานใหอยูในระดับที่สูงขึ้น ประชากรที่ใชศึกษาครั้งนี้ไดแก ประธาน หรือเจาของ
ผลิตภัณฑชุมชนเจาของรายเดียว จํานวน 18 กลุม แบงเปน อําเภอเมือง 2 กลุม อําเภอแมใจ 2 กลุม อําเภอดอกคําใต
1 กลุม อําเภอปง 3 กลุม อําเภอเชียงคํา 3 กลุม และอําเภอภูซาง 7 กลุม การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Intviews) การ
วิเคราะหแบบมีปฏิสัมพันธ (Interactive) และแบบองครวม(Holistic)
ผลการศึกษาพบวา แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”เพื่อยกมาตรฐาน ใหอยูใน
ระดับที่สูงขึ้น นั้นมีอยู 4 ดาน ไดแก 1) กลุมและการบริหารจัดการภายในกลุม โดยกลุมจะเปนกลุมมีโครงสรางมีการ
บริ ห ารจั ดการกลุ ม ประกอบด ว ยการผลิ ต การตลาด การเงิ น และการบัญ ชี และการจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คล
2) สมาชิกและการมีสวนรวมของสมาชิก โดยกลุมจะมีการประชุมกันภายในทุกเดือนเพื่อระดมความคิด และจะมีการ
เขารวมการฝกอรม การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเองและนําความรูมาพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม 3) การชวยเหลือ
จากภาครัฐ/เอกชนเริ่มตั้งแตการบริหารจัดการภายในกลุมดานการผลิต การจัดหาวัตถุดิบการออกแบบบรรจุภัณฑ
การตลาด ชองทางการจําหนาย การตั้งราคา และการบัญชีโดยจะมีการสอนจัดทําบัญชีอยางงายโดยใหสมาชิกใน
กลุ ม เปน ผูรั บผิ ดชอบ รวมไปถึ ง การอบรมเพื่อ ขอมาตรฐานการรั บรองตา ง ๆ เพื่อ ใช ใ นการคัด สรร 4) ผู นํา จะ
ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ 7 ประการ คือ 1. มีความซื่อสัตยจริงใจ 2. มีความยืดหยุนพรอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นเสมอ 3. มีการเตรียมพรอมใหกับตนเองและสมาชิก 4. รักการเรียนรู 5.กลาตัดสินใจ รูจักที่จะแกปญหาความ
ขัดแย ง 6. มี วิสัย ทัศน 7. การเห็น แกประโยชนส วนรวม ข อเสนอแนะจากการศึก ษาคื อ แนวการพัฒ นาสํ าหรั บ
ผลิตภัณ ฑ "หนึ่ ง ตําบล หนึ่ ง ผลิตภัณ ฑ" ที่ มีร ะดับมาตรฐานอยูใ นระดั บเทาเดิม และมาตรฐานที่ล ดลงนั้น ควรมี
การศึกษาเกี่ยวกับกลุมและการบริหารงานภายในกลุม การเรียนรูและการมีสวนรวมของสมาชิกการสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐ/เอกชนในดานตาง ๆ และพัฒนาผูป ระกอบการใหมีลักษณะของผูนํา 7 ประการตามขางที่กลาวมา
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คําสําคัญ: OTOP การคัดสรร OTOP การพัฒนา ผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ

Abstract

The study entitled "Guidelines for developing and raising the standard of the "One Tambon One Product"
(OTOP): A case study of Phayao Province has an aim to seek a way to develop the products under the OTOP
project in order to have a higher standard. The target participants used were 1 8 groups of the chairmen or the
owners of the products (i.e. two groups of Muang District, two groups of Mae Chai District, one group of Dok
Khamtai District, three groups of Pong District, three groups of Chiang Kham District, and seven groups of Phu
Sang District). The data were obtained from structured interviews (using an in-depth interview approach) and the
data analysis process was done by the use of interactive analysis and holistic analysis.
Results of the data analysis suggested four possible aspects to be used to develop the OTOP's standard.
They included: 1) Groups and the management within the group - the groups have to have a structure and their
group management should consist of production, marketing, finance and accounting,and human resource
management; 2 ) Members and their participation - the groups need to have a monthly meeting to brainstorm
ideas, and they should participate in training to self-develop and to gain knowledge for the group's product
development; 3 ) The assistance from public/ private sectors – beginning with the management within the
production group, the procurement of raw materials, marketing, market seeking, price setting, accounting (by
providing easy accounting instruction and requesting the group to take responsibility as well as training them to
request various standards used in certification and selection; 4 ) Leaders who possess seven important
characteristics including: 1 . being honest, sincere, and straightforward 2 . being flexible and always be open to
listen to others' opinions; 3. being prepared for themselves and other members; 4. being passionate to learn; 5.
being encouraged to decide and knowing how to deal with conflicts; 6. having a vision; and 7. being concerned
about public interests. From the results received, this study has some suggestions for the OTOP products that have
the same and lower standard levels. That is, there should be a study concerning more about the groups; their
administration within the group, their learning and members' participation, different supports that they received
from public/ private sectors, and their development of entrepreneurs to have the seven characteristics of the
leaders as mentioned above.

Keywords: OTOP, OTOP Selection, Development, One Tambon One Product

บทนํา
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) มีกรอบแนวคิดในการพัฒนาการผลิตและการบริการใหประชาชน
มีรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในสวน
ยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศ การสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจใหมีการแขงขันอยางยั่งยืน ในหลายปที่ผาน
มาเศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวต่ํากวาศักยภาพตอเนื่องกันมาเปนเวลาหลายป ซึ่งมีผลกระทบมาจากเศรษฐกิจ
ของโลก และผลจากเศรษฐกิจภายในของประเทศเอง ตามกรอบแนวคิดดังกลาวขางตน การพัฒนา 5 ปตอจากนี้จะ
เนนการพัฒนาใหเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ เติบโตอยางมีศักยภาพ สงเสริมภาคการสงออกของไทยซึ่งเปนกลไกสําคัญ
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ในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยใหขยายตัว การลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
เกิดความรวมมือกันมากขึ้นของประชนและผูประกอบการในการคา การลงทุนใหเขาสูระบบภาษีมากขึ้น ภาคเกษตร
เนนเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น การพัฒนาอุตสาหกรรม การทองเที่ยวใหมีรายได วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย การ
บริหารการจัดการเศรษฐกิจสวน การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินใหสามารถสนับสนุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ การสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและการบริการ เชื่อมโยง
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การคาการลงทุนเพื่อยกระดับการแขงขันของประเทศ โดยมีการยกระดับการ
ผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน ตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมในปจจุบัน เพื่อยกระดับไปสู
อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ปรับปรุงแกไขกฎหมาย และกฎระเบียบเพื่อสงเสริมการคาที่เปนธรรม และอํานวย
ความสะดวก ดานการคา การลงทุน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560)
เมื่อประเทศเผชิญปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาที่สําคัญของประชาชนในระดับรากหญา ซึ่งเปนคนกลุมใหญ
ของประเทศนั้น คือ ปญหาความยากจน โครงการหนึ่ง ตําบล หนึ่ง ผลิตภัณ ฑ เปนโครงการที่ใ หคนในชุม ชนนําภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาใชพัฒนาสินคา โดยรัฐพรอมที่จะใหการสนับสนุนในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนองคความรู ที่ทันสมัย
การบริหารและการจัดการของกลุมผุประกอบการ รวมไปถึงการนําสินคาสูตลาดทั้งในและตางประเทศ โดยระบบ
เครือขายการใชเทคโนโลยี การสงเสริมและสนับสนุนนี้เปนการสรางความเขมแข็งใหชุมชน ทําใหชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองไดอยางยั่งยืน เกิดการสรางรายไดใหกับชุมชน โดยการใชทรัพยากรของทองถิ่น ภูมิปญญาในทองถิ่นมาพัฒนา
เปนผลิตภัณฑ และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเดนและมูลคาเพิ่ม เปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ และได
กําหนดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ พ.ศ. 2544
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2544 โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติหรือ
เรียกยอวา “กอ.นตผ” มีอํานาจหน าที่ใ นการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบทในการดําเนินงานกําหนด
มาตรฐานและหลักเกณฑการคัดเลือกรวมทั้งสนับสนุนใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีและประสิทธิภาพโครงการหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จึงเปนนโยบายหลักของรัฐบาลในการเพิ่มอาชีพ และรายไดใหกับชุมชนในระดับรากหญา ซึ่ง
ประกอบไปดวยผูรับผิดชอบทั้งในสวนของกระทรวง ทบวง กรม และฝายสนับสนุนที่เปนเอกชนและถือเปนรูปแบบของ
การกระจายรายไดสูชุม ชนที่ดีที่สุดในรูปแบบหนึ่ง กอ.นตผ ไดริเ ริ่มโครงการ OTOP Product Champion-OPC เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑเพื่อการสงออก โดยมีการคัดสรร OTOP ระดับจังหวัด ภูมิภาคและประเทศ
กลาวคือ คุณภาพต่ํา แทนคาดวย หนึ่งดาว คุณภาพต่ําแตยังสามารถพัฒนาได แทนคาดวย สองดาว คุณภาพปาน
กลางแตสามารถพัฒนาคุณภาพเพื่อการสงออกได แทนคาดวย สามดาว คุณภาพสูงแตยังตองไดรับการปรับปรุง
แทนคาดวย สี่ดาว และคุณภาพสูงสามารถสงออกได แทนคาดวย หาดาว ซึ่งกอนการคัดสรรภาครัฐจะจัดฝกอบรม
สัมมนา ใหกับผูผลิตที่ลงทะเบียน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑแบบครบกระบวนการโดยเริ่มตั้งแตการลงทุน การดูตนทุนการ
ผลิตของสินคาหรือบริการแตละชิ้น ตอหนวยมีตนทุนเทาไหร การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ดวยการสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสรางคุณคาทําใหสินคาหรือบริการนั้นมีมูลคาเพิ่มขึ้น เมื่อเกิดการ
ผลิตสินคาและบริการเกิดขึ้นภาครัฐจะเขาไปชวยในการบริหารการผลิต และแนะนําเรื่องการจัดการรวมไปถึงการชวย
แนะนําเรื่องการตั้ง ราคาขายของผลิตภัณฑหรือบริการ “หนึ่งตําบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ” เปนการสรางความเจริญและ
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ยกระดับรายไดของคนในชุมชนใหดีขึ้น โดยการใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นมาผลิตเปนสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพ
สรางจุดเดน และความเปนเอกลักษณ ซึ่งสอดคลองกับวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น ในภูมิภาคตาง ๆ ที่สําคัญมีการ
จัดการดานการตลาดที่ดีสามารถจําหนายไดทั้งในและตางประเทศทั้งนี้หลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ ภูมิปญญา
ทองถิ่นสูสากล (Local Yet Global) พึ่งตนเองและคิดอยางสรางสรรค (Self-Reliance-Creativity) การสรางทรัพยากร
มนุษย (Human Resource Development) ซึ่งตามแนวคิด”หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”“ผลิตภัณฑ” ไมไดหมายถึงตัว
สิ น ค า เพี ย งอย า งเดี ย วแต ร วมไปถึ ง การบริ ก ารในด า นต า ง ๆ ซึ่ ง สิ น ค า และบริ ก ารนั้ น จะเป น การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม การรักษาภูมิปญญาไทย การทองเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม การสรางสรรคชุมชน
ทองเที่ยวที่มีอัตลักษณและยกระดับสินคาโดยสรางนวัตกรรมที่กลมกลืนกับวิถีชุมชน รูปแบบสินคามีความรวมสมัยมี
จุดเดน จุดขาย ที่รูจักกันแพรหลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก มีการพัฒนาศักยภาพที่สามารถทําใหชุมชนพึ่งตนเองได
อยางแทจริง (สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจ กรมการพัฒนาชุมชน, ม.ป.ป.)
ตามที่รัฐบาลไดดําเนินโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ตั้งแตป 2544 เพื่อสรางเศรษฐกิจใหเขมแข็ง โดย
มั่นคงกาวหนาไปสูประเทศที่มีศักยภาพทางการแขง ขันในระดับสากลสนับสนุนการดําเนินงาน ดานองคความรู
เทคโนโลยีทุนบริหารจัดการพรอมทั้ง ตระหนั ก ถึง การมีสวนรวมของประชาชนในการสรางงาน สรางรายไดใหแก
ประชาชนชุมชนและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP ใหมีจุดเดนและมูลคาเพิ่มเปนที่ตองการของตลาด
ทั้งในและตางจังหวัดการดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของจังหวัดพะเยาที่ผานมา มีผลการดําเนินงาน
ที่เ ปนรูปธรรม สามารถสรางงาน สรางรายได ยกระดับคุณ ภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่นไดเ ปนอยางดีแตใ น
ขณะเดียวกันก็ยังประสบปญหาโดยเฉพาะกลุมผลิตภัณฑ OTOP ในกลุมปรับตัวสูก ารพัฒนา และผลิตภัณฑ OTOP
ระดับ 1 ถึง 3 ดาวในบางสวนจะมีขอจํากัดในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานที่จะทํารูปแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑที่ยังไม
สวยงามโดดเดนและไมตอบสนองกับความตองการของตลาดผูผลิตผูประกอบการ OTOP ยังขาดองคความรูในดาน
การบริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณ ฑ เพื่อใหก ลุมระดับ 1 ถึง 3 ดาว หรือกลุมปรับตัวสูการพัฒนามีการพัฒนา
ระดับยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา, 2560)
ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” เพื่อ
ยกมาตรฐานใหอยูในระดับที่สูงขึ้น : กรณีศึกษาจัง หวัดพะเยา เพื่อใชเ ปนแนวทางในการพัฒนา “หนึ่ง ตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ” เพื่อยกระดับใหอยูในระดับที่สูงขึ้นตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา

ศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”ของจังหวัดพะเยาใหมีมาตรฐาน ในระดับที่

สูงขึ้น
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน

การศึก ษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณ ฑ “หนึ่ง ตําบล หนึ่ง ผลิตภัณ ฑ” เพื่อยกมาตรฐานใหอยูใ นระดับที่
สูงขึ้น: กรณีศึกษา จังหวัดพะเยา ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด ดังนี้
1.ลักษณะของกลุมและการ
บริหารงานภายในกลุม

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ
“หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”
เพื่อยกมาตรฐานใหอยูใน
ระดับที่สูงขึ้น

2.การเรียนรูและการมีสวนรวม
ของสมาชิก
3.การสนับสนุนจากภาครัฐ/
เอกชนในดานตาง ๆ
4.ลักษณะผูนํา
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”เพื่อยกมาตรฐานใหอยู ในระดับที่
สูงขึ้น: กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา โดยการศึกษาครั้งนี้ใ ชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ(qualitative research) ผูวิจัยขอ
นําเสนอวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3.การเก็บรวบรวมขอมูล
4.การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชศึก ษาครั้งนี้ไดแก ประธานหรือเจาของผลิตภัณ ฑชุมชนเจาของรายเดียว จํานวน 18 กลุม
แบงเปน อําเภอเมือง 2 กลุม อําเภอแมใจ 2 กลุม อําเภอดอกคําใต 1 กลุม อําเภอปง 3 กลุม อําเภอเชียงคํา 3 กลุม
และอําเภอภูซาง 7 กลุม ซึ่งกลุมเปาหมายมาจากผลการเปรียบเทียบขอมูลผลการคัดสรรผลิตภัณฑ “หนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ” ในระยะเวลา 2 ป ลาสุด คือ 2557-2559 จากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.การวิจัยเชิงเอกสาร หรือการศึกษาเอกสาร (Documenttary Research)
เปน การศึก ษาขอ มูล จากเอกสาร ศึ ก ษาแนวความคิ ด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่เ กี่ ยวของ และจากสื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และนํามาเปนแนวทางในการ
ออกแบบสรางแบบสอบถามเจาะลึกรวมทั้ง นํามาใชเ ปนสวนประกอบในการะบวนการวิเ คราะห และประมวลผล
งานวิจัย
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2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ซึ่งมีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
2.1 การสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interivew)
การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Intviews)และเก็บ
รวบรวมเปนขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
2.2 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Partcipant Observation) เพื่อสังเกตุในเชิงสํารวจสภาพทั่วไปและ
สิ่งแวดลอมภายในของกลุม ภาวะผูนําของประธานกลุมหรือเจาของผลิตภัณฑชุมชนเจาของรายเดียว ตลอดจนวิธีการ
ทํางานของกลุม เพื่อประกอบการวิเคราะหขอ มูล
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ เปนวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แนวคําถาม และ
เครื่องมือที่จําเปนที่ชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามมีดังนี้
3.1 สมุดบันทึก (Fieldnote)
3.2 เทปบันทึกเสียง ใชในการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informat Interview) และเก็บขอมูลอื่น ๆ
เพิ่มเติม ซึ่งการใชเทปอัดเสียงเพื่อชวยใหเก็บขอมูลไดละเอียดยิ่งขึ้น
3.3 กลองบันทึกภาพใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเหตุการณตาง ๆ เพื่อความสมบูรณในการวิจัย
3.4 กลองถายวีดีโอใชในการบันทึกภาพระหวางการสัมภาษณเพื่อดูลักษณะของผูใหขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
1.ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการอาน และการศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวของจากขอมูลจากเอกสาร เพื่อเปนพื้นฐานการดําเนินการ
วิจัยภาคสนาม
2.ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลนี้ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
สัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interivew) จากประธานกลุม OTOPหรือเจาของผลิตภัณฑชุมชนเจาของรายเดียว จํานวน
18 กลุม
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลแบบปฏิสัมพันธ (Interactive) และแบบองครวม (Holistic) เปนการวิเคราะหขอมูลโดย
การพยายามคนควาหาความสัมพันธ ซึ่งอาจมีลักการกระทําตอบสนองหรือกระทําซึ่งเปนเหตุใหตอบสนอง อีกอยาง
หนึ่ง ความสัมพันธที่เกิดขึ้นในสังคมจะมีมนุษยเปนปจจัยสําคัญ จึงเปนความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษย
กับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ และมนุษยกับสิ่งแวดลอมที่มนุษยดวยกันเองสรางขึ้นมา ลักษณะของความสัมพันธของ
มนุษยมี 2 ลักษณะคือ เปนผูกระทํา (เหตุ) และเปนผูรับผลจากการกระทํา (ผล) หรือเปนทั้งผูกระทําและถูกกระทํา
โดยมีทิศทางของการกระทําเปนทั้งทางตรง ทางออม และแอบแฝง (แทรกซอน) การวิเคราะหขอมูลแบบองครวม
(Holistic Approach) เปนการมองภาพความสัมพันธ (Interactive) ตาง ๆ ที่เชื่อมโยงกับบุคลหรือสิ่งตาง ๆ ในชุมชนที่เรา
ศึกษาแบบตานกหรือการมองจากที่สูง (bird-eyes view) จะทําใหเห็นภาพความสัมพันธยอย ๆ ของสวนตาง ๆหรือ
ภาพตัดตอชิ้นเล็ก (Jigsaws) เปนรูปรางของภาพขนาดใหญ ไดชัดเจนยิ่งขึ้น และทําใหมองเห็นถึงความเชื่อมโยงจาก
สัมพันธสวนตาง ๆ ที่จะเชื่อมโยงไปสูภาพรวมหรือองครวมไดอยางไร (How) และดวยเหตุผลใด (Why) (สุรเชษฐ ชิระ
มณี, 2561)
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ผลการศึกษา

จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”เพื่อยกมาตรฐาน
ใหอยูในระดับที่สูงขึ้น: กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา นําเสนอตามกรอบแนวของการศึกษาไดดังนี้
1.จากการศึกษาขอมูลดานลักษณะของกลุมและการบริหารงานภายในกลุม จําแนกเปนลักษณะของกลุม
พบวามากที่สุดเปนผลิตภัณฑชุม ชนโดยมีสถานที่ตั้งของกลุมสวนใหญตั้งอยูอําเภอภูซ างมีก ารใชอาคารที่พัก สวน
บุคคลเปนที่ทําการกลุมการจัดตั้งกลุม เปนแบบมีโ ครงสรางมีวัตถุประสงคใ นการจัดตั้ง เพื่อสรางงานในชุม ชนและ
ตอรองการชวยเหลือจากภาครัฐ/เอกชนภายใตกฎระเบียบของกลุม การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารภายในกลุมแบงเปน
4 ดาน ไดแก ดานการผลิต ดานการตลาด ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และดานการบริหารดานการเงิน ดาน
การผลิตมีการวางแผนการผลิตมีจํานวนผลผลิตอยูในชวงระหวาง 1-100 ชิ้น/เดือน มีศักยภาพในการผลิตสูง สามารถ
ผลิตซ้ําในปริมาณและคุณภาพคงเดิมมีการใชเครื่องจักร/เครื่องทุนแรงการผลิตมีการวางแผนการใชวัตถุดิบและใช
วัตถุดิบจากทองถิ่น ดานการตลาดผลิตภัณฑแบงเปนเปนประเภทผาและเครื่องแตงกาย ประเภทอาหาร และประเภท
ของใชทุกผลิตภัณฑมีการออกแบบและพัฒนาอยางตอเนื่องมีบรรจุภัณฑเบื้องตนแตไมมีมาตรฐานการคาสากลการ
ตั้ง ราคาอยูใ นชวงระหวาง 101-500 บาท มีก ารจําหนายสินคาในชุม ชน ในจังหวัดพะเยา ตางจังหวัด และตลาด
ออนไลน ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลจํานวนสมาชิกในกลุมสวนใหญอยูในชวงระหวาง 10-50 คน ใชชางฝมือ
หรือคนที่มีทักษะในการทํางานและเขามาในกลุมโดยการคัดเลือกสมาชิกมีการแบงหนาที่ในการรับผิดชอบ และปนผล
คาตอบแทนสมาชิกทุก 1 ป มีสวัสดิการในเรื่องการกูยืมภายในกลุม ดานการบริหารดานการเงินมีการจัดทําบัญชี และ
เริ่มกอตั้งกลุมหรือเริ่มตนการทํากิจการดวยการระดมทุนและเงินทุนสวนตัวของสมาชิกโดยไมมีการกูเงินจากแหลง
เงินทุนใด ๆ
2.จากการศึ ก ษาเรื่ อ งการเรี ย นรู แ ละการมี ส ว นร ว มของสมาชิ ก ส ว นใหญ มี ก ารประชุ ม กั น เพื่ อ การ
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็นและระดมความคิ ด เพื่ อแก ไ ขปญหากรณีที่เ กิดป ญหามีก ารเขารั บการฝก อบรม และมี
การศึกษาดูงาน นอกจากนี้ยังมีการนํากลุมผูประกอบการไปจัดบูธแสดงสินคาในพื้นที่ตาง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู
กับผูประกอบการพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ เพื่อนํามาตอยอดผลิตภัณฑที่เหมือนกัน
3.จากการศึกษาในดานการชวยเหลือจากภาครัฐ กลุม เปาหมายทั้ง หมดที่ไ ดรับการชวยเหลือสนับสนุน
หนวยงานรัฐในรูปแบบการฝกอบรมใหความรู โดยหนวยงานภาครัฐที่เขามาสนับสนุนไดแก สํานักงานพัฒนา ชุมชน
จังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานเกษตร สํานักงานอุตสหกรรม
สํานักงานพาณิชย สาธารณสุข กศน. หนวยงานในทองถิ่น สถาบันการศึกษา
4.การศึ ก ษาด า นผู นํ า ผู วิ จั ย ได นํ า หลั ก การวิ เ คราะห ข องผู นํ า แห ง การเปลี่ ย นแปลง (Transformation
leadership theory) ของ Rick Warren Rick Warren โดยนําหลัก การของทฤษฎีภ าวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากําหนด
ลัก ษณะผูนําจากการสัม ภาษณประธานกลุม/เจาของกลุม ผลิตภัณ ฑชุม ชนเจาของคนเดียว ผูนําจะประกอบ ดวย
ลักษณะที่สําคัญ คือ มีความซื่อสัตยจริงใจ รูจักยืดหยุนพรอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเสมอมีการเตรียมพรอม
ใหกับตนเองและสมาชิกใน รักการเรียนรูและใฝรูอยูเสมอมีความกลาที่จะตัดสินใจรูจักที่จะแกปญหาความขัดแยงเปน
ผูที่มีวิสัยทัศน และเห็นแกประโยชนสวนรวม
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สรุปผลและอภิปรายผล

จากการวิจัยพบวา การพัฒนาผลิตภัณฑ “หนึ่ง ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” เพื่อยกมาตรฐานใหอยูใ นระดับที่
สูงขึ้นนั้น สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังนี้
1.จากการศึกษาขอมูลดานลักษณะของกลุมและการบริหารงานภายในกลุม จําแนกเปนลักษณะของกลุม
พบวา มากที่สุดเปนกลุม ผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 12 กลุม ผลิตภัณฑชุมชนเจาของรายเดียว จํานวน 5 กลุม และ
ผูผ ลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จํานวน 1 กลุม จําแนกเปนสถานที่ตั้ง ของกลุม มากที่สุด อําเภอภูซ าง
จํานวน 7 กลุม อําเภอปง จํานวน 3 กลุม อําเภอเชียงคํา จํานวน 3 กลุม อําเภอเมือง จํานวน 2 กลุม อําเภอแมใ จ
จํานวน 2 กลุม อําเภอดอกคําใต จํานวน 1 กลุม จําแนกเปนประเภทลักษณะที่ทําการกลุม มากที่สุดใชอาคารที่พัก
สวนบุคคลเปนที่ทําการ จํานวน 16 กลุม และอาคารเอนกประสงคหมูบาน จํานวน 2 กลุม จําแนกตามโครงสรางกลุม
มากที่สุดการจัดตั้งแบบมีโครงสราง จํานวน 13 กลุม ประธานทําหนาที่ดูแลการทํางานของคณะกรรมการทั้งหมด ให
ทําหนาที่อยางถูก ตอง โปรงใสเปนไปตามแผนบรรลุเปาหมายที่วางไวร วมทั้งประสานงานระหวางคณะกรรมการ
สมาชิก และหนวยงานภายนอกที่เ กี่ยวของ รองประธานชวยประธานดูแลการทํางานตามที่ประธานไดมอบหมาย
ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีการเงิน และผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ เลขานุการบันทึกการประชุมชวยประธาน ใน
การติดตามงานและดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวของ เหรัญญิกจะดูแลเรื่องของการเงินทั้งหมดของกลุม การเก็บเงินจาก
การขายสินคาและเก็บรักษาเงินของกลุม สวนสมาชิกแตละคนจะมีหนาที่แตกตางกันไป โดยจะมีการแบงงานทําใน
ดานตาง ๆ เชน การประชาสัมพันธทําใหสินคาของกลุมเปนที่รูจักของบุคคลภายนอก การตลาดจะทําในเรื่องการนํา
สินคาไปขายตามที่ตาง ๆ รวมถึง หาตลาดใหม ๆ การจัดหาวัตถุดิบ เพื่อรองรับการผลิตไมใหขาดและกระบวนการ
ผลิตซึ่งการรวมกลุมแบบมีโครงสรางทุกคนจะมีหนาที่สําคัญแตกตางกันไป ซึ่งสมาชิกทุกคนจะไดรับการแบงหนาที่
รับผิดชอบตามความถนัดและความเหมาะสมของแตละคน ซึ่งจะอยูภ ายใตก ฎเกณฑและกฎระเบียบที่ไ ดรวมกัน
บัญญัติไวภายในกลุมมีการยึดถือปฏิบัติรวมกันและผลิตภัณฑชุมชนเจาของรายเดียวเปนการจัดตั้งแบบไมมีโครงสราง
จํานวน 5 กลุม จําแนกเปนความเปนมาของกลุม มากที่สุดรวมกลุมจัดตั้งขึ้นเอง จํานวน 10 กลุม ผลิตภัณฑเจาของ
รายเดียวจัดตั้ง โดยเจาของเพียงรายเดียว จํานวน 5 กลุม และรวมกลุมขึ้นโดยการชวยเหลือจากภาครัฐ/เอกชน
จํานวน 3 กลุม จําแนกเปนวัตถุประสงคในการจัดตั้ง กลุมเปาหมายทั้งหมดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางงาน ในชุมชน และ
ตอรองการชวยเหลือจากภาครัฐ/เอกชน จําแนกเปนการมีกฎระเบียบภายในกลุม มากที่สุดมีกฎระเบียบ จํานวน 13
กลุม และผลิตภัณฑชุม ชนเจาของรายเดียวไมมีกฎระเบียบ จํานวน 5 กลุม ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ ชัญญา
แวนทิพย (2559) กลาววากลุมที่ประสบความสําเร็จเนื่องจากรูปแบบโครงสราง มีคณะกรรมการที่แบงบทบาทกัน
อยางชัดเจนมีความรูเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง การบริหารภายในกลุม แบงเปน 4 ดาน ไดแก 1) จําแนกดาน
การผลิตเกีย่ วกับการวางแผนการผลิต กลุมเปาหมายทั้งหมดมีการวางแผนการผลิต เกี่ยวกับจํานวนผลผลิตตอเดือน
มากที่สุดจํานวนผลผลิตอยูในชวงระหวาง 1-100 ชิ้น/เดือน จํานวน 9 กลุม จํานวนผลผลิต ในชวงระหวาง 101-300
ชิ้น/เดือน จํานวน 3 กลุม จํานวนผลผลิตในชวงระหวาง 301-500 ชิ้น/เดือน จํานวน 3 กลุม และจํานวนผลผลิต 500
ชิ้น/เดือน ขึ้นไป จํานวน 3 กลุม ทั้งนี้ผลผลิตขึ้นอยูกับประเภทของผลิตภัณฑเชน ผา เครื่องแตงกายที่เปนงานฝมือ
งานเย็บ งานถักจะใชเวลามากกวา เกี่ยวกับการมีศักยภาพในการผลิต มากที่สุด มีศักยภาพในการผลิตสูง สามารถ
ผลิตซ้ําในปริม าณและคุณภาพคงเดิม จํานวน 11 กลุม และมีศักยภาพในการผลิตปานกลาง สามารถผลิตซ้ําใน
ปริมาณและคุณภาพใกลเคียง จํานวน 7 กลุม ทั้งนี้ผลิตภัณฑประเภทอาหารจะมีการรักษาศักยภาพดานการผลิตสูง
เพราะตองรัก ษามาตรฐานเรื่องของรสชาติใหคงเดิม เกี่ยวกับการใชเ ครื่องจักร/เครื่องทุนแรง มากที่สุด มีก ารใช
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เครื่องจักร/เครื่องทุนแรงในการผลิต จํานวน 10 กลุม และที่ไมใชเครื่องจักรหรือ เครื่องทุนแรงในการผลิต จํานวน 8
กลุม เนื่องจากเปนงานฝมือ งานหัตถกรรมตองการความประณีตในการทําเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบกลุมเปาหมาย
ทุกกลุมมีการวางแผนเรื่องการใชวัตถุดิบ และมีการสั่งวัตถุดิบมาจัดเตรียมไวไมใหขาด เกี่ยวกับแหลงที่มาของวัตถุดิบ
กลุมเปาหมายทั้งหมดใชวัตถุดิบจากทองถิ่น เชน การทํากลวยอบ จะรับซื้อกลวยจากชาวบานที่ปลูกกลวยในไรลิ้นจี่
ซึ่งเปนอาชีพหลัก กลวยกรอบทางกลุมจะรับซื้อกลวยจากกลุมปลูกกลวย ในหมูบานเปนการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
สวนถั่วทอดสมุนไพรจะรับซื้อถั่วดินมาจากชาวบานในหมูบาน เมื่อถั่วดินราคาถูกจึงมีการนํามาแปรรูปเปนถั่วทอด
สมุนไพร เปนตน สอดคลองกับงานวิจัย สุชาดา คุมสลุด, ยุรพร ศุทธรัตน และปรียานุช อภิบุณโยภาส (2560) กลาว
วา การนําภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล เปนการนําทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น ซึ่ง มีความเปนเอกลักษณ มาสรางเปน
สินคาและบริการสรางความแตกตาง สรางเรื่องราว จุดสนใจเพื่อสรางมูลคาใหกับสินคาและบริการ กลุมเปาหมาย
2) จําแนกเปนดานการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ในเรื่องประเภทของผลิตภัณฑตามแนวทางและหลักเกณฑที่กรมการ
พัฒนาชุมชนไดกําหนดในการคัดสรรสุดยอด หนึ่ง ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ มากที่สุด ประเภทผาและเครื่องแตงกาย
จํานวน 10 กลุม ประเภทอาหาร จํานวน 4 กลุม และประเภทของใช จํานวน 4 กลุม เกี่ยวกับผลิตภัณฑในเรื่องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ทุกผลิตภัณฑมีการออกแบบและพัฒนาอยางตอเนื่องเพราะทุก ๆ 2 ป จะมีการคัดสรรผลิตภัณฑ
หนึ่งตําบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ สงผลใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑขึ้นอยางตอเนื่องและเพื่อใหสินคาดี มีคุณภาพ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑในเรื่องรูปแบบบรรจุภัณฑ กลุมเปาหมายทุกกลุมมีบรรจุภัณฑเบื้องตน แตไมมีมาตรฐานการคาสากลเชน
ถุง ผา ถุง กระดาษ กลอง ถุง พลาสติก บางกลุม มีบรรจุภัณ ฑที่ไ ดรับการสนับสนุนจากภาครัฐเปนบรรจุภัณฑท่ีมี
มาตรฐานการคาสากลครบถวน แตเมื่อใชแลวหมดไปก็ไมทําขึ้นมาใชอีกเนื่องจากมีตนทุนในการทําขึ้นมาใหม เกี่ยวกับ
ราคา มากที่สุดชวงระหวาง 101-500 บาท จํานวน 8 กลุม ชวงระหวาง 10-100 บาท จํานวน 4 กลุม ชวงระหวาง
501-1000 บาท จํานวน 4 กลุม และชวงระหวาง 1,000 บาท ขึ้นไป จํานวน 2 กลุม ทั้ง นี้ก ารตั้ ง ราคาขึ้นอยูตั ว
ผลิตภัณฑถางานฝมือ เชน ผาปกชาวเขาซึ่งเปนงานฝมือที่ใชเวลาในการทํา มีความละเอียดบางชิ้นเปนเดือน บางชิ้น
อาจหลายเดือน หรือบางชิ้นก็ใ ชเวลาเปนปกวาจะเสร็จทําใหมีร าคาแพง ซึ่ง ราคาจะกับลวดลายและชิ้นงานดวย
เกี่ยวกับชองทางการจัดจําหนาย กลุมเปาหมายทุกกลุม มีการจําหนายสินคา ในชุม ชนในจัง หวัดพะเยา รวมไปถึง
ตางจัง หวัด แลวแตคําสั่งซื้อของลูก คาจําแนกเปนดานการตลาดเกี่ยวกับชองทางการจัดจําหนายผานทางตลาด
ออนไลนทุก ผลิตภัณ ฑของผลิตภัณฑ OTOP ที่ผานการคัดสรรจะมีก ารขายสินคาผานเว็บไซตของกรมการพัฒนา
ชุมชน เชน http://www.otoptoday.com/ ,http://www.thaitambon.com/ นอกจากนี้ผูประกอบการอาจเพจขายของเปน
ของตนเองอีก เชน กระเปาผัก ตบชวาที่มีเ พจชื่อ พะเยาผัก ตบชวาhttp://www.phayaopuktobchawa.com/ เปนตน
เกี่ยวกับการสงเสริม การตลาด มากที่สุดใชก ารลดราคา จํานวน 17 กลุม และใชการแถมสินคา จํานวน 1 กลุม
สอดคลองกับงานวิจัย ศรีสดา ลีลาสุวัฒน, พสชนันท บุญชวย และณัฐ ปภัสร เทียนจันทร (2558) กลาววา ชอง
ทางการจัดจําหนายในรานคาปลีก และขายทางเว็บไซต มีการจูงใจลูกคาโดยการลดราคาแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของ
ผูประกอบการ และชองทางการขายผานทางเว็บไซตสามารถทําใหผูบริโภคเขาถึงไดงาย และซื้อขายกันงายขึ้น 3)
จําแนกเปนดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับจํานวนสมาชิก หรือแรงงานในกลุม มากที่สุดชวงระหวาง 10-50
คน จํานวน 13 กลุม และผลิตภัณฑชุมชนเจาของรายเดียว จํานวน 5 กลุม จะดําเนินการดวยตนเอง บางครั้งถางาน
เยอะจะมีการสงจางเปนชิ้นแทนการจางแรงงานแบบประจํา เกี่ยวกับการใชชางฝมือและทักษะ กลุมเปาหมายทั้งหมด
ตองใชชางฝมือหรือคนที่มีทักษะในการทํางาน เกีย่ วกับการคัดเลือกคนเขามาเปนสมาชิกกลุม มากที่สดุ มีการคัดเลือก
สมาชิก จํานวน 13 กลุม และผลิตภัณฑชุมชนเจาของรายเดียว จํานวน 5 กลุม การรวมกลุมจะเปนคนที่มีทักษะดาน
เดียวกัน นอกจากนี้กลุมยังเปดรับสําหรับคนใหมที่มีความตองการจะเขามารวมกลุม โดยสมาชิกทุกคนตองมีใจรัก
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สมัครใจ มีความพรอมที่จะเรียนรู เกี่ยวกับการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ มากที่สุด 13 กลุม มีการแบงหนาที่ในการ
รับผิดชอบ และผลิตภัณฑชุมชนเจาของรายเดียว จํานวน 5 กลุม จะทําหนาที่ทุกอยางดวยตนเอง เกี่ยวกับการจาย
คาตอบแทนสมาชิก มากที่สุดจายคาตอบแทนสมาชิกทุก 1 ป ตามการสรุปงบประมาณของบัญชี และผลิตภัณฑชุมชน
เจาของรายเดียวจํานวน 5 กลุม จะไมมีการจายคาตอบแทนสมาชิกกลุม เกี่ยวกับสวัสดิการของสมาชิก มากที่สุดมี
สวัสดิการ จํานวน 13 กลุม และผลิตภัณฑชุมชน เจาของรายเดียว จํานวน 5 กลุม สวัสดิการของกลุมจะมีการออม
เงิน และมีการจัดใหกูเมื่อมีความเดือดรอน การจัดงานเลี้ยง พาไปศึกษาดูงาน เชน กลุมหัตถกรรมผักตบชวาบานสัน
ปามวงทุกปจะมีการพาสมาชิกไปเที่ยวและมีงานเลี้ยงสําหรับจับของรางวัล จัดงานเลี้ยงเพื่อเชื่อมความสามัคคีภายใน
กลุม การแจกของรางวัลสวนมาก เปนเครื่องใชไ ฟฟา ของใชภายในบาน เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับสมาชิก
4)จําแนกการบริหารดานการเงินเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรายรับรายจาย กลุมเปาหมายสวนใหญ จํานวน 17 กลุมที่มี
การจัดทําบัญชีอยางงาย แตมีการทํารายรับ-รายจาย ทุน คาใชจาย กําไร สําหรับกลุมการทําบัญชีมอบใหเหรัญญิก
เปนผูจัดทําบัญชี แตสวนผลิตภัณฑชุมชนเจาของรายเดียว เจาของจะเปนผูจัดทําดวยตัวเอง เกี่ยวกับแหลงของเงินทุน
ของกลุม จํานวนกลุมเปาหมายทั้งหมด เริ่มกอตั้งกลุมหรือเริ่มตนการทํากิจการดวยการระดมทุน หรือเงินทุนสวนตัว
โดยไมมีการกูเงินจากแหลงเงินทุนสอดคลองกับงานวิจัยสุชาดา คุมสลุด, ยุรพร ศุทธรัตน และปรียานุช อภิบุณโยภาส
(2560) กลาววา การนําทรัพ ยากรมนุษยมาบูร ณาการในหลากหลายสวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูนํา และ
สมาชิกของกลุมตางมีความรู ทักษะตาง ๆ ลักษณะความรูพื้นฐานการบริหารธุรกิจ เชนการจัดการระบบการเงินการ
บัญชี การจัดการดานการตลาด และกระบวนการผลิตอยางกวางๆ
2.จากการศึกษาเรื่องการเรียนรูและการมีสวนรวมของสมาชิก มากที่สุด มีการประชุมกันทุกเดือน จํานวน
13 กลุม เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือระดมความคิดแกไขปญหา และผลิตภัณ ฑชุมชนผูประกอบการราย
เดียว จํานวน 5 กลุม ไมมีการประชุม การเรียนรูของสมาชิก กลุมเปาหมายทั้งหมดมีการเขารับการฝกอบรมทุก 3
เดือน และมีการศึกษาดูงาน ทุก 6 เดือน นอกจากนี้ยังมีการนําผูประกอบการไปจัดบูธแสดงสินคาในพื้นที่ตาง ๆ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรูกับผูประกอบการพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ เพื่อนํามาตอยอดผลิตภัณฑที่เหมือนกันสอดคลองกับงานวิจัย
ลักษณะพร โรจนิ์ทัก ษกุล (2556) กลาววา กระบวนการเรียนรูจากปจจัยและเงื่อนไขตาง ๆ เปนการเรียนรูจาการ
ถา ยทอดภู มิป ญ ญา แหลง เรี ยนรู ที่ สํา คั ญคื อ คนในครอบครัว และนอกจากนี้ ยั ง ได รั บ ความรูจ ากแหล ง อื่น คื อ
หนวยงานราชการที่ไดนําวิทยากรมาถายทอดใหความรูเปนกระบวนการอยางมีระบบ การเรียนรูของชุมชน จึงมาจาก
ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน โดยภายในจะเปนองคความรูที่มีอยูในชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น การถายทอดจากรุน
สูรุน เกิ ดทั ก ษะความชํา นาญ จนสามารถปฏิบั ติไ ด อย างตอ เนื่ องยาวนาน ปจ จัยภายนอกเปน ทุ นทางสัง คมการ
ชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ เขามาสนับสนุน ชวยเหลือสงเสริมทําใหสามารถพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ
ใหกับคนในชุมชน
3.จากการศึกษาในดานการชวยเหลือจากภาครัฐ กลุม เปาหมายทั้ง หมดที่ไ ดรับการชวยเหลือสนับสนุน
หนวยงานรัฐ ในรูปแบบการฝก อบรมใหความรู จาก 9 หนวยงาน ไดแก สํานักงานพัฒนาชุม ชน พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย สํานักงานเกษตร สํานักงานอุตสาหกรรม สํานักงานพาณิชย สาธารณสุข กศน. หนวยงานใน
ทองถิ่น สถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยพะเยาที่คอยใหคําปรึกษากับกลุมกลวยกรอบรวิวรรณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทาที่เขามาทําการวิจัย และไดสนับสนุนชวยเหลือกลุมสตรีสหกรณหญาแฝกกอซาวในดานตาง ๆ
ทั้งเรื่องสถานที่ตั้งกลุม บรรจุภัณฑ วัตถุดิบ เปนตน หนวยงานครัฐ จํานวน 2 หนวยงาน ที่เขามาชวยควบคุมในดาน
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ คือ อุตสาหกรรมและสาธารณสุข ซึง่ ผลิตภัณฑที่ผานการคัดสรรตองเปนผลิตภัณฑ
ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑภายในประเทศ (เชน อย./ Primary GMP/ มผช. /มอก. ฯลฯ) หรือมาตรฐานที่
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ตลาดสินค้าหรือกฎหมายกาหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับสากล (เช่น GMP/
GAP/ HACCP/ ISO ฯลฯ) หรือมาตรฐานการส่ง ออก หรือมาตรฐานตามที่ประเทศคู่ค้าก าหนด มีหน่วยงานภาครัฐ
2 หน่วยงาน ได้แก่ศูนย์ศลิ ปะชีพ และหน่วยงานทางทหารที่เข้ามาช่วยเหลือรับซื้อผลิตภัณฑ์ เช่น ผ้าปักประดิษฐ์ลาย
ชาวเขา ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการไม่ตอ้ งนาสินค้าไปขายที่อื่น โดยทางศูนย์ศิลปะชีพจะเข้ามารับซื้อผ่านประธานกลุ่ม โดย
มีการกาหนดลวดลาย สี ลักษณะต่าง ๆ ที่ตอ้ งการจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด การช่วยเหลือจากภาครัฐ
มีความสาคัญมากโดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการช่วยเหลือที่สาคัญไม่ตอ้ งมาในรูปแบบเงินหรือเงินทุน
เหมือนสมัยก่อน แต่สิ่งที่ผู้ประการการต้องการคือ ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การทาตลาดอย่างไร ให้ทั่วถึง การตั้ง
ราคาสินค้าอย่างไรให้ได้กาไรและกลุ่มอยู่ได้ กลุ่มหัตกรรมผักตบชวา บ้านสันป่าม่วง ได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนาสินค้า
ไปขายในต่างจัง หวัดครั้งแรกเมื่อแรกเริ่ม การมีโ ครงการหนึ่ง ตาบลหนึ่ง ผลิตภัณ ฑ์ไ ด้นาสินค้าไปขายที่ประตูท่าแพ
จังหวัดเชียงใหม่ สินค้าขายดีมาก แต่ขาดทุน เมื่อกลับมาประชุมภายในกลุ่มพบว่ าปัญหาคือการตั้งราคา ไม่เป็น การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบ รูปทรง ที่ทันสมัย น่าซื้อ เป็นต้น สานักงานพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักที่มีส่วน
ช่วยในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มสมัครเข้ามาคัดสรร การให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์
การตลาด วัตถุดิบ การบริหารจัดการภายในกลุ่มทุก ๆ ด้าน นอกจากนีย้ ังมีอีกหลายหน่วยงาน เช่น พาณิชย์ที่เข้ามา
ช่วยเรื่องพื้นที่ขายของทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัดสอดคลงกับงานวิจัย กฤษณะ ดาราเรือง (2559) กล่าวว่า การจัดทา
กลยุทธการแข่ง ขัน ประกอบด้วย การให้ความร่วมมือในการเข้า ร่วมการจัดแสดงสินค้ากับหน่วยงานต่าง ๆ ของ
ภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ และสถานศึก ษา การให้ความร่วมมือกั บหน่วยงาน
ภาครัฐในโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตราสัญลักษณ์สนิ ค้า และบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างความ
แตกต่าง พัฒนาทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ การสร้างเครือข่ายการรับรู้ข่าวสาร กระบวนการผลิต
การตลาด และช่องทางการจาหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน นอกจากนี้การช่วยเหลือจากภาครัฐ
ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”เพื่อยกมาตรฐานให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นสอดคล้อง
กับงานวิจัย พิมพ์พิสุทธิ์ อ้วนล้า ชมพูนุทมโนชาติ กัญญา จึงวิมุติพันธ์ (2560) กล่าวว่าการบริหารจัดการองค์กรมี 2
ระดับ คือ ระดับปฐมภูมิ เป็นการเริ่มก่อตั้งกลุ่ม การเรียนรู้และบริหารจักการด้วยตัวกรรมการและสมาชิกกลุ่มและ
ระดับทุติยภูมิ คือการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ทั้งด้านการอบรมวิชาการต่าง ๆ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
การระดมทุน การบริหารงบประมาณ การพัฒนาคุณภาพแลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การหาช่องทางการจัดจาหน่าย การ
จัดการองค์กรโดยมีการสร้างการบริหารงานในกลุ่มแบบมีโครงสร้างที่ชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่ กันตั้งแต่กรรมการ มี
การจดทะเบียนที่ถูกต้อง การสร้างกฎระเบียบ มีการประชุมระดมความคิดเห็น เริ่มมีการจัดทาบัญชีอย่างง่าย และ
การปันผลให้กับสมาชิก ทั้งหมดนีเ้ ป็นการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม
4. การศึ ก ษาด้ า นผู้ น า ผู้ วิ จั ย ได้ น าหลั ก การวิ เ คราะห์ ข องผู้ น าแห่ ง การเปลี่ ย นแปลง ( Transformation
leadership theory) ของ Rick Warren Rick Warren โดยนาหลัก การของทฤษฎีภ าวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมากาหนด
ลัก ษณะผู้นาจากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่ม /เจ้าของกลุ่ม ผลิตภัณ ฑ์ชุม ชนเจ้าของคนเดียว ผู้นา จะประกอบด้วย
ลักษณะที่สาคัญ คือ มีความซื่อสัตย์จริงใจ รู้จักยืดหยุ่นพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอมีการเตรียมพร้อม
ให้กับตนเองและสมาชิกใน รักการเรียนรู้และใฝ่รู้อยู่เสมอมีความกล้าที่จะตัดสินใจรู้จักที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้ง
เป็นผู้ที่มวิสัยทัศน์และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมสอดคล้องกับงานวิจัย ศิรินาถ ราชคา, วัชราพงษ์ อิทรวงศ์, ฉัฐวัฒน์
ลิม ป์สุร พงษ์ (2557) กล่าวว่าภาวะผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงมีความสัม พันธ์กั บการดาเนินงาน คือผู้นาที่เ น้นการ
เปลี่ยนแปลงจะต้องมีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ มีความสามารถใน การจูงใจทาให้เกิดแรงบรรดาลใจในการทางาน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคือการศึกษาแนวการพัฒนาสาหรับผลิตภัณฑ์ “หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณ ฑ์ ” ที่มีระดับ
มาตรฐานอยู่ในระดับเท่าเดิมและมาตรฐานที่ลดลงนั้น ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มและการบริหารงานภายในกลุ่ม
การเรี ยนรู้และการมีส่วนร่ วมของสมาชิ ก การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ /เอกชนในด้า นต่าง ๆ และพัฒนา
ผู้ประกอบการให้มีลักษณะของผู้นา 7 ประการตามข้างต้นที่กล่าวมา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ชิระมณี
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คาแนะนาปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีส้ มบูรณ์
ขอขอบคุณ ผู้เ ชี่ยวชาญทุกท่าน ในการตรวจเครื่องมือวิจัยให้คาแนะนาปรับปรุงเนื้อหาของเครื่องมือที่ใ ช้
เพื่ อให้มี ความสมบูร ณ์ ยิ่ง ขึ้น ตลอดจนคณาจารย์ห ลัก สูต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านโยบาย
สาธารณะ ที่ไ ด้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ และประสบการณ์ตลอดระยะเวลาที่ศึก ษา ขอบคุณ เจ้าหน้าที่สานักงาน
พัฒนาชุม ชนจัง หวัดพะเยา และผู้ประกอบการผลิตภัณ ฑ์ “หนึ่ง ตาบล หนึ่ง ผลิตภัณ ฑ์ ” ที่ก รุณ าให้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ตอ่ การศึกษาในครั้งนี้
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บทบาทของผูนําสงฆในการบริหารจัดการชุมชน กรณีศึกษาวัดพระธาตุชอแฮ
อําเภอเมือง จังหวัดแพร
The Role of Monk Leaders in Community Management, A Case study of
Wat Phra That Cho Hae Mueang District, Phrae Province
พระบอย ชะเอมรัตน 1* และ รักษศรี เกียรติบุตร2
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Phra Boi Cha-umrat1* and Raksi Kiattibutra2
บทคัดยอ

การศึกษาเรื่อง บทบาทของผูนําสงฆในการบริหารจัดการชุมชน กรณีศึกษาวัดพระธาตุชอแฮ อําเภอเมือง
จังหวัดแพร เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของผูนําสงฆในการ
บริหารจัดการชุมชนวัดพระธาตุชอแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพร 2) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการชุมชนที่ดีของ
ผูนําสงฆ ประชากรที่ใชไดแกพระสงฆและฆราวาสในเขตตําบลชอแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพร เลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจงรวม 14 คน ไดแก พระสงฆ จํานวน 6 รูป และผูนําชุม ชน จํานวน 8 คน เครื่องมือที่ใชใ นการเก็บรวบรวม
ขอมูลคือแบบสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Intviews) แบบมีโครงสราง วิเคราะหขอมูลแบบการวิเคราะหเนื้อหา (Content
analysis)
ผลการศึกษาพบวา บทบาทของผูนําสงฆในการบริหารจัดการชุมชน กรณีศึกษาวัดพระธาตุชอแฮ อําเภอ
เมือง จังหวัดแพร คือ ผูนําสงฆมุงเนนใหความสําคัญกับบทบาทในการสรางความสัมพันธกับชุมชน บทบาทในดาน
ขอมูล และบทบาทในการตัดสินใจเปนสื่อกลางของชุมชน สําหรับแนวทางการบริหารจัดการชุมชนที่ดีของผูนําสงฆ
พบวานอกจากผูนําสงฆจะมีบทบาทตามหลักพระธรรมวินัยแลว ควรดําเนินบทบาทการบริหารพัฒนาชุมชนควบคูไป
ดวย ขอเสนอแนะจากการศึกษา คือ 1) ควรศึกษาบทบาทของผูน ําสงฆในการพัฒนาชุมชนดานอื่น ๆ ในตางพื้นที่ เพื่อ
เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาชุมชนตอไป 2) ควรศึกษาปจจัยที่อาจมีผลตอบทบาทของผูนําสงฆในการชวยเหลือ
การบริหารจัดการชุมชน
คําสําคัญ: บทบาทของผูนําสงฆ การบริหารจัดการ ชุมชนพระธาตุชอแฮ
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Abstract

This individual study was aimed for 2 objectives: 1) to study the role of monk leaders in community
management, a case of Wat Phrathat Chohae, Amphoe Muang Phrae, the province of Phrae, 2) to study a
guideline for good community management of monk leaders. Samples used in this qualitative study included 6
monks and 8 villagers. Data collection was done through an in-depth structured interviews and an analysis of
content was performed.
The study found that the role of the monk leader in community management, a case of Wat Phra that
Cho Hae, Amphoe Mueang Phrae was focused in three main aspects, namely: interpersonal role, informational
role , and decision-making role. It was also found that monk leaders should not focus only on their religious duties,
but also on community development. The study suggested that some more researches about different roles of
monk leaders as well as factors that would affect the roles of monk leaders to help in community management
should be performed in advance.

Keywords: Role of monk leaders, Management, Phra That Cho Hae Community

บทนํา
เหตุ ก ารณ สํ า คั ญ ในชี วิ ต ประจํ า วั น ของคนไทยจะมี ส ว นสั ม พั น ธ กั บ กิ จ กรรมและพิ ธี ก รรมทาง
พระพุทธศาสนา บทบาทของพระพุทธศาสนาในสวนที่สัมพันธกับวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนไทยนั้น มีวัดเปน
ศูนยกลางในการเชื่อมความสัมพันธ โดยมีพระสงฆและศาสนพิธีตางๆ เปนจุดเชื่อมโยงความสัมพันธนี้ การประกอบ
ศาสนกิจของพระสงฆมีความผูกพันกับชุมชน ทั้งในดานศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงาม อีกทั้งยังมีสวน
ชวยในการแกปญหาสังคมอีกดวย จึงอาจกลาวไดวาพระสงฆเปนผูนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งถือวาเปน
หลั ก สํ าคั ญ ของวั ฒ นธรรมไทยในการประพฤติ ป ฏิ บั ติม าใชเ ป น จุ ดเชื่ อ มโยงความสั ม พั นธ ร ะหวา งวั ด กับ ชุ ม ชน
พระพุทธศาสนาไดใหความสําคัญกับการพัฒนามนุษยเ ริ่มตั้ง แตเ ด็ก เปนตนไป ซึ่งพระพุทธเจาไดตรัสไววา “การ
สงเคราะหบุตร เปนทางแหงความเจริญสูงสุด เปนอุดมมงคลอยางยิ่ง” หนาที่หลักของศาสนามีสองประการใหญ ๆ
คือ หนาที่ตอบุคคลและหนาที่ตอสัง คม หนาที่ตอบุคคล คือ ศาสนาสนองความตองการสวนตัวของบุคคลในดาน
ความอยากรูอยากเห็น การแสวงหาสิ่งที่เปนสาระในชีวิต และการแสดงออกทางอารมณ ทั้งนี้หนาที่ตอสังคมมีหลาย
ประการ ในสวนของการขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางศาสนาจะชวยใหบุคคลมีการเรียนรู เพื่อปรับตัวใหสอดคลอง
กับบรรทัดฐานและคานิยมทางสังคมชวยใหบุคคลมีอุดมคติในการดํารงชีวิต โดยพระสงฆเปนผูนําทาง วัดจึงเปรียบ
เหมือนศูนยกลางจิตใจของชุมชนในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา (ปราณี เกื้อทอง, 2556) นอกจากนี้
พระสงฆยังมีสวนสําคัญในการชวยเหลือเยาวชนและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแกเยาวชนไทย สถาบันพระพุทธศาสนามี
สวนในการอุปการะเลี้ยงดู ใหที่อยูอาศัยอาหารและความอบอุนแกศิษยวัด และใหการอบรมเลี้ยงดูเด็กเหลานั้นไดเปน
อยางดี (กนกวรรณ ใจเที่ยงตรง, 2556)
ในขณะที่หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพยายามสนับสนุนความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น โดย
ใชศาสนานํา บทบาทหนาที่พระสงฆก็จําเปนตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ทั้งนี้บทบาทของพระสงฆนักพัฒนาไดทวี
จํานวนมากขึ้น ยกตัวอยางเชน พระโกศัยเจติยารักษ เปนพระสงฆที่มีความรูความสามารถและเปนที่เคารพเลื่อมใส
ของพระสงฆและประชาชนในชุนชนอําเภอเมืองแพร และอําเภอใกลเคียง ปจจุบันทานเปนเจาอาวาสวัดพระธาตุชอแฮ
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พระอารามหลวง และรองเจ า คณะจั ง หวั ด แพร พระโกศั ย เจติ ย ารั ก ษ นั บ ว า เป น พระสงฆ อี ก รู ป หนึ่ ง ในบวร
พระพุทธศาสนาที่นาจะมีบทบาทสําคัญในการชวยพัฒนาและบริหารจัดการสังคมและเผยแพรวัฒนธรรมสูชุมชน
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา บทบาทดานการบริหารจัดการและการพัฒนาชุมชนของผูนําสงฆดังกลาว เพือ่ ใชเปน
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนที่ดีของผูนําสงฆตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบทบาทของผูนําสงฆ (พระโกศัยเจติยารักษ ) ในการบริหารจัดการชุมชนวัดพระธาตุชอแฮ
อําเภอเมือง จังหวัดแพร
2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการชุมชนที่ดีของผูนําสงฆ

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การศึก ษาบทบาทของผูนําสงฆใ นการบริหารจัดการชุม ชน กรณีศึก ษาวัดพระธาตุชอแฮ อําเภอเมือง
จังหวัดแพร ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด ดังนี้
บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน

Henry Mintzberg

พฤติกรรมการบริหารของผูน ําประกอบดวยบทบาท
ตอไปนี้
1.บทบาทในการสรางความสัมพันธ (Interpersonal role)
2.บทบาทในดานขอมูล (Informational role)
3.บทบาทดานการตัดสินใจ (Decision-making role)

พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. 2535 วาดวย
หนาที่ของพระสงฆนั้นมี 6 ประการ
1.การปกครอง
2.การศาสนศึกษา
3.การศึกษาสงเคราะห
4.การเผยแผ
5.การสาธารณูปการ
6.การสาธารณสงเคราะห

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย

การวิจัยเรื่อง บทบาทของผูนําสงฆในการบริหารจัดการชุมชน กรณีศึกษาวัดพระธาตุชอแฮ อําเภอเมือง
จังหวัดแพร ครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ผูวิจัยขอนําเสนอวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใ ช ศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด แ ก ชุ ม ชนวั ด พระธาตุ ช อ แฮ ตํ า บลช อ แฮ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด แพร
รวม 3 หมูบาน คือ หมูบานวัดพระธาตุชอแฮ หมูบานใน หมูบานสุวรรณาราม จํานวนประชากรทั้ง สิ้น 9,642 คน
เนื่องจากเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ จึงกําหนดสุมกลุมตัวอยางแบบโควตา ดังนี้ คือ 1) พระสงฆ จํานวน 6 รูป 2) ผูนํา
ชุมชนและผูแทนฆราวาสทั่วไปจํานวนหมูบานละ 1 คน รวมจํานวนผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ทั้งสิ้น 14 คน
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ เปนวิจัยเชิงคุณ ภาพ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสัมภาษณมี
โครงสรางแบบเจาะลึก (Indepth Intview) ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดแนวคําถาม เปน 3 สวนไดแก
สวนที่ 1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูใหสัมภาษณ
สวนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและอํานาจหนาที่รวมทั้งภารกิจทั่วไปและ
ภารกิจตามบทบาทของผูสืบทอดศาสนาของพระสงฆ
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะและปญหาอุปสรรคที่พบ
ทั้งนี้ผูวิจัยไดใชอปุ กรณที่จําเปนที่ชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามดังนี้
3.1 สมุดบันทึก (Fieldnote)
3.2 เทปบันทึกเสียง ใชในการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) และเก็บขอมูลอื่น ๆ
เพิ่มเติม ซึ่งการใชเทปอัดเสียงเพื่อชวยใหเก็บขอมูลไดละเอียดยิ่งขึ้น
3.3 กลองบันทึกภาพใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเหตุการณตาง ๆ เพื่อความสมบูรณในการวิจัย
3.4 กลองถายวีดีโอใชในการบันทึกภาพระหวางการสัมภาษณเพื่อดูลักษณะของผูใหขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
1.ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูวิจัยทาการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการอาน และการศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับตลอดจนทบทวนแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวของจากขอมูลจากเอกสาร และจากสื่อ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศต า ง ๆ เพื่ อ เป น พื้ น ฐานการดํ า เนิ น การวิ จั ย ภาคสนาม และนํ า มาเป น แนวทางในการ
ออกแบบสรางแบบสัมภาษณแบบเจาะลึก รวมทั้งนํามาใชเปนสวนประกอบในกระบวนการวิเคราะห และประมวลผล
งานวิจัย
2.ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลนี้ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
สัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interivew) จากผูนําสงฆ พระสงฆในวัด ผูนําชุมชน ฆราวาส จํานวน 14 คน
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลแบบการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) บรรยายเนื้อหาของขอความหรือเอกสาร
จากเนื้อหาของขอความหรือเอกสารอยางเปนระบบ และเนนความเปนวัตถุวิสัย (Objectivity) อิงกรอบทฤษฎี การ
บรรยายจะเนนเนื้อหาตามที่ปรากฏไมเนนการตีความหรือการหาความหมายที่ซอนไว

ผลการศึกษา
ผูนําสงฆของวัดพระธาตุชอแฮ (ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดแก พระโกศัยเจติยารักษ) ไดดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม
สาธารณะ การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา รวมทั้งการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานตาง ๆ อยางตอเนื่อง มา
เปนเวลานานกวา 25 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2535 จนถึงปจจุบัน ทําใหวัดพระธาตุชอแฮเปนที่รูจักของชุมชนทั่วไป ซึ่งผูนํา
สงฆดังกลาวไดปฏิบัติศาสนกิจบํารุงพระพุทธศาสนาตามหนาที่หลักของสงฆ อันไดแก ดานการปกครอง การศึกษา
แกเยาวชน การสาธารณูปการภายในวัดและชุมชน การสงเคราะหภายในวัดและคณะสงฆ การดูแลหนวยงานและ
ชุมชน รวมถึงการบูรณปฏิสังขรณพระอาราม และศาลาปฏิบัติธรรม
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พฤติกรรมในการดําเนินงานดานศาสนกิจและกิจกรรมอื่นๆ ของผูนําสงฆที่ศึกษา สามารถแบงออกตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมองคการของ Henry Mintzberg 3 สวน คือ พฤติการรมดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน ดานการ
ใหขอมูลการกระจายแจกจายขอมูล และดานการตัดสินใจเปนผูริเริ่มกิจการ แกปญหาและจัดสรรทรัพยากร กลาวคือ
1. บทบาทในการสรางความสัมพันธ (Interpersonal role) พระโกศัยเจติยารักษ เจาอาวาสวัดพระธาตุชอแฮ
มีบทบาทสําคัญในการเปนที่พึ่งทางใจของชุมชน เพื่อนําญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาสืบตอพุทธศาสนา เปนที่สักการะ
ของชุมชนตั้งแตผูวาราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี เปนตน จากผลการดําเนินงานของผูนําสงฆไดเอื้อประโยชนตอวัด
และชุมชน มีการพัฒนาวัดและบริหารจัดการวัดโดยเครือขายชุมชนที่มีความสัมพันธกันแบบเครือญาติโดยมีผูนําสงฆ
เปนแกนหลัก มีการใชสอยสถานทีแ่ ละอุปกรณตาง ๆ ภายในวัด ทําใหชุมชนมีรายไดจากทํางานงานบุญวัดพระธาตุชอ
แฮ เชน รานคาชุมชน มีเศรษฐกิจที่ดี มีความเปนอยูที่ดี สรางความสัมพันธในรูปแบบองคกรหลวม ๆ ที่มีผลลัพธเปน
ที่ น า พึ ง พอใจ ทํ า ให วั ด เป น ศู น ย ร วมของพุ ท ธศาสนิ ก ชนอย า งชั ด เจน ซึ่ ง วั ด บางแห ง จะหาไม ไ ด แ ล ว สํ า หรั บ
ความสัมพันธภายในวัด ก็ไดมีการปกครองพระภิกษุสามเณรในพระอารามอยางมีประสิทธิภาพ ไมตึงเกินไปและไม
หยอนเกินไป ผลของความสัมพันธกับชุมชนนีเ้ อื้อตอวัด ทําใหวัดมีชื่อเสียงโดงดังทั่วประเทศ ทําใหวัดไดรับรางวัลตาง
ๆ เชนการอนุรักษมรดกไทย ศิลปวัฒนธรรม เปนแบบอยางการจัดงานประเพณี ไดรับรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรม
ในฐานะผูมผี ลการทํางานที่โดเดนสืบตอพุทธศาสนา สรางความสัมพันธในชุมชนและเอื้อประโยชนตอชุมชน ทําใหมีคน
มาทองเที่ยวมาขึ้น เจริญขึ้น คนมานมัสการพระธาตุทุก วัน ชวยคนในพื้นที่มีงานทํา โดยประเด็นดัง กลาวไดขอมูล
สําคัญจากสัมภาษณ ความวา
“ทานก็ทํานุบํารุง ศาลาปฏิบัติธรรม ใหคนเขามาอบรม เปดรับสมัครคนมาเรียนพุทธศาสนา และสราง
อาคารลิฟท ใหผูแสวงบุญขึ้นมาสบาย และกุฏิสุนทรที่พระมาจําวัด หรือประชาชนมาทําวัด และมีเบี้ยยังชีพทุกเดือน
30 บาท สิ่งกอสรางอีกมากมาย ทางชุมชน เปนกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียนใน จ.แพรตางๆ ในเขตเทศบาลของชอ
แฮ และวัดทานดูแล และสรางศาลาเจดียารักษ 12 หลัง หมูบานชอแฮกับชุมชน อาศัย ทํานุบํารุงสรางสถานีตํารวจชอ
แฮ สวนรอบนอกใหทุนการศึกษา และทุนศึกษากับเจาหนาที่ของวัด แตระดับชั้น ตั้งแตระยะ 5 ป และเจาหนาที่ที่
ทํางานใหวัด ก็ใหคาตอบแทน เจาหนาที่ อายุ 60 ปก็ใหเบี้ย 300 บาท ผูสูงอายุ 300 บาท ทุกเดือน เจาหนาทีท่ ุกคน
ที่อยูในวันก็ทําประกันสังคม ตั้งแต ป40 มา” (บทสัมภาษณ, เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562)
2.บทบาทในด า นข อ มู ล (formational roles) พระสงฆ จ ะตอ งเป น ผูเ ผยแพร ขอ มู ลทางพระพุท ธศาสนา
แกสาธารณชนเพื่อใหมีความเปนอยูอยางปกติสุขเปนประจําอยูแลว และยังจะตองเผยแพรขอมูลทางพุทธศาสนาเพื่อ
สืบทอดศาสนาพุทธใหรุงเรืองตอไป สําหรับผูนําสงฆ จึงมีภารกิจที่จะตองเปนผูใหขอมูลโดยแทจริง ซึ่งพระโกศัยเจติ
ยารักษไดปฏิบัติภารกิจในการใหการศึกษาสงเคราะหแกพระภิกษุ สามเณร และศิษยวัด การเผยแผหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาแกพุทธบริษัท การใหคําปรึกษาและแกไขปญหาในหมูพระลูกวัดและชุมชน ใหการสาธารณสงเคราะห
แกพระภิกษุ สามเณร พุทธบริษัท และหนวยงานตาง ๆ ในชุมชนอยางตอเนื่อง ทานไดปฏิบัติศาสนกิจในฐานะผูนําใน
ดานจิตวิญญาณ เปนผูอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรและและใหบริการสาธารณะดานการศึกษา-สั่งสอนพระธรรม
แกคนในชุมชน ทําใหชุมชนมีความรักใครกลมเกลียวไมแตกแยกโดยใชหลักธรรมพระพุทธศาสนาใหอยูในหลักธรรม
วินัย ประชาชนมีศีลมีธรรมในการดูแลตนเองและครอบครัวใหมีความสุข โดยประเด็นดังกลาวไดขอมูลสําคัญจาก
สัมภาษณ ความวา
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“เรื่องของพระสงฆ นอกจากเผยแพรทางศาสนา คือรวมกับชุมชน ชุมชนในตําบลทานใหมีสวนรวมกับวัด
ไมใชคนละทาง เชนมีงานเผยแพรศาสนา เวลามีงานชาวบานอาศัยพระสงฆ พระสงฆอาศัยชาวบาน เชน ถาเผยแพร
ศาสนาเมื่อกอน เขาพรรษาจะมีคณะอบต. มีพระสงฆมาอบรมเรื่องของหลักศีลธรรม จริยธรรม ใหทุกวัดในชอแฮ ใน
เรื่องสอนละเวนความชั่ว เปนคนดีของสังคมในหมูบาน” (บทสัมภาษณ, เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562)
3. บทบาทในการตัดสินใจ (Decision roles) พระโกศัยเจติยารักษผูนําสงฆของวัดพระธาตุชอแฮ ไดแสดง
ศัก ยภาพการเป นผูนํา จนเป นที่ป ระจัก ษ ไดใ ชวิ จารณญาณสวนตนในการตั ดสินใจและวางแผนในเรื่ องตา งๆ ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ พระศาสนาและเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การวั ด พระธาตุ ช อ แฮอั น เป น พระอารามหลวงได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ผานการประชุมการวางแผน การทําประชามติ มีการจัดทําคําสั่ง ประกาศทุกกรณี ไมวาจะเปนเรื่องการ
บูรณปฏิสังขรณพระอาราม หรือองคพ ระธาตุ สามารถพัฒนาวัดพระธาตุชอแฮจนเปนศูนยรวมแหง วัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณเฉพาะตัวของชาวจังหวัดแพร จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญทําใหทราบถึงศักยภาพดานการตัดสินใจ
ของทานในหลายเรื่อง เชน การมอบปจจัยหรือทุนในการบูรณปฏิสังขรณวัด หรือสรางอาคารศาลาปฏิบัติธรรม ทุนใน
การศึกษาตอทั้งในและตางประเทศของพระลูกวัด ทั้งนีก้ ารตัดสินใจของเจาอาวาสวัดพระธาตุชอแฮมีอิทธิพลและเปน
ที่ยอมรับของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดแพรเปนอยางดี มีการประสานงานเชื่อมโยงในฐานะประธานเครือขายและ
องคกรในการสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา และการใหบริการสาธารณะแกชุมชน ทั้งนี้เพื่อผลสําเร็จของงาน โดย
ประเด็นดังกลาวไดขอ มูลสําคัญจากสัมภาษณ ความวา
“การตัดสินใจทุกเรื่องทั้งดานการปกครอง เผยแพร ศึกษา ศาสนศึกษา สาธานูปการ การทํางานทุกดาน
อยูที่ทานทั้งหมด ทางสังคมก็ทานเปนประทานสภาวัฒนธรรม และเปนกรรมการหลายๆอยาง สวนมากทานใหม า
ศึกษาหารือ” (บทสัมภาษณ, เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562)
นอกจากนี้ หากพิจารณาตามภารกิจหลักของสงฆ 6 ประการ พระโกศัยเจติยารักษก็ไดปฏิบัติ ดังนี้
1. ประเด็ นที่สํา คัญของการปกครองของพระสงฆนั้น จะต องปกครองเพื่อให เ กิดการศึก ษาได ส ะดวก
ที่เรียกวา สัปปายะ การปกครองที่ดีที่เปนไปตามพระธรรมวินยั ตองใหเกิด ธรรมสัปปายะ คือ ใหสะดวกแกการศึกษา
ธรรม ปฏิบัติธรรม คือการปกครองตองใหเอื้อตอการศึกษา ปกครองเพื่อใหเกิดการศึกษา เมื่อการศึกษาดี การศึกษา
เปนเครื่องมือสรางสัมมาทิฏฐิใหเกิดขึ้นไดแลวก็จะทําใหการปกครองงายขึ้น สะดวกขึ้น บทบาทของพระสงฆในดาน
การปกครองนี้ นอกจากจะมีความสงบสุข มีความสันติสุขในหมูของพระสงฆเองแลว ยังสามารถเปนตนแบบของการ
ปกครองไดเปนอยางดีดวย
2.ดานการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห ในบทบาทดานการศึกษานี้ หากจะมองบทบาทของพระสงฆ โดย
มองจากพื้นฐานอันเปนแกนแทของคําสอนแลว ผูเขาสูมรรคาแหงสมณเพศ นั่นคือ เขาสูสังคมสงฆ หมายถึงเขาสูวิถี
แหงการศึกษาและแทจริงแลววิถีชีวิตของชาวพุทธ ก็คือวิถีชีวิตของผูตองศึกษาทั้งสิ้น เพราะตราบใดที่ยังไมบรรลุ
มรรคผลสําเสร็จเปนพระอรหันต นั่นหมายถึง ยังตองเปนผูที่ตองศึกษา ที่เรียกวายัง เปนพระเสขะบุคคล คือยังตอง
ศึกษาอยูและสิ่งที่พระสงฆ ซึ่งรวมไปถึงชาวพุทธทั้งหมดดวย ที่จะตองศึกษา คือยึดเปนหลักสูตรที่ตองศึกษาก็เรียกวา
ไตรสิกขา
ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบันพระสงฆไดทําหนาที่ใหความอนุเคราะหในดานการศึกษา ทั้งสวนที่จัดการศึกษา
เองโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่ทางรัฐบาลไมสามารถจัดการศึกษาบริการไดทั่วถึง อันไดแก กลุมประชากรที่
ดอยโอกาสทางสัง คม ดอยโอกาสทางดานเศรษฐกิจ เปนเหตุใ หดอยโอกาสทางการศึก ษา ก็ไ ดอาศัยพระสงฆใ ห
การศึกษา ในขณะที่ศึกษาก็ไ มตองใชงบประมาณจากรัฐบาล แตใชทุนจากประชาชนโดยตรง ทั้งที่อยูอาศัย อาหาร
และในการใชจาย แมจะมีสวนหนึ่งที่เรียนจบแลว ที่ทางฝายคณะสงฆยังไมไดใชงาน แลวทานเหลานั้นลาสมณะเพศ
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ออกไปก็ ไ ปทํางานใหท างรัฐ บาล โดยที่รั ฐ ไมตอ งลงทุน หากมองอยา งนี้แ ลว จะเห็นไดว าคณะสงฆไ ดช วยเหลื อ
สงเคราะหรัฐบาลดวย ไมเพียงแตไดชวยอนุเคราะหกับประชาชนกลุมที่ดอยโอกาสเพียงฝายเดียว แตอยางไรก็ตาม
บทบาทของพระสงฆในการศึกษาสงเคราะหนี้ อาจมองไดทั้งที่เปนระบบ คือจัดตั้งโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน
มีหลักสูตรที่แนนอน และอีกที่จัดอยางไมเปนระบบ อาจเปนลักษณะการใหทุนสนับสนุนการศึกษา การใหทุนในสราง
อาคารเรียน ใหทุนซื้อสื่อการเรียนการสอน อุปกรณทางการศึกษา ใหทุนการศึกษากับครูเพื่อพัฒนาครูในสาขาวิชาที่
ขาดแคลน ใหทุนการศึกษาแกเด็กผูขาดแคลนทุนทรัพย ฯลฯ
3.ดานการเผยแผ บทบาทของพระสงฆในดานการเผยแผ แทจริงแลวบทบาทดานนี้ พระสงฆทุกรูปไดรับ
มอบหมายจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยตรง เพราะหนาที่ของพุทธสาวก คือมีหนาที่ศึกษาเรียนรูคําสอน
ใหเ กิดความรูความเขาใจ แลวปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนนั้นแลวตองสอนผูอื่นใหปฏิบัติตามดวย นี่จึง ไดชื่อวา
พระสงฆสาวก
4.ด า นสาธารณู ป การและสาธารณสงเคราะห บทบาทด า นนี้ ข องพระสงฆ ห ากพู ด ไปแล ว นั บ ว า มี
ความสําคัญไมนอย เพราะตองคํานึงถึงความเปนเอกลักษณแหงความเปนไทย ความเปนพระพุทธศาสนาอยูในทีดวย
เพราะสรางวัด สรางศาสนวัตถุตองใหเปนเอกลักษณที่ดํารงไวซึ่งความเปนพุทธ คําวาความเปนพุทธกับความเปนไทย
นั้นหมายถึงสิ่งเดียวกันเพราะความเปนไทยมาจากรากฐานของความเปนพุทธ มาจากรากฐานแหงความคิดอันเปน
พุทธ พระสงฆตองเปนแบบอยางในเชิงของการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไว เพราะวัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตของปวงชน
ชาวไทย
5.ดานสาธารณสงเคราะห บทบาทของพระสงฆในดานสาธารณสงเคราะห เรายังเห็นไดชัดเจนวา พระสงฆ
ที่มีบารมี มีเอกลาภมากๆ ทานไมไดเก็บไวเพียงตัวทานเอง หากแตไดชวยสรางโรงพยาบาล ที่วาการอําเภอ อนามัย
ตําบล ศาลาที่ประชุม ศาลาพักริมทาง ทําบอน้ํา ทําสะพาน ฯลฯ
ดานการเผยแผ บทบาทของพระสงฆใ นดานการเผยแผ แทจริง แลวบทบาทดานนี้ พระสงฆทุกรูปไดรับ
มอบหมายจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยตรง เพราะหนาที่ของพุทธสาวก คือมีหนาที่ศึกษาเรียนรูคําสอน
ใหเ กิดความรูความเขาใจ แลวปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนนั้นแลวตองสอนผูอื่นใหปฏิบัติตามดวย นี่จึง ไดชื่อวา
พระสงฆสาวก
ดานสาธารณูปการ บทบาทดานนี้ของพระสงฆหากพูดไปแลวนับวามีความสําคัญไมนอย เพราะตอ ง
คํานึงถึงความเปนเอกลักษณแหงความเปนไทย ความเปนพระพุทธศาสนาอยูใ นทีดวย เพราะสรางวัด สรางศาสนวัตถุ
ตองใหเปนเอกลักษณที่ดํารงไวซึ่งความเปนพุทธ คําวาความเปนพุทธกับความเปนไทยนั้นหมายถึงสิ่งเดียวกันเพราะ
ความเปนไทยมาจากรากฐานของความเปนพุทธ มาจากรากฐานแหงความคิดอันเปนพุทธ พระสงฆตองเปนแบบอยาง
ในเชิงของการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไว เพราะวัฒนธรรม คือวิถีชีวิตของปวงชนชาวไทย
6.ดานสาธารณสงเคราะห บทบาทของพระสงฆในดานสาธารณสงเคราะห เรายังเห็นไดชัดเจนวา พระสงฆ
ที่มีบารมี มีเอกลาภมากๆ ทานไมไดเก็บไวเพียงตัวทานเอง หากแตไดชวยสรางโรงพยาบาล ที่วาการอําเภอ อนามัย
ตําบล ศาลาที่ประชุม ศาลาพักริมทาง ทําบอน้ํา ทําสะพาน ฯลฯ

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาบทบาทของผูนําสงฆในการบริหารจัดการชุมชนวัดพระธาตุชอแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพร
จะเห็นไดวาพระโกศัยเจติยารักษ มีบทบาทสําคัญในการทํางานดานพัฒนาชุมชนไดรับการยอมรับและยกยองอยาง
แพรหลาย ไมวาจะเปนดานการปกครอง ดานการศึกษา ดานการเผยแผศาสนา ดานสาธารณูปการ ดานสาธารณะ
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ประโยชน และดานศึกษาสงเคราะห แลวทานยังไดพัฒนาและสง เสริม กิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ.
2535 จนถึงปจจุบัน สงผลใหวัดพระธาตุชอแฮ พระอารามหลวงไดกลายเปนศูนยรวมแหงวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ
เฉพาะตัว ที่สะทอนความเปนจริงของประเพณีวัฒนธรรม อีกทั้งทานยังเปนผูนําและสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมี
สวนรวมในการชวยอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมที่กําลังจะหายไปจากสังคมในปจจุบัน
อาจกลาวโดยสรุป ไดวา พฤติกรรมดังกลาวขางตนนอกจากจะเปนบทบาทหนาที่ที่ตรงกับแนวคิดทฤษฎี
การบริหารจัดการองคการ 3 ดาน ของ Henry Mintzberg อันไดแกดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน ดานการให
ขอมูลการกระจายแจกจายขอมูล และดานการตัดสินใจเปนผูริเ ริ่ม กิจการแลว ก็ยัง เปนหลัก การในบทบาทของ
พระสงฆ และเปนบทบาทจริงในทางปฏิบัติของพระสงฆที่ถูกตองตามพระธรรมวินัยพึงปฏิบัติกัน โดยเฉพาะในดาน
การปกครอง ตองปกครองโดยธรรม เปนธรรมาภิบาล ปกครองเพื่อเกื้อหนุนใหเกิดการศึกษา
ดานการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห ทั้งที่พระสงฆเองสอนพระเณรดวยกันเอง และสงเคราะหกุลบุตร
กุลธิดา เพื่อใหไดรับการศึก ษาที่ถูก ตอง พรอมทั้งวิชาความรู จรณะ ความประพฤติ การศึกษาที่สรางวิธีคิดที่เปน
สัมมาทิฏฐิ การเรียนรูคูความสุข (Learning And Happines)
ดา นการเผยแผ งานเผยแผ เ ป น งานที่ นํ าคํ า สอนขององค สมเด็ จพระสัม มาสัม พุ ท ธเจ า ออกเผยแผ สู
ประชาชน เปนภารกิจที่มีความสําคัญ ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค ใชคําวาไปประกาศพรหมจรรย ประกาศวิถีชีวิต
อยางพรหม อันเปนชีวิตที่ประเสริฐ นั่นหมายถึง พระสงฆตองเปนแบบอยางที่ดีของการดําเนินชีวติ สังคมสงฆตองเปน
สังคมลําลอง สังคมแบบอยางหรือสังคมตนแบบของสังคมชาวบานที่ดีใหได สังคมสงฆตองเปนระเบียบ ตองมีการจัด
ระเบียบสังคมสงฆใหดี ตองชวยกันปองกันมิใหวัดกลายเปนแหลงเสื่อมโทรมทั้งดานกายภาพและดานจิตใจ เมื่อสังคม
สงฆยังชวยตัวเองไมไดแลวจะไปชวยพัฒนาชุมชนไดอยางไร สิ่งที่ไดพบเห็นวัดบางแหงกลายมาเปนสถานที่รวบรวม
ของผูติดยาและผูขายแทนทีจ่ ะใชวัดใหเปนสถานที่บําบัดผูติดยาเสพติด จึงเปนประเด็นนาเปนหวงใยเปนอยางยิ่งที่ตอง
ชวยกูสถานภาพในประเด็นนี้ใหไดในยุคปจจุบัน
พฤติ ก รรมการบริหารในด านการสร างความสัม พันธ บทบาทในดา นข อมู ล บทบาทในการตั ดสิ นใจ
สอดคลองกับงานวิจัยของ พระอนุชิต ชูเนียม (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษา บทบาทของพระสงฆที่มีตอการพัฒนา
ชุม ชนตามความคิดเห็นของพระสงฆกับผูนําชุม ชนในจัง หวัดอุตรดิตถ ผลการศึก ษาพบวา บทบาทของพระสงฆที่
ปฏิบัติจริงในการพัฒนาชุมชน ตามความคิดเห็นของพระสงฆ โดยรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง
บทบาทดั ง กล า วข า งตั น ยั ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ พระมหากิ ต ติ สุ จิ ตฺ โ ต (สร อ ยมาลา) (2555,
บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชนในเขตอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
ผลการศึกษาพบวา ระดับของการสรางความสัมพันธ ของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนในทัศนะของประชาชนในเขต
อําเภอมะขามโดยรวม อยูในระดับปานกลาง
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
จากการศึกษาบทบาทของผูนําสงฆในการบริหารจัดการชุมชนวัดพระธาตุชอแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพร
ซึ่งผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ผูนําสงฆควรมุงเนนใหความสําคัญกับบทบาทในการสรางความสัมพันธ บทบาทใน
ดานขอมูล และบทบาทในการตัดสินใจ เปนสื่อกลาง ในการบริหารจัดการชุมชนวัดพระธาตุชอแฮ อําเภอเมือง จังหวัด
แพร ตลอดจน การใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทั้งดานการปกครอง ดานการศึกษา ดานการเผยแผศาสนา
ดานสาธารณูปการ ดานสาธารณะประโยชน และดานศึกษาสงเคราะห อยางเปนรูปธรรม
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
1) ควรศึกษาบทบาทของผูนําสงฆใ นการพัฒนาชุมชนในดานอื่น และตางพื้นที่ เพื่อเปนแนวทางในการ
บริหารพัฒนาชุมชนในครั้งตอไป
2) ควรศึกษาปจจัยอื่นที่มีผลตอบทบาทผูน ําสงฆในการบริหารจัดการชุมชน

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาวิจัยเลมนี้ สําเร็จสมบูรณดวยดีโดยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจากผูชวยศาสตราจารย ดร.รักษศรี
เกียรติบุตร อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ใหความอนุเคราะห แนะนําในการตรวจแกไขสารนิพนธนิพนธใหมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุ ณ คณาจารย คณะรั ฐ ศาสตรแ ละสั ง คมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ผูเ ชี่ ย วชาญทุ ก ทา นที่ ใ ห
ขอคิดเห็น และใหคําปรึกษาแนะนําในการสรางแบบสอบถามเปนอยางดี ตลอดจนผูท ี่ไดสละเวลาตอบแบบสอบถาม
อันเปนหัวใจสําคัญของการศึกษาวิจัยเลมนี้
ขอขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ พระโกศัยเจติยารักษ ตลอดจน คณะสงฆ พระลูกวัด ทุกรูป เจาหนาที่วัด
ผูนําชุมชนทุกทาน ที่ไ ดใ หความรวมมือในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถามเปนอยางดี รวมทั้งเพื่อน ๆ ที่คอย
ชวยเหลือและเปนกําลังใจที่ดีแกผูวิจัยเสมอมา ตลอดระยะเวลาในการศึกษาและการทําวิจัย
คุณคาและประโยชนอันพึงเกิดจากการศึกษาวิจัยเลมนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณของบิดามารดา
ครูอาจารย และผูมีพระคุณทุกทานดวยความเคารพ
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ประสิทธิภาพในการพัฒนาตําบลตามแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมกา
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
Efficiency in Tambon development according to the development guidelines
of Mae Ka Subdistrict Municipality, Mueang District, Phayao Province
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9

Thanakrit Ritkrajay1* and Pongsanit Koonnala2
บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการพัฒนาตําบลตามแนวทางการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 2.เพื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพในการพัฒนาตําบลตามแนว
ทางการพัฒ นาของเทศบาลตํา บลแมก า อํา เภอเมื อง จั ง หวัด พะเยา โดยประชากร(population) ประกอบด ว ย
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมก า อําเภอเมือง จัง หวัดพะเยา จํานวน 400 คน โดยใชวิธีสุม ตัวอยางแบบงาย
เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถามที่ผานการทดสอบความเชื่อถือได สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจง
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวน
ผลการวิจัยพบวา 1) ดานการเมืองและการบริหาร ประชาชนเทศบาลตําบลแมกา พบวาภาพรวมมีความพึง
พอใจมาก เชน การสงเสริมการสนับสนุนการทําวิจัยและการพัฒนาดานบุคลากร 2.ดานโครงสรางพื้นฐาน พบวา
ภาพรวมมีความพึงพอใจมาก คือการจัดทําแผน การดูแล ตรวจสอบสิ่งกอสราง การกอสราง ปรับปรุงถนน 3.ดาน
เศรษฐกิจ พบวามีความพึง พอใจมากที่สุดในเรื่องของการสง เสริมการพัฒนาการทองเที่ยว และการสง เสริมการ
ฝกอบรมอาชีพเสริม 4.ดานการศึกษา พบวามี ความพึงพอใจอยูที่ระดับมากในเรื่องของการสนับสนุนทุนการศึกษาแก
ผูดอยโอกาส 5.ดานสังคม พบวามี ความพึงพอใจอยูที่ระดับมากที่สุด คือ การสงเสริมสนับสนุนใหทุกองคกรมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาของทองถิ่น 6.ดานศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น พบวามี ความพึงพอใจอยูที่
ระดับมากที่สุด คือการสงเสริมใหประชาชนรวมกันอนุรักษ และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น และจารีตประเพณี
เกาแกของทองถิ่น 7.ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม พบวามี ความพึงพอใจอยูที่ระดับมากที่สุด คือ การจัดใหมี
การกํากับดูแลในการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลใหถูกหลักสุขาภิบาล
คําสําคัญ: นโยบายสาธารณะ การมีสวนรวม เทศบาลตําบลแมกา
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Abstract

This research aims to. 1. To study the level of people's satisfaction with the implementation of policies for
the service of Mae Kha Subdistrict Municipality, Muang District, Phayao Province 2. To compare the satisfaction
of the people towards the implementation of policies for the service of Mae Kha Subdistrict Municipality, Muang
District, Phayao Province. By using simple random sampling methods The tool used is a questionnaire that has
been tested for reliability. Statistics used in data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard
deviation. And analysis of variance.
The results showed that 1) Political and administrative aspects Mae Kha Subdistrict Municipality Found
that the overall picture was very satisfied, such as promoting the support of research and personnel development
2. The basic structure found that the overall picture was very satisfied. Namely the preparation of a plan for
supervision, inspection of construction, construction, road improvement. 3. Economic aspects Found that they were
most satisfied with the promotion of tourism development And promoting vocational training 4. The study found
that satisfaction was at a high level in terms of supporting scholarships to the underprivileged. 5. Social aspects
found that satisfaction at the highest level was to encourage and support all organizations Participation in the
management of local education. 6. Religion, culture and local wisdom found that satisfaction was at the highest
level. Is to encourage people to share, preserve and preserve local art and culture And old local customs 7. In
terms of public health and the environment, it is found that the highest level of satisfaction is the provision of
supervision in the management of solid waste.

Keywords: Public policy, participation, Mae Ka Subdistrict Municipality

บทนํา

การใหบริการประชาชนเปนนโยบายที่ทุกรัฐบาลใหความสําคัญ และพยายามผลักดันใหมีการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการประชาชนใหดีขึ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้เนื่องจากในสังคมประชาธิปไตยนั้นการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนเปนพันธกิจสําคัญอันดับแรกที่รัฐพึงกระทํา ยิ่งในชวงปจจุบัน เปนกระแสการเรียกรองใหปรับเปลี่ยนสภาพ
สังคม ใหเขาสูความเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลกลวนพุงเปาไป สูจุดหมายเดียวกัน คือ
การยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ในปจจุบันความสัมพันธระหวางภาครัฐและประชาชนไดเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งประชาชนมี
การเรียกรองการบริการที่ดีขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหมเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปหรือองคกรประชาชนเปดเผย
ความตองการของตนใหสัง คมไดรับรูงายขึ้น ประชาชนมีร ะดับการศึก ษาและคานิยมประชาธิปไตยที่สูง ขึ้น ทําให
ตองการภาครัฐ ที่มีความโปรง ใส และรับผิดชอบในการดําเนินงานมากขึ้น รวมถึงการทํางานที่มีประสิทธิภาพและ
คุมคากับเงินภาษีของประชาชน และการที่ภาครัฐเองก็ตระหนักดีวา หากไมไดรับความรวมมือที่ดีจากประชาชนแลว
นโยบายของรัฐก็จะไมเ กิดผลและจะกระทบถึงเสถียรภาพของรัฐบาลในระยะยาวอีก ดวย ดวยแรงกดดันดัง กลาว
จําเปนที่ภาครัฐ ตองตอบสนองความตองการและความคาดหวังของประชาชน ซึ่งความตองการและความคาดหวัง
ดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงจําเปนตองปรับปรุงคุณภาพใหสนองความตองการ
ดังกลาว แตอยางไรก็ตาม การดําเนินการเปนสิ่งที่ทําไดไมงายนักเนื่องจากความตองการของประชาชนมีหลากหลาย
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และซับซอน ยิ่ง ไปกวานั้นการดําเนินการดัง กลาวของภาครัฐตองไดรับความรวมมือจากสวนราชการตาง ๆ ในการ
ปรับปรุงการบริการใหมีประสิทธิภาพ
นโยบายรัฐบาลตองกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน และสามารถนํานโยบายไป
ปฏิบัติจนประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะไดรับความเชื่อถือ และความนิยมจากประชาชน
ก็สง ผลใหรัฐ บาลดังกลาวมีโอกาสในการดํารงอํานาจในการบริหารประเทศยาวนานขึ้น ความสําคัญตอประชาชน
นโยบายสาธารณะเปนผลผลิตทางการเมืองเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ดัง นั้นประชาชนสามารถ
แสดงออกซึ่งความตองการของพวกเขาผานกลไกทางการเมือง ตางๆเชน ระบบราชการ นักการเมือง ความตองการ
ดัง กลา วจะถู ก นํ า เขา สู ร ะบบการเมื อ งไปเป น นโยบายสาธารณะ เมื่ อ มีก ารนํ า นโยบายไปปฏิ บั ติแ ละได ผ ลตาม
เปาประสงค ก็จะทําใหประชาชนมีสภาพความเปนอยูที่ดีข้นึ

วัตถุประสงคการศึกษา

1.เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการพัฒนาตําบลตามแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมกา อําเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา
2.เพื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพในการพัฒนาตําบลตามแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมกา
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวของกับการพัฒนา 7 ดานของเทศบาลตําบลแมกานํามากําหนดกรอบ
แนวคิดที่ใชในการศึกษาโดยสามารถเขียนเปนแผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาได ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
1.อายุ
2.การศึกษา
3.อาชีพ
4.รายได

ตัวแปรตาม
แนวทางการพัฒนา 7 ดานของของเทศบาลตําบลแมกา
1. ดานการเมืองและการบริหาร
2. ดานโครงสรางพื้นฐาน
3. ดานเศรษฐกิจ
4. ดานการศึกษา
5. ดานสังคม
6. ดานศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
7. ดานการสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร (population)
ประกอบดวยประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จํานวน 400 คน
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กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง (sampling) ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษากําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ได
คํานวณตามหลักการแปรผันรวมกันระหวางขนาดของกลุมตัวอยางกับความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการสุมตัวอยาง
ตามสูตรโดยใชสูตรการคํานวณตามวิธีการของทาโร ยามาเน ในระดับความเชื่อมั่น 95%
ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บขอมูลจากผูแทนครัวเรือนทุกหมูบานในเทศบาลตําบลแมกา โดยเจาะจงที่จะเก็บ
ขอมูลจากกลุม ตัวอยาง ซึ่ง ไดคํานวณตามหลัก การแปรผันรวมกันระหวางขนาดของกลุม ตัวอยางกับความคลาด
เคลื่อนที่เ กิดขึ้นจากการสุม ตัวอยางตามสูตรโดยใชสูตรการคํานวณตามวิธีก ารของทาโร ยามาเน ในระดับความ
เชื่อมั่น 95% ที่มีสูตรการคํานวณดังนี้
n =
N
1+Ne2
n = ขนาดของกลุม ตัวอยาง
N = ขนาดของประชากรทั้งหมด
e = ความคลาดเคลื่อนจากการประมาณคา 5%
เมื่อคํานวณตามสูตรขางตน จึง ใชขนาดกลุมตัวอยางในการศึก ษาครั้ง นี้ จํานวน 400 ราย ซึ่ง ผู
ศึกษาทําการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ดวยโดยใชสูตรการคํานวณตามวิธีการของทาโร ยามาเน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีอยู 2 ชุด ไดแก
1) แบบสอบถามสําหรับประชาชน แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนตอการนํานโยบายมาปฏิบัติเพื่อการใหบริการสาธารณะที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนเทศบาลตําบลแมกา (นโยบายการพัฒนาเทศบาลตําบลแมกา จํานวน 6 ดาน
ไดแก 1. ดานการเมืองและการบริหาร 2. ดานโครงสรางพื้นฐาน 3. ดานเศรษฐกิจ 4. ดานการศึกษา 5. ดานสังคม
6. ดานศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 7. ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
ตอนที่ 3 แนวทางการนํานโยบายมาปฏิบัติเ พื่อการใหบริก ารสาธารณะที่ สามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนเทศบาลตําบลแมกาและขอเสนอแนะอื่นๆ
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใ ชใ นการวิจั ยครั้ง นี้ เปนแบบสัม ภาษณ และแบบสอบถาม ซึ่ง ผู วิจัยไดมีขั้นตอนการสรา ง
แบบสอบถาม ดังนี้
1) ศึกษาคนควาจากเอกสารตาราวิชาการ บทความ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปน
แนวทางในการกาหนดกรอบแบบสอบถาม
2) สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตการศึกษาวิจัย โดยใชคําถาม 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม
ปลายปดและแบบสอบถามปลายเปด
3) นําเครื่ องมือ ที่สร างเสร็จ เรีย บร อยแล ว เสนออาจารย ที่ปรึ ก ษาการศึก ษาค นควา ดวยตนเองแกไ ข
ปรับ ปรุ ง ใหถู ก ต องและชัด เจน เหมาะสม ทั้ ง เนื้อ หาสาระ และการใชถ อยคํ าสํ านวนภาษา แลว นามาจัด ทาเป น
แบบสอบถาม
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4) นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอผูทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไ ข
ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา เพื่อใหไดแบบสอบถาม ที่มีความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของคาถาม โดย
ใชแบบวัดดัชนีความสอดคลอง (Index of consistency: IOC)
5) นําแบบสอบถามที่ผานการแกไขจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ไปปรับปรุงแกไขแลวไป ทดสอบ (Try–out)
กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง แตมีคุณ ลักษณะคลายกันกับกลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ คือ ประชาชนในเขตพื้นที่
ใกลเคียง จํานวน 30 คน จากนั้นจึง นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูร ณ นําขอมูลที่ไดไ ปทดสอบ
วัดความ เชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือเทากับ 0.95
6) ผูวิ จั ย ได แ ก ไ ขปรั บปรุ ง แบบสอบถามตามข อเสนอแนะที่ ไ ด จ ากการทดลองใช พร อมจั ด พิม พ เ ป น
แบบสอบถามฉบับจริง เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภท คือ
1. ข อ มู ลปฐมภู มิ (Primary Data) ผู ศึ ก ษาเก็ บ ข อ มู ล ดว ยตนเองจากประชากรและกลุ ม ตั ว อย า ง โดย
แบบสอบถามที่สรางขึ้นเปนแบบสอบถามที่ใหผูตอบแบบสอบถามกรอกขอมูลดวยตนเอง โดยผูศึกษาไดสอบถามถึง
ขอมูลทั่วไปของผูใชบริการ การนํานโยบายมาปฏิบัติเพื่อการใหบริการสาธารณะที่สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนเทศบาลตําบลแมกา
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแก เอกสารทางราชการ หนังสือ งานวิจัย บทความที่เกี่ยวของกับ
การใหบริการงานทะเบียนราษฎร และงานบริการดานอื่นๆ ของหนวยงานราชการ
การวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาจะทําการวิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดังตอไปนี้
ขอมูลเชิงคุณภาพ ทําการวิเคราะหเชิงพรรณนา บรรยายตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร ดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ บรรยายลักษณะ
ทั่วไปของขอมูล
2. ความพึ ง พอใจของประชาชนต อการนํา นโยบายมาปฏิ บัติ เ พื่ อการให บ ริ ก ารสาธารณะที่ ส ามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนเทศบาลตําบลแมกา
วิเคราะหขอมูล โดยการใชสถิติคาเฉลี่ย และวัดการกระจายขอมูล โดยใชสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
โดยเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย ตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
การประมวลผล วิเคราะหผล และรายงานผล
การประมวลผล วิเคราะหผล และรายงานผล ใชการลงรหัส การบันทึก และการประมวลผลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับการวิจัย และใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล ทั้งนี้รูปแบบการวิเคราะหและ
นําเสนอผล จะมีการนําเสนอคาการแจกแจงความถี่ คารอยละ การใหคาคะแนน การคิดคาคะแนนเฉลี่ย การแปร
ความหมายของคาคะแนนเฉลี่ย รูปแบบการนําเสนอจะนําเสนอเปนตารางที่แจกแจงคาสถิติตาง ๆ ของตัวชี้วัด (ขอ
คําถาม) แตละขอ
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การสรุปผล
จากการประเมินในครั้งนี้ จะเปนการใชการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผลการประเมินที่ไดมาจะเปนแนวทางใน
การพัฒนาใหบริการสาธารณะตามนโยบาย เพื่อที่สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตําบลแม
กา อําเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน ซึ่งเปนประชาชนในเทศบาลตําบลแมก า
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ประชาชนในเทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาสวน ใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.0
และเพศชายคิดเปนรอยละ 47.0 สวนใหญมีอายุ 46 – 55 ป คิดเปนรอยละ 26.5 รองลงมาคือ อายุในชวง 56 ปขึ้นไป
คิดเปนรอยละ 22.5 อายุในชวง ต่ํากวา 25 ป คิดเปนรอยละ 23.0 อายุในชวง 36 - 45 ป คิดเปนรอยละ 16.5 อายุ
ในชวง 25 – 35 ป คิดเปนรอยละ 11.5 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 69.0 รองลงมา ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 19.5 และจบการศึก ษาระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวช คิดเปนรอยละ 11.5สวน
ใหญประกอบอาชีพรับจาง คิดเปน รอยละ 46.5 รองลงมาคือ ประกอบอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอย
ละ 25.5 ประกอบอาชีพเกษตรกรคิดเปนรอยละ 22.5 และประกอบอาชีพคาขายและประกอบธุรกิจสวนตัว คิดเปน
รอยละ 5.5 สวนใหญมีร ายไดตอเดือน 5,001 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 45.0 รองลงมาคือ 10,001 – 15,000
บาท คิดเปนรอยละ 35.5 รายไดตอเดือน 15,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 11.0 และรายไดตอเดือน 20,001 ขึ้น
ไป คิดเปนรอยละ 8.5 สวนใหญมารับบริการและรวมกิจกรรมเทศบาลตําบลแมกาจํานวน 2 ครั้งคิดเปนรอยละ 46.5
รองลงมารวมกิจกรรมเทศบาลตําบลแมกา จํานวน 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 28.0 และมารับบริการและรวมกิจกรรม
เทศบาลตําบลแมก าจํานวน 5 ครั้ง ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 25.5 ซึ่ง สอดคลองกับงานวิจัยของ เกศราภรณ สัตยาชัย
(2546) ไดศึก ษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริก าร แบบ (One Stop Service) จุดเดียวเบ็ดเสร็จของ
สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 1. ประชาชนผูมาใชบริการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการโดยสวนรวม
อยูใน ระดับมาก 2. ประชาชนผูมาใชบริการที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน ฝายที่มาขอใชบริการสํานักงานเขต
ที่มาขอใชบริการที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการไมแตกตางกัน
อภิปรายผลการศึกษา
การวิจัยเรื่อง การศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการพัฒนาตําบลตามแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบล
แมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประชาชนในเทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาสวน ใหญเปนเพศหญิง
มีอายุระหวาง 46 – 55 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 69.0 สวนใหญประกอบ
อาชีพรับจาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกศราภรณ สัตยาชัย (2546) ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
การใหบริการแบบ (One Stop Service) จุดเดียวเบ็ดเสร็จของสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 1. ประชาชนผูมา
ใชบริการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการโดยสวนรวมอยูใน ระดับมาก 2. ประชาชนผูมาใชบริการที่มีเพศ อายุ
อาชีพ รายไดตอเดือน ฝายที่มาขอใชบริการ สํานักงานเขตที่มาขอใชบริการที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
ใหบริการไมแตกตางกัน
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ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหระดับประสิท ธิภ าพในการพัฒนาเทศบาลตําบลการนํานโยบายมา
ปฏิบัติเพื่อ การใหบริการสาธารณะที่สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนเทศบาลตําบลแมกา
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อภิปรายผล
งานวิจัยประสิทธิภาพในการพัฒนาตําบลตามแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา นโยบายการพัฒนาเทศบาลตําบลแมกา จํานวน 7 ดาน ไดแก 1. ดานการเมืองและการบริหาร 2. ดาน
โครงสรางพื้นฐาน 3. ดานเศรษฐกิจ 4. ดานการศึกษา 5. ดานสังคม 6.ดานศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
7. ดานการสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม เมื่อพิจารณาเปนรายได ผลการศึกษามี ดังนี้
1.ดานการเมืองและการบริหาร ประชาชนเทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (x̄ = 4.02) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความพึงพอใจอยูที่ระดับมากทุกดานเรียงตามลําดับ คือ การ
สง เสริม สนับสนุนการทําวิจัย (x̄ =4.17) รองลงมา พัฒนาบุคลากร (x̄ =4.07) การสง เสริม สนับสนุนกิจกรรม (x̄
=4.06) การเผยแพรขอมูลขาวสาร (x̄ =4.06) และการบริหารจัดการ (x̄ =3.74) ตามลําดับ
2.ดานโครงสรางพื้นฐาน ในภาพรวมอยูใ นระดับมาก (x̄= 4.06) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความพึง
พอใจอยูที่ร ะดับมากเรียงตามลําดับ คือ การจัดทําแผน (x̄=4.30) การดูแล ตรวจสอบสิ่งกอสราง (x̄ =4.24) การ
กอสราง ปรับปรุงถนน (x̄ =4.12) การจัดใหมีร ะบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (x̄ =4.00) การปรับปรุงอาคาร
สํานั ก งาน (x̄ =4.00) จัดใหมีไ ฟฟา สาธารณะ (x̄ =3.90) และการกอ สรา งปรับปรุง ระบบระบายน้ํา (x̄ =3.90)
ตามลําดับ
3.ดานเศรษฐกิจ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x̄= 4.38) เมื่อพิจารณารายดานสวนใหญพบวา มีความ
พึงพอใจมากที่สุด เรียงตามลําดับดังนี้ การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว(x̄= 5.35) รองลงมาคือ การสงเสริมการ
ฝก อบรมอาชีพเสริม และพัฒนาฝมือแรงงาน (x̄= 4.58) การจัดตั้ง กองทุนชุมชน (x̄= 4.52) การสงเสริม ใหมีพื้นที่
เพาะปลูก ที่มีร ะบบชลประทาน (x̄= 4.48) การสนับสนุน การประกอบอาชีพ เกษตรกรรม (x̄= 4.41) การสง เสริ ม
สนับสนุนกลุม อาชีพระดับหมูบาน (x̄= 4.12) การพัฒนาเครือขายตลาดกลางสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมของ
เทศบาล (x̄= 4.00) การเรงรัดใหมีการการใชจายงบประมาณทีป่ ระชาชนไดรับประโยชน (x̄= 4.00) และการสงเสริม
การประกอบอาชีพและการเพิ่มรายไดของประชาชน (x̄= 4.00) ตามลําดับ
4.ดานการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄= 4.00) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความพึงพอใจ
อยูที่ระดับมากทุกดานเรียงตามลําดับ คือ ใหการสนับสนุนทุนการศึกษา แกผูดอยโอกาส (x̄= 4.18) รองลงมาคือ การ
สรางความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา (x̄= 4.17) การสงเสริมกิจกรรมในรมและกลางแจงใหกับเด็ก เยาวชน นิสิต
นักศึกษา และประชาชน (x̄= 4.06) การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและคุณคาในพื้นที่เทศบาลตําบลแมกา (IQ และEQ)
(x̄= 4.00) การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาที่มีการ บูรณาการระหวางศาสนาและสถานศึกษา (x̄= 4.00) และการ
สนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนภาษาที่ 2 และ 3 ในโรงเรียน รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (x̄= 4.00)
ตามลําดับ
5.ดานสังคม ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄= 4.17) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความพึงพอใจอยูที่
ระดับมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ การสงเสริมสนับสนุนใหทุกองคกรมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของทองถิ่น (x̄=
4.63) รองลงมาคือ การสงเสริม สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (x̄= 4.63) การสงเสริมการศึกษาทุก ระดับทั้งใน
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ระบบและนอกระบบ (x̄= 4.29) การจัดใหมีระบบปองกันและบรรเทา สาธารณภัย (x̄= 4.28) การจัดสรรงบประมาณ
สําหรับนักเรียนในเขตเทศบาล (x̄= 4.06) การพัฒนาคุณ ภาพชีวิตของประชาชน (x̄= 4.06) การสง เสริม กีฬ าและ
กิจกรรมนันทนาการ (x̄= 4.06) การพัฒนาและปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (x̄= 4.00) การสง เสริมและสนับสนุน
ระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา (x̄= 4.00) และการสงเสริมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการแกไขปญหายาเสพติด (x̄=
3.70) ตามลําดับ
6.ดานศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄= 4.07) เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวามี ความพึงพอใจอยูที่ระดับมากที่สุด เรียงตามลําดับคือ การสงเสริมใหประชาชนรวมกันอนุรักษ และ
สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น และจารีตประเพณีเกาแกของทองถิ่น (x̄= 4.62) รองลงมาคือ การพัฒนาศักยภาพ
ใหเทศบาลเปนเมืองทองเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณี (x̄= 4.62) การพัฒนาศักยภาพใหเทศบาลเปนเมืองทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมประเพณี (x̄= 4.50) การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม พิธีการ วันสําคัญทางศาสนา (x̄= 4.48) การ
สงเสริมใหประชาชนรวมกันอนุรักษ และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น และจารีตประเพณีเกาแกของทองถิ่น (x̄=
4.12) และการสงเสริมใหสถาบันศาสนาและสถาบันครอบครัว เปนฐานในการอบรมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล (x̄= 4.12) ตามลําดับ
7.ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x̄= 4.24) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา มีความพึงพอใจอยูที่ระดับมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ การจัดใหมีการกํากับดูแลในการจัดการขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูลใหถูกหลักสุขาภิบาล (x̄= 4.34) รองลงมาคือ การควบคุมดูแลปกปองคุมครองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ง แวดล อมในเขตเทศบาล(x̄= 4.33) การควบคุ ม มลพิษ ทางอากาศ ขยะ น้ํ าเสี ย กลิ่น และเสีย ง ทั้ง จาก
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร บริการ และชุมชน (x̄= 4.26) การสงเสริมสรางจิตสํานึกใหแกประชาชน บุคคลทั่วไปให
รัก หวงแหน และอนุรักษไวซึ่งทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี (x̄= 4.18) และสงเสริมและสนับสนุนในการ
ยกระดับความสามารถบุคลากรทางดานสาธารณสุข (x̄= 4.12) ตามลําดับ

สรุปผลและอภิปรายผล
อภิปรายผลการศึกษา
งานวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการพัฒนาตําบลตามแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมกา อําเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา สามารถอภิปรายผลการศึกษาได ดังนี้
ความพึง พอใจของประชาชนตอการนํานโยบายมาปฏิบัติ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่ง สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ณัฐวุฒิ พิริยะจีระอนันต (2543) ทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
เทศบาลนครเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากตอการใหบริการของเทศบาลนคร
เชียงใหม ซึ่ง การศึกษาพบวา เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูใ นระดับความพึง พอใจมาก จึง สามารถอภิปรายไดวา
มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเลิศ บูรณุปกรณ (2546) ไดศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหมตอผูบริหารเทศบาลนครเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจ ตอผูบริหารเทศบาล
นครเชียงใหมในแตละดาน คือ มีความพอใจดานคุณสมบัติของผูบริหารในระดับ มาก มีความพึงพอใจดานการปฏิบัติ
ตามนโยบาย และดานผลงานของผูบริหารในระดับปานกลาง ปจจัยสวนตัวของประชาชนประกอบดวยอายุ ระดับ
การศึกษาและภูมิลําเนามีอิทธิพลตอ ความพึงพอใจในผูบริหาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวนิช ศิลาออน (2538)
ไดศึกษาเรื่องความ พึงพอใจของประชาชนตอระบบและกระบวนการใหบริการของสํานักงานเทศบาลนครนายก พบวา
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ความพึงพอใจตอกิจกรรมการใหบริการของเทศบาลนครนายกดานสาธารณูปโภค กลุมตัวอยางสวน ใหญมีความพึง
พอใจในระดับคอนขางมาก การบริก ารดานสาธารณูปโภค 4 งาน กลุม ตั วอยางมีความ พึง พอใจมากสุดในงาน
ปกครอง มีความพึงพอใจคอนขางมากในงานโยธาและงานรักษาความสะอาด และมีความพึงพอใจปานกลางในงาน
อนามัย และยัง สอดคล องกั บแนวคิ ดของ นั นทวั ฒน บรมานั นท (2547) ไดก ลาวอย างสอดคลอ งกัน วา บริ ก าร
สาธารณะเปน กิจกรรมที่ ผูปกครองหรื อรัฐ บาลเปน ผู จัดทํ าขึ้น เพื่อตอบสนองความตอ งการของประชาชนหรื อ
ผลประโยชนสาธารณะ
ขอเสนอแนะ
1.ควรจัดทําการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการติดตอ
ราชการ
2. ควรมีการขับเคลื่อนเสนอนโยบายรวมกับภาคีเครือขายภายนอกองคกร เชน มหาวิทยาลัย หรือองคกร
อื่นเพื่อขับเคลื่อนโครงการตางๆของเทศบาลตําบลแมกา
3.การสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองกับประชาชนเพื่อรวมสนับสนุนการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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ขอเสนอแนะตาง ๆ ในการเก็บขอมูลในการศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ ทายที่สุดประโยชน และความดีงามตาง ๆ
อันเปนผลเนื่องมาจากการศึก ษาคนควาดวยตนเองครั้ง นี้ ผูวิจัยขอมอบและขอขอบพระคุณ ศาสตราจารยพิเ ศษ
ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ที่กรุณาใหการสนับสนุนทุนการศึกษา และมอบแดคุณพอ
คุณแม และครอบครัว ผูเปนกําลังใจในการทําความดี และอุตสาหะจนกระทั่งไดรับความสําเร็จ
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ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิงของเทศบาล ตําบล
เกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
Factors affecting the acceptance of local female politicians of Ko Kha
Subdistrict Municipality, Ko Kha District, Lampang Province
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การศึกษา เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาระดับการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นทีเ่ ปน
เพศหญิ ง ของเทศบาลตํา บลเกาะคา อํา เภอเกาะคา จั ง หวั ดลํ า ปาง (2)เพื่อ ศึก ษาป จ จัย ที่ส ง ผลต อการยอมรั บ
นัก การเมื องทอ งถิ่ นที่ เ ป นเพศหญิ ง ของเทศบาลตํา บลเกาะคา อํา เภอเกาะคา จัง หวั ดลํ าปาง ประชากรที่ใ ชใ น
การศึกษา ไดแก ประชากรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จํานวน 7
หมูบาน ในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางไดมา 369 คน การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ใชคาสถิติเชิง
พรรณนา วิเคราะหขอมูลหาคาสถิติ คารอยละ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา Chi-Square โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาพบวา ระดับการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง โดยภาพรวมทั้ง 6 ดาน อยูในระดับมาก คือ คุณลักษณะทางดานคุณธรรมจริยธรรม รองลงมา
คือ คุณ ลัก ษณะดานการบริหาร คุณ ลักษณะทางดานพฤติก รรม คุณ ลักษณะดานความคิด คุณลัก ษณะทางดาน
ความรู และคุณลักษณะดานจิตใจ ตามลําดับ
การยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เ ปนเพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และตําแหนงหนาที่ทางสังคม มีผลตอการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่
เปนเพศหญิง ทั้ง 5 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ยกเวนดานคุณลักษณะทางดานความรู มีคา
Chi-Square เทากับ 13.308a คา Sig. = 0.102 ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0
ปฏิ เ สธสมมติฐ านรอง H1 หมายถึ ง ปจ จัย สว นบุค คลดา นตํ า แหนง หน าที่ ทางสัง คม กั บป จจั ย คุณ ลัก ษณะของ
นักการเมืองหญิง คุณลักษณะทางดานความรู ไมมีผลตอการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิงของเทศบาล
ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ขอเสนอแนะ ขอเสนอเชิงนโยบาย (1) องคกรหรือหนวยงานทุกภาคสวน
แตละหนวย ควรจัดโครงการหรือสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทผูนําสตรีทั้งของจังหวัดลําปางและจังหวัดอื่นๆ ซึ่งจะทําให
กลุมสตรีไดรับการพัฒนาและเปนพลังการพัฒนาของชาติตอไป (2) ควรศึกษาระดับยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เปน
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เพศหญิงในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในบริบทเดียวกันหรือตางบริบทออกไปในพื้นที่อําเภอหรือจังหวัดอื่น ๆ เพื่อ
สงเสริมการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิงในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมากยิ่งขึ้นโดยนําตัวบงชี้ไ ป
พัฒนาปรับปรุงใหเขากับบริบทของพื้นที่นั้น ๆ (3) ผลการวิจัยระดับการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิงใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในครั้งนี้ เปนประโยชนและแนวทางในการศึกษาระดับการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่
เปนเพศหญิงใหผูที่สนใจไดนําไปเปนตนแบบและตอยอดงานวิจัยและพัฒนาครั้งตอไป
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้ง ตอไป (1)ควรศึก ษาปญหาและแนวทางการพัฒนาบทบาทหนาที่และการ
ทํางานของผูหญิง (2) ควรศึกษาระดับการยอมรับบทบาทผูนําสตรีในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ที่ตางออกไป
เพื่อเปนการตอยอดงานวิจัย เชน จากการศึกษาในอําเภออาจเปนระดับจังหวัดหรือหนึ่งประเทศ
คําสําคัญ: การยอมรับ นักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิง

Abstract

A study of factors affecting the acceptance of local female politicians of Koh Kha sub-district municipality,
Koh Kha district, Lampang province has two purposes: 1) to study the mean level of acceptance of local female
politicians of Koh Kha municipality; 2) to study factors affecting the acceptance of local female politicians of Koh
Kha sub-district municipality, Koh Kha district, Lampang province.The data collection of 369 samples selected
from the population of 7 villages was made with questionnaires with a computerized package program of data
descriptive analysis by percentage, mean, standard deviation, and Chi-square value in determining the level of
statistical significance at the level of 0.05
The study findings indicated that the acceptance mean level of local female politicians of Koh Kha subdistrict municipality, Koh Kha district, Lampang province was concluded into the high average level of overall six
aspects – that the highest was moral and ethical attributes, followed by administrative qualifications, behavioral
characters, conceptual thinking attributes, and knowledge and psychological attributes, respectively.
The acceptance of moral and ethical attributes was found that the subordinate’s inspection and control
with non-corruption and transparency were at the highest average level, and the good-governance oriented task
was at the lowest average level. The acceptance mean level of administrative qualifications was found that the
administrative principles of human supervision, self-manipulation, and task-based management were the highest
average level. Anyway, the knowledge related to various relevant job matters was at the lowest level. In regards
with the acceptance mean level of behavioral characters, it was found that the character of who did not use
violence to solve problems and who was constantly monitoring work was at the highest average level, whereas,
the character of who had good human relations was at the lowest average level.
The acceptance mean level of the conceptual thinking attributes was found that a political ideology was
at the highest average level, but a visionary attribute was the lowest average level. The acceptance mean level
of knowledge attributes was discovered that the knowledge function and modern technology process to serve
people was the highest average level, but the lowest average level of this kind of attributes fell on no active
people to help local administration.The acceptance value of local female politicians of Koh Kha municipality,
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classified by gender, age, educational attainment, occupation and social responsibilities in 5 aspects was statistically
different at 0.05, except for the knowledge attributes with a Chi-square value at 13.308a and Sig. at 0.102 –
that is more than Sig. 0.05 which the main hypothesis (H0) was acceptable. The minor hypothesis (H1) was rejected
– that referred to personal factors of the social responsibility position and female politician’s attributes. In terms of
the knowledge attributes, there was no effect on the acceptance of local female politicians in Koh Kha municipality.
The recommendations involved the women’s encouragement and awareness of their own importance to
the society by educating in understanding the attributes and characters of female politicians in their roles and
duties to the society with a focus on aiming to show women the benefits of organizational change to motivate
them to play a greater role in politics.
Keywords: acceptance, local female poli

บทนํา

ความเชื่อทางสังคมที่แตกตางกันทางกายภาพและทางชีวภาพระหวางชายกับหญิง ที่มีม าแตยาวนานนั้น
เปนองคประกอบสวนหนึ่งที่ทําใหวัฒนธรรมในสังคม แบงแยกความเปนหญิงและชายออกจากกันทั้งวิธีแหงการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานของวัฒนธรรมประเพณี และหนาที่ในสังคมเศรษฐกิจ และในระดับครอบครัว สําหรับประเทศไทยแมวา
วัฒนธรรมทางการเมืองและการปกครอง นับตั้งแตสมัยโบราณนั้นจะไมเปดโอกาสใหสตรีเขามามีบทบาทการเมืองได
เชนเดียวกับบุรุษ สตรีไทยถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพบางอยางใหอยูในวงแคบ ๆ ประกอบกับขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ความเชื่อ ทําใหสตรีถูกจํากัดบทบาทในทางการเมืองเปนอยางมาก แตเมื่อเวลาตอมาสังคมไทยเปดโอกาสใหสตรีได
แสวงหาความรูและแสดงความสามารถขึ้น สตรีจึงไดเรียนรูถึงสิทธิและหนาที่ของตนที่มีตอสังคมและเริ่มมีบทบาท
นอกบานโดยการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุม ชนโดยเฉพาะหลัง จากการเปลี่ยนแปลงระบอบการ
ปกครอง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม
2475 และไดประกาศสิทธิเสมอภาคทางการเมืองระหวางบุรุษสตรีเปนครั้งแรก โดยสตรีไทยมีสิทธิในการออกเสียง
เลือกตั้ง และสมัครรับเลือกตั้งได ทั้ง นี้หมายความวาสตรีก็เ ปนพลเมืองคนหนึ่งของประเทศและเทากับวาเปนการ
ยอมรับวาบุรุษสตรีมีความเทาเทียมกันทางการเมือง นับแตนั้นมาจึงไดมีการพยายามบัญญัติกฎหมายตางๆ ที่รองรับ
เกี่ยวกับสิทธิสตรีเพื่อใหสตรีมีสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้น รวมทั้งการกําหนดไวในรัฐธรรมนูญหลายฉบับ ตอมาไดมี
การบัญญัติใหชายและหญิง มีสิทธิเทาเทียมกันและกําหนดใหรัฐตองสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย
(การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 2 The 2nd STOU Graduate
Research Conference)
การปกครองระบอบประชาธิปไตยในยุคสมัยใหม คือ การเลือกผูแทนเขามาทําหนาทีบ่ ริหารกิจการบานเมือง
แทนประชาชน ในอดีตจนถึงปจจุบัน ผูแ ทนสวนใหญของประเทศไทยเปนเพศชาย และผูหญิงจะถูกอบรมสั่งสอนให
เปนแมศรีเรือน ดูแลบานเรือนและครอบครัวเปนหลัก สวนผูชายทําหนาที่หาเลี้ยงครอบครัว และทํางานนอกบาน การ
บริหารกิจการบานเมืองเปนหนาที่ของผูชาย ซึ่งไมใชหนาที่ของผูหญิง แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป การทํางานนอกบาน
ไม ไ ด จํ า กั ด เฉพาะเพศชาย ผู ห ญิ ง ก็ มี ค วามจํ า เป น เช น เดี ย วกั น จึ ง ทํ า ให บ ทบาทของผู ห ญิ ง ในยุ ค สมั ย ใหม จึ ง
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากการทํางานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเชนเดียวกันกับผูชายแลว ผูหญิงยังเขามามีบทบาทในการ
บริหารบานเมืองดวย บทบาทของผูหญิงในสังคมไทย จําเปนตองอาศัยความเขาใจในบริบททางการเมืองและสังคมที่
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มีความสัมพันธเกี่ยวของกับระบบความเชื่อและวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลตอการจัดโครงสรางอํานาจระหวางเพศชายกับ
เพศหญิง และมีตอความเขาใจในบทบาทหนาที่ร ะหวางผูหญิงกับผูชายในพื้นที่ทางสังคมและพื้นที่ทางการเมืองที่
แตกตางกัน ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ผูหญิงเผชิญอุปสรรคและขอจํากัดทางสังคมวัฒนธรรม ผูหญิงถูกกําหนดใหเปน
ผูรับความชวยเหลือและมีหนาที่เฉพาะตามเพศสรีระหรือรางกาย ที่ปรากฏในหลายทศวรรษที่ผานมามีการถกเถียง
เกี่ยวกับอํานาจ โอกาส และฐานะทางสังคมของผูหญิง จุดเปลี่ยนสําคัญเรื่องความเสมอภาคทางเพศปรากฏใหเห็นใน
แนวทางการสงเสริมการกระจายอํานาจที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ ฉบับ ป พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิและ
ความเปนธรรมที่ควรอยูเหนือขอจํากัดทางเพศ (สถาบันพระปกเกลา, 2551)
แผนพัฒนาสตรี ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไดสิ้นสุด
วาระลงในป 2559 คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถานภาพสตรีแหงชาติ (กยส.) จึงไดมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560
-2564) เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสตรี ฉบับใหม“ยุทธศาสตรพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560-2564” ซึ่งเปนมติท่ีประชุม กยส.
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ภายใตชื่อ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตร
การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับนี้ ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาสตรีไววา “สรางสังคมเสมอภาค ปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ สตรีมีคุณ ภาพชีวิตที่ดี มั่นคงปลอดภัย รวมสรางชาติ นําสมัย” และไดกําหนดยุทธศาสตรไ ว 5
ยุทธศาสตร ไดแก (1) ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็น ความเทาเทียมกันระหวางหญิงชาย (2) เสริมพลังเพิ่ม
บทบาทการมีสวนรวม เพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตแกสตรีทุกกลุมและทุกระดับ (3) พัฒนาเงื่อนไขและปจจัยที่
เอื้อตอการพัฒนาสตรี ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผ ลและเสมอภาค (4) กําหนดมาตรการเฝาระวัง ขจัดปจจัยเสี่ยง
ปองกันคุม ครอง ชวยเหลือ และเยียวยา และ (5) สรางความเข ม แข็ง ของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี ซึ่ ง
สอดคลองกับทิศทางของยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มุงเนนการพัฒนาคนใหเปนศูนยกลาง โดยเนนการพัฒนาคนในทุกชวงวัย การมีสวน
รวมของทุกคน และการเขาถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน เพื่อลดการเหลื่อมล้ําระหวางประชาชนกลุมตาง ๆ (กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว , 2560)
จากอดีตจนถึง ปจจุบัน สตรีใ นประเทศไทยมีบทบาททางดานการเมืองเศรษฐกิจ สัง คม และวัฒนธรรม
ยกตัวอยางเชน ทางดานการเมือง เจานายสตรีบางพระองคทรงไดรับการแตงตั้งใหเปนผูสําเร็จราชการแผนดิน ครั้ง
แรกคือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงแตงตั้งสมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี พระอัคร
ราชเทวี เปนสมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรีพระบรมราชินีนาถ ผูสําเร็จราชการแผนดิน เมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 เสด็จ
ประพาสยุโรป ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2440 และครั้งที่ 2 เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช เสด็จออก
ผนวช เมื่อ พ.ศ. 2499 ทรงแตงตั้งสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เปนผูสําเร็จราชการแผนดิน และในยุค
ประชาธิปไตยเบงบานอยางเชนทุกวันนี้ บทบาทของสตรีในสังคม (วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย ปที่ 9
ฉบับที่ 3)
ตอ มาไดมี ก ารจั ดทํ าแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จสั ง คมแหง ชาติ ฉบั บที่ 11 (พ.ศ. 2555- 2559) (สํา นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554, หนา 9 -19) โดยการกําหนดนโยบายกองทุนพัฒนาสตรี
(Thai women Empowerment Funds) เพื่อเปนการขับเคลื่อนกลุมสตรีในการพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได เพื่อ
การพัฒนาไปสูการสรางสวัสดิการ การเพิ่มบทบาทและสรางภาวะผูนําสตรี การณรงคใหสังคมเขาใจ ปญหาสตรีใน
ทุกมิติ และสวัสดิการใหแกสตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือขายสตรี การพัฒนาบทบาทสตรี การสราง
ภาวะผูนําและการคุมครองพิทักษสิทธิ โดยผานองคกรสตรีในทุกจังหวัดของประเทศไทย โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตป
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พ.ศ. 2505 โดยใชแนวคิดใหองคกรของประชาชนเปนฐานรองรับความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติการใชประโยชนและ
การดูแลรักษา และการยึดแนวนโยบาย จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาสตรีระยะยาว และ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย เปนหลักในการวางแผนแนวทางในการพัฒนาสตรี ในระยะแรก ๆ การดําเนินการพัฒนา
สตรี ไดเนน เรื่อง คหกรรมศาสตร และการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น ๆ เพื่อเพิ่มพูนรายไดและเปนการใชเวลาวางให
เปนประโยชน โดยกรมการพัฒนาชุม ชน ไดกําหนดนโยบายการพัฒนาสตรีไปสูลักษณะสตรีที่พึ่ง ประสงคโดยใหมี
ความพรอมใน 3 ดาน คือ คุณลักษณะสวนตัวชีวิตครอบครัวและการมีสวนรวมในสังคม โดยกระตุมใหสตรีในชนบทมี
ความคิดริเริ่มมีความขยันหมั่นเพียร มีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองใหมีลักษณะเปนผูที่สามารถจะชวยเหลือ
ตนเองและครอบครัวได รวมทั้งมีความรูในการประกอบอาชีพและมีสวนรับผิดชอบตอสังคมดวย (กิตติสันติ์ ทัตตะ
พันธ, 2553, หนา 1) เมื่อสถานการณในสังคมปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป สตรีมีโอกาสไดแสวงหาความรูจากการเรียน มี
ระดับการศึกษาศึกษาที่สูงขึ้น และพัฒนาความรูความสามารถจนเปนที่ยอมรับและเปนที่ประจักษแกสังคม รวมทั้ง
รัฐบาลไทยไดเริ่มตระหนักถึงสถานภาพของสตรี ดังที่ปรากฏอยูในกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หมวด 3 วาดวย
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตราที่ 30 ในเรื่องการมีสิทธิเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง การเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคล ความเชื่อทางศาสนา การฝกอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กับความเสมอภาคระหวางหญิงชาย, 2554 , หนา
เว็บไซต)
ในประเทศไทยมีแนวโนมเกือบจะชัดเจนแลววาเรากําลังจะมีสตรีกาวขึ้นมาเปนผูนําในการบริหารประเทศ ซึ่ง
เปนบทพิสูจนไ ดเปนอยางดีถึง การกาวเขามามีบทบาทที่ชัดเจนในทางการเมือง รวมถึง การสง เสริม ใหมีสวนรวม
ทางการเมืองมากขึ้นของสตรีในปจจุบันถึงแมวาประเทศไทยในอดีตที่ผานมาบทบาทของสตรียังไมเทาเทียมกับผูชาย
ในหลาย ๆ ดาน ดวยแนวคิดบริบททางวัฒนธรรมที่หลอหลอมใหเกิดความแตกตางทางเพศ สตรีถูกมองวาเปนชาง
เทาหลัง ผูชายเปนชางเทาหนา บทบาทของสตรีมีหนาที่รับผิดชอบตอครอบครัวเทานั้น ไมคอยเปดโอกาสใหมีบทบาท
นอกบาน แตตอมาเมื่อสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยสตรีเริ่มไดรับการศึกษา มีโอกาสไดพัฒนาตนเองมาก
ขึ้น เริ่ม เขามามีบทบาทในสังคม จากที่เคยทํางานอยูแตในบานก็เริ่มออกมาทํางานนอกบานมากขึ้น สังเกตไดจาก
จํานวนของผูหญิงที่เขาไปทํางานในภาคราชการ หรือภาคธุรกิจจะมีจํานวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ บางคนสามารถกาวขึ้นไป
ดํารงตําแหนงระดับผูบริหารขององคกรซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากในปจจุบัน สวนบทบาทของสตรีในทางการเมืองนั้น
เริ่ม มีความชัดเจนมากขึ้น เมื่อรัฐ ธรรมนูญแหง ราชอาณาจัก รไทย พุทธศัก ราช 2550 ไดสงเสริม ความเทาเทียม
ระหวางหญิงชายในการมีสวนรวมทางการเมือง ดังปรากฏอยูในหลายมาตรา เชน มาตรา 87 แนวนโยบายดานการมี
สวนรวมของประชาชน มาตรา 97 ซึ่งรัฐธรรมนูญฯไดกําหนดใหคํานึงถึงโอกาสหรือสัดสวนที่เหมาะสม รวมถึงความ
เทาเทียมกันระหวางหญิงชาย เปนตน แตเมื่อพิจารณาขอมูลเชิงสถิติกลับ พบวา สตรีที่มีบทบาททางการเมืองของ
ประเทศไทยมีสัดสวนนอยกวามาก อยางเชนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ชุดกอนการยุบสภา มีจํานวน
472 คน เปนสตรี 61 คน คิดเปน 14.84 % สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มีจํานวน 149 คน เปนสตรี 25 คน คิดเปน 20.16 %
ทําใหเห็นวาบทบาทสตรีในการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของประเทศไทยยังมีอยูนอยมาก (นิคม ไวยรัช, 2554)
แตอยางไรก็ตามความสําเร็จของงานและองคการนั้น เกิดจากผูนําเปนปจจัยสําคัญ ซึ่งผูนํานั้นไมใชทุกคนจะสามารถ
เปนได หากมีปจจัยหลายอยางเปนองคประกอบ เชน ตองใชความพยายามในการทํางานอยางหนัก การเรียนรู และ
การศึ ก ษา เปน ตน ผู นํายั ง มีความสํ าคัญต อกระบวนการทํ างานการพัฒนาศัก ยภาพของบุ คลากร เพื่อให บรรลุ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการรวมไปถึงตองใหความสนใจตอบุคลากรในองคการดวยโดยตองมุงเนนเรื่อง
ของการสื่อความใหมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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จากปญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ปจจัยที่สงผลตอการยอมนักการเมืองทองถิ่นที่เปน
เพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ทั้งนี้เนื่องมากจาก ป พ.ศ. 2559 พบวา ประเทศ
ไทยมีจํานวน ซีอีโอ (CEO) ที่เปนผูหญิงสูงเปนอันดับสามของโลก (ศิริยุพา รุงเริงสุข, 2560, สื่อออนไลน) และเห็นวา
บทบาทของเพศหญิงในทางการเมืองนั้นยังมีอยูในระดับตําบล มีปจจัยใดบางที่จะสนับสนุนใหเพศหญิงไดมีสวนรวม
ทางการเมืองหรือมีปจจัยใดบาง ที่เปนอุปสรรคตอการเขามามีสว นรวมทางการเมืองของเพศหญิง เพือ่ เปนประโยชน
ในการสนับสนุนสงเสริมใหเพศหญิงไดเขามามีบทบาทในทางการเมืองมากยิ่งขึ้น ตลอดจนถึงการพัฒนาการมีสวน
รวมทางการเมืองของเพศหญิงใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นและสามารถสงผลการพัฒนาการเมืองของ
เพศหญิงใหเขาสูการเมืองในระดับประเทศมากขึ้น

วัตถุประสงคการศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่สง ผลตอการยอมรับการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิงของเทศบาล
ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และตําแหนงหนาที่
ทางสังคม

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยที่สง ผลตอการยอมรับนักการเมือง
ทองถิ่นที่เปนเพศหญิงของเทศบาลตําบล
เกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
ปจจัยสวนบุคคล
1) เพศ
2) อายุ
3) ระดับการศึกษา
4) อาชีพ
5) รายได
6) ตําแหนงหนาที่ทางสังคม

ระดับการยอมรับนักการเมืองที่เปนเพศ
หญิงแบงตามคุณลักษณะของนักการเมือง
หญิง 6 ดาน
1) คุณลักษณะทางดานจิตใจ
2) คุณลักษณะทางดานความรู
3) คุณลักษณะทางดานความคิด
4) คุณลักษณะทางดานพฤติกรรม
5) คุณลักษณะทางดานคุณธรรมจริยธรรม
6) คุณลักษณะดานการบริหาร

สมมติฐานของการวิจัย
1. ระดับการยอมรับนัก การเมืองทองถิ่นที่เ ปนเพศหญิง ของเทศบาลตําบลเกาะคา ไดแก การยอมรับใน
คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก การเมื อ งหญิ ง ซึ่ ง ประกอบด ว ย คุ ณ ลั ก ษณะทางด า นจิ ต ใจ คุ ณ ลั ก ษณะทางด า นความรู
คุณลักษณะทางดานความคิด คุณลักษณะทางดานพฤติกรรม คุณลักษณะทางดานคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ
ดานการบริหาร อยูในระดับปานกลาง
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2. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และตําแหนงหนาที่ทางสังคม ที่แตกตาง
กันมีผลตอการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
ตางกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
วิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สง ผลตอการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เ ปนเพศหญิง ของเทศบาลตําบลเกาะคา
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ในเขตเทศบาลตําบลเกาะคา
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง รวมทั้งหมด 4,704 คน
ตาราง 1 แสดงจํานวนประชากรอยางในเขตเทศบาลตําบลเกาะคา
ลําดับ
หมูบาน
จํานวนประชากรผูมีสทิ ธิเลือกตั้ง (คน)
1
บานผึ้ง
1,354
2 บานไรออย
488
3 บานเหลาแมปูน
1,018
4 บานทาผา
450
5 บานหนองจอก
383
6 บานแสนตอ
337
7 บานเกาะคา
674
รวมทั้งสิ้น
4,704
ที่มา: สถิติประชากรผูมีสิทธิ์เลือกตั้งของเทศบาลตําบลเกาะคา ขอมูลฝายทะเบียนราษฎร อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง ณ เดือน กันยายน 2560)
กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
ซึ่งผูวิจัยทําการเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชการกําหนดขนาดตัวอยางจากตารางของ Krejcie and Morgan (1970: 608)
โดยแบงเปนสัดสวนกลุมตัวอยางเลือกใชวิธีการสุมตัวอยาง โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% จากตารางสําเร็จรูป
ของเครจซี่และมอรแกน ขนาดประชากร จํานวน 4,704 คน ไดขนาดกลุมตัวอยาง เทากับ 369 คน
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ตาราง 2 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง ในเขตเทศบาลตําบลเกาะคา
ลําดับ
หมูบาน
จํานวนประชากรผูมีสิทธิเลือกตั้ง (คน)
1
บานผึ้ง
1,354
2 บานไรออย
488
3 บานเหลาแมปูน
1,018
4 บานทาผา
450
5 บานหนองจอก
383
6 บานแสนตอ
337
7 บานเกาะคา
674
รวมทั้งสิ้น
4,704

กลุมตัวอยาง
106
38
80
35
30
27
53
369

ใชวิธีการสุมตัวอยาง โดยไมใชความนาจะเปน (Non Probability Sampling ) เปนการเลือกตัวอยาง เพื่อใหได
จํานวนตามตองการ โดยไมมีหลักเกณฑ กลุมตัวอยางจําเปนใครก็ไดที่สามารถใหขอมูล ตามเงื่อนไขตามที่ผูศึกษา
กําหนดไว
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใ ชใ นการศึก ษาครั้ง นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีคําถามชนิดปลายปด (Closeended Question)
3. การสรางแบบสอบถาม ดังนี้
3.1 ศึก ษาเอกสาร ตํารา และแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เ กี่ยวของกับปจจัยที่สง ผลตอการยอมรับ
นักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง และศึกษาจากบุคคลที่
เปนนักการเมืองที่เปนเพศหญิงในจังหวัดลําปาง เพื่อนํามากําหนดกรอบ ขอบเขตเนื้อหาในการสรางแบบสอบถาม
ใหครอบคลุมเนื้อหาที่ใชในการศึกษา
3.2 นํา เครื่อ งมื อที่ สร างเสร็ จเรีย บร อยแลว เสนออาจารย ปรึก ษาการศึ ก ษาค นคว าด วยตนเอง เพื่ อ
ตรวจสอบโครงสราง คําถาม การใชสํานวนภาษา และความครอบคลุมในเนื้อหาสาระ และนํามาปรับปรุงแกไขใหมี
ความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
3.3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความถูกตองเหมาะสม ความครอบคลุม และใหคําแนะนําสิ่งที่ควรปรับปรุง
แกไขใหถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น
3.4 นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแกไขแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาการวิจัยเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
อีกครั้ง
3.5 นําแบบสอบถามที่แกไขจากผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทาน ไปหาคาความเชื่อมั่นโดยนําไปทดสอบ (Try out)
กับกลุมประชากรที่อยูในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแมสัน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ที่จะทําการศึกษา จํานวน 30
คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา Cronbach’s Alpha Coefficient ซึ่งไดคา ความ
เชื่อมั่น เทากับ 0.898
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4.การวิเคราะหขอมูล
ผูศ ึกษาใชสถิติเชิงพรรณนาการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ หาคารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานคา Chi-square โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการยอมรับนัก การเมืองทองถิ่นที่เ ปนเพศหญิง ของเทศบาลตําบลเกาะคา
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง พบวา ประชาชนสวนใหญเปนเพศหญิง มากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 36-45 ป
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ รับราชการ และรัฐวิสาหกิจ มีรายได ระหวาง 20,001-30,000 บาท
มีตําแหนงหนาที่ทางสังคม คือ สวนใหญเปน ประชาชนทั่วไป
1. ระดับการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง โดยรวมอยูในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ “มาก” ทุกดาน สรุปได ดังนี้
การยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จัง หวัดลําปาง
โดยภาพรวมทั้ง 6 ดาน อยูใ นระดับมาก โดยดานที่มีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ คุณ ลัก ษณะทางดานคุณ ธรรม
จริยธรรม รองลงมา คือ คุณลัก ษณะดานการบริหาร คุณ ลักษณะทางดานพฤติก รรม คุณ ลัก ษณะดานความคิด
คุณลักษณะทางดานความรู และดานที่มีคาคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คุณลักษณะดานจิตใจ ตามลําดับ
การยอมรับคุณลักษณะทางดานคุณธรรมจริยธรรม พบวา ตรวจสอบและควบคุมผูใตบังคับบัญชามิใ ห
กระทําการทุจริตและโปรงใส ตรวจสอบได มีคาเฉลี่ยมากที่สุด และเปนผูที่การทํางานยึดมั่นหลัก ธรรมาภิบาล มี
คาเฉลี่ยนอยทีส่ ุด
การยอมรับคุณลักษณะดานการบริหาร พบวา เปนผูที่มีหลักการบริหารในการครองคน ครองตน ครอง
งาน มีคาเฉลี่ยมากทีส่ ุด และเปนผูมีความรอบรูในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับงาน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
การยอมรับคุณลักษณะทางดานพฤติกรรม พบวา เปนผูที่ไมใชความรุนแรงในการแกปญหา และเปนผูที่มี
หมั่นติดตามการทํางาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด และขอเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
การยอมรับคุณลักษณะดานความคิด พบวา เปนผูที่มีอุดมการณทางการเมือง มีคาเฉลี่ยมากที่สุด และใน
สวนขอเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
การยอมรับคุณลักษณะทางดานความรู พบวา เปนผูมีความความรู และสามารถนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใชในการบริการประชาชน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด และสวนในขอ เปนผูที่ขวนขวายหาผูที่มีความรู ความสามารถมา
ชวยบริหารงานทองถิ่น มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
การยอมรับคุณลักษณะดานจิตใจ พบวา เปนผูรักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด และ
สวนในขอเปนผูมีจิตใจโอบออมอารี มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
2. ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิงของเทศบาลตําบล
เกาะคา อําเภอเกาะคา จัง หวัดลําปาง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
ตําแหนงหนาทีท่ างสังคม พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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สรุปผลและอภิปรายผล

ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการยอมรับนัก การเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
1.เพื่อศึกษาระดับการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง จากการศึกษาพบวา ระดับการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา
อําเภอเกาะคา จัง หวัดลําปาง พบวา ประชาชน ที่อาศัยในเขตเทศบาลเกาะคา โดยภาพรวมรายดานทั้ง 6 ดาน มี
ระดับการยอมรับอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคามากไปหานอย คือ คุณลักษณะทางดานคุณธรรมจริยธรรม
รองลงมา คือ คุณลักษณะดานการบริหาร คุณลักษณะทางดานพฤติกรรมคุณลักษณะดานความคิด คุณลักษณะ
ทางดานความรูและคุณ ลัก ษณะดานจิตใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Oliver H. Woshinsky, (1995: 106-121)
ปจจัยที่มีสวนสงเสริมใหผูหญิงเขามามีสวนรวมทางการเมือง
1) ดานปจจัยทางกรรมพันธุ เปนปจจัยที่ติดตัวมาแตกําเนิด เชน รูปรางหนาตา ผิวพรรณ ความฉลาด
ปฏิภาณไหวพริบ เปนตน พบวา ผูทํางานการเมืองที่มีปจจัยเหลานี้ จะมีตนทุนการเมืองสูงกวาผูที่มีปจจัยดานนี้นอย
2) ปจจัยทางสังคม เปนปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล เชนเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม สถานภาพ
สมรส เปนตน พบวา ผูมีระดับการศึกษาสูงมีแนวโนมมีสวนรวมทางการเมืองสูงกวาผูมีระดับการศึกษาต่ําชายที่สมรส
แลวมีสวนรวมทางการเมืองมากกวาสตรีที่สมรสแลว
3) ปจจัยดานทักษะการสรางความสัมพันธ ความรูทางการเมือง และความเกี่ยวพันในสังคม จากปจจัย
ทางกรรมพันธุและปจจัยทางสังคมสงผลเชิงบวกตอปจจัยทักษะการสรางสัม พันธ ความรูทางการเมือง และความ
เกี่ยวพันในสังคม โดยพบวา สตรีที่มีปจจัยดานนี้มากยอมมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางการเมืองสูง
4) ปจจัยสิ่ง แวดลอมทางการเมือง เปนปจจัยที่เ กี่ยวกับระบบการเมืองของรัฐ เชน การกําหนดวิธีก าร
เลือกตั้ง การกําหนดกติกาการเลือกตั้งความเขมแข็งของพรรคการเมือง โดยถากติกาการเลือกตั้งไมยุงยาก การมี
สวนรวมทางการเมืองก็มีมาก
5) ปจจัยดานความเชื่อมั่นตนเอง และการเห็นคุณคาในตน ซึ่งพบวา ปจจัยทั้งสองนี้ เปนผลมาจากปจจัย
ทางกรรมพันธุ ปจจัยทางสังคม ทักษะการสรางความสัมพันธความรูทางการเมือง และความเกี่ยวพันในสังคม สตรีที่
มีความเชื่อมั่นตนเองและเห็นคุณคาในตน ประกอบกับปจจัยสิ่งแวดลอมทางการเมือง สตรียอมมีสวนรวมทางการ
เมืองสูง ซึ่ง ยอมสงผลใหมีอิทธิพ ลทางการเมืองสูงตามไปดวย คุณลักษณะทางดานคุณธรรมจริย ธรรม อยูใ น
ระดับมาก คือ ตรวจสอบและควบคุมผูใตบังคับบัญชามิใหกระทําการทุจริตและโปรงใส ตรวจสอบได และเปนผูท่ีมี
ความกลาหาญทางจริยธรรม เปนผูมีจิตเปนกุศล ไดแก มีจิตมุงบริการ มีความเสมอภาค เปนผูที่การทํางานยึดมั่น
หลักธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มนสิชา ภัคดีเมธี (2560) บทบาทของสตรีในการบริหารองคการ
ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย พบวา การสรางความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสื่อใหเห็นวาผูชายไมสามารถทํา
ไดเหมือนผูหญิง ในการสรางความแตกตางของผูนําทําใหสตรีสามารถ สรางบุคลิกภาพที่แตกตางจากนักการเมือง
ผูชายโดยใชความเปนผูห ญิงเปนจุดเดน การบริหารงานแบบสรางความอบอุนในลักษณะของแมบานที่ดูแลเอาใจใส
ลูกๆ ทําใหบรรยากาศในการทํางานในองคกรใหมีบรรยากาศการทํางานที่งาย สะดวก และไมมีลําดับชั้นในการเขาถึง
นโยบายและการตัดสินใจที่สอดคลองกับบุคลิกภาพและสังคม วัฒนธรรม ศาสนาไดเปนอยางดี สว นคุณลักษณะ
ดานการบริห าร พบวา เปนผู ที่มีหลั ก การบริห ารในการครองคน ครองตน ครองงาน รองลงมาคือ เปน ผูที่มุ ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความสามารถในการประสานงานและสรางเครือขาย สนับสนุนการทํางานเปนทีม เปนผูมีความ
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รอบรูในเรื่องตางๆที่เกี่ยวของกับงาน ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พยุง รสใจ (2554 : บทคัดยอ)“บทบาท
ผูนํา สตรี ใ นทางการเมื องการปกครอง : ศึก ษากรณีตํ าบลหนองมะคา โมง อํ าเภอด านช าง จัง หวัด สุพ รรณบุรี ”
ผลการวิจัยพบวา (1) ปจจัยที่ทําใหผูนําสตรีเขามามีบทบาททางการเมืองการปกครองในระดับทองถิ่นเกิดจากปจจัย
ภายนอกและภายใน ปจจัยภายในที่สําคัญคือ การตัดสินใจดวยตนเองการสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อน
บาน สวนปจจัยภายนอกคือ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณบานเมือง (2) บทบาททางการเมืองปกครองระดับ
ทองถิ่นของผูนําสตรีที่สําคัญไดแก การรวมรณรงคเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (3) ผูนําสตรีสวนใหญยึดถือในการดําเนิน
บทบาททางการเมืองระดับทองถิ่น คือใชหลักความรู ความสามารถประสบการณและแกไขปญหาตามกระบวนการ
ภายใตหลักของเหตุผล
2. เพื่อ เปรีย บเทีย บปจจั ยที่ส ง ผลต อการยอมรั บนัก การเมืองท องถิ่น ที่เ ปน เพศหญิง ของเทศบาลตําบล
เกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึก ษา อาชีพ และตําแหนงหนาที่ทางสังคม
จากการศึก ษาพบวา ปจจัยที่สง ผลตอการยอมรับนัก การเมืองทองถิ่นที่เ ปนเพศหญิง ของเทศบาลตําบลเกาะคา
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ กับปจจัยคุณลักษณะของนักการเมืองหญิง ทั้ง 6 ดาน พบวา เพศหญิง มีการ
ยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิง มากกวา เพศชาย
ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ กับปจจัยคุณลักษณะของนักการเมืองหญิง ทัง้ 6 ดาน พบวา ผูที่มีอายุชวง 3645 ป มีการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิง มากกวา ผูทมี่ ีอายุชวงอื่น ๆ
ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา กับปจจัยคุณลักษณะของนักการเมืองหญิง ทั้ง 6 ดาน พบวา ผูที่มี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เ ปนเพศหญิง มากกวา ผูที่มีระดับการศึกษาระดับ
อื่นๆ
ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ กับปจจัยคุณลักษณะของนักการเมืองหญิง ทั้ง 6 ดาน พบวา ผูที่มีอาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิง มากกวา ผูที่มีอาชีพอื่น ๆ
ปจจัยสวนบุคคลดานรายได กับปจจัยคุณ ลัก ษณะของนักการเมืองหญิง ทั้ง 6 ดาน พบวา ผูที่มีร ายได
ระหวาง 20,001-30,000 บาท มีการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิง มากกวา ผูที่มรี ายไดชวงอื่น
ปจจัยสวนบุคคล ดานตําแหนงหนาที่ทางสังคม กับปจจัยคุณลักษณะของนักการเมืองหญิง มี 5 ดาน ที่มีผู
ที่มีตําแหนงหนาที่ทางสังคม ประชาชนทั่วไป มีการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิง มากกวา ผูที่มีตําแหนง
หนาที่ทางสังคมอื่น และมีดานคุณลักษณะทางดานความรู มีคา Chi-Square เทากับ 13.308a คา Sig. = 0.102 ซึ่ง
มากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายถึง ปจจัยสวนบุคคล
ดานตําแหนงหนาที่ทางสังคม กับปจจัยคุณลักษณะของนักการเมืองหญิง คุณลักษณะทางดานความรู ไมมีผลตอการ
ยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ชยาภรณ จตุรพรประสิทธิ์ (2560:บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทผูนําสตรีในองคกรปกครองสวนทองถิ่น:
กรณีศึกษาเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการทดสอบ
สมมติฐ านพบวา เจาหนาที่ที่มีความแตกตางในเรื่อง ความตองการในการรวมงานกับผูนําสตรีและการเลือกสตรี
เขาดํารงตําแหนง สมาชิกสภาทองถิ่น จะสง ผลตอความคิดเห็นที่แตกตางกัน เกี่ยวกับบทบาทผูนําสตรีในองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น: กรณีศึกษา เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และในสวนของ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และความสัมพันธสวนตัวกับผูนําสตรีนั้น ไมสงผลที่แตกตางกันของความคิดเห็นที่
มีตอบทบาทผูนําสตรีในองคกรปกครองสวนทองถิ่น: กรณีศึกษา เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะแนวทางการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง
ขอเสนอเชิงนโยบาย
1.องคกรหรือหนวยงานทุกภาคสวนแตละหนวย ควรจัดโครงการหรือสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทผูน ําสตรีทั้งของ
จังหวัดลําปางและจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งจะทําใหกลุมสตรีไดรับการพัฒนาและเปนพลังการพัฒนาของชาติตอไป
2.ควรศึกษาระดับยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิงในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในบริบทเดียวกัน
หรือตางบริบทออกไปในพื้นที่อําเภอหรือจังหวัดอื่น ๆ เพื่อสงเสริมการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิงใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมากยิ่งขึ้นโดยนําตัวบงชี้ไปพัฒนาปรับปรุงใหเขากับบริบทของพื้นที่นั้น ๆ
3.ผลการวิจัยระดับการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิงในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในครั้งนี้
เปนประโยชนและแนวทางในการศึกษาระดับการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิงใหผูที่สนใจไดนาํ ไปเปน
ตนแบบและตอยอดงานวิจัยและพัฒนาครั้งตอไป
4.ควรจะเนนหนักและไดรับการแกไขหรือปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพในประเด็นการสรางเสริมบทบาทผูนําที่
เปนเพศหญิง และเพื่อสงเสริมบุคลิกภาพใหเปนที่โดดเดนในการสั่งการและการปฏิบัติงานกับผูใตบังคับบัญชาอยางมี
เหตุผล และเขาใจถึงคุณ ลักษณะของแตละบุคคลใหมีความคิดสรางสรรคการวิเคราะหตลอดจนการเรียนรูในการ
บริหารงานบุคคลภายในองคกร ควรมีการติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ ซึ่งอาจจะทําในวันประชุมประจําเดือน
เพื่อจะไดทราบภาวะความเปนผูนําและนําผลจากการเรียนรูในภาคทฤษฎีไปปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองเพื่อให
เปนที่ยอมรับของประชาชนในการเปนผูที่ดีและมีประสิทธิภาพตอไป
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาบทบาทหนาที่และการทํางานของผูหญิง
2. ศึกษาระดับการยอมรับบทบาทผูนําสตรีในองคกรปกครองสวน ทองถิ่นในพื้นที่ที่ตางออกไป เพื่อเปนการ
ตอยอดงานวิจัย เชน จากการศึกษาในอําเภออาจเปนระดับจังหวัดหรือหนึ่งประเทศ

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษา เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับนักการเมืองทองถิ่นที่เปนเพศหญิงของเทศบาลตําบลเกาะคา
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง สําเร็จไดดวยความกรุณาจากบุคลากรและผูทรงคุณวุฒิหลายทานที่ไดอนุเคราะหให
ความชวยเหลือในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร.สุรเชษฐ ชิระมณี ที่ไดกรุณาใหความ เอา
ใจใส ติดตาม และใหคําปรึกษา คําแนะนําในการทําการศึกษาในครั้งนี้
ขอขอบคุณคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา และผูเชี่ยวชาญทุกทานในการตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัย ใหคําแนะนํา ปรับปรุง เครื่องมือที่ใ ชเ พื่อใหความสมบูร ณมากยิ่ง ขึ้น รวมถึง ขอขอบคุณ คณาจารย
หลักสูตรรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช านโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ไดประสิทธิ์ประสาท
ความรู ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ขอขอบคุณเทศบาลตําบลเกาะคา ที่ไดอนุเคราะหใหขอมูล และใหความชวยเหลือใน
การศึกษาครั้งนี้ ทําใหไดขอมูลที่สมบูรณ และขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวที่ใหการสนับสนุน ใหกําลังใจ และความ
หวงเสมอมา

- Proceedings -

139

เอกสารอางอิง
กิตติสันติ์ ทัตตะพันธ. (2553). บทบาทของผูน ําสตรีกับการบริหารทองถิ่น: กรณีศึกษานายกองคการบริหาร
สวนตําบลริมเหนือ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธ รม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม
ชยาภรณ จตุรพรประสิทธ. (2560). บทบาทผูนําสตรีในองคกรปกครองสวนทองถิ่น: กรณีศึกษา เทศบาลนคร
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุร.ี วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ปที่ 9, ฉบับที่ 3
นิคม ไวยรัชพานิช. (2554). บทบาทสตรีในเวทีการเมือง. สารวุฒิสภา, กรกฎาคม.
มนสิชา ภักดิเมธี. (2560). บทบาทสตรีในการบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน, 11(3), 195-210.
พยุง รสใจ. (2554). บทบาทผูนําสตรีในทางการเมืองการปกครอง: กรณีศึกษาตําบลหนองมะคาโมง อําเภอ
ดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี. สุพรรณบุรี: สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอดานซาย
ศิริยุพา รุงเริงสุข. (2560). ผูนําหญิงไทยไมนอยหนาใครในโลก. สืบคนเมื่อ 5 ธันวาคม 2561, จาก
www.bangkokbiznews.com
สถาบันพระปกเกลา. (2551) .บทความสตรีกับการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น.
สถาบันพระปกเกลา. (2551). สตรีกับการเมือง: ความจริงเรื่องพื้นที่ทางการเมืองและการขับเคลื่อน. กรุงเทพฯ:
วิทยาลัยการพัฒนาการปกครองทองถิ่น, สถาบันพระปกเกลา.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2555). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559. สืบคนเมื่อ 1 มีนาคม 2562, จาก http: // www.nesdb.go.th/ Default.axpx?
tabid395
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and
Psychological Measurement, 30(3), pp. 607-610.
Oliver H. Woshinsky. (1995). Culture and Politics. Eaglewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. pp. 106-121.
.

- Proceedings -

140

ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกลุมเจนเนอเรชั่นวาย
ในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
Factors that Affect Job Performance Motivation of the Generation Y Group in
Phayao Provincial Administration Organization, Mueang Phayao District,
Phayao Province
ณัฐธภา เขื่อนวัง 1* และ รักษศรี เกียรติบุตร2
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การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สง ผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมเจนเนอ
เรชั่นวาย เพื่อศึก ษาปญหา อุปสรรคที่สง ผลตอแรงจูง ใจในการปฏิบัติง านของบุคลากรกลุม เจนเนอเรชั่นวายใน
องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา และเพื่อเสนอแนะแนวทางการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุม
เจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวนจัง หวัดพะเยา ซึ่งเปนการศึกษาเชิงปริมาณโดยรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
ตางๆ ทั้ง ที่เ ป นทฤษฎี แนวคิ ด และงานวิ จัยที่เ กี่ ยวของปจจัยที่ สง ผลต อแรงจูง ใจในการปฏิบัติง านของบุ คลากร
เครื่องมือที่ใ ช ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติท่ีใ ชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุมประชากรที่ใ ชใ นการศึก ษาครั้ง นี้ไ ดแก กลุม ประชากรเจนเนอเรชั่นวายทั้งหมดใน
องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา เปนกลุมขาราชการ จํานวน 48 คน และพนักงานจาง จํานวน 104 คน รวมทั้งสิ้น
152 คน
ผลการศึก ษาพบวา แรงจูง ใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวน
จัง หวัดพะเยาในภาพรวม อยูใ นระดับมาก ( X = 3.77) จากการวิเ คราะหร ายดาน 5 ดาน โดยมีปจจัยจูงใจในการ
ปฏิ บัติ ง านรายด านพบวา ด า นความสํ าเร็ จในการทํา งานของบุ คคลอยู ใ นระดับ มากที่สุ ด ( X = 4.07) และด า น
ความกาวหนาในหนาที่การงานอยูในระดับนอยที่สุด ( X = 3.30) และปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน พบวาดานสภาพ
การทํางานและความเปนอยูสวนตัว อยูในระดับมากที่สุด ( X = 3.94) และดานคาตอบแทนและสวัสดิการอยูในระดับ
นอยที่สุด ( X = 3.45) ทั้งนี้ผ ลการทดสอบสมมติฐาน พบวาขาราชการและพนัก งานจางกลุม เจนเนอเรชั่นวายใน
องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ที่มีลักษณะสวนบุคคลดานสถานภาพที่แตกตางกันมีผลตอระดับปจจัยจูงใจและ
ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากคา Sig ของแตละดานมีคามากกวาคาระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 สําหรับปญหาและอุปสรรค ที่สงผลตอปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุมเจน
เนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาพบวา มีปญหาดานผลการปฏิบัติงาน การสงบุคลากรเขารับการ
1นิสิตคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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อบรมการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้มีขอเสนอแนะใหองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา
ปรับปรุง สง เสริมและพัฒนางาน ใหสอดคลองกับปญหาดัง กลาวเพื่อเสริม ใหเ กิดแรงจูงใจในการปฏิบัติง านใหแก
บุคลากรใหดียิ่งขึ้น
คําสําคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พนักงาน ปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ําจุน

Abstract

This study aimed to study 1) factors affecting job performance motivation of Generation Y group in Phayao
provincial administration organization 2) suggestion for creating motivation of Generation Y group in Phayao
provincial administration organization 3) to study problems obstacles and suggestions affecting work motivation of
Generation Y personnel in Phayao provincial administration organization. This study is a quantitative study that
collects data from various documents. Both theoretical concepts, related research and factors that affect the
motivation of personnel performance. A questionnaire was used as an instrument for data collection. Statistics used
in data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The purposive samplings were 48
civil servants, and 104 Phayao provincial administrative organization personnel, totaling 152 persons.
The results of this study revealed that factors affecting job performance motivation of Generation Y group
in the Phayao provincial administration organization were rated at a high level ( X = 3.77). When considering each
factor in detail with motivation factors found that the personal succession in working was rated the highest level (
X = 4.07). Job advancement was rated at the lowest level ( X = 3.30). The supporting factors showed that the
working environment and private living conditions were rated at the highest level ( X = 3.94), and the
compensation and welfare were rated at the lowest level ( X = 3.45)
The hypothesis testing found that officers and employees hired Generation Y In Phayao provincial
administration organization with personal characteristics in different status affecting the motivation factor and
supporting factors in the operation which were not different because the Sig value of each side was greater than
the statistically significant level at 0.05. The problems and obstacle affecting factors affecting working motivation
of the Generation Y group in Phayao provincial administration organization were the performance problem, sending
personnel to attend training, purchasing tools and equipment for operation.
Keywords: Job Motivation, Employees, Motivation Factors, Supporting Factors

บทนํา
องคการจัดเปนระบบสังคมที่มีทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ดังนั้น องคการจําเปนที่จะตองมีทั้งผูนําและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ
ผูซึ่งจัดสรรทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพทั้งในองคการภาครัฐและเอกชนตองปรับกลยุทธในการบริหารบุคลากร
ตลอดเวลาเพื่ อ ให ทั น ต อ กระแสความเป น พลวั ต รในศตวรรษที่ 21 เนื่ อ งจากบุ ค ลากรในองค ก ารยุ ค นี้ มี ค วาม
หลากหลาย(Workforce Diversity) อยูหลายมิติ เชน การมีชวงอายุหรือรุนที่แตกตางกัน (Generation Gap) ซึ่งสงผลให
บุคลากรในองคการมีประสบการณ ความคิดและมุมมองแตกตางกันอยางชัดเจน รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ (2559)
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นอกจากนี้ เพศ การศึกษา ศาสนา ภูมิภาคนิยม ประไพศรี ธรรมวินิยะวงศ (2559) ยังมีสวนกอใหเกิดความขัดแยงใน
การทํางานและถือเปนความทาทายอีก อยางหนึ่งที่ผูนําองคก ารตองลดชองวางเหลานี้ใ หไ ด เนื่องจากฝายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) มีสวนในการพัฒนาองคการ จึงพบวาคนในองคการมีหลาย ชวง
อายุ ศิวารัตน ณ ปทุม ( 2552 ) ไดจําแนกชวงอายุ(Generation) ตามมุมมองเชิงการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยแบง
ทรัพยากรมนุษยออกเปน 3 กลุม ดังนี้
1. เบบี้บูมเมอร (Baby Boomers) หรือ Gen B คือกลุมคนที่เกิดระหวาง พ.ศ.2468-2488 คนกลุมนี้เริ่มเขา
สูวัยผูสูงอายุแลว ลักษณะนิสัยอุทิศชีวิตเพื่อการทํางาน เคารพกฎระเบียบ มีความอดทนทุมเทใหกับการทํางานและ
องคกรสูงมาก มีความคิดเปนของตัวเอง และใหความสําคัญกับผลงาน
2. เจนเนอเรชั่นเอ็กซ (Generation X) หรือ Gen X คือกลุมคนที่เกิดระหวาง พ.ศ.2508-2520 คนกลุมนี้เริ่ม
มีความเกี่ยวของกับเทคโนโลยีบางแลวเล็กนอย เชน คอมพิวเตอร วิดีโอเกม วอลคแมน มีลักษณะมั่นใจในตัวเองสูง มี
จริยธรรม รักความกาวหนาและมองโลกตามความเปนจริง
3. เจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) คือ กลุมคนที่เกิดระหวางพ.ศ.2521-2538 อายุประมาณปลาย 23-40
ป คนรุนนี้ มีลักษณะพื้นฐานในการทํางานเพื่อหวังผล มีความคาดหวังโอกาสในการเติบโตและประสบความสําเร็จ
อยางรวดเร็ว แสวงหางานที่ทาทายและมีความหมาย ภราดร จํานงเวช (2556) กลาววา คนเจนเนอเรชั่นวายตองการ
เหตุผลในทุกเรื่อง มีความคิดเปนของตนเองคอนขางสูง ไมชอบอยูในกรอบและเงื่อนไข กลาแสดงออก มีเอกลักษณ
เฉพาะตัว ไมใสใจตอคําวิจารณ มีความมั่นใจในตนเอง ปจจุบันคนเจนเนอเรชั่นวายเปนกลุมที่มีจํานวนมากที่สุดในโลก
นับเปน 1 ใน 3 ของประชากรโลก อัจจิมา บําเพ็ญบุญ(2559) ดังนั้นองคก รตองหาวิธีที่จะรับมือกับปญหาความทา
ทายนี้เพื่อใหองคกรดําเนินตอไปได และควรสรางบรรยากาศการทํางานที่สนุกสนาน คนเจนเนอเรชั่นวายไมชอบอะไร
ที่เครงเครียด บรรยากาศการทํางานจึงควรเปนไปอยางสบาย ๆ เชน ลดความเปนทางการระหวางหัวหนากับลูกนอง
ปรับสถานที่ทาํ งานใหทันสมัย เพราะเจนเนอเรชั่นวายจะมีแนวคิด Life-Work Integration กลาวคือ เขาจะผสมผสาน
การใชชีวิตกับการทํางานเปนเรื่องเดียวกัน ประสิทธิ์ องอาจตระกูล (2556)
องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา เปนหนวยงานภาครัฐที่ใหการบริการประชาชน โดยมีภารกิจหลักคือการ
สรางและทํานุบํารุงงานทั้งทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น และภารกิจหนาที่อื่นตาม
ความจําเปนขององคการบริหารสวนจังหวัด รวมถึงภารกิจรองเกี่ยวกับการพาณิชย การสงเสริมการลงทุน การจัดหา
ประโยชนใ นทรั พ ยสินขององคก ารบริหารสวนจั ง หวัด การจัดตั้ ง และดูแลตลาดกลาง หรือภารกิจหนาที่อื่นตาม
ความจําเปน โดยมีผูอํานวยการกองชางเปนผูรับผิดชอบ ซึ่ง แบง โครงสรางออกเปน 5 ฝาย คือ ฝายสํารวจและ
ออกแบบ ฝายกอสรางและซอมบํารุง ฝายเครื่องจักรกล ฝายพัฒนาชนบทและสงเสริมการลงทุน และฝายสาธารณ
ภัยและสิ่งแวดลอมองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา มีบุคลากรทั้งหมด จํานวน 294 คน ขาราชการ จํานวน 113 คน
พนักงานจาง จํานวน 173 คน และลูกจาง จํานวน 8 คน เปนกลุมบุคลากรที่เกิดระหวาง พ.ศ. 2521-2538 หรือที่
เรียกวา Generation Y ทั้งสิ้นจํานวน 152 คน
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ปญหาที่องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยากําลังเผชิญอยูคือ กลุมเจนเนอเรชั่นวายเปนกลุมคนที่มีอัตราในการ
ลาออกงานมากที่สุด (ขอมูลสถิติก ารลาออกตั้ง แตป 2557-2561 รวม 42 คน ขอมูลจากฝายบริหารงานบุคคล
องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา) ซึ่งมีการลาออกเพิ่มขึ้นทุกป ในป 2561 มีพนักงานจางลาออกมากที่สุดใน 5 ป
สวนใหญเปนฝายกองชาง กองคลัง และสํานักปลัด ตามลําดับ ทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยากําลังเผชิญกับ
ปญหาการทํางานไมตอเนื่องเพราะการลาออกของบุคลากรคนใดคนหนึ่ง ทําใหขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ
เฉพาะดานนั้น ๆ ไป เปนเหตุใหองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาตองจัดหาบุคลากรใหมมาทดแทน ทําใหองคกรตอง
สูญเสียงบประมาณในการจัดสอบโดยไมจําเปนและเปนวงจรตลอดไป นอกจากนี้ยังทําใหบุคลากรที่เหลืออยูมีภาระ
งานเพิ่มมากขึ้น บุคลากรที่เหลืออยูตองรับผิดชอบงานของบุคคลากรที่ลาออก ซึ่งการทํางานในสาขาที่ไมถนัด ทําให
งานไมถูก ตองแมนยํา และที่สําคัญไมมีประสิทธิภ าพ จากสภาพปญหาดัง กลาวเปนผลใหก ารดําเนินงานภายใน
องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาดําเนินไปอยางไมตอเนื่องและไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูศกึ ษาในฐานะที่เปนบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาจึงสนใจที่จะศึกษา“ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา” เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงแกไขปญหาเรื่อง
การลาออกของบุคคลกรกลุมเจนเนอเรชั่นวายใหกับการบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหาร
สวนจังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึก ษาปญหา อุปสรรคที่นําไปสูแรงจูง ใจในการปฏิบัติง านของบุคลากรกลุม เจนเนอเรชั่นวาย ใน
องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมเจนเนอเรชั่นวาย ในองคการ
บริหารสวนจังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ในการศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการ
บริหารสวนจังหวัดพะเยา โดยผูศึกษาไดนําเอาทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก (Herzberg’s Two-Factor Theory)
ที่กลาวถึงปจจัยจูงใจหรือปจจัยที่เปนตัวกระตุนในการทํางาน (Motivation Factors or Motivators) และปจจัยค้ําจุนหรือ
ปจจัยอนามัย (Maintenance or Hygiene Factors) ที่สงผลตอการปฏิบัติงานมาเปนแนวทางประยุกตเปนกรอบแนวคิด
ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้
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ตัวแปรตน (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
แรงจูงใจ

สถานภาพสวนบุคคล
บุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.ประเภทตําแหนงงาน
5.ระยะเวลาในการทํางาน
6.รายไดตอเดือน
7.การเขารับการฝกอบรม

1. ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
1.1 ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
1.2 ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน
1.3 ดานความรับผิดชอบ
1.4 ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
1.5 ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
2. ปจจัยค้ําจุน
2.1 ดานนโยบายและการบริหารงานขององคกร
2.2 ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ
2.3 ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
2.4 ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและ
ผูใตบังคับบัญชา
2.5 ดานสภาพการทํางานและความเปนอยูส วนตัว

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมเจนเนอเรชั่นวาย ในองคการ
บริหารสวนจังหวัดพะเยา” อําเภอเมืองพะเยา จัง หวัดพะเยา เปนการศึก ษาดวยวิธีวิจัยเชิงปริม าณซึ่ง ผูศึก ษาได
ออกแบบวิ ธีดําเนินการมุง ศึก ษาปจจั ยที่ส ง ผลต อแรงจูง ใจในการปฏิบัติ ง านของบุ คลากรกลุ ม เจนเนอเรชั่ นวาย
ในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา และปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา โดยมีขอบเขตดานระยะเวลาในการศึกษา คือชวง
ระหวางเดือ นพฤศจิก ายน 2561 - ธันวาคม 2562 และขอบเขตของประชากรที่ ใ ชใ นการศึก ษาครั้ง นี้ ไ ดแ กก ลุ ม
ขาราชการองคก ารบริ หารสวนจัง หวัดพะเยาจํานวน 48 คนและพนั ก งานจางองคก ารบริ หารสวนจัง หวัดพะเยา
จํานวน 104 คน รวมทั้งสิ้น 152 คน เครื่องมือที่ใช ในการศึกษาคือแบบสอบถาม(Questionnaire) แบงออกเปน 3 ตอน
คือ ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 7 ขอ ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมเจนเนอเรชั่นวายจํานวน 50 ขอ เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดั บ ตอนที่ 3 ข อ เสนอแนะ ป ญ หา อุ ป สรรค ซึ่ ง มี ลั ก ษณะแบบปลายเป ด เพื่ อ ให ผู ต อบ
แบบสอบถามไดเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่ม เติม จํานวน 1 ขอ มีการวิเคราะหขอมูลดวย คาความถี่ และคารอยละ
คะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t test ทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร
อิสระที่มีการแบงกลุมเปน 2 กลุม คา F test ทดสอบความเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรที่มี
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การแบงกลุมมากกวา 2 กลุมขึ้นไป ทําการวิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหคํานวณดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสถิติ
สําเร็จรูปเพื่อการวิจัยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ผลการศึกษา
จากผลของการศึ ก ษา ป จจั ยที่ สง ผลต อแรงจูง ใจในการปฏิบั ติง านของบุค ลากรกลุ ม เจนเนอเรชั่ นวาย
ในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา สามารถอภิปรายผลการศึกษาได ดังนี้
1.ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศชาย
อายุร ะหวาง 35-40 ป มีร ะดับการศึก ษาสูงสุดปริญญาตรี มีตําแหนง พนักงานจาง ระยะเวลาการทํางาน 1-5 ป
รายไดตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท และไมเคยเขารับการฝกอบรม
2.ผลการวิเ คราะหขอคิดเห็นเกี่ยวของกับปจจัยจูง ใจและปจจัยค้ําจุนของบุคลากรกลุม เจนเนเรชั่นวาย
ในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบ ดังนี้
2.1 ปจ จัยที่สงผลตอแรงจูง ใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการ
บริหารสวนจังหวัดพะเยา
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สง ผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมเจน
เนอเรชั่นวายในองคก ารบริหารสวนจังหวัดพะเยาโดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.85 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 5 ดานพบวา ภาพรวมของแตละดานมีคาเฉลี่ย อยูใน
ระดับมากยกเวนดานที่ 5 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ดังนี้ 1.ดานความสําเร็จในการทํางานของบุคคล ( X = 4.07)
2.ดานการไดรับการยอมรับนับถือ( X = 3.87) 3.ดานลักษณะของงาน ( X = 3.77) 4.ดานความรับผิดชอบ ( X = 3.86)
5.ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ( X = 3.30)
2.2 ปจ จัย ค้ําจุนที่สง ผลตอ แรงจูง ใจในการปฏิ บัติง านของบุคลากรกลุ ม เจนเนอเรชั่นวายใน
องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยค้ําจุนที่สง ผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ( X = 3.68) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน 5 ดานพบวา ภาพรวมของแตละดานมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก ดังนี้ 1.ดานนโยบายและการ
บริหารขององคกร( X = 3.59) 2.ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ( X = 3.45) 3.ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
( X = 3.58) 4.ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา( X = 3.83) 5.ดานสภาพการทํางานความเปนอยูสวนตัวมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.94)
การทดสอบสมมุติฐาน
ปจจัยจูงใจ
สมมุติฐานขอ ที่ 1 ลัก ษณะสวนบุคคลของขาราชการและพนัก งานจางกลุม เจนเนอเรชั่นวายในองคก าร
บริหารสวนจังหวัดพะเยาที่แตกตางกันมีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน
สมมุติฐานขอ ที่ 1.1 ลัก ษณะสวนบุคคลดานเพศที่แตกตางกันมีผ ลตอระดับปจจัยจูง ใจในการทางานที
แตกตางกัน
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สําหรับคาสถิติที่ใชการวิเคราะหจะใชทดสอบความแปรปรวนสําหรับทางเดียวกัน (Independent-Sample
T-Test) โดยระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะยอมรับสมมติฐานหลักก็ตอเมื่อคาความนาจะเปนสําหรับนัยสําคัญ
ทางสถิติมีคานอย0.05 ผลการทดสอบดังตารางที่ 12
ตางราง 1 แสดงปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายจําแนก
ตามเพศ
Equal variances assumed

Mean Diff
.14916

F
2.333

Sig.
.149

จากตาราง 1 แสดงใหเห็นวาขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวาย ในองคการบริหารสวนจังหวัด
พะเยา ที่มีเพศตางกันมีผลตอระดับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน
สมมุติฐานขอ ที่ 1.2 ลักษณะสว นบุคคลดานอายุแ ละระดั บการศึกษาที่ แ ตกตางกัน มีผลตอ ระดั บ
ปจจัยจูงใจในการทางานที่แตกตางกัน
โดยแบงอายุดังนี้ 23-28 ป / 29-34 ป / 35-40 ป
สําหรับคาสถิติที่ใชก ารวิเ คราะห จะใชทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (One way ANOVA) โดยระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ คาความนาจะเปนสําหรับนัยสําคัญทางสถิติมี
คานอยกวา 0.05 ดังตารางที่ 13,14
ตางราง 2 แสดงปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายจําแนก
ตามอายุ
Between Groups
With in groups
Total

Sum of Squares
.266
56.295
57.030

df
3
148

Mean Square
.089
.384

F
.231

Sig.
.874

151

จากตาราง 2 แสดงใหเห็นวาขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวนจังหวัด
พะเยา ที่มีอายุตางกันมีผลตอระดับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน
ตางราง 3 แสดงปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายจําแนก
ตามระดับการศึกษา
Between Groups
With in groups
Total

Sum of Squares
.052
57.295
57.347

df
3
148

Mean Square
.017
.387

F
.520

Sig.
.987

151

จากตาราง 3 แสดงใหเห็นวาขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวนจังหวัด
พะเยาที่มรี ะดับการศึกษาตางกันมีผลตอระดับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน
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สมมุติฐานขอที่ 1.3 ลักษณะสวนบุคคลดานตําแหนงงานที่แตกตางกันมีผลตอ ระดับปจจัยจูง ใจใน
การทางานที่แตกตางกัน
สําหรับคาสถิติที่ใชก ารวิเ คราะห จะใชทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (One way ANOVA) โดยระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ คาความนาจะเปนสําหรับนัยสําคัญทางสถิติมี
คานอยกวา 0.05 ดังตารางที่ 15
ตางราง 4 แสดงปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายจําแนก
ตามตําแหนงงาน
Equal variances assumed

Mean Diff
.00702

F
.087

Sig.
.769

จากตาราง 4 แสดงใหเห็นวาขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวาย ในองคการบริหารสวนจังหวัด
พะเยาที่มีตําแหนงงานตางกันมีผลตอระดับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน
สมมุติฐานขอที่ 1.4 ลักษณะสวนบุคคลดานระยะเวลาในการทํางาน,รายไดตอเดือนและการเขารับ
การฝกอบรมที่แตกตางกันมีผลตอระดับปจจัยจูงใจการปฏิบัติงานในที่แตกตางกัน
สําหรับคาสถิติที่ใชก ารวิเ คราะห จะใชทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (One way ANOVA) โดยระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาความนาจะเปนสําหรับนัยสําคัญทางสถิติมี
คานอยกวา 0.05 ดังตารางที่ 16,17,18
ตางราง 5 แสดงปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายจําแนก
ตามระยะเวลาในการทํางาน
Between Groups
With in groups
Total

Sum of Squares
1.201
56.145
57.347

df
3
148

Mean Square
.400
.379

F
1.055

Sig.
.370

151

จากตาราง 5 แสดงใหเห็นวาขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวาย ในองคการบริหารสวนจังหวัด
พะเยา ที่มีระยะเวลาในการทํางานตางกันมีผลตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน
ตางราง 6 แสดงปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายจําแนก
ตามรายไดตอเดือน
Between Groups
With in groups
Total

Sum of Squares
2.270
55.077
57.347

df
3
148

Mean Square
.757
.372

151
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F
2.033

Sig.
.112

148

จากตาราง 6 แสดงใหเห็นวาขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวน จังหวัด
พะเยา ที่มีรายไดตอเดือนตางกันมีผลตอระดับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน
ตาราง 7 แสดงปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายจําแนก
ตามการเขารับการฝกอบรม
Between Groups
With in groups

Sum of Squares
.369
56.977

Total

df
3
148

57.347

Mean Square
.123
.385

F
1.320

Sig.
.811

151

จากตาราง 7 แสดงใหเห็นวาขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวน จังหวัด
พะเยา ที่มีการเขารับการฝกอบรมตางกันมีผลตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน
ปจจัยค้ําจุน
สมมุติฐานขอที่ 2. ขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาที่
มีสถานภาพสวนบุคคลแตกตางกันมีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน
สมมุติฐานขอที่ 2.1 สถานภาพสวนบุคคลดานเพศที่แตกตางกันมีผลตอระดับปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน
ที่แตกตางกัน สําหรับคาสถิติที่ใชก ารวิเ คราะห จะใชทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (Independent-Sample
T-Test) โดยระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะยอมรับสมมติฐานหลักก็ตอเมื่อคาความนาจะเปนสําหรับนัยสําคัญ
ทางสถิติมีคานอยกวา 0.05
ตางราง 8 แสดงปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวาย
จําแนกตามเพศ
Equal variances assumed

Mean Diff
.18311

F
.113

Sig.
.737

จากตาราง 8 แสดงใหเห็นวาขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวาย ในองคการบริหารสวนจังหวัด
พะเยา ที่มีเพศตางกันมีผลตอระดับปจจัยปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน
สมมุติฐานขอที่ 2.2 สถานภาพสวนบุคคลดานอายุและระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอระดับปจจัยค้ํา
จุนในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน
สําหรับคาสถิติที่ใชก ารวิเ คราะห จะใชทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (One way ANOVA) โดยระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาความนาจะเปนสําหรับนัยสําคัญทางสถิติมี
คานอยกวา 0.05 ดังตารางที่ 20, 21
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ตางราง 9 แสดงปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวาย
จําแนกตามอายุ
Between Groups
With in groups

Sum of Squares
.266
56.295

Total

df
3
148

57.030

Mean Square
.089
.384

F
.231

Sig.
.874

151

จากตาราง 9 แสดงใหเห็นวาขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวนจังหวัด
พะเยาที่มีอายุตางกันมีผลตอระดับปจจัยปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน
ตางราง 10 แสดงปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวาย
จําแนกตามระดับการศึกษา
Between Groups
With in groups

Sum of Squares
.595
56.435

Total

df
3
148

57.030

Mean Square
.198
.381

F
.520

Sig.
.669
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จากตาราง 10 แสดงใหเ ห็นวาขาราชการและพนัก งานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวาย ในองคก ารบริหารสวน
จังหวัดพะเยา ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีผลตอระดับปจจัยปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน
สมมุติฐานขอที่ 2.3 สถานภาพสวนบุคคลดานตําแหนงงานที่แตกตางกันมีผลตอระดับปจจัยค้ําจุนในการ
ปฏิบัติงานที่แตกตางกัน สําหรับคาสถิติท่ีใชการวิเคราะห จะใชทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (IndependentSample T-Test) โดยระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะยอมรับสมมติฐานหลักก็ตอเมื่อคาความนาจะเปนสําหรับ
นัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ดังตารางที่ 22
ตางราง 11 แสดงปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวาย
จําแนกตามตําแหนงงาน
Equal variances assumed

Mean Diff
.19085

F
.783

Sig.
.378

จากตาราง 11 แสดงใหเ ห็นวาขาราชการและพนัก งานจางกลุม เจนเนอเรชั่นวายในองคก ารบริหารสวน
จังหวัดพะเยา ที่มีตําแหนงงานตางกันมีผลตอระดับปจจัยปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน
สมมุติฐานขอที่ 2.4 สถานภาพสวนบุคคลดานรายไดตอเดือน,ระยะเวลาในการทํางาน และการเขารับการ
ฝกอบรมที่แตกตางกันมีผลตอระดับปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานที่ แตกตางกัน
สําหรับคาสถิติที่ใชก ารวิเ คราะห จะใชทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (One way ANOVA) โดยระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาความนาจะเปนสําหรับนัยสําคัญทางสถิติมี
คานอยกวา 0.05 ดังตารางที่ 23, 24,25
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ตางราง 12 แสดงปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวาย
จําแนกตามรายไดตอเดือน
Between Groups
With in groups
Total

Sum of Squares
1.730
55.300

df
3
148

57.030

Mean Square
.577
.374

F
1.543

Sig.
.206
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จากตาราง 12 แสดงใหเ ห็นวาขาราชการและพนัก งานจางกลุม เจนเนอเรชั่นวายในองคก ารบริหารสวน
จังหวัดพะเยาที่มีรายไดตอเดือนตางกันมีผลตอระดับปจจัยปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน
ตางราง 13 แสดงปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวาย
จําแนกตามระยะเวลาในการทํางาน
Between Groups
With in groups
Total

Sum of Squares
2.315
54.715
57.030

df
3
148
151

Mean Square
.772
.370

F
2.087

Sig.
.104

จากตาราง 13 แสดงใหเ ห็นวาขาราชการและพนัก งานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคก ารบริหารสวน
จังหวัดพะเยา ที่มีระยะเวลาในการทํางานตางกันมีผลตอระดับปจจัยปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน
ตางราง 14 แสดงปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานงานของขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวาย
จําแนกตามการเขารับการฝกอบรม
Between Groups
With in groups
Total

Sum of Squares
.142
56.887
57.030

df
3
148
151

Mean Square
.047
.384

F
.123

Sig.
.946

จากตาราง 14 แสดงใหเ ห็นวาขาราชการและพนัก งานจางกลุม เจนเนอเรชั่นวายในองคก ารบริหารสวน
จัง หวัดพะเยาที่มีก ารเขารับการเขารับการฝก อบรมตางกันมีผ ลตอระดับปจจัยปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติง านที่ไ ม
แตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ขาราชการและพนักงานจางกลุมเจนเนอเรชั่นวาย ในองคการบริหาร
สวนจังหวัดพะเยา ที่มีลักษณะสวนบุคคลดานสถานภาพที่แตกตางกันมีผลตอระดับปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนในการ
ปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากคา Sig ของแตละดานมีคามากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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สรุปผลและอภิปรายผล
การเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติง าน จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ไดแก
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา ตําแหนงงาน รายได ประสบการณการทํางาน และสถานที่ทํางาน
จากผลการศึ ก ษาพบว า บุค ลากรองค ก รปกครองส วนทอ งถิ่ น เพศ อายุ สถานภาพระดั บการศึก ษา
ประสบการณ ก ารทํา งาน และสถานที่ทํ างาน ต างกั น มี ความคิ ดเห็น เกี่ย วกั บ ปจ จัย ที่ส ง ผลตอ แรงจูง ใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกลุม เจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แตร ายดานพบวา ประเภทตําแหนงงาน รายได ตางกัน มีผลทําใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของจาง Jang. (1994) ไดศึกษาถึงเรื่องความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางานกับลักษณะสวนบุคคลของ
อาจารย ใ นเมื อ งซุ ง นํ า ประเทศเกาหลี ไ ด ซึ่ ง ประกอบด ว ย เพศ อายุ อายุ ง าน โดยผลการศึ ก ษาพบว า เพศมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยพบวา อาจารยหญิงมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวาอาจารยชาย และพบวา
อาจารยที่มีอายุนอยมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวาอาจารยที่มีอายุมากและขาราชการและพนักงานจางกลุม
เจนเนอเรชั่นวาย ในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ที่มีลักษณะสวนบุคคลดานสถานภาพที่แตกตางกันมีผลตอ
ระดับปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน
ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกลุม เจนเนอเรชั่นวายในองคก ารบริหารสวนจัง หวัดพะเยาพบวา ในภาพรวมอยูใ นระดับมาก แสดงวา
บุคลากรสวนใหญมีปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานคอนขางดี ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากรกลุม เจนเนอ
เรชั่นวายในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาสวนใหญมีประสบการณจากการทํางานในองคกรดัง กลาว เปนเวลา
หลายป ทําใหเกิดความผูกพันในองคกร และทําใหเกิดความเชี่ยวชาญ ความชํานาญ ในการปฏิบัติงาน เมือ่ พิจารณา
ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในรายดานพบวา
ดานความสําเร็จในการทํางานนของบุคคล พบวา บุคลากรกลุม เจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวน
จังหวัดพะเยามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน สามารถแกไขปญหาในการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จเปนที่พอใจ งานที่
ไดรับมอบหมายสําเร็จตามกําหนดเวลา ผลงานเปนที่ยอมรับจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานมีความภาคภูมิใจใน
งานที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทิตติยา สมสิบ (2553)ไดศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางานของ
พนักงานขายทางโทรศัพทของบริษัทประกันชีวิตในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานความสําเร็จในการ
ทํางานในระดับมากที่สุด
ดานการได รับการยอมรับนั บถือ โดยภาพรวมมีคา แปลผลอยูใ นระดั บมาก ที่เ ปนเช นนี้อภิ ปรายไดว า
บุคลากรกลุม Generation Yในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยามีความเห็นวา การไดรับการยอมรับนับถือเปนปจจัยที่
ส ง ผลต อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของตนเอง ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะว า การได รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ ไม ว า จาก
ผูบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงาน เชน การยกยองชมเชย การแสดงความยินดี การใหกําลังใจ หรือการแสดงออกอื่นใด
ที่สอใหเ ห็นถึง การยอมรับในความสามารถเมื่อไดปฏิบัติง านอยางหนึ่ง อยางใดบรรลุผ ลสําเร็จ สอดคลองกับผล
การศึกษาของ ทิตติยา สมสิบ (2553) ไดศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขายทางโทรศัพทของบริษัท
ประกันชีวิตในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาการไดรับการยอมรับนับถือสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานขายทางโทรศัพทของบริษัทประกันชีวิตในกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก
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ดานลักษณะของงาน พบวา งานที่ไดรับมอบหมายมีความเหมาะสมกับความรูความสามารถ งานมีความ
ทา ทายทํา ให มี ความรู สึก อยากปฏิ บั ติ ง าน ปริ ม าณงานที่ไ ด รั บ มอบหมายมี ค วามเหมาะสม และมี อิ ส ระในการ
ปฏิบัติง านที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ เปนงานที่ไ มนาเบื่อจะมีผ ลตอแรงจูงใจของบุคลากรกลุม Generation Yใน
องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ที่จะสูงตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมณฑล รอยตระกูล (2556) ทํา
การวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นที่สาขา ผลการวิจัยพบวา ระดับการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมากทุกดาน รวมถึงดานลักษณะของงานดวย
ดา นความรั บ ผิด ชอบ พบว า ในการปฏิ บั ติ ง าน ถ า หน ว ยงานกํ า หนดความรั บ ผิด ชอบไว อ ย า งชั ด เจน
บุคลากรมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มความรูความสามารถและงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายมีการอุทิศ
เวลาอยางเต็ม ที่ใ นการปฏิบัติง าน จะมีผ ลตอแรงจูงใจของบุคลากรกลุม เจนเนอเรชั่นวายในองคก ารบริหารสวน
จังหวัดพะเยาที่จะสูงตามไปดวย สอดคลองกับงานวิจัยของมณฑล รอยตระกูล (2556) ทําการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่
สง ผลตอการปฏิบัติง านของสรรพากรพื้นที่สาขา ผลการวิจัยพบวา ระดับการปฏิบัติง านอยูใ นระดับมากทุก ดาน
รวมถึงดานความรับผิดชอบดวย
ดานความกาวหนาในหนาที่ก ารงาน พบวา ในการปฏิบัติง านของบุคลากรกลุม เจนเนอเรชั่น วายใน
องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา มีความเห็นวา ความกาวหนาในหนาที่การงานเปนปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการปฏิบัติงานและมีโอกาสไดรับความกาวหนาในหนาที่การงาน เชน การ
ไดเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น การไดรับการศึกษาตอไประดับที่สูง หรือการฝกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ
และทักษะในการปฏิบัติงาน สิ่งเหลานี้ถือเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงตาม
ดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของระวีวรรณ ปญญาชวย (2546) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการทํางานของ
บุคลากรเทศบาลสามัญ ระดับ 1 - 4 ในเทศบาลนครเชียงใหม พบวา ดานการพัฒนาและความกาวหนาในหนาที่การ
งาน มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ปจจัยค้ําจุนที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมเจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหาร
สวนจังหวัดพะเยา ในภาพรวม อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานดังนี้
ดานนโยบายและการบริหารขององคกร พบวา ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุม เจนเนอเรชั่นวายใน
องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการบริหารงานในหนวยงานมีระบบชัดเจน
เปนแบบแผนที่ดี ก็จะมีผลตอแรงจูงใจของบุคลากร จะสูงตามดวยซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีสององคประกอบของเฮอรซ
เบอรก (Herzberg. 1959) กลาวว าปจจัย ที่สรางแรงจูง ใจในทางบวก จะสง ผลใหบุ คลากรเกิดความพอใจในการ
ปฏิบั ติง าน ได แกด านนโยบายและการบริหารงาน ซึ่ง สอดคลอ งกับ งานวิจัย ของคันศร แสงศรี จันทร (2550) ได
ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย พบวา บุคลากรเทศบาลตําบลบานดู เห็นวาปจจัยดานแรงจูงใจ และปจจัยการบํารุงรักษา(ค้ําจุน)มีผลตอ
แรงจูง ใจในการปฏิ บัติ ง านอยูใ นระดับ สูง และป จจัย การบํ ารุ ง รั ก ษา(ค้ํ าจุ น) มี ร ะดั บที่ สง ผลตอ แรงจูง ใจในการ
ปฏิบัติงานที่ไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในราย
ดานอยูใ นระดับมากทุกดาน
ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ พบวา เงินเดือนที่ไดรับตองเพียงพอที่จะชวยใหมาตรฐานการดํารงชีวิตดี
ขึ้น เงินเดือน คาตอบแทนพิเ ศษตองเหมาะสมกับความรูความสามารถและเพียงพอกับสภาพเศรษฐกิจและความ
เปนอยูในปจจุบัน ก็จะมีผลตอปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจของบุคลากรกลุม เจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหารสวน
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จังหวัดพะเยา ที่จะสูงตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อนุรักษ ประดับมุข(2539) ไดศึกษาแรงจูงใจในงาน
ของเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจในสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติกองพิเศษ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
พบวา แรงจูงใจในงานมีความสัมพันธในเชิงบวกกับปจจัpสวนบุคคล ในดานสถานภาพสมรส และปจจัยบรรยากาศ
องคการ ในดานความอบอุนในองคการ และความรับรูโครงสรางองคการ โดยที่ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพการ
สมรสมีความสัมพันธกับแรงจูงใจมากที่สุด มีแรงจูงใจในคาตอบแทนอยูในระดับปานกลาง สรุปไดวาผูบังคับบัญชา
ควรใหความสนใจในเรื่องการจัดสวัสดิการใหแกครอบครัวขาราชการตํารวจสายตรวจ เพื่อใหเกิดความรูและความ
เขาใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น พรอมกันนี้จะชวยเพิม่ ระดับแรงจูงใจในงานของเจาหนาที่ตํารวจดวย
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา พบวา ความสนิทสนม เปนกันเอง การมีโอกาส
รวมกิจกรรมสังสรรค การที่เพื่อนรวมงานทุกระดับใหความเคารพ นับถือ ใหเกียรติซึ่งกันและกันความสบายใจที่ได
ปฏิ บัติ ง านร วมกับ ผูบั ง คับ บัญ ชาและเพื่อ นร ว มงาน มีผ ลต อแรงจูง ใจในการปฏิ บัติ ง านที่ จ ะสู ง ตามไปดว ย และ
สอดคลองกับงานวิจัยของคันศร แสงศรีจันทร (2550)ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา ปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและ
ผูใตบังคับบัญชา มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง
ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา พบวา ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา หัวหนางาน ในองคการบริหารสวน
จัง หวัดพะเยาสามารถเขาใจนโยบายและชี้ นําแนวทางใหแกผูใ ต บัง คับบัญชา การพิจารณาความดีความชอบใน
หน ว ยงานมี ห ลั ก เกณฑ มอบหมายงานตามความเหมาะสม บุ ค ลากรทุ ก คนได รั บ ความยุ ติ ธ รรมตามระดั บ
ความสามารถของตนเอง และใหโ อกาสปรึก ษาหารืออย างเปนกันเองก็จะมีผ ลตอแรงจูง ใจของบุคลากรองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่จะสูง ตามดวย ซึ่งไมสอดคลองกับทฤษฎีสององคประกอบ (Two-factor Theory) ของเฮอรซ
เบอรก (Herzberg. 1959)องคประกอบ ดานอนามัย (Hygiene Factors) กลาววา ปจจัยที่ชวยใหเกิดความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะเกี่ยวของกับสภาวะแวดลอม หรือสวนประกอบของงาน ปจจัยดานนี้ ไดแกการนิเทศงาน
(Supervison) และไมสอดคลองกับ งานวิจัยของจอสน ตัน และเบวิน (Johnston and Bavin. 1973) ไดศึก ษาเกี่ยวกั บ
ความพึงพอใจในงานทดสอบกับทฤษฏีแรงจูงใจของเฮอรซเบอรก โดยศึกษากับประชากร จํานวน 130 คน ในโรงเรียน
รัฐ แห ง หนึ่ ง ในประเทศออสเตรเลี ย ผลการศึ ก ษาพบว า ป จจั ย จูง ใจ ไดแ ก ดา นลัก ษณะงานที่ป ฏิบั ติ ดา นความ
รับผิดชอบ ดานการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงานไมกอใหเกิด
ความพอใจในการทํางาน และสิง่ ที่ทําใหไมพึงพอใจในการทํางานมากที่สุดคือ สภาพการทํางานและการนิเทศงาน
ดานสภาพการทํางานและความเปนอยูสวนตัว พบวาบุคลากรกลุม เจนเนอเรชั่นวายในองคการบริหาร
สวนจังหวัดพะเยามีความรูสึกมัน่ คงตอชีวิตเมื่อไดปฏิบัติงานความมั่นใจที่จะไดปฏิบัติงาน ในตําแหนงที่ปฏิบัติงานอยู
ตําแหนงงานที่ปฏิบัติงานอยู มีคุณคาและมีความสําคัญตอตนเองมากเทาใด ก็จะมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่
จะสูง ตามด ว ยและสอดคล องกับ งานวิจั ยของกรองจิ ต พรหมรัก ษ (2538) ได ศึก ษาแรงจู ง ใจในการทํา งานของ
บรรณารักษหองสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดรับรางวัล และไมไดรับรางวัลจากสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ผล
การศึกษาพบวาบรรณารักษที่ไดรับรางวัล มีแรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับมาก บรรณารักษที่ไมไดรับรางวัลมี
แรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับปานกลางและพบวาบรรณารักษที่ไดรับรางวัล มีแรงจูงใจในการทํางานและปจจัย
ค้ําจุนมีแรงจูงใจในการทํางานดานความมั่นคงเปนอันดับแรก สําหรับบรรณารักษที่ไมไดรับรางวัลอยูใน ระดับปาน
กลาง
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ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา
สําหรับขอเสนอแนะขางตนผูศึกษาไดสรุปขอเสนอแนะที่สอดคลองกับปญหาไว ดังนี้
1.ขอเสนอแนะเกี่ยวกับผูบริหาร องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ควรใหความสําคัญระหวางเจาหนาที่
ภายในองคกรกับประชาชนทั่วไปเทา ๆ กัน
2.ควรมีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อวัสดุอุปกรณใหมีความรวดเร็วทันเวลาตอการใชงาน
3.ควรมีก ารจัดอบรมภายในเพื่อ ใหบุคลากร เข าใจและมีความรูเ กี่ยวกับประสิทธิภ าพสวนบุค คล และ
ประสิทธิภาพขององคกร เพื่อใหการทํางานดีขึ้น ใชทรัพยากรในหนวยงานอยางคุมคามากที่สุด สรางขวัญและกําลังใจ
ทําใหบุคลากรมีความสุ ข มีความพอใจในการทํางาน ซึ่ง ควรมีก ารจัดกิจกรรมที่มีก ารพบปะสัง สรรคกันภายใน
หนวยงานบางตามโอกาสเพื่อไมใหเกิดชองวางในการทํางานลดการเกิดความขัดแยงในองคกรของผูบริหาร ทําใหการ
ทํางาน ราบรื่นขึ้น
4.ควรมีการพิจารณาจัดซื้อ หรือจัดหาอุปกรณและเครื่องใหมทันสมัยมาแทนเครื่องมือที่เกา จะทํางานได
เสร็จทันเวลาและตอบสนองวัตถุประสงค เชน รถบรรทุกเททาย
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
1. ในการทําวิจัยในครั้งตอไปควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการเสริมสรางความพึงพอใจของบุคลากร(ระดับ
ปฏิบัติงาน) โดยเฉพาะในเรื่องดานคาตอบแทนและสวัสดิการโดยการเจาะลึกถึงปจจัยสําคัญที่จะสามารถสงเสริมให
บุคลากรในกลุมเจนเนอเรชั่นวายมีความพึงพอใจที่จะอยูกับองคกรตอไป
2. ในการทําวิจัยในครั้งตอไปควรศึกษาการจัดการความหลากหลายภายในองคกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการทํางานขององคการ
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แนวทาง และตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของการวิจัยมา ตลอดจนคณะกรรมการการวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ผู
ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ในดานขอมูลและขอคิดอันมีคุณ คา ผูศึกษาขอขอบคุณ กลุม นัก การเมืองทองถิ่นที่เ ขามาบริหารงานใน
องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ซึ่งประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา, กลุมขาราชการประจํา
พนักงานจาง ที่ใหความรวมมือและชวยเหลือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี
ขอขอบคุณ บิดา มารดา ครูบาอาจารย ที่เ ปนเบื้องหลัง ความสําเร็จในงานทุก ชิ้นและทายสุดนี้ขอบคุณ
บรรดากัลยาณมิตรหลายทานที่มิไ ดเ อยนามที่ใ หกําลัง ใจและสนับสนุนงานศึก ษาคนควาฉบับนี้ดวยความจริง ใจ
เสมอมา จนงานสําเร็จ
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ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานดานการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาล
ตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
The Result in the Elderly Cash Allowance of Bantam District Municipality in
Dok Khamtai District, Phayao Province
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การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์และแนวทางในการ
ดําเนินงานดานการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยผูศึกษา
คนคว าไดเ ก็บข อมูลจากผูใ หขอ มูลสํา คัญ จํ านวน 23 คน ประกอบด วย นายกเทศมนตรีเ ทศบาลตํา บลบา นถ้ํา
ปลัดเทศบาลตําบลบานถ้ํา หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลบานถ้ํา หัวหนาฝายอํานวยการ กลุมสมาชิกสภาเทศบาล
ตํา บลบ านถ้ํา โดยการสั ม ภาษณ เ ชิง ลึก (In Depth interview) และการสัม ภาษณก ลุ ม (Focus Groups Interviews)
ประกอบดวย กลุมประธานผูสูงอายุในแตละหมูบาน และ กลุมพนักงานผูปฏิบัติหนาที่ในสํานักปลัดเทศบาลตําบลบาน
ถ้ํา วิ เ คราะหข อมูล โดยใชก ารวิเ คราะหเ นื้ อหา ผลการศึ ก ษาปญหา และอุป สรรค ที่ส ง ผลตอผลสัม ฤทธิ์ใ นการ
ดําเนินงานดานการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ทั้ง 7 ดาน ดังนี้
1) ดานการสํารวจคุณสมบัติผูสูงอายุ ผลการดําเนินงานพบวา การจัดทําแบบสํารวจประวัติผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะรับเบี้ ยยัง ชีพ ผู สูง อายุใ นเขตเทศบาลตําบลบานถ้ํา อํ าเภอดอกคําใต จั ง หวัดพะเยา โดยใชวิธีก าร
สัมภาษณผูสูงอายุแตละราย ทําใหเกิดการลาชา จํานวนบุคลากรที่ดําเนินการของเทศบาลบานถ้ําเกี่ยวกับการจาย
เบี้ยยังชีพมีไมเพียงพอ 2) ดานการคัดเลือกและขออนุมัติผูสูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ผลการดําเนินงานพบวา การคัดเลือก
และขออนุมัติผูสูง อายุรับเบี้ยยังชีพนั้น ทางเทศบาลบานถ้ําพยายามทําตามแนวทางของระเบียบทุกอยางทําใหการ
ดําเนินงานของเทศบาลลาชา มีขอจํากัดของเรือ่ งระยะเวลา ขั้นตอนและตามระเบียบกฎหมาย และจํานวนผูสูงอายุมี
จํานวนมาก เจาหนาที่ไมเ พียงพอตอการดําเนินการ 3) ดานการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูง อายุ ผลการดําเนินงาน
พบวา การจัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุนั้น ทางเทศบาลตําบลบานถ้ํามีการทํางานที่ลาชา เจาหนาที่มีภาระงานมาก
เกินไป ทางผูนําหมูบานขาดการประสานงานและไมคอยใหความรวมมืออยางเต็มที่ และดําเนินกานตามขอจํากัดของ
ระเบียบกฎหมายและตามแนวทางทาง 4) ดานการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผูสูงอายุรับ เบี้ยยังชีพ ผลการดําเนินงาน
พบวา มีขั้นตอนที่ยุงยาก มีขอจํากัดของระเบียบกฎหมาย จํากัดดวยเรื่องของเวลา บางครั้งเจาหนาที่ตองพิจารณา
และเอกสารของผูสูงอายุไมครบ สงไมตามกําหนด ทําใหเกิดขอผิดพลาด 5) ดานการเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผลการดําเนินงาน พบวา มีขอจํากัดของระเบียบกฎหมาย ความตองการและความเหมาะสมของผูสูงอายุของแตละคน
1นิสิตคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
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แตกตางกัน โดยสวนมากเปนการจายดวยเงินสด ไมเกินวันที่ 10 ของทุกเดือน จําเปนตองใชเจาหนาที่ในการจายเบี้ย
หมูบานละ 2 คน ตอ 12 หมูบาน รวม 24 คน ทําใหเสียเวลาของงานกองอื่น ๆ ดวย 6) ดานการติดตามผลการจายเบี้ย
ยังชีพ ผลการดําเนินงาน พบวา การติดตามผลการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุวาผูสูงอายุของเจาหนาที่มี ทุกเดือนแต
ลาชา บางครั้ง แกปญหาที่เกิดขึ้นไมทันตามเวลาที่กําหนด เนื่องจากเจาหนาที่มีไมเพียงพอ ภาระงานในหนาที่มาก
เกินไป เจาหนาที่และผูนํายังไมคอยใหความสําคัญกับการใหคําปรึกษาแนะนําและรวมกันพิจารณาใหความชวยเหลือ
ในปญหาอุปสรรคที่เ กิดขึ้น และ 7) การจัดทํารายงานรายชื่อผูสูงอายุ ผลการดําเนินงานพบวา การจัดทํารายงาน
รายชื่อผูสูงอายุที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับเบี้ยยังชีพใหประชาชนรับทราบบางแตไมตอเนื่อง โดยวิธีการจัดทําทะเบียน
รายชื่อผูสูงอายุที่ไดรับการคัดเลือกและผูสูงอายุสํารองติดประกาศใหทราบโดยทั่วกันแตไมมีการแจกใหกับหมูบาน
หรือบางครั้งมีการแจกแตผูนําไมมีการประชาสัมพันธตอในหมูบาน
2. ผลการศึกษาแนวทางในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานดานการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาล
ตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาทั้ง 7 ดาน ดังนี้ 1) ดานการสํารวจคุณสมบัติผูสูงอายุพบวา ควรมีการ
จัดทําแบบสํารวจประวัติผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอ
ดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยมีการจัดทําแผน ขั้นตอนการทํางานอยางชัดเจน สรรหาบุคลากรที่ทําหนาทีใ่ หเพียงพอ
ตอการดําเนินการ 2) ดานการคัดเลือกและขออนุมัติผูสูงอายุรับเบี้ยยังชีพพบวา ควรดําเนินตามแนวทางของระเบียบ
ทุก อยางทําใหก ารดําเนินงานของเทศบาล แตควรที่ก ารคณะกรรมการคัดเลือกหลายคน ซึ่ง เปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย สรรหาบุคลากรที่ทําหนาที่ใหเพียงพอตอการดําเนินการ และแบง เขตการดําเนินการเพื่อสะดวกตอการ
ดําเนินการ 3) ดานการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุพบวา ควรมีการจัดทําแผน ขั้นตอนการทํางานอยางชัดเจน แบง
หนาที่ผูดําเนินการอยางชัดเจน ขอความรวมมือและทําความเขาใจกับผูนําหมูบานเพื่อไดรับความรวมมืออยางเต็มที่
และดําเนินกานตามขอจํากัดของระเบียบกฎหมายและตามแนวทางทาง 4) ดานการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผูสูงอายุรับ
เบี้ยยังชีพพบวา ควรมีการจัดทําแผน ขั้นตอนการทํางานอยางชัดเจน สรรหาบุคลากรที่ทําหนาที่ใหเพียงพอตอการ
ดําเนินการ 5) ดานการเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ พบวา ควรดําเนินการตามขอจํากัดของระเบียบกฎหมาย แต
ควรมีแนวทางในกําหนดเวลา และขั้นตอนอยางชัดเจน กําหนดวันในการเบิกจายอยางเจน และมีตารางการเบิกจาย
ลวงหนาเปนป 6) ดานการติดตามผลการจาย พบวา ควรมีการติดตามผลการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุวาผูสูงอายุของ
เจาหนาทีม่ ีทุกเดือนตามกําหนดเวลา สรรหาบุคลากรที่ทําหนาที่ใหเพียงพอตอการดําเนินการ เจาหนาที่และผูนํายัง
ควรใหความสําคัญกับการใหคําปรึกษาแนะนําและรวมกันพิจารณาใหความชวยเหลือในปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และ
7) การจัดทํารายงานรายชื่อผูสูงอายุ พบวา การจัดทํารายงานรายชื่อผูสูงอายุที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับเบี้ยยังชีพให
ประชาชนรับทราบบางอยางตอเนื่อง โดยวิธีการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุที่ไดรับการคัดเลือกและผูสูงอายุสํารอง
ติดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน มีการแจกใหกับหมูบาน และการประชาสัมพันธในหมูบาน
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ การดําเนินการดานการแจกเบี้ยยังชีพ

Abstract
This qualitative study aimed to investigate problems and obstacles affecting the result in the elderly cash
allowance of Bantam District Municipality in Dok Khamtai District, Phayao Province and to seek for the guidelines
to add up achievement in the elderly cash allowance. Data was collected from key informants consisted of 4
administrators and 4 members of the Municipal Council by an in-depth interview and followed by a focus group
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from 12 leaders of the elderly from 12 communities and 4 officials from Division of Permanent Bureau. The data
was done by using content analysis. . The findings of problems and obstacles were as follows: 1) The elder
qualification surway; spent of the time and not enough personnel 2) selection and approval of the elder ; limited
time, the number of elderly people is large and not enough personnel 3) preparing the list of elderly names; the
officials too many workloads 4) requesting approval for change; complicated steps , restrictions of legal regulations
and limitation of time 5) Disbursement of the elderly cash allowance; the number of elderly people is large and
not enough personnel 6) The follow-up of the payment of the allowance; the number of elderly people is large
and not enough personnel and Lack of advice to the elder and 7) Performance reporting; discontinuous reporting
and less publicity
The guidelines enhancing the achievement in the elderly cash allowance were as follows: 1) Follow the
regulations and guidelines for the distribution of allowance 2) Reduce the workload of the responsible person 3)
Always planning the work 4) Assigning tasks to suit their abilities 5) Publicize thoroughly 6) Give advice to the
elder and 7) There should be a consistent follow up and report .There should be a consistent follow up and report
4) There should be a center in each community and 5) A service unit for elderly care in each community.
Keywords: The Result, the Elderly Cash Allowance

บทนํา
จากจํานวนและสัดสวนประชากรสูงอายุโลกไดมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่ององคการอนามัยโลก (World Health
Organization: WHO) ไดตระหนักถึงความสําคัญของผูสูงอายุจากการประชุมสมัชชาวาดวยผูสูงอายุโลกที่กรุงเวียนนา
ประเทศออสเตรเลียในพุทธศักราช 2525 ไดใหความหมายของผูสูงอายุหมายถึงผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปประชากร
โลกทั้งหมดเกือบ 6,000 ลานคนหรือรอยละ 10 จะมีผูสูงอายุประมาณ 2 พันลานคน (เอนก นามวงษ, 2556 หนา 1)
กลุมประชากรผูสูงอายุในประเทศไทย มีแนวโนมใหญโตขึน้ ดวยเหตุในดานดีหลายประการ พบวาประเทศไทยมีจํานวน
และสัดสวนของผูสูง อายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วพุทธศักราช 2537 มีผูสูงอายุ คิดเปนรอยละ 6.8 ของประชากรทั้ง
ประเทศปพุ ทธศัก ราช 2545 และปพุท ธศั ก ราช 2550 เพิ่ ม ขึ้ นเป นร อยละ 9.4 และ 10.7 ตามลํา ดับ และในป
พุทธศักราช 2554 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 12.2 การเปนสังคมสูงวัยคือการที่มีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น (ประชากรอายุ
60 ปขนึ้ ไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรทัง้ หมด)
ดังนั้นนโยบายสูงอายุจึงตองคํานึงถึงการดูแลทั้งการปองกันและแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นกับผูสงู อายุ ควรมี
การบูรณาการใหครอบคลุมปญหาและความตองการทุกดาน อันไดแกความตองการการดูแลดานรางกาย จิตใจ จิต
วิญญาณและสังคมที่สอดคลองกับปฏิญญาผูสูงอายุไทย เพื่อใหผูสูงอายุไดมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีไดรับการ คุมครองและ
พิทักษสิทธิและประโยชน โดยปฏิญญาดังกลาว ขอ 1 ระบุวา “ผูสูงอายุตองไดรับ ปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตอยาง
มีคุณคาและศักดิ์ศรี ไดรับการพิทักษคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนตอสิทธิและประโยชนของผูสูงอายุอยาง
เปนระบบและมีความยั่ ง ยืน ระยะยาว” (กองสวัสดิ ก ารสงเคราะหก รมประชาสงเคราะห กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม 2542 หนา (3 – 4) โดยการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเปนภารกิจที่ไดมีการถายโอนจาก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยใหกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย รับไปดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2545 โดยเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล ทําหนาที่
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หลักในการจัดทําทะเบียน ตรวจสอบคุณสมบัติ ผูสูงอายุ และจายเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ ซึ่งเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใน
ขณะนั้น เปนเงินชวยเหลือเพื่อการยังชีพ จํานวน คนละ 500 บาท ตอ 1 เดือน โดยเปนผูสูงอายุที่มีฐานะยากจน ถูก
ทอดทิ้ง หรือขาดผูดูแล และในป พ.ศ. 2552 เปนตนมา
เทศบาลตําบลบานถ้ําหลัง จากรับการถายโอนจากกรมพัฒนาสัง คมและสวัสดิก าร กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยใหกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย รับไปดําเนินการตั้งแตป
พ.ศ. 2545 ดังนั้นกลุมผูป ฏิบัติงานจําเปนตองมี หรือสรางแนวคิด, หลักการ หรือการพัฒนาทักษะในดานตางๆ เพื่อใช
ในการปฏิบัติงานเพราะเปนผูมีหนาที่สําคัญในฐานะผูจัดการ และผูสนับสนุนนโยบายใหผูสงู อายุไดรับเงินเบี้ยยังชีพ
อยางทั่วถึง จากการสัมภาษณผูสูงอายุ ผูปฏิบัติหนาที่ และผูเกี่ยวของ ไดใหขอมูลวาการดําเนินงานเกี่ยวกับการจาย
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุยังคงมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติของบุคลากรยังขาดการรับรู การทําความเขาใจและใหความ
รวมมือในการดําเนินงานตามนโยบายดานการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหบรรลุเปาหมายและการพัฒนาระบบการจาย
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูศ ึกษาคนควา จึงมีความสนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานดาน
การจายเบี้ยยัง ชีพ ผูสูง อายุของเทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จัง หวัดพะเยา เพื่อเปนแนวทางการเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานดานการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
และเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปญหา และอุปสรรคที่สงตอผลสัมฤทธิ์ ในการดําเนินงานดานการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
เทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ในการดําเนินงานดานการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาล
ตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลฤทธิ์ในการดําเนินงานดานการ จาย
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ผูศึกษาไดนําเอากรอบความคิดโดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลัก เกณฑการจายเบี้ยยังชีพ ผูสูง อายุขององคก รปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2552 ดังนี้
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ปญหา อุปสรรค ที่สงตอผลสัมฤทธิ์ใน การ
ดําเนินงานดานการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ของเทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยา
1) การสํารวจคุณสมบัติผสู ูงอายุ
2) การคัดเลือกและขออนุมัติผูสูงอายุรับเบี้ยยังชีพ
3) การจัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุ
4) การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผูสูงอายุรับเบี้ยยังชีพ
5) การเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
6) การติดตามผลการจายเบี้ยยังชีพ
7) การรายงานผลการดําเนินงาน

แนวทางการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการ
ดําเนินงานดานการจายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุของเทศบาลตําบลบานถ้ํา
อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา

ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานดาน
การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
เทศบาลตําบลบานถ้ํา
อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดวิจัย“ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานดานการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาล ตําบลบานถ้ํา
อําเภอดอกคําใต จัง หวัดพะเยา” ผูวิจัยไดกําหนดกลุมผูที่ใ หขอมูลสําคัญโดยใชคุณ สมบัติของความเปนบุคคลที่
เกี่ยวของในสวนของผูกําหนดนโยบาย ผูตรวจสอบนโยบายผูนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ และประธานผูสูงอายุแตละ
ชุมชนในฐานะผูมีสวนรวมในกระบวนการและผูไดรับผลจากการดําเนินนโยบายเปนเกณฑในการเลือกประชากรและ
กลุม ตัวอยางโดยใชวิธีก ารสุม ตัวอยางเลือกกลุม ตัวอยางแบบเจาะจง(Purposive sampling) เพื่อใหไ ดม าซึ่ง ขอมูล
สําคัญในการตอบโจทยก ารวิจัยมีจํานวนผูใหขอมูลสําคัญทั้งสิ้น 23 คน จําแนก ออกเปน 4 กลุม ไดแก (1) กลุม
ผูบริหารของเทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จัง หวัดพะเยา ไดแก นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบานถ้ํา
ปลัดเทศบาลตําบลบานถ้ํา หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลบานถ้ํา หัวหนาฝายอํานวยการ จํานวน 4 คน โดยการ
สัมภาษณเชิงลึก (In Depth interview) (2) กลุมประธานผูสูงอายุในแตละหมูบาน จํานวน 12 คน ผูศึกษาคนควาขอ
สัมภาษณโดยใชสัมภาษณแบบกลุม (Focus Groups Interviews) (3) กลุมพนักงานผูปฏิบัติหนาที่ในสํานักปลัดเทศบาล
ตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา จํานวน 3 คน (4) กลุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานถ้ํา จํานวน 4 คน
โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In Depth interview)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
งานศึกษาคนควานี้ ผูศึกษาคนควาใชเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา ประกอบดวยแนวทางการวิเคราะห
เชิงเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก (In Depth interview) และการสัมภาษณกลุม (Focus Groups Interviews) โดยใชแบบ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (semi-Structured Interview) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1.แบบสัมภาษณเชิงลึก (In Depth interview) เพื่อใชเปนแนวทางในการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก
กลุมผูบริหาร ควบคุม กํากับการดําเนินงานดูแลการแจกเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุ ไดแก นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล
บานถ้ํา ปลัดเทศบาลตําบลบานถ้ํา หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลบานถ้ํา หัวหนาฝายอํานวยการ และกลุมกลุม
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานถ้ํา
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2.แบบสัม ภาษณก ลุม (Focus Groups Interviews) เพื่อใชเ ปนแนวทางในการสัม ภาษณผูใ หขอมูลสําคัญ
ไดแก กลุมพนักงานผูปฏิบัติหนาที่ดําเนินการแจกเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุ และกลุมประธานผูสูงอายุในแตละหมูบาน
ของเขตเทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา เปนแบบสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview)และแบบสัมภาษณกลุม
(Focus Groups Interviews) ซึ่งผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ทาน โดยใชคุณวุฒิ
ดานการศึกษาในระดับปริญญาเอก ประสบการณ และความเชีย่ วชาญ เปนเกณฑในการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล 2 แหลง ไดแก
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ผูวิจัยไดจัดเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ ดังนี้
(1.1)จัด เก็ บ ขอ มูล โดยใช แบบสัม ภาษณเ ชิง ลึก (In Depth Interview) จากกลุ ม ผู บริ หาร ซึ่ ง เป นผู กํา หนดนโยบาย
ควบคุม กํากับการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ ไดแก นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบานถ้ํา ปลัดเทศบาลตําบลบานถ้ํา
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลบานถ้ํา หัวหนาฝายอํานวยการ และกลุมผูตรวจสอบนโยบาย ไดแก กลุมสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลบานถ้ํา (1.2) จัดเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณกลุม (Focus Groups Interviews) ผูใหขอมูลสําคัญคือ
กลุมผูไดรับผลจากการดําเนินนโยบาย ไดแกกลุมกลุมพนักงานผูปฏิบัติหนาที่ดําเนินการแจกเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุ
และกลุมประธานผูสูงอายุในแตละหมูบาน ของเขตเทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
2.ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการรวบรวมเอกสาร การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก สิ่งพิมพ ขอมูลที่เผยแพรทางอินเตอรเน็ต ไดกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ดังนี้(2.1)การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก หนังสือ สิ่งพิมพ
ขอมูลที่เ ผยแพรทางอินเตอรเ น็ต (2.2)การสัม ภาษณเ ชิง ลึก (Indepth Interview) เปนการสัมภาษณตัวตอตัวแบบ
เผชิญหนา ผูสัมภาษณจะเริ่มตนจากการแนะนําตัวเอง วัตถุประสงคของการมาสัมภาษณ และสรางความเปนกันเอง
กับผูถูกสัมภาษณมากที่สุด ผูสัมภาษณจะจดบันทึกคําตอบทั้งหมดลงในแบบสัมภาษณ จากนั้นเปนการสัมภาษณแบบ
คําถามปลายเปด โดยนําเขาสูประเด็นการวิจัย และปลอยใหผถู ูกสัมภาษณมีอิสระในการตอบใหมากที่สุด (2.3) การ
สัมภาษณกลุม (Focus Groups Interviews) เปนการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพสัมภาษณพรอมกันในเวลาเดียวกันเปน
กลุม ทุกคนตอบคําถามเดียวกัน เพื่อตองการเปดโอกาสผูใหขอมูลสําคัญไดแสดงความคิดเห็น
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาในครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)
โดยนําขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมาทําการวิเคราะหภายใตวิธีการที่สําคัญ ดังนี้
1. การจําแนก และการจัดระบบขอมูล (Typology and Taxonomy) เปนการนําขอมูลที่ไดมาจําแนกและจัด
หมวดหมูใหเปนระบบ เชน ขอมูลหมวดงานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอมูลหมวดการสัมภาษณ เปนตน
2. การวิเคราะหขอมูลในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เปนการนําขอมูลที่ไดมาวิเ คราะหเนื้อหาสาระใน
ประเด็นหรือเรื่องนั้นๆ
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ผลการศึกษา

ผลจากการศึกษาขอมูลในงานวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ใ นการดําเนินงานดานการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
เทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา” แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาปญหา และอุปสรรค ที่สง ผลตอผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานดานการจายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุของเทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานดานการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
เทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
1. ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรค ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานดานการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ของเทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ทั้ง 7 ดาน ดังนี้ 1) ดานการสํารวจคุณสมบัติผสู ูงอายุ ผล
การดําเนินงานพบวา การจัดทําแบบสํารวจประวัติผูสูงอายุท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยใชวิธีการสัมภาษณผูสูงอายุแตละราย ทําใหเกิดการลาชา
จํานวนบุคลากรที่ดําเนินการของเทศบาลบานถ้ําเกี่ยวกับการจายเบี้ยยังชีพมีไมเพียงพอ 2) ดานการคัดเลือกและขอ
อนุมัติผูสูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ผลการดําเนินงานพบวา การคัดเลือกและขออนุมัติผูสูงอายุรับเบี้ยยังชีพนั้น ทางเทศบาล
บานถ้ําพยายามทําตามแนวทางของระเบียบทุกอยางทําใหก ารดําเนินงานของเทศบาลลาชา มีขอจํากัดของเรื่อง
ระยะเวลา ขั้ น ตอนและตามระเบี ยบกฎหมาย และจํา นวนผู สู ง อายุ มี จํา นวนมาก เจ า หน า ที่ ไ ม เ พี ยงพอตอ การ
ดําเนินการ 3) ดานการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุ ผลการดําเนินงานพบวา การจัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุนั้น
ทางเทศบาลตําบลบานถ้ํามีการทํางานที่ลาชา เจาหนาที่มีภาระงานมากเกินไป ทางผูนําหมูบานขาดการประสานงาน
และไมคอยใหความรวมมืออยางเต็มที่ และดําเนินกานตามขอจํากัดของระเบียบกฎหมายและตามแนวทางทาง 4)
ดานการขออนุมัติเ ปลี่ยนแปลงผูสูงอายุรับ เบี้ยยัง ชีพ ผลการดําเนินงานพบวา มีขั้นตอนที่ยุงยาก มีขอจํากัดของ
ระเบียบกฎหมาย จํากัดดวยเรื่องของเวลา บางครั้งเจาหนาที่ตองพิจารณา และเอกสารของผูสูงอายุไมครบ สงไมตาม
กําหนด ทําใหเกิดขอผิดพลาด 5) ดานการเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผลการดําเนินงาน พบวา มีขอจํากัดของ
ระเบียบกฎหมาย ความตองการและความเหมาะสมของผูสูงอายุของแตละคนแตกตางกัน โดยสวนมากเปนการจาย
ดวยเงินสด ไมเกินวันที่ 10 ของทุกเดือน จําเปนตองใชเจาหนาที่ในการจายเบี้ยหมูบานละ 2 คน ตอ 12 หมูบาน รวม
24 คน ทําใหเสียเวลาของงานกองอื่นๆดวย 6) ดานการติดตามผลการจายเบี้ยยังชีพ ผลการดําเนินงาน พบวา การ
ติดตามผลการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุวาผูสูงอายุของเจาหนาที่มีทุกเดือนแตลาชา บางครั้งแกปญหาที่เกิดขึ้นไมทัน
ตามเวลาที่กําหนด เนื่องจากเจาหนาที่มีไมเพียงพอ ภาระงานในหนาที่ม ากเกินไป เจาหนาที่และผูนํายังไมคอยให
ความสําคัญกับการใหคําปรึกษาแนะนําและรวมกันพิจารณาใหความชวยเหลือในปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และ 7)
การจัดทํารายงานรายชื่อผูสูงอายุ ผลการดําเนินงานพบวา การจัดทํารายงานรายชื่อผูสูงอายุที่ไดรับการคัดเลือกให
ไดรับเบีย้ ยังชีพใหประชาชนรับทราบบางแตไมตอเนื่อง โดยวิธีการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุที่ไดรับการคัดเลือก
และผูสูงอายุสํารองติดประกาศใหทราบโดยทั่วกันแตไมมีการแจกใหกับหมูบาน หรือบางครั้งมีการแจกแตผูนําไมมี
การประชาสัมพันธตอในหมูบาน
2. ผลการศึก ษาแนวทางในการเพิ่ม ผลสัม ฤทธิ์ใ นการดําเนิ นงานดานการจา ยเบี้ย ยัง ชีพ ผูสูง อายุของ
เทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาทั้ง 7 ดาน ดังนี้ 1) ดานการสํารวจคุณสมบัติผูสูงอายุพบวา ควร
มีการจัดทําแบบสํารวจประวัติผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลบานถ้ํา
อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยมีการจัดทําแผน ขั้นตอนการทํางานอยางชัดเจน สรรหาบุคลากรที่ทําหนาที่ให
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เพียงพอต่อการดาเนินการ 2) ด้านการคัดเลือกและขออนุมัติผู้สูงอายุรับเบีย้ ยังชีพพบว่า ควรดาเนินตามแนวทางของ
ระเบียบทุกอย่างทาให้การดาเนินงานของเทศบาล แต่ควรที่ก ารคณะกรรมการคัดเลือกหลายคน ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย สรรหาบุคลากรที่ทาหน้าที่ให้เพียงพอต่อการดาเนินการ และแบ่งเขตการดาเนินการเพื่อ สะดวก
ต่อการดาเนินการ 3) ด้านการจัดทาทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุ พ บว่า ควรมีก ารจัดทาแผน ขั้นตอนการทางานอย่าง
ชัดเจน แบ่งหน้าที่ผู้ดาเนินการอย่างชัดเจน ขอความร่วมมือและทาความเข้าใจกับผู้นาหมู่บ้านเพื่อได้รับความร่วมมือ
อย่างเต็มที่ และดาเนินกานตามข้อจากัดของระเบียบกฎหมายและตามแนวทางทาง 4) ด้านการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
ผู้สูง อายุรั บ เบี้ยยัง ชีพพบว่า ควรมีการจัดทาแผน ขั้นตอนการทางานอย่างชัดเจน สรรหาบุคลากรที่ทาหน้าที่ใ ห้
เพียงพอต่อการดาเนินการ 5) ด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พบว่า ควรดาเนินการตามข้อจากัดของระเบียบ
กฎหมาย แต่ควรมีแนวทางในกาหนดเวลา และขั้นตอนอย่างชัดเจน กาหนดวันในการเบิกจ่ายอย่างเจน และมีตาราง
การเบิกจ่ายล่วงหน้าเป็นปี 6) ด้านการติดตามผลการจ่ายพบว่า ควรมีการติดตามผลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่า
ผู้สูงอายุของเจ้าหน้าที่มีทุกเดือนตามกาหนดเวลาสรรหาบุคลากรที่ทาหน้าที่ให้เพียงพอต่อการดาเนินการ เจ้าหน้าที่
และผู้นายังควรให้ความสาคัญกับการให้คาปรึกษาแนะนาและร่วมกันพิจารณาให้ความช่วยเหลือในปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้น และ 7) การจัดทารายงานรายชื่อผู้สูงอายุ พบว่า การจัดทารายงานรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดเลือกให้
ได้รับเบี้ยยังชีพให้ประชาชนรับทราบบ้างอย่างต่อเนื่อง โดยวิธกี ารจัดทาทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดเลือก
และผู้สูงอายุสารองติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน มีการแจกให้กับหมู่บ้าน และการประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน
นอกเหนือจากแนวทางข้างต้นที่ได้จากการสัมภาษณ์เ ชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่ม ผู้วจิ ัยมีแนวทางเพิ่มเติม
คือจากการที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่วิจัย พบว่า หน่วยงานภาครัฐ จัดกิจกรรม/โครงการ/สนับสนุนและส่งเสริม งานดูแล
ผู้สูงอายุด้านต่าง ๆ ในแต่ละกิจกรรม ดาเนินไปในลักษณะแยกส่วนหากแต่ความเป็นจริงยังมีปัญหาเชิงระบบอื่น ๆ
เกี่ยวกับผู้สูงอายุที่กาลังรอคอยการแก้ไขอย่างจริงจังควรให้มีการบูรณาการจากท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรของรัฐ อย่าง
เป็นระบบและมีการบูรณาการเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคมที่ดไี ปพร้อม ๆ กัน โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน จากปัญหา จากความต้องการ เนื่องจากชุมชนเป็นผู้ใกล้ชิดผู้สูงอายุมากที่สุดและสามารถดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สรุปผลและอภิปรายผล
ผู้วิจัยนาเสนอสรุปผลเป็น 2 ส่วนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้
1. สรุปผลการศึกษาปัญหา และอุปสรรค ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูง อายุของเทศบาลตาบลบ้านถ้า อาเภอดอกคาใต้ จัง หวัดพะเยา ทั้ง 7 ด้าน ดัง นี้ 1) ด้านการสารวจคุณสมบัติ
ผู้สูงอายุ ผลการดาเนินงานพบว่า การจัดทาแบบสารวจประวัติผู้สูงอายุ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับเบี้ยยัง ชีพ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลบ้านถ้า อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุแต่ละราย ทาให้
เกิดการล่าช้า จานวนบุคลากรที่ดาเนินการของเทศบาลบ้านถ้าเกี่ยวกับการจ่ายเบีย้ ยังชีพมีไม่เพียงพอ 2) ด้านการ
คัดเลือกและขออนุมัติผู้สูงอายุรับเบีย้ ยังชีพ ผลการดาเนินงานพบว่า การคัดเลือกและขออนุมัติผู้สูงอายุรับเบีย้ ยังชีพ
นั้น ทางเทศบาลบ้านถ้าพยายามทาตามแนวทางของระเบียบทุก อย่างทาให้ก ารดาเนินงานของเทศบาลล่าช้า มี
ข้อจากัดของเรื่องระยะเวลา ขั้นตอนและตามระเบียบกฎหมาย และจานวนผู้สูงอายุมีจานวนมาก เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
ต่อการดาเนินการ 3) ด้านการจัดทาทะเบียนรายชื่อผู้สูง อายุ ผลการดาเนินงานพบว่า การจัดทาทะเบียนรายชื่อ
ผู้สูงอายุนั้น ทางเทศบาลตาบลบ้านถ้ามีการทางานที่ลา่ ช้า เจ้าหน้าที่มีภาระงานมากเกินไป ทางผู้นาหมู่บ้านขาดการ
ประสานงานและไม่ค่อยให้ความร่วมมืออย่างเต็ม ที่ และดาเนินกานตามข้อจากั ดของระเบียบกฎหมายและตาม
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แนวทางทาง 4) ด้านการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สูงอายุรั บ เบี้ยยังชีพ ผลการดาเนินงาน พบว่า มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก มี
ข้อจากัดของระเบียบกฎหมาย จากัดด้วยเรื่องของเวลา บางครั้งเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณา และเอกสารของผู้สูงอายุไม่
ครบ ส่งไม่ตามกาหนด ทาให้เกิดข้อผิดพลาด 5) ด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผลการดาเนินงานพบว่า มี
ข้อจากัดของระเบียบกฎหมาย ความต้องการและความเหมาะสมของผู้สูงอายุของแต่ละคนแตกต่างกัน โดยส่วนมาก
เป็นการจ่ายด้วยเงินสด ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน จาเป็นต้องใช้เจ้าหน้า ที่ในการจ่ายเบี้ยหมู่บ้านละ 2 คน ต่อ 12
หมู่ บ้า น รวม 24 คน ทาให้เ สี ยเวลาของงานกองอื่ น ๆ ด้ว ย 6) ด้ านการติ ดตามผลการจ่ า ยเบี้ ยยั ง ชี พ ผลการ
ดาเนินงานพบว่า การติดตามผลการจ่ายเบี้ยยัง ชีพ ผู้สูง อายุว่าผู้สูงอายุ ของเจ้าหน้าที่มีทุก เดือนแต่ล่าช้า บางครั้ง
แก้ปัญหาที่เกิดขึน้ ไม่ทันตามเวลาที่กาหนด เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ ภาระงานในหน้าที่มากเกินไป เจ้าหน้าที่
และผู้นายังไม่ค่อยให้ความสาคัญกับการให้คาปรึกษาแนะนาและร่วมกันพิจารณาให้ความช่วยเหลือในปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึน้ และ 7) การจัดทารายงานรายชื่อผู้สูงอายุ ผลการดาเนินงานพบว่า การจัดทารายงานรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับ
การคัดเลือกให้ไ ด้รับเบี้ยยังชีพให้ประชาชนรับทราบบ้างแต่ไม่ต่อเนื่อง โดยวิธีการจัดทาทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุที่
ได้รับการคัดเลือกและผู้สูงอายุสารองติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน แต่ไม่มีการแจกให้กับหมู่บ้าน หรือบางครั้งมีการ
แจกแต่ผู้นาไม่มีการประชาสัมพันธ์ต่อในหมู่บ้าน
2. ผลการศึก ษาแนวทางในการเพิ่ม ผลสัม ฤทธิ์ใ นการดาเนิ นงานด้านการจ่า ยเบี้ย ยัง ชีพ ผู้สูง อายุของ
เทศบาลตาบลบ้านถ้า อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยาทั้ง 7 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการสารวจคุณสมบัติผู้สูงอายุพบว่า ควร
มีการจัดทาแบบสารวจประวัติผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลบ้านถ้า
อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีการจัดทาแผน ขั้นตอนการทางานอย่างชัดเจน สรรหาบุคลากรที่ทาหน้าที่ใ ห้
เพียงพอต่อการดาเนินการ 2) ด้านการคัดเลือกและขออนุมัติผู้สูงอายุรับเบีย้ ยังชีพพบว่า ควรดาเนินตามแนวทางของ
ระเบียบทุกอย่างทาให้การดาเนินงานของเทศบาล แต่ควรมีการคณะกรรมการคัดเลือกเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย สรรหาบุคลากรที่ทาหน้าที่ให้เพียงพอต่อการดาเนินการ และแบ่งเขตการดาเนินการเพื่อ สะดวกต่อการ
ดาเนินการ 3) ด้านการจัดทาทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุ พบว่า ควรมี การจัดทาแผน ขั้นตอนการทางานอย่างชัดเจน
แบ่งหน้าที่ผู้ดาเนินการอย่างชัดเจน ขอความร่วมมือและทาความเข้าใจกับผู้นาหมู่บ้านเพื่อได้รับความร่วมมืออย่าง
เต็มที่ และดาเนินกานตามข้อจากั ดของระเบียบกฎหมายและตามแนวทางทาง 4) ด้านการขออนุมัติเ ปลี่ยนแปลง
ผู้สูง อายุรั บ เบี้ยยัง ชีพพบว่า ควรมีการจัดทาแผน ขั้นตอนการทางานอย่างชัดเจน สรรหาบุคลากรที่ทาหน้าที่ใ ห้
เพียงพอต่อการดาเนินการ 5) ด้านการเบิกจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุพบว่า ควรดาเนินการตามข้อจากัดของระเบียบ
กฎหมาย แต่ควรมีแนวทางในกาหนดเวลา และขั้นตอนอย่างชัดเจน กาหนดวัน เวลาในการเบิกจ่ายอย่างชัดเจน และมี
ตารางการเบิกจ่ายล่วงหน้าเป็น ปี 6) ด้านการติดตามผลการจ่าย พบว่า ควรมีก ารติดตามผลการจ่ายเบี้ยยัง ชีพ
ผู้สูงอายุวา่ ผู้สูงอายุของเจ้าหน้าที่มีทุกเดือนตามกาหนดเวลา สรรหาบุคลากรที่ทาหน้าที่ให้เพียงพอต่อการดาเนินการ
เจ้าหน้าที่และผู้นายังควรให้ความสาคัญกับการให้คาปรึกษาแนะนาและร่วมกันพิจารณาให้ความช่วยเหลือในปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และ 7) การจัดทารายงานรายชื่อผู้สูง อายุ พบว่า การจัดทารายงานรายชื่อผู้สูง อายุที่ได้รับการ
คัดเลือกให้ได้รับเบีย้ ยังชีพให้ประชาชนรับทราบบ้างอย่างต่อเนื่อง โดยวิธกี ารจัดทาทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับการ
คัดเลือกและผู้สูงอายุสารองติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน มีการแจกให้กับหมู่บ้าน และการประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน
การอภิปรายแนวทางในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาล
ตาบลบ้านถ้า อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา พบว่า แนวทางในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานด้านการจ่ายเบี้ย
ยังชีพ ผู้สูง อายุของเทศบาลตาบลบ้านถ้า อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยาทั้ง 7 ด้าน โดยภาพรวมพบว่า ควรมีการ
จัดทาแผน ขั้นตอนการทางานอย่างชัดเจน สรรหาบุคลากรที่ทาหน้าที่ให้เพียงพอต่อการดาเนินการ โดยดาเนินตาม
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แนวทางของระเบียบทุกอย่างทาให้การดาเนินงานของเทศบาล แต่ควรมีการคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาจานวน
มากขึ้น มีการแบ่งหน้าที่ และแบ่งเขตของเจ้าหน้าที่ในการดาเนินการเพื่อสะดวกต่อการดาเนินการ มีการขอความ
ร่วมมือและทาความเข้าใจกับผู้นาหมู่บ้านเพื่อได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ ควรมีแนวทางในกาหนดวัน เวลา และ
ขั้นตอนการจ่ายเบีย้ อย่างชัดเจน กาหนดวันในการเบิกจ่ายอย่างเจน และมีตารางการเบิกจ่ ายล่วงหน้าเป็นปี และที
สาคัญ จาเป็ นอย่า งยิ่ ง ควรมีก ารติด ตามผลการจ่า ยเบี้ย ยัง ชีพ ผู้สู ง อายุ ว่า ผู้สู ง อายุ ของเจ้า หน้ าที่ มีทุ ก เดือ นตาม
กาหนดเวลา เจ้าหน้าที่และผู้นายัง ควรให้ความสาคัญกั บการให้คาปรึก ษาแนะนาและร่วมกั น พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือในปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ และมีการจัดทารายงานรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเบีย้ ยังชีพให้
ประชาชนรับทราบบ้างอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการจัดทาทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดเลือกและผู้สูงอายุสารอง
ติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน มีการแจกให้กับหมู่บ้าน และการประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน ซึ่งผู้วิจัยสามารถอภิปราย
ผลกับแนวคิดในบทที่ 2 ซึ่งได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลบ้าน
ถ้า อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา ดังนี้ (1) ผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานด้านการจ่ายเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาล
เป็นประเด็นที่ผู้วจิ ัยกล่าวถึงและมีความเห็นว่าเป็นประเด็นหัวใจสาคัญเนื่องด้วยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
องค์กรจะประสบความสาเร็จจาเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการเช่น การศึกษาระเบียบกฎหมาย มีการ
วางแผน ทางนเป็นระบบ เน้นการทางานแบบมีส่วนร่วม (2) ประเด็นผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานด้านการจ่ายเบีย้ ยัง
ชีพ ผู้สูง อายุของเทศบาล ซึ่ง เป็นอีกประเด็นหนึ่ง ที่ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นประเด็ นหัวใจสาคัญอีก เช่นกั น เนื่องด้วยการ
ดาเนินงานดูแลผู้สูงอายุ เ ป็นการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ต้องการพึ่ง พาเป็นผู้สูงอายุที่เป็นมนุษย์ที่มีชีวิตมีการ
เปลี่ยนแปลงไม่คงที่ตลอดเวลาต้องการดูแลการช่วยเหลือการประคับประคองการสนับสนุนจึงมุ่งหวังให้เกิดการดูแล
ผู้สูงอายุให้เห็นถึงทิศทางการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ เช่น การสร้างความตระหนักให้กับผู้สูงอายุ ให้ความรู้และ
ความเข้าใจต่อผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น
โดยสอดคล้องกับ ธมนวรรณ ชุ่มเย็น (2556) ได้ศึกษาแนวทางการดาเนินงานจ่ายเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ มี
ผลการวิจั ยจ านวนหนึ่ ง ที่ ผู้วิ จัย เห็ นว่ าเกี่ย วข้ องและสอดคล้ องกั บ งานวิ จัย ของผู้ วิจั ยได้แ ก่ ควรเพิ่ ม บุ คคลากรที่
ปฏิบั ติง านเกี่ย วกับ การดาเนิ นงานให้เ พียงพอ และส่ ง เสริม ให้ บุคลากรมีค วามรู้ ความเข้า ใจ ในการปฏิ บัติ ง าน
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องเพราะการดาเนินงานดูแลผู้สูง อายุ ต้องมีจานวนบุคลากรมากและมีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้านในการให้คาแนะนา คาปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ ธนัตถ์วนันท์ เอียดพวง (2554) ได้ศกึ ษา
การประเมินโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์แทน จังหวัดนครนายก พบว่าต้องมีการ
ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อให้ และเบี้ยยังชีพที่ได้รับหากมีความเหมาะสมกับค่าใช้จ่ ายจริงก็จะทาให้ผู้สูงอายุ มี
สภาพความเป็นอยู่ที่ดขี นึ้ เพียงพอกับความต้องการของผู้สูงอายุในปัจจุบันที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ที่รับจริง อภิชัย
บวรปราโมทย์ (2553) ได้ศึกษาการจัดบริการสวัสดิก ารเบี้ยยัง ชีพ ผู้ สูง อายุ องค์ การบริหารส่ วนตาบลโพธิ์ทอง
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึก ษาการดาเนินการจัดบริการสวัสดิก ารเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุ
ปัญหาการจัดบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุ และข้ อเสนอแนะในการจัดบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ทอง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า 1. การจัดบริการสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ทองอาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด ด้านหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการใน
การพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุเพื่อรับสวัสดิการ โดยรวม พบว่า คณะกรรมการจะพิจารณาผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติอายุ
60 ปีขึ้นไป รองลงมา เป็นผู้ สูงอายุที่ยากจนไม่มีรายได้ แต่พักอาศัยอยู่กับบุตรหลานสาหรับวิธีการคัดเลือกผู้สูงอายุ
พบว่า ส่วนใหญ่คณะกรรมการจะจัดประชุมเฉพาะคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และขั้นตอนในการคัดเลือก พบว่ า
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โดยส่ว นใหญ่ คณะกรรมการไม่ มี การส ารวจข้ อมู ลความเป็ นอยู่ ของผู้ สูง อายุ เ ลย 2. ปั ญ หาในการดาเนิน การ
จัด บริ ก ารสวั สดิ ก ารเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ พบว่ า กระบวนการในการจัด สวั ส ดิก ารเบี้ย ยั ง ชีพ ผู้ สู ง อายุ ยั ง ไม่ ทั่ ว ถึ ง
งบประมาณกับสัดส่วนของผู้สูงอายุไม่สมดุลกัน ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ และประชาชนในการร่วม
ดาเนินการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ เนื่องจากมีการมอบหมายให้ผู้นาชุมชนเป็นผู้ดาเนินการและในการประชุมประชาคม
เพื่อคัดเลือกผู้รับสวัสดิการ บางครั้งไม่เคยมีการประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกผู้สูงอายุในการรับสวัสดิการ ผู้สูงอายุที่
ได้รับสวัสดิก ารส่วนใหญ่ถูกคัดเลือก โดยคณะกรรมการเท่ า นั้น ปัญหาในการเข้ าถึงบริก ารสวัสดิก ารเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ และปัญหาการขาดการประชาสัมพันธ์ในการดาเนินงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3. ข้อเสนอแนะในการ
จัดบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้ สูงอายุ พบว่ า รัฐควรให้ท้องถิ่นเป็น ผู้กาหนดหลักเกณฑ์ เพิ่มเติม ในการพิจารณา
คัดเลือกผู้สูงอายุ เพื่อรับสวัสดิการเบี้ ยยังชีพ และกระบวนการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูง ควรแจกเบีย้ ยังชีพทุกเดือนไม่ควร
เพิ่มจานวนเบี้ยยังชีพ แต่ควรเพิ่มจานวนผู้ที่ได้รับสวัสดิการส่วนการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับ ควรจ่ายให้โดยตรง
กับผู้สูงอายุเท่านั้น
กล่าวโดยสรุป ปัญหา และอุปสรรค ในการดาเนินงานด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตาบล
บ้านถ้าอาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา ฐานความคิดเบือ้ งต้นสอดคล้องกับผลการวิจัยที่กล่าวมานะดับหนึ่ง โดยมีนัย
ว่าการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหน่วยงานต้องมีการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรมภายในชุมชน ในส่วนของทางด้านเจ้าหน้าที่จะต้องให้ความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ เช่น การนา
เบีย้ ยังชีพไปมอบให้ผู้สูงอายุถึงบ้าน การดูแลเอาใจใส่ การพูดคุยสนทนา การสร้างความไว้วางใจ อีกทั้งหน่วยงานยัง
ถือเป็นแกนนาสาคัญในการเสริมสร้างความรักและความเข้าใจให้แก่คนในครอบครับได้ดูแลผู้สูงอายุไปตราบจนวาระ
สุดท้ายของชีวิต การขึน้ ทะเบียนผู้สูงอายุได้ครอบคลุมและครบถ้วน ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพก็ตรงตามกาหนดเวลา
และครบถ้วนตามจานวน และการเจ้าหน้าที่ก็ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และ ให้คาปรึกษา และแนะนาเป็น
อย่างดี เพื่อเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานด้านการจ่ายเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้
ควรนาข้อมูล ที่ไ ด้จากการศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ใ นการดาเนินงานด้านการจ่ายเบี้ยยัง ชีพ ผู้สูง อายุของ
เทศบาลตาบลบ้านถ้า อาเภอดอกคาใต้ จัง หวัดพะเยา ไปใช้ เ ป็นแนวทางในการพัฒนาในการจ่ายเบี้ยยัง ชีพ ของ
ผู้สูงอายุ ทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย การสารวจคุณสมบัติผู้สูงอายุ การคัดเลือกและขออนุมัติผู้สูงอายุรับเบีย้ ยังชีพ การ
จัดทาทะเบียนรายชื่อสูงอายุ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สูงอายุรับเบีย้ ยังชีพ การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การ
ติดตามผลการจ่ายเบีย้ ยังชีพ และการรายงานผลการดาเนินงานด้านการจ่ายเบีย้ ผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ในการ
ดาเนินงานการแจกเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุมากยิ่งขึน้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาประเมินผลการดาเนินงานเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุ ของเทศบาลตาบลบ้านถ้า อาเภอดอกคาใต้
จังหวัดพะเยา
2. การศึกษาประสิทธิผลขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการเบี้ยยัง ชีพผู้สูง อายุ กรณีศึกษา
จังหวัดพะเยา
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พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในตําบลแมกา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
The behavior of people on the solid waste management in Maeka Subdistrict
Municipality Phayao
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การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาผลการดําเนินของโครงการการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
พื้นที่ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ตําบลแม
กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใชศึกษาคือประชาชนในพื้นที่ตําบลแมกาที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป จาก
จํานวน 14,103 คน (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2562) โดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan)
โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% คํานวณไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 374 คน โดยไดเก็บขอมูลทั้งสิ้น 390 คน
โดยการสุมตัวอยางโดยบัง เอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามแบบปลายปด
และปลายเปด สถิติ ที่ใ ชใ นการวิเ คราะห คาความถี่ คาร อยละ (percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) เพื่อใชในการวิเคราะห
ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในตําบลแมกา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา หลังการดําเนินโครงการ “พะเยา สะอาด นาอยู” เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด
พะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมาก ดานการนํากลับมาใชใ หม รองลงมา
ไดแกดานการลดการเกิดขยะมูลฝอยและดานการคัดแยกขยะมูลฝอย ปจจัยสูความสําเร็จของกระบวนการจัดการ
ขยะมูลฝอย หลังการดําเนินโครงการ “พะเยา สะอาด นาอยู” เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด
พะเยา ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2562 โดยภาพรวมมีก ารปฏิบัติอยูใ นระดับมาก ดานกระบวนการมีสวนรว ม
รองลงมา ดานการจัดองคกรและการบริหารงานที่ดี ดานภาวะความเปนผูนํา ดานการสื่อสารและดานการสนับสนุน
จากภาคีเครือขาย ขอเสนอแนะจากการศึกษาคือควรมีการอบรมใหความรูเพิ่มเติมแกประชาชน เพื่อนําขยะกลับมาใช
ใหมและลดการเกิดขยะเพิ่มขึ้นในพื้นที่และสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นในการวางแผนการดําเนิน
โครงการเนื่องดวยสภาพปญหาของการเกิดปญหาขยะนั้น ตางพื้นที่ตางชุม ชน ยอมมีก ารเกิดปญหาและปจจัยที่
ตางกัน
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คําสําคัญ: พฤติกรรม ขยะมูลฝอย

Abstract

The study titled "Solid-waste management behaviors of people in Mae Ka Subdistrict, Mueang District,
Phayao Province" has two objectives comprising: (1) to study the results of the solid waste management project of
people in Mae Ka Subdistrict, Mueang District, Phayao Province; and (2 ) to study the behaviors of waste
management in Mae Ka Subdistrict, Mueang District, Phayao Province. The population used in this study was
14,103 people in Mae Ka Subdistrict, aged 18 years and over (data as of March 2019). The sampling procedure
included using the prefabricated grid of Krejcie and Morgan and the confidence level set was at 95%, and the
target samples received were 374 people with a total of 390 data sets collected by accidental sampling. The tools
used in the study were closed- and open-ended questionnaires. The analysis process was done through the SPSS
computer software and the statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean, and standard
deviation.
Results of the study indicated that, overall, the solid-waste management behaviours of people in Mae
Ka Subdistrict, Mueang District, Phayao Province (after the implementation of the "Phayao Clean and Livable"
Project to drive the solid waste management in Phayao Province in 2019) is at a high level. This is especially in
terms of reuse, followed by the reduction of solid waste and the separation of solid waste. Regarding the factors
influencing the success of the solid waste management process, the overall picture was also at a high level, in
particular to the factor in terms of the people's participation, followed by the practical organization management
and administration, leadership, communication and support from network partners. From the results received, it
may be suggested that there should be training to educate people about waste management in order to promote
the recycling behaviours and to reduce waste in the area. Furthermore, the people should be encouraged to
participate in planning the project related to waste management, given that the waste problems and factors
influencing are different in each in community.
Keywords: Behavior, Garbage

บทนํา

ตามแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอและพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 และตามมาตรา 34/1 การเก็บ ขน และกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ของราชการสวนทองถิ่นใด ใหเปนหนาที่และอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น แต
ไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด และในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถิ่นจะมอบหมายใหแก
หนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นก็ไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้การมอบใหเอกชนดําเนินการหรือรวมดําเนินการดังกลาว มิใหถือวาเปนการรวม
ลงทุ น ตามกฎหมายว า ด ว ยการให เ อกชนร ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ แต ห ลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดดังกลาวตองคํานึงถึงหลักเกณฑตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของ
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รัฐประกอบดวย มาตรา 34/4 วรรคหนึ่ง กําหนดใหเ ปนหนาที่ของกรมสงเสริม การปกครองทองถิ่นที่จะเสนอแนะ
แนะนําและชวยเหลือราชการสวนทองถิ่นในการจัดทําแผนงานโครงการในการจัดทําแผนงานโครงการในการจัด การ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยซึ่งตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดและในกรณีที่มีความจําเปนตองไดรับการอุดหนุนจาก
งบประมาณแผนดินใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เสนอความเห็นในการขอจัดตั้งงบประมาณเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กรมควบคุมมลพิษ ,2559)
ในการดําเนินงานในสวนของจังหวัดพะเยานั้น ไดมีการวางแผนดําเนินงานในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่
มีประสิทธิภาพนั้น แบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะตนทาง คือ การลดปริมาณขยะและมีการคัดแยกขยะที่ครัวเรือน
สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ และสถานประกอบการ ระยะกลางทาง คือการเก็บและขนที่มีประสิทธิภาพ และ
ระยะปลายทาง คือ การจัดการขยะที่ถูกตองตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพและเทศบาลตําบลแมกา ไดมีการ
กําหนด ยุทธศาสตรพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนาสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการดานมลภาวะ เกี่ยวกับการกําจัดขยะ น้ําเสีย หมอกควัน เพื่อใหสอดคลองกับการ
ดําเนินงานของจังหวัดพะเยาโครงการ “พะเยา สะอาด นาอยู” เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด
พะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใตชื่อโครงการโครงการอบรมใหความรู เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ใน
ชุมชนตําบลแมกา(สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดพะเยา ,2561)
ดัง นั้นผูวิจัยไดตระหนัก ถึง พฤติก รรมการจัดการขยะมูลฝอย เปนประเด็นที่ไ มควรเพิก เฉย จึง ไดทําการ
วิเคราะหพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังการดําเนิน
โครงการ “พะเยา สะอาด นาอยู” เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคการศึกษา

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาผลการดําเนินของโครงการการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่ตําบลแมกา อําเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน

การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ได มีก ารกํา หนดสมุติ ฐ าน 2 ประการ 1. ความรูค วามเข าใจเกี่ย วกั บการจัด การขยะมู ลฝอยมีค วามสั ม พั นธ กั บ
พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย 2. การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย ภายใตกรอบแนวคิด
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การรับรูขอมูลขาวสารและความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย

พฤติ ก รรมในการจัดการขยะมู ลฝอย
ตามหลักการกําจัดขยะภายใตหลัก 3
Rs คือ
1.REDUCE(การใชนอย)
2.REUSE(การใชซ้ํา)
3.RECYCLE(นํากลับมาใชใหม)

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
หลัก 3Rs
R: Reduce คือ ลดการใช มิไดหมายความวา “หามใช” แตใหคิดกอนใชใหใชตามความจําเปนหลีกเลี่ยง
การใชอยางฟุมเฟอย ทําใหปริมาณขยะมูลฝอยลดลง
R: Reuse คือ การใชซ้ํา เปนแนวคิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา โดยการ นําสินคาหรือผลิตภัณฑที่ใชงาน
แลว กลับมาใชอีกใหคุมคา เชน การใชกระดาษสองหนา การประดิษฐส่งิ ของจากเศษวัสดุ
R: Recycle คือ การนําหรือเลือกใชทรัพยากรที่สามารถนํากลับมารีไซเคิล หรือนํากลับมาใชใหม เปนการ
ลดการใชทรัพยากรในธรรมชาติจําพวกตนไม แรธาตุตาง ๆ เชน ทราย เหล็ก อลูมิเนียม ซึ่งทรัพยากรเหลานี้ สามารถ
นํามารีไซเคิลไดยกตัวอยางเชน เศษกระดาษสามารถนําไปรีไซเคิลกลับมาใชเปนกลองหรือถุงกระดาษ การนําแกว
หรือพลาสติกมาหลอมใชใหมเปนขวด ภาชนะใสของ หรือเครื่องใชอื่น ๆ ฝากระปองน้ําอัดลมก็สามารถนํามาหลอมใช
ใหมหรือนํามาบริจาคเพื่อทําขาเทียมให กับคนพิการได

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา”
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชศึก ษาคือประชาชนในพื้นที่ตําบลแมกาที่มีอายุตั้ง แต 18 ปขึ้นไป
จํานวน 14,103 คน (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2562) โดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan)
โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 374 คน โดยไดเก็บขอมูลทั้งสิ้น 390 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบปลายปด และปลายเปด
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสุมตัวอยางโดยบังเอิญ (accidental sampling)
การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยนี้โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) เพื่อใชในการ
วิเคราะห สถิติที่ใชในการวิเคราะห คาความถี่ คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
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ผลการศึกษา

จากการศึก ษาพบวา ประชาชนในพื้นที่เ ทศบาลตําบลแมก าที่ ตอบแบบสอบถามส วนใหญเ ปนเพศหญิ ง
จํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 65.6 จําแนกตามอายุอยูในชวงอายุ 18-25 ป จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 34.1
จําแนกตามระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึก ษาหรือต่ํากวา จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 31.5 จําแนกตาม
อาชีพ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ชาวสวน/ชาวไร จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 61.3 จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 5,000 – 10,000 บาท จํานวน 371 คน คิดเปนรอยละ 95.1 จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน
จํานวน 315 คน คิดเปนรอยละ 80.8 จําแนกตามปริม าณขยะที่เ กิ ดขึ้นในครัว เรือนที่ตองกําจัด ตอวัน จํานวน 1
กิโลกรัมตอวัน จํานวน 258 คน คิดเปนรอยละ 66.2 จําแนกตามความถี่ในการคัดแยกขยะ นาน ๆ ครั้ง จํานวน 207
คน คิดเปนรอยละ 53.1 จําแนกตามจํานวนประเภทขยะในแตละวัน เปนขยะทั่วไป จํานวน 326 คน คิดเปนรอยละ
83.6 จําแนกตามการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการ “พะเยา สะอาด นาอยู” ไดรับขอมูลขาวสาร จํานวน 348
คน คิดเปนรอยละ 89.2
1. พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาหลังการดําเนิน
โครงการ “พะเยา สะอาด นาอยู” เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา ดานที่มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยดังนี้ ดานการนํากลับมาใชใหม (x̄ = 4.15) รองลงมาไดแกดานการลดการเกิดขยะมูลฝอย
(x̄ = 4.12) และดานการคัดแยกขยะมูลฝอย (x̄ = 4.08) ตามลําดับ
1.1 ดานการนํากลับมาใชใ หม โดยภาพรวมเมื่อพิจารณาตามหัวขอที่เ กี่ยวของพบวามีระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด ในพฤติกรรมการเก็บขยะที่เปนวัสดุประเภทโลหะไวขาย ( x̄ = 4.21) รองมาพฤติกรรมการเก็บถุงพลาสติก
ที่ยังใชงานไดกลับนํามาใชใหม (x̄ = 4.21) และระดับการปฏิบัติมาก ในพฤติกรรมการนําขยะประเภทขวดพลาสติก
หรือขวดแกวกลับมาใชประโยชนใหมได (x̄ = 4.16) พฤติกรรมการเก็บขยะประเภทกลองกระดาษหรือหนังสือพิมพไว
ขายหรือนํากลับมาใชงานไดอีก (x̄ = 4.14) พฤติก รรมการใชวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใ หมไดอีก (x̄ = 4.10) และ
พฤติกรรมการนําวัสดุประเภทไมกลับมาใชงานไดอีก (x̄ = 4.07) ตามลําดับ
1.2 ดานการลดการเกิดขยะมูลฝอย ในภาพรวมอยูในระดับมีการปฏิบัติมาก (x̄ = 4.12) เมื่อพิจารณา
ตามหัวขอที่เกี่ยวของพบวามีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ในพฤติกรรมดานการใหคําแนะนําแกเพื่อนบานเพื่อใหชวยกัน
ลดขยะมูลฝอย (x̄ = 4.23) และระดับการปฏิบัติมาก ในพฤติกรรมดานการใหความรวมมือกันเปนอยางดีในการชวย
ลดขยะมูลฝอย (x̄ = 4.15) พฤติกรรมดานการเลือกใชถุงผาใสสิ่งของใบเดียวมากกวาถุงพลาสติกใบเล็กหลาย ๆ ใบ
(x̄ = 4.13) พฤติกรรมดานการเลือกซื้อสินคาที่ไมตองใชถุงพลาสติกเกินความจําเปน (x̄ = 4.11) พฤติกรรมดานการ
เลือกซื้อสินคาที่ไมกอใหเกิดขยะมากเกินความจําเปน (x̄ = 4.10) และพฤติกรรมดานการบอกกลาวใหสมาชิกภายใน
บานใหใชสินคาทีเ่ กิดขยะนอยที่สุด (x̄ = 4.09) ตามลําดับ
1.3 ดานการคัดแยกขยะมูลฝอย ในภาพรวมอยูใ นระดับมีการปฏิบัติมาก (x̄ = 4.08) เมื่อพิจารณาตาม
หัวขอที่เกี่ยวของพบวามีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ในพฤติกรรมการการคัดแยกขยะประเภทวัสดุพลาสติกกอนทิ้งลง
ในถังขยะ (x̄ = 4.21) และระดับการปฏิบัติมาก ในพฤติกรรมครอบครัวมีการคัดแยกขยะเปยก ขยะแหงออกจากกัน
(x̄ = 4.11) และพฤติกรรมการทิ้งขยะเปยกจะตองมีภาชนะรองรับเสมอ (x̄ = 3.92) ตามลําดับ
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2.ปจจัยสูความสําเร็จของกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย หลังการดําเนินโครงการ “พะเยา สะอาด นาอยู”
เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา ดานที่มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยดังนี้ ดาน
กระบวนการมีสวนรวม ( x̄ = 4.15) รองลงมาดานการจัดองคกรและการบริหารงานที่ดี (x̄ = 4.15) ดานภาวะความ
เปนผูนํา (x̄ = 4.12) ดานการสื่อสาร (x̄ = 4.09) และดานการสนับสนุนจากภาคีเครือขาย (x̄ = 4.06) ตามลําดับ
2.1 ดานกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยดานกระบวนการมีสวนรวม ในภาพรวมอยูในระดับ มีการปฏิบัติ
มาก (x̄ = 4.15) เมื่อพิจารณาตามหัวขอที่เกี่ยวของพบวามีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ปจจัยในดานการมีสวนรวมใน
การประชุม/วางแผนการจัดการขยะครัวเรือนในชุมชน (x̄ = 4.23) และระดับการปฏิบัติมาก ปจจัยในดานการมีสวน
รวมในการคัดแยกขยะครัวเรือนแลวนําไปขายเพื่อเพิ่มรายได (x̄ = 4.15) ปจจัยในดานการมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติง านของผูที่เ กี่ยวของ (x̄ = 4.13) และการมีสวนรวมในการรับรูขอมูล
ขาวสาร และเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะครัวเรือนประชาสัมพันธ (x̄ = 4.09) ตามลําดับ
2.2 ดานการจัดองคกรและการบริหารงานที่ดี ในภาพรวมอยูใ นระดับมีการปฏิบัติมาก (x̄ = 4.15) เมื่อ
พิจารณาตามหัวขอที่เกี่ยวของพบวามีระดับการปฏิบัติมาก ปจจัยในดานการมีขอตกลงรวมการจัดการขยะครัวเรือน
ของชุมชน (x̄ = 4.20) ปจจัยในดานการมีคณะกรรมการชุมชนในการจัดการขยะครัวเรือน (x̄ = 4.16) ปจจัยในดาน
การมีแผนดําเนินงานที่ชัดเจน (x̄ = 4.15) และการมีศูนยประสานงานการจัดการขยะครัวเรือน (x̄ = 4.10) ตามลําดับ
2.3 ดานภาวะความเปนผูนํา ในภาพรวมอยูในระดับมีการปฏิบัติมาก (x̄ = 4.12) เมื่อพิจารณาตามหัวขอที่
เกี่ยวของพบวามีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ปจจัยในดานผูน ําชุมชนเปนผูที่ทํางานโดยยึดหลักประชาธิปไตย (x̄ = 4.21)
และระดับการปฏิบัติมาก ปจจัยในดานผูนําชุมชนเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการ (x̄ = 4.17) ปจจัในดาน
ผูนําชุม ชนเป นผูที่ทํางานโดยไมหวัง ผลตอบแทน (x̄ = 4.16) และปจจัยในดานผูนําชุม ชน เปนนัก ประชาสัม พัน ธ
(x̄ = 4.08) ตามลําดับ
2.4 ดา นการสื่อ สาร ในภาพรวมอยูใ นระดั บมี ก ารปฏิบั ติม าก (x̄ = 4.09) เมื่อ พิจ ารณาตามหั วข อ ที่
เกี่ยวของพบวามีระดับการปฏิบัติมาก ปจจัยในดานการมีเสียงตามสาย/รถขยายเสียง ทําใหเกิดความสําเร็จในการ
จัดการขยะครัว เรือน (x̄ = 4.11) ปจจัยในดานการมีปายประชาสัม พันธทํ าใหเ กิ ดความสํ าเร็จในการจัด การขยะ
ครัวเรือน (x̄ = 4.10) และปจจัยในดานการประชุม ทําใหเ กิดความสําเร็จในการจัดการขยะครัวเรือน (x̄ = 4.06)
ตามลําดับ
2.5 ดานการสนับสนุนจากภาคีเครือขาย ในภาพรวมอยูในระดับมีการปฏิบัติมาก (x̄ = 4.06) เมื่อพิจารณา
ตามหัวขอที่เกี่ยวของพบวามีระดับการปฏิบัติมาก ปจจัยในดานหนวยงานในจังหวัดพะเยามีโครงการจัดการขยะใน
ครัวเรือน (x̄ = 4.14) ปจจัยในดานสถานบันการศึกษามีการใหความรูอยางตอเนื่อง (x̄ = 4.11) ปจจัยในดาน เทศบาล
ตําบลแมก ามีสิ่ง สนับสนุนในการจัดการขยะครัวเรือน (x̄ = 4.07) และปจจัยในดานภาคเอกชน/องคก รอื่น ๆ มี
โครงการสนับสนุนการจัดการขยะครัวเรือน (x̄ = 3.92) ตามลําดับ
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สรุปผลและอภิปรายผล

การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา”
สามารถอภิปรายผลการวิจัยตาม วัตถุประสงคการวิจัยดังนี้
1.เพื่อศึกษาพฤติก รรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตําบลแมก า อําเภอเมือง จัง หวัดพะเยา
ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งผล
การศึกษาครั้งนี้ พบวาพฤติกรรมภาพรวมการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตําบลแมกา มีก ารปฏิบัติอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา ดานที่มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยดังนี้ ดานการนํากลับมาใช
ใหม รองลงมาไดแกด านการลดการเกิดขยะมูลฝอยและดานการคัดแยกขยะมูลฝอย ตามลําดับ สอดคลองกั บ
ผลการวิจัยของ พรรณา แลสันกลาง (2555) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการจัดการจัดการมูลฝอยของประชาชนในเขต
เทศบาลตํ าบลแมปม อํา เภอเมือง จัง หวัดพะเยา พบวาพฤติก รรมการจั ดการขยะมูลฝอยอยูใ นระดับ มาก เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีพฤติก รรมการจัดการขยะมูลฝอย มากที่สุด คือ ดานการนํากลับมาใชใ หม
รองลงมาคือ ดานการลดการเกิดขยะมูลฝอย และดานการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยในการนํากลับมาใชใหม ประชาชน
เลือกขยะประเภทกลองกระดาษหรือหนังสือพิมพเ ก็บไวขาย หรือนํากลับมาใชไดอีก ในดานการลดการเกิดขยะมูล
ฝอยประชาชนเลือกใชถุงพลาสติกใสสิ่งของใบใหญเพียงใบเดียวมากกวาใบเล็กหลาย ๆ ใบ และในดานการคัดแยก
ขยะมูลฝอย ประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรม การคัดแยกขยะประเภทวัสดุพลาสติกกอนทิ้งในถังขยะ
2.เพื่อศึกษาผลการดําเนินของโครงการการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่ตําบลแมกา อําเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบวาหลัง การดําเนินของโครงการการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่
ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้พบวาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา ดานที่มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยดังนี้ ดานกระบวนการมีสวน
รวม รองลงมาดานการจัดองคก รและการบริหารงานที่ดี ดานภาวะความเปนผูนํา ดานการสื่อสารและดานการ
สนับสนุนจากภาคีเครือขาย ตามลําดับ สอดคลองกับผลการวิจัยของ วรชาติ หลอเตา (2556) ไดศึกษาเรื่อง การมี
สวนรวมในการกําจัดขยะมูลฝอยของประชาชนในตําบลแมใส อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวาประชาชนมีสวนรวมใน
การจัด การขยะตางกัน และประชชาชนที่รับรูขาวสารมากจะมีสวนรวมในการจัดการขยะมากกวาประชาชนที่ไดรับ
ขาวสารนอยสภาพปญหาของขยะชุมชน ไดแก ชุมชนไมมีที่ทิ้งขยะ ไมมีรถจัดเก็บขยะ ขาดความรูในการกําจัดขยะที่ถูก
วิธี ขาดจิตสํานึกในการจัดการขยะและขาดการรับทราบขอมูลขาวสารดานการจัดการขยะ
ขอเสนอแนะ
ควรมีการอบรมใหความรูเพิ่มเติมแกประชาชนใหมากขึ้น และการสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
มากขึ้นในการวางแผนการดําเนินโครงการ เนื่องดวยสภาพปญหาของการเกิดปญหาขยะนั้น ตางพื้นที่ตางชุมชน ยอม
มีการเกิดปญหาและปจจัยที่ตางกัน

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ดร.สุรเชษฐ ชิระมณี
อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแกไข จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สมบูรณ
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ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน ในการตรวจเครื่องมือวิจัยใหคําแนะนําปรับปรุงเนื้อหาของเครื่องมือ ที่ใ ช
เพื่ อใหมี ความสมบูร ณ ยิ่ง ขึ้น ตลอดจนคณาจารยห ลัก สูต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านโยบาย
สาธารณะ ที่ไดประสิทธิ์ประสาทความรู และประสบการณตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ขอบคุณประชาชนในพื้นที่ ตําบล
แมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่กรุณาใหขอมูลอันเปนประโยชนตอการศึกษาในครัง้ นี้
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การใชการวิเคราะหองคประกอบเพื่อเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการ
ที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาและการใชบริการของผูบริโภคของหางสรรพสินคา
ทองถิ่นและศูนยการคาแหงใหม ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
The Use of Factor Analysis to Compare Service Marketing Mix Affecting the
Purchase Decision of Products and Services Between the Consumers of Local
Department Store and Those of the New Shopping Center in Mueang District,
Phayao Province
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Pemika Tharatipayakul1* and Weerapong Kitiwong2
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินคาและใชบริการของผูบริโภคของหางสรรพสินคาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ภายหลังจากการเปด
ของศูนยการคาแหงใหมโดยการใชการวิเคราะหองคประกอบ ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก
ผูบริโ ภคที่ม าใชบริก ารหางสรรพสินคาทองถิ่น และ ศูนยการคาแหง ใหม เก็บ ขอ มูลโดยใชแบบสอบถาม และมี
แบบสอบถามที่ใ ชไ ด จํานวน 380 ชุด จากทั้ง หมด 385 ชุด (98.7%) วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาไดแก
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย การวิเคราะหองคประกอบ และ T-test
ผลการศึกษาพบวา กลุมผูบริโภคศูนยการคาแหงใหม และหางสรรพสินคาทองถิ่นเปนกลุมเดียวกันกลาวคือ
ผูบริโภคที่ใชบริการทั้งสองหาง สวนใหญเปนกลุมนักเรียน นักศึกษา และพนักงานบริษัทเอกชน อายุระหวาง 18-24 ป
มีรายไดตอเดือนไมเกิน 14,999 บาท โดยจะไปใชบริการอยางนอย 2 ครั้งตอเดือน ในวันศุกร เสาร และอาทิตย ในชวง
เวลาตั้งแต 10.00 น. ไปจนถึง 20.00 น. โดยชวงเวลาทีค่ นสวนใหญไปใชบริการคือ 16.00 น. – 20.00 น. โดยเดินทาง
มาใชบริการกับเพื่อน เพื่อมาเลือกซื้อสินคาอุปโภค สินคาบริโภค ซึ่งจะซื้อสินคาไมเกิน 1,000 บาทตอครั้ง โดยจาย
เปนเงินสด จากการสกัดปจจัย พบวาสามารถจัดกลุมปจจัยออกเปน 3 กลุม ดังนี้ (1) การสงเสริมการขายและความ
หลากหลายของสินคา (2) ระบบสัญจรและสิ่งอํานวยความสะดวกและ(3) สถานที่ โดยการสงเสริมการขายมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคมากที่สุด นอกจากนี้ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกหางสรรพสินคาที่
ตางกัน ไดแก ที่จอดรถเพียงพอและสะดวกสบาย ระยะทางระหวางบานและสถานที่ซื้อสินคา บัตรสมาชิกและสถานที่
เหมาะกับการพักผอนหยอนใจและทํากิจกรรมครอบครัว และการโฆษณาผานสื่อ
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คําสําคัญ: การวิเคราะหองคประกอบ สวนผสมการตลาด หางสรรพสินคาทองถิ่น ศูนยการคา พะเยา

Abstract

The objective of this independent study is to study and to compare factors affecting consumer behavior
of consumers of the department stores in Muang District, Phayao Province after the opening of the new shopping
center. The population and the sample of this study are the consumers of the shopping center and the consumers
of the local department store. The data were collected by using questionnaires and the usable questionnaires
were 380 of 385 (98.7%). The data analyses were done by using descriptive statistics, e.g., frequency, percent,
and mean, factor analysis and T-test.
The results of the study found that the consumers of the shopping center and those of the local department
store are the same group. The consumers of each department are mostly students and private company employees
whose ages are between 18-24 years and their monthly incomes are not more than 14,999 baht. They go to the
department store at least two times a month and usually during 16.00 – 20.00. Their accompanies are friends.
Their purpose is to buy consumer goods and the purchase amount is not more than 1,000 baht per time and pay
by cash. From factor analysis, it is found that factors are grouped into 3 factors which include (1) Sales promotion
and product variety, (2) traffic systems and facilities, and (3) place. The factor which has the most influence on
buying decision is the first factor. In addition, factors which lead to the different decision to choose different
department stores are the sufficiency and convenience of parking, the distance between a consumer’s home and
the department stores, membership cards, space for recreation and family activities, and advertising through
media.

Keywords: Factor analysis, Service marketing mix, Local department store, Shopping center, Phayao

บทนํา

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) มีแนวโนมเติบโตตอเนื่องในป พ.ศ. 2561 - 2563 ซึ่งเปนผลจาก
กําลังซื้อที่ปรับตัวขึ้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย การเติบโตของภาคทองเที่ยว และการขยายตัวของชุมชนเมือง
ในป 2560 ธุร กิจคาปลีก สมัยใหม ซึ่งเปนสวนหนึ่ง ของกิจกรรมคาสง คาปลีก มีมูลคาสูง ถึง 2.55 ลานลานบาท
คิดเปนสัดสวน 15% ของ GDP เปนอันดับสองรองจากอุตสาหกรรมการผลิตที่มีสัดสวน 27.4% (พูลสุข นิลกิจศรา
นนท, 2561)
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ที่มา: พูลสุข นิลกิจศรานนท (2561)
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ในประเทศไทยมีการเติบโตอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และเมืองหลัก
ตาง ๆ ที่มีความเปนสังคมเมืองสูง ซึ่งเปนผลจากนโยบายรัฐที่เปดโอกาสใหผูประกอบการตางชาติที่มีเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการทันสมัยเขามาลงทุนธุร กิจคาปลีกในไทยได และเปนผลจากความสามารถในการสรางลัก ษณะของ
รานคาใหตอบสนองความตองการของผูบริโ ภคได ซึ่ง ผู บริโ ภคมีก ารใชจายซื้อสินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ ม
อุปกรณตกแตงบานและของใชสวนบุคคลมากขึ้น มีผลใหรานคาปลีกสมัยใหมมีบทบาทเพิ่มขึ้นแทนรานคาปลีกดั้งเดิม
(พูลสุข นิลกิจศรานนท, 2561)
จากการเติบโตของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ทําใหผูประกอบการมีการลงทุนเพิ่มสาขาอยางตอเนื่อง เพื่อขยาย
กลุม ผูบริโ ภคทั้ง ในกรุงเทพฯ และเมืองหลักตาง ๆ รองรับโอกาสทางธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงของสัง คมเมืองที่
ขยายตัวออกสูรอบนอก นอกจากนี้ ผูประกอบการเริ่มใหความสําคัญกับการคาออนไลน เพื่อเพิ่มสัดสวนรายไดจาก
กิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ที่มีแนวโนมเติบโตขึ้น สงผลทําใหการแขงขันในธุรกิจนี้รุนแรงมากขึ้น
สภาวะแวดลอมการดําเนินกิจการของภาคธุรกิจมีแนวโนมตองเผชิญกับโจทยที่ทาทายมากขึ้น ผูประกอบการที่มี
โอกาสอยู ร อด จะต องมีก ารปรับ ตัว และไม หยุ ดนิ่ง ที่จ ะพั ฒนาจุด แข็ ง เพื่อ ตอบโจทย ผูบริ โ ภค ภายใต บริ บทการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมีแนวโนมเติบโตไดดีกวา
เศรษฐกิจ (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2561)
สําหรับจังหวัดพะเยา มีธุรกิจคาปลีกของทองถิ่นที่เปนที่รูจัก ไดแก หางสรรพสินคาทองถิ่น เริ่มตนดําเนิน
ธุรกิจแบบครอบครัว ผูบริโภคเกือบทั้งหมดอยูบริเวณใกลเคียง รูปแบบการบริหารไมทันสมัย ในชวงป 2537 ธุรกิจ
ประเภทหางสรรพสินคาไดรับความนิยมเปนอยางมาก ทางหางรวมกับรานคาที่อยูในละแวกเดียวกัน เชน รานคาสง
รานคาปลีกทั่วไป รานขายของชํา รวมกันตั้งเปนหางดีพารทเมนทสโตร ในป 2538 และตอมาในป 2549 กลุมของหาง
คาปลีกขนาดใหญ ไดขยายสาขาในจังหวัดพะเยา เปนประเภทหางคาปลีกคุมคา(ขนาดเล็ก) โดยกําหนดวัตถุประสงค
หลัก คือ “การใหบริการที่ไมมีใครทุมเทสําหรับลูกคาเหนือไปกวาเรา” นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจคาสงขนาดใหญ ไดเปด
สาขาที่จังหวัดพะเยา ซึ่งเปดบริการในป 2558 เปนศูนยคาสงที่รวบรวมสินคาไวมากมาย หลายประเภท เชน สินคา
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณตกแตงบาน ของใชสวนบุคคล ฯลฯ
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เศรษฐกิจของจัง หวัดพะเยาในป 2561 มีอัตราการขยายตัวอยูที่รอยละ 4.2 จากดานอุปทานที่ขยายตัว
รอยละ 4.7 ตามการขยายตัวของทุกภาคการผลิต ประกอบกับดานอุปสงคขยายตัวรอยละ 1.4 จากการใชจายของ
ภาครัฐ การบริโภคและการฟนตัวของการลงทุนภาคเอกชน (สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา, 2561)
การขยายตัวของเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยาจึงนําไปสูการขยายตัวของธุรกิจคาปลีก ธุรกิจคาสงขนาดใหญ
และหางสรรพสินคา ซึ่งจะเห็นไดวา ผูประกอบการรายเดิม ไดแก หางทองถิ่น และหางคาปลีกขนาดใหญ ไดปรับปรุง
สถานที่และรูปแบบให เ ปนหางสรรพสินคาที่ ทันสมัย สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโ ภคไดม ากที่สุ ด
ในขณะที่ผปู ระกอบการคาสงสาขาพะเยา ยังคงเนนการเปนศูนยคาสงที่รวบรวมสินคาไวมากมาย และในภาวะที่มีการ
แขงขันของรานคาปลีกคาสงสมัยใหมในจังหวัดพะเยา ในป 2561 บริษัทขนาดใหญแหงหนึ่ง ไดเปดศูนยการคา สาขา
พะเยา ภายใตแนวคิดที่ตองการใหเปนศูนยการคาที่รวมทุกความตองการของคนในพื้นที่ ออกแบบศูนยการคาใหมี
บรรยากาศของลานนารวมสมัย มี พื้นที่บริก ารพัก ผอนหย อนใจใหทุก ครอบครัว ไดเ ขามาใชเ วลารวมกัน ซึ่ง เป น
ทางเลือกใหกับผูบริโภคไดเขามาใชบริการมากขึ้น
ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาและ
การใชบริการของผูบริโภคของหางสรรพสินคาทองถิ่นและศูนยการคาแหงใหม โดยเลือกศึกษาผูบริโภคที่ใชบริการ
หางสรรพสินคาทองถิ่นแหงหนึ่ง และศูนยการคาแหงใหม ซึง่ ผลการศึกษานี้จะนําไปสูแนวทางในการวางแผนกลยุทธ
ของผูประกอบการ เพื่อสรางแนวทางการตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางสูงสุด
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูศึกษา ไดเลือกศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาและใชบริการ
ของผูบริโภค ดังนี้
ณัชชา ณีวัง (2549) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผูบริโภคตอการใหบริการของหางเทสโก โลตัส คุมคา
สาขาพะเยา ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคตอการใหบริการ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้ง
นี้ไดแกผูที่ไปใชบริการของหางเทสโก โลตัส คุมคา สาขาพะเยา ซึ่งไดมาดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ
จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป และ
สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง
เปนเพศชายและเพศหญิงจํานวนรอยละ 50 เทากัน มีอายุ ระหวาง 41 – 50 ป สวนมากรับราชการ รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 10,001 – 15,000 บาท การศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยในภาพรวมผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย
ดานผลิตภัณฑ คือ ความสะอาดของสินคาและชั้นวาง การจัดวางสินคาแยกเปนหมวดหมู รูปแบบของบรรจุภัณฑ
ทัน สมั ย สิ น ค ามี คุ ณ ภาพดี ไ มห มดอายุ ก ารใช ง านหรื อ เก า เก็ บ มี สิ นค า หลากหลายประเภท หลากหลายขนาด
หลากหลายตรายี่หอ ดานการจัดจําหนาย เวลาเปดปดและทําเลที่ตั้งมีความเหมาะสม สะดวกตอการมาใชบริการ
รูปแบบการจัดวางสินคาสวยงามเหมาะสม สามารถหาสินคาไดงาย ดานบุคคลหรือพนักงาน มีความสุภาพออนนอม
มีมนุษยสัมพันธและความเปนกันเอง ในดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพผูบริโภคเห็นดวยในความมี
ชื่อเสียงของหางฯ บรรยากาศ ความสวาง ความสะอาดมีความเหมาะสม รวมทั้งเห็นดวยในดานกระบวนการ การ
ใหบริการเปนไปดวยความถูกตอง ดานราคาสินคาและอาหารพบวาผูบริโภคไมแนใจวาจะมีราคาถูกกวารานคาทั่วไป
รวมถึง ไมแนใ จดานการสง เสริม การตลาดวามีก ารลดราคาสินคาในเทศกาลตาง ๆ หรือไม ดานปญหาจากการใช
บริการของหางฯ คือ สถานที่จอดรถคับแคบไมมีที่บังแดดและความลาชาในการชําระเงิน
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สมคิด แสงศรี (2550) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคหางเจริญ
ภัณฑ ซึ่งมีวัตถุประสงคเ พื่อศึก ษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคหางเจริญภัณ ฑ และเพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคหางเจริญภัณฑ กับปจจัยสวนบุคคล ดําเนินการศึกษาโดยการสุมตัวอยาง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling Technique) ใชตัวอยางที่จะเปนตัวแทนของประชากรทั้งหมดจํานวน 398 ตัวอยาง
ทําการวิเคราะหดวย สถิติ (Pearson Chi-Square) ผลการศึกษาพบวา สาเหตุที่กลุมตัวอยางเลือกซื้อสินคาที่หางเจริญ
ภัณฑ คือ สินคามีใหเลือกครบถวนและ สินคามีคุณภาพ การเดินทางสะดวก ที่จอดรถสะดวกสบาย การจัดแบงเปน
สัดสวนสามารถหาสินคาไดงาย สินคาแปลกใหมทันสมัย และปจจัยดานเพศ อาชีพ รายไดตอเดือน ที่แตกตางกันมีผล
ทําใหมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาหางเจริญภัณฑ อําเภอเมือง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
จุฑารัตน สายโรจนพันธ (2558) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการซุปเปอรมารเก็ตของ
ผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาทัศนคติของผูบริโภค ปจจัยสวนประสมการตลาด บริการ
และคุณ ภาพการบริการ ที่สง ผลตอการตัดสินใจใชบริการซุปเปอรมารเ ก็ตของผูบริโ ภคในกรุงเทพมหานคร กลุม
ตัวอยา งไดแก ผูบริโ ภคในเขตกรุง เทพมหานคร สุ ม ตัวอย างแบบสะดวก จํานวน 400 ตัวอย าง เครื่องมือ ที่ใ ชใ น
การศึกษาคือแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบหาความสัม พัน ธแ บบถดถอยเชิ ง พหุคู ณ ผลการศึ ก ษาพบว า ทั ศนคติ ผูบ ริโ ภคโดยรวมอยู ใ นระดั บ
ความสําคัญมาก ปจจัยสวนประสมการตลาดบริก ารโดยรวมอยูในระดับสําคัญมากที่สุด คุณภาพการบริก ารโดย
รวมอยูในระดับสําคัญมาก และการตัดสินใจใชบริการโดยรวมอยูในระดับสําคัญมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
ทัศนคติของผูบริโภค ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ และคุณภาพการบริการ สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ
ซุปเปอรมารเก็ตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จิตรกมล สัง ขเ พชร และ สุพิศ ฤทธิ์แกว (2559) ไดศึก ษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัม พันธกับพฤติก รรม
ผูบริโ ภคในการใชบริก ารศูนยก ารคาเซ็นทรัลพลาซา สาขาสุร าษฎรธานี ซึ่ง มีวัตถุประสงคเ พื่อศึก ษาพฤติก รรม
ผูบริโภค และศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา สาขา
สุร าษฎรธานี เครื่องมือที่ใ ชใ นการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม เก็บขอมูลจากกลุม ตัวอยาง จํานวน 400 คน
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง พรรณนา คาความถี่และรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน ไคสแควร (Chi- Square) วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร ผลการศึก ษา
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการ พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีเหตุผลในการใชบริการเพราะ
ใกลที่พัก อาศัย บุคคลที่มีอิทธิพ ลในการมาใชบริการคือ ตนเอง ใชบริการวันเสาร-อาทิตย เวลา 16.01-18.00 น.
ใชบริการเฉลี่ยครั้งละ 1-2 ชั่วโมง มีความถี่ในการใชบริการ 2-3 ครั้ง/เดือน สวนใหญซื้อสินคาประเภทเสื้อผา/เครื่อง
หนัง/รองเทาแฟชั่น ใชบริการประเภทรานอาหาร/ฟาสตฟูด และมีคาใชจายที่ใชบริการตอครั้งโดยเฉลี่ย 500-1,000
บาท ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ปจจัยสวนบุคคล (แหลงที่พักอาศัย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ ) และปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับ
พฤติก รรมการใชบ ริก าร สวนปจจัยทางดานจิตวิทยาดา นแรงจูง ใจที่ใ ชบริ ก าร และการรับรู ขอมูลขาวสาร ไม มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ
กมลวรรณ สุขสมัย (2560) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการใชศูนยการคา ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ปจจัยที่สง ผลตอการตัดสินใจใชบริก ารศูนยก ารคารวมถึง พฤติก รรมของผู บริโ ภคที่ตัดสินใจในการไปใชบริก าร
ศูนยการคา โดยกลุมตัวอยางคือ ประชากรที่อาศัยอยูในประเทศไทยซึ่งเคยใชบริการศูนยการคา เก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ในชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2560 จํานวนกลุมตัวยาง 402 คน โดย
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ใชแบบสอบถามออนไลน วิเคราะหขอมูล โดยใช Independent-Sample T-test ในกลุมตัวอยางที่แตกตางกันดานเพศ
และระดับการศึก ษา ผลการวิจัยพบว า ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริก ารที่มีผ ลตอการตั ดสินใจใชบริก าร
ศูนยก ารคามีเ พียง 2 ปจจัย คือ ปจจัยดานผลิตภัณ ฑ สง ผลเชิง บวก และปจจัยดานรูปแบบของศูนยก ารคาและ
เว็บไซต สงผลเชิงลบ สวนปจจัยดานประชากรศาสตรมีเพียงเพศเทานั้นที่มีผลตอการตัดสินใจของกลุมตัวอยางเยา

วัตถุประสงคการศึกษา
ศึกษาเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาและการใชบริการของ
ผูบริโภคของหางสรรพสินคาทองถิ่นและศูนยการคาแหงใหม

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
สวนผสมการตลาด 7P’s
• ผลิตภัณฑ (Product)
• ราคา (Price)
• ชองทางการจัดจําหนาย (Place)
• การสงเสริมการขาย (Promotion)
• บุคลากร (People)
• ลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence)
• กระบวนการ (Process)

การเลือกซื้อสินคาและการใชบริการ
ของผูบริโภค

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร กลุมตัวอยาง และการสุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริโภคที่มาใชบริการหางสรรพสินคาทองถิ่นแหงหนึ่ง และ
ศูนยการคาแหงหนึ่ง ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ดังนั้น ผูศึกษาจึงใชสูตรการ
ขนาดกลุมตัวอยาง ของ W.G. Cochran (กัลยา วาณิชยบัญชา อางถึงใน วิภาวรรณ มโนปราโมทย, 2556, หนา 43) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 โดยคํานวณจํานวนกลุมตัวอยางได 385 ตัวอยาง
สําหรับการสุมตัวอยางนั้น ผูศึกษาใชวิธีการสุมโดยไมคํานึงถึงความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) แบบงาย
(Simple random Sampling) โดยแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางที่ใชบริการหางสรรพสินคาทองถิ่นจํานวน 192 ชุด
และแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางที่ใชบริการศูนยการคาจํานวน 193 ชุด รวมเปน 385 ชุด
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาและการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล เชน อายุ เพศ อาชีพ การศึกษา รายได เปนตน
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและบริการ เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
เชน วันที่ไปใชบริการ เวลาที่ใชบริการ ความถี่ในการใชบริการ เปนตน
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ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดบริก าร เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
โดยใหเลือกไดเพียงคําตอบเดียว กําหนดใหแตละขอคําถามแสดงถึงระดับที่มีผลตอการตัดสินใจมี 5 ระดับ เรียงลําดับ
จาก 1-5 โดย 1 หมายถึงมีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด และ 5 หมายถึงมีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด
แบบสอบถามปรับแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิและถูกนําไปทดสอบกับกลุม ตัวอยางที่มีลัก ษณะ
ใกลเคียงกัน จากนั้น ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง ในชวงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 20
พฤษภาคม 2562
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การตีความหมายคาเฉลี่ย
ขอมูลที่ไ ดจะถูก นํามาคํานวณคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดเกณฑการใหความหมายคะแนนเฉลี่ยดังนี้ ตาม
การศึก ษาของกิตติพันธ คงสวัสดิ์เ กียรติและคณะ (2552) โดย 1.00-1.80 หมายถึง มีผ ลตอการตัดสินใจนอยที่สุด
1.81-2.0 หมายถึ ง มีผ ลต อการตั ดสิ นใจนอ ย 2.61-3.40 มีผ ลตอ การตัด สิน ใจปานกลาง 3.41-4.20 มีผ ลตอ การ
ตัดสินใจมาก และ 4.21-5.00 มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด
ในการศึกษาครั้งนี้วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) ไดแก คาความถี่ คารอย
ละ คาเฉลี่ย และกระบวนการวิเคราะหเพื่อจัดกลุมปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาและบริการของผูบริโภค ผูศึกษา
ได ใ ช ข อ มู ล จากชุ ด แบบสอบถามมาวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบ (Factor Analysis) โดยใช วิ ธี EFA (Exploratory Factor
Analysis) ดวยวิธี Principle Component with VARIMAX Rotation เลือกคา Eigen value มีคาเกิน 1.0 และตัดหัวขอที่มี
Loading นอยกวา 0.40 ออกไป สวนการเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคา
และการใชบริการของผูบริโภคของหางสรรพสินคาทองถิ่นและศูนยการคาแหงใหมใช T-test

ผลการศึกษา
แบบสอบถามที่มี ความสมบูร ณมี ทั้ง หมด 380 ชุด แบบสอบถามคิด เปนรอยละ 96.2 จากการใหผูตอบ
แบบสอบถามเรียงลําดับความชื่นชอบในการเลือกซื้อสินคาและบริก าร จากหางสรรพสินคาศูนยก ารคาตาง ๆ ใน
อ.เมือง จ.พะเยา พบวา ศูนยการคาแหงใหม มีผูชื่นชอบมากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.21 รองลงมาคือหางสรรพสินคา
อื่น ๆ คิดเปนรอยละ 37.11 และหางสรรพสินคาทองถิ่น คิดเปนรอยละ 18.68 ตามลําดับ ดังนั้น อาจกลาวไดวา การ
เขามาของศูนยการคาและรานคาปลีกขนาดใหญ สงผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคของหางสรรพสินคาทองถิ่น
กลุมผูบริโภค
ตารางที่ 1: การเปรียบเทียบขอมูลสวนบุคคลของกลุมผูบริโภคระหวางหางสรรพสินคาทองถิ่นและ
ศูนยการคาแหงใหม
ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม

เพศ
ชาย
หญิง

ผูบริโภค
ศูนยการคาแหง
ใหม
(N=168)
64
104
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38.10
61.90

ผูบริโภค
ผูบริโภค
หางสรรพสินคา หางสรรพสินคา
ทองถิ่น
อื่น
(N=71)
(N=141)
22
49

30.99
69.01

49
92

34.75
65.25
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ตารางที่ 1: (ตอ)
ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม

อายุ
15-17 ป
18-24 ป
25-34 ป
35-44 ป
45-54 ป
55-64 ป
65 ปขึ้นไป
สถานภาพ
โสด
สมรสมีบุตร
สมรสไมมีบุตร
หมาย/ แยกกันอยู/ หยารางและมีบุตร
หมาย/ แยกกันอยู/ หยารางและไมมีบุตร
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่าํ กวา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
อนุปริญญา/ ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

ผูบริโภค
ศูนยการคาแหง
ใหม
(N=168)

ผูบริโภค
ผูบริโภค
หางสรรพสินคา หางสรรพสินคา
ทองถิ่น
อืน่
(N=71)
(N=141)

16
100
27
14
10
1
0

9.52
59.52
16.07
8.33
5.95
0.60
0.00

2
33
17
14
3
2
0

2.82
46.48
23.94
19.72
4.23
2.82
0.00

10
62
33
19
12
5
0

7.09
43.97
23.40
13.48
8.51
3.55
0.00

142
16
6
3
1

84.52
9.52
3.57
1.79
0.60

52
12
4
3
0

73.24
16.90
5.63
4.23
0.00

94
32
10
4
1

66.67
22.70
7.09
2.84
0.71

0
7
42
20
98
1

0.00
4.17
25.00
11.90
58.33
0.60

0
1
16
7
43
4

0.00
1.41
22.54
9.86
60.56
5.63

6
4
37
12
79
3

4.26
2.84
26.24
8.51
56.03
2.13
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ตารางที่ 1: (ตอ)
ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม

ผูบริโภค
ศูนยการคาแหง
ใหม
(N=168)

อาชีพ
ผูบริหารองคกร
พนักงานบริษัทเอกชน
เจาของกิจการ
พอคา แมคา คาขาย
วิชาชีพ
ขาราชการ เจา หนาที่ รัฐ วิส าหกิจ พนัก งานใน
กํากับของรัฐ
ชางฝมือ
ผูใชแรงงาน
เกษตรกร ชาวสวน ชาวไร
แมบาน
นักเรียน นักศึกษา
เกษียณรับบํานาญ
คนวางงาน
อื่น ๆ
รายได
นอยกวา 6,000 บาท
6,000-14,999 บาท
15,000-24,999 บาท
25,000-39,999 บาท
40,000-59,999 บาท
60,000 บาทขึ้นไป

ผูบริโภค
ผูบริโภค
หางสรรพสินคา หางสรรพสินคา
ทองถิ่น
อื่น
(N=71)
(N=141)

0
32
5
8
2
9

0.00
19.05
2.98
4.76
1.19
5.36

0
18
4
2
1
6

0.00
25.35
5.63
2.82
1.41
8.45
1.41
1.41
1.41
1.41
39.44
0.00
8.45
2.82

2
36
7
10
2
14
1
4
2
5
48
1
7
2
0

1.42
25.53
4.96
7.09
1.42
9.93
0.71
2.84
1.42
3.55
34.04
0.71
4.96
1.42

0
2
5
3
87
1
13
1

0.00
1.19
2.98
1.79
51.79
0.60
7.74
0.60

1
1
1
1
28
0
6
2

69
64
16
6
6
2

42.33
39.26
9.82
3.68
3.68
1.23

19
32
9
3
0
3

28.79
48.48
13.64
4.55
0.00
4.55

46
49
28
11
5
2

32.62
34.75
19.86
7.80
3.55
1.42

จากตารางที่ 1 พบวา กลุมผูบริโภคที่ใชบริการศูนยการคาแหงใหมสวนใหญเปนกลุม นักเรียน นักศึกษา และ
พนักงานบริษัทเอกชน อายุระหวาง 18-24 ป มีรายไดตอเดือนไมเกิน 14,999 บาท โดยจะไปใชบริการอยางนอย 2
ครั้งตอเดือน ในวันศุกร เสาร และอาทิตย ในชวงเวลาตั้งแต 10.00 น. ไปจนถึง 20.00 น. โดยชวงเวลาที่คนสวนใหญ
ไปใชบริการคือ 16.00 น. – 20.00 น. และกลุมผูบริโภคที่ใชบริการหางสรรพสินคาทองถิน่ สวนใหญเปนกลุมนักเรียน
นักศึกษา และพนักงานบริษัทเอกชน อายุระหวาง 18-44 ป มีรายไดตอเดือนระหวาง 6,000 - 14,999 บาท โดยจะไป
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ใชบริการอยางนอย 2 ครั้งตอเดือน ในวันเสาร และวันอาทิตย ในชวง 16.00 น. – 20.00 น. จะเห็นไดวาเปนผูบริโภค
กลุมเดียวกันจึงกลาวไดวาศูนยการคาแหงใหมและหางสรรพสินคาทองถิ่นคือคูแขงทางการคา
ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและใชบริการของผูบริโภค
จากผลการจัดกลุมปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาและบริก ารของผูบริโภค สามารถแบง ออกเปน 3
ปจจัย โดยใชการกําหนดชื่อตามตัวแปรที่มีคา Loading มากสุดเปนหลัก
ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาและบริการ
Factor Loading
การสงเสริมการขายและความหลากหลายของสินคา
0.7522
มีบัตรสมาชิก (สะสมแตม)
0.6587
สวนลดในการซื้อสินคา
0.5775
สินคาและบริการมีความหลากหลาย
0.5697
ประเภทของสินคา
0.5618
ราคาสินคา
0.5582
การโฆษณาผานสื่อตาง ๆ
0.5134
วิธีการชําระเงิน
ระบบสัญจรและสิ่งอํานวยความสะดวก
0.8324
ระบบสัญจรในบริเวณหางสรรพสินคาไมติดขัด
0.7102
มีระบบการรักษาความปลอดภัย
0.6377
ที่จอดรถเพียงพอและสะดวกสบาย
0.4709
ความเพียงพอของแสงสวาง
0.4335
การจัดเรียงสินคามีความเปนระเบียบงายตอการหยิบจับ
สถานที่
0.8040
สถานที่มีความเหมาะสมในการนัดพบเพื่อน
0.5559
สถานที่เหมาะกับการพักผอนหยอนใจและทํากิจกรรม
0.4883
ระยะทางระหวางบานและสถานที่ซื้อสินคา
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) = 0.8841, Bartlett’s test of Sphericity. X2 = 2226.56, p < 0.0000
จากแบบสอบถามที่พัฒนาจากกรอบทฤษฎี 7P’s เมื่อวิเคราะหดวยการวิเคราะหองคประกอบ สามารถสกัด
กลุม ปจจัยออกเปน 3 กลุม ไดแก การสงเสริม การขายและความหลากหลายของสินคา ประกอบดวยบัตรสมาชิก
สวนลดในการซื้อสินคา ประเภทของสินคาที่หลากหลาย ราคาของสินคา การโฆษณาผานสื่อตาง ๆ วิธีการชําระเงิน
เปนตน ระบบสัญจรและสิ่งอํานวยความสะดวกไดแก ระบบการสัญจรภายในหางสรรพสินคา มีระบบรักษาความปลด
ภัย มีที่จอดรถเพียงพอ เปนตน และสถานที่ เชน สถานที่มีความเหมาะสมในการนัดพบเพื่อน สถานที่เหมาะสมกับการ
พักผอนหยอนใจและทํากิจกรรม
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การเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาและการใชบริการของ
หางสรรพสินคาทองถิ่นและศูนยการคาแหงใหม
ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคของ
หางสรรพสินคาทองถิ่นและศูนยการคาแหงใหม
ป จ จั ย ที่ มีผ ลต อ การเลื อกซื้ อ สิ น ค า และ
บริการ
การสงเสริมการขายและความหลากหลาย
ของสินคา
มีบัตรสมาชิก (สะสมแตม)
สวนลดในการซื้อสินคา
สินคาและบริการมีความหลากหลาย
ประเภทของสินคา
ราคาสินคา
การโฆษณาผานสื่อตาง ๆ
วิธีการชําระเงิน
ระบบสัญจรและสิ่งอํานวยความสะดวก
ระบบสั ญ จรในบริ เ วณห า งสรรพสิ น ค า ไม
ติดขัด
มีระบบการรักษาความปลอดภัย
ที่จอดรถเพียงพอและสะดวกสบาย
ความเพียงพอของแสงสวาง
การจัดเรียงสินคามีความเปนระเบียบงายตอ
การหยิบจับ
สถานที่
สถานที่มีความเหมาะสมในการนัดพบเพื่อน
สถานที่เหมาะกับการพักผอนหยอนใจและทํา
กิจกรรมครอบครัว
ระยะทางระหวางบานและสถานที่ซื้อสินคา

หางสรรพสินคา
ทองถิ่น (a)
mean
แปรผล
3.60
มาก

ศูนยการคาแหงใหม
(b)
mean
แปรผล
3.60
มาก

3.38
3.58
3.73
3.66
3.69
3.45
3.72
3.69

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.43
3.48
3.81
3.74
3.73
3.33
3.67
3.60

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.55

มาก

3.57

มาก

3.89
3.54
3.89
3.59

มาก
มาก
มาก
มาก

3.70
3.39
3.76
3.58

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

3.59

มาก

3.54

มาก

3.65
3.39

มาก
ปานกลาง

3.66
3.65

3.72

มาก

3.30

T-test
P-Value

0.164
0.180
0.454
0.762
0.490
0.424
0.567

a=b
a=b
a=b
a=b
a=b
a=b
a=b

0.837

a=b

0.653
0.309
0.365

a=b
a=b
a=b

0.034**

a>b

มาก
มาก

0.853

a=b

0.811

a=b

ปานกลาง

0.000***

a>b

*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.1 โดยใชการทดสอบแบบขางเดียว
จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา ปจจัยยอยสวนใหญของแตละปจจัยหลักมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อ
สินคาหรือบริการในระดับมาก อยูในชวงคาเฉลี่ย 3.33-3.81 แตอยางไรก็ตาม มีปจจัยยอยบางรายการที่มีผลปาน
กลาง ซึ่งแสดงใหเ ห็นความแตกตางระหวางพฤติก รรมผูบริโ ภคสินคาและบริก ารของกลุม ผูบริโ ภคเมื่อแยกตาม
หางสรรพสินคา ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ กลุมผูบริโภคสินคาและบริการที่ศูนยการคาแหงใหม พอใจที่ทางศูนยการคา
แหงใหมมีสินคาและบริการมีความหลากหลาย รวมทั้งบริเวณศูนยการคามีแสงสวางเพียงพอ แตปจจัยการสงเสริม
การขายที่มีผลปานกลางตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการตอศูนยการคาแหงใหม คือที่จอดรถเพียงพอและ
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สะดวกสบาย (mean=3.39) ซึ่งอาจหมายความวาสถานที่จอดรถไกลจากตัวอาคารและไมมีหลังคาสําหรับบังแดด
และระยะทางระหวางบานและสถานที่ซื้อสินคา (mean=3.30) ซึ่งอาจหมายความวาสถานที่ตั้งของศูนยการคาแหง
ใหมอยูไกลจากบานของผูบริโภค
สวนกลุมผูบริโภคสินคาและบริก ารที่หางสรรพสินคาทองถิ่น พอใจที่หางสรรพสินคาทองถิ่นมีการรักษา
ความปลอดภัยและแสงสวางที่เพียงพอ ปจจัยการสงเสริมการขายที่มีผลปานกลางตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาตอ
คือปจจัยเกี่ยวบัตรสมาชิก (mean=3.38) ซึ่งอาจหมายความวา ผูบริโภคที่ไปใชบริการหางสรรพสินคาทองถิ่นอาจไม
ทราบวาทางหางมีบัตรสมาชิก และมีโปรโมชั่นสําหรับสมาชิก และสถานที่เ หมาะกับการพัก ผอนหยอนใจและทํา
กิจกรรมครอบครัว (mean=3.39)
สวนการเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาและการใชบริการของ
ผูบริโภคของหางสรรพสินคาทองถิ่นและศูนยการคาแหงใหม โดยการใช T-test พบวา เมื่อเทียบกับผูบริโภคสินคาและ
บริการที่ศูนยการคาแหงใหม ผูบริโภคสินคาและบริการทีห่ างสรรพสินคาทองถิ่นมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดเรียง
สินคามีความเปนระเบียบงายตอการหยิบจับ (P-value=0.034 และ มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.1) และระยะทาง
ระหวางบานและสถานที่ซื้อสินคามากกวา (P-value=0.000 และ มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01) มากกวา

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล
การศึกษานี้ เปนการศึกษาเชิงสํารวจ ศึกษาเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือก
ซื้อสิ นค าและการใช บริ ก ารของผู บริ โ ภคของห างสรรพสิ นค าทอ งถิ่ นและศูนย ก ารค าแห ง ใหม เก็ บขอ มูล โดยใช
แบบสอบถามที่พัฒนาขอคําถามจากแนวคิด 7P’s จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม พบวา กลุม ผูบริโภค
ศูนยการคาแหงใหม และหางสรรพสินคาทองถิ่นเปนกลุมเดียวกัน อาจกลาวไดวาเปนคูแขงทางการคากัน ผูบริโภค
กลุมนี้สวนใหญเปนกลุมนักเรียน นักศึกษา และพนักงานบริษัทเอกชน อายุระหวาง 18-24 ป มีรายไดตอเดือนไมเกิน
14,999 บาท โดยจะไปใชบริการอยางนอย 2 ครั้งตอเดือน ในวันศุกร เสาร และอาทิตย ในชวงเวลาตั้งแต 10.00 น. ไป
จนถึง 20.00 น. โดยชวงเวลาที่คนสวนใหญไปใชบริการคือ 16.00 น. – 20.00 น. โดยเดินทางมาใชบริการกับเพื่อน
เพื่อมาเลือกซื้อสินคาอุปโภค สินคาบริโภค ซึ่งจะซื้อสินคาไมเกิน 1,000 บาทตอครั้ง โดยจายเปนเงินสด
จากการสกัดปจจัย พบวาสามารถจัดกลุมปจจัยออกเปน 3 กลุม ดัง นี้ (1) การสงเสริมการขายและความ
หลากหลายของสินคา (2) ระบบสัญจรและสิ่งอํานวยความสะดวกและ(3) สถานที่ โดยการสงเสริมการขายมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคมากที่สุด นอกจากนี้ จากการพิจารณาความแตกตางของปจจัยยอยที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริก ารแยกตามกลุม ผูบริโ ภคของหางสรรพสินคาทองถิ่นและกลุม ผูบริโ ภคของ
ศูนยการคา สวนใหญแลวปจจัยยอยในแตละปจจัยหลักจะมีผ ลตอการตัดสินใจอยูในระดับมากไมแตกตางกัน แต
อยางไรก็ตามมีปจจัยยอยบางปจจัยที่แตกตางกัน กลาวคือที่จอดรถเพียงพอและสะดวกสบาย และระยะทางระหวาง
บานและสถานที่ซื้อสินคาเปนปจจัยการสงเสริมการขายที่มีผลปานกลางตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการตอ
ศูนยการคาแหงใหม ปจจัยเกี่ยวบัตรสมาชิกและสถานที่เหมาะกับการพักผอนหยอนใจและทํากิจกรรมครอบครัว เปน
ปจจัยการสงเสริมการขายที่มีผลปานกลางตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาตอหางสรรพสินคาทองถิ่น เมื่อเปรียบเทียบ
กับผูบริโภคสินคาและบริการที่ศูนยการคาแหงใหม ผูบริโภคสินคาและบริการที่หางสรรพสินคาทองถิ่นมีความพึง
พอใจเกี่ยวกับการจัดเรียงสินคามีความเปนระเบียบงายตอการหยิบจับและระยะทางระหวางบานและสถานที่ซื้อสินคา
มากกวา
- Proceedings -

188

อภิปรายผล
จากผลการศึกษา สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. จากการก่อตั้ง ของสถานศึกษาขนาดใหญ่ ในจังหวัดพะเยา ทาให้เกิดการขยายตัวของห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ จะเห็นได้ว่า กลุ่ม ผู้บริโภคของห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น และศูน ย์ก ารค้าแห่งใหม่ ทั้งสองกลุ่มเป็นกลุ่ม
นัก เรียน นักศึกษา จากสถิติใ นปี 2553 นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาชั้นปีที่ 1 - 4 ภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาที่ 2/2553 จานวน 9,680 คน( พรพรรณ จันทร์แดง,2555)และในปี 2561 จานวนนิสิตของมหาวิทยาลัยมี
จานวนเพิ่มขึ้นมากถึ ง 18,470 (สานักทะเบียนและประมวลผล, 2562) สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
พะเยาเพิ่มขึ้นจาก 39,485 ในปี 2548 เป็น 78,974 ในปี 2557(ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปี จาแนก
ตามสาขาการผลิต จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2548 - 2557,2557) ดังนั้นห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นและศูนย์การค้าแห่งใหม่จึง
เป็นแข่งขันทางการค้า การเข้ามาเปิดของศูนย์การค้าแห่งใหม่นับได้ว่ามีผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นกลุ่ม
ผู้บริโภคกลุ่มนี้ ส่วนห้างสรรพสินค้าอื่นกลับมีกลุ่มผู้บริโภค เป็นพ่อค้าแม่ค้า แม่บ้าน และ พนักงานเอกชนเป็นส่วน
ใหญ่
2. ปั จ จั ยที่ ส าคั ญ ที่ สุด การส่ ง เสริ ม การขายมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อกซื้ อสิ น ค้ าของผู้บ ริ โ ภคมาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อริสา ศรีพัฒนกุล (2559) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซือ้ สินค้า เทส
โก้ โลตัสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แต่แตกต่างกับงานวิจัยของกมลวรรณ สุขสมัย (2560) ที่
สรุปว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีมีผลต่อการตั ดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า มีเพียง 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ส่งผลเชิงบวกเพราะการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าของผู้บริโภคจะคานึงถึง การที่ศูนย์การค้านั้น ๆ มี
ชื่อ เสี ย ง โดยจะต้ อ งมี ร้ านค้ าที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง ร้ า นค้ า เหล่า นั้ นจะต้อ งมีสิ น ค้า ที่ นาเทรนด์แ ละทั น สมั ย ให้ เ ลื อ ก
หลากหลายด้ว ย และปัจจัยด้ านรูปแบบของศูนย์ก ารค้าและเว็บ ไซต์ ส่ ง ผลเชิง ลบ เพราะหากศูน ย์ก ารค้ ามีก าร
ออกแบบที่สวยงามทันสมัยเกินความจาเป็น อาจจะทาให้เดินยาก ไม่สะดวกสบาย ผู้บริโภคต้องเรียนรู้การใช้บริการ
ใหม่ ๆ รวมถึงอาจส่งผลต่อราคาสินค้าและบริก ารที่สูง ขึ้นสาเหตุของความแตกต่างนี้อาจเนื่องกลุ่ม ตัวอย่างของ
กมลวรรณ สุขสมัย (2560) อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
3. ปัจจัยด้านสถานที่ที่มีผลต่อการตัดสินใจต่อการตัดสินใจที่แตกต่างของกลุ่มผู้บริโ ภค ได้แก่ ที่จอดรถ
เพียงพอและสะดวกสบาย และระยะทางระหว่างบ้านและสถานที่ซื้อสินค้า การพัก ผ่อนหย่อนใจและทากิจกรรม
ครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ ประธาน (2558) ที่พบว่า ระยะทางระหว่างที่พัก/ที่ทางานกับที่ตั้งของ
ห้างสรรพสินค้ามีอิทธิพลต่อจานวนครั้งที่มาใช้บริการห้างสรรพสินค้า ต่อการใช้บริการจากห้างสรรพสินค้าในจังหวัด
สงขลา วรุต สัมมา และ ศิร ดล ศิริธร (2559) ที่พบว่าที่จอดรถมีผลระยะทางจากจุดรับบัตรจอดรถถึงสถานที่จอด
ปริมาณจราจรสะสมภายในอาคารจอด มีผลต่อการใช้ห้างสรรพสินค้า กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัด
นครราชสีมา และอินทร์ธีรา เดชธนันนิติกุล (2554) พบว่า สถานที่พักผ่อนในห้างสรรพสินค้ามีผลต่อการเลือกใช้
ห้างสรรพสินค้า
4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) การโฆษณาผ่านสื่อ ปัจจัยเกี่ยวบัตรสมาชิก มีผลต่อการตัดสินใจใน
ระดับปานกลางต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ภัทรวริน ประไกรวัน (2552) ซึ่งพบว่า
การส่งเสริมการขาย การจัดโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านแผ่นพับและทางสื่อต่าง ๆ การลดราคาสินค้าในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ ช่วงจัดกิจกรรมการมีของ แลก แจก แถม ชิงรางวัล ไม่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการทาใช้บริการของผู้บริโภค แต่
แตกต่างจาก สุธาทิพ ย์ ชูเ กียรติโรจน์ (2552) พบว่า บัตรสมาชิกและสะสมแต้ม เป็นอีกหนึ่ง ปัจจัยที่มีผ ลต่อการ
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เลือ กใช้บ ริก ารห้ างสรรพสิ นค้ า ทั้ง นี้ อาจเนื่ องจาก สุ ธาทิ พ ย์ ชู เ กี ยรติ โ รจน์ (2552) ศึก ษาในพื้น ที่ก รุ ง เทพฯ ที่
ห้างสรรพสินค้ามีการแข่งขันกันสูง
5. ปัจจัยด้านการจัดเรียงสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจ มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโ ภค ซึ่ง สอดคล้องกับ
อธิคม ฉันทเจริญโชค (2559) ที่พบว่าปัจจัยด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพและการสนับสนุน มีผลต่อความ
พึงพอใจในการซื้อสินค้า ซึ่งประกอบด้วย มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกเพียงพอ การปรับอากาศและอุณหภูมิภายใน
มีความเหมาะสม การจัดแต่งร้านสวยงามและเข้ากับเทศกาล การจัดบรรยากาศภายในมีความสะอาดสวยงาม แสง
สว่างพอเหมาะ อุปกรณ์อานวยความสะดวกมีสภาพดี การจัดวางและจัดเรียงสินค้าเป็นหมวดหมู่ชัดเจน มองหาสินค้า
ได้ง่าย
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาและการอภิปรายผลการศึกษา ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ดังนี้
1. เพื่อเพิ่มปริมาณกลุ่มผู้บริโภค ศูนย์การค้าแห่งใหม่ ควรปรับปรุงคือที่จอดรถเพียงพอและสะดวกสบาย
เนื่องจากในปัจจุบันสถานที่จอดรถไกลจากตัวอาคารและไม่มีหลังคาสาหรับบัง แดด ศู นย์การค้าควรสร้างหลังคา
บริเวณที่จอดรถ และบริการรถรับส่งจากตัวอาคารถึงสถานที่จอดรถ นอกจากนี้ ศูนย์การค้าแห่งใหม่ควรมีช่องทาง
การประชาสัมพันธ์การซือ้ ของออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ห่างไกล
2. เพื่อเพิ่มปริมาณกลุ่มผู้บริโภค ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัตรสมาชิกของ
ห้าง ทั้งนีผ้ ู้บริโภคที่ไปใช้บริการห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นอาจไม่ทราบว่าทางห้างมีบัตรสมาชิกและมีโปรโมชั่นสาหรับ
สมาชิก ห้างควรปรับปรุงสถานที่ให้บริการ โดยเพิ่มสถานที่สาหรับการนั่งพักผ่อนหย่อนใจสาหรับทุก คนในครอบครัว
3. ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นมีจุดเด่นเรื่องการจัดเรียงสินค้า ที่เป็นหมวดหมู่ชัดเจน สามารถมองหาสินค้าได้
ง่าย ไม่มีก ารย้ายจุดวางสินค้าบ่อยครั้ง ซึ่ง อาจทาให้ลูก ค้าสับสน นอกจากนี้ยังมีการนาเสนอสินค้าโปรโมชั่นตาม
เทศกาล ดัง นั้นจึงควรรักษาจุดเด่นนี้ไ ว้ และพัฒนาโดยติดป้ายชื่อหมวดหมู่สินค้า โปรโมชั่น ณ ปัจจุบัน ให้สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนต่างกัน
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การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสําคัญที่มีผลตอความพึงพอใจ
การให บ ริ ก ารส ง พั ส ดุ ข องบริ ษั ท ไปรษณี ย ไ ทย จํ า กั ด และบริ ษั ท เคอรี่ เอ็ ก ซ เ พลส จํ า กั ด เก็ บ ข อ มู ล โดยใช
แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามที่ใชไดมีจํานวน 344 ชุดจากทั้งหมด 385 ชุด (89.35%) วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
เชิงพรรณนา (Description Statistics) ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย กระบวนการวิเคราะหเพื่อจัดกลุมปจจัย
และ T-test
ผลการศึกษาพบวากลุมผูรับบริการบริษัทไปรษณียไทยสวนใหญเปนนักเรียน นักศึกษา และพนักงานเอกชน
อายุร ะหวาง 18-54 ป มีร ายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 24,999 บาท กลุมผูใชบริการบริษัท เคอรี่ เอ็ก ซเพรส จํากัด
สวนมากจะเปนเจาของกิจการ ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อายุระหวาง 18-44 ป รายไดตอเดือนไมเกิน 39,999
บาท จากการสกัดปจจัยใหม พบวาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจการใหบริการสงพัสดุ ประกอบดวย 4 ปจจัยใหม
ไดแก 1) ปจจัยดานพนักงานมีความใสใจในการใหบริการตอผูรับบริการ 2) ปจจัยดานความรวดเร็วในการใหบริการ
และชวยเหลือการจัดสงพัสดุ 3) ปจจัยดานความใสใจในการจัดการพัสดุของผูใหบริการ และ 4) ปจจัยดานการให
ขอมูลที่เปนประโยชนตอผูรับบริการ
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ การใหบริการขนสงพัสดุ ไปรษณียไทย เคอรี่ เอ็กซเพรส

Abstract
This independent study aims to compare the important factors which affect the satisfaction of the parcel
delivery service of Thailand Post Company Limited and Kerry Express Company Limited. Data are collected by
using questionnaires. The usable questionnaires are 344 of 385 (89.35%). Data analysis is performed using
descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, factors analysis and T-test.
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The results of the study found that customers of Thailand Post company are mostly students and private
employees whose ages are between 18 - 54 years old and the average monthly income is not more than 24,999
baht. On the other hand, the customers of Kerry Express Company Limited are mostly government officials and
state enterprise employees whose ages are between 18 - 44 years old and the average monthly income is not
more than 39,999 baht. From factor analysis, it was found that the factors w h i c h affect the satisfaction of the
parcel delivery service consist of 4 new factors: 1 ) the staff’s attention to customers, 2) the speed of service
delivery and delivery assistance, 3) taking care of the parcel, and 4) useful information provided to the clients.
Keywords: Satification, Parcel delivery service, Thailand Post, Kerry Express

บทนํา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ในระยะ 2–3 ปที่ผานมาคือ “ธุรกิจโลจิสติกส” และ
“การขนสงสินคา” ซึ่งเปนผลจากพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ อีคอมเมิรซ (E-Commerce) ไดเขามาสูวิถีชีวิตของผูคน
โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบคาปลีกไปสูการซื้อขายและชําระเงินผานเทคโนโลยีบนโลกออนไลน พฤติกรรมการซื้อสินคา
ออนไลนนั้น กลายเปนพฤติกรรมใหมของคนไทย ผูคนสวนใหญเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจายใชสอยไปใชวิธีการ
สั่งซื้อสินคาทางออนไลนมากขึ้น เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว ราคาถูก และประหยัดเวลา เปนปจจัยสําคัญ ทําให
สอดคลองกับวิถีชีวิตที่เรงรีบ รานคาออนไลนจึงสามารถสนองความตองการผูบริโภคไดและเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว
พฤติก รรมของผูบริโ ภคที่มีแนวโนม ซื้อสินคาออนไลนเ พิ่ม มากขึ้น จึง เปนตัวชี้วัดที่จะชวยสนับสนุนตลาดพาณิช ย
อิเล็กทรอนิกส หรือ อีคอมเมิรซ (E-Commerce) ไดเปนอยางดี
บริการขนสงที่สนับสนุนดาน E-Commerce โดยตรง ไดแก กลุมผูบริการสงพัสดุในกรุงเทพและตางจังหวัด
(ใชเวลา 1-15 วันทําการ) ซึ่งเหมาะสําหรับรานคา E-Commerce ที่มีลูกคาอยูทั่วประเทศ หรือในกรุงเทพทีไ่ มไดรีบใช
สินคาดวน ผูบริการสงพัสดุที่ใหบริการดานนี้ คือ ไปรษณียไทย, Kerry Express, SCG Express, Alpha Fast และ Ninja
Van (Issaree, 2560: ออนไลน) จะเห็นไดวา ในการใชบริก ารขนสง สําหรับกลุมผูบริก ารสง พัสดุใ นตางจัง หวัดนั้น
ผูใชบริการสวนใหญจะเลือกใชบริการขนสง 2 อันดับแรก คือ ไปรษณียไทย และ Kerry Express และจากพฤติกรรม
การซื้อสินคาที่เ ปลี่ยนไป รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจบริก ารขนสง ที่สนับสนุนดาน E-Commerce ทําใหเกิดการ
แขงขันในธุรกิจขนสง ผูบริโภคมีทางเลือกในการตัดสินใจเลือกใชบริการมากขึ้น ปจจัยของการใหบริการจัดสงพัสดุที่
ผูบริโภคใหความสําคัญ มีหลายประการ เชน ความพรอมในการใหบริการ การตอบสนองของการใหบริการ ความ
นาเชื่อถือของการใหบริการ ความสมบูรณในการใหบริการ ความเปนมืออาชีพในการใหบริการ
ดวยเหตุดังที่กลาวมาขางตน ผูศึกษาจึงสนใจศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสําคัญที่มีผลตอความพึง
พอใจการใหบริการสงพัสดุของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด และ บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส จํากัด ซึ่งผลการศึกษานี้จะ
เปนประโยชนโ ดยตรงตอบริษัท ไปรษณียไ ทย จํากัด และบริษัท เคอรี่ เอ็ก ซเ พรส จํากัด ในการวางแผนกลยุทธ
รวมถึงหาแนวทางตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางสูงสุด ตอไป
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ขอมูลทั่วไปของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด (ปณท.) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจภายในสังกัดของกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมโดยแปลงสภาพมาจากหนวยงานบริการดานไปรษณียของการสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) (รายงาน
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ประจํ า ป บริ ษั ท ไปรษณี ย ไ ทย จํ า กั ด ,2560: ออนไลน ) เริ่ ม ดํ า เนิ น กิ จ การตั้ ง แต ป พุ ท ธศั ก ราช 2423 ในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 จนถึงปจจุบัน โดยใหบริการดานการขนสงพัสดุตาง ๆ ไดแก
ไปรษณียภายในประเทศ ไปรษณียระหวางประเทศ โอน/จาย/ชําระเงิน ฝากขายและรานคาออนไลน บริการสํารองตั๋ว
ไทยทิกเก็ตเมเจอร สินคาไปรษณีย แสตมปและสิ่งสะสม เปนตน ในปพุทธศักราช 2560 มีรายไดอยูที่ 4,212.42 ลาน
บาท (ไปรษณียไทย, 2562: ออนไลน)
ขอมูลทั่วไปของบริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส จํากัด
บริษัท เคอรี่ เอ็ก ซเ พรส (ประเทศไทย) จํากัด กอตั้ง เมื่อปพุทธศัก ราช 2549 (เคอรี่ เอ็ก ซเ พรส, 2562:
ออนไลน) เปนบริษัทสัญชาติฮองกง ภายใตการดําเนินงานของบริษัท Kerry Logistics Network Ltd. ดําเนินธุรกิจดาน
การขนสงพัสดุโดยมีสาขามากกวา 5,500 แหงในประเทศไทย ถือครองสวนแบงในตลาดธุรกิจขนสงเอกชนมากถึงรอย
ละ 80 (Tangsiri, 2561: ออนไลน ) ในป พุ ท ธศั ก ราช 2560 บริ ษั ท มี ร ายได ถึ ง 6,577 ล า นบาท (Lupang, 2561:
ออนไลน) ซึ่งเพิ่มมากขึ้นจากปพุทธศักราช 2559 ถึง 105 เปอรเซ็นต บริษัทที่ใหบริการขนสงอื่น ๆ ก็ยังมีอยูในตลาด
การขนสงพัสดุเอกชน เชน SCG Express. TP Logistic. Ninja Van. และอื่น ๆ ซึ่งเมื่อรวมกันทั้งหมดแลวมีสวนแบงทาง
การตลาดเพียงแค 20 เปอรเซ็นต และยังมีผูใหบริการประเภทอื่นอีก ที่ผูบริโภคยังมีทางเลือกใชบริการสงพัสดุ เชน
รถทัวร สายการบิน รถตูระยะสัน้ ที่ยังเปนคูแขงขันทางของธุรกิจขนสงพัสดุเอกชน
ความพึงพอใจ
Li (2002) ไดทบทวนวรรณกรรมในอดีต และสรุป วา ความพึง พอใจของลูก ค าเป นสภาวะทางจิ ตใจที่
ผูบริโภคมีตอบริษัท เกิดขึ้นเมื่อสินคาหรือบริการที่ตนเองไดรับเปนไปตามหรือสูงกวาความคาดหวัง ความพึงพอใจจะ
นําไปสูความภักดีตอบริษัท และการซื้อสินคาซ้ํา สวน Perreault, Cannon and McCarthy (2008, หนา 5) อธิบายวา
ความพึง พอใจวัดจากระดับความสามารถของกิจการที่สามารถเติมเต็มความตองการ ความปรารถนา และความ
คาดหวังของลูกคาได ในขณะที่ Kerin, Hartley, and Rudelius (2009, หนา 100) กลาววาผูบริโภคหลังจากที่ผูบริโภค
ไดใชสินคาหรือบริการแลว ผูบริโภคจะเปรียบเทียบสินคาหรือบริการความคาดหวังของตนเอง สินคาหรือบริการจะมี
ความไวตอประสบการณของผูบริโภค ที่มีตอสินคาหรือบริการ ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ จะมีผลตอการสื่อสาร
ในตัวสินคาหรือผูใหบริการไปยังผูอื่น หรือพฤติกรรมการบริโภคซ้ํา
ดังนั้นอาจสรุปไดวา ความพึงพอใจของผูบริโภคจะวัดจากประสบการณที่ผูบริโภคไดรับจากสินคาหรือการ
บริการทีส่ ามารถตอบสนองความคาดหวัง ความตองการ หรือความพึงพอใจ ซึ่งสงผลตอโอกาสในการซื้อสินคาหรือ
บริการซ้ําในอนาคต
ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค
การศึกษานี้ใชปจ จัยที่มีผลตอความพึงพอใจตามการศึกษาของ Li (2002) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีความสําคัญ
ตอความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการขนสงพัสดุในประเทศสหรัฐอเมริกา (เชน บริษัท US Postal Service บริษัท
UPS และบริษัท FedEx เปนตน) ไดสรุปปจจัยตาง ๆ ออกไดเปน 5 ปจจัยดังตอไปนี้
ความพรอมในการใหบริการ หมายถึงระดับความสามารถของผูใชบริการในเขาถึงการใหบริการจัดสงพัสดุ
และการใหบริการลูกคาของผูใหบริการ
การตอบสนองของการใหบริการ หมายถึงระดับการตอบสนองไดทันทวงทีและเหมาะสมของพนักงานผู
ใหบริการจัดสงพัสดุ
ความนาเชื่อถือของการใหบริการ หมายถึงระดับความสามารถของผูใหบริก ารในการจัดสงพัสดุไ ปยัง
สถานที่ที่ถูกตอง พัสดุไมไดรับความเสียหาย และตรงตอเวลา
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ความสมบูรณในการใหบริการ หมายถึงระดับความสามารถของผูใหบริการจัดสงพัสดุ ที่ใหบริการตั้งแต
ตนจนจบอยางสมบูรณแบบ
ความเปนมืออาชีพในการใหบริการ หมายถึงระดับความสามารถของพนักงานของผูใหบริการจัดสงพัสดุ
ในการปฏิบัติงานดวยความเปนมืออาชีพ เชน ความสุภาพออนนอม ความเห็นอกเห็นใจ ความซื่อสัตย และความเปน
มิตร
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจสําหรับผูใหบริการขนสงพัสดุ
อภิญญา จันทรสังข (2559) ไดทําการศึกษา ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการสงพัสดุภัณฑ
ของบริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส จํากัด ในเขตสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการสงพัสดุภัณฑ และปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการสงพัสดุภัณฑของบริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส จํากัด
ในเขตสมุทรปราการ ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล กําหนดกลุม
ตัวอยาง 400 ตัวอยาง วิเ คราะหขอมูลโดยใชสถิติเ ชิง พรรณนา ไดแก การแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติแบบ T – test และ F – test ทดสอบความสัมพันธจากคา Chi
– Square test และวั ด ความสั ม พั น ธ โ ดยสถิ ติ Contingency Coefficient ผลการศึ ก ษาพบวา ผู ใ ช บ ริ ก ารส ว นใหญ
เลือกใชบริการเพราะความรวดเร็วในการบริการ โดยมีความพึงพอใจดานการใหบริการ ในดานความไววางใจมาก
ที่สุด รองลงมาคือดานการตอบสนองลูกคา ดานความเอาใจใส ดานความมั่นใจ และดานสภาพแวดลอมภายใน
ศูนยบริการ ตามลําดับ
ชญานิ ษ ฐ โสรส (2559) ไดทํ า การศึ ก ษา คุณ ภาพการให บ ริก ารไปรษณี ย จัง หวัด จัน ทบุรี ที่ส ง ผลต อ
ภาพลักษณไปรษณียไทย: กรณีศึกษาไปรษณียจังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการ
ไปรษณียจังหวัดจันทบุรีที่สงผลตอภาพลักษณไปรษณียไ ทย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ
มูลจากผูใชริการไปรษณียจังหวัดจันทบุรี จํานวนทั้งสิ้น 400 ชุด และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งสถิตเิ ชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ไดแก คา T-test, F-test, ANOVA และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ อีกทั้งยังไดทํากี่วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
สัมภาษณลูกคารายใหญและลูกคาที่มาใชบริการเปนประจํา จํานวน 20 ชุด ผลการศึกษาเชิงปริมาณผลการวิเคราะห
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมสวนใหญอยูในระดับมาก การวิเคราะหขอมูลเชิง
อนุมานตามสมมติฐานการวิจัย พบวา ดานความไววางใจ ดานการตอบสนอง ดานความมั่นใจ ดานสิ่งที่สัมผัสได มี
อิทธิพลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ มีเพียงการเอาใจใสที่ไมมีอิทธิพล ขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา มีระบบบริการที่
ดีรวดเร็วสะดวกและปลอดภัย สถานที่ใหบริการมีความเหมาะสมภาพ เจาหนาที่ผใู หบริการมีจํานวนที่เหมาะสม
จุไรพร พินิจชอบ (2560) ไดทําการศึกษา ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการผูประกอบการ
ขนสงของกลุมผูคาอีคอมเมิรซในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาเปรียบเทียบระหวาง บริษทั ไปรษณียไทย จํากัด และ
ผูประกอบการขนสงสมัยใหม ไดแก ผูใหบริการดานการขนสงไปรษณียภัณฑและสินคา ซึ่งใชเทคโนโลยีและระบบการ
ใหบริการในรูปแบบตาง ๆ ที่ทันสมัย เชน Kerry Express, Line man, Lalamove โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจปจจัย
ทางดานพฤติก รรม ปจจัยทางดานประชากรศาสตร ศึก ษาความสัม พันธร ะหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด
(7Ps) กับความพึงพอใจในการใชบริการผูประกอบการขนสง ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางเปนผูคาอีคอมเมิรซที่
มีที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน แบงเปนผูคา อีคอมเมิรซที่เลือกใชบริการบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
จํานวน 213 คน และ ผูใชบริการผูประกอบการขนสงสมัยใหม จํานวน 187 คน โดยพิจารณาปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดทั้งหมด 7 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดาน
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การส่ง เสริม การตลาด ปัจจัยด้ านบุคคล ปัจจัย ด้านกายภาพ/การนาเสนอ และปัจจัย ด้านกระบวนการ จากผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ มีทั้งสิน้ 6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านกายภาพ/การนาเสนอ และ
ปัจจัยด้านกระบวนการ ส่วนปัจจัยด้านราคาไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ โดยทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อ
ผู้ประกอบการสมัยใหม่มากกว่าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
กันยากาญจน์ จันทร์เหลี่ยม และ พัฒน์ พิสษิ ฐเกษม (2561) ได้ทาการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
การใช้บริก ารไปรษณีย์ไ ทย สาขามหาวิทยาลัยรั ง สิต โดยมีวัต ถุ ประสงค์เ พื่อศึก ษาความแตกต่างระหว่างปัจจั ย
ประชากรศาสตร์ และศึกษาความสัม พันธ์ระหว่างคุณ ภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึง พอใจในการใช้บริก าร
ไปรษณีย์ไทย สาขามหาวิทยาลัยรังสิต กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 384 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก
(convenience sampling) จากอาจารย์ นั กศึกษา บุค ลากรภายในมหาวิ ทยาลัยรั ง สิต และบุคคลทั่วไปที่ใ ช้บ ริการ
ไปรษณีย์ไทย สาขามหาวิทยาลัยรังสิต จากการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่ามีปัจจัยประชากรศาสตร์เพียง
3 ด้านเท่านั้นที่มีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ คือ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ กล่าวคือ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน นอกจากนีย้ ังพบว่าคุณภาพ
การบริการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองต่อ
ผู้ใช้บริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่น และด้านการเอาใจใส่ มีความสัมพั นธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการไปรษณีย์
ไทย สาขามหาวิทยาลัยรังสิต

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการให้บริการส่ง พัสดุของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
และ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จากัด

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการศึกษาประยุกต์จาก Li (2002) ดังแสดงในรูปที่ 1
- ความพร้อมในการให้บริการ
- การตอบสนองของการให้บริการ
- ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ
- ความสมบูรณ์ในการให้บริการ
- ความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ

ความพึงพอใจของลูกค้า

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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วิธีวิทยาการวิจัย

การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ลูกคาที่มาใชบริการขนสงพัสดุ บริษัท
ไปรษณียไทย จํากัด และ บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส จํากัด ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกคาที่ใชบริการขนสงพัสดุ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด และ บริษัท
เคอรี่ เอ็กซเพรส จํากัด เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงคํานวณจากสูตรการขนาดกลุมตัวอยาง ของ
W.G. Cochran (อางใน วิภ าวรรณ มโนปราโมทย, 2556, หนา 43) ที่ร ะดับความเชื่อมั่น 95% และระดับคาความ
คลาดเคลื่อนรอยละ 5 โดยคํานวณจํานวนกลุมตัวอยางได 385 ตัวอยาง
วิธีการสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยไมคํานึงถึงความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) และใช
การสุ ม ตั ว อย า งแบบง า ย (Simple Random Sampling) โดยแจกแบบสอบถามให ก ลุ ม ตั ว อย า งที่ เ ข า ร ว มในงาน
พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 โดยสอบถามผู
ที่มารวมงานซึ่งเปนผูปกครองบัณฑิตที่มาจากจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปน แบบสอบถามประยุกตจาก Li (2002) ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน
คือ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลแบบเลือกรายการ (Check list) ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และเปอรเซ็นตการใชบริการขนสงพัสดุจากบริษัทผูใหบริการตาง ๆ ตอนที่ 2
สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการใหบริการ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 38 ขอ โดย
แบงออกเปน 7 ระดับ ตั้งแตระดับ 1 คือไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไปจนถึงระดับ 7 คือเห็นดวยอยางยิ่ง
การวิเคราะหขอมูลและการแปรผล
ขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามไดจะถูกนํามา คํานวณคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดเกณฑการใหความหมาย
ของระดับคะแนนเฉลี่ย ตามการศึกษาของกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติและคณะ (2552) ดังนี้ ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.001.86 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.87-2.71 หมายถึง ไมเห็นดวย ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.72-3.57
หมายถึง คอนขางไมเห็นดวย ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.58-4.43 หมายถึง รูสึก เฉย ๆ ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.44-5.28
หมายถึง คอนขางเห็นดวย ระดับคะแนนเฉลี่ย 5.29-6.14 หมายถึง เห็นดวย ระดับคะแนนเฉลี่ย 6.15-7.00 หมายถึง
เห็นดวยอยางยิ่ง
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง พรรณนา (Description Statistics) ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และ
กระบวนการวิเคราะหเพื่อจัดกลุมปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการขนสงพัสดุ ผูศึกษาไดใชขอมูลจากชุด
แบบสอบถามมาวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบ (Factor Analysis) โดยใช วิ ธี EFA (Exploratory Factor Analysis) ด ว ยวิ ธี
Principle Component with VARIMAX Rotation เลือกคา Eigen value มีคาเกิน 1.0 และตัดหัวขอที่มี Loading นอยกวา
0.40 ออกไป และใช T-test ในการเปรียบเทียบปจจัยความพึงพอใจ
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ผลการศึกษา

จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามดวยการเก็บขอมูล มีแบบสอบถามที่สมบูรณจํานวน 344 ชุด

ตารางที่ 1 ผูใหบริการขนสงพัสดุ ที่ผูตอบแบบสอบถามใชบริการเปนสัดสวนมากที่สุด
ผูใหบริการขนสงพัสดุ
จํานวน
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
151
บริษัท เคอรี่ เอ็ดซเพรส จํากัด

รอยละ
46.90

113

32.85

บริษัท นิ่ม เอ็กซเพรส จํากัด

1

0.29

บริษัท พัสดุภัณฑไทย จํากัด

3

0.87

รถทัวร

8

2.33

อื่น ๆ .........

5

1.54

63

18.31

ใชบริการทั้งไปรษณียไทย และ เคอรี่ เอ็กซเพรสในสัดสวนที่เทากัน
รวม

344

100

อื่น ๆ ไดแก แกร็บไบค 3 รายและไลนแมน 2 ราย

จากตารางที่ 1 แสดงถึงสัดสวนของผูที่ใชบริการขนสงพัสดุสวนใหญ 43.90 เปอรเซ็นต เลือกใชบริการขนสง
พัสดุกับบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปนสัดสวนจํานวนมาก รองลงมาคือเลือกใชบริการขนสงพัสดุของบริษัท เคอรี่
เอ็กซเพรส จํากัด อยูที่ 32.85 เปอรเซ็นต และยังมีผูที่เลือกใชบริการทั้งบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด และบริษัท เคอรี่
เอ็กซเพรส จํากัด ในสัดสวนที่เทากัน คิดเปน 18.31 เปอรเซ็นต
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบขอมูลสวนบุคคลของกลุมลูกคาทีใ่ ชบริการสงพัสดุของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
และ บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส จํากัด
ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม

เพศ
ชาย
หญิง

บริษัท ไปรษณีย
ไทย จํากัด
(N=151)

ใชไปรษณียไทย
อื่น ๆ
(N=17)
และ เคอรี่ เอ็กซ
เพรสในสัดสวนที่
เทากัน (N=63)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
59
91

39.33
60.67

บริษัท เคอรี่
เอ็กซเพรส
จํากัด (N=113)

36
77
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31.86
68.14

23
40

36.50
63.50

5
12

29.41
70.59
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม

อายุ
15-17 ป
18-24 ป
25-34 ป
35-44 ป
45-54 ป
55-64 ป
65 ปขึ้นไป
สถานภาพ
โสด
สมรสมีบุตร
สมรสไมมีบุตร
หมาย/ แยกกันอยู/ หยาราง
และมีบุตร
หมาย/ แยกกันอยู/ หยาราง
และไมมีบุตร
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
อนุปริญญา/ ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

บริษัท ไปรษณีย
ไทย จํากัด
(N=151)

บริษัท เคอรี่
เอ็กซเพรส
จํากัด (N=113)

ใชไปรษณียไทย
อื่น ๆ
(N=17)
และ เคอรี่ เอ็กซ
เพรสในสัดสวนที่
เทากัน (N=63)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
2
50
38
25
21
10
5

1.32
33.11
25.17
16.56
13.91
6.62
3.31

0
46
39
14
11
3
0

0.00
40.71
34.51
12.39
9.73
2.65
0.00

1
25
17
10
4
4
2

1.59
39.68
26.98
15.87
6.35
6.35
3.17

0
1
7
5
2
2
0

0.00
5.88
41.18
29.41
11.76
11.76
0.00

74
61
6
8

49.01
40.40
3.97
5.30

73
28
12
0

64.60
24.78
10.62
0.00

40
18
4
1

63.49
28.57
6.35
1.59

7
7
3
0

41.18
41.18
17.65
0.00

2

1.32

0

0.00

0

0.00

0

0.00

17
15
22
8
84
5

11.26
9.93
14.57
5.30
55.63
3.31

0
6
13
13
74
7

0.00
5.31
11.50
11.50
65.49
6.19

5
0
7
8
37
5

8.06
0.00
11.29
12.90
59.68
8.06

3
4
2
1
5
2

17.65
23.53
11.76
5.88
29.41
11.76
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม

อาชีพ
ผูบริหารองคกร
พนักงานบริษัทเอกชน
เจาของกิจการ
พอคา แมคา คาขาย
วิชาชีพ สถาปนิก หมอ
ทนายความ วิศวกร
ขรก. จนท.รัฐวิสาหกิจ พนง.
ในกํากับของรัฐ
ชางฝมือ
ผูใชแรงงาน
เกษตรกร ชาวสวน ชาวไร
แมบาน
นักเรียน นักศึกษา
เกษียณรับบํานาญ
คนวางงาน
พอคา/ แมคา/ คาขาย
ออนไลน
อื่น ๆ
รายได
นอยกวา 6,000 บาท
6,000-14,999 บาท
15,000-24,999 บาท
25,000-39,999 บาท
40,000-59,999 บาท
60,000 บาทขึ้นไป

บริษัท ไปรษณีย
ไทย จํากัด
(N=151)

บริษัท เคอรี่
เอ็กซเพรส
จํากัด (N=113)

ใชไปรษณียไทย
อื่น ๆ
(N=17)
และ เคอรี่ เอ็กซ
เพรสในสัดสวนที่
เทากัน (N=63)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1
21
11
29
0

0.66
13.91
7.28
19.21
0.00

1
11
21
9
1

0.88
0.73
18.53
7.96
0.88

0
9
7
4
1

0.00
14.29
11.11
6.35
1.59

0
2
3
3
0

0.00
11.76
17.65
17.65
0.00

18

11.92

19

16.81

9

14.29

2

11.76

0
4
19
0
31
3
7
3

0.00
2.65
12.58
0.00
20.53
1.99
4.64
1.99

1
3
3
0
30
0
9
3

0.88
2.65
2.65
0.00
26.55
0.00
7.96
2.65

2
1
7
0
12
0
3
7

3.17
1.59
11.11
0.00
19.05
0.00
4.76
11.11

0
1
5
0
1
0
0
0

0.00
5.88
29.41
0.00
5.88
0.00
0.00
0.00

4

2.65

2

1.77

1

1.59

0

0.00

37
57
39
10
7
1

24.50
37.75
25.83
6.62
4.64
0.66

27
31
28
20
3
4

23.89
27.43
24.78
17.70
2.65
3.54

13
21
12
11
5
1

20.63
33.33
19.05
17.46
7.94
1.59

1
5
9
2
0
0

5.88
29.41
52.94
11.76
0.00
0.00
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จากตารางที่ 2 พบวา กลุมลูกคาที่ใชบริการบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ในสัดสวนที่มากกวา สวนใหญเปน
กลุมนักเรียน นักศึก ษา พนักงานบริษัทเอกชน พอคา แมคา คาขาย ขาราชการ เจาหนาที่รัฐวิสาหกิจ พนักงานใน
กํากับของรัฐ และเกษตรกรอายุระหวาง 18-54 ป มีรายไดตอเดือนไมเกิน 24,999 บาท กลุมลูกคาที่ใชบริการบริษัท
เคอรี่ เอ็กซเพรส จํากัด ในสัดสวนที่มากกวา สวนใหญเปนเจาของกิจการ ขาราชการ เจาหนาที่รัฐวิสาหกิจ พนักงาน
ในกํากับของรัฐ และกลุมนักเรียน นักศึกษา อายุระหวาง 18-44 ป มีรายไดตอเดือนไมเกิน 39,999 บาท กลุมลูกคาที่
ใชบริการทั้งบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด และบริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส จํากัด ในสัดสวนที่เทากัน สวนใหญเปนเจาของ
กิจการ ขาราชการ เจาหนาที่รัฐวิสาหกิจ พนักงานในกํากับของรัฐ เกษตรกร กลุมนักเรียน นักศึกษา และกลุมพอคา
แมคาออนไลน อายุระหวาง 18-44 ป มีรายไดตอเดือนไมเกิน 39,999 บาท กลุมลูกคาที่ใชบริการบริษัทอื่น ๆ สวน
ใหญเปนเจาของกิจการ พอคา แมคา คาขาย และเกษตรกร อายุระหวาง 25-44 ป มีรายไดตอเดือนระหวาง 6,000 –
24,999 บาท
การจัดกลุมความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการสงพัสดุของผูใหบริการ
กระบวนการวิเคราะหเพื่อจัดกลุมปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจการใหบริการสงพัสดุของบริษัท ไปรษณีย
ไทย จํากัด และบริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส จํากัด ผูศึกษาไดใชขอมูลจากชุดแบบสอบถามของ Li (2002) จํานวน 38 ขอ
คําถาม เพื่อจัดกลุมของปจจัยโดยนํามาวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) โดยใชวิธี EFA (Exploratory Factor
Analysis) ดวยวิธี Principle Component with VARIMAX Rotation เลือกคา Eigen value มีคาเกิน 1.0 และตัดหัวขอที่มี
คา Loading นอยกวา 0.40 ออกไป เหลือชุดตัวแปรตามกลุมที่ผานการคัดเลือกมีจํานวน 34 ขอ จัดกลุมปจจัยไดเปน
4 กลุม ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)
ความคิดเห็นของผูใ ชบริการที่มีตอการใหบริการสงพัสดุ
1.พนักงานมีความใสใจในการใหบริการตอผูรับบริการ
การใหบริการตอหนาของพนักงานมีความใสใจ และรับฟงความตองการของลูกคาอยางดี
พนักงานของบริษทั ใหบริการดวยความใสใจ คํานึงถึงผูรับบริการเสมอ
พนักงานของบริษัทปฏิบตั ิงานอยางมืออาชีพ
ผูใชบริการมีความพึงพอใจของการใหบริการขนสงพัสดุโดยรวม
พนักงานของบริษทั สามารถตอบขอซักถามเกี่ยวกับการขนสงสินคาตาง ๆ และราคาคาบริการได
พนักงานของบริษัทมีความสุภาพออนนอม
การใหบริการทางโทรศัพทของพนักงานมีความใสใจ และรับฟงความตองการของลูกคาเปนอยางดี
การใหบริการขนสงพัสดุตรงตามความคาดหวังของผูใชบริการ
คุณภาพในการบริการขนสงพัสดุมีอยูในระดับสูง
พนักงานของบริษัทสามารถใหบริการตั้งแตตนจนจบการใหบริการรับ-สงพัสดุ
พนักงานของบริษทั ใหบริการขนสงพัสดุมีความใสใจตอการขนสงในทุกขั้นตอน
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Factor Loading
0.8675
0.8230
0.8188
0.7805
0.7422
0.7362
0.7065
0.7055
0.6529
0.5132
0.4357
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ความคิดเห็นของผูใ ชบริการที่มีตอการใหบริการสงพัสดุ
2. ความรวดเร็วในการใหบริการและชวยเหลือการจัดสงพัสดุ
เมื่อติดตอผูใหบริการจัดสงพัสดุ ทางโทรศัพท ปญหาของทานดานการขนสงถูกแกไข "อยางรวดเร็ว"
เมื่อติดตอผูใหบริการจัดสงพัสดุ ทางโทรศัพท ทานไดรับขอมูลจากผูใหบริการ "อยางรวดเร็ว"
เมื่อติดตอผูใหบริการจัดสงพัสดุ ทางอินเทอรเน็ต ปญหาดานการขนสงถูกแกไข "อยางรวดเร็ว"
เมื่อติดตอผูใหบริการจัดสงพัสดุ ทางอินเทอรเน็ต ปญหาดานการขนสงถูกแกไข "อยางเหมาะสม"
เมื่อติดตอผูใหบริการจัดสงพัสดุ ทางโทรศัพท ปญหาของทานดานการขนสงไดรับการแกไข "อยาง
เหมาะสม"
ระยะเวลาที่พนักงานตอบสนองการใหบริการจัดสงพัสดุอยูในระดับที่ยอมรับได
ระยะเวลารอสายเมื่อติดตอใชบริการทางโทรศัพทอยูในระดับที่ยอมรับได
เมื่อติดตอผูใหบริการจัดสงพัสดุ ทางโทรศัพท ทานไดรับขอมูลจากผูใหบริการ "อยางเหมาะสม"
3. ความใสใจในการจัดการพัสดุของผูใชบริการ
พัสดุ ถูกจัดสงโดยไมมีการสูญหาย
ผูใหบริการขนสงพัสดุ สามารถสงพัสดุ ไดตรงตามเวลาที่กําหนด
ผูใหบริการขนสงพัสดุ มารับพัสดุ ตรงตามเวลาที่
เมื่อใชบริการขนสงพัสดุ ที่เคานเตอรบริการ พนักงานมีการใหบริการ "อยางรวดเร็ว"
หีบหอพัสดุถูกสงดวยความระมัดระวังไมมีความเสียหาย
เมื่อใชบริการขนสงพัสดุ ที่เคานเตอรบริการ พนักงานมีการใหบริการ "อยางเหมาะสม"
เมื่อสอบถามจากผูใหบริการจัดสงพัสดุ เกี่ยวกับพนักงานขนสงพัสดุ พนักงานสามารถใหขอมูล "อยาง
เหมาะสม"
มีพนักงานใหบริการจัดสงพัสดุอยูประจําเคานเตอรตลอดเวลา
4. การใหขอมูลที่เปนประโยชนตอผูรับบริการ
มีก ารให ความชว ยเหลื อหากทา นมีป ญหาเกี่ยวกั บการจัด สงพัส ดุ ท านสามารถสอบถามเกี่ ยวกั บ
ปญหาตาง ๆ ไดทางโทรศัพท
มีบริการใหขอมูลทางโทรศัพ ท เกี่ยวกับบริ การขนสงพัสดุ เชน ราคา เวลาเปดทําการ การติดตาม
สินคา หรือขอมูลอื่น ๆ
มีบริการนัดหมายการใหบริการรับพัสดุเพือ่ นําสง ทางโทรศัพท
มีก ารให ความชว ยเหลื อหากทา นมีป ญหาเกี่ยวกั บการจัด สงพัส ดุ ท านสามารถสอบถามเกี่ ยวกั บ
ปญหาตาง ๆ ผานทางอินเทอรเน็ต
มีบริการใหขอมูลทางอินเทอรเน็ตเกี่ยวกับบริการพัสดุ เชน ราคา เวลาเปดทําการ การติดตามสินคา
หรือขอมูลอื่น ๆ
มีพนักงานใหขอมูลเกี่ยวกับบริการสงพัสดุ เชน ราคา เวลาเปดทําการ การติดตามสินคา หรือขอมูล
อื่น ๆ
มีพนักงานคอยใหความชวยเหลือหากทานมีปญ
 หาเกี่ยวกับการจัดสงพัสดุ

Factor Loading
0.7657
0.7530
0.7452
0.7392
0.6970
0.5491
0.5373
0.5072
0.5908
0.5026
0.4853
0.4707
0.4641
0.4619
0.4303
0.4091
0.8038
0.7885
0.6718
0.6557
0.6235
0.6090
0.5994

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) = 0.9691, Bartlett’s test of Sphericity. X2 = 703, p < 0.0000

จากตารางที่ 3 จากผลการจัดกลุมความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการสงพัสดุของผูใหบริการ
สามารถแบงออกเปน 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานพนักงานมีความใสใจในการใหบริการตอผูรับบริการประกอบดวย
การใหบ ริก ารตอ หนา ของพนัก งานมีความใสใ จ และรั บฟง ความตอ งการของลูก คาอยางดี พนัก งานของบริษั ท
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ให้บริการด้วยความใส่ใจ คานึงถึงผู้รับบริการเสมอ เป็นต้น ปัจจัยด้านความรวดเร็วในการให้บริการและช่วยเหลือการ
จัดส่งพัสดุประกอบด้วย เมื่อติดต่อผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ ทางโทรศัพท์ ปัญหาของท่านด้านการขนส่งถูกแก้ไข "อย่าง
รวดเร็ว" เมื่อติดต่อผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ ทางโทรศัพท์ ท่านได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการ "อย่างรวดเร็ว" เป็นต้น ปัจจัย
ด้านความใสใจในการจัดการพัสดุของผู้ให้บริการประกอบด้วย พัสดุถูกจัดส่งโดยไม่มีการสูญหาย ผู้ให้บริการขนส่ง
พัสดุสามารถส่ง พัสดุไ ด้ตรงตามเวลากาหนด เป็นต้น และปัจจัยด้านการให้ข้อมูลที่เ ป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริก าร
ประกอบด้วย มีการให้ความช่วยเหลือหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุ ท่านสามารถสอบถามเกี่ยวกับปัญหา
ต่าง ๆ ได้ทางโทรศัพท์ มีบริการให้ข้อมูลทางโทรศัพ ท์ เกี่ยวกั บบริก ารขนส่งพัสดุ เช่น ราคา เวลาเปิดทาการ การ
ติดตามสินค้า หรือข้อมูลอื่น ๆ เป็นต้น
ตารางที่ 4 แสดงระดับความเห็นต่อปัจจัยที่ทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ความคิ ด เห็ น ของผู้ ใช้ บ ริ ก ารที่ มี ต่ อ
การให้บริการส่งพัสดุของผู้ให้บริการ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
(A)

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
จากัด (B)

T-test

mean

แปรผล

mean

แปรผล

1.พนักงานมีความใส่ใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการ

5.27

ค่อนข้างเห็นด้วย

5.25

ค่อนข้างเห็นด้วย

การให้บริการต่อหน้าของพนักงานมี
ความใส่ใจ และรับฟังความต้องการ
ของลูกค้าอย่างดี
พนักงานของบริษัทให้บริการด้วย
ความใส่ใจ คานึงถึงผู้รับบริการเสมอ
พนักงานของบริษัทปฏิบัติงานอย่าง
มืออาชีพ
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจของการ
ให้บริการขนส่งพัสดุโดยรวม
พนักงานของบริษัทสามารถตอบข้อ
ซักถามเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า
ต่าง ๆ และราคาค่าบริการได้
พนักงานของบริษัทมีความสุภาพ
อ่อนน้อม
การให้บริการทางโทรศัพท์ของ
พนักงานมีความใส่ใจ และรับฟัง
ความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี
การให้บริการขนส่งพัสดุตรงตาม
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
คุณภาพในการบริการขนส่งพัสดุมี
อยู่ในระดับสูง

5.31

เห็นด้วย

5.17

ค่อนข้างเห็นด้วย

0.352

A=B

5.16

ค่อนข้างเห็นด้วย

5.26

ค่อนข้างเห็นด้วย

0.564

A=B

5.34

เห็นด้วย

5.16

ค่อนข้างเห็นด้วย

0.228

A=B

5.20

ค่อนข้างเห็นด้วย

5.27

ค่อนข้างเห็นด้วย

0.882

A=B

5.31

เห็นด้วย

5.23

ค่อนข้างเห็นด้วย

0.567

A=B

5.39

เห็นด้วย

5.20

ค่อนข้างเห็นด้วย

0.219

A=B

5.22

ค่อนข้างเห็นด้วย

5.21

ค่อนข้างเห็นด้วย

0.968

A=B

5.19

ค่อนข้างเห็นด้วย

5.25

ค่อนข้างเห็นด้วย

0.717

A=B

5.18

ค่อนข้างเห็นด้วย

5.21

ค่อนข้างเห็นด้วย

0.816

A=B
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ความคิ ด เห็ น ของผู้ ใช้ บ ริ ก ารที่ มี ต่ อ
การให้บริการส่งพัสดุของผู้ให้บริการ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
(A)

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
จากัด (B)

T-test

mean

แปรผล

mean

แปรผล

พนักงานของบริษัทสามารถ
ให้บริการตั้งแต่ต้นจนจบการ
ให้บริการรับ-ส่งพัสดุ
พนักงานของบริษัทให้บริการขนส่ง
พัสดุมีความใส่ใจต่อการขนส่งในทุก
ขั้นตอน

5.404

เห็นด้วย

5.45

เห็นด้วย

0.721

A=B

5.212

ค่อนข้างเห็นด้วย

5.327

เห็นด้วย

0.486

A=B

2.ความรวดเร็วในการให้บริการ
และช่วยเหลือการจัดส่งพัสดุ
เมื่อติดต่อผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ ทาง
โทรศัพท์ ปัญหาของท่านด้านการ
ขนส่งถูกแก้ไข "อย่างรวดเร็ว"
เมื่อติดต่อผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ ทาง
โทรศัพท์ ท่านได้รับข้อมูลจากผู้
ให้บริการ "อย่างรวดเร็ว"
เมื่อติดต่อผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ ทาง
อินเทอร์เน็ต ปัญหาด้านการขนส่งถูก
แก้ไข "อย่างรวดเร็ว"
เมื่อติดต่อผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ ทาง
อินเทอร์เน็ต ปัญหาด้านการขนส่งถูก
แก้ไข "อย่างเหมาะสม"
เมื่อติดต่อผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ ทาง
โทรศัพท์ ปัญหาของท่านด้านการ
ขนส่งได้รับการแก้ไข "อย่าง
เหมาะสม"
ระยะเวลาที่พนักงานตอบสนองการ
ให้บริการจัดส่งพัสดุอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
ระยะเวลารอสายเมื่อติดต่อใช้บริการ
ทางโทรศัพท์อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

5.036

ค่อนข้างเห็นด้วย

5.120

ค่อนข้างเห็นด้วย

5.007

ค่อนข้างเห็นด้วย

5.080

ค่อนข้างเห็นด้วย

0.639

A=B

5.053

ค่อนข้างเห็นด้วย

5.301

เห็นด้วย

0.060*

A<B

4.987

ค่อนข้างเห็นด้วย

5.168

ค่อนข้างเห็นด้วย

0.274

A=B

5.053

ค่อนข้างเห็นด้วย

4.973

ค่อนข้างเห็นด้วย

0.623

A=B

5.020

ค่อนข้างเห็นด้วย

5.088

ค่อนข้างเห็นด้วย

0.649

A=B

5.166

ค่อนข้างเห็นด้วย

5.159

ค่อนข้างเห็นด้วย

0.965

A=B

4.967

ค่อนข้างเห็นด้วย

5.071

ค่อนข้างเห็นด้วย

0.488

A=B
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ความคิ ด เห็ น ของผู้ ใช้ บ ริ ก ารที่ มี ต่ อ
การให้บริการส่งพัสดุของผู้ให้บริการ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
(A)

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
จากัด (B)

T-test

mean

แปรผล

mean

แปรผล

3.ความใส่ใจในการจัดการพัสดุ
ของผู้ให้บริการ
พัสดุ ถูกจัดส่งโดยไม่มีการสูญหาย
ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ สามารถส่ง
พัสดุ ได้ตรงตามเวลาที่กาหนด
ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ มารับพัสดุ
ตรงตามเวลาที่กาหนด
เมื่อใช้บริการขนส่งพัสดุ ที่เคาน์เตอร์
บริการ พนักงานมีการให้บริการ
"อย่างรวดเร็ว"
หีบห่อพัสดุถูกส่งด้วยความ
ระมัดระวังไม่มีความเสียหาย
เมื่อใช้บริการขนส่งพัสดุ ที่เคาน์เตอร์
บริการ พนักงานมีการให้บริการ
"อย่างเหมาะสม"
เมื่อสอบถามจากผู้ใช้บริการจัดส่ง
พัสดุ เกี่ยวกับพนักงานขนส่งพัสดุ
พนักงานสามารถให้ข้อมูล "อย่าง
เหมาะสม"
มีพนักงานให้บริการจัดส่งพัสดุอยู่
ประจาเคาน์เตอร์ตลอดเวลา

5.320

เห็นด้วย

5.247

ค่อนข้างเห็นด้วย

5.338
5.371

เห็นด้วย
เห็นด้วย

5.398
5.310

เห็นด้วย
เห็นด้วย

0.726
0.693

A=B
A=B

5.364

เห็นด้วย

5.230

ค่อนข้างเห็นด้วย

0.349

A=B

5.384

เห็นด้วย

5.292

เห็นด้วย

0.521

A=B

5.119

ค่อนข้างเห็นด้วย

5.159

ค่อนข้างเห็นด้วย

0.832

A=B

5.298

เห็นด้วย

5.053

ค่อนข้างเห็นด้วย

0.051*

A>B

5.238

ค่อนข้างเห็นด้วย

5.035

ค่อนข้างเห็นด้วย

0.083*

A>B

5.444

เห็นด้วย

5.496

เห็นด้วย

0.697

A=B

4.การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการ
มีการให้ความช่วยเหลือหากท่านมี
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุ ท่าน
สามารถสอบถามเกี่ยวกับปัญหาต่าง
ๆ ได้ทางโทรศัพท์
มีบริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์
เกี่ยวกับบริการขนส่งพัสดุ เช่น ราคา
เวลาเปิดทาการ การติดตามสินค้า
หรือข้อมูลอื่น ๆ
มีบริการนัดหมายการให้บริการรับ
พัสดุเพื่อนาส่ง ทางโทรศัพท์

5.143

ค่อนข้างเห็นด้วย

5.262

ค่อนข้างเห็นด้วย

4.987

ค่อนข้างเห็นด้วย

5.080

ค่อนข้างเห็นด้วย

0.565

A=B

4.954

ค่อนข้างเห็นด้วย

5.106

ค่อนข้างเห็นด้วย

0.345

A=B

5.079

ค่อนข้างเห็นด้วย

5.398

เห็นด้วย

0.038*

A<B
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ความคิ ด เห็ น ของผู้ ใช้ บ ริ ก ารที่ มี ต่ อ
การให้บริการส่งพัสดุของผู้ให้บริการ

มีการให้ความช่วยเหลือหากท่านมี
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุ ท่าน
สามารถสอบถามเกี่ยวกับปัญหาต่าง
ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
มีบริการให้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
เกี่ยวกับบริการพัสดุ เช่น ราคา เวลา
เปิดทาการ การติดตามสินค้า หรือ
ข้อมูลอื่น ๆ
มีพนักงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการส่ง
พัสดุ เช่น ราคา เวลาเปิดทาการ การ
ติดตามสินค้า หรือข้อมูลอื่น ๆ
มีพนักงานคอยให้ความช่วยเหลือ
หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดส่ง
พัสดุ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
(A)

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
จากัด (B)

T-test

mean

แปรผล

mean

แปรผล

P -Value

5.119

ค่อนข้างเห็นด้วย

5.283

ค่อนข้างเห็นด้วย

0.318

A=B

5.265

ค่อนข้างเห็นด้วย

5.398

เห็นด้วย

0.420

A=B

5.285

เห็นด้วย

5.230

ค่อนข้างเห็นด้วย

0.714

A=B

5.311

เห็นด้วย

5.336

เห็นด้วย

0.867

A=B

*** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดยใช้การ
ทดสอบแบบข้างเดียว

จากตารางที่ 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด และบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จากัด การตอบแบบสอบถามการเห็นด้วยในแต่ละข้อคาถาม
หมายถึง ผู้ใ ช้บ ริก ารขนส่ง สิน ค้า พึง พอใจเกี่ ยวกั บ ประเด็ นต่ าง ๆ โดยการใช้ T-test พบว่า ผู้ ที่ใ ช้บ ริก ารบริ ษั ท
ไปรษณีย์ไทย จากัดในสัดส่วนที่มากกว่า มีความเห็นว่าได้รับการบริการที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใช้บริการบริษัท
เคอรี่ เอ็ก ซ์เพรส จากัด ในประเด็น เมื่อใช้บริก ารขนส่งพัสดุ ที่เ คาน์เ ตอร์บริการ พนัก งานมีก ารให้บริก าร "อย่าง
เหมาะสม" และประเด็นเมื่อสอบถามจากผู้ใ ช้บริการจัดส่งพัสดุ เกี่ยวกั บพนัก งานขนส่ง พัสดุ พนักงานสามารถให้
ข้อมูล "อย่างเหมาะสม" (P-value=0.051 และ 0.083 ตามลาดับ และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1) และผู้ที่ใ ช้
บริการบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เ พรส จากัด ในสัดส่วนที่มากกว่า มีความเห็นว่าได้รับบริการที่ดีก ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ใช้บริการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ในประเด็น เมื่อติดต่อผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ ทางโทรศัพท์ ท่านได้รับข้อมูลจาก
ผู้ใ ห้บ ริก าร "อย่ างรวดเร็ ว " และประเด็น มี บริ ก ารนั ด หมายการให้บ ริก ารรั บพั สดุ เ พื่ อน าส่ ง ทางโทรศั พ ท์ (Pvalue=0.051 และ 0.038 ตามลาดับ และมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.1)

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล
การศึกษานี้ เป็นการศึกษาเชิงสารวจ เปรียบเทียบปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจการให้บริการส่งพัสดุ
ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด และบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จากัด เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนาข้อคาถาม
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จาก Li (2002) จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการส่งพัสดุของบริษัท ไปรษณีย์ไทย
จากัด ในสัดส่วนที่มากกว่า ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน พ่อค้า แม่ค้า ค้าขาย ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พนักงานในกากับของรัฐ และเกษตรกรอายุระหว่าง 18-54 ปี มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 24,999
บาท กลุ่มผู้ใช้บริการบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จากัดในสัดส่วนที่มากกว่า ส่วนใหญ่เ ป็นเจ้าของกิจการ ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พนักงานในกากับของรัฐ และกลุ่มนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 18-44 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนไม่เกิน 39,999 บาท และกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการส่งพัสดุทั้งบริษัท ไปรษณีย์ไทยจากัดและบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
จากัดในสัดส่วนที่เ ท่ากัน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ วิสาหกิจ พนักงานในก ากั บของรัฐ
เกษตรกร กลุ่ม นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ อายุระหว่าง 18-44 ปี มีรายได้ต่อเดือนไม่เ กิน
39,999 บาท
จากการสกัดปัจจัย พบว่าสามารถจัดกลุ่มปัจจัยออกเป็น 4 ปัจจัย ดังนี้ (1) ปัจจัยด้านพนักงานมีความใส่ใจ
ในการให้บริการต่อผู้รับบริการ (2) ปัจจัยด้านความรวดเร็วในการให้บริการและช่วยเหลือการจัดส่งพัสดุ (3) ปัจจัย
ด้านความใส่ใจในการจัดการพัสดุของผู้ให้บริการ และ (4) ปัจจัยด้านการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ ผู้รับบริการ โดย
ปัจจัยที่มีความสาคัญมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านพนักงานมีความใส่ใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ จากการพิจารณา
ปัจจัยย่อยในด้านต่าง ๆ ผู้ใช้บริการขนส่งเห็นด้ วยกั บปัจจัยที่ได้สอบถามหมายถึงผู้ใช้บริก ารพึงพอใจกับปัจจัยข้อ
คาถาม โดยปัจจัยส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการทั้งสองบริษัท อยู่ในระดับพึงพอใจและค่อนข้างพึงพอใจ แต่ยังมีบางปัจจัยเมื่อ
ทาการเปรียบเทียบกันทางค่าสถิติ (T-test) จะแตกต่างกันคือ ปัจจัยเมื่อใช้บริก ารขนส่ง พัสดุ ที่เ คาน์เ ตอร์บริการ
พนักงานมีการให้บริการ "อย่างเหมาะสม", ปัจจัยเมื่อสอบถามจากผู้ใช้บริการจัดส่งพัสดุ เกี่ยวกับพนักงานขนส่งพัสดุ
พนักงานสามารถให้ข้อมูล "อย่างเหมาะสม", ปัจจัยเมื่อติดต่อผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุทางโทรศัพท์ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการ "อย่างรวดเร็ว", และปัจจัยมีบริการนัดหมายการให้บริการรับพัสดุเพื่อนาส่งทางโทรศัพท์
จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลดังนี้
การศึกษาครั้ง นี้เ ป็นการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผ ลต่อความพึงพอใจการให้บริการส่งพัสดุ ตามที่ Li
(2002) ได้สรุปว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสภาวะที่ผู้บริโภคมีตอ่ บริษัท เกิดขึน้ เมื่อสินค้าหรือบริการที่ตนเองได้รับ
เป็นไปตามหรือมากกว่าที่ตนเองคาดหวัง ซึ่งจะนาไปสู่ความภักดีต่อบริษัท และเกิดการซื้อสินค้าซ้า จากการสกัด
ปัจจัยจนได้ปัจจัยใหม่ 4 ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งพัสดุ สามารถอภิปรายได้ดังนี้
1. ปั จจั ย ด้า นพนัก งานมีค วามใส่ ใ จในการให้ บ ริก ารต่ อผู้ รับ บริ ก ารเป็ นปั จ จัย ที่ผู้ ต อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญเป็นอันดับแรก สอดคล้องกับการศึกษาของกันยากาญจน์ จันทร์เหลี่ยม และพัฒน์ พิสิษฐเกษม (2561) ที่
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการไปรษณีย์ไทย สาขามหาวิทยาลัยรังสิต โดยการศึกษาพบว่าคุณภาพ
การบริการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองต่อ
ผู้ใช้บริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่น ด้านการเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริ การไปรษณีย์ไทย
สาขามหาวิทยาลัยรังสิต
2. ปัจจัยด้านความรวดเร็วในการให้บริการและช่วยเหลือการจัดส่งพัสดุ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการขนส่งพัสดุ ซึ่ง สอดคล้องกับการศึกษาของอภิญญา จันทร์สังข์ (2559) ที่ศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อ
ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริก ารขนส่ ง พัส ดุภั ณ ฑ์ข องบริษั ท เคอรี่ เอ็ก ซ์เ พรส จ ากั ด ในเขตสมุทรปราการ ที่ผ ล
การศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เลือกใช้บริการเพราะความรวดเร็วในการให้บริการ และสอดคล้องกับเบญจพร
สุวรรณแสนทวี (2557) ที่ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการในการขนส่งโลจิสติกส์ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริม ณฑล ผลการศึกษาพบว่าการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
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ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการในการขนส่งโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
3. ปัจจัยด้านความใส่ใ จในการจัดการพัสดุของผู้ให้บริการ มีผ ลต่อความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้
บริการขนส่งพัสดุเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของภัทรดา จันทะเนตร (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งของบริษัท ผดุงฤทธิ์ ขนส่ง จากัด มีผลการศึกษาพบว่าระดั บคุณภาพโดยรวมการ
ให้บริการขนส่งของบริษัท ผดุงฤทธิ์ขนส่ง จากัด ด้านความมั่นใจมีระดับมาก หากพิจารณาระดับคุณภาพจากค่าเฉลี่ย
ขององค์ประกอบพบว่า การจัดเรียงสินค้ามีความเป็นระเบียบป้องกันความผิดพลาด สินค้าส่งถึงปลายทางครบถ้วน
ตามจานวนไม่มีการสูญหาย มีการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการสูญหายให้กับสินค้า มีการประกันภัยทั้งรถ
ขนส่ง สินค้าและป้องกันสินค้าเพื่อไม่ใ ห้เกิดการชารุด เช่น มีอุปกรณ์ยึด รัด หีบห่อบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น โดยมีระดับ
ความสาคัญมากน้อย ตามลาดับ
4. ปัจจัยด้านการให้ข้อมูลที่เ ป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริก าร มีผลต่อความพึง พอใจความพึง พอใจในการใช้
บริก ารขนส่ง พัสดุ ซึ่ง สอดคล้องกับกิตติภัทธ์ พลทัศน์โ ยธิน และคณะ (2560) ที่ทาการศึก ษาความพึง พอใจของ
ผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้าในจังหวัด เลย ดร บัว ไปยังกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาจากข้อเสนอแนะและแนว
ทางแก้ไขปัญหาปรากฏว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่องความสนใจและการเอาใจใส่ของลูกค้า ใน
การรับรู้และแก้ไขปัญหาในการขนส่งสินค้า
5. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัดควรมีการปรับปรุงในด้านเมื่อติดต่อผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุทางโทรศัพท์ได้รับ
ด้านบริการนัดหมายการให้บริการรับพัสดุเพื่อนาส่งทางโทรศัพท์ ส่วนบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จากัด ควรปรับปรุงใน
ด้านบริการขนส่งพัสดุ ที่เคาน์เตอร์บริการพนักงานมีการให้บริการ "อย่างเหมาะสม" และด้านการให้บริการสอบถาม
จากผู้ใช้บริการจัดส่งพัสดุ เกี่ยวกับพนักงานขนส่งพัสดุ พนักงานสามารถให้ข้อมูล "อย่างเหมาะสม"
ข้อเสนอแนะ
1. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัดควรมีการปรับปรุงในการติดต่อกับผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุทางโทรศัพท์ เพื่อรับ
การนัดหมายการให้บริการรับพัสดุเพื่อนาส่งทางโทรศัพท์ โดยเพิ่มการให้บริการโทรนัดกับผู้รับพัสดุก่อนนาส่ง เพื่อ
ความถูกต้อง
2. บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จากัด ควรปรับปรุงในด้านบริการขนส่งพัสดุ ที่เคาน์เตอร์บริการพนักงานมีการ
ให้บริการ "อย่างเหมาะสม" และด้านการให้บริการสอบถามจากผู้ใช้บริการจัดส่งพัสดุ เกี่ยวกับพนักงานขนส่งพัสดุ
พนักงานสามารถให้ข้อมูล "อย่างเหมาะสม" โดยการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของพนักงาน เช่ น การฝึกอบรม
เกี่ยวกับการสื่อสารกับลูกค้า การฝึกอบรมการปฏิบัติตนต่อลูกค้า เป็นต้น
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ขอขอบคุณคุณแม่เวียงทอง อินปัญญา คุณพ่อตา ยงยุทธ ธาราทิพยกุล คุณแม่ยาย นวลตา ธาราทิพยกุล
และคุณภรรยา ที่ช่วยสนับสนุนแรงกาย กาลังใจ เงินทอง และเวลา เพื่อช่วยเหลือในการทาวิจัยให้สาเร็จลุล่ วงไปได้
ขอบคุณส่วนงานของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศน์ศาสตร์ ที่ช่วยในการประสานงานต่าง ๆ อย่างราบรื่น
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ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการรับซื้อผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ของนิลุบล
การเกษตร ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา
Agriculturists’ Satisfaction on Purchasing Animal Maize Products of Nilubon
Agriculture, Khunkuan Sub-District, Pong District, Phayao Province
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การศึกษางานวิจัยครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรตอการรับซื้อผลผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตว ของนิลุบลการเกษตร ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา และเพื่อศึกษาปญหาของเกษตรกรตอการรับ
ซื้อผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ของนิลุบลการเกษตร ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใชการศึกษา
ครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่มาขายผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวใหกับนิลุบลการเกษตร ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา
ทั้งหมด จํานวน 107 คน เปนวิจัยเชิงพรรณนา โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล สถิติที่ใชในการ
วิจัย คือ คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึ ก ษาพบว า ผู ตอบแบบสอบถาม สว นใหญ เพศชาย อายุ 31 – 40 ป สถานภาพสมรส ระดั บ
การศึกษาอยูในประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน และประกอบอาชีพเกษตรกร ระดับความพึงพอใจของ
เกษตรกรตอการรับซื้อผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ของนิลุบลการเกษตร ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา ใน
ภาพรวม อยูในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย พบวา มีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุดในกระบวนการ ดานการซื้อจากผูขายที่ถูกตอง รองลงมา คือ ดานจังหวะเวลาที่ถูก ตอง ดานจํานวนที่ถูกตอง
ดานราคาที่ถูกตอง และดานคุณภาพที่ถูกตอง สวนระดับของปญหาของเกษตรกรตอการรับซื้อผลผลิตขาวโพดเลี้ยง
สัตว ของนิลุบลการเกษตร ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา ในภาพรวมระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย พบวา ระดับของปญหาของเกษตรกรตอการรับซื้อผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ของนิลุบล
การเกษตร ตําบลขุนควร อําเภอปง จัง หวัดพะเยา ระดับมากที่สุด คือ ปญหาการติดปายแสดงราคาที่ไมชัดเจน
รองลงมา คือ ปญหาการแจงราคาลวงหนาที่ไมชัดเจน และปญหาพนักงาน (คนงาน) มีนอยไมเพียงพอ
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ เกษตรกร การรับซื้อ ขาวโพดเลี้ยงสัตว นิลุบลการเกษตร
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Abstract

The purposes of this research were to evaluate agriculturists’ satisfaction and study the problems of
purchasing animal maize products of Nilubon Agriculture, Khunkuan sub-district, Pong district, Phayao province.
The study population consisted of 107 farmers who were selling animal maize products to Nilubon Agriculture. This
study was a descriptive research. The questionnaire was used as a research tool for collecting data. Data obtained
from the respondents were analyzed using descriptive statistics including means, percentages and standard
deviations.
The study showed that respondents were mostly male with age between 31 - 40 years. Most of them
were married and graduated from primary and high schools. The overall satisfaction of the farmers on purchasing
animal maize products of Nilubon Agriculture was moderate. When considering each item, the item with the highest
mean was buying from the right seller followed by the right time, the correct amount, the correct price and the
correct quality. The levels of the problems of purchasing animal maize products of Nilubon Agriculture was
moderate. When considering individual item, the most important problem was the label showing no clear price
followed by not informing of price in advance and not having enough shop assistants.

Keywords: Satisfaction, Agriculturist, Purchased ,Maize, Agriculture Nilubon

บทนํา
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมาตั้งแตอดีต มีความเปนอยูแบบเรียบงายพึ่ง พาตนเองและอาศัย
ธรรมชาติในการดําเนินชีวิตภายใตภูมิศาสตรที่เหมาะสม ทําใหประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เปน
แหลงผลิตอาหารที่สําคัญ ดังจะเห็นไดจากขอความที่ปรากฏบนศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราชที่วา “ในน้ํามี
ปลา ในนามีขาว” ที่แสดงเปนหลักฐานความอุดมสมบูรณของประเทศไทย (ปราโมทย ยอดแกว, 2552 : 1) การเกษตร
จึงเปนแหลงรายไดที่สําคัญอยางหนึ่งของประชากรไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
จังหวัดพะเยา ตั้งอยูภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศเปนปาเขา ที่ราบสูง ประกอบดวย 9
อําเภอ คือ อ.เมืองพะเยา อ.เชียงคํา อ.เชียงมวน อ.ปง อ.ดอกคําใต อ.จุน อ.แมใจ อ.ภูซาง และ อ.ภูกามยาว แบงเปน
68 ตําบล 805 หมูบาน ประชากรสวนใหญของจังหวัดพะเยา ประกอบอาชีพเกษตรกร โดยสวนใหญนอกจากจะปลูก
ขาวแลวยังมีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว หลังฤดูเก็บเกี่ยวขาว ในรอบสามปที่ผานมา (ป 2558 - 2560) จังหวัดพะเยา
มีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เฉลี่ย 156,331.02 ตัน โดยในป 2558 มีผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวเฉลี่ย 157,622.76 ตัน
ป 2559 เฉลี่ย 174,941.55 และ ป 2560 เฉลี่ย 136,428.75 ตัน (รายงานสรุปยอดผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ระบบ
ฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกลางกรมสงเสริม การเกษตร, 2560) โดยเฉพาะในอําเภอปงที่มีการปลูก พืชผลทางการ
เกษตรเปนจํานวนมาก
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อําเภอปง มีพื้นที่รวมทั้ง หมด 1,041,250 ไร คิดเปนรอยละ 26.17 ของพื้นที่จังหวัดพะเยา ประชากรใน
อําเภอปงสวนใหญประกอบอาชีพหลักทําการเกษตร ทั้งขาว พืช ไร และไมผ ล โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวที่นิยมปลูกกันอยางแพรหลาย โดยในรอบสามปที่ผานมา (ป 2558 - 2560) มีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
เฉลี่ย 79,677.78 ตัน โดยในป 2558 มีผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวเฉลี่ย 82,488.01 ตัน ป 2559 เฉลี่ย 93,283.18 และ
ป 2560 เฉลี่ย 63,262.15 ตัน (รายงานสรุปยอดผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ระบบฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกลาง กรม
สงเสริมการเกษตร, 2560)
ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา เปนพื้นที่ในการเกษตร เกษตรกรในตําบล ขุนควร อําเภอปง มีการ
ปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดทองถิ่นกอนเปน
ลําดับแรก โดยคนกลางในตลาดทองถิ่นมีหนาที่รวบรวมสินคาเกษตรผลผลิตทางการเกษตรไปขายใหกับไซโลรายใหญ
ในอําเภอปง ไดแก ปริญญาพืชผล , จิรภาสพืชผลพาณิชย , นวัตกรณการเกษตรปง หางหุนสวนจํากัด สังวรกิจอบพืช
และนิลุบลการเกษตร (รายชื่อโรงงาน อุตสาหกรรม อําเภอปง จัง หวัดพะเยา, 2559) ดังนั้นตลาดทองถิ่นมีความ
สําคัญอยางยิ่งสําหรับเกษตรกรผูผลิตเนื่องจากเกษตรกรอยูหางไกลในชนบทซึ่งจะทําใหเสียคาใชจายในการขนสงสูง
การจําหนายผลผลิตใหกับพอคาคนกลางในทองถิ่นจึงถือไดวามีอิทธิพลตอการตัดสินใจขายผลผลิตทางการเกษตร
ของเกษตรกร ในอําเภอปง
นิลุบลการเกษตร เปนตลาดกลางทองถิ่นในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ในตําบลขุนควร อําเภอปง
จังหวัดพะเยา โดยไดทําการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรขาวโพดเลี้ยงสัตวและผักกาดเขียวปลี มากอน โดยขาวโพด
เลี้ยงสัตวนั้น ไดนํามาแปรรูปดวยการสีและนําไปขายตอ ตอมาไดขยายกิจการโดยนอกจากรับซื้อผลผลิตทางการ
เกษตรขาวโพดเลี้ยงสัตวและผักกาดเขียวปลีแลวยังไดมีการเพิ่มการรับซื้อมันสําปะหลัง กิจการที่เติบโตมาพรอมกับ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการผลิตดานการเกษตร โดยมีการใชเครื่องจักรที่ทันสมัยเขามาชวยในการแปรรูปและขน
ยายผลผลิตทางการเกษตรที่งายและอํานวยความสะดวกในการแปรรูปและขนสงมากยิ่งขึ้น สงผลใหนิลุบลการเกษตร
สามารถรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรไดจํานวนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เกษตรกรสวนใหญที่นําขาวโพดเลี้ยงสัตวมาขายใหกับ
นิลุบลการเกษตรนั้นแบงออกเปนสองกลุม คือ กลุมแรกเปนเกษตรกรที่นําเมล็ดขาวโพดไปจากนิลุบลการเกษตร แลว
นําผลผลิตกลับมาขายยัง นิลุบลการเกษตร และกลุม ที่สองเปนเกษตรกรที่นําขา วโพดเลี้ยงสัตว ม าขายใหนิลุบ ล
การเกษตรเองโดยไมไดนําเมล็ดพันธุขาวโพดจากนิลุบล การเกษตรไปปลูก ในจํานวนเกษตรกรที่รับเมล็ดพันธุขาวโพด
ไป คิดเปนรอยละ 70 ของเกษตรกรที่นําขาวโพดมาขายที่นลิ ุบลการเกษตร เกษตรกรอีกรอยละ 30 ที่นําขาวโพดเลี้ยง
สัตวมาขายที่นิลุบลการเกษตรถือเปนเกษตรกรที่สมัครใจนําผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวมาขายที่นิลุบลการเกษตรในแต
ละป (รายงานการดําเนินการนิลุบลการเกษตร, 2560)
ในรอบ 3 ปที่ผานมาการรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวของนิลุบลการเกษตรมีปริมาณลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งในป
2558 นิลุบลการเกษตร รับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวทั้งสิ้น จํานวน 3,161 ตัน ป 2559 จํานวน 2,685 ตัน และในป 2560
รับซื้อจํานวน 1,655 ตัน ซึ่งจะเห็นไดวาการรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวของนิลุบลการเกษตรมีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง
ประกอบกับในปจจุบันราคาที่รับซื้อผลผลิตมีความสําคัญอยางยิ่งซึ่งราคาผลผลิตทางการเกษตรจะอางอิงราคาตลาด
โดยใชกลไกทางการตลาดที่มีการแขงขันเสรี และพิจารณาจากสภาพความตองการและความสามารถในการจัดหา
สินคาเปนตัวกําหนดราคา ทําใหราคารับซื้อของทุกๆ ไซโลตางกันไมมากนัก สงผลใหเกษตรกรมีทางเลือกในการขาย
ผลผลิตทางการเกษตรหลายทาง (รายงาน การดําเนินการนิลุบลการเกษตร, 2560)
ดวยขอมูลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึก ษาถึง ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการรับซื้อผลผลิต
ขาวโพดเลี้ย งสัต ว ของนิลุบ ลการเกษตร ตํ าบลขุนควร อํา เภอปง จัง หวัด พะเยา เพื่อนํ าขอ มูล ที่ไ ด ม าวิ เ คราะห
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สถานการณการรับซื้อผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในสภาพปจจุบัน และใชเปนแนวทางในการปรับกลยุทธในการรับซื้อ
ผลผลิ ต ข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว ข องนิ ลุ บ ลการเกษตร ตลอดจนสามารถนํ า ผลที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษา ข อ คิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะมาใชในการปรับปรุงแนวทางการรับซื้อของนิลุบลการเกษตรเพื่อใหเกษตรกรเกิดความพึงพอใจตอไป

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรตอการรับซื้อผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ของนิลุบลการเกษตร ตําบล
ขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาปญหาของเกษตรกรตอการรับซื้อผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ของนิลุบลการเกษตร ตําบลขุนควร
อําเภอปง จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ในการศึกษาครั้ง นี้ ผูวิจัยไดศึกษาหลักการและขอพิจารณาตางๆ ที่มีบทบาทตอความสําเร็จของงานการ
จัดซื้อตามแนวความคิดของ สุมนา อยูโพธิ์ (2534) ซึ่ง ไดใหความหมาย หลักการและขอพิจารณาตางๆ ที่มีบทบาท
ตอความสําเร็จของงานการจัดซื้อไววา ขอบเขตของงานการจัดซื้อสวนมากยอมรับในกลุมนักบริหารการจัดซื้อและถือ
เปนวัตถุประสงคหรือนโยบายทางดานการจัดซื้อคือ“จัดซื้อพัสดุคุณ ภาพที่ถูกตอง จํานวนที่ถูก ตอง จัง หวะเวลาที่
ถูกตอง ราคาที่ถูกตอง และจากแหลงขายที่ถูกตอง” ปญหาของการจัดซื้ออยูที่คําวา “ถูกตอง” ซึ่งตองพิจารณากอน
วาปจจัยแตละขอที่ถูก ตองควรเปนอยางไรและในหัวขอเหลานี้ถือวาเปนแกนของวิช าการจัดซื้อซึ่ง มีร ายละเอียด
ดังตอไปนี้ 1. คุณภาพที่ถูกตอง (The Right Quality) หมายถึง ความเหมาะสมของพัสดุทตี่ ั้งใจจะนําไปใช หรือกลาวให
ชัดเจนไดวา “คุณภาพ” คือสิ่งที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑและใชไดตามที่ตั้งใจจะใชพัสดุนั้น ซึ่งไมจําเปนวาจะเปนของดี
เสมอไปแตอาจจะดีที่สุดสําหรับจุดประสงคที่จะใช คําวาคุณภาพในทัศนะของผูซื้อจะไมมีความหมายหากไมบงบอก
ถึง ความตั้ง ใจที่จะนําไปใช ดัง นั้นคุณ ภาพที่ถูก ตองจะตองเปนคุณ ภาพที่ดีที่สุดสําหรับงานที่จะตั้ง ใจนําไปใช 2.
จํานวนที่ถูกตอง (The Right Quantity) หมายถึง จํานวนที่จะซื้อแตละคราวควรจะซื้อจํานวนเทาใดจึง จะประหยัดได
มากที่สุด ใหเกิดความสมดุลระหวางจํานวนความตองการที่จะใชกับผลประโยชนที่จะไดรับจากการซื้อ ควรซื้อสินคา
ใหไดปริม าณตรงตามความตองการ เพื่อลดปญหาและคาใชจายที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อที่ไมเ หมาะสม 3. ซื้อจาก
ผู ข ายที่ ถู ก ต อ ง (The Right Source of Supply) หมายถึ ง การพิ จ ารณาเลื อ กแหล ง ขาย โดยทํ า การเปรี ย บเที ย บ
ความสามารถในการเสนอคุณสมบัติจํานวนราคา การบริการตามที่ผูซื้อตองการไดดีเพียงใด ซึ่งจําเปนจะตองนําไป
ประเมินคาคุณสมบัติของผูขายสําหรับติดตอและพิจารณา 4. ราคาที่ถูกตอง (The Right Price) หมายถึงราคาที่ทํา
การซื้อขายกันควรเปนราคายุติธรรมคือราคาที่ต่ําสุดที่ผูซอื้ มีความมั่นใจวาผูขายจะสนับสนุนไดตลอดไป ซึ่งพัสดุที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการสงไดทันเวลาและสถานที่ที่ประสงค โดยราคานั้นทําใหผูขายไดกําไรพอที่จะตั้งอยูสูเขาได
ผูซื้อนํามาผลิตเปนสินคาชนิดหนึ่งไดในราคาตนทุนต่ําพอที่จะขายเอากําไรในตลาดที่มีการแขงขันไดตลอดไปโดยมี
เกณฑที่พิจารณา 3 ประการ จากราคาที่มีความสัมพันธกับตนทุน ตั้งเกณฑวาราคานั้นเปนไปตามภาวะเศรษฐกิจและ
ตั้งเกณฑวาราคานั้นเกิดจากการแขงขันเจาหนาที่จัดซื้อจะตองนําเอาขอพิจารณาทั้งสามนี้มาใชในการวิเคราะหราคา
เพื่อ ตกลงวา ราคาที่ถู ก ต องในการจั ดซื้ อที่ ตอ งการในช วงระยะเวลานั้น 5. จั ง หวะที่ถู ก ต อง (The Right Time)
หมายถึง การพิจารณาเวลาที่ถูกตองในการจัดซื้อผูซื้อจะตองอยูที่การไดรับพัสดุทันเวลามีคุณภาพและเวลาที่ถูกตอง
เปนหลัก ความสําคัญของเวลาแตกตางกันขึ้นอยูกับประเภทของพัสดุที่จะซื้อหรือขึ้นอยูกับลักษณะของตลาดที่เรา
กําลังดําเนินการจัดซื้อพัสดุนั้นอยู โดยทั่วไปอาจกําหนดวิธีปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งคือซื้อตามที่ตองการใชคือตอง
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เขมงวดกับตารางการผลิตวามีความตองการใชพัสดุจํานวนเทาใด และไมคอยสนใจกับภาวะในตลาดที่ซื้อนั้น หรือซื้อ
ตามภาวะตลาดคือนอกเหนือจากการพิจารณาจํานวนที่ตองการแลว ก็ยังจะตองพิจารณาจังหวะเวลาในขณะที่กําลัง
จะจัดซื้อในตลาดนั้นอีกดวย โดยเกษตรกรที่นําขาวโพดเลี้ยงสัตวมาขายใหกับนิลุบลการเกษตรไดประเมินความพึง
พอใจของเกษตรกรตอการรับซื้อผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ของนิลุบลการเกษตร ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัด
พะเยา วัดจากการตอบแบบสอบถามโดยใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับยอยในการตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินความ
พึงพอใจของเกษตรกรตอการรับซื้อผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ของนิลุบลการเกษตร ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัด
พะเยาเพื่อใชเปนแนวทางปรับปรุงพัฒนากลยุทธของนิลุบลการเกษตร และเพื่อใหผูประกอบอาชีพคนกลางในตลาด
ทองถิ่นนําไปใชในการวางแผนการตลาด รวมถึงการปรับและพัฒนากลยุทธ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
เกษตรกรที่นําผลิตผลทางการเกษตรมาขายและเปนขอมูลสําหรับผูที่สนใจ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานการศึกษา
คือ ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความพึงพอใจของเกษตรกรตอการรับซื้อผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ของนิลุบล
การเกษตร ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา แตกตางกัน
จากขอบเขตเนื้อหาดังกลาวสามารถแสดงกรอบแนวคิดได ดังนี้
ปจจัยสวนบุคคลของเกษตรกร
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- ระยะเวลาในการประกอบอาชีพเกษตรกร
หลักการและขอพิจารณาตาง ๆ ของการรับซื้อ
- การซื้อใหไดคุณภาพที่ถูกตอง (The Right Quality)
- การซื้อใหไดจํานวนที่ถูกตอง (The Right Quantity)
- การซื้อจากผูขายที่ถูกตอง (The Right Source of
Supply)
- การซื้อใหไดราคาทีถ่ ูกตอง (The Right Price)
-การซื้อในจังหวะเวลาที่ถูกตอง (The Right Time)
- ปญหาที่มีตอการรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวของ
เกษตรกรและขอเสนอแนะ
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีวิทยาการวิจัย

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่มาใชบริการลานรับซื้อผลผลิตนิลุบลการเกษตร ตําบลขุนควร
อําเภอปง จังหวัดพะเยา ทั้งหมด จํานวน 107 คน (ขอมูล นิลุบล การเกษตร อ.ปง ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย
เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพเกษตรกร
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของเกษตรกรตอการรับซื้อผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว
ของนิลุบลการเกษตร ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา
โดยแบบสอบถามสรางขึ้นตามวัตถุประสงคของการวิจัย ลักษณะของเครื่องมือเปนแบบมาตราสวน
ประมาณค า 5 ระดั บ (Rating Scale) สร า งตามแบบมาตรวั ด ของลิ เ คิ รท (Likert Scale) ประเมิ น คํ าตอบ โดยให
เลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว กําหนดใหแตละขอคําถามมี 5 ระดับ คือ มีความพึงพอใจมากที่สุด มีความพึงพอใจ
มาก มีความพึงพอใจปานกลาง มีความพึงพอใจนอย มีความพึงพอใจนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรที่มีตอการบริการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของ
ลานรับซื้อผลผลิตนิลุบลการเกษตร ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา ขอมูลเกี่ย วกับปญหาของเกษตรกร โดย
ลักษณะของเครื่องมือเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) สรางตามแบบมาตรวัดของลิเ คิรท
(Likert Scale) ประเมินคําตอบ โดยใหเ ลือกตอบไดเ พียงคําตอบเดียว กําหนดใหแตละขอคําถามมี 5 ระดับ คือ มี
ปญหามากที่สุด มีปญหามาก มีปญหาปานกลาง มีปญหานอย มีปญหานอยที่สุด
ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาคํานวณคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดเกณฑการใหความหมายของระดับคะแนน
เฉลี่ย ดังนี้ (กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติและคณะ, 2552)
พิสัย = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด = 5 – 1 = 0.8
ระดับชั้นที่ตองการ
5
จึงใชคาชวงหางกันชวงละ 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 นอย
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง นอยที่สุด
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วิธกี ารดาเนินการทดสอบเครื่องมือ
การวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่คล้ายคลึงกัน แต่ไม่ใช้กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย จานวน 30 คน แล้วนาผลที่ได้มาทดสอบหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยกาหนดความเชื่อมั่นที่ 95% (α = 0.05) ระดับความถูกต้อง (Validity) และ
กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.5 หรือความเชื่อมั่นทางสถิติที่ 95% โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) วิธกี าร
ของครอนบาค (Cronbach) พบว่า ความเชื่อมั่นของข้อคาถามแต่ละด้านมีค่าอยู่ระหว่าง 0.92 – 0.93 ซึ่งมีค่ามากกว่า
0.70 แสดงถึงความเชื่อมั่นของชุดคาถามวัดตัวแปรในระดับที่ดี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 99)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ของนิลุบลการเกษตร ตาบลขุนควร อาเภอปง จังหวัดพะเยา ผู้ วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary
Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการเก็บรวบรวมจากกลุ่มประชากร การตอบแบบสอบถามของเกษตรกรต่อการบริการ
รับซือ้ ผลผลิตทางการเกษตร ของนิลุบลการเกษตร ตาบลขุนควร อาเภอปง จังหวัดพะเยา จานวน 107 ราย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศกึ ษาได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนาข้อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามมาประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้
1.ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
2.ลงรหัสในแบบสอบถามทุกชุด แล้วนารหัสที่กาหนดพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์และทาการวิเคราะห์
3.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติเ ชิง พรรณนา โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้
3.1 ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาและในการประกอบอาชีพ
เกษตรกร
3.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้แสดงค่าเฉลี่ย และวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางของข้อมูล
3.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้คู่กับค่าเฉลี่ยเพื่อแสดงลักษณะกระจาย
ของข้อมูล

ผลการศึกษา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม จานวน 107 ชุด มีผู้ตอบแบบสอบถามที่สามารถให้ข้อมูล
สมบูรณ์
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย
ร้อยละ 67.29 อายุ 31 – 40 ปี (ร้อยละ 37.38) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 90.65) มีระดับการศึกษาอยู่ในประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 37.38) และประกอบอาชีพเกษตรกร ระยะเวลา 11 - 20 ปี (ร้อยละ 34.58)
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของนิลุบลการเกษตร
ตาบลขุนควร อาเภอปง จังหวัดพะเยา
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการรับซือ้ ผลผลิตข้าวโพด
เลีย้ งสัตว์ ของนิลุบลการเกษตร ตาบลขุนควร อาเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวม
ปัจจัยด้าน ค่าเฉลี่ย แปลผล
ปัจจัยที่มผี ลต่อความพึงพอใจมาก 3 ลาดับแรก
ลาดับที่
ด้านคุณภาพ 3.33
ปาน
1. ความถูกต้องในการตรวจวัดหาค่าความชืน้
5
ที่ถูกต้อง
กลาง 2. เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
3. การกาหนดมาตรฐานของข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ที่นามาขาย
และความรวดเร็วในการตรวจสอบคุณภาพข้าวโพดเลีย้ ง
สัตว์
ด้านจานวนที่ 3.38
ปาน
1. ความถูกต้องของจานวนที่รับซื้อตามโควตาข้าวโพดเลีย้ ง
3
ถูกต้อง
กลาง สัตว์ที่ให้ไว้
2. ความถูกต้องของการชั่งน้าหนักข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
3. ความรวดเร็วในการชั่งน้าหนักข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ และ
ความถูกต้องในการจดบันทึกน้าหนักข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
ด้านการซือ้
3.43
มาก
1. การให้ความสาคัญต่อเกษตรกรที่นาข้าวโพด
1
จากผู้ขาย
เลีย้ งสัตว์มาขายประจา
ที่ถูกต้อง
2. การให้ความสาคัญต่อเกษตรกรที่นาข้าวโพดเลีย้ งสัตว์มา
ขายอย่างสม่าเสมอ
3. การให้ความสาคัญต่อเกษตรกรที่นาข้าวโพดเลีย้ งสัตว์มา
จาหน่ายในปริมาณที่มากในแต่ละครั้ง
ด้านราคาที่
3.37
ปาน
1. วิธกี ารจ่ายเงิน
4
ถูกต้อง
กลาง 2. ความถูกต้องของการคิดเงินจากการขาย
3. ความรวดเร็วในการจ่ายเงิน
ด้านจังหวะ
3.39
ปาน
1. ช่วงเวลาในการรับซือ้ ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ในช่วงฤดูกาล
2
เวลา
กลาง 2. ระยะเวลาในการเปิด – ปิดร้าน (07.00 น. ถึง 18.00 น.)
ที่ถูกต้อง
3. ช่วงเวลาในการรับซือ้ ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์นอกฤดูผลผลิต
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง พอใจต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ
นิลุบลการเกษตร ตาบลขุนควร อาเภอปง จังหวัดพะเยา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการซือ้ จากผู้ขายที่ถูกต้อง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.43 (S.D.=0.91) ระดับ มาก รองลงมา คือ ด้านจังหวะเวลาที่ถูกต้อง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.39 (S.D.=0.85)
ระดับปานกลาง ด้า นจานวนที่ ถูกต้อง ค่ าเฉลี่ย เท่ากั บ 3.38 (S.D.=1.04) ระดับ ปานกลาง ด้านราคาที่ถู ก ต้อ ง
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.37 (S.D.=0.96) ระดับ ปานกลาง และด้านคุณภาพที่ถูกต้อง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.33 (S.D.=0.79)
ระดับ ปานกลาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ด้านคุณภาพที่ถูกต้อง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจกับปัจจัยที่มีผลต่อ ความพึงพอใจ 3 ลาดับ
แรก ได้แก่ ความถูกต้องในการตรวจวัดหาค่าความชืน้ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.48 (S.D.=0.94) ระดับ มาก เครื่องมือที่ใช้
ตรวจสอบคุณภาพข้าวโพดเลีย้ งสัตว์และ การกาหนดมาตรฐานของข้ าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่นามาขายค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 (S.D. = 1.07) ระดับ ปานกลาง และความรวดเร็วในการตรวจสอบคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เฉลี่ยเท่ากับ 3.36 (S.D. = 0.57) ระดับ ปานกลาง
ด้านจานวนที่ถูกต้อง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจกับปัจจัยที่ มีผลต่อความพึงพอใจ 3 ลาดับแรก
ได้แก่ ความถูกต้องของจานวนที่รับซือ้ ตามโควตาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ให้ไว้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 (S.D. = 0.91) ระดับ
มาก ความถูกต้องของการชั่ง น้าหนักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความรวดเร็วในการชั่งน้าหนักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ค่าเฉลี่ย
เท่ากั บ 3.39 (S.D. = 1.07) ระดับ ปานกลาง และความถู กต้องในการจดบันทึกน้าหนัก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.36 (S.D. = 1.04) ระดับ ปานกลาง
ด้านการซือ้ จากผู้ขายที่ถูกต้อง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 3
ลาดับแรก ได้แก่ การให้ความสาคัญต่อเกษตรกรที่นาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาขายประจา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 (S.D. =
0.79) ระดับ มาก การให้ความสาคัญต่อเกษตรกรที่นาข้าวโพดเลีย้ งสัตว์มาขายอย่างสม่าเสมอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46
(S.D. = 1.12) ระดับ มาก และการให้ความสาคัญต่อเกษตรกรที่นาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาจาหน่ายในปริมาณที่มากในแต่
ละครั้ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 (S.D. = 0.78) ระดับ มาก
ด้านราคาที่ถูกต้อง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึง พอใจกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 3 ลาดับแรก
ได้แก่ วิธีก ารจ่ายเงิน ค่าเฉลี่ยเท่า กับ 3.53 (S.D. = 1.12) ระดับ มาก ความถู ก ต้องของการคิดเงินจากการขาย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 (S.D. = 1.12) ระดับ มาก และความรวดเร็วในการจ่ายเงิน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 (S.D. = 1.14)
ระดับ มาก
ด้านจังหวะเวลาที่ถูกต้อง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 3 ลาดับ
แรก ได้แก่ ช่วงเวลาในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูก าล ค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 3.44 (S.D.=0.86) ระดับ มาก
ระยะเวลาในการเปิด – ปิดร้าน (07.00 น. ถึง 18.00 น.) ค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 3.37 (S.D.=0.86) ระดับ ปานกลาง และ
ช่วงเวลาในการรับซือ้ ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์นอกฤดูผลผลิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 (S.D.=0.82) ระดับ ปานกลาง
ส่วนที่ 3 ปัญหาของเกษตรกรที่มีต่อการบริการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของลานรับซื้อผลผลิต
นิลุบลการเกษตร ตาบลขุนควร อาเภอปง จังหวัดพะเยา
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของปัญหาของเกษตรกรต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพด
เลีย้ งสัตว์ ของนิลุบลการเกษตร ตาบลขุนควร อาเภอปง จังหวัดพะเยา
ปัญหา
S.D.
ระดับของปัญหา
X
1. ปัญหาความไม่สะดวกหรือมีระยะทางไกลใน
2.66
0.86
การเดินทางมายังลานรับซือ้ นิลุบล การเกษตร
ปานกลาง
2. ปัญหาเครื่องชั่งน้าหนักมีไม่พอ
2.27
1.11
น้อย
3. ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในลานรับซือ้
2.67
0.82
เช่น มีฝุ่นมาก
ปานกลาง
4. ปัญหาการแจ้งราคาล่วงหน้าที่ไม่ชัดเจน
2.98
0.73
ปานกลาง
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ตาราง 2 (ต่อ)
ปัญหา
5. ปัญหาการติดป้ายแสดงราคาที่ไม่ชัดเจน
6. ปัญหาพนักงาน (คนงาน) มีนอ้ ยไม่เพียงพอ
7. ปัญหาเกี่ยวกับการมีเครื่องชั่งน้าหนัก
ที่ไม่ทันสมัย
8. ปัญหาความไม่เสมอภาคในการให้บริการ
แก่เกษตรกรแต่ละราย
9. ปัญหาเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ในการให้บริการ
ของพนักงาน (คนงาน) ของลานรับซื้อนิลุบล
การเกษตร
รวม

3.36
2.77

S.D.
0.90
0.81

2.27

1.15

2.49

1.04

2.45

1.10

น้อย

2.66

0.95

ปานกลาง

X

ระดับของปัญหา
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย

จากตาราง 2 ระดับของปัญหาของเกษตรกรต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของนิลุบลการเกษตร
ตาบลขุนควร อาเภอปง จังหวัดพะเยา ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับปานกลาง มีค่า เฉลี่ย เท่ากับ 2.66 (S.D.=0.95) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลาดับ ค่าเฉลี่ย 3 ลาดับแรก พบว่า ระดับของปัญหาของเกษตรกรต่อการรับซือ้ ผลผลิต
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ของนิลุบลการเกษตร ตาบลขุนควร อาเภอปง จังหวัดพะเยา ลาดับแรก คือ ปัญหาการติดป้ายแสดง
ราคารับซื้อที่ไม่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.36 (S.D.=0.90) จัดอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ปัญหาการแจ้ง
ราคารับซื้อล่วงหน้าที่ไ ม่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย เท่ ากั บ 2.98 (S.D.=0.73) จัดอยู่ใ นระดับปานกลาง ปัญหาพนัก งาน
(คนงาน) มีนอ้ ยไม่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.77 (S.D.=0.81) ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในลานรับซือ้ เช่น มีฝุ่น
มาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.67 (S.D.=0.82) และปัญหาความไม่สะดวกหรือมีระยะทางไกลในการเดินทางมายังลานรับ
ซือ้ นิลุบล การเกษตร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.66 (S.D.=0.86)

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการศึกษา เรื่อง ความพึง พอใจของเกษตรกรต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของนิลุบล
การเกษตร ตาบลขุนควร อาเภอปง จังหวัดพะเยา จากการสรุปงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น สามารถนามาอภิปรายผล ได้
ดังนี้
ด้านคุณภาพที่ถูกต้อง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจกับปัจจัยด้านความถูกต้องในการตรวจวัดหาค่า
ความชืน้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันวิสาข์ รังษี
(2547) ได้ศกึ ษาเรื่องความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการรับซือ้ ผลิตทางการเกษตร : กรณีศึกษา ห้างหุน้ ส่วนจากัด ชุน
เฮงหลีเด่นชัย อาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เก็ บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกษตรกรผู้ที่นาสินค้าเกษตรมาขาย
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยด้านคุณภาพที่ถูกต้อง จานวนที่ถูกต้อง ซื้อ
จากผู้ขายที่ถูกต้อง และจังหวะเวลาที่ถูกต้องในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับ ศิรินทิพย์ คิดคาส่วน (2554) ได้ศึกษา
เรื่องความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการบริการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรของ บริษัท ลิ้มศักดากุลอุตสาหกรรม
การเกษตร (ไทยแลนด์) จากัด ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เคยขายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อถึงในพื้นที่ โดยไม่มีผู้ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือจะตัดสินใจเอง เกษตรกรทราบข้อมูลการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรของบริษัท ฯ จาก
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ญาติหรือเพื่อนแนะนา และส่วนใหญ่เป็นลูกค้ามากกว่า 6 ปี ทั้งนี้นิลุบลการเกษตรมีการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์อยู่ที่ลานรับซือ้ มาเป็นเวลานาน เกษตรกรมีความเคยชินในการนาผลผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์มายาวนาน
ด้านจานวนที่ถูกต้อง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจกับปัจจัยด้านความถู กต้องของการชั่งน้าหนัก
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ วันวิสาข์
รังษี (2547) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการรับซื้อผลิตทางการเกษตร : กรณีศึก ษาห้างหุ้นส่วน
จากั ด ชุนเฮงหลีเ ด่นชัย อาเภอเด่นชัย จัง หวัดแพร่ ผลการศึก ษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เ พาะปลูก ถั่ วเหลืองมี
ลักษณะการนาผลิตผลทางการเกษตรมาขาย คือ นามาขายครั้งเดียวทั้งหมดที่ผลิตได้ในฤดูกาลนั้น มีปริมาณผลิตผล
ทางการเกษตรที่นามาขายต่อครั้งโดยเฉลี่ยมากกว่า 1,000 กิโลกรัม มีความถี่ในการนาผลิตผลทางการเกษตรมาขาย
ที่ห้างหุ้นส่วนจากัด ชุนเฮงหลีเด่นชัย ในช่วงฤดูกาลผลิต คือ เดือนละ 1 ครั้ง มีวิธีการเดินทางนาผลิตผลทางมาขาย
ผลผลิตโดยรถยนต์ของผู้อื่น เคยขายผลิตผลทางการเกษตรให้ ลานรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรทั่วไปมีผู้ที่มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเลือกแหล่งจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร คือ เพื่อนและคนรู้จัก ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
แหล่ง ขายผลิตผลทางการเกษตรมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านจานวนที่ถู ก ต้อง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง พอใจ
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยด้านคุณภาพที่ถูกต้อง จานวนที่ถูกต้องซื้อ จากผู้ขายที่ถูกต้อง และจังหวะเวลาที่ถูกต้องในระดับ
มาก
ด้านการซื้อจากผู้ขายที่ถูกต้อง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจกับปัจจัยด้านการให้ความสาคัญต่อ
เกษตรกรที่นาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาขายประจา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ซึ่ง
สอดคล้องกับ วันวิสาข์ รังษี (2547) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการรับซื้อผลิตทางการเกษตร :
กรณีศกึ ษาห้างหุ้นส่วนจากัด ชุนเฮงหลีเด่นชัย อาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ผลการศึกษาพบว่า มีผู้ที่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเลือกแหล่งจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร คือ เพื่อนและคนรู้จัก ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งขาย
ผลิตผลทางการเกษตรมากที่สุด คือ ซื้อจากผู้ขายที่ถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด โดยประเด็นย่อยด้านซือ้ จากผู้ขายที่
ถูก ต้องที่พึงพอใจอันดับแรกคือการให้ความสาคัญสาหรับลูก ค้าประจา และสอดคล้องกั บ ศิรินทิพ ย์ คิดคาส่วน
(2554) ได้ศกึ ษาเรื่องความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการบริการรับซือ้ ผลิตผลทางการเกษตรของ บริษัท ลิ้มศักดากุล
อุตสาหกรรมการเกษตร (ไทยแลนด์) จากัด ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เคยขายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อถึง
ในพื้นที่ โดยไม่มีผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือจะตัดสินใจเอง เกษตรกรทราบข้อมูลการรับซื้อผลิตผลทางการ
เกษตรของบริษัท ฯ จากญาติหรือเพื่อนแนะนา และส่วนใหญ่เป็นลูกค้ามากกว่า 6 ปี
ด้านราคาที่ถูกต้อง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจกับปัจจัยด้านวิธีการจ่ายเงิน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับ วันวิสาข์ รังษี (2547) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ของเกษตรกรต่อการรับซือ้ ผลิตทางการเกษตร : กรณีศึกษาห้างหุน้ ส่วนจากัด ชุนเฮงหลีเด่นชัย อาเภอเด่นชัย จังหวัด
แพร่ ผลการศึกษาพบว่า มีความพึงพอใจด้านราคาที่ถูกต้องโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับ ปานกลาง โดยประเด็นย่อย
ด้านราคาที่ถูกต้องที่พึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ การให้เงินช่วยค่าบรรทุกผลิตผลมาขาย และไม่สอดคล้องกับ ถวิล
ถาวิสุข (2547) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของเกษตรกรในจังหวัดตากต่อการปลูกมันฝรั่งแบบมีสัญญาผูกพันกับ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์จากัด ผลการศึกษาพบว่า ในด้านการบริการข้อมูลข่าวสารและอื่นๆ พบว่า เกษตรกรมี
ค่าเฉลี่ย ความพึ ง พอใจต่ อคุณ ภาพการบริก ารข้ อมูล และข่าวสารอื่นๆ ในเรื่อ งต่า งๆ ในระดับ มาก ยกเว้น เรื่อ ง
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ใหม่ทั นสมัย และเรื่องสถานที่ทาการของบริษัท ที่เ กษตรกรมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง และปัญ หาด้านรายละเอี ยดในสั ญญาการปลู ก มั นฝรั่ ง ที่ เ กษตรกรพบมาก 3 อันดั บแรก ได้ แก่ ด้า น
ข้อกาหนดเกี่ยวกับราคาหัวพันธุ์ ด้านข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณภาพหัวพันธุ์ และด้านข้อกาหนดเกี่ยวกับระดับราคารับซื้อ
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ผลผลิต ทั้งนี้เพราะนิลุบลการเกษตรมีการใช้เทคโนโลยีเ ข้ามาช่วยในด้านการบริหารจัดการด้านการจ่ายเงิน ทาให้
เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อความถูกต้องของการคิดเงินจากการขาย ความรวดเร็วในการจ่ายเงิน ความสะดวกใน
การรับเงิน ในระดับมาก
ด้านจังหวะเวลาที่ถูกต้อง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจกับปัจจัยด้านช่วงเวลาในการรับซื้อข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูกาลระยะเวลาในการเปิด – ปิดร้าน (07.00 น. ถึง 18.00 น.) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึง พอใจอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ซึ่ง สอดคล้องกั บ วันวิสาข์ รัง ษี (2547) ได้ศึก ษาเรื่อง ความพึง พอใจของ
เกษตรกรต่อการรับซือ้ ผลิตทางการเกษตร : กรณีศึกษาห้างหุน้ ส่วนจากัด ชุนเฮงหลีเด่นชัย อาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ด้านจังหวะเวลาที่ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก
และประเด็นย่อยด้านจัง หวะเวลาที่ถูกต้องที่พึงพอใจอันดับแรกคือช่วงเวลาในการรับซื้อเพิ่ม เติมนอกฤดูกาลผลิต
เกษตรกรมีปัญหาโดยรวมเฉลี่ยในระดับน้อย
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
ผลที่ได้จากการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการรับ ซือ้ ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของนิลุบล
การเกษตร ตาบลขุนควร อาเภอปง จังหวัดพะเยา มีข้อเสนอแนะที่สามารถนามาเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ของ
นิลุบล การเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการแบบสอบถามโดยสร้างความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
และแก้ไขปัญหาในทุกข้อไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม ได้ดังต่อไปนี้
1. การซื้อให้ไ ด้คุณภาพที่ถูกต้อง (The Right Quality) ควรมีการกาหนดมาตรฐานของผลผลิตที่เ กษตรกร
นามาขายให้สอดคล้องกับมาตรฐานของลานรับซื้อหรือตามมาตรฐานสากล ควรมีการฝึกพนักงานให้มีความชานาญ
ในเรื่องการตีค่าความสมบูรณ์ขอวงเมล็ดข้าวโพดให้ได้มาตรฐานและเกษตรกรเชื่อถือได้ โดยมีการแบ่งเกรดให้ชัดเจน
คือมีค่าสูงสุดต่าสุดของแต่ละเกรดทั้งในเรื่องของความชืน้ สิ่งเจือปน และความสมบูรณ์หรือสีของเมล็ด ควรอธิบายให้
เกษตรกรที่นาผลผลิตมาขายเข้าใจถึงวิธกี ารที่ใช้ในการแบ่งเกรดผลผลิตที่เกษตรกรนามาขายถึงประโยชน์ที่ได้รับและ
ความเป็นมาตรฐานของวิธใี ช้ เพื่อให้เกษตรกรรู้สึกในทางที่ดีต่อวิธกี ารใช้ ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีการตรวจสอบ และ
บารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ ตรวจหาสิ่งเจือปน ตรวจค่าความชืน้ อย่างสม่าเสมอ เพื่อ
ใช้เครื่องมือมีประสิทธิภาพในการใช้งานและมีความรวดเร็วในการตรวจสอบ และเพิ่มความรวดเร็วในการถ่ายโอน
สินค้าให้มากขึ้นกว่าเดิม
2. การซื้อให้ไ ด้จานวนที่ถูกต้อง (The Right Quantity) ควรมีก ารจัดประชุม ผู้ขายเพื่อสร้างความเข้าใจใน
มาตรฐานการชั่งนาหนัก และมาตรฐาน วิธกี ารจดน้าหนักของผลผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีความพึงพอใจในการซือ้ ให้ได้
จานวนที่ถูกต้องในระดับมากขึ้นไป และมีการติดตามภาวะความต้องการของตลาด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะได้แจ้งให้
เกษตรกรที่นาผลผลิตทางการเกษตรมาขายทราบถึงการเปลี่ยนแปลงจานวนที่รับซือ้ ตามโควตาที่เคยให้ไว้ได้ล่วงหน้า
3. การซือ้ จากผู้ขายที่ถูกต้อง (The Right Source of Supply) การให้ความสาคัญต่อเกษตรกรที่นาผลผลิต มา
ขายหรือ เป็นลูก ค้าประจ าและใช้กลยุทธ์ ใ นเรื่อ งการให้ร าคารั บซื้อมากกว่าปกติเ นื่องจากมีปริ ม าณผลผลิ ตทาง
การเกษตรที่นามาขายต่อข้างเป็นจานวนมากสาหรับเกษตรกรที่มีปริมาณผลผลิตที่นามาขายต่อครั้งมากแลเกษตรกร
ที่อยู่ห่างไกลจากลานรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรต้องมีการโทรศัพท์ อีเ มล์ หรือจดหมายไปแจ้งราคาผลผลิตให้
เกษตรกรที่อยู่หา่ งไกลทราบ และในเทศกาลที่สาคัญเช่น วันปีใหม่ มีการแจกปฏิทินหรือให้ของขวัญเป็นรางวัลพิเศษ
สาหรับเกษตรกรที่นาผลผลิตทางการเกษตรมาขายด้วยเฉพาะเกษตรกรที่นาผลผลิต มาขายเป็นจานวนมากหรือมี
ความสม่าเสมอในการนามาขายหรือเป็นลูกค้าประจาเพื่อให้เกษตรกรเกิดความพึงพอใจรู้สกึ ถึงการให้ความสาคัญต่อ
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เกษตรกรตอบสนองความพึงพอใจครอบคลุม ทางเกษตรกรที่อยู่ใกล้หรือไกลนาผลผลิตมาขายมากเลยน้อยแนะนามา
ขายค่อนข้างสม่าเสมอหรือนานๆครั้ง
4. การซื้ อ ให้ ไ ด้ ร าคาที่ ถู ก ต้ อ ง (The Right Price) เพิ่ ม ความรวดเร็ ว ในการจ่ า ยเงิ น ด้ ว ยการน าระบบ
คอมพิวเตอร์มาใช้และเพิ่มความสะดวกในการรับเงินจากเดิมที่ตอ้ งรับเงินที่ร้านทั้งหมดสาหรับกรณีที่นามาขายที่ลาน
รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สามารถรับเงินตรงนั้นได้เลยมีการสารวจภาวะของคู่ แข่งขันถึงการกาหนดราคาของการให้
ราคามากกว่าปกติเนื่องจากมีปริมาณที่นามาขายมากและการให้เงินช่วยค่าบรรทุกอยู่เสมอเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับภาวะตลาดและควรให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรด้วย
5. การซื้อในจังหวะเวลาที่ถูกต้อง (The Right Time) มีการการขยายช่วงเวลา ในการรับซื้อผลผลิตทางการ
เกษตรแต่ละชนิดในฤดูกาลผลิตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และมีการแจ้งระยะเวลาในการซือ้ ให้ชัดเจนเพื่อเกษตรกรจะได้รู้
และเข้าใจอย่างถูกต้องมีการขยายช่วงเวลาในการเปิด -ปิดร้านและลานรับซือ้ ให้เหมาะสมในช่วงที่ผลผลิตทางการ
เกษตรออกมาเพื่อ ให้สามารถตอบสนองกับความต้องการนาผลผลิตมาขายและเป็นการเพิ่ม ความสะดวกให้แก่
เกษตรกร
นอกจากนั้นในด้านเรื่องของปัญหาในการรับซือ้ ผลผลิตทางการเกษตร ในกรณีที่เป็นไปได้อาจจะตั้งจุดรับซื้อ
ชั่วคราวในช่วงที่ผลผลิตมีจานวนมากให้ใกล้กับแหล่งที่เกษตรกรที่นาผลผลิตมาขาย เพื่อความสะดวกของเกษตรกรใน
การเดินทาง ควร มีการซื้อเครื่องชั่งขนาดเล็กเพิ่มเพื่อความสะดวกรวดเร็ว เกษตรกรจะได้ไม่ค่อยนาน ควรปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในลานรับซื้อ ซึ่งการติดตัง้ เครื่องอบ (ไซโล) จะทาให้ลดการนาผลผลิตไปตากลาน เพื่อลดความชื้น
ทาให้ปริมาณฝุ่นลดน้อยลงจากเดิม มีการแจ้งราคาล่วงหน้าก่อน 2-3 วัน ให้ชัดเจนและแน่นอน โดยมีการบอกการ
แบ่งเกรดสินค้าและราคาขั้นสูงสุดและต่าสุดในแต่ละเกรดสินค้า ปิดป้ายแสดงราคาไว้ในสถานที่ที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน มีจานวนพนักงานเพียงพอในการบริการแต่ละจุด โดยเฉพาะในช่วงผลผลิต มีจานวนมากโ ดยอาจว่าจ้าง
พนักงานชั่วคราวเพิ่มเติมในแต่ละจุด มีการปรับเปลี่ยนเครื่องชั่งน้าหนักให้สามารถชั่งได้ในปริมาณ ที่มากขึ้นกว่าเดิม
มีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่ใ ช้ในการตรวจสอบ คุณภาพบางตัวที่ไ ม่ทันสมัยแล้วด้วยใช่ว่าเครื่องชั่ง และเครื่องวัด
ความชืน้ มีการปรับปรุงเรื่ องที่พักรับรองลูกค้าโดยจัดให้มีบริเวณที่พักรับรองลูกค้าเพิ่มขึ้นและมีบริการน้าดื่ม ควรมี
การอบรม คัดเลือก พนักงานให้มีความรู้ความสามารถ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความสุภาพเรียบร้อย และมีความเสมอภาค
ในการให้บริการแก่เกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่นาผลผลิตทางการเกษตรมาขายในปริมาณมากหรือน้อย นามา
ขายสม่าเสมอหรือไม่สม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาตัวแปร หลักการและข้อพิจารณาต่าง ๆ อันมีบทบาทต่อความสาเร็จ
ของงานจัดซื้อ ซึ่งได้แก่ การซื้อให้ได้คุณภาพที่ถูกต้อง (The Right Quality) การซื้อให้ได้จานวนที่ถูกต้อง (The Right
Quantity) การซือ้ จากผู้ขายที่ถูกต้อง (The Right Source of Supply) การซือ้ ให้ได้ราคาที่ถูกต้อง (The Right Price) และ
การซื้ อในจั ง หวะเวลาที่ ถู กต้ อ ง (The Right Time) ในการวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไปควรมี ก ารศึก ษาในส่ ว นของกลยุท ธ์ ท าง
การตลาดที่หลากหลายในการรับซือ้ ผลผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
2. การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มประชากรของการวิจัยคือ เกษตรกรที่มาขายผลผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
ให้กับนิลุบลการเกษตร ตาบลขุนควร อาเภอปง จังหวัดพะเยา ทั้งหมด จานวน 107 คน ซึ่ งเป็นการเก็บข้อมูลในพื้นที่
จากัด ทาให้ได้ข้อมูลเฉพาะพื้นทีเ่ ท่านั้น ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาในประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างแห่งอืน่ เพื่อเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบกับผลของกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง เพือ่ ให้ได้ข้อมูลกว้างขวางและครอบคลุมยิ่งขึ้น
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การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงด้วยดีจากความกรุณาของ รองศาสตราจารย์ สิริเกียรติ รัชชุ
ศานติ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ความกรุณาให้ความรู้ คาแนะนา พร้อมทั้งตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อย่าง
ใกล้ชิด ให้ความช่วยเหลือ แนะนา ตลอดจนถึงให้กาลังใจ และติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ฉบับนีเ้ สร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ หลั ก สู ต รปริ ญ ญา บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต คณะวิ ท ยาการจั ด การและ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยาทุ กท่านที่ประสิท ธ์ประสาทวิช าความรู้ จนสาเร็จการศึ ก ษา ขอขอบคุ ณ
เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรที่คอยประสานงานตลอดระยะเวลาการศึกษา ขอขอบคุณกลุ่มเป้าหมายที่สละเวลา
ตอบแบบสอบถาม ตลอดจนพี่ๆนิสิตร่วมหลักสูตรที่มีสว่ นช่วยเหลือและให้กาลังใจในการศึกษาครั้งนี้ให้สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี และที่สาคัญอย่างยิ่งกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว และเพื่อนร่วมงานที่คอยให้คาปรึกษา สนับสนุน
ช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านและให้กาลังใจที่ดตี ลอดมาในการศึกษาค้นคว้าตนเองฉบับนี้
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การใชเทคนิค KWL-PLUS เพื่อพัฒนาทักษะการใชความคิดสรางสรรคและ
ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
Using KWL-Plus Technique to Develop of Creative Thinking skills and English
Reading Comprehension Ability of Grade 10 Students at Maesaiprasitsart
School, Maesai District, Chiang Rai Province
ภัสราภรณ ธีระวงศานุรักษ 1* และ สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล2
17

Patsaraporn Teeravongsanurak1* and Sukanya kaowiwattanakul2
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทักษะการใชความคิดสรางสรรคและความสามารถดานการ
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย โดยใชเ ทคนิค KWL-Plus และเพื่อศึก ษาความพึง พอใจของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช
เทคนิค KWL-PLUS กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2 โรงเรียนแมสายประสิทธิ์
ศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 39 คน ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ31102) ภาคเรียนที่ 2
ปการศึก ษา 2561 ซึ่งไดมาโดยการสุม แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชใ นการศึกษาประกอบดวย แผนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจและทักษะการใชความคิดสรางสรรค โดยใชเทคนิค KWL-PLUS
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเพื่อวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจและทักษะการใช
ความคิดสรางสรรค และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช
เทคนิค KWL-PLUS เพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจและทักษะการใชความคิดสรางสรรค สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test dependent
ผลการวิจัยพบวา ทักษะการใชความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 4 พบวา ทุก หนวย
การเรียนรูนักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวาการทดสอบกอนเรียน นอกจากนี้ยังพบวา การวัดผลทักษะ
การใชความคิดสรางสรรคกอนเรียน นักเรียนจะเขียนแสดงความคิดเพียงสั้นๆ โดยใชคําศัพ ทงายๆ เทานั้น แตเมื่อ
ทดสอบหลังจากการเรียนโดยใชเทคนิค KWL-PLUS แลว พบวา นักเรียนไดพัฒนาความสามารถทางการเขียนแสดง
ความคิดมากยิ่งขึ้น นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการในการเขียนเนื้อหาไดละเอียดมากกวาเดิม มีการเรียบเรียงความคิด
และเกิดการคิดที่แปลกใหมแตกตางไปจากเดิม ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใช
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เทคนิค KWL-Plus พบวา นักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ
.01 และความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค KWL-PLUS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: KWL-PLUS การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ความคิดสรางสรรค

Abstract

This quasi experimental research aimed to 1) study creative thinking skills through the use of KWL-Plus
technique; 2) study English reading comprehension ability through the use of KWL-Plus technique; 3) explore
students’ satisfaction towards studying through the use of KWL-Plus technique. The sample group was selected
by using purposive sampling method. The group was grade 10/2 students who were studying foundation English
(E31102) in the second semester, academic year 2018 at Maesaiprasitsart School in Chiang Rai province. The
instruments used in the research were 1) lesson plans using KWL-Plus technique to develop English reading
comprehension and creative thinking skills 2) pretest and posttest for investigating students’ reading comprehension
ability and creative thinking skills, and 3) a questionnaire to survey students’ satisfaction towards the use of KWLPlus technique to develop English reading comprehension ability and creative thinking skills. The statistics used for
data analysis was percentage, mean, standard deviation, and dependent t-test.
The results show that: 1) regarding creative thinking skills, the students’ post-test mean scores were
higher than post-test mean of the end of each lesson. Furthermore, the participating students wrote short
sentences and using easy words in pre-test, but they could develop ideas better in post-test. Every student could
develop to write thoroughly, composing new ideas which were different from pre-test. 2)the students post-test
mean scores of English reading comprehension test was significantly higher than pre-test mean scores at level of
0.01., after attending KWL-Plus teaching. 3) The participating students had positive satisfaction towards using
KWL-Plus technique teaching for development of creative thinking skills and reading comprehension ability.
Keywords: KWL-PLUS, Reading Comprehension, Creative Thinking

บทนํา
ในการพัฒนาประเทศ การศึกษาถือเปนสิ่งที่มี่ความสําคัญมาก และเปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาบุคลากร
ของชาติใหมีคุณภาพ เปนเครื่องมือในการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนปญหาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และวัฒนธรรม โดยสามารถกําหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางไมมีที่
สิ้นสุด เพราะมนุษยมีการคิดแกปญหาตางๆ อยูตลอดเวลา ดังนั้นศาสตรการคิดจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาเปน
อยางมาก ในกระบวนการคิด ความคิดสรางสรรคนับเปนความสามารถที่สําคัญอยางหนึ่งของมนุษย ซึ่งมีคุณภาพ
มากกวาความสามารถดานอื่น และเปนปจจัยที่จําเปนยิ่งในการสง เสริม ความเจริญกาวหนา ประเทศใดก็ตามที่
สามารถแสวงหา พัฒนา และดึงศักยภาพทางสรางสรรคของคนในประเทศออกมาใชใหเกิดประโยชนมากเทาใด ก็ยิ่งมี
โอกาสพัฒนา และเจริญกาวหนาไดม ากเทานั้น ซึ่งความคิดสรางสรรคสามารถพัฒนาไดดวยการฝกฝน และฝก
ปฏิ บั ติ ที่ ถูก วิ ธี และควรสง เสริ ม ให เ ด็ ก ตั้ง แต เ ยาว วั ย เพราะการพั ฒ นาความคิด สร า งสรรค แ กเ ด็ ก จะเป น การ
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วางรากฐานที่ม่ันคงในการพัฒนาความคิดสรางสรรคท่ีสูง ขึ้นเมื่อเติบโตเปนผูใหญที่จะสรางสรรคสังคมใหกาวหนา
ตอไป (สุริยันต บุญเลิศวรกุล, https://www.gotoknow.org/posts/361846, 2562; อางอิงจาก อารี รัง สินันท, 2539,
หนา 1)
ป จ จุ บั น โลกได เ ข า สู ยุ ค ศตวรรษที่ 21 ครอบคลุ ม ช ว งเวลาตั้ ง แต ป ค.ศ. 2001 - 2100 เป น ยุ ค ของ
การเปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัตร ครูผูสอนจําเปนตอ งมีก ารปรับรูปแบบการสอนและสืบคน องคความรูใ หม ๆ
มาถายทอดใหผูเ รียน ทักษะในการเรียนรูที่ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ตองมีทัก ษะในการเรียนรู 3R ไดแก อานออก
(Reading), เขียนได (Writing) และคิดเลขเปน (Arithmetic) และ 8C ไดแก Critical thinking and problem solving คื อ
มีทักษะการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณและสามารถแกไขปญหาได Creativity and innovation คือ การ
คิด อย า งสร า งสรรค แ ละคิ ด เชิ ง นวั ต กรรม Cross-cultural understanding คือ ความเข า ใจในความแตกต า งของ
วัฒนธรรมและกระบวนการคิดขามวัฒนธรรม Collaboration teamwork and leadership คือ ความรวมมือ การทํางาน
เปนทีม และภาวะความเปนผูนํา Communication information and media literacy คือ มีทักษะในการสื่อสารและการ
รูเทาทันสื่อ Computing and IT literacy คือ มีทักษะการใชคอมพิวเตอรและรูเทาทันเทคโนโลยี Career and learning
skills คือ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู และ Compassion คือ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย ซึ่ง
ทักษะ 3R 8C ดังกลาวนั้น จะสงเสริมใหผูเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ที่พรอมจะเรียนรูตลอดชีวิตอยางยืดหยุนเพื่อใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง (ไพฑูรย สินลารัตน, 2554, หนา 12) ซึ่งจะเห็นไดวา การคิดอยางสรางสรรค เปนหนึ่ง
ในทักษะในการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
โมเดลประเทศไทย 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายที่มีแนวคิดในการเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม โดยมีมิติการปรับเปลี่ยนไดแก 1) ปรับเปลี่ยนจากการผลักดันสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิง
นวัตกรรม 2) ปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศไทยจากภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนที่เนนเทคโนโลยีและ
ความคิดสรางสรรค และ 3) การปรับเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการบริการ (สุวิทย เมษินทรีย, 2559,
หนา 2) ซึ่ง ทิศทางในการสรางเด็กยุคประเทศไทย 4.0 คือ การสรางเด็กและเยาวชนไทยใหมีความรูความสามารถ
และมีทักษะในการประยุกตใหเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ สรางความคิดของเด็กและเยาวชนไปสูร ะดับที่ยาก
ขึ้น คือ สามารถคิดสรางสรรค ซึ่งถือวาเปนความสําเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ (ชวลิต โพธิ์นคร,
2560, หน า 2) ในการจั ด กระบวนการศึ ก ษา การพั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค (Creative Thinking) นั้ น ถื อ ว า มี
ความสําคัญยิ่ง จากพระราชบัญญัติก ารศึก ษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และหลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดระบุใหการมีความคิดสรางสรรคเปนหนึ่งในคุณสมบัติสําคัญที่ผูเรียนพึงมี โดยถือวาเปน
กระบวนการทางความคิดที่ มีความสํา คัญต อผูเ รี ยน ทํ าให ผูเ รีย นสามารถสรางความคิด สรางจินตนาการตาม
สถานการณหรือสภาพแวดลอมที่กําหนดไว ความคิดสรางสรรคคือพลังทางความคิดที่ผูเรียนทุกคนมีมาแตกําเนิด
หากไดรับการกระตุน การพัฒนาพลังแหงการสรางสรรคจะทําใหเด็ก เปนคนมีอิสระทางความคิด มีความคิดนอก
กรอบ และสามารถหาหนทางในการที่จะสรางสรรคสิ่งใหมๆ ไดเสมอ ดังนั้นการสอนความคิดสรางสรรคและฝกฝนให
ผูเรียนสามารถคิดอยางสรางสรรค จึงเปนสวนหนึ่งที่ชว ยกระตุนคุณภาพในตัวของผูเรียนใหมั่นใจในตนเองและเติบโต
เปนผูใหญที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น (สุวิทย มูลคํา, 2550, หนา 9) จากการศึกษาวิจัยของนักการวิชาการหลายทานพบ
ปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียน ดังเชนการศึกษาของ ณกมล ปุญชเขตตทิกุล (2556, หนา
5) พบวา การมีสังคมที่ยึดมั่นการดําเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีสังคม มีลักษณะเผด็จการทําใหคนในสังคม
ไมกลาคิดนอกกรอบ สังคมที่ไมเห็นคุณคาความคิดสรางสรรค ไมยอมรับความคิดที่คนๆ หนึ่งไดสรางสรรคขึ้น และ
สัง คมที่ไมมีการสอนทัก ษะการคิดสรางสรรค เชน การเรียนการสอนที่เ นนการทองจํา ซึ่งสถาบันทางการศึก ษา
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หลายๆ แหง ที่ผานมาพยายามจัดกัน ซึ่งยังไมคอยมีบรรยากาศที่จะสงเสริมใหผูเรียนไดคิดอยางอิสระ จนเปนสาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหผูเรียนเติบโตขึ้นอยางขาดทักษะในการคิดสรางสรรค และการศึกษาของ ชูชีพ พันธหวยพงศ (2551 : 2)
พบวา นัก เรียนขาดทัก ษะในการคิดสรางสรรค ซึ่ง สง ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรียนที่ไ มถึง เปาหมายที่
โรงเรียนตั้งไว ดังนั้นการแกไขปญหาและพัฒนาความคิดสรางสรรคดวยการสอน ครูและโรงเรียนจึง ควรมีบทบาท
อยางยิ่งในการชี้นํา สงเสริม และเสนอแนวทางการพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนอยางเต็มที่ตามศักยภาพ
ของแตละบุคคล และเปนหนาที่ของครูที่จะตองคิดคนหากลวิธีการสอน สื่อการเรียนการสอนเปนสิ่ง เราและสราง
บรรยากาศการเรียนรูเพือ่ กระตุนใหผูเรียนไดแสดงความรูความสามารถในดานความคิดและจินตนาการออกมา
นอกจากทั ก ษะการใช ค วามคิ ด สร า งสรรค ซึ่ ง เป น หนึ่ ง ในทั ก ษะการเรี ย นรู 8C แล ว อี ก หนึ่ ง ทั ก ษะที่ มี
ความสําคัญในทักษะในการเรียนรู 3R ก็คือ การอานออก (Reading) กลาวไดวาในการจัดการเรียนการสอน ทักษะ
การอานนับไดวาเปนทัก ษะพื้นฐานของการเรียนไมวาวิชาใดก็ตามลวนตองใชการอานทั้งสิ้น การอานเปนสิ่งจําเปน
และสําคัญเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้เพราะการอานเปนกิจกรรมที่ตองใชความคิดและความสามารถเพื่อทํา
ความเขาใจในสารที่สื่อในรูปการเขียน ซึ่ง อารี พันธมณี (2557, หนา 136) ไดกลาววา การมีความคิดสรางสรรคจะ
ชวยใหนักเรียนพัฒนาทักษะการอานได เนื่องจากความคิดสรางสรรคจะชวยใหนักเรียนรูจักการคิดแสดงความคิดเห็น
และมีความรูสึก ตอเรื่องที่อานมากขึ้น ทําใหเ กิดการมุง ทบทวนขอมูลตางๆ ที่จําไดหรือเขาใจ ดัง นั้น ในการสอน
ภาษาอังกฤษจึงควรเนนหนักที่การอาน เพราะเปนทักษะที่ไดใชมากที่สุดและจําเปนที่สุดในยุคของขอมูลขาวสาร ผูที่มี
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษยอมมีโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและ
ถูกตอง ครูสอนภาษาอังกฤษจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะเรียนรูกลวิธีสอนที่สามารถชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ (วิสาข จัติวัตร, 2551, หนา 29) และสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนไปพรอมกันดวย
การจัดการเรียนรูก ารอานแบบ KWL Plus คือ วิธีการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการอานเพื่อความเขาใจ
เนนกิจกรรมที่ใหนักเรียนใชกระบวนการคิดในขณะที่อาน เพื่อพัฒนาความเขาใจในการอาน ซึ่งสอดคลองกับการฝก
ทั ก ษะกระบวนการคิ ด คื อ ทฤษฏี อ ภิ ป ญ ญา (Meta Cognition) K ย อ มาจากคํ า ว า Know เป น ขั้ น ตอนที่ นั ก เรี ย น
ตรวจสอบหัวขอเรื่องวาตนเองมีความรูเ กี่ยวกับหัวขอเรื่องมากนอยเพียงใด W ยอมาจากคําวา Want to Know เปน
ขั้นตอนที่นักเรียนจะตองถามตนเองวาตองการรูอะไรในเนื้อเรื่องที่จะอานบาง เปนการตั้งเปาหมายในการอาน L ยอ
มาจากคําวา Learned เปนขั้นตอนที่นักเรียนสํารวจวาตนเองไดเรียนรูอะไรบางจากบทอานและจดบันทึกสิ่งที่ตนเอง
เรียนรูและ Plus หมายถึง การสรางแผนภูมิรูปภาพความคิด และเขียนสรุปความหลังการอาน ซึ่งในขั้นตอนนี้ความคิด
สรางสรรคของนัก เรียนจะถูก กระตุนดวยกิจกรรมของการนําเสนอความคิดโดยใชจินตนาการในการสรางสรรค
เรื่องราวที่นอกเหนือจากบทเรียน โดยอาจมาจากประสบการณสวนตัวของนักเรียนแตละคนในกลุม รวมทั้งจากการ
ทํากิจกรรมกลุมในขั้นตอน K(Know), W (Want to Know) และ L (Learned) วิธีการจัดการเรียนรูนี้ เปนการสอนที่จัด
กิจกรรมการอานใหผูอานไดนําความรูเดิม ของตนที่มีอยูแลวไปชวยตีความในเนื้อเรื่องที่อาน เพื่อชวยใหนักเรียนมี
ความเขาใจในสิ่งที่อานมากขึ้น ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นกอนอาน ขั้นระหวางอาน และขั้นหลังอาน ในขั้นกอน
อานเปนการกระตุนพื้นฐานความรูเดิมของผูเรียน ขั้นระหวางอานเปนการอานที่ครูแบงบทอานเปนสองสวน สวนแรก
ครูอานเปนแบบอยางกอนและสวนที่สองเปนสวนที่นักเรียนอานและขั้นหลังอานเปนการสรุปความเขาใจในเรื่องที่อาน
(สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน, 2554, หนา 75-76) ขอมูลการศึกษาวิจัยที่สนับสนุนไดวาการจัดการเรียนการสอน โดยใช
เทคนิค KWL-PLUS สามารถชวยพัฒนาทัก ษะการคิดและการอานได จากการศึกษาวิจัยของ วิไลลักษณ วงศวัจน
สุนทร (2551, หนา 63) พบวา การจัดการเรียนการสอนโดยใช เทคนิค KWL-PLUS สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห
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และเอื้อประโยชนใหนักเรียน ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียนไดดียิ่งขึ้น และคะนึงนิตย มวงสี (2552, หนา
60-61) ที่ไดศึกษาความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนโดยวิธี KWL PLUS พบวา มีขั้นตอนใน
การเรียนที่ไมซับซอน งานตอการเรียน เปนการกระตุนความรูเดิมของนักเรียนที่มีอยู สามารถชวยนักเรียนในการทํา
ความเขาใจกับเรื่องที่อานใหมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น มีก ารตั้งคําถามจากเรื่องที่อาน เกิดความสนใจตอเรื่องที่อาน
นักเรียนไดฝกการคิด การเขียนแผนที่ความหมาย และแสวงหาคําตอบจากแหลงขอมูลตางๆ ดวย
เมื่อกลาวถึงทักษะการใชภาษาอังกฤษของคนไทย จากรายงานประจําป 2561 ของสํานักงานจัดอันดับทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ หรือ Education First (EF) ที่มีสํานักงานใหญในสวิตเซอรแลนด ระบุวา ทักษะภาษาอังกฤษของ
ไทย อยูในอันดับ 64 จาก 88 ประเทศทั่วโลกที่ไมไดใ ชอังกฤษเปนภาษาหลัก และไดคะแนนเพียง 48.54 จาก 100
คะแนน เมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน ไทยไดคะแนนในอันดับ 6 จาก 8 ประเทศอาเซียนที่ทําการสํารวจ เรียง
ตามลําดับ คือ สิงคโปร ฟลิปปนส มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย เมียนมา และกัมพูชา ซึ่งคะแนนของไทยถูก
จัดอยูในระดับต่ํา และอยูในระดับนี้ตั้งแต Education First (EF) ออกรายงานฉบับแรกในป 2554 หรือ 8 ปแลว (ไทย
โพสต. https://www.thaipost.net/main/detail/22062. 2562) จากขอมูลดัง กลาวแสดงใหเ ห็นวา การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของประเทศไทยยังตองมีการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษใหมากยิ่งขึ้น และจากการสอบถามและ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
ในขณะปฏิบัติก ารสอนวิช าภาษาอัง กฤษพื้นฐาน พบวา นัก เรียนไมช อบการอานโดยเฉพาะการอานภาษาอัง กฤษ
เพราะวานักเรียนอานแลวไมเขาใจในสิ่งที่อาน ตอบคําถามทายเรื่องไมได ใชเวลานานในการจับใจความสําคัญและไม
เขาใจเนื้อเรื่องหรือขอความที่อานอยางลึกซึ้ง ทําใหนักเรียนคิดวาการอานภาษาอังกฤษใหเขาใจนั้นยาก นอกจากนี้
เมื่อครูมอบหมายใหนักเรียนอานเรื่องและเขียนบรรยายความคิดตามเรื่องที่กําหนดให นักเรียนก็ไมสามารถถายทอด
ความคิด ความรูสึกของตนเองออกมาได ทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายในการเรียน ผูวิจัยจึงไดศึกษาวิธีการและ
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูภ าษาอัง กฤษ เพื่อพัฒนาทัก ษะการอานภาษาอังกฤษของนัก เรียน พรอมทั้ง
ตระหนักในแนวความคิดของการสงเสริมการอานที่สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคไปพรอมกันดวย และหนึ่งใน
วิธีการสงเสริมการอานที่มีศักยภาพชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคก็คือ การจัดการเรียนรูการอานแบบ KWL Plus
จากการศึก ษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ไดมีผูศึกษาเกี่ยวกับการนําเทคนิค KWL-PLUS มาใชเพื่อพัฒนา
ทักษะการอานภาษาอังกฤษ แตยัง ไมมีผูใ ดที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus มาประยุก ตใชในการ
พัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจและทักษะการใชความคิดสรางสรรค ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยใน
ฐานะครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 จึงมีความสนใจที่จะนํารูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบ KWL Plus มาประยุกตใชในการพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจและ
ทักษะการใชความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย เปนการพัฒนาวิธีสอนแบบใหมในกระบวนการเรียนการสอนอันจะทําใหการสอนมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาใหนักเรียนไดมีความสามารถในการคิดสรางสรรค
และมีความพึงพอใจตอวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเปนผลดีตอการพัฒนาการเรียนการสอนและเปนแนวทางในการวิจัย
ตอไป
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วัตถุประสงคการศึกษา

1. เพื่อศึกษาทักษะการใชความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนแมสายประสิทธิ์
ศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยใชเทคนิค KWL-Plus
2. เพื่อศึกษาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนแมสายประสิทธิศ์ าสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยใชเทคนิค KWL-Plus
3. เพื่อศึก ษาความพึง พอใจของนัก เรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใชเ ทคนิค KWL-PLUS ของนัก เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย

วิธีวิทยาการวิจัย

ขอบเขตประชากรและกลุม ตัวอยาง ประชากรที่ใชใ นการวิจัยครั้ง นี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 4
โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 31102)
จํานวน 425 คน จํานวน 12 หอง และกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2 โรงเรียนแมสายประสิทธิ์
ศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 39 คน ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ31102) ซึ่งไดมาโดย
การสุมแบบเจาะจง
ขอบเขตด านเนื้ อหา เนื้อ หาที่ใ ชใ นการวิ จัย ครั้ ง นี้ เ ป นเนื้อ หาที่ผู วิจั ยได คัด เลื อกจากหนัง สือ เรี ยน อจท.
ภาษาอั ง กฤษ upstream ม.4 เนื้อ หาดั ง กล าวมี ค วามสอดคล อ งกั บสาระ และตั ว ชี้ วั ด ของกลุ ม สาระการเรี ย นรู
ภาษาตางประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 32101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2 จํานวน 4 หนวยการเรียนรู ดังนี้
หนวยการเรียนรูที่ 6 Happy Days! A Traditional Irish Wedding หนวยการเรียนรูที่ 7 Eating Out! A Taste of Toronto
หนวยการเรียนรูที่ 8 Fit for Life The Last Great Race และหนวยการเรียนรูที่ 9 Going out Pick of the Week
ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรตน ไดแก เทคนิค KWL-PLUS (Eileen Carr and Donna Ogle. 1987) และ
ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการใชความคิดสรางสรรค (ความคิดยืดหยุน (Flexibility) ความคิดริเริ่ม (Original) (Guilford.
1967), ทักษะความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดการเรียน
การสอนโดยใชเทคนิค KWL-PLUS
เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใชความคิด
สรางสรรคและความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ จํานวน 4 หนวยการเรียนรู นําแผนการ
จัดการเรียนการสอนเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมเชิงเนื้อหา ซึ่งประกอบดวย
จุดประสงคก ารเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อและแหลงการเรียนรู ตลอดจนวิธีก ารและเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล โดยใชแบบประเมินความเหมาะสมของการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู มีลักษณะเปนมาตราประมาณคา
(Ratting Scale) ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนการสอน จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน คะแนนเฉลี่ยที่อยูระหวาง 4.00
ถึง 5.00 และโดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 หมายความวา แผนการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยูใ น
ระดับมาก 2) แบบทดสอบวัดทักษะการใชความคิดสรางสรรคและความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจ โดยแบง ออกเปน 2 ตอน ไดแก แบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 8 ขอ และแบบทดสอบแบบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ รวมทั้งหมด 48 ขอ นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พิจารณาวาขอสอบ
วัดไดตรงตามนิยามหรือไม โดยใหผูเชี่ยวชาญประเมินความสอดคลองดัชนีความสอดคลอง IOC พบวา แบบทดสอบที่
สรางขึ้นมีคาความสอดคลองตั้ง แต 0.80 - 1.00 ใชไดทุกขอ และ 3) แบบสอบถามความพึง พอใจของนัก เรียนที่
จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค KWL-PLUS โดยแบง ออกเปน 6 ดาน ไดแก ดานรายวิช าในหลัก สูตร ดาน
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เนื้อหา ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการสงเสริมการเรียนรู ดานครูผูสอน และดานการวัดและประเมินผล
จํานวน 23 ขอ นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่สรางเสร็จแลว นําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
เพื่อประเมินความสอดคลองดัชนีความสอดคลอง IOC พบวา คาความสอดคลองเทากับ 1.00 ทุกขอ

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยไดแบงออกเปน 3 ดาน คือ
1. ทักษะการใชความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยใชเทคนิค KWL-Plus
ทักษะการใชความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนแมสายประสิทธิศ์ าสตร อําเภอ
แมสาย จังหวัดเชียงราย โดยใชเทคนิค KWL-Plus พบวา ผูเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวา กอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกอนเรียน นักเรียนจะเขียนแสดงความคิดเพียงสั้นๆ โดยใชคําศัพทงายๆ เทานั้น
แตเมื่อทดสอบหลังจากการเรียนโดยใชเทคนิค KWL-PLUS แลว พบวา นักเรียนไดพัฒนาความสามารถทางการเขียน
แสดงความคิดมากยิ่งขึ้น นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการในการเขียนเนื้อหาไดละเอียดมากกวาเดิม มีการเรียบเรียงความ
คิดและเกิดการคิดที่แปลกใหมแตกตางไปจากเดิม
ตาราง 1 การพัฒนาทักษะการใชความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
หนวยที่ 6

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

หนวยที่ 7

หนวยที่ 8

กอน
เรียน
กอน(5) หลัง(5) กอน(5) หลัง(5) กอน(5) หลัง(5) กอน(5) หลัง(5)
(20)
2
5
2
5
1
5
1.5
5
6.5
3
5
1.5
4
2.5
5
1.5
5
8.5
0
5
1
5
0
5
1.5
5
2.5
1.5
4
1
3
1
5
0
4.5
3.5
0.5
5
1
3.5
0
3
1.5
2.5
3
0
4
1.5
5
0
4
0
5
1.5
0
4
0
5
0
4.5
0.5
4
0.5
2
4
1.5
5
1.5
4.5
0
5
5
2
5
1
4
1.5
4.5
0
4
4.5
2
5
2
5
1.5
5
1
4.5
6.5
2.5
4.5
1
5
1
5
1
4
5.5
3
3.5
1.5
5
1
5
2.5
5
8
3
5
2
5
1.5
5
1
5
7.5
1.5
5
1
3.5
1
4.5
1.5
4
5
1.5
5
1
3.5
1
4
0
5
3.5
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หลัง
เรียน
(20)
20
19
20
16.5
14
18
17.5
18.5
17.5
19.5
18.5
18.5
20
17
17.5
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ตาราง 1 (ตอ)
หนวยที่ 6

หนวยที่ 7

หนวยที่ 8

กอน หลัง
ที่
เรียน เรียน
กอน(5) หลัง(5) กอน(5) หลัง(5) กอน(5) หลัง(5) กอน(5) หลัง(5)
(20) (20)
16
1
4
1.5
5
1
3.5
1
4.5
4.5
17
17
1.5
4
2
5
1
4
1.5
5
6
18
18
1.5
5
1
5
1
4
1.5
3.5
5
17.5
19
2.5
5
2.5
5
0.5
4.5
3
5
8.5 19.5
20
4.5
5
2
5
4
5
0
5
10.5
20
21
2
2.5
2
4
1
5
4.5
5
9.5 16.5
22
2.5
3.5
1
5
2
5
2.5
5
8
18.5
23
1.5
4
1
4.5
1
4
1
3
4.5 15.5
24
1.5
4
1.5
3.5
1
4
1.5
4
5.5 15.5
25
1.5
5
1
5
1
5
1.5
4
5
19
26
2
2.5
1.5
4.5
2
5
1
4.5
6.5 16.5
27
0
5
1
5
1
2.5
1
4
3
16.5
28
1.5
5
0.5
5
1
4
0.5
5
3.5
19
29
1.5
5
2
5
0.5
3
1
4
5
17
30
1.5
4
1.5
5
1
4
1
4
5
17
31
0.5
4
0.5
5
1
5
0.5
5
2.5
19
32
1
5
1.5
5
1
4
0
5
3.5
19
33
2
4
1
5
1
4
1
4
5
17
34
1.5
5
1
3
0.5
5
2.5
5
5.5
18
35
2
5
1
5
2
5
1.5
5
6.5
20
36
0.5
5
1
5
0
5
1.5
5
3
20
37
1.5
4
1.5
5
1
5
0
5
4
19
38
0.5
4
0.5
5
2
4
0
4
3
17
39
1.5
5
1
5
0
4
1
5
3.5
19
รวม
62
173.5
50
181
42
172.5
44
176
198 703
คาเฉลี่ย 1.59
4.45
1.00
4.64
1.08
4.42
1.13
4.51
5.08 18.03
รอยละ 31.79 88.97 25.64 92.82 21.54 88.46 22.56 90.26 25.38 90.13
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จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหการพัฒนาทักษะการใชความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
กอนเรียนและหลังเรียน พบวา ทุกหนวยการเรียนรูนักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวาการทดสอบกอน
เรียนทุกหนวย และโดยรวมทั้ง 4 หนวยการเรียนรู นักเรียนมีคะแนนการทดสอบทักษะการใชความคิดสรางสรรคกอน
เรียน รอยละ 25.38 และนักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียน รอยละ 90.13 ซึ่งสูงกวาการทดสอบกอนเรียน
ตาราง 2 การเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการใชความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ระหวาง กอนเรียนและหลังเรียน
คะแนน
N
X
กอนเรียน
39
5.08
หลังเรียน
39
18.03
* มีนัยสําคัญที่ระดับ .01

S.D.
2.19
1.45

Df

t -test

Sig.*

38

34.698

.000

ตาราง 3 ตัวอยางคําตอบจากคําถามอัตนัยเพื่อทดสอบทักษะการใชความคิดสรางสรรคของหนวยการ
เรียนรูที่ 6 Happy Days! A Traditional Irish Wedding
Pre-Test
Post-Test
คําถามขอที่ 1 How do you set your flower if you were a bride?
กลุมที่ 1 ความสามารถดานทักษะการใชความคิดสรางสรรคดานความคิดยืดหยุน ทางดานการดัดแปลง
(Adaptive Flexibility)
I will pick flesh flowers up in my wedding
I will pick fresh wild flowers up from Amazon forest
because there are diverse species of flowers.
กลุมที่ 2 ความสามารถดานทักษะการใชความคิดสรางสรรคดานความคิดความคิดริเริ่ม (Original)
I will set pink flowers.
I will use fresh flowers and they have light from
flowers because everyone can see it clearly in the
night.
คําถามขอที่ 2 Where does the wedding take place? (Please give your reason)
กลุมที่ 1 ความสามารถดานทักษะการใชความคิดสรางสรรคดานความคิดยืดหยุน ทางดานการดัดแปลง
(Adaptive Flexibility)
I choose on the ship because I will wear bikini.
I will set my wedding ceremony at the forest
because I want my guests closer with nature.
กลุมที่ 2 ความสามารถดานทักษะการใชความคิดสรางสรรคดานความคิดความคิดริเริ่ม (Original)
I will choose the restaurant because it is full service. For me, I choose cloud because everyone can see all
places. It is wonderful.
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จากตาราง 3 แสดงใหเห็นวา คําตอบจากคําถามอัตนัยเพื่อทดสอบทักษะการใชความคิดสรางสรรคของ
นักเรียน แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 นักเรียนสามารถแสดงความสามารถดานทักษะการใชความคิดสรางสรรค
ดา นความคิ ดยื ด หยุ นทางดา นการดั ดแปลง (Adaptive Flexibility) และกลุม ที่ 2 ความสามารถด า นทั ก ษะการใช
ความคิดสรางสรรคดานความคิดความคิดริเริ่ม (Original)
กลุมที่ 1 นักเรียนสามารถแสดงความสามารถดานทักษะการใชความคิดสรางสรรคดานความคิดยืดหยุน
ทางดานการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) การทําแบบทดสอบกอนเรียนนักเรียนใชคําศัพทงายๆ และนําขอมูลจาก
เนื้อเรื่องมาใชใ นการตอบคําถาม ซึ่งแตกตางจากแบบทดสอบหลังเรียน นักเรียนใชคําศัพทที่หลากหลาย ดัดแปลง
ความรูเดิมผสมผสานกับการใชจินตนาการเพิ่มเติมจากบทเรียน ทําใหนักเรียนมีอิสระในการคิดและประยุกตเรื่องราว
ไดโดยใชความรูเดิมผสมกับจินตนาการ
กลุมที่ 2 ความสามารถดานทักษะการใชความคิดสรางสรรคดานความคิดความคิดริเริ่ม (Original) การทํา
แบบทดสอบกอนเรียนนักเรียนใชคําศัพทงายๆ และตอบตามความเปนจริงที่ตามวิถีชีวิตของนักเรียน จากแบบทดสอบ
หลังเรียนนักเรียนใชคําศัพทที่หลากหลาย ความหมายของประโยคมีความแปลกใหม ซึ่งมาจากการใชจินตนาการใน
การตอบคําถามและมีความแตกตางจากความเปนจริง ทําใหนักเรียนรูจัก ใชความคิดที่แปลกใหม ซึ่งนัก เรียนนํา
ความรูเดิมมาปรุงแตงจนเปนเรื่องราวใหม
2. ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
แมสายประสิทธิ์ศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยใชเทคนิค KWL-Plus
ตาราง 4 ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
แมสายประสิทธิ์ศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยใชเทคนิค KWL-Plus กอนเรียนและ
หลังเรียน
หนวยการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 6 Happy Days!
หนวยการเรียนรูที่ 7 Eating Out!
หนวยการเรียนรูที่ 8 Fit for Life
หนวยการเรียนรูที่ 9 Going out
รวม
คาเฉลี่ย
รอยละ

คะแนนการทดสอบกอนเรียน
(5)
2.73
1.87
3.23
2.36
10.19
2.55
50.96

คะแนนการทดสอบหลังเรียน
(5)
4.06
3.73
4.21
4.14
16.14
4.04
80.71

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหความสามารถดานการอานภาษาอัง กฤษเพื่อความเขาใจของนัก เรียน
ชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 4 โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร อําเภอแมสาย จัง หวัดเชียงราย โดยใชเ ทคนิค KWL-Plus
กอนเรียนและหลังเรียน พบวา ทุกหนวยการเรียนรูนักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวาการทดสอบกอน
เรียนทุก หนวย และโดยรวมทั้ง 4 หนวยการเรียนรู นัก เรียนมีคะแนนการทดสอบกอนเรียน รอยละ 50.96 และ
นักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียน รอยละ 80.71 ซึ่งสูงกวาการทดสอบกอนเรียน
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ตาราง 5 การเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยใชเทคนิค
KWL-Plus กอนเรียนและหลังเรียน
คะแนน
N
กอนเรียน
39
หลังเรียน
39
* มีนัยสําคัญที่ระดับ .01

X

10.19
16.14

S.D.
2.63
1.30

df

t –test

Sig.*

38

14.274

.000

การพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอัง กฤษเพื่อความเขาใจของนัก เรียนชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 4
โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยใชเทคนิค KWL-Plus กอนเรียนและหลังเรียน
พบวา ทุกหนวยการเรียนรูนักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวาการทดสอบกอนเรียน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค KWL-PLUS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.70, S.D. = 0.38) ดังแสดงในตารางที่ 6
ตาราง 6 ความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค KWL-PLUS ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปที่ 4 โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
รายการ
1. ดานรายวิชาในหลักสูตร
1.1 เนื้อหาในรายวิชาเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ
ของนักเรียน
1.2 เนื้อหาในรายวิชาเหมาะสมกับพื้นฐานความรูของนักเรียน
1.3 โครงสรางของเนื้อหาชัดเจน
1.4 นักเรียนสามารถประยุกตใชความรูในชีวิตประจําวันได
เฉลี่ย
2. ดานเนื้อหา
2.1 เนื้อหาเรียงลําดับจากงายไปยาก
2.2 การจัดเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน
เฉลี่ย
3. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
3.1 นักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.2 นักเรียนมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรูกับสมาชิกในกลุม
3.3 นักเรียนไดฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
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X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.79
4.67
4.87
4.64
4.74

0.4
0.47
0.33
0.48
0.42

4.72
4.72
4.72

0.45
0.45
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สดุ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.44
4.44
4.44

0.50
0.50
0.50

มาก
มาก
มาก
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ตาราง 6 (ตอ)
รายการ
3.4 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความ
เขาใจเปนไปตามลําดับขั้นตอน
3.5 นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมหองและครูผูสอน
3.6 นักเรียนไดพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจดวยเทคนิค
KWL-PLUS
เฉลี่ย
4. ดานการสงเสริมการเรียนรู
4.1 กระตุนใหนักเรียนเกิดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
4.2 สงเสริมการพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจดวย
เทคนิค KWL-PLUS
4.3 สงเสริมใหนักเรียนมีการคิดอยางมีระบบ
4.4 สงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรม
เฉลี่ย
5. ดานครูผูสอน
5.1 ครูชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอน แบบเนนภาระงาน TBL
ใหนักเรียนเขาใจอยางชัดเจน
5.2 ครูแบงกลุมนักเรียน โดยคละความสามารถ และเพศ
อยางเหมาะสม
5.3 ครูเปนผูอํานวยสะดวก ใหคําปรึกษาและดูแลนักเรียนในชั้น
เรียนอยางทั่วถึง
5.4 ครูสงเสริมใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํางาน
รวมกัน
เฉลี่ย
6. ดานการวัดและประเมินผล
6.1 มีการประเมินผลของนักเรียนเปนรายบุคคลและแบบกลุม
6.2 นักเรียนทราบผลการประเมินการเรียนรูข องตนเองและของ
กลุม
6.3 การประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน
เฉลี่ย
รวมเฉลี่ย
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X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.33
4.85

0.47
0.36

มาก
มากที่สุด

5.00
4.58

0.00
0.39

มากที่สุด
มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

4.77
4.74
4.69
4.80

0.42
0.44
0.46
0.33

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.56

0.50

มากที่สุด

4.54

0.50

มากที่สุด

4.97

0.16

มากที่สุด

4.62
4.67

0.49
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด

4.95

0.22

มากที่สุด

4.95
4.33
4.74
4.70

0.22
0.47
0.30
0.38

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
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ความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค KWL-PLUS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่
4 โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนดาน
พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการสงเสริมการเรียนรู รองลงมา คือ ดานรายวิชาในหลักสูตร และดานการ
วัดและประเมินผล.

สรุปผลและอภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง การใชเทคนิค KWL-PLUS เพื่อพัฒนาทักษะการใชความคิดสรางสรรคและความสามารถ
ดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร อําเภอ
แมสาย จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา ทักษะการใชความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา
ทุกหนวยการเรียนรูนัก เรียนมีคะแนนการทดสอบหลัง เรียนสูงกวาการทดสอบกอนเรียน นอกจากนี้ยังพบวา การ
วัดผลทักษะการใชความคิดสรางสรรคกอนเรียน นักเรียนจะเขียนแสดงความคิดเพียงสั้นๆ โดยใชคําศัพทงายๆ เทานั้น
แตเมื่อทดสอบหลังจากการเรียนโดยใชเทคนิค KWL-PLUS แลว พบวา นักเรียนไดพัฒนาความสามารถทางการเขียน
แสดงความคิดมากยิ่งขึ้น นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการในการเขียนเนื้อหาไดละเอียดมากกวาเดิม มีการเรียบเรียงความ
คิดและเกิดการคิดที่แปลกใหมแตกตางไปจากเดิม ทั้ง นี้อาจเปนเพราะวา การจัดการเรียนการสอนโดยใชเ ทคนิค
KWL-PLUS เปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมใน
ทุก ขั้ นตอน ทํ าใหนัก เรีย นมี โ อกาสไดทํา งานรว มกัน และเรี ยนรู ภ าษาจากการปฏิบั ติกิจ กรรมภายในกลุ ม โดยมี
ปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู นักเรียนที่เรียนเกงมีโอกาสชวยเหลือเพื่อนที่เรียนออน
กวา และเปนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริม ใหนักเรียนเกิดทัก ษะการคิด เนื่องจากในขั้นตอนการทํากิจกรรม
นักเรียนไดระดมความคิด อภิปราย แสดงความคิดเห็น ตั้งคําถาม หาคําตอบ และเขียนสรุปความ นอกจาก KWLPLUS เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการอานเพือ่ ความเขาใจ เนนกิจกรรมที่ใหนักเรียนใชกระบวนการคิดใน
ขณะที่อาน นัก เรียนจึง ไดรับการเสริม สรางคุณ สมบัติของผูเ รียนในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะดานทัก ษะความคิด
สรางสรรคดวย ซึ่งจากแนวคิดของ ประคอง สุคนธจิตต (2551, หนา 3) ไดระบุวา การทํางานเปนกลุมหรือทํางานเปน
ทีมจะสําเร็จได เกิดขึ้นจากการระดมความคิดของคนในกลุม มิไดเกิดจากความคิดของคนๆ เดียว ความสรางสรรค
อาจเกิ ดจากคนเพี ยงคนเดี ยว แตก ารทํ างานอย างสร างสรรค ไ ม สามารถสําเร็จ ได โ ดยคน ๆ เดี ยวได ผลงานที่
สรางสรรคยอมเกิดจากการทํางานรวมกันเปนทีม และการรวมกันแสดงความคิดอยางสรางสรรค
ผลการศึกษาในดานความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชเทคนิค KWL-Plus พบวา
นักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งจากการศึกษา ใน
ระหวางการจัดการเรียนการสอนในแตละแผนการจัดการเรียนรู ครูผูสอนไดใ หนักเรียนสรุปขอมูลอยางสั้นๆ จาก
การศึกษา สืบคน วิเคราะหขอมูล แลวนําเสนอดวยการพูดโดยใชภาษางายๆ ผานกระบวนการทางภาษาและทักษะ
การคิด นอกจากนี้นักเรียนยังรวมกันระดมสมองบันทึกเปนแผนผังความรูของแตละกลุม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หัวขอเนื้อหาที่ครูผูสอนไดคัดเลือกจากหนังสือเรียน อจท. ภาษาอังกฤษ upstream ม.4 ดวย ยกตัวอยางเชน ใน
แผนการสอนวิชา การอานภาษาอังกฤษ อ31102 เรื่อง A Taste of Toronto นักเรียนไดรวมสรางสรรควาถาในอนาคต
นักเรียนไดมีโอกาสเปนเจาของรานอาหาร นักเรียนจะสรางสรรคเมนูอาหารแนะนําและบรรยากาศของรานอาหารของ
ตนเองเปนเชนไร ซึ่งเปนการสง เสริม และเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีอิสระทางความคิด มีความคิดนอกกรอบ และ
สามารถหาหนทางในการที่จะสรางสรรคสิ่ง ใหม ๆ ไดเสมอ ดังนั้นการสอนความคิดสรางสรรคและฝก ฝนใหเ ด็ก
สามารถคิดอยางสรางสรรค จึงเปนสวนหนึ่งที่ชว ยกระตุนคุณภาพในตัวของเด็กใหมั่นใจในตนเองและสามารถพัฒนา
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ความสามารถของตนเองใหดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนีย้ ังมีการประเมินการทํางานกลุมและประเมินการสรุปเนื้อเรื่องจาก
การอานดวย จากการจัดการเรียนการสอน สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2555, หนา 5) ทีไ่ ดเสนอแนวคิดวา การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเ พื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคดา นภาษาสามารถจัดไดโดยการสรางความตระหนัก โดยผูสอน
พูดคุยกับผูเรียนถึงปญหาในการสรางงานสรางสรรค ผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุแหงปญหาใหไดมาก
ที่สุด พรอมกับวิธีก ารแกปญหา ผูเรียนรวมกิจกรรมวัดลักษณะความคิดเชิง สรางสรรคของตนเอง โดยวัดลักษณะ
ความคิ ด สร า งสรรค 4 แบบ คื อ 1) ความคิ ด คล อ งแคล ว 2) ความคิ ด ยื ดหยุ น 3) ความคิ ด ริ เ ริ่ ม 4) ความคิ ด
ละเอียดลออ ฝกฝนการเชื่อมโยงความคิดในรูปแบบแผนที่ความคิด (Mind & Concept Mapping) จัดระบบความคิด
เปนโครงเรื่อง โดยผูเรียนนําขอมูลจากแผนที่ความคิดมาจัดระบบแลววางโครงเรื่อง สรุป ประเมินกิจกรรม และดําเนิน
กิจกรรมเชิงสรางสรรค เชน ผูเรียนเขียนเรียงความเชิงสรางสรรค โดยเนนย้ําใหผูเรียนนําทักษะการคิดสรางสรรคและ
ความคิดที่เรียนมาใช และจากผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ จิตรลดา คนยืน (2550, หนา 75-78) ที่ได
ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยการ
ใชกลวิธีสอนแบบ KWL – Plus กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานเม็ก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบวา ผลการเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ คะนึงนิตย มวงสี (2552, หนา 60-61) ไดศึกษา
ความสามารถทางการอ านภาษาอั ง กฤษของนั ก เรีย นชั้ นมั ธยมศึ ก ษาปที่ 2 ที่ เ รี ยนโดยใชก ลวิ ธี KWL PLUS โดย
เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจกอนและหลังการเรียนของนักเรียน พบวา นักเรียน
ที่เรียนโดยใชกลวิธี KWL PLUS มีคะแนนความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ หลังการทดลองสูงกวากอนทดลอง
และฉลาด สิทธิคุณ (2552, หนา 62) ไดทําการศึกษาความสามารถดานการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาป ที่ 5 โรงเรียนกุมภวาป ที่ไดรับการสอนโดยใชวิธีสอน K-W-L Plus A ผลการศึกษาพบวา
นักเรียนกลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถดานการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .001)
ความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค KWL-PLUS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่
4 พบวา นัก เรียนมีความพึงพอใจอยูใ นระดับมากที่สุด ทั้ง นี้อาจเปนเพราะวา ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช
เทคนิค KWL-PLUS เปนการเรียนดวยกระบวนการกลุมโดยมีการแบงกลุมโดยคละความสามารถ คือ เกง ปานกลาง
และออน ทําใหสมาชิกภายในกลุมมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน นักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง เกิด
การแลกเปลี่ยนและเรียนรู นักเรียนที่เรียนเกงมีโอกาสชวยเหลือเพื่อนที่เรียนออนกวา นักเรียนที่เรียนออนก็จะรูสึก
อบอุนที่มีเพื่อนคอยชวยเหลือ เรียนรูดวยความผอนคลาย ไมกังวลในดานการทํากิจกรรม นักเรียนไดทํากิจกรรมอยาง
มีความสุข ทําใหก ระตือรือรนที่จะแสวงหาความรูใ นการเรียน จึง ชวยใหนัก เรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนดวย
ซึ่งจากการศึกษาวิจัยของ วชิระ โคตะโน (2556, หนา 184) ไดระบุวา กิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรู
แบบ KWL Plus เปนวิธีการเรียนรูที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ ขั้น K (Know) เปนขั้นตอนที่นักเรียนไดตรวจสอบวา
ตนเองมีความรูเกี่ยวกับหัวขอของเรื่องที่จะเรียนมากนอยเพียงใด เปนการนําความรูเดิมมาใชเพื่อเชื่อมโยงความรูใหม
กับความรูพื้นฐานที่ตนมี โดยครูใหนักเรียนระดมพลังสมองอภิปรายในกลุม เกี่ยวกับหัวขอที่จะเรียน ทําใหนักเรียน
เขาใจเนื้อหาของเรื่องที่จะอานไดงายขึ้น ขั้นตอมา คือ ขั้น W (Want to know) เปนขั้นที่ผูเรียนตองการรูในเรื่องที่จะ
เรียนผูเรียนตั้งเปาหมายในการอาน วาตองการรู และคาดหวังอะไรจากเรื่องที่เรียน ซึ่งนักเรียนไดตั้งคําถามในสิ่งที่
ตนเองอยากรู หรือไดม าจากการอภิปราย ซึ่ง วิธีก ารดัง กลาวเปนฝก การคาดเดาเนื้อหาลวงหนา และกระตุนให
นักเรียนสนใจเรื่องที่จะเรียนมากขึ้น นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียน นอกจากนี้ ศิริรัตน บุญมาก (2554, หนา 93)
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ไดศึก ษา ผลการสอนแบบ KWL Plusที่มีต อความเข าใจในการอานและเจตคติตอ การอานภาษาไทยของนัก เรีย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการสอนแบบ KWL-PLUS ในแตละขั้นตอนไดสงเสริมให
นักเรียนไดตั้งจุดมุงหมายในการอานและไดตรวจสอบความเขาใจของตนเอง คือ ไดตรวจสอบวาตนเองยังไมไดคําตอบ
ในเรื่องใดก็สามารถยอนกลับไปอานเนื้อเรื่อง ตลอดจนอภิปรายกับกลุมของตนจนไดคําตอบนั้น ทําใหนักเรียนรูสึก
ประสบความสําเร็จในการอาน สงผลใหนักเรียนตระหนักถึงประโยชนของการอาน และมีเจตคติที่ดีตอการอาน ในขั้น
กิจกรรมหลังอาน ขั้นที่ 4 พลัส (Plus) นักเรียนสรุปความรูจากการอานเปนแผนผังความคิด ในขั้นนี้นักเรียนไดรวมกัน
อภิปราย แลกเปลี่ยนและรับฟงความคิดเห็น ทําใหนักเรียนมีความเขาใจในเนื้อเรื่องที่อาน ไดชวยกันสรางสรรคชิ้นงาน
ที่สมบูรณ รูสึกไมเบื่อหนายในการเรียน ซึ่งจากขอมูลเหลานี้ สามารถสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอน โดยใช
เทคนิค KWL-PLUS สามารถชวยพัฒนาทักษะการอานของนักเรียน และสามารถสรางความพึงพอใจและมีเจตคติที่ดี
ตอการเรียนดวย
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
1. การเลือกเนื้อหาของเรื่องที่นํามาใหนักเรียนอาน ควรเปนเรื่องที่ใกลตัวนักเรียน ตรงกับความสนใจ และ
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ซึ่งจะทําใหนักเรียนไดใชความรูที่ตนมีในการตีความและเขาใจเรื่องที่อานไดดี
ยิ่งขึ้น
2. ครูควรใหคําแนะนาและกระตุนนักเรียนในการคิดและตอบแตละขั้นตอนของกิจกรรม และไมควรปดกั้น
วิธีคิดของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนสามารถแสดงความคิดไดอยางสรางสรรคและหลากหลาย
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนโดยใช เ ทคนิ ค KWL-PLUS เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการอ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจกับนักเรียนในแตละระดับชั้น เพื่อศึกษาวาการใชเทคนิค KWL-PLUS มีความเหมาะสม
มากนอยเพียงใด
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค KWL-PLUS ในการพัฒนาการเรียนการสอนใน
กลุมสาระวิชาอื่นๆ เพื่อศึกษาวาการใชเทคนิค KWL-PLUS มีความเหมาะสมกับกลุมวิชาแตละกลุมมากนอยเพียงใด
3. ควรมีก ารศึก ษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค KWL-PLUS กับวิธีสอนอานแบบ
อื่นๆ เพื่อพัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การพัฒนาความสามารถด้านการออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม ผ่านจอยลี่ โฟนิกส์
แอพพลิเคชั่น
A Development of English Vocabulary Pronunciation Ability Using Phonics of
Grade 6 Students, Huaymaeliam School through “Jolly Phonics Application”
สินธุมาส อินนันชัย1* และ สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล2
Sintumas Innanchai1* and Sukanya kaowiwattanakul2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการสอนการออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วย
สื่อโฟนิก ส์ ของนั กเรี ยนชั้นประถมศึก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้ านห้ วยแม่เ ลี่ยม ผ่า นจอยลี่ โฟนิก ส์ แอพพลิเ คชั่น 2)
เปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนการออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์ ผ่าน
จอยลี่ โฟนิกส์แอพพลิเคชั่น และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนการออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ด้วยสื่อโฟนิกส์ ของผ่านจอยลี่โฟนิกส์แอพพลิเคชั่น ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แผนการสอนการออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้ า นห้ ว ยแม่ เ ลี่ ย ม ผ่ า นจอยลี่ โฟนิ ก ส์ แ อพพลิ เ คชั่ น แบบทดสอบความสามารถในการอ่ า นออกเสี ย งค าศั พ ท์
ภาษาอัง กฤษท้ ายบทเรี ยน แบบทดสอบการออกเสีย งคาศัพ ท์ภ าษาอั ง กฤษด้ว ยสื่ อโฟนิ ก ส์ ผ่ านจอยลี่ โฟนิ ก ส์
แอพพลิเ คชั่ น และแบบสัม ภาษณ์ค วามพึง พอใจของนัก เรียนที่มีต่อ การเรียนด้ วยสื่อโฟนิ ก ส์ ผ่านจอยลี่ โฟนิก ส์
แอพพลิเคชั่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t – test
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ดว้ ยวิธกี ารพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า
1. แผนการสอนการออกเสียงคาศัพ ท์ภ าษาอัง กฤษด้ วยสื่อโฟนิ ก ส์ ของนัก เรียนชั้ นประถมศึ ก ษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม ผ่านจอยลี่ โฟนิกส์แอพพลิเคชั่น มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.17/80.50 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ 80/80
2. นักเรียนที่เรียนการออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์ ผ่านจอยลี่ โฟนิก ส์แอพพลิเคชั่น มี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
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3. ความพึง พอใจของนัก เรียนที่มีต อการเรี ยนด วยสื่ อโฟนิก ส ผา นจอยลี่ โฟนิ ก สแ อพพลิเ คชั่น พบว า
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนผานจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น
คําสําคัญ: สื่อโฟนิกส จอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น การออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ

Abstract
The purposes of this research were to 1) find out the effectiveness of the lesson plans for developing the
English vocabulary pronunciation ability of Grade 6 Students, Huaymaeliam School, 2) compare students' English
vocabulary pronunciation ability before and after learning English pronunciation through “Jolly Phonics Application”
3) explore students' satisfaction with learning English pronunciation through “Jolly Phonics Application”. The
population of this study were Grade 6 10 students of Huaymaeliam School, Chiang Rai. The instruments used in
the study were lesson plans for developing English vocabulary pronunciation ability through “Jolly Phonics
Application” of Grade 6 Students, Huaymaeliam School, the pre-test and post-test of English vocabulary
pronunciation ability through “Jolly Phonics Application”, the students' satisfaction interview with learning English
pronunciation through “Jolly Phonics Application”. Statistic used for analyzing the data were percentage, mean,
standard deviation, t-test statistic and qualitative data analyzed from interviews using descriptive method.
Research findings are as follows:
1. Lesson plans for developing English pronunciation with “Jolly Phonics Application” of Grade 6 Students,
Huaymaeliam School had effectiveness (E1 / E2) was 80.17 / 80.50 which was above 80/ 80 set criterion.
2. Students who learned through “Jolly Phonics application” has improved in terms of their English
pronunciation. The average score after studying was significantly higher than before learning at the level of .01.
3. Students had a highest level of satisfaction towards developing English pronunciation with “Jolly
Phonics Application”
Keywords: Phonics instructional media, Jolly Phonics Application, English pronunciation

บทนํา

ปจจุบันภาษาอังกฤษไดเขามามีบทบาทในสังคมโลกโดยเปนสื่อกลางในการสื่อสารที่สําคัญมาก มนุษยใช
ภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารกันทั่วโลก และรัฐบาลเองไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษจึงไดจัดใหกลุม
สาระภาษาตางประเทศเปนหนึ่งในแปดกลุมสาระการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 โดยมีจุดมุงหมายใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสาร
การประกอบอาชีพ รวมไปถึงการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น โดยผูเรียนสามารถใชทักษะภาษาตางประเทศ ทั้งการฟง
การพูด การอาน และการเขียน มาถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกอยางสรางสรรค ตลอดจนใช
ทักษะดังกลาว แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารแสดงความรูสึกและความคิดเห็น ตีความ นําเสนอขอมูลความคิดรวบยอด
และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ และสรางความสัมพันธระหวาง บุคคลอยางเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551,
หนา 1)
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หนึ่งในปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญของผู้เรียนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คือ การออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
ดังที่ Derwing และ Rossiter (2002, หน้า 155) ได้กล่าวไว้วา่ สาเหตุที่สาคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสารคือการ
ออกเสียงที่ไม่ถูกต้องทาให้การสื่อสารดาเนินไปอย่างไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ปรียา โนแก้ว และ ประนุท สุข
ศรี (2548, หน้า 2) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้เรียนมักประสบปัญหาในการออกเสียง เนื่องจากมีภาษาแม่มารบกวน หรือ ภาษา
แม่มีอิทธิพลในการออกเสียงภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ
ปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับประสบการณ์ใ นการจัดการเรียนการสอนของผู้วิจัย ซึ่ง โรงเรียนบ้านห้วยแม่
เลี่ยม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยชมภู อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต
1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุ บาล ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียน
ทั้งหมด 240 คน โดยผู้เรียนมีปัญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษซึ่งจากประสบการณ์ในการสอนที่ผู้วิจัยประสบมา
พบว่า เนื่องจากว่าผู้เรียนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ใช้ภาษาอาข่าในชีวิตประจาวันเพื่อติดต่อสื่อสาร ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่
สองเมื่ออยู่ที่โรงเรียน และเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สาม ซึ่งปัญหาที่เกิดขึน้ ในการสื่อสาร คือ การออกเสียงที่ไม่
ถูกต้อง เนื่องจากเสียงบางเสียงในภาษาอังกฤษไม่มีอยู่ในภาษาแม่ ทาให้ผู้เรียนไม่คุ้นเคยกับการออกเสียงเหล่านั้น จึง
แทนที่เสียงด้วยเสียงที่ใกล้เคียงกัน เสียงบางเสียงเป็นเสียงที่มีอยู่ในภาษาแม่ แต่ไม่ได้ถือเป็นหน่วยเสียงที่แยกออกมา
อย่างชัดเจน จึงทาให้ผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้เสียงดังกล่าวว่าสามารถทาให้เกิดความแตกต่างทางความหมายได้ หรือ
บางครั้งผู้เรียนออกเสียงถูกต้อง แต่ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้ ถึงการลงเสียงหนักเบา จึงนาการออกเสียงตามภาษาแม่มาใช้
ในภาษาอั ง กฤษส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจผิ ด ในการสื่ อ ความหมายได้ ตามทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ภ าษาที่ ส องและ
ภาษาต่ า งประเทศ (SLA : Second Language Acquisition ของสตี เ ฟน คราเชน (ศรี วิ ไ ล พลมณี . 2545, หน้ า 101;
อ้างอิงจาก Stephen Krashen. 1983, หน้า 175) ได้ระบุวา่ ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง เป็นกฎเกณฑ์การเรียนรู้ภาษา
ที่สองของมนุษย์ โดยไม่ได้เกิดขึน้ ง่ายดายกับทุกคนเหมือนกับการเรียนภาษาแรก แม้จะมีเวลามากกว่าก็ตาม บางคนก็
อาจจะประสบความสาเร็จในการเรียนภาษาที่สองมากกว่าคนอื่นที่อยู่ในสังคมแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งจากการศึกษาวิจัย
ของ ศิริรัตน์ ชูพันธ์อรรถพลพิพัฒน์ (2560, หน้า 222) พบว่า ผู้เรียนที่เ ป็นเด็กไทย ส่วนใหญ่ไม่สามารถออกเสียง
พยั ญ ชนะท้ า ยภาษาอั ง กฤษที่ ไ ม่ มี ใ นระบบเสี ย งภาษาไทยได้ รู ป แปรที่ ป รากฏในการออกเสี ย งพยั ญ ชนะท้ า ย
ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างจึงมีความโน้มเอียงเข้าสู่ภาษาแม่ และสอดคล้องกับ บารุง โตรัตน์ (2547, หน้า 53) ที่
กล่ า วว่ า เนื่ อ งด้ ว ยความแตกต่ า งของภาษาแม่ แ ละภาษาอั ง กฤษจึ ง ท าให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ปั ญ หาในการออกเสี ย ง
ภาษาอังกฤษ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยของ ปนัดดา บุณยสาระนัย (2560 : 38) พบว่า ภาษาอาข่า เป็นภาษาหนึ่งในภาษา
ตระกูลทิเบต-พม่า สาขาโลโลใต้ ประกอบด้วย หน่วยเสียงพยัญชนะต้น 22 หน่วยเสียง ได้แก่ /p, t, k, b, d, g, ʇ, s, z,
ʃ, ʒ, , h, ts, tɕ, dz, m, n, ɲ, ŋ, l, j/ ไม่มีหน่วยเสียงพยัญชนะท้าย มีหน่วยเสียงสระ 13 หน่วยเสียง ได้แก่ /i, y, e,
, , a, ɔ, o, u, ɨ, ə, ã, m ไม่แยกความสั้น-ยาวของเสียงสระ มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 6 หน่วยเสียง และการศึกษา
โชคฑีรภัคญ์ ธนเศรษฐวัฒนา (2561 : 3-4) พบว่า ปัญหาทางด้านการออกเสียงของผู้พูดภาษาลาหู่ และภาษาอ่าข่า
นั้น จากการศึกษาของพอล เลวิส (Paul Lewis) พบปัญหาการออกเสียงกลุ่มชาติพันธุช์ าวเขาเผ่าลาหู่ ลีซอ และอ่าข่า
3 ประการ (Lewis, 1972 : 105-107) ประการแรกเป็นปัญหาเกี่ยวกับเสียงพยัญชนะที่พบทั่วไป คือ 1) เสียงพยัญชนะ
ต้นภาษาลาหูแ่ ละภาษาอ่าข่าไม่มีเสียงพยัญชนะ /w/ (ว) /r/ (ร) และ /y/ (ย) ดังนั้นการออกเสียง /w/ เมือ่ อยู่ต้นพยางค์
เผ่าลาหูจ่ ะออกเสียงเป็น /v/ และเผ่าอ่าข่าจะออกเสียงเป็น /g/ ส่วนเสียง /r/ นั้นออกเป็น /l/ แทน ซึ่งสร้างความสับสน
ให้แก่ผู้พูดทั้งสองเผ่าอย่างมาก สาหรับเสียง /y/ หรือ (ย) นั้น เผ่าลาหู่จะออกเสียงย่อย (allophone) ของหน่วยเสียงนี้
แทนคือออกเสียงเป็น /z/ แต่สาหรับเผ่าอ่าข่านั้นมีทั้งหน่วยเสียง /y/ และ /z/ ในบางถิ่น ดังนั้นในบางครั้งการออกเสียง
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/y/ จะเป็นเสียงที่มีการเสียดสีมากกว่าปกติ 2) เสียงพยัญชนะท้ายคา ที่เป็นเสียงหยุด (Stop) ทั้งภาษาลาหู่และภาษา
อ่าข่าไม่มีเสียงหยุดท้ายคา ดังนั้นจากผลการวิจัยของนักวิจัยทั้งสองท่าน แสดงให้เห็นว่า เสียงในภาษาอังกฤษหลาย
เสียงไม่มีอยู่ในระบบเสียงของภาษาอาข่า เช่น th [ ð ], th [ Ѳ ] ซึ่งอาจทาให้เกิดปัญหาในการออกเสียงคาศัพท์ตา่ งๆ
ได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วจิ ัยจึงต้องการหาวิธีการที่จะมาช่วยในการพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนซึ่งเป็น
วิธีการที่ผู้เรียนจะสามารถฝึกฝนในการสะกดคาศัพท์ และประสมพยัญชนะกับสระแล้วออกเสียงให้ถูกต้อง หนึ่งใน
วิธกี ารนั้นก็คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีโฟนิกส์ (Phonics)
จากการศึกษางานวิจัยที่เ กี่ยวข้องได้มีผู้วิจัยหลายท่านให้ความสนใจและใช้วิธีก ารสอนแบบโฟนิกส์ม า
แก้ปัญหาการอ่านออกเสียงของผู้เ รียน ซึ่ง สุชาดา อินมี (2556, หน้า 141) ได้ศึก ษาเรื่อง การพัฒนาการออกเสียง
คาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์โปสเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ความสามารถในการอ่าน
ออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียง สูง
กว่าก่อนได้รับการฝึก นอกจากนี้ สุไปรมา ลีลามณี (2553, หน้า 113) ได้ศึกษาความสามารถในการอ่านคา และ
แรงจูงใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีปัญหาการเรียนรู้ด้านการอ่าน จากการสอนโดยผสมผสาน
วิ ธี โ ฟนิ ก ส์ (Phonics) กั บ วิ ธี พ หุ สั ม ผั ส (Multi – Sensory Approach) พบว่ า นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี
ความสามารถในการอ่านคาภาษาไทย หลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิกส์กับวิธีพหุสัมผัส อยู่ในระดับดีมาก และ
จิราภรณ์ เสืออินทร์ (2559, หน้า 846) ศึกษาการพัฒนาทักษะความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยการสอน
แบบโฟนิกส์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บารุง พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอัง กฤษดีขึ้น จะเห็นได้ว่าวิธีการสอนแบบโฟนิก ส์เ ป็นหนึ่ง ใน 7 ขั้นตอนที่สาคัญในการช่วยฝึก ฝนให้ผู้เ รี ยน
สามารถฝึกทักษะการอ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง การออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะมีประสิทธิภาพ
นั้นผู้เ รียนจะต้องอ่านออกเสียงด้วยความมั่นใจออกเสียงอย่างชัดเจน ซึ่ง ผู้สอนเองต้องเริ่ม จากการให้ผู้เ รียนรู้จัก
แยกแยะหน่วยเสียงภาษาอังกฤษก่อนที่จะอ่านเป็นคา ซึ่ งหากเอาหน่วยเสียงมาทาการเชื่อมกับตัวอักษร ผู้เรียนก็จะ
สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและชัดเจน (อินทิรา ศรีประสิทธิ์, 2552 อ้างอิงใน สุชาดา อินมี, 2556,
หน้า 144)
ปัจจุบันแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษากาลังมีบทบาทและความสาคัญในการเรียนการสอนนักเรียน อี กทั้ง
รัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมการใช้สื่อสมัยใหม่ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา
สามารถใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าทางการเรียนรู้ได้มากเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่าน
ทางโทรศัพ ท์มือถือระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนหรือแอนดรอยด์ ในปัจจุบันพบว่ามีการสร้างแอพพลิเ คชั่นที่ใช้ใ น
การศึกษาที่ครอบคลุมทุก ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ไว้อย่างน่าสนใจ โดยจอยลี่ โฟนิกส์แอพพลิเคชั่น เป็นแอพพลิเคชั่น
หนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ภาษาอัง กฤษของเด็ก ได้เป็นอย่างดี จอยลี่ โฟนิกส์แอพพลิเ คชั่น เป็น แอพพลิเ คชั่น ที่
ครอบคลุมการออกเสียงตัวอักษรหลักในภาษาอังกฤษทั้ง 42 เสียง มีบทเรียนฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ซึ่ง
รวมถึงการเรียนรู้เสียงตัวอักษร เรียนรู้การสร้างตัวอักษร ผสมเสียงอ่าน การแบ่งส่วนเสียงสาหรับการสะกดและการ
เขียน ช่วยสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ด้วยสาเนียงที่ชัดเจนแบบฉบับเจ้าของภาษา ใช้ประสาทสัมผัส
หลายด้าน เพื่อช่วยในการเรียนรู้ของเด็ก โดยมีทั้งเพลง ตัวอักษรเคลื่อนไหว และภาพประกอบ
ด้วยเหตุน้ผี ู้วจิ ัยจึงมีความสนใจและต้องการที่จะนาวิธกี ารสอนแบบโฟนิกส์มาใช้ในการพัฒนาทักษะการออก
เสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใช้ภาษาอาข่าและภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน โดย
ผู้วิจัยเลือกศึกษาเกี่ยวกับการออกเสียง จานวน 6 เสียง ได้แก่ ch [ t∫ ], sh [ ∫ ], th [ ð ], th [ Ѳ ], y [ j ] และ v [ v ]
ซึ่งทั้ง 6 เสียง เป็นการออกเสียงที่ไม่มีในภาษาไทย ตามงานวิจัยของ ธีราภรณ์ พลายเล็ก (2555, หน้า 54) จากการใช้
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แบบทดสอบพยัญชนะท้ายคาภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาในการออกเสียงพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในการออก
เสียงพยัญชนะท้ายคามากที่สุดใน 3 กลุ่มเสียง ได้แก่ กลุ่มเสียงเสียดแทรก (Fricatives) ได้แก่เสียง [-Ѳ], [-ð] และ
[-z] ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมผ่านจอยลี่ โฟนิกส์แอพพลิเคชั่น เพื่อพัฒนาการออก
เสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน อันจะเกิดผลดีตอ่ การพัฒนาทักษะทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการสอนการออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม ผ่านจอยลี่ โฟนิกส์แอพพลิเคชั่น ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม ก่อนเรียนและหลังเรียนการออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์ ผ่านจอยลี่โ ฟ
นิกส์แอพพลิเคชั่น
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมต่อการเรียนการ
ออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์ ผ่านจอยลี่โฟนิกส์แอพพลิเคชั่น

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้ วยแม่เลี่ยม อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย จานวน 10 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ลงเรียนในรายวิชา ภาษาอังกฤษ 6 รหัสวิชา อ
16101
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ตัวแปรต้น คือ การเรียนการออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์ผ่านจอย
ลี่โฟนิกส์แอพพลิเคชั่น ส่วนตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอ่ การเรียนการออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์ ผ่านจอยลี่โฟนิกส์แอพพลิเคชั่น
เครื่องมือที่ใ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แผนการสอนการออกเสียงคาศัพ ท์ภาษาอังกฤษด้ว ยสื่อ
โฟนิกส์ จานวน 6 แผน ใช้เวลารวม 12 ชั่วโมง ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ เองและนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
หาความสอดคล้อง ความถูกต้อง ความเหมาะสม 2) แบบทดสอบการออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์
ผ่านจอยลี่ โฟนิกส์แอพพลิเคชั่น จานวน 60 คา ที่ผู้วจิ ัยสร้างขึ้น โดยคาศัพท์ที่นามาใช้ในแบบทดสอบคัดเลือกมาจาก
หนัง สือคาศัพท์ภ าษาอัง กฤษพื้นฐาน สาหรับนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และคัดเลือกคาศัพท์ใ นจอยลี่ โฟนิกส์
แอพพลิเคชั่น และนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบหาสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ซึ่งพบว่าแบบทดสอบ
ทุก ข้อ มี ค่า IOC มากกว่า 0.50 ทุกข้อ โดยขั้นตอนในการเก็ บข้อมูลผู้วิจัยได้นาแบบทดสอบการออกเสียงคาศัพ ท์
ภาษาอังกฤษ ทดสอบกับนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อฟังการออกเสียงคาศัพท์ จานวน 6 เสียง ได้แก่ ch [ t∫ ], sh [ ∫ ],
th [ ð ], th [ Ѳ ], y [ j ] และ v [ v ] จานวน 60 คา ให้คะแนนคาศัพท์ที่นักเรียนออกเสียงได้ถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน
รวมคะแนนทั้ง หมด 60 คะแนน 3)แบบทดสอบความสามารถในการออกเสียงคาศัพ ท์ภ าษาอัง กฤษท้ายบทเรียน
จานวน 6 ชุด และ 4) แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยสื่อโฟนิกส์ ผ่านจอยลี่ โฟนิก ส์
แอพพลิเคชั่น จานวน 4 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สอบถามใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปแบบและการใช้งานจอยลี่ โฟนิกส์
แอพพลิเคชั่น ด้านการพัฒนาการออกเสียงคาศัพ ท์ภาษาอังกฤษ และด้านข้อจากัดสาหรับผู้เรียน และสัมภาษณ์
ความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียน นาแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์
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ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ตามขั้ น ตอน ดั ง นี้ คื อ นํ า แบบทดสอบการออกเสี ย งคํ า ศั พ ท
ภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนิกส ผานจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น ไปทดสอบกับกลุมประชากร เปนการทดสอบกอนเรียน
(Pre-test) จากนั้นดําเนินการสอนตามแผนการสอน โดยใชเ วลาในการสอน 12 ชั่วโมง และมีก ารบันทึก ผลการ
ทดสอบระหวางเรียนในแตละแผนการสอน ดําเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบการออกเสียงคําศัพ ท
ภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนิกส ผานจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น ซึ่งเปนชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน หลังจาก
นั้นผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณประชากร จํานวน 10 คน ดวยแบบสัมภาษณความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน
ดวยสื่อโฟนิกส ผานจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น

ผลการศึกษา

1. ประสิ ท ธิ ภ าพของแผนการสอนการออกเสี ย งคํ า ศั พ ท ภ าษาอั ง กฤษด ว ยสื่ อ โฟนิ ก ส ของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานหวยแมเลี่ยม ผานจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น แสดงผลดังตารางที่ 1
ตาราง 1 ประสิทธิภาพของแผนการสอนการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนิกส ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานหวยแมเลี่ยม ผานจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น
คะแนนระหวางเรียน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
เฉลี่ย

1
2
3
4
5
6
(10) (10) (10) (10) (10) (10)
8
7
8
8
7
7
7
8
8
7
7
7
8
8
7
7
8
8
8
7
8
8
7
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
9
8
9
9
8
9
8
9
9
8
9
9
9
8
8
8
8
8
9
9
9
9
8
9
82 79 82 79 78 81
8.2 7.9 8.2 7.9 7.8 8.1

รวม
(60)

รอยละ
(E1)

45
44
46
46
47
47
52
52
49
53
481
48.10

75.00
73.33
76.67
76.67
78.33
78.33
86.67
86.67
81.67
88.33
801.67
80.17

ทดสอบ
หลังเรียน
(60)
48
42
44
39
44
51
54
55
50
56
1,336.11
48.30

รอยละ
(E2)
80.00
70.00
73.33
65.00
73.33
85.00
90.00
91.67
83.33
93.33
2,226.85
80.50

จากตาราง 1 แสดงใหเห็นวา แผนการสอนการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนิกส ของนักเรียนชั้น
ประถมศึก ษาปที่ 6 โรงเรียนบานห วยแมเ ลี่ ยม ผ านจอยลี่ โฟนิ ก สแอพพลิ เ คชั่ น มีป ระสิ ทธิภ าพ (E1/E2) เทากั บ
80.17/80.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวที่ 80/80
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ตาราง 2 ผลการสอนการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนิกส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานหวยแมเลีย่ ม ผานจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น แตละแผนการสอน
คนที่

แผนการสอนที่ แผนการสอนที่ แผนการสอนที่ แผนการสอนที่ แผนการสอนที่ แผนการสอนที่
1 (10)
2 (10)
3 (10)
4 (10)
5 (10)
6 (10)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
เฉลี่ย

8
7
8
8
8
8
9
8
9
9
82
8.2

7
8
8
7
7
8
8
9
8
9
79
7.9

8
8
7
8
8
8
9
9
8
9
82
8.2

8
7
7
8
8
7
9
8
8
9
79
7.9

7
7
8
7
8
8
8
9
8
8
78
7.8

90
80

9

9

9

70

9

8

60

8

9

50

9

8

40

7
7
7
7
7
8

8

8

7
8

7

8

7
7
8

แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

แผนที่ 4

30
20
10
0

7
7
8

9

7
7
8
8
8
8
9
9
8
9
81
8.1

คนที่ 10

9

8

8

8

8

9

9

คนที่ 8

9

8

9

คนที่ 7

8

8

คนที่ 6

8

7
8

8

8

8

คนที่ 5

8

7
8

8

คนที่ 4

7
7

7
7

แผนที่ 5

แผนที่ 6

8
9
9
8

8

8

คนที่ 9

คนที่ 3
คนที่ 2
คนที่ 1

จากผลคะแนนการทดสอบการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนิกส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 หลังการสอนในแตละแผนการสอน พบวา นักเรียนทุกคนมีคะแนนการทดสอบผานเกณฑการทดสอบสูงกวา
รอยละ 50 ทุกคน
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2. ความสามารถดานการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนิกส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
6 โรงเรียนบานหวยแมเลี่ยม ผานจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น
ตาราง 3 การพัฒนาการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนิกส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียน บานหวยแมเลี่ยมผานจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น กอนเรียนและหลังเรียนรายบุคคล
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
คาเฉลี่ย (µ)

ทดสอบกอนเรียน (60) ทดสอบหลังเรียน (60)
29
48
23
42
27
44
17
39
27
44
31
51
37
54
42
55
26
50
44
56
303
483
30.30
48.30

สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (σ)

8.45

คะแนนผลตาง
19
19
17
22
17
20
17
13
24
12
180
18.00

5.87

จากตาราง 3 แสดงให เ ห็น ถึ ง พั ฒนาการออกเสี ย งคํ า ศั พ ทภ าษาอั ง กฤษด ว ยสื่ อ โฟนิก ส ของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานหวยแมเลี่ยมผานจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น กอนเรียนและหลังเรียนรายบุคคล
ซึ่งพบวา นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยไดคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทุกคน ซึ่งคะแนนรวมกอนเรียน
เทากับ 303 คะแนน และคะแนนรวมหลังเรียนเทากับ 483 คะแนน และมีคะแนนผลตางรวมเทากับ 180 คะแนน
ตาราง 4 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบการออกเสียงคําศัพท
ภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนิกส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานหวยแมเลี่ยมผาน
จอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น กอนเรียนและหลังเรียน
คะแนน
N
หลังเรียน
10
กอนเรียน
10
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

µ
30.30
48.30

σ
8.45
5.87

df

t

sig.

9

15.460*

.000

จากตาราง 4 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนเรียนกับหลังเรียนจากการ
เรียนการออกเสียง คําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนิกส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานหวยแมเลี่ยม
ผานจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น ซึ่งพบวา นักเรียนที่เรียนการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนิกส ผานจอย
ลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น มีคาเฉลี่ย (µ) กอนเรียนเทากับ 30.30 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เทากับ 8.45 คาเฉลีย่
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(µ) หลังเรียนเทากับ 48.30 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เทากับ 5.87 โดยมีความแตกตางนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
3. ความพึง พอใจของนัก เรียนที่มีต อการเรียนดวยสื่อโฟนิก ส ผานจอยลี่ โฟนิก สแอพพลิเ คชั่น พบว า
นักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยสื่อโฟนิกส โดยสามารถแบงรายละเอียดออกเปน 3 ประเด็น ไดแก
3.1 ดานรูปแบบและการใชงานจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น พบวา มีการใชสีที่สวยงาม หลากหลาย
สีสัน มีภาพประกอบที่ทําใหนักเรียนเขาใจความหมายของคําศัพทที่ฝกออกเสียง ภาพประกอบมีความสวยงาม นารัก
ดังแสดงในความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
“จอยลี่มีรูปสี สวย มีก ารตูนหลายแบบ มีเสียงประกอบ สอนใหผ มออกเสียงตามพรอมกับเพื่อนๆ
ครับ” (กลุมตัวอยางคนที่ 1)
“เวลาสอนครูฉายขึ้นจอใหญ เห็นชัดครับ แลวก็มีเสียงเพลง และรูปประกอบครับ” (กลุมตัวอยางคนที่
5)
“ตัวการตูนในจอยลี่นารัก สีสวย แลวก็ทําใหเขาใจคําศัพทดวยคะ” (กลุมตัวอยางคนที่ 8)
3.2 ด า นการพั ฒ นาการออกเสี ย งคํ า ศั พ ท ภ าษาอั ง กฤษ พบว า การเรี ย นด ว ยจอยลี่ โฟนิ ก ส
แอพพลิเคชั่น นักเรียนสามารถออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษไดชัดเจนและถูกตองมากยิ่งขึ้น เสียงในจอยลี่ โฟนิกส
แอพพลิเคชั่น มีสําเนียงที่ชัดเจน ซึ่งสอนใหนักเรียนออกเสียงไดอยางถูกตอง นักเรียนสามารถนําไปใชเรียนดวยตนเอง
ที่บานได สามารถทบทวนการเรียนนอกหองเรียนได และยังสามารถฝกฝนไดอยางสม่ําเสมอ ดังแสดงในความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยาง
“ผมรูสึกสนุกครับ ดีกวาเรียนอานในหนังสือเฉยๆ” (กลุมตัวอยางคนที่ 2)
“เสียงครูที่สอนในจอยลี่ เปนเสียงของครูฝรั่งจริงๆ ผมออกเสียงตามไดถูกตองครับ” (กลุมตัวอยางคน
ที่ 3)
“เวลาเรียนในคาบเรียนของครู รูสึกไมเบื่อครับ สนุก ไมงวง เพราะไดฝกออกเสียง เสียงดัง พรอมกับ
เพื่อนๆ ครับ จอยลี่มีรูปสวยๆ คุณครูโ หลดแอพจอยลี่ลงในมือถือ ใหเอากลับไปเลนเองที่บานไดดวยครับ” (กลุม
ตัวอยางคนที่ 7)
3.3 ด า นข อ จํ า กั ด สํ า หรั บ ผู เ รี ย น พบว า นั ก เรี ย น จํ า นวน 2 คน มี ป ญ หาด า นอุ ป กรณ คื อ ไม มี
โทรศัพ ทมือถือ สําหรับดาวน โ หลดจอยลี่ โฟนิก สแอพพลิ เ คชั่น หรือโทรศัพ ทที่มีเ ปน รุนที่ไ มสามารถดาวนโ หลด
แอพพลิ เ คชั่ น ได เมื่ อ นั ก เรี ย นเป ด ใช ง านแอพพลิ เ คชั่ น ที่ บ า น และนั ก เรี ย นบางส ว นไม เ ข า ใจหรื อ แปลภาษาใน
แอพพลิเคชั่นบางสวนไมได ดังแสดงในความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
“เวลากลับไปที่บ าน ผมใชไ มเ ป นครับ ไมมีคุณ ครูชวยแปลให แล วก็บางอันก็ลืม วิ ธีใ ชครับ” (กลุ ม
ตัวอยางคนที่ 4)
“โทรศัพทของพอกับแมเปนรุนเกาคะ โหลดแอพจอยลี่ไมได” (กลุมตัวอยางคนที่ 9)
“หนูไมมีโทรศัพ ทของตัวเองคะ มีแตของพอกับแม จะไดเรียนจอยลี่เ ฉพาะที่ครูสอนในหองเรียนคะ”
(กลุมตัวอยางคนที่ 10)
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แผนการสอนการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนิกส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
บานหวยแมเลี่ยม ผานจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 80.17/80.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กําหนดไวที่ 80/80 ทั้ง นี้แผนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้ ไดรับการตรวจสอบจากผูทรงคุณ วุฒิถึง ความสอดคลอง
ความถูกตอง ความเหมาะสมในเรื่องมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู และการวัดผลประเมินผล โดยไดจัดทําแบบประเมินสําหรับ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีตอแผนการสอนการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนิกส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานหวยแมเลี่ยม ผานจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแผนการสอน ใน 4 ดาน
ไดแก ดานเนื้อหาสาระ ดานจุดประสงคการเรียนรู ดานกิจกรรมการเรียนรู และสื่อการเรียนรู ซึ่งพบวา การประเมิน
ของผูทรงคุณ วุฒิ ไดประเมินใหทุก ขอ มีคา IOC มากกวา 0.50 ทุก ขอ และไดมีขอเสนอแนะใหปรับปรุง เกี่ยวกับ
การเลือกเสียงที่ก ารออกเสียงที่ไ มมีในภาษาไทยเพิ่ม เติม และเพิ่ม เวลาในการสอนในแตละแผนการสอนเพื่อให
นัก เรียนเกิดความเขาใจและสามารถออกเสียงไดอยางถูก ตองมากยิ่ง ขึ้น จึง ทําใหแผนการสอนมีคุณ ภาพในการ
กําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในการเรียนการสอนจะเนนการสงเสริมใหบรรยากาศการเรียนรูเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหนักเรียนมีความกลาแสดงออก กลาตัดสินใจ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถคิด
วิเคราะห สงเสริมใหนักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน อันจะเปนผลตออารมณและสังคมของนักเรียนไดเปนอยางดี โดย
ในการจัดการเรียนการสอนภายในหองเรียน ครูผูสอนจะมีแนะนําการใชแอพพลิเคชั่นใหนักเรียนทราบกอนการใชงาน
และเป ด แอพพลิ เ คชั่ น ขยายฉายขึ้ น จอภาพขนาดใหญ ห น า ห อ งเรี ย น และให นั ก เรี ย นได ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช ง าน
แอพพลิเคชั่นไปดวยกัน และนักเรียนทุกคนจะเรียนการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ แตละเสียงไปพรอมๆ กัน ดวย
ซึ่ง จากการสัมภาษณนัก เรียน นัก เรียนไดแสดงความคิดเห็นวา การเรียนดวยจอยลี่ โฟนิก สแอพพลิเ คชั่น ทําให
บรรยากาศในการเรียนดีขึ้น นักเรียนรูสึกไมเครียด ไมเบื่อและเพลิดเพลินไปกับการเรียน จากผลการวิจัยมีความ
สอดคลองกับผลการศึก ษาของ รมณียา สุรธรรมจรรยา (2559, หนา 1,038-1,039) เรื่อง ผลการใชแอพพลิเคชั่น
สําหรับสอนคําศัพทภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา แอพพลิเคชั่นสําหรับสอนคําศัพทภาษาอังกฤษบน
แท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิ์ภาพ E1/E2 เทากับ 78.93/79.00 ซึง่ สูงกวา
เกณฑที่กําหนดไว
นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นการออกเสี ย งคํ า ศั พ ท ภ าษาอั ง กฤษด ว ยสื่ อ โฟนิ ก ส ผ า นจอยลี่ โฟนิ ก ส แ อพพลิ เ คชั่ น
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา การนําจอยลี่ โฟนิก สแอพพลิเคชั่นมาใชในการเรียนการออกเสียงคําศัพ ทภาษาอังกฤษทําใหนัก เรียนได
พัฒนาทักษะไดดียิ่งขึ้น โดยในการจัดการเรียนการสอนภายในหองเรียน ครูผูสอนจะเปดแอพพลิเคชั่นและขยายฉาย
ขึ้นจอภาพหนาหองเรียน นักเรียนทุกคนจะไดเรียนการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ แตละเสียงไปพรอมๆ กัน โดย
การสอนในแตละเสียงจะมีเรื่องราว ทาทาง บทเพลง และรูปภาพประกอบที่สวยงาม เพื่อชวยใหงายตอการเรียนรู
ดึงดูดความสนใจ โดยครูจะไมเนนการทองจําตัวอักษร แตเปนการเรียนรูดานการออกเสียง ซึ่งผลจากการสัมภาษณ
นัก เรี ยน นัก เรียนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกั บการใช ง านจอยลี่ โฟนิก ส แอพพลิเ คชั่น วา มี ก ารใชสี ที่สวยงาม
หลากหลายสีสัน มีภาพประกอบที่ทําใหนักเรียนเขาใจความหมายของคําศัพทที่ฝกออกเสียง ภาพประกอบมีความ
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สวยงาม นารัก นอกจากนี้เสียงในจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น ยังมีสําเนียงที่ชัดเจน ซึ่งสอนใหนักเรียนออกเสียงได
อยางถูกตอง
นอกจากนี้จอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น ยังชวยเสริมสรางทักษะและเทคนิคในการเรียนรูคําศัพทใหมๆ โดยจะ
สงเสริมใหเด็กๆ เปนนักอานและนักเขียนดวยตัวเองตั้งแตเริ่มแรก เปนการออกเสียงตัวอักษรหลักในภาษาอังกฤษทั้ง
42 เสียง ชวยสอนการออกเสียงภาษาอัง กฤษแบบโฟนิกสดวยสําเนียงที่ชัดเจนแบบฉบับเจาของภาษา ใชประสาท
สัม ผัส หลายด าน เพื่อ ชว ยในการเรีย นรูข องเด็ ก การใช แอพพลิ เ คชั่น มีค วามสะดวก คื อ ไม ตอ งมี ก ารเชื่ อมต อ
อินเทอรเน็ตก็สามารถฟงได ฝกพูดได อยางไรก็ตามการใชจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่นเปนสื่อที่เปนการสื่อสารทาง
เดียว ดังนั้นครูผูสอนจึงคอยพูดคุยและอธิบายเพิ่มเติมไปดวย เพื่อใหนักเรียนเขาใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในการวิจัยยัง
พบว า ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เ ป น นั ก เรี ย นกลุ ม ชาติ พั น ธุ นั ก เรี ย นใช ภ าษาอาข า ในการสื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งพบวา ภาษาถิ่นหรือภาษาประจําเผาเปนองคประกอบหนึ่งที่มีอิทธิพลอยางยิ่งตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนัก เรียน เนื่องจากนักเรียนไมไ ดใ ชภ าษาไทยเปนภาษาแม ใชภาษาไทยกลางเปนภาษาที่สอง และจะใช
ภาษาไทยในการสื่อสารเมื่ออยูที่โรงเรียนเทานัน้ นักเรียนจึงตองเรียนรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับภาษาไทยมากยิ่งขึ้น
ทั้งทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาไทย และเมื่อหลักสูตรกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนวิชาเลือกวิชา
หนึ่ง ที่นักเรียนชาวเขาตองเรียนเปนภาษาที่สาม นักเรียนก็จะตองมีความพยายามที่จะเรียนรูภ าษาอังกฤษเพิ่มอีกหนึ่ง
วิชา โดยพบวาการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษคอนขางเปนปญหากับผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สาม
เนื่องจากความไมมั่นใจ ไมคุนชิน ไมไดใชในชีวิตประจําวัน และไมไดรับการฝกฝนที่สม่ําเสมอ จากการศึกษาวิจัยของ
ศิริรัตน แสนมา (2552, หนา 2) ไดศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาทัก ษะการอานออกเสียงคําศัพ ทภาษาอัง กฤษ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนบานหวยหญาไซ ไดระบุวา วิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาที่นักเรียนชาวเขามี
ปญหาดานภาษา เพราะนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สาม โดยที่ภาษาเผา เปนภาษาที่หนึ่ง ภาษาไทยเปน
ภาษาที่สอง และตองเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สาม จึงมีปญหาดานการสะกดคําและการออกเสียงเปนอยาง
มาก ซึ่ง ผดุง อารยะวิญู และสุวิทย พวงสุวรรณ (2554, หนา 34) ไดแนะนําวา การอานออกเสียงเบื้องตน เปนการ
เปลี่ยนแปลงสัญลักษณของตัวอักษรเปนเสียงอาน ดังนั้นวิธีโฟนิกสจึงสามารถนํามาใชในการสอนอานไดเปนอยางดี
เพราะวิธีโฟนิกสเปนวิธีที่นําหลักภาษาศาสตรมาใชโดยเฉพาะหลักสัทศาสตร (Phonetics) ซึ่งเปนวิชาที่วาดวยการเปลง
เสียงพูดในภาษาใดภาษาหนึ่ง วิธีโฟนิกสเนนสัญลักษณทมี่ องเห็นกับเสียงที่ไดยิน ดังนั้นหลังจากที่นักเรียนไดเรียนการ
ออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนิกส ผานจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น นักเรียนจึงมีการพัฒนาทักษะที่ดียิ่งขึ้น
และสงผลตอคะแนนหลังเรียนที่สูงกวากอนเรียน จากการศึกษาวิจัยนี้ สอดคลองกับการวิจัยของ สุนันทา ปญญา
รัตน (2554, หนา 35) ที่ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาการสอนอานออกเสียงและเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษดวยวิธีการ
สอนแบบโฟนิกส ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนลําสนุน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบวา นักเรียนมีคะแนน
ทดสอบอานออกเสียงหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยมีคะแนนการอานออกเสียงกอนเรียนและหลังเรียน นอกจากนี้ยัง
สอดคลอ งกั บ ชลลดา กั ว หา (2556, หน า 86) ที่ศึ ก ษา การเปรี ย บเที ย บความสามารถในการอ า นออกเสี ย ง
ภาษาอังกฤษและเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบโฟนิกส กับ
การสอนอานเปนคํา พบวา ความสามารถในการอานออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับ การสอนแบบโฟนิกส
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการพัฒนาการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนิกส ผานจอยลี่
โฟนิกสแอพพลิเคชั่น พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยสื่อโฟนิกส ผานจอยลี่โฟนิกส แอพพลิเคชั่น
ทั้ง นี้เ นื่องมาจากการนําจอยลี่ โฟนิก สแอพพลิเ คชั่น มาใชใ นการเรียนการสอนเปนการสรางบรรยากาศใหมๆ ให
เกิดขึ้นในหองเรียน จากการใชหนังสือหรือเอกสาร มาเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําใหบรรยากาศในการเรียนดีขึ้น
นักเรียนรูสึกไมเครียด ไมเบื่อและเพลิดเพลินไปกับการเรียน ซึ่ง คารเพนเตอร และเดล (C.R. Carpenter and Edgar
Dale) ไดนํา เสนอแนวคิดเกี่ ยวกั บทฤษฏีเ ทคโนโลยีทางการศึก ษาในลั ก ษณะของการเรียนรูที่มีป ระสิ ทธิภ าพ ว า
หลัก การจูง ใจ สื่อเทคโนโลยีทางการศึก ษาจะมีพ ลัง จูง ใจที่สําคัญในกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะเปนสิ่ง ที่
สามารถผลักดันจูงใจ มีอิทธิพลตอพลังความสนใจ ความตองการของผูเรียน การนําสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช
จะตองสงเสริมการมีสวนรวมและการปฏิบัติ โดยผูเรียนตองการมีสวนรวม และการปฏิบัติดวยตนเองมากที่สุด สื่อที่
สามารถสงเสริมการฝกซ้ําและมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งเราอยูเสมอ จะชวยสงเสริมความเขาใจ เพิ่มความคงทนในการจํา
(วิวรรธน จัททรเทพย. http://http://mokza025.blogspot.com. 2562) จากการสัมภาษณพบวา นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับดานรูปแบบและการใชงานจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น วา มีการใชสีที่สวยงาม หลากหลายสีสัน มี
ภาพประกอบที่ทําใหนัก เรียนเขาใจความหมายของคําศัพทที่ฝกออกเสียง ภาพประกอบมีความสวยงาม นารัก ซึ่ง
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ของ สายใจ ทองเนี ย ม (2560 : 36) พบว า การพั ฒ นาสื่ อ บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ค วรมี
ภาพประกอบเนื้อหา และมีสีสันสวยงาม ทําใหผูเรียนสนใจ ตื่นเตน และกระตือรือรนที่จะเรียน และเรียนดวยความ
เขาใจมากขึ้น นอกจากนี้การใชภาพเคลื่อนไหวและเสียงเพลงประกอบ สีและขนาดตัวอักษรคมชัด อานงาย มีเสียง
บรรยายประกอบเนื้อหาตลอดบทเรียน ชวยลดระยะเวลาการอานหนังสือของผูเรียน สามารถเรียนดวยการฟงไดอยาง
สะดวก และในดานการพัฒนาการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ พบวา การเรียนดวยจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น
นักเรียนสามารถออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษไดชัดเจนและถูกตองมากยิ่งขึ้น เสียงในจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น มี
สําเนียงที่ชัดเจน ซึ่ง สอนใหนักเรียนออกเสียงไดอยางถูก ตอง นัก เรียนสามารถนําไปใชเ รียนดวยตนเองที่บานได
สามารถทบทวนการเรียนนอกหองเรียนได และยังสามารถฝกฝนไดอยางสม่ําเสมอ ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ
สุชาดา อินมี (2556 : 141) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนิกสโปสเตอร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา สื่อโฟนิกสโปสเตอรสามารถชวยฝกการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษของ
นักเรียนได โดยหลังไดรับการฝกทักษะดวยสือ่ โฟนิกสโปสเตอร นักเรียนมีความสามารถในการอานออกเสียงสูงกวา
กอนไดรับการฝก และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการฝกอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนิกสโปสเตอร
อยูในระดับมากโดยเฉพาะในดานภาพประกอบมีสีสันสวยงามนาสนใจ และมีจํานวนคําศัพทแตละชุดเหมาะสม
ขอเสนอแนะ
1. ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการพัฒนาการออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษดวยสื่อโฟนิกส ผานจอย
ลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น จํานวน 6 เสียง ไดแก ch [ t∫ ], sh [ ∫ ], th [ ð ], th [ Ѳ ], y [ j ] และ v [ v ] ซึ่งทั้ง 6 เสียง
เปนการออกเสียงที่ไมมีในภาษาไทย จึงควรมีการศึกษาการออกเสียงอื่นๆ ที่เหลือ เพื่อพัฒนาการออกเสียงคําศัพท
ภาษาอังกฤษของนักเรียน อันจะเกิดผลดีตอการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เนื่องจากกลุมผูเ รียนที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ เปนกลุมชาติพันธุ ใชภาษาอาขาและภาษาไทยในการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน และเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สาม ซึ่งการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษคอนขางเปน
ปญหาสําหรับนักเรียน ดังนั้นขณะทําการสอนผานจอยลี่ โฟนิกสแอพพลิเคชั่น ครูผูสอนควรมีการอธิบายหรือสอน
ปฏิบัติซ้ําๆ ประกอบการใชสื่อไปดวย โดยคํานึงถึงวิธีการทีจ่ ะทําใหผูเรียนสามารถออกเสียงไดอยางถูกตอง ตลอดจน
รูความหมายของคํา ๆ นั้นดวย
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ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้น ที่
สูงขึน้
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการออกเสี ย งภาษาอั ง กฤษด้ ว ยสื่ อ โฟนิ ก ส์ กั บ การสอนออกเสี ย ง
ภาษาอังกฤษด้วยวิธกี ารสอนหรือสื่ออื่นๆ ด้วย
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การพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจและทักษะดานความรวมมือของนักเรียน
ที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว
Developing EFL students’ English reading comprehension and collaborative
skills through Jigsaw technique
กาญจนา ไกลถิ่น 1* และ สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล2
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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจและทักษะดาน ความ
รวมมือ กอนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษการอาน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจแลทักษะดานความรวมมือโดยใชเทคนิคการอานแบบจิ๊กซอว กลุมตัวอยางคือนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ /10 จํานวน 33 คน โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบ
กลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ 1) แผนการจัดการเรียนรูที่ใชเทคนิคการ
อานแบบจิ๊กซอว จํานวน 3 แผน 2) แบบทดสอบการอานเพื่อความเขาใจกอนและหลังเรียน 3) แบบสอบถามความ
พึง พอใจและ 4) แบบสัม ภาษณ สถิ ติที่ใ ชใ นการวิเ คราะหขอ มูลคื อ ค าความถี่ รอ ยละ คา เฉลี่ ย สวนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานดวย t-test (Dependent Sample ) ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีคะแนนความสามารถใน
การอานเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิคจิก๊ ซอวเพิ่มขึ้นหลังการทดลองสอนโดยใชเทคนิคการอานแบบจิ๊กซอวหลังการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาและทักษะดานความรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: การอานเพือ่ ความเขาใจ เทคนิคการอานแบบจิ๊กซอว ทักษะดานความรวมมือ

Abstract
The purposes of this research were to compare the students’ reading comprehension and collaborative
skills and to study students’ satisfactions by using Jigsaw technique to enhance reading comprehension. The
samples were 33 Mathayom Suksa 6 students who enrolled in an English Reading Comprehension course E 33202
in the second semester of the academic year 2018 at Thoeng Wittayakom School, Thoeng District, and Chiangrai
Province, obtained using the cluster random sampling technique. The research instruments consisted of three
reading lesson plans, English reading comprehension test, questionnaires and interviews .The data obtained were
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analyzed by using mean, standard deviation, percentage and t-test (Dependent Sample) was used for hypothesis
testing. The findings showed that the students’ post – test mean scores were significantly higher than their pre –
test mean scores at a level of 0.01 after learning through Jigsaw reading. The Students were extremely satisfied
with the learning through Jigsaw reading.
Keywords: Reading Comprehension, Jigsaw Technique, Collaborative skills

บทนํา

ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ลวนแลวแตเปนทักษะ
สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให นั ก เรี ย นประสบความสํ า เร็ จ ในการเรี ย นภาษาอั ง กฤษ อย า งไรก็ ต าม การอ า นเป น ทั ก ษะที่ มี
ความสําคัญที่สุด เนื่องจากการอานเปนการแสวงหา ความรู และขอมูลตางๆ เพื่อนําไปประยุกตใชใหเปนประโยชนตอ
การศึกษา และการพัฒนาตนเอง ในการดําเนินชีวิตประจําวันซึ่งการอานเปนวิธีการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ ชวย
สรางความสําเร็จในการดําเนินชีวติ ชวยพัฒนาสติปญญาและใหความสนุกสนาน เพลิดเพลิน (สุพรรณี วราธร, 2545)
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ คือเปาหมายหลักของการสอนการอาน (Block and Pressley, 2002) การ
อา นเพื่ อ ความเข า ใจ คือ กระบวนการทํ า ความเข า ใจและสร า งความหมายจากเนื้ อหาที่ อ า น (Mohammad and
Davabina,2015:525) ดังนั้นนักเรียนจําเปนตองมีทักษะในการอานเพื่อความเขาใจ จากขอมูลดังกลาวทําใหทราบวา
ทักษะการอานเปนทักษะหนึ่งซึ่งทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จในชีวิต และทักษะการอาน
เปนทักษะที่ผูเรียนควรมีอยูในอันดับตนนอกจากนั้นแลวทักษะการอาน ยังเปนทักษะที่จําเปนของผูเรียนในยุคศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งจะเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะคือ อานออก เขียนได คิดเลขเปน
ทักษะการเรียนรูที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 นั้นนอกเหนือจากเนนใหนักเรียนมีคุณลักษณะการอานออกเขียน
ไดแลว ยัง ตอง “กาวขามสาระวิช า” ไปสูก ารเรียนรู “ทัก ษะเพื่อการดํารงชีวิต ในศตวรรษที่ 21” ที่ครูสอนไมไ ด
นักเรียนตองเรียนรูดวยตนเอง หรือกลาวอีกอยางหนึ่งวา ครูตองไมสอน แตตองออกแบบการเรียนรูและอํานวยความ
สะดวก (facilitate) ในการเรียนรูใหนักเรียนเรียนรูจ ากการเรียนแบบลงมือทําแลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและ
สมองของตนเอง การเรียนรูแบบนี้เรียกวา PBL (Project-Based Learning) (วิจารย พานิชย,2555)
นอกเหนือจากทักษะสําคัญของนักเรียนในศตวรรษ 21 ที่ไดกลาวมาแลวนั้น ทักษะที่สําคัญอีกหนึ่งทักษะของ
นัก เรียนในศตวรรษที่ 21 คือทัก ษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา(Collaboration, teamwork&
leadership) การศึกษาตองเปลี่ยนจากเนน การสอน (ของครู) มาเปนเนนการเรียน (ของนักเรียน) เปลี่ยนจาก เนนการ
เรียนของปจเจก (Individual Learning) มาเปนเรียนรวมกันเปนกลุม (Team Learning) เปลี่ยนจากการเรียนแบบเนน
การแขงขันมาเปนเนนความรวมมือหรือชวยเหลือแบงปนกัน (สํานักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา,2555) เพื่อให
นักเรียนมีคุณสมบัติและมีคุณลักษณะของนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 นักเรียนควรไดรบั ประสบการณที่เกี่ยวของกับ
ทักษะดานความรวมมือโดยผูที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงคือครูผูสอนที่ควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะดานความรวมมือ
ใหแกนักเรียน
การเรียนรูแบบรวมมือเปนรูปแบบที่เนนการเรียนรูของผูเรียนในดานเนื้อหาสาระตาง ๆ ดวยตนเองโดยอาศัย
ความรวมมือชวยเหลือจากเพื่อน ๆ ในกลุม นอกจากนี้ผูเรียนยังไดพัฒนาทัก ษะทางสัง คม ที่เนนทัก ษะการทํางาน
รวมกับผูอื่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสรางปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และ การยอมรับความแตกตางของบุคคล
นอกจากนั้น ผูเรียนยังไดพัฒนาทักษะการคิดและการแกปญหา ลักษณะสําคัญของรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ
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เนนการทํางานแบบรวมมือกัน โดยออกแบบงาน (cooperative task) ซึ่งตองอาศัยการทํางานแบบรวมมือของสมาชิก
ทุกคนในกลุม งานนั้นจึงจะสําเร็จ ได และการจัดโครงสรางของการใหรางวัล (reward structure) กับกลุมจากการที่
สมาชิกทุกคนในกลุม มีสวนชวยกันใหประสบความสําเร็จ หรือรางวัลที่ใหการผลการพัฒนาของสมาชิกทุกคนในกลุม
รวมกัน วัตถุประสงคของรูปแบบ เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีความรูในเนื้อหาสาระตาง ๆ โดยการ ชวยเหลือรวมมือกัน
ของสมาชิกในกลุม นอกจากนั้นนักเรียนยังไดพัฒนาทักษะทางสังคมตาง ๆ เชน ทักษะการทํางานเปนกลุม ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา เปนตน Johnson, Johnson and Holubec,(1994) (อางถึงในทิศนา แขมมณี,
2550 : 99-101102) ไดกลาวถึง ผลดีของการเรียนแบบรวมมือซึ่ง ไดจากการรวมรวมผลการวิจัยเกี่ยวกับการเรียน
แบบรวมมือทั้งงานวิจัยเชิงทดลองและงานวิจัยเชิงหาความสัมพันธ ไวดังนี้ (1) มีความพยายามที่จะบรรลุเปาหมาย
มากขึ้ น (Greater efforts to achieve) การเรี ยนรูแ บบร วมมือ ช วยให ผู เ รี ยนมีค วามพยายามที่ จะเรีย นรู ใ หบ รรลุ
เปาหมาย เปนผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีผลงานมากขึ้น การเรียนรูมีความคงทนมากขึ้น (LongTerm Retention) มีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพใชเหตุผลดีขึ้น และคิด
อยางมีวิจารณญาณมากขึ้น (2) มีความสัมพันธระหวางผูเรียนดีขึ้น (More Positive Relationships Among Students)
การเรียนรูแบบรวมมือชวยใหผูเรียนมีน้ําใจนักกีฬามากขึ้น ใสใจในผูอื่น มากขึ้น เห็นคุณคาของความแตกตาง ความ
หลากหลาย การประสานสัมพันธและการรวมกลุม (3) มีสุขภาพจิตดีขึ้น (Greater Psychological Health) การเรียนรู
แบบรวมมือ ช วยใหผูเ รียนมี สุขภาพจิตดีขึ้ น มีความรูสึก ที่ดี เกี่ยวกับตนเองและมีค วามเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้ น
นอกจากนั้นยังชวยพัฒนาทักษะทางสังคมและ ความสามารถในการเผชิญกับความเครียดและความผันแปรตางๆ
ถึงแมวาทักษะดานการอานจะเปนทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษในดาน
อื่น เชนฟง พูด เขียน อยางไรก็ตามนักเรียนยังคงประสบปญหาเกี่ยวกับทักษะอยูหลายดานดวยกัน เชน นักเรียนสวน
ใหญไมชอบเรียนภาษาอังกฤษเนื่องจากนักเรียนอานไมเขาใจ ไมสามารถวิเคราะหสิ่งที่อานไดทําใหเกิดความเบื่อหนาย
ขาดความเอาใจใสในการเรียนรู ไมมีความกระตือรือรนในการเรียนหรืออาจกลาวไดวา ขาดแรงจูง ใจในการเรียน
(สมควร พระจันทรลา,๒๕๕๖) ทั้งนี้ยัง สอดคลองกับ ชนิดา (2546) และ จินตนา (2548) อางใน นวลฉวี อึ้งพรหม
บัณฑิต,รพีพร สรอยนํ้า และ ประยงค  กลั่นฤทธิ์ ( 2013 ) ซึ่งกลาวไววาทักษะการอาน สื่อสิ่งพิมพตางๆ เชนขาว
บทความ หรือบทคัด ที่เปนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีปญหาอยูมาก นักเรียนอาน บทอานไมเขาใจ
อานแลวจับใจความสําคัญไมได  ไมสามารถถายโอนความหมาย วิเคราะห วิจารณเนื้อหาในบทอานได
ผูวิจัย ไดจั ดกิจ กรรมการสอนในรายวิช าภาษาอัง กฤษอ านของนั ก เรี ยนมั ธยมศึก ษาปที่ 6 โรงเรีย นเทิ ง
วิทยาคม ในปการศึกษาที่ผานมาพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษการอานอยูในเกณฑต่ํากวา
มาตรฐานของโรงเรียนโดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรียนที่อยูในระดับ 3-4 นั้นไมถึงรอยละ 50 ของ
นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษการอานทัง้ หมดเรียน (ฝายวิชาการโรงเรียนเทิงวิทยาคม,2560) และในปการศึกษาที่ผาน
มานั้นยังพบวาผลการทดสอบระดับชาติในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม มี
ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยระดับโรงเรียนและระดับประเทศไมถึงเกณฑมาตรฐานที่สถาบันทดสอบระดับชาติได
กําหนดไว โดยปการศึกษา 2560 มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยระดับประเทศ รอยละ 21.94 ( สถาบันทดสอบระดับชาติ, 2560)
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จากหลักการแนวคิดของ สลาวิน (Slavin, 1995)และจอหนสัน จอหนสันและโฮลูเบค (Johnson, Johnson &
Holubec :1990) การเรียนรูแบบจิ๊กซอวเปนรูปการเรียนรูหนึ่งของการเรียนรูแบบรวมมือโดยการเรียนรูแบบจิ๊กซอวมี
ขั้นตอนในการเรียนดังนี้
ขั้นที่ 1 จัดกลุมศึกษา (Home Group) แบบคละความสามารถ ครูจัดนักเรียนเขากลุมแบบคละความสามารถ
กลุมละ 4 คน และมอบหมายงาน โดยสมาชิกตองรับผิดชอบตองานที่ไดรับ มอบหมายใหสําเร็จหากสมาชิกคนใดไม
เขาใจงานที่ทํา สมาชิกคนอื่น ๆ จะตองชวยเหลือซึ่งกันและกันกอนที่จะขอความชวยเหลือจากครู
ขั้นที่ 2 ใหสมาชิกในกลุมศึกษา (Home Group) อานเอกสารความรูในหนวยการเรียนที่ครูมอบหมาย สมาชิก
แตละคนในกลุมศึกษาจะตองรับผิดชอบการศึกษา คนละ 1 หัวขอใน หนวยการเรียนรูใหดีที่สุดเพื่อนําความรูที่ไดไป
ศึกษามาถายทอดใหกับสมาชิกในกลุมไดอยางชัดเจน
ขั้นที่ 3 จัดกลุมเชี่ยวชาญ หลังจากที่สมาชิกในกลุมศึกษาไดอานทําความเขาใจสาระ ความรูจากเอกสารที่ครู
จัดเตรียมไวใหแลว ครูจัดใหสมาชิกในกลุมศึกษาที่ศึกษาในหัวขอเดียวกันจาก กลุมอื่น ๆ มาศึกษารวมกันในประเด็น
ปญหาที่ครูมอบหมายใหเพิ่มเติมในหัวขอนั้น เรียกกลุมนี้วา กลุมเชี่ยวชาญ (expert group) สมาชิกในกลุมเชีย่ วชาญนี้
จะตองศึกษารวมกันเพื่อหาคําตอบในประเด็นที่ ไดรับมอบหมายจนมีความเขาใจเปนอยางดี และวางแผนในการที่จะ
นําความรูที่ไดไปเผยแพรใหสมาชิก ในกลุมศึกษาของตนไดเขาใจ
ขั้นที่ 4 ผูเชี่ยวชาญสอนความรูใ หแกสมาชิก ในกลุม สมาชิก ในกลุม ศึก ษาที่ไ ปศึก ษา เพิ่ม เติมจนมีความ
เชี่ยวชาญในหัวขอของตนเองอยางดีแลว จึงนําความรูไปสอนใหกับสมาชิกในกลุม ศึกษาของตนไดเขาใจและสมาชิก
แตละคนจะผลัดกันสอนใหแกสมาชิกในกลุมจนครบทุกหัวขอ
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผลและประกาศผลความสําเร็จของกลุม หลังจากกระบวนการ เรียนรูในขั้นที่ 4 เสร็จสิ้น
แลว สมาชิกทุกคนจะไดรบั การทดสอบความรู ซึ่งผลการทดสอบของสมาชิกแต ละคนจะนําไปเปรียบเทียบกับผลการ
ทดสอบกอนเรียน เพื่อดูคะแนนที่เพิ่มขึ้นของสมาชิกแตละคนในกลุม
จากขั้นตอนการสอนอานโดยใชเ ทคนิคจิ๊ก ซอวน้ันจะเห็นไดวาขั้นตอนดัง กลาวเปนแนวทางที่จะทําใหใ ห
นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการอานเพื่อความใจและทักษะดานความรวมมือ เนื่องจากเปนกระบวนการที่นักเรียน
ไดทํากิจกรรมรวมกัน แกไขปญหาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน สมาชิกในกลุมมีเปาหมายเดียวกัน จึงมีการ สนันสนุน
ชวยเหลือ กันทํ าให เ ปา หมายกลุม สําเร็จลุ ลวงโดยมีสมาชิก กลุม ที่ มีความสามารถที่ แตกต างกั น เพื่อเสริม สรา ง
สมรรถภาพการเรียนรูของแตละคน สนับสนุนใหมีก ารชวยเหลือซึ่ง กันและกันจนบรรลุตามเปาหมายที่วางไว ซึ่ง
ขั้นตอนดังกลาวเปนแนวทางที่สงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการอานเพื่อความใจ
จาก ความสําคัญของการสอนอ านเพื่อความเขาใจ ปญหาด านทัก ษะการอานที่พ บ ทัก ษะที่ สําคัญของ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 รวมถึงความสําคัญของเทคนิคการเรียนรูแบบจิ๊กซอว ดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ที่ใชกลวิธีดังกลาวในการพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจและทักษะดานความรวมมือซึ่ง เปนทักษะสําคัญของ
นัก เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยยัง ไดแนวคิดมาจาก งานวิจัยกอนหนาวา ควรมีก ารนําการจัด
กิจกรรมการเรียนรูดวยกลุมรวมมือและเทคนิคจิ๊กซอวไปจัดกิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหาและชั้นอื่นๆ (ศราวุฒิ, มยุรี
สิรินทร และ ทิพาพร,2560) และเพื่อทําใหงานวิจัยฉบับนี้มีความแตกตางจากงานวิจัยกอนหนาและไดขอมูลเชิงลึก
มากขึ้น ผูวิจัยจึงมีการสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนที่มีการจัดกิจกรรมการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว
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วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานกอนและหลังการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/10 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยใชเทคนิคการอานแบบจิ๊กซอว
3. เพื่อศึกษาทักษะดานความรวมมือของนักเรียนที่สอนโดยใชเทคนิคการอานแบบจิ๊กซอว

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาป ที่ 6 โรงเรีย นเทิง วิ ทยาคม ที่ เ รี ยนวิ ช าภาษาอั ง กฤษการอา นเพื่ อความเข าใจ
(อ 33202) ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 25561 จํานวน 152 คน
กลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/10 จํานวน 33 คน ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษการอาน (อ33202) ในภาคเรียนที่
2 ปการศึกษา 2562 ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจและสงเสริม ทักษะดานความรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/10 จํานวน 3 แผน
แผนละ 4 ชั่วโมง รวมเวลา 12 ชั่วโมง ใชเวลาทําการสอน 6 สัปดาหจํานวน 3 บทอาน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. แบบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลัง การสอนโดยใชการอานแบบจิ๊กซอว ซึ่งเปน
แบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่วัดระดับความรูที่เกิดจาก ความจํา ความเขาใจการ
ประยุกตใช และ การวิเคราะห นําแบบทดสอบไปหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง
(Index of Item Objective Congruence) โดยใชสูตร IOC โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 1.00
2. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดย
ใชเทคนิคจิ๊กซอว เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 1 ฉบับ จํานวน 15 ขอ ซึ่งมีเนื้อหาคลอบคลุมประเด็น ดังนี้
ดานรายวิชาในหลักสูตร ดานเนื้อหา ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการสงเสริมการเรียนรู ดานครูผูสอน และ
ดานการวัดและประเมินผล
3. แบบสั ม ภาษณของนัก เรี ยนตอ ทัก ษะดานความร วมมื อโดยใชเ ทคนิคจิ๊ ก ซอว มีคํา ถามจํ านวน 6 ข อ
ประเด็นที่สัมภาษณมีดังนี้ ดานการจัดการเรียนรู ทักษะดานความรวมมือ โดยสุมนักเรียนจํานวน 9 คน จากกลุมเกง
จํานวน 3 คน กลุมปานกลาง 3 คน และ กลุมออนจํานวน 3 คน
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นําแบบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ไปทดสอบกอนเรียน (Pre - test) กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/10 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ซึ่งเปนกลุมทดลอง จํานวน 33 คน และตรวจบันทึกคะแนนไว
เพื่อวิเคราะหหาคาทางสถิติตามวัตถุประสงค
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2. สอนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิคการ
อานแบบจิ๊กซอวที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 3 แผน แผนละ 4 ชั่วโมงรวม 12 ชั่วโมง
3. หลังจากสอนเนื้อหาทั้งหมดครบแลว นําแบบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ไปทดสอบหลังเรียน (Post- test) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/10 จํานวน 33 คน และตรวจบันทึกคะแนน
4. นําแบบสอบถามความพึ ง พอใจในการสอนอานภาษาอัง กฤษเพื่อความเขา ใจโดยใชเ ทคนิคการอา น
แบบจิ๊กซอวที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหนักเรียนตอบ
5. สัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนตอทักษะดานความรวมมือหลังจากสอนดวยเทคนิคการอานแบบจิ๊ก
ซอว

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาการพัฒนาทัก ษะการอานเพื่อความเขาใจและทัก ษะดานความรวมมือโดยใช เทคนิคจิ๊กซอว
ขอมูลแบงเปน 3 ตอนไดแก
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้งกอนและหลังเรียนหลังจาก
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิคการอานแบบจิ๊กซอว

ตาราง 1 ตารางเปรียบเทียบผลการทดลองคะแนนกอนเรียนและหลัง เรียน จากการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิคการอานแบบจิ๊กซอว
N
S.D.
t
Sig.
ผลการทดลอง
X
กอนการทดลอง

33

17.55

4.49
10.63

หลังการทดลอง

33

23.15

0.00*

3.37

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01
จากตาราง 1 พบวาคะแนนความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวเ พิ่มขึ้นหลังการ
ทดลอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนทดลองเทากับ 17.55 และ หลังทดลองเทากับ 23.15 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเทากับ
5.6 และเมื่อพิจารณาคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนที่สอนดวยแผนการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวพบวานักเรียนมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว
ตาราง 2 ตารางแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนแบบสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ตอการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว
ระดับความพึงพอใจ
การแปลผล
การจัดการเรียนการสอน
S.D.
(X )
ดานรายวิชาในหลักสูตร
1.1 เนื้อหาในรายวิชาเหมาะสมกับพื้นฐานความรูของนักเรียน

4.09

0.58

พึงพอใจมาก

1.2 โครงสรางของเนื้อหาชัดเจน

3.97

0.64

พึงพอใจมาก

2.1 เนื้อหาเรียงลําดับจากงายไปสูยาก

4.06

0.79

พึงพอใจมาก

2.2 เนื้อหามีความเหมาะสมและสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู

3.82

0.88

พึงพอใจมาก

3.1 นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน

4.15

0.67

พึงพอใจมาก

3.2 นักเรียนมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรูกับสมาชิกในกลุม

4.15

0.80

พึงพอใจมาก

4.24

0.87

พึงพอใจมาก

4.1 นักเรียนไดรับการสงเสริมทักษะการทํางานเปนทีม

4.18

0.73

พึงพอใจมาก

4.2 นักเรียนไดรับการสงเสริมทักษะการทํางานรวมกัน

4.18

0.58

พึงพอใจมาก

4.3 นักเรียนเห็นคุณคาในตัวเอง

3.94

0.61

พึงพอใจมาก

3.79

0.70

พึงพอใจมาก

3.82

0.58

พึงพอใจมาก

4.15

0.62

พึงพอใจมาก

ดานเนื้อหา

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน

3.3 นักเรียนไดพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจดวยเทคนิคการสอน
แบบจิ๊กซอว
ดานการสงเสริมการเรียนรู

ดานครูผูสอน
5.1 ครูชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอานเพือ่ ความเขาใจโดยใช
เทคนิคจิก๊ ซอวไดอยางชัดเจน
5.2 ครูแบงกลุมนักเรียน โดยคละความสามารถ และเพศ อยาง
เหมาะสม
5.3 ครูเปนผูอํานวยสะดวก ใหคําปรึกษาและดูแลนักเรียนในชั้นยนอยาง
ทั่วถึง
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ตาราง 2 (ตอ)
การจัดการเรียนการสอน

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
(X )

การแปลผล

ดานการวัดและประเมินผล
6.1 มีการประเมินและรายงาน ผลของนักเรียนเปนรายบุคคลและแบบ
กลุม
6.2 การประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน
เฉลี่ยรวม

3.85

0.76

พึงพอใจมาก

4.06

0.61

พึงพอใจมาก

4.03

0.69

พึงพอใจมาก

ผลการวิเคราะหแบบสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/10 จํานวน 33 คน หลังการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ไดนําผลจากแบบสํารวจความพึงพอใจมาวิเคราะหหา
คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยประเด็นที่สอบถาม มีทั้งหมด 6 ประเด็น ไดแก ดานรายวิชาใน
หลักสูตร ดานเนื้อหา ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการสงเสริมการเรียนรู ดานครูผูสอน และดานการวัด
และประเมินผล จากตารางพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยมี
คาเฉลี่ยรวมคือ 4.03 ซึ่งมีร ะดับความพึง พอใจอยู ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาจากประเด็นยอยพบวาประเด็นที่มี
คะแนนความพึงพอใจสูงสุดไดแก นักเรียนไดพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจดวยเทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอว
โดยมีคาเฉลี่ย( X )เทากับ 4.24 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับดีมากและประเด็นยอยที่มีคะแนนความพึงพอใจ
นอยที่สุดไดแก ครูชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวไดอยางชัดเจน
โดยมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.79 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับดีมากเชนกัน
ตอนที่ 3 การสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนประเด็นเกี่ยวกับทักษะดานความรวมมือหลังการสอนอาน
เพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว
ตาราง 3 ตารางบทสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนประเด็นเกี่ยวกับทักษะการเรียนรูแบบรวมมือหลังการ
สอนอานเพือ่ ความเขาใจโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว
ขอ
ประเด็นคําถาม
ขอคิดเห็น
1
“นักเรียนมีโอกาสในการ
S6: “มีครับผม มีตั้งแตก ารทํากิจกรรมตั้ง แตตอนแลกกลุม จนยันจน
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
กลับมาที่กลุมตัวเองก็ยังมีการแลกเปลี่ยนความรูกัน”
สมาชิกในกลุม ไดหรือไม
S7: “มีโอกาสแลกเปลี่ยนไดอยูครับเพราะวาแยกกันแปลขอความแตละ
อยางไรคะ”
ขอความครับแลวก็มาแชรใหกันครับ”
S8: “ไดคะ เนื่องจากทําใหเกิดการสื่อสารกันมากขึ้นคะ หากไมสื่อสาร
กันก็จะไมเขาใจกันคะ”
S9: “ไดครับ เพราะวาการที่เราแลกเปลี่ยนมันคือการที่เราเติมใหกันและ
กัน ทําใหการทํางานเปนทีมเปนไปดวยความราบรื่นครับ”
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ตาราง 3 (ตอ)
ขอ
ประเด็นคําถาม
2
“ นักเรียนเกิดทักษะการ
ทํางานเปนทีมหรือไม
อยางไร”

ขอคิดเห็น
S1“เกิดคะ ชวยเหลือกันในการแปลคําศัพทคะ”
S4: “เกิดการทํางานเปนทีมคะ ในการเรียนรูแบบจิ๊กซอวนี้ ทําใหหนูรูสึก
วาเกิดการทํางานชวยเหลือระหวางกันซึ่งกันและกัน เกิดความชวยเหลือ
แชรบทความในการแปล”
S6: “สํ า หรั บ ผมเป น คนที่ ไ ม ค อ ยทํ า งานเป น กลุ ม มากนั ก ครั บ แต ว า
เทคนิคจิ๋กซอวเนี่ยะครับทําใหผมไดทักษะในการทํางานเปนทีมมากขึ้น ”
S9: “เกิด ครับ เพราะการใช คําพู ดสื่ อสารกัน เป นเรื่องสําคั ญในการ
ทํางานทํางานเปนทีมครับ”

จากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเรียนในประเด็นเกี่ยวกับทักษะดานความรวมมือนั้นผลปรากฏวา
ประเด็นที่ 1 นักเรียนมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิกในกลุมไดหรือไมอยางไร
ในประเด็นนี้นัก เรียนมีความคิดเห็นวานัก เรียนไดแลกเปลี่ยนกันตั้ง แตข้ันการแยกกันไปศึกษาตามหัวขอที่
ไดรับมอบหมาย จนถึงขั้นกลับมายังกลุมตัวเอง ทั้งนี้นักเรียนยังแสดงความคิดเห็นอีกวา การแลกเปลี่ยนทําใหเกิดการ
สื่อสารทําใหเขาใจกันมากขึ้น ทําใหสมาชิกกลุมสามารถเติมเต็มซึ่งกันและกันและทําใหการทํางานเปนไปดวยความ
ราบรื่น
ประเด็นที่ 2 นักเรียนเกิดทักษะการทํางานเปนทีมหรือไม อยางไร
ในประเด็นนี้นักเรียนมีความคิดเห็นวานักเรียนเกิดทักษะการทํางานเปนทีมเพราะมีการชวยเหลือกันในการ
ทํางาน เชนการแปลคําศัพท และการแชรบทความที่แปลแลวใหสมาชิกแตละคนเขาใจ และมีการสื่อสารกันซึ่งนักเรียน
เชื่อวาเปนสิ่งสําคัญในการทํางานเปนทีม แมแตนักเรียนที่ไมคอยมีทักษะดานการทํางานเปนทีมกลาววา เทคนิคจิ๊ก
ซอวทําใหนักเรียนเกิดทักษะการทํางานเปนทีมมากขึ้น

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
จากการศึก ษาคนควาเรื่องการพัฒนาทัก ษะการอานภาษาอัง กฤษเพื่อความเขาใจและทัก ษะดานความ
รวมมือดวยเทคนิคการสอนแบบจิกซอวนั้นสามารถสรุปผลการศึกษาคนควา ไดดังนี้
1. คะแนนความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจโดยใชเ ทคนิคจิ๊ก ซอวเ พิ่มขึ้นหลัง การทดลอง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยกอนทดลองเทากับ 17.55 และ หลังทดลองเทากับ 23.15 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเทากับ 5.6 และเมื่อ
พิจารณาคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนที่สอนดวยแผนการจัดการเรียนรู
เพื่อพั ฒนาทัก ษะการอานเพื่อ ความเขา ใจโดยใช เ ทคนิคจิ๊ ก ซอวพ บว านัก เรีย นมีคะแนนหลัง เรียนเพิ่ม ขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .01
2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยมีคาเฉลี่ยรวมคือ 4.03
ซึ่งมีร ะดับความพึง พอใจอยู ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาจากประเด็นยอยพบวาประเด็นที่มีคะแนนความพึง พอใจ
สูง สุดไดแก นักเรียนไดพัฒนาทัก ษะการอานเพื่อความเขาใจดวยเทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอว โดยมีคาเฉลี่ย ( X )
เทากับ 4.24 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับดีมากและประเด็นยอยที่มีคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุดไดแก ครู
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ชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวไดอยางชัดเจน โดยมีคาเฉลี่ย ( X )
เทากับ 3.79 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับดีมากเชนกัน
3. นักเรียนมีความคิดเห็นตอการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิคจิ๊กซอววาทําให
นักเรียนมีทักษะดานความรวมมือเพิ่มขึ้น ขอมูลจากการสัมภาษณในประเด็นที่วานักเรียนมีโอกาสไดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับสมาชิกในกลุมและในประเด็นที่วานักเรียนเกิดทักษะดานการทํางานเปนทีมหรือไมอยางไร โดยนักเรียนได
แสดงความคิดเห็นวา นักเรียนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิกในกลุมและเกิดทักษะการทํางานเปนทีมเพิ่ม
มากขึ้น
อภิปรายผล
จากการศึกษาคนควาเรื่องการพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจและเสริมสรางทักษะการทํางานดาน
ความรวมมือโดยใชเทคนิคจิก๊ ซอวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทิงวิทยาคมครั้งนี้สามารถอภิปรายผล
การศึกษาคนควาไดดังนี้
1. คะแนนความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจโดยใชเ ทคนิคจิ๊กซอวเ พิ่ม ขึ้นหลัง การทดลอง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยกอนทดลอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเทากับ 5.6 และเมื่อพิจารณาคะแนนความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนที่สอนดวยแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจ
โดยใชเทคนิคจิ๊กซอวพบวานักเรียนมีหลังเรียนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01โดยคะแนนหลังเรียนที่เพิ่มขึ้นนั้น
อาจจะมีเหตุผลเนื่องจากวา
จากการที่นักเรียนมีปฎิสัมพันธกัน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน สมาชิก ในกลุมมีเปาหมายเดียวกัน จึง มี
การสนันสนุนชวยเหลือกันทําใหเ ปาหมายกลุม สําเร็จลุลวง เนื่องจากมีก ารแลกเปลี่ยนกระบวนการอานเพื่อความ
เขาใจจากนัก เรียนที่มีทัก ษะการอานสูง แบง ปนใหแกนัก เรียนที่มีทัก ษะการอานนอย ในการแบง กลุม จะมีก าร
แบงกลุมนักเรียนแบบคละความสามารถ เมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนกันก็สามารถทําใหนักเรียนเกิดทักษะการอานที่ดีขึ้น
เพราะไดรับประสบการณในการทํางานรวมกับเพื่อนที่มีทักษะการอานสูงจึงสามารถนําประสบการณที่ไดรับไปใช
โดยทั้งนี้ผลการวิจัยยังสอดคลองกันกับงานการวิจัยของ พิมพร (2557) ที่ไดเปรียบเทียบความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังเรียนโดยใชการอานแบบจิ๊กซอว ผลการทดลอง
คือ นักเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียนจากระดับออนเปน ระดับปานกลาง
ทั้งนี้ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ ศราวุฒ,ิ มยุรีสิรินทร และทิพาพร (2560) ที่ไดเปรียบเทียบคะแนนการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ของนักเรียนที่เรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊ก ซอว ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ผล
การศึกษาคนควาคือ นักเรียนมีคะแนนการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจที่เรียนดวยการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
จิ๊กซอวมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว โดย
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยรวมคือ 4.03 ซึ่งแสดงวานักเรียนมีความพึงใจตอการสอนอานแบบจิ๊กซอว โดยการสอน
อ า นแบบจิ๊ ก ซอว นั้ น ในการทํ า กิ จ กรรมจะต อ งมี ก ารแบ ง กลุ ม โดยคละความสามารถ โดยสมาชิ ก ในกลุ ม จะ
วางเปาหมายในการเรียนรูรวมกันและชวยเหลือกัน เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งภายในกลุมไมเขาใจสมาชิกในกลุม จะ
ชวยชี้แนะหากเพื่อนไมสามารถชวยแกปญหาได ครูผูสอนก็จะคอยดูและใหความชวยเหลือดวยจึงทําใหนักเรียนไมรูสึก
โดดเดี่ยวในการทํางานและมีความกลาในการซักถามประเด็นตางๆ และเกิดแรงจูง ใจในการเรียนและศึกษาเพื่อให
ผลงานของตนเองและกลุมประสบความสําเร็จจึงทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการสอนอานโดยใชเทคนิค
การอานแบบจิ๊กซอวอยูในระดับพึงพอใจมาก ทั้งนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศราวุฒิ,มยุรีสิรินทร และทิพาพร
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(2560) พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวอยูในระดับมาก และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ธิวาพร ( 2551 ) ที่กลาววาพบวานักเรียนที่ไดรบการสอนโดยใชเทคนิค Jigsaw และ เทคนิคการสอน
งานตามปกติมี ความพึง พอใจในการเรีย นอยู ใ นระดับ มากตอการเรียนโดยการจัดกิ จกรรมการอ านจั บใจความ
ภาษาอังกฤษดวยการจัดกิจกรรมกลุมแบบ JIGSAW และกลุมแบบ TAI อยูในระดับมาก
3. ความคิดเห็นของนักเรียนประเด็นเกี่ยวกับทักษะดานความรวมมือหลังการสอนอานเพื่อความเขาใจโดยใช
เทคนิคจิ๊กซอวนั้นคือนักเรียนมีความคิดเห็นวานักเรียนไดแลกเปลี่ยนกันตั้งแตขั้นการแยกกันไปศึก ษาตามหัวขอที่
ไดรับมอบหมาย จนถึงขั้นกลับมายังกลุมตัวเอง ทั้งนี้นักเรียนยังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา การแลกเปลี่ยนทําให
เกิดการสื่อสารทําใหเขาใจกันมากขึ้น ทําใหสมาชิกกลุมสามารถเติมเต็มซึ่งกันและกันและทําใหการทํางานเปนไปดวย
ความราบรื่น และนัก เรียนมีความคิดเห็นวานัก เรียนเกิดทัก ษะการทํางานเปนทีม เพราะมีก ารชวยเหลือกันในการ
ทํางาน เชนการแปลคําศัพท และการแชรบทความที่แปลแลวใหสมาชิกแตละคนเขาใจ และมีการสื่อสารกันซึ่งนักเรียน
เชื่อวาเปนสิ่งสําคัญในการทํางานเปนทีม แมแตนักเรียนที่ไมคอยมีทักษะดานการทํางานเปนทีมกลาววา เทคนิคจิ๊ก
ซอวทําใหนัก เรียนเกิดทัก ษะการทํางานเปนทีม นอกเหนือจากการสัมภาษณแลวประเด็นเกี่ยวกับทักษะดานความ
รวมมือยังอยูในแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการไดรับการสงเสริมทักษะดานความรวมมือและการ
ทํางานเปนทีม โดยความพึง พอใจของผูเรียนใน 2 ประเด็นนี้อยูระดับความพึง ใจอยูในระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ผูเรียนเกิดทักษะดานความรวมมือจากการใชเทคนิคจิ๊กซอว
หากพิจารณาจากองคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือของ Johnson, Johnson and Holubec,(1994) (อาง
ถึ ง ในทิ ศ นา แขมมณี , 2550 : 99-101) ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะด า นความร ว มมื อ นั้ น จะอยู ใ น
องคประกอบขอที่ 2 ซึ่ง กลาววา การปรึก ษาหารือกันอยางใกลชิด (Face-to-face promotive interaction) การที่
สมาชิกในกลุมมีการพึ่งพาชวยเหลือเกื้อกูลกัน เปนปจจัยที่จะ สงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกันในทางที่จะชวยให
กลุมบรรลุเปาหมาย สมาชิกกลุมจะหวงใย ไววางใจ สงเสริมและชวยเหลือกันและกันในการทํางานตางๆรวมกัน สงผล
ใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน และขอ 4 ซึ่งไดกลาววา การใชทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางาน
กลุม ยอย (Interpersonal and Small-group skills) การเรียนรูแบบรวมมือจะประสบความสําเร็จไดตองอาศัยทักษะที่
สําคัญๆ หลายประการ เชน ทักษะทางสังคม ทักษะการปฏิสัมพันธกับผูอื่น ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการสื่อสาร
และทักษะการแกปญหาขัดแยง รวมทั้งการเคารพ ยอมรับ และไววางใจกันและกัน จากขอคิดเห็นของนักเรียนและ
องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือดังกลาวทําใหเชื่อวานักเรียนเกิดทักษะดานความรวมมือหลังจากการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะดานความเขาใจโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวโดยสอดคลองกับงานวิจัยของ Suprijono ( 2015: 108-112) ซึ่ง
กลาววา เทคนิคจิ๊กซอวเปนเทคนิคที่เพิ่มโอกาสนักเรียนไดรวมมือกับคนอื่น ๆและ สรางบรรยากาศในหองเรียนให
นักเรียนไดเกิดการรวมมือกันเกิดขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน
1.1 กอนทํากิจกรรมทุกครั้งผูสอนควรชี้แจงลําดับและขั้นตอนการสอนแบบจิ๊กซอวและระบุใหนักเรียนทราบ
อยางสม่ําเสมอวา ขึ้นตอนที่กําลังปฏิบัตินั้นอยูในขั้นตอนใด
1.2 ในขั้นตอนกอนอาน ผูสอนควรนําเสนอวิธีการสอนคําศัพทที่หลากหลายใหแกนักเรียนเพื่อใหนัก เรียน
สามารถดึงคําศัพทที่จะเกี่ยวของกับเนื้อหาที่จะเรียนไดของมามากที่สุด
1.3 ผูสอนควรมีการวางแผนเวลา และเนื้อหาใหสอดคลองกันเพื่อไมใหการจัดการเรียนการสอนใชเวลามาก
หรือนอยเกินไปในการทํากิจกรรม
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1.4 ผูสอนควรทําความเขาใจและชี้แนะกับกับนัก เรียนอยางสม่ําเสมอวากระบวนการอานแบบจิ๊กซอวเปน
กระบวนการกลุมที่ชวยเหลือกันเพื่อเปาหมายของกลุมบรรลุผล ดังนั้น นักเรียนทุกคนในกลุมตองมีความรูและเขาใจ
ในเนื้อทุกสวนไมใชเฉพาะเนื้อหาที่ตนเองไดรับมอบหมาย
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรนํากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนอานแบบจิ๊ก ซอวไ ปใชเ พื่อเสริม สรางทัก ษะดานอื่นๆให แ ก
นักเรียน เชนทักษะการใชชีวิต หรือ ทักษะการแกปญญาซึ่งเปนอีกหนึ่งทักษะที่สําคัญของนักเรียนในยุค ศตวรรษที่ 21
ควรมีการปรับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนอานแบบจิ๊กซอวไปใชในรายวิชาภาษาอังกฤษอื่น ๆ เพื่อให
นักเรียนไดมีกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึก ษาคนควาอิสระฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยความกรุณาและความชวยเหลือ และการดูแลให
คําปรึกษาเปนอยางดีจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารยที่ปรึกษา
และคณาจารยจากคณะศิลปศาสตร สาขาภาษาอังกฤษทุกทาน มหาวิทยาลัยพะเยาที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู
และใหคําแนะนําตลอดมาจนการศึกษา ขอขอบพระคุณ อาจารยสิงหคํา รักษปา, คุณ ครูพิมพชนก ปง สุแสน และ
คุณ ครูจิร าวรรณ เรือนสิทธิ์ ที่ก รุณ าเปนผูเ ชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความถูก ตอง ความเที่ยงตรงและความ
เหมาะสม ในดานเนื้อหาของเครื่องมือ ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการณรงค คูรพิพัฒน คุณครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศและคณะครูโรงเรียนเทิง วิทยาคมทุก ทานที่มีสวนสนับสนุนและอํานวยความ สะดวกในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ทําใหผูศึกษาคนควาทําการศึกษาคนควาในครั้งนี้จนสําเร็จลุลวง ดวยดี
ขอขอบใจนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/10 โรงเรียนเทิง วิทยาคมทุก คนที่ใหความรวมมือในการศึก ษา
คนควาครั้งนี้จนสําเร็จลุลวง
ขอบพระคุณ บิดา มารดา บุตรสาว พี่สาว พี่เขย นองชาย ที่เปนแรงบัลดาลใจใหทําการศึกษาคนควาครั้งนี้
สมบูรณ ผูศึกษาคนควา ขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
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การสํารวจความตองการการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการทํางานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในบริษัทขามชาติ
The needs of English language use at work of operational employees in the
Multinational company
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การศึก ษาคนควาดวยตนเองครั้ง นี้มีวัตถุประสงคเ พื่อสํารวจหาวัตถุประสงคการใชภ าษาอัง กฤษในขณะ
ปฏิบัติงาน และสํารวจปญหาในการใชภาษาอังกฤษของพนักงานระดับปฏิบัติการชาวไทย รวมถึงสํารวจความตองการ
ของพนักงานตอรูปแบบของหลักสูตรการฝกอบรมภาษาอังกฤษ โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางในการศึกษา
ครั้ง นี้ คือ พนักงานระดับปฏิบัติก ารชาวไทย จํานวน 36 คน ซึ่ง เปนขนาดกลุมตัวอยางจากการกําหนดเกณฑของ
Krejcie & Morgan โดยใชวิธีก ารสุม แบบการเลือกกลุม ตัวอยางแบบบัง เอิญ (Accidental sampling) ดําเนินการเก็บ
ขอมูลโดยใช แบบสอบถาม (Questionnaire) และวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา เชน คาความถี่ ,คารอยละ ,คาเฉลี่ย
และคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา ความตองการในการใชภาษาอังกฤษในขณะปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัตกิ ารชาวไทย คือ
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับผูรวมงานชาวตางชาติ อยูในระดับจําเปนมากที่สุด(ซึ่งมีระดับคาเฉลี่ย 4.52)
รองลงมาคือ ลูกคาชาวตางชาติ(ซึ่งมีระดับคาเฉลี่ย 3.72) และหัวหนางานชาวตางชาติ(ซึ่ง มีร ะดับคาเฉลี่ย 3.68)
ตามลําดับ โดยในสวนของรูปแบบการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษที่พนักงานระดับปฏิบัติการชาวไทยใชในการทํางาน ที่มี
คาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ การอานอีเมล (ซึ่งมีระดับคาเฉลี่ย 4.36) และการเขียนอีเมล (ซึ่งมีระดับคาเฉลี่ย 4.24)
เพื่อใชในการติดตอสื่อสารระหวางปฏิบัติงาน และในสวนของทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ ไดแก
การฟง การพูด การอานและการเขียนนั้น พบวา ระดับทักษะดานการฟงของพนักงานระดับปฏิบัติการชาวไทยนั้นมี
ปญหาอยูในระดับมาก เชน การไมเขาใจสําเนียงของคูสนทนาที่ผูพูดไมใชเจาของภาษา (Non-native speakers) เปน
ตน และผลการวิเคราะหความตองการของพนักงานในการจัดฝกอบรมภาษาอังกฤษ พบวา ทักษะที่พนักงานตองการ
เนนในการฝก อบรมมากที่สุด คือ ทัก ษะการพูด และผูทําการสอนในการฝก อบรมนั้น ผูสอนที่เ ปนเจาของภาษา
(Native speakers) เปนที่ตองการมากที่สุด ซึ่งขอมูลที่ไดจากการวิจยั นี้จะเปนสวนหนึ่งของงานวิจัยที่จะตอบโจทยการ
วิจัยในภาคบริษัทเอกชน โดยนํามาอางอิงเพื่อรับการประเมินและการสนับสนุนจากฝายบริหาร เพื่อนําไปตอยอดใน
การจัดหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษใหแกพนักงาน ในแงของการพัฒนาบุคลากรตอไป
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คําสําคัญ: ภาษาอังกฤษ บริษัท ความตองการ

Abstract

The purpose of this research was to explore the needs of using English language at work, to identify the
difficulties of using English language in the company and to investigate the needs of the employees for the training
course of English language. A survey was conducted with 36 Thai operational employees were used and selected by
accidental sampling and by Krejcie and Morgan’s formula. The research instruments consisted of a set of questionnaires.
The data obtained were analyzed by using descriptive statistics, mean and percentage.
The findings were as follows: The research participants used English language to communicated with foreign
colleagues which was the purpose of using English language at work of Thai operational employees in the high level
(mean 4.52) followed by foreign customers (mean 3.72) and foreign boss (mean 3.68), respectively.
The form of communication in English that the research participants was used with an average at the high
level were reading (mean 4.36) and writing an email (mean 4.24). However, on the part of English language
communication problems with in the high level, we found that the research participants faced a problem with listening
that they do not understand the accent of the person who is a Non - native speakers. Lastly, the need analysis of
English language skills training course, we also found that speaking skills and the instructors who is a native speakers
were most preferred.
Keywords: English, Company, Needs Analysis

บทนํา
การกาวเขาไปเปนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เปนเปาหมายที่
ทาทายดานเศรษฐกิจการคา ซึ่งภาพรวมของตลาดแรงงานไทยในป 2560นั้น นพวรรณ จุลกนิษฐ (2560)นําเสนอถึง
รายงานผลสํ า รวจเรื่ อ งภาพรวมตลาดงาน ประจํ า ป 2560 (Job Market Outlook 2017) ซึ่ ง พบว า 43% ของ
ผูประกอบการที่เ ขารวมใหขอมูล ที่คาดวา ธุร กิจจะขยายกิจการและความตองการจางงานเพิ่ม ขึ้น จากการเขามา
ลงทุนของตางชาติ สงผลทําใหมีแนวโนมที่จะเกิดความตองการเพิ่มขึ้นสําหรับการจางพนักงานคนไทยในการทํางาน
ภาคเอกชน ซึ่งการทํางานในบริษัทขามชาตินั้นจําเปนตองใชภาษาอังกฤษเปนหนึ่งในสื่อกลางในการทํางาน
นอกจากนี้ผลสํารวจยังพบวา ทักษะภาษาอังกฤษนั้นมีความจําเปนตอการประสบความสําเร็จในบทบาทของ
พนัก งานเปนอยางมาก (Cambridge English Language Assessment,2016) สอดคลองกับงานวิจัยของ Tinh (2015)
แสดงใหเห็นวาการมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดียอมทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชนเดียวกันกับใน
งานวิจัยของกริช ราชประสิทธิ์ และ แสงจันทร เฮมชัว (2557) ที่ไดใหความเห็นไววา ความสามารถทางการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับพนักงานเพื่อจะบรรลุเปาหมายในการสื่อสาร
จากเหตุผ ลดัง กลาวข างตนทํ าใหบริ ษัทที่ทํา ธุร กิจในระดับ นานาชาติ ยกระดับสู ก ารเป นบริษัท ขามชาติ
(Multinationals Company) สงผลใหมีการใชภาษาอังกฤษธุรกิจในวงกวางขึ้นระหวางการสื่อสารทางธุรกิจระหวางผูพ ูด
ที่ไมใชเจาของภาษา นั่นก็คือ การใชภาษาอังกฤษธุรกิจเปนภาษากลาง (BELF :Business English as a Lingua Franca )
(Kankaanranta & Planken, 2010.;Louhiala-Salminen & Kankaanranta, 2013) ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารระหวางผูคนที่มีความหลากหลายทางภูมิหลังทางวัฒนธรรมอันแตกตางกัน ในบริบททางธุรกิจ สอดคลอง
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กับงานวิจัยของ Wu (2013) และ Gerritsen & Nickerson (2011) ที่ไดใหความเห็นไววา Business English as a Lingua
Franca (BELF) นั้นหมายถึงการใชภาษาอังกฤษธุรกิจที่เปนภาษากลาง เพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายใน
บริษัท
ในกรณีของพนักงานระดับปฏิบัติการที่เปนผูผลิตสินคาและบริการสําหรับธุรกิจโดยตรง เชน ฝายสนับสนุน
ดา นการตลาด , ฝ ายวิศ วคอมพิว เตอร หรื อฝ ายบัญ ชีแ ละการเงิน ที่ ทํา งานอยู เ บื้ องหลั ง เพื่อ ให บริ ษัท สามารถ
ดําเนินงานไดอยางราบรื่น รวมถึงคอยสนับสนุนผูที่เกี่ยวของในธุรกิจหลักของบริษัท เชนเดียวกับอาชีพอื่นๆ พนักงาน
กลุมนี้จําเปนตองใชภาษาอังกฤษเชนกัน เพราะในบริษัทขามชาติจะตองใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการสื่อสาร
ระหวางบุคคล (Sethi &Seth, 2009) ทั้งยังเปนเครื่องมือที่จะชวยใหธุรกิจดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เนื่องจากภาษาอังกฤษที่พนักงานเหลานี้ใชเปนลักษณะของภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ(English for specific
purposes: ESP) ซึ่ ง Hutchinson & Waters (Hutchinson & Waters,1987) ได นิ ย ามไว ว า เป น ภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ
นัก ศึก ษามหาวิทยาลัยหรือบุค คลที่ทํ างานอยูแล ว โดยเนื้อ หานั้น จะอา งอิง กั บคําศั พ ทและทัก ษะเฉพาะที่ผู เ รีย น
ตอ งการ Dudley-Evans & St John (1998) เองยัง ได แยกย อยภาษาอั ง กฤษเพื่ อวั ต ถุป ระสงคเ ฉพาะ (English for
specific purposes: ESP) โดยเพิ่มเติมถึงรายละเอียดในของแตละสาขาวิชาและตามอาชีพ หนึ่งในนั้นคือ ภาษาอังกฤษ
เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ด า นอาชี พ หรือ English for Occupational Purposes (EOP) ซึ่ ง เนื้ อหาจะเฉพาะเจาะจงมากกว า
ภาษาอังกฤษโดยทั่วไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อนําเอาความรูภาษาอังกฤษนั้นไปใชในการทํางานเพื่อใหประสบความสําเร็จทาง
อาชีพ
อีก หนึ่ง เหตุผ ลที่ Hutchinson & Waters (Hutchinson & Waters,1987) ไดกลาวไววาอิทธิพ ลของการเกิดขึ้น
ของ ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ วั ต ถุป ระสงค เ ฉพาะ(English for specific purposes: ESP) นั้ นเกี่ ย วขอ งกั บการพั ฒนาด า น
จิตวิทยาของภาษาศาสตร โดยเนนความสําคัญของผูเรียนและทัศนคติตอการเรียนรู ผูเรียนมีความตองการและความ
สนใจแตกตางกันซึ่งจะมีอิทธิพลสําคัญตอแรงจูงใจในการเรียนรูและความมีประสิทธิผลในการเรียนรู ซึ่งแนวคิดนี้ถูก
นําไปใชเ พื่อพัฒนาหลัก สูตรที่เกี่ยวของกับความตองการของผูเรียนและความสนใจเปนสิ่ง สําคัญยิ่ง สมมติฐานที่
กล าวถึง แนวทางนี้ คือ การวิ เ คราะหค วามตอ งการ (Need Analysis) ของผู เ รี ยน ซึ่ง ความต องการในการเรีย นรู
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะของแตละบุคคลนั้นจะชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรวมถึงจะเปนแรงผลักดันทํา
ใหการเรียนรูดีขึ้นและเร็วขึ้น
การสอบถามและวิ เ คราะหใ นงานวิ จัยนี้อิ ง ตามแนวคิ ดของ Hutchinson & Waters (1987) โดยเน นความ
ตองการของผูเรียนเปนเรื่องสําคัญในการออกแบบหลักสูตรในแบบอิงสมรรถนะ ซึ่งความตองการนั้นอาจตีความได
แตกตางกัน เชน เปนสิ่งจําเปน (ความตองการของสถานการณที่เปนเปาหมาย), เปนสิ่งที่ขาด (ชองวางระหวางสิ่งที่
ผูเรียนไดเรียนรูมากอนแลวและฟงกชันภาษาที่จําเปนในสถานการณที่เปนเปาหมาย ), และเปนสิ่งที่ตองการ (สิ่ง ที่
ผูเรียนตองการที่จะเรียนรู) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Robinson (1991) ที่ผูเรียนในหลักสูตร ESP มักจะเปนผูใหญที่
มีความตองการที่ชัดเจนในเหตุผลที่ตองการจะเรียนรูภาษาอังกฤษ ดังนั้น แนวคิดและหลักการของผูเรียนที่เปนผูใหญ
กับการศึกษาความตองการของผูเรียนนั้นจึงควรไดรับการพิจารณาอยางถูกตองเพื่อบูรณาการในการพัฒนาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
มี ง านวิ จั ย ในอดี ต จํ า นวนมากที่ ศึ ก ษาการใช ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ ธุ ร กิ จ ซึ่ ง จั ด ว า เป น ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ
วัต ถุป ระสงคเ ฉพาะประเภทหนึ่ ง ผูวิ จัย สามารถจํา แนกงานวิ จัย เหลา นั้น ได เ ป น 2 กลุ ม กลุ ม ที่ 1 ศึ ก ษาการใช
ภาษาอังกฤษในการการสื่อสารแบบเผชิญหนา (Face to face communication) เปนการสื่อสารที่ทั้งผูสงสารและผูรับ
สารตา งเผชิญ หนากัน ในการสนทนา ตัวอยางเช น กรณีศึก ษาในกลุม เจาหน าที่แผนกบริก ารลูก ค าของธนาคาร
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นานาชาติของอภิรภรณ วาสวกุล (2549) และ กรณีศึกษาของพนักงานตอนรับสวนหนาของโรงแรมในพื้นที่ทองเที่ยว
ภาคใตของสุภิตา กาฬสินธุ และ นิสากร จารุมณี (2558) ผลการวิจัยพบวา ทักษะการสื่อสารโดยการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อธุรกิจที่สําคัญที่สุดนั้น คือ ทักษะดานการฟงและดานการพูด เปนตน
ส ว น กลุ ม ที่ 2 เป น การศึ ก ษาการใช ภ าษาอั ง กฤษในการสื่ อ สารแบบไม เ ผชิ ญ หน า (Interposed com
munication) คือการสื่อสารที่ไมสามารถเห็นหนากันได เพราะทั้งผูรับสารและผูสงสารตางอยูกันคนละที่ เชน การสง
จดหมาย อีเมล การโทรศัพท เปนตน ตัวอยางเชน กรณีศึกษาวิศวกรไทยที่ทํางานในบริษัทญี่ปุนในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ของกฤษณะ โฆษชุณ หนันท (2559) กรณีศึกษาพนักงานสายงานปโตรเลียมนอกชายฝงของฐนณปวีร
เพชรรัตน (2555) และ กรณีศึก ษาวิศวกรคอมพิวเตอร ช าวไทยที่ทํ างานในบริ ษัทระหวางประเทศของกริช ราช
ประสิทธิ์ และ แสงจันทร เฮมชัว (2557) ผลการวิจัยพบวา ทัก ษะการสื่อสารโดยการใชภาษาอัง กฤษเพื่อธุรกิจที่
สําคัญที่สุดนั้น คือ ทักษะดานการอานและการเขียน เปนตน
จะเห็นไดวางานวิจัยที่ผานมาเนนการศึกษาการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในภาคเอกชนและบริษัท อาชีพ
เฉพาะทาง และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว แตงานวิจัยนี้จะศึกษาสาเหตุของการใชภาษาอังกฤษในบริษัท ซึ่งจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในแงการสํารวจวัตถุประสงคในการใชภาษาอังกฤษในขณะปฏิบัติงาน รวมถึงสํารวจปญหาในการใช
ภาษาอังกฤษของพนักงาน และรูปแบบการจัดหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษที่พนักงานตองการไดอยางเหมาะสม
จากการสํารวจขอมูลการใชภ าษาอัง กฤษในที่ทํางานนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการศึก ษาบริบทบริษัทขามชาติ ซึ่ง
ปจจุบันมีประเทศตางๆกวา 50 ประเทศทั่วโลกที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ (Ozaki ,2005 อางถึงใน Kaku,
2016) อีก ทั้ง งานวิจัยขางตนชี้ใ หเห็นถึง การใชภ าษาอัง กฤษธุร กิจเปนภาษากลาง เพื่อตอบสนองความตองการที่
หลากหลายในบริษัทจึงมีแนวโนมวาบุคคลที่รูภาษาอังกฤษจะสามารถหางานไดงายกวา มีโอกาสไดงานและเงินเดือน
ที่ดีกวา มีโอกาสเจริญกาวหนาในหนาที่การงานไดมากกวา และเปนที่ตองการขององคกรทั้งในระดับประเทศและ
ตางประเทศ
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหวัตถุประสงคในการใชภาษาอังกฤษในขณะปฏิบัติงาน และสํารวจ
ปญหาในการใชภ าษาอัง กฤษของพนัก งาน รวมถึง ความตองการของพนัก งานที่มีตอรูปแบบการจัดการฝกอบรม
ภาษาอังกฤษในบริษัท ผูวิจัยเลือกบริษัท ฮิตาชิ แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด เปนสถานที่เก็บขอมูลเนื่องจากเปน
บริษัทที่มีทั้ง ผูบริหารและพนัก งานที่เปนชาวตางชาติ(ทํางานรวมกับพนัก งานชาวไทยจึงมีการใชภ าษาอังกฤษเปน
ภาษากลางในลักษณะที่ผูพูดที่ไมใชเจาของภาษาดวยกัน (NNS - Non-Native Speaker) ซึ่งจะเปนบริบทที่สอดคลอง
กับสภาพโลกาภิวัฒนในโลกปจจุบัน

วัตถุประสงคการศึกษา

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อสํารวจวัตถุประสงคในการใชภาษาอังกฤษในขณะปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ บริษัท ฮิตาชิ แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด (2) สํารวจปญหาในการใชภาษาอังกฤษของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ บริษัท ฮิตาชิ แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด (3) สํารวจความตองการของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัท ฮิตาชิ แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัดตอรูปแบบของหลักสูตรการฝกอบรมภาษาอังกฤษ
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ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย
ขอมูลที่ไดจากการวิจัยนี้สามารถนํามาอางอิงเพื่อรับการประเมินและการสนับสนุนจากฝายบริหาร ในการ
จัดหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับพนักงาน อันสอดคลองตอความตองการใช และอาจจะเปนประโยชนตอการ
ออกแบบหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะสําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษในชวงเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิเคราะหความตองการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานในพนักงานระดับปฏิบัติการของ
บริษัทขามชาติ เพื่อสํารวจหาวัตถุประสงคของการใชภาษาอังกฤษและปญหาในการใชภาษาอังกฤษ จากพนักงาน
ระดั บปฏิ บัติก ารกลุม ตั วอย างที่ มีความจําเปนต องใชภ าษาอั ง กฤษในการปฏิ บัติง านในบริ ษัท ฮิตาชิ แคปป ตอล
(ประเทศไทย) จํ า กั ด ในครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช วิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey
Research Method)
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใ ชใ นการวิจัย คือ พนัก งานระดับปฏิบั ติก ารชาวไทยที่ทํางานในบริษั ทขามชาติ ซึ่ง ตั้ง อยูใ น
กรุงเทพมหานคร โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูในตางประเทศ เปนพนักงานของ บริษัท ฮิตาชิ แคปปตอล (ประเทศไทย)
จํากัด อยูในระดับปฏิบัติการจํานวน 50 คน
กลุม ตัวอยางที่ใ ชใ นการวิจัย คือ พนัก งานระดับปฏิบัติก ารชาวไทย จํานวน 36 คน ซึ่ง เปนขนาดกลุ ม
ตัวอยางจากการกําหนดตามสูตร Krejcie & Morgan (1970)ที่ระดับความเชื่อมั่น95% และกําหนดความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได 5% หรือ 0.05 โดยใชวิธีการสุมแบบการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและเก็บรวมรวมขอมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงคําถาม
ออกเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 มีลักษณะเปนคําถามปลายปด แบบเลือกตอบ (Multiple Choices)
ตอนที่ 2 มีลัก ษณะเปนคําถาม 5 ตัวเลือก ซึ่งกําหนดหลักเกณฑก ารใหคะแนนเปนลักษณะมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert
ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดเพื่อแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3. การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
ใชวิธีการวิเ คราะหความตรงตามเนื้อหา (IOC) เปนวิธีก ารที่งายที่สุดในการวิเ คราะหความตรง (การหา
คุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย,2558) การหาคาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) เปนการวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคา ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Item-Objective Congruence
Index: IOC) จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน หลังจากนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข
แบบสอบถามแลว จึงนํามาทดสอบวิเคราะหความนาเชื่อถือ(Reliability Analysis) โดยการทดลองใช (Try Out) กับกลุม
ที่มีลักษณะคลายกลุมตัวอยาง แตไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน จากนั้นจึงคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาตาม
สูตรของ Cronbach’s Alpha Coefficient (Cronbach, 1990) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ 0.86

- Proceedings -

275

4. การเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.1 ผู วิ จั ย ทํ า เรื่ อ งขอหนั ง สื อ รั บ รองและแนะนํ า ตั ว จากภาควิ ช าภาษาอั ง กฤษ คณะศิ ล ปศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ถึ ง ผู บ ริ ห าร บริ ษั ท ฮิ ต าชิ แคปป ต อล (ประเทศไทย) จํ า กั ด แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผูวิจัยไดแนบรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยและการศึกษาวัตถุประสงค เพื่อขอความรวมมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล
4.2 ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังพนักงานระดับปฏิบัติการที่ บริษัท ฮิตาชิ แคปปตอล (ประเทศ
ไทย) จํากัด แขวงลุม พินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเริ่ม เก็บตั้ง แตวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 18
มกราคม พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 วัน
4.3 ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จากทั้งสิ้น 50 ชุด ไดรับการตอบกลับทั้งสิ้น 36 ชุด คิดเปนรอยละ 72
5. การวิเคราะหขอมูล
การวิเ คราะหขอมูล ผูวิจั ยไดดําเนินการนําขอมูล ที่ไ ดจากแบบสอบถามไปวิ เ คราะหโ ดยใช โ ปรแกรม
สําเร็จรูปSPSS for Windows Version
ตอนที่ 1 หั ว ข อสถานภาพของผู ต อบแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข อมู ล ทั่ว ไป วิ เ คราะหโ ดยใช คา ความถี่
(Frequency) และ คารอยละ (Percentage) และนําเสนอผลการวิเคราะหเปนตารางประกอบการบรรยาย
ตอนที่ 2 หัวข อเกี่ย วกับ การใชภ าษาอั ง กฤษเพื่ อการสื่อสารในสถานการณต างๆ รวมถึง อุ ปสรรคใช
ภาษาอังกฤษและระดับความตองการของหัวขอที่ตองการเรียนรู ซึ่งจะวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) และนําเสนอผลการวิเคราะหเปนตารางประกอบการบรรยาย และการ
แปลผล 5 ระดับ) มีเกณฑพิจารณา คือ
ระดับคะแนน
ความหมาย
ระดับ 5 คาเฉลี่ย 4.21-5.00
อยูในเกณฑ มากที่สุด
ระดับ 4 คาเฉลี่ย 3.41-4.20
อยูในเกณฑ มาก
ระดับ 3 คาเฉลี่ย 2.61-3.40
อยูในเกณฑ ปานกลาง
ระดับ 2 คาเฉลี่ย 1.81-2.60
อยูในเกณฑ นอย
ระดับ 1 คาเฉลี่ย 1.00-1.80
อยูในเกณฑ นอยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพิ่ม เติมเกี่ยวกับบทบาทของการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานที่ทํางาน วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ แลวจัดหาหมวดหมูขอมูลนําเสนอใน
รูปตารางประกอบความเรียง

ผลการศึกษา

จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยมีจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางานและตําแหนง
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ตาราง 1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
1.1 เพศชาย
1.2 เพศหญิง
รวม
2. อายุ
2.1 อายุ 25-30 ป
2.2 อายุ 31-35 ป
2.3 อายุ 36-40 ป
2.4 อายุมากกวา 40 ป
รวม
3. วุฒิการศึกษา
3.1 ปริญญาตรี
3.2 ปริญญาโท
รวม
4. อายุงาน
4.1 อายุงาน 5-10 ป
4.2 อายุงาน 11-15 ป
4.3 มากกวา 15 ป
รวม
5. แผนกงาน
5.1 แผนกสงเสริมการตลาด
5.2 แผนกบัญชี
5.3 แผนกไอที
5.4 แผนกสัญญา
5.5 แผนกอนุมัติสินเชื่อ
รวม

จํานวน
14
22
36
3
16
14
3
36
20
16
36
17
10
9
36
12
7
11
3
3
36

รอยละ
38.9
61.1
100
8.3
44.4
38.9
8.3
100
55.6
44.4
100
47.2
27.8
25.0
100
33.3
19.4
30.6
8.3
8.3
100

จากตาราง 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดนั้นพบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง คิด
เปนรอยละ 61.1 มีอายุอยูในชวง 31 - 35 ป คิดเปนรอยละ 44.4 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 55.6
มีประสบการณทํางานชวง 5 – 10 ป คิดเปนรอยละ 47.2 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังอยูในตําแหนงพนักงาน
ระดับปฏิบัติการจากแผนกสงเสริมการตลาด คิดเปนรอยละ 33.3
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ตาราง 2 คาเฉลี่ยและสว นเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความถี่ข องการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษกับบุคคล
ตางๆขณะปฏิบัติงาน
หัวขอ
SD
แปลผล
x̄
1.ลูกคา(ชาวตางชาติ)
3.72
1.242
มาก
2.ผูรวมงาน(ชาวไทย)
1.96
1.020
นอย
3.ผูรวมงาน(ชาวตางชาติ)
4.52
0.872
มากที่สุด
4.หัวหนางาน/ผูบังคับบัญชา(ชาวตางชาติ)
3.68
1.180
มาก
5.ลูกนอง/ผูใตบังคับบัญชา
2.24
1.451
นอย
6.ผูจัดจําหนาย/ผูรับเหมา(suppliers/contractors)
3.48
1.262
ปานกลาง
รวม
3.27
1.171
ปานกลาง
ในตาราง 2 จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการใชงานทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
ระหวางบุคคลขณะปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง โดยมีการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษกับผูรวมงานที่เปนชาวตางชาติ
อยูในระดับมากที่สุด(x̄ = 4.52) รองลงมา คือ ลูกคาที่เปนชาวตางชาติ(x̄ = 3.72) และหัวหนางานที่เปนชาวตางชาติ(x̄
= 3.68) อยูในระดับมาก สวนผูจัดจําหนาย/ผูรับเหมา และลูกนองรวมถึงผูรวมงานชาวไทยนั้น อยูในระดับปานกลาง
จนถึงระดับนอยตามลําดับ
ตาราง 3 คาเฉลี่ย และสว นเบี่ยงเบนมาตรฐานของวัตถุประสงคในการสื่อ สารดวยทักษะภาษาอัง กฤษทั้ง 4
ทักษะของพนักงานในขณะปฏิบัติงาน
หัวขอ
SD
แปลผล
x̄
1.ทักษะการฟง
1.1 มีสวนรวมในบทสนทนาตอหนารับฟงในเรื่องที่เกี่ยวของกับงาน
1.2 มีสวนรวมในบทสนทนาตอหนารับฟงในเรื่องทั่วไปที่ไมเกี่ยวของกับงาน
1.3 การฟงบทสนทนาทางโทรศัพท
1.4 การรับฟงขอแนะนํา ความคิดเห็น
1.5 การฟงการประชุมรวมกับลูก คาหรือตัวแทนจากบริษัทอื่น ที่ใชภาษาอังกฤษเป น
หลัก
1.6 การเขารับฟงการฝกอบรม หรือการประชุมภายในที่ใชภาษาอังกฤษเปนหลัก
1.7 การเขารับฟงการนําเสนอ
รวม
2.ทักษะการพูด
2.1 มีสวนรวมในบทสนทนาตอหนาพูดคุยในเรื่องที่เกี่ยวของกับงาน
2.2 มีสวนรวมในบทสนทนาตอหนาพูดคุยในเรื่องทั่วไปที่ไมเกี่ยวของกับงาน
2.3 การพูดคุยสนทนาทางโทรศัพท
2.4 การพูดใหคําแนะนํา เสนอความคิดเห็น
2.5 การพูดเจรจาตอรอง
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3.88
3.72
4.08
3.88
3.84

1.054
0.936
0.812
0.833
1.028

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.96
3.80
3.88

1.020
0.866
0.936

มาก
มาก
มาก

3.76
3.56
3.68
3.64
3.72

1.012
1.003
0.988
0.860
0.980

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตาราง 3 (ตอ)
หัวขอ
2.6 เปนผูนําเสนอ/อธิบายเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
2.7 การสอบถามขอมูลรายละเอียด
รวม
3.ทักษะการอาน
3.1 การอานเอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับเนื้องาน เชน แบบฟอรม , ขอมูลลูกคา-คูคา
3.2 การอานสัญญา/ขอตกลง
3.3 การอานอีเมล
3.4 การอานรายงานการประชุม/ระเบียบวาระตางๆ
3.5 การอานบทความ/วารสารที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ
3.6 การอานเอกสารบอกคุณสมบัติหรือรายละเอียดผลิตภัณฑ/แคตตาลอค
รวม
4.ทักษะการเขียน
4.1 การเขียนรายงาน
4.2 การเขียนสัญญา/ขอตกลง
4.3 การเขียนจดหมาย
4.4 การเขียนอีเมล
4.5 การเขียนรายงานการประชุม/ระเบียบวาระตางๆ
4.6 การเขียนแผนปฏิบตั ิงาน
4.7 การเขียนงานนําเสนอ (Presentation)
4.8 การกรอกฟอรมเอกสาร
รวม
รวมทั้งหมด

x̄
3.64
3.96
3.71

SD
0.995
0.889
0.961

แปลผล
มาก
มาก
มาก

4.04
3.88
4.36
3.76
3.92
4.12
4.01

0.735
0.881
0.757
1.052
0.997
1.013
0.906

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.72
3.68
3.72
4.24
3.48
3.52
4.08
3.84
3.79
3.70

1.061
1.069
1.208
0.926
1.229
1.159
1.077
1.068
1.100
1.042

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 3 จะเห็นไดวาในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษตามทักษะทั้ง4 อันไดแก การฟง การพูด การอาน
และการเขียนนั้น โดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถามมีการใชทักษะทั้ง4ในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษอยูในระดับ
มาก โดยมีการใชรูปแบบการสื่อสารดวยทักษะดานการอาน (x̄ = 4.01)อยูในระดับมาก ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
กับการอานอีเมล (x̄ = 4.36) รองลงมา คือ การอานเอกสารบอกคุณสมบัติหรือรายละเอียดผลิตภัณฑ/แคตตาลอค
และการอานเอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับเนื้องาน เชน แบบฟอรม , ขอมูลลูกคา-คูคา ซึ่งอยูในระดับมาก ตามลําดับ
สวนทักษะอื่นๆที่ไ ดคะแนนเฉลี่ยรองลงมานั้นเปนทัก ษะดานการฟง (x̄ = 3.88) อยูใ นระดับมาก ไดแก การฟง บท
สนทนาทางโทรศัพท รองลงมาคือ การเขารับฟงการฝกอบรม หรือการประชุมภายในที่ใชภาษาอังกฤษเปนหลัก และมี
สวนรวมในบทสนทนาตอหนารับฟงในเรื่องที่เกี่ยวของกับงาน ในสวนของทักษะดานการเขียน (x̄ = 3.79)อยูในระดับ
มาก ไดแก การเขียนอีเมล รองลงมา การเขียนงานนําเสนอ (Presentation) และการกรอกฟอรมเอกสาร ตามลําดับ
สุดทายคือทักษะดานการพูด (x̄ = 3.71) ที่อยูในระดับมาก ไดแก การสอบถามขอมูลรายละเอียด รองลงมา คือ มีสวน
รวมในบทสนทนาตอหนาพูดคุยในเรื่องที่เกี่ยวของกับงาน และการพูดเจรจาตอรอง ตามลําดับ
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ตาราง 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญหาในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริษัทของ
พนักงาน
หัวขอ
SD
แปลผล
x̄
1.ดานการฟง
1.1 ไมเขาใจคําศัพทที่ไมคุนเคยหรือศัพทเทคนิค/ศัพทเฉพาะ
1.2 ไมเขาใจประโยคที่มีความซับซอน
1.3 ไมเขาใจสําเนียงของผูพูดที่ไมใชเจาของภาษา (Non-native speakers)
1.4 ไมเขาใจบทสนทนาทางโทรศัพท
1.5 ไมสามารถจับใจความจากผูพูดได
รวม
2.ดานการพูด
2.1 รูสึกขาดความมัน่ ใจเมื่อตองพูดภาษาอังกฤษ
2.2 ไมสามารถใชคําที่เหมาะสมไดในทันที
2.3 ไมสามารถออกเสียงไดอยางถูกตอง
2.4 ไมสามารถใชไวยากรณไดอยางถูกตอง
2.5 ไมสามารถแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายและซับซอนได
รวม
3.ดานการอาน
3.1 ไมสามารถเดาความหมายของคําศัพทที่ไมคุนเคยได
3.2 ไมสามารถจับประเด็นจากขอความทีอ่ าน
3.3 ไมสามารถเขาใจประโยคหรือขอความยาวๆได
3.4 ไมเขาใจคําศัพททางเทคนิค/ศัพทเฉพาะ
รวม
4.ดานการเขียน
4.1 ไมสามารถเขียนสะกดคําไดอยางถูกตอง
4.2 ไมสามารถใชคําศัพทไดอยางถูกตอง
4.3 ไมสามารถไวยากรณไดอยางถูกตอง
4.4 ไมสามารถเขียนใหมีความสอดคลองเชือ่ มโยงกันได
รวม

รวมทั้งหมด

3.68
3.56
3.84
3.28
3.24
3.52

1.030
1.325
1.143
1.137
1.200
1.167

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.16
3.4
3.16
3.44
3.52
3.34

1.281
1.225
1.214
1.325
1.327
1.274

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.32
3.08
3.32
3.40
3.28

1.145
1.222
1.215
1.354
1.234

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2.88
3.16
3.40
3.28
3.18

1.092
1.179
1.291
1.173
1.184

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

3.34

1.215

ปานกลาง

จากตาราง 4 ในสวนของผลการวิจัยในหัวขอเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในขณะที่พ นัก งานใช
รูปแบบการสื่อสารดวยทักษะภาษาอังกฤษตางๆ (เชน การฟง การพูด การอาน และการเขียน ) นั้น จะเห็นไดวาผูตอบ
แบบสอบถามประสบกับปญหารูปแบบการสื่อสารทั้ง4ทัก ษะอยูในระดับปานกลาง โดยมีปญหาดานการทักษะดาน
การฟง อยูใ นระดับมาก(x̄ = 3.52) เนื่องจากไมเ ขาใจสําเนียงของคูสนทนาที่ผูพูดไมใ ชเ จาของภาษา (Non-native
speakers) รองลงมา คือ ไมเ ขาใจคําศัพ ทที่ไ มคุนเคยหรือศัพ ทเ ทคนิค/ศัพทเ ฉพาะ และไมเ ขาใจประโยคที่มีความ
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ซับซอน ตามลําดับ สวนทักษะอื่นๆที่ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมาเปนทักษะดานการ
พูด ที่ประสบปญหาอยูในระดับมาก (x̄ = 3.34) คือ ไมสามารถพูดแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายและซับซอนได
รองลงมา คือ ไมสามารถใชไวยากรณไดอยางถูกตอง และ ไมสามารถใชคําที่เหมาะสมไดในทันที ในสวนทักษะดาน
การอาน นั้นก็ประสบปญหาอยูใ นระดับมาก (x̄ = 3.28) คือปญหาไมเ ขาใจคําศัพ ททางเทคนิคหรือศัพ ทเ ฉพาะ
รองลงมา คือ ไมสามารถเขาใจประโยคหรือขอความยาวๆได และ ไมสามารถเดาความหมายของคําศัพทที่ไมคุนเคย
ได ทายสุดคือทักษะดานการเขียน (x̄ = 3.18) ที่ประสบปญหาไมสามารถใชไวยากรณไดอยางถูกตอง รองลงมา คือ
ปญหาการไมสามารถไวยากรณไดอยางถูกตอง และ ไมสามารถใชคําศัพทไดอยางถูกตองตามลําดับ
ตาราง 5 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความประสงคของพนักงานที่จะเขารวมรับ
การฝกอบรมภาษาอังกฤษ
ขอมูลทั่วไป
จํานวน
รอยละ
ตองการเขารวม
ไมตองการเขารวม

25
11

รวม

69.4
30.6

36

100

จากตาราง 5 ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนสนใจเขารวมรับการฝกอบรมภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ
69.4 และผูที่ไมสนใจเขารวมรับการฝกอบรมภาษาอังกฤษคิดเปนรอยละ 30.6 ตามลําดับ
ตาราง 6 ตารางแสดงจํ า นวนและร อ ยละของผู ต อบแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ รู ป แบบของการฝ ก อบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทีพ
่ นักงานตองการ
รูปแบบ
จํานวน
รอยละ
1.ชวงเวลาของการ
ชวงพักกลางวัน
1
4.0
ฝกอบรมภาษาอังกฤษ
17
68.0
ชวงหลังเลิกงาน
24.0
วันเสาร
6
4.0
อื่นๆ(ตอนเชากอนเขางาน)
1
รวม
25
100
2.ความถี่ตอสัปดาห
1 ครั้ง ตอ สัปดาห
10
40.0
2 ครั้ง ตอ สัปดาห
12
48.0
ทุกวัน
3
12.0
รวม
25
100
3.ระยะเวลาในแตละครั้ง
1 ชั่วโมง ตอ ครั้ง
14
56.0
1.30 ชั่วโมง ตอ ครั้ง
8
32.0
2 ชั่วโมง ตอ ครั้ง
1
4.0
อื่นๆ (30 นาที ตอ ครั้ง)
1
4.0
อื่นๆ (45 นาที ตอ ครั้ง)
1
4.0
รวม
25
100
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ตาราง 6 (ตอ)
รูปแบบ
4.ระยะเวลาตลอด
หลักสูตร

จํานวน
18
5
2
25

30 ชั่วโมง
40 ชั่วโมง
50 ชั่วโมง
รวม

รอยละ
72.0
20.0
8.0
100

จากตาราง 6 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเ ห็นวา ระยะเวลาในการอบรมตลอดหลัก สูตรควรอยูที่ 30
ชั่วโมง คิดเปนเปนรอยละ 72.0 สวนระยะเวลา 40 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 20.0 และ ระยะเวลา 50 ชั่วโมง คิดเปนรอย
ละ 8.0 ตามลําดับ
ตาราง 7 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานทักษะตางๆที่จะเรียนโดยจําแนกตาม
บุคคลผูทําการสอนที่พนักงานตองการ
หัวขอทักษะ
ทักษะการฟง
ผูสอนเปนชาวไทย
ผูสอนที่เปนเจาของภาษา
รวม
ทักษะการพูด
ผูสอนเปนชาวไทย
ผูสอนที่เปนเจาของภาษา
รวม
ทักษะการอาน
ผูสอนเปนชาวไทย
ผูสอนที่เปนเจาของภาษา
รวม
ทักษะการเขียน
ผูสอนเปนชาวไทย
ผูสอนที่เปนเจาของภาษา
รวม

จํานวน

รอยละ

0
25
25

0
100.0
100

0
25
25

0
100.0
100

3
22
25

12.0
88.0
100

1
24
25

4.0
96.0
100

จากตาราง ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด ตองการใหบุคคลผูทําการสอนในทักษะการฟงและในทักษะการพูด
เปนผูสอนที่เปนเจาของภาษา คิดเปนรอยละ 100 ดานทักษะการอาน ตองการใหเปนผูสอนที่เปนเจาของภาษา คิดเปน
รอยละ 88.0 และผูสอนเปนชาวไทย คิดเปนรอยละ 12.0 ตามลําดับ สวนในทักษะการเขียน ตองการใหเปนผูสอนที่
เปนเจาของภาษา คิดเปนรอยละ 96.0 และผูสอนเปนชาวไทย คิดเปนรอยละ 4.0 ตามลําดับ
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ตาราง 8 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษที่พนักงานตองการใหจัดอบรม
หัวขอ
SD
แปลผล
x̄
ทักษะการฟง
4.44
0.507
มาก
ทักษะการพูด
4.60
0.500
มากที่สุด
ทักษะการอาน
4.32
0.690
มาก
ทักษะการเขียน
4.44
0.768
มาก
รวม
4.45
0.616
มาก
จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวา ทักษะที่พนักงานตองการใหจัดการฝกอบรมมากที่สุด คือ ทักษะการพูด
(x̄ = 4.60) รองลงมาคือ ทักษะการฟง ทักษะการเขียน และทักษะการอานตามลําดับ
ตาราง 9 คาเฉลี่ยและสว นเบี่ย งเบนมาตรฐานจากระดับความจําเปนตอ ความสามารถในการสื่อสารดว ย
ภาษาอังกฤษ
หัวขอ
SD
ระดับความจําเปน
x̄
1.การสมัครงาน/หางาน
4.75
0.500
มากที่สุด
2.การทํางาน
4.61
0.549
มากที่สุด
3.การไดรับโปรโมท/โอกาส/สิทธิพิเศษ
4.39
0.688
มาก
รวม
4.58
0.579
มากที่สุด
จากตาราง 9 พบวา พนักงานผูตอบแบบสอบถามมีความตองการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษใน
การทํางานอยางมาก เนื่องดวยการใชภาษาอังกฤษในบริษัทเพื่อการสื่อสารมีความสําคัญอยางยิ่งทั้งสําหรับการสมัคร
งาน และการทํางาน รวมถึงความกาวหนาในการทํางาน ตามลําดับ
กลาวโดยสรุปจาก ผลจากการวิเคราะหขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการจัดอบรมการ
เรียนภาษาอังกฤษที่ตองการ จําแนกตามเวลาในการฝกอบรม บุคคลที่เปนผูทําการสอน และทักษะที่ตองการมุงเนน
โดยจากแบบสอบถามทั้งหมด 36 ชุด พบวา มีผูตอบแบบสอบถามที่ตองการเขารวมการฝกอบรมภาษาอังกฤษ คิด
เปนรอยละ 69.4 และผูที่ไมประสงคจะเขารวมการฝกอบรมภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 30.6 ตามลําดับ ซึ่งชวงเวลา
การฝกอบรมที่พนักงานตองการ คือ ชวงหลังเลิกงาน คิดเปนรอยละ 68.0 ความถี่ในการฝกอบรมที่พนักงานตองการ
อยูที่ 2 ครั้ง ตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 48.0 โดยในแตละครั้งจะใชระยะเวลาในการฝกอบรม ครั้งละ 1 ชั่วโมง คิดเปน
รอยละ 56.0 รวมระยะเวลาตลอดหลักสูตรใหอยูท่ี 30 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 72.0 สวนผูทําการสอนในการฝกอบรม
นั้น ผูตอบแบบสอบถามตองการใหเปนผูสอนที่เ ปนเจาของภาษา (Native speakers) เปนที่ตองการมากที่สุด สวน
ทักษะที่พนักงานตองการใหจัดการฝก อบรมทั้ง4ทัก ษะโดยรวมอยูในระดับมาก และทัก ษะที่ไดระดับมากที่สุด คือ
ทักษะการพูด (x̄ = 4.60) รองลงมาคือ ทักษะการฟง ทักษะการเขียน และทักษะการอานตามลําดับ
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สรุปผลและอภิปรายผล

การดําเนินการศึก ษาและวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความตองการการใชภ าษาอัง กฤษในขณะ
ปฏิบัติงาน และสํารวจปญหาในการใชภาษาอังกฤษของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท ฮิตาชิ แคปปตอล (ประเทศ
ไทย) จํากัด สรุปผลไดดังนี้
1. รูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคลดวยภาษาอังกฤษ สวนมากมีการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษโดยเฉพาะกับ
ผูรวมงานที่เปนชาวตางชาติที่ระดับคาเฉลี่ย 4.52 ในสวนของรูปแบบการสื่อสารดวยทักษะภาษาอังกฤษที่พนักงาน
ระดับปฏิบัติการใชขณะการปฏิบัติงานในบริษัท พนักงานใชทักษะดานการอานมากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ยรวม 4.01 โดย
ในการใชทักษะนี้ ผูใชจะเนนไปทีใ่ นการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของกับการอานอีเมล ซึ่งมีระดับคาเฉลี่ย 4.36 เนื่องจากการ
รับ-สง อีเมลเปนวิธีการสื่อสารที่ใชในการติดตอในขณะปฏิบัติงานเปนสวนมาก
2.การวิเคราะหปญหาในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริษัท
จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่พนักงานระดับปฏิบัติการใชรูปแบบการสื่อสาร
ดวยทักษะภาษาอังกฤษตางๆ (เชน การฟง การพูด การอาน และการเขียน ) โดยรวมพบวาพนักงานมีแนวโนมที่จะ
ประสบปญหาการสื่อสารในระดับมากโดยเฉพาะทัก ษะการฟง ซึ่งมีร ะดับคาเฉลี่ยรวม 3.52 ซึ่งจะนําไปสู การไม
เขาใจสําเนียงของคูสนทนาที่ผูพูดไมใชเจาของภาษา (Non-native speakers)
เมื่อวิเคราะหถึงขอมูลเกี่ยวกับความตองการของพนักงานผูตอบแบบสอบถามถึงรูปแบบของการฝกอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษนั้น โดยรวมพบวามีพนักงานระดับปฏิบัติการที่ตองการเขา
รวมการฝกอบรมภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 69.4 ชวงเวลาการฝกอบรมที่พนักงานตองการ คือ ชวงหลังเลิกงาน
คิดเปนรอยละ 68.0 โดยตองการใหมีการจัดอบรม 2 ครั้ง ตอสัปดาห และในแตละครั้งจะใชระยะเวลาในการฝกอบรม
ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลาตลอดหลักสูตรทั้งหมด 30 ชั่วโมง สวนผูทําการสอนในการฝกอบรมนั้น ผูสอนที่เปน
เจาของภาษา (Native speakers) เปนที่ตองการมากที่สุด และทักษะที่พนักงานตองการเนนในการฝกอบรมมากที่สุด
คือ ทักษะการพูด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังมีความเห็นวา การจะรวมงานในบริษัทขามชาตินั้นความสามารถ
ดานการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษในการทํางาน นั้นมีความจําเปนอยางมาก โดยมีระดับคาเฉลี่ยอยูที่ 4.58 ทั้งในแง
สําหรับการสมัครงาน และการทํางาน รวมถึงความกาวหนาในการทํางาน
การอภิปรายผลวิจัย
ผลสํารวจวัตถุประสงคในการใชภาษาอังกฤษในขณะปฏิบัติง านนั้น ในเบื้องตนพบวา ในการสื่อสารดวย
ภาษาอังกฤษระหวางบุคคลขณะปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง โดยมีการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษกับผูรวมงานที่
เปนชาวตางชาติอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ลูกคาที่เปนชาวตางชาติและหัวหนางานที่เปนชาวตางชาติที่อยูใน
ระดับมาก สวนผูจัดจําหนาย/ผูร ับเหมา และลูกนองรวมถึงผูรวมงานชาวไทยนั้น อยูในระดับปานกลางจนถึงระดับนอย
ตามลําดับ ทั้งนี้พนักงานผูตอบแบบสอบถามมีระดับการใชทักษะเพื่อการสื่อสารในภาพรวมอยูในระดับมาก (ทักษะ
ภาษาอังกฤษของพนักงานระดับปฏิบัติการเพื่อการสื่อสารทั้ง 4 ดาน อันไดแก ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการ
อาน และทัก ษะการเขียน) ซึ่ง หมายถึง การสื่อสารในการทํางานเปนวัตถุประสงคใ นการใชภ าษาอัง กฤษในขณะ
ปฏิบัติง านของพนัก งานผูตอบแบบสอบถาม ซึ่ง สอดคลองกับผลการวิจัยของ Evan (2013 อางถึงใน กริชและแสง
จันทร (2015) และ Aimoldina, Zharkynbekova & Akynova (2017) วาภาษาอังกฤษเปนองคประกอบหนึ่งในระบบนิเวศ
ทางภาษาของการทํางานในปจจุบันซึ่ง เปนภาษากลางทางธุร กิจ เชนเดียวกับงานวิจัยของเยาวลัก ษณ (2014) ที่
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ชี้ใ หเห็นวา ภาษาอัง กฤษมัก จะถูกใชเปนภาษาสากลในการสื่อสาร ชวยใหธุร กิจประสบความสําเร็จ สรางความ
นาเชื่อถือใหกับผูรวมงานและลูกคา
ในสวนของรูปแบบการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษที่พนักงานระดับปฏิบัติการใชในบริษัทที่มีคาเฉลี่ยในระดับ
มากที่ สุด คือ การอ าน (ซึ่ ง มี ร ะดั บค าเฉลี่ย 4.36) และการเขีย นอี เ มล (ซึ่ง มี ร ะดับ ค าเฉลี่ ย 4.24) เพื่อ ใชใ นการ
ติดตอสื่อสารระหวางปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยกอนหนานี้ของ กฤษณะ โฆษชุณหนันท (2559) และ ฐนณปวีร
เพชรรัตน (2555) รวมถึง กริช ราชประสิทธิ์ และ แสงจันทร เฮมชัว, (2557) ที่ชี้ใหเห็นวา ในสวนของรูปแบบการใช
ภาษาอั ง กฤษในการสื่ อ สารแบบไม เ ผชิ ญ หน า (Interposed communication) นั้ น ทั ก ษะการสื่ อ สารโดยการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจที่สําคัญที่สุด คือ ทักษะดานการอานและการเขียน เปนตน เนื่องจากพนักงานระดับปฏิบัติการ
ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนมากจะปฏิบัติงานอยูในสวนของ Back Office เชน ฝายสงเสริมการตลาด ฝายการเงิน
ฝายกฎหมาย ฝายปฏิบัติก ารขอมูล ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ อันมีหนาที่บริหารจัดการงานอยูเ บื้องหลัง เพื่อ
สนับสนุนการทํางานของสวนFront Office เชน ฝายขาย ฝายบริการ เปนตน
และในสวนปญหาการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริษัทขณะที่พนักงานระดับปฏิบัติการใชรูปแบบการ
สื่อสารดวยทักษะภาษาอังกฤษ โดยรวมพบวาพนักงานประสบปญหาการสื่อสารในระดับมากเกี่ยวกับทักษะดานการ
ฟง เมื่อปฏิบัติง านที่เ กี่ยวของกับการสนทนา พนักงานประสบปญหาการไมเขาใจสําเนียงของคูสนทนาที่ผูพูดไมใ ช
เจาของภาษา (Non-native speakers) เนื่องจากบริษัทขามชาติที่ทําการสํารวจในครั้งนี้มีบริษัทแมอยูที่ประเทศญี่ปุน
ทําใหผูรวมงานและลูก คาจึง เปนชาวญี่ปุนเปนสวนใหญ ทําใหตองใชภ าษาอัง กฤษเปนภาษากลางในการสื่อสาร
ระหวางการทํางาน สอดคลองกับงานวิจัยของ Laohachaiboon (2011) ที่ทําการศึกษาพนักงานที่ทํางานในบริษัทขาม
ชาติสัญชาติญี่ปุนวา การฟงนั้นเปนปญหาหลักในการสนทนาของพนักงานในบริษัท เนื่องจากไมเขาใจและไมคุนชินกับ
การออกเสียงและสําเนียงของผูรวมงานชาวญี่ปุน
นอกจากนี้เมื่อสํารวจความตองการของพนักงานตอรูปแบบในการจัดอบรมการเรียนภาษาอังกฤษ พบวา
ทักษะที่พนักงานตองการเนนในจัดการฝกอบรมมากที่สุด คือ ทักษะการพูด โดยเนนไปที่เนื้อหาที่ตรงกับการเนื้องาน
ใหสามารถใชงานไดจริงและรวดเร็ว เมื่อพิจารณาถึงการจัดหลักสูตรโดยอิงตามแนวคิดของ Hutchinson and Waters
(1987) ในการสอบถามและวิเคราะหความตองการของผูเรียนแลวนั้น พบวาสามารถจัดหลักสูตรที่จะมาตอบสนอง
ทั้ง ในสิ่ ง ที่ ตอ งการ คื อ ทัก ษะการพู ด ควบคู ไ ปกับ สิ่ง ที่ข าด(มี ปญ หา) คือ ทั ก ษะการฟง ซึ่ง ในกรณีศึ ก ษานี้ อาจ
จัด รูป แบบการฝก ทัก ษะด วยการฟง ที่ หลากหลาย เพื่อ ให ผู เ รี ยนไดล องคาดเดาและพู ด โต ตอบคํา ถาม เปน ต น
เนื่องจากการฟงและการพูดนั้นนั้นเกี่ยวของกันอยางใกลชิดในการเรียนภาษา ซึ่งงานวิจัยของ Wise, Hausknecht and
Zhao (2013) ไดสนับสนุนความสัม พันธร ะหวางพฤติก รรมของการฟง และคุณ ภาพของการพูดวาทักษะการฟง จะ
สามารถชวยอธิบาย และคาดการณรูปแบบของการพูดขณะมีการสนทนาได สอดคลองกับงานวิจัยของ Abu-Snoubar
(2017) ที่ศึกษาในกลุมนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยวา ทักษะการฟงนั้นมีความสัมพันธอยางใกลชิดและมีผลกระทบตอ
การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
ขอเสนอแนะ
1. ควรขยายขอบเขตการศึกษาในสวนของพนักงานระดับปฏิบัติการไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ
2. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ทําใหพนักงานที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองเขารวมการ
ฝกอบรมภาษาอังกฤษ
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กิตติกรรมประกาศ

ผูวิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ผณินทรา ธีรานนท อาจารยประจําคณะศิลปศาสตร สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึก ษาของการศึกษาคนควาอิสระนี้ ที่กรุณารับเปนอาจารยที่
ปรึกษา ทั้งยังสละเวลาใหคําแนะนํา และความความคิดเห็นที่เปนประโยชนเกี่ยวกับแนวทางการทําวิจัย การปรับปรุง
งานวิจัยและการนําเสนองานวิจัยนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ทานคอยชี้แนะขอมูล การคิดวิเคราะหวางแผนงานตางๆ อัน
เปนประโยชนอยางมาก ใหดําเนินงานอยางราบรื่น
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การบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา
The Dual Vocational Training Program Management For The Colleges In
Phayao Of Vocational Education Commission
วิชัย มันจันดา1* และ ธารารัตน์ มาลัยเถาว์2
Wichai Munjunda1* and Thararat Malaitao2
บทคัดย่อ
การศึ กษาเรื่อ ง การบริ หารการศึ ก ษาอาชีว ศึ ก ษา ระบบทวิ ภ าคี ข องสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา มีวัตถุ ประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการศึก ษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 2) เพื่อศึกษาปัญหาและ
แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา การบริ ห ารการศึ ก ษาอาชี ว ศึก ษา ระบบทวิ ภ าคี ข องสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวั ดพะเยา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ มีจานวนทั้งหมด 238 คน เครื่องมือที่
ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจัยพบว่า
1. สภาพการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในสังกัดสานั กงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา ทั้ง 4 ด้าน คือด้านคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตร ด้านความร่วมมือระหว่าง
สถานประกอบการกับสถานศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”
2. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา การบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาใน
สังกัดสานัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา ด้าน
หลักสูตร ด้านความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ “ปานกลาง”
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปั ญหา การบริหารการศึก ษาอาชีวศึก ษา ระบบทวิภ าคี ดัง นี้ (1) ด้านผู้สาเร็จ
การศึกษา ผู้เรียนมีทักษะเฉพาะด้านในด้านที่ตัวเองฝึกปฏิบัติอาชีพในสถานประกอบการ ทาให้ขาดทักษะในด้านอื่นๆ
และผู้เ รียนขาดการเข้าร่ว มกิจกรรมพัฒนาในด้ านอื่นๆกั บทางสถานศึก ษา (2) ด้านหลัก สู ตร การสอนในสถาน
ประกอบการไม่สอดคล้องกับแผนฝึกอาชีพ (3) ด้านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการสถาน
ประกอบการบางแห่งยังไม่มีความเข้าใจเรื่องการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (4) ด้านการผลประเมินผล ครูผู้สอนไม่
สามารถไปนิเทศตามเกณฑ์3ครั้งในหนึ่งภาคเรียนได้ และไม่มีการนาผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน

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 : wichaiauto@gmail.com
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4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหา การบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ดังนี้ (1) ด้าน
ผู้สาเร็จการศึกษา หลัง จากฝึกอาชีพ เสร็จควรมีก ารประเมินความรู้และจัดอบรมในส่วนที่ผู้เ รียนขาดหาย และให้
ผู้เรียนทากิจกรรมร่วมกับสถานประกอบการและให้สถานประกอบการประเมินให้สถานศึกษา (2) ด้านหลักสูตรก่อน
ฝึกอาชีพควรมีการจัดทาแผนร่วมก่อนฝึกอาชีพและครูนิเทศติดตามผลตามแผนการฝึกอาชีพ (3) ด้านความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ จัดประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีก่อนส่งผู้เรี ยน
ออกฝึ ก อาชี พ ที่ส ถานประกอบการ(4)ด้ านการวัด ผลและประเมิน ผลนิ เ ทศทางสื่ อสัง คมออนไลน์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆร่วมสถานประกอบการ และหลังจากมีก ารฝึก อาชีพ เสร็จสิ้นแล้วควรจัดประชุมเพื่อวิเ คราะห์การ
ประเมินผู้เรียน
คาสาคัญ: อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Abstract
The purposes of this study were 1) to study the dual vocational training program management for the
colleges in Phayao of vocational education commission 2) to investigate problems and find the solutions for the
dual vocational training program management. The sample group was 168 people who participate in this study.
The instruments was questionnaire. Data analyses were percentage, mean, and standard deviation. The results
reveal that
1. The overall of the dual vocational training program management for the colleges in Phayao of vocational
education commission consist of 4 aspects: quality of graduate student, curriculum, cooperation between school
and workplace, measurement and evaluation was at a high level.
2. The overall of problems and solutions for the dual vocational training program management toward 4
aspects was at a medium level.
3. The suggestions for problems are as followed.
1 ) Graduate students only specialize in their own skill areas. They are insufficiency in other skill
areas and lack of participation in other development activities.
2) For the curriculum, the teaching which was organized by the workplace is not consistent with
vocational training program.
3) The problem of cooperation between schools and workplaces, some workplaces don’t fully
understand the dual vocational training program.
4) For measurement and evaluation, the teachers cannot supervise the students 3 times within a
semester, and the evaluation was not employed to develop the students’ competence.
4. The suggestions for solving the problems are as followed.
1) Graduate students should evaluate yourselves after finishing vocational training, and the school
should train students to fulfill their insufficiency skills. Students should participate workplaces’ activities, and the
workplaces should be required to evaluate the school.
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2) There should be preparation course before vocational training, and the teacher should supervise
trainees.
3) School should hold a meeting with the workplaces so that schools can organize teaching and
learning to meet the workplaces ‘need.
4) There should be online measurement and evaluation of supervision, and there should hold the
meeting to evaluate trainees after finishing vocational training.
Keywords: Dual Vocational Training Program

บทนา
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อยู่ใน
ห้ ว งเวลาของการปฏิ รู ป ประเทศเพื่ อ แก้ ปั ญ หาพื้ น ฐานหลายด้ า นที่ สั่ ง สมมานานท่ า มกลางสถานการณ์ โ ลกที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้นสังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้น
เป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดาเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจากัดของปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้ านและจะเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้องปรับตัว
ขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพื่ อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่
รุนแรงขึน้ มากแต่ประเทศไทยมีข้อจากัดหลายด้านอาทิคุณภาพแรงงานไทยยังต่าแรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่อง
องค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้าสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพ
การพัฒนา โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน จานวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี
2558 และโครงสร้ า งประชากรจะเข้ า สู่ สั ง คมสู ง วั ย อย่ า งสมบู ร ณ์ ภ ายในสิ้ น แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่า งรวดเร็วเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบ
ร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การบริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมี
ปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นวงกว้าง จึงส่งผลให้การผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่ บางภาคส่วนของ
สังคมจึงยังถูกทิง้ อยู่ข้างหลัง (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
พระราชบั ญญั ติก ารศึ กษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
บทบัญญัติไว้ในหมวดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา ไว้ในหมวด 3 เรื่องของระบบการศึกษา มาตรา 15
การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มาตรา 20
การจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ
หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา ส่วนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของ
รัฐ มาตรา 34 คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการ
อาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ การส่งเสริม ประสานงานการจัดการอาชีวศึก ษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึก ษา โดยคานึง ถึง คุณ ภาพและความเป็นเลิศทางวิช าชีพ (สานั กงาน
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คณะกรรมการการศึ กษาแห่ ง ชาติ ,2545)พระราชบัญ ญั ติก ารอาชี ว ศึก ษา พ.ศ. 2551 ในส่ ว นที่ เ ป็น การจั ดการ
อาชีวศึกษา หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 6 กาหนดให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึก อบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัด
การศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิต
และพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษา
วิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนาความรู้ใ นทางทฤษฎีอันเป็นสากล และ
ภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รั บการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถนาไป
ประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ มาตรา 7 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิช าชีพ ให้จัดได้ใ นสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบันตามที่บัญญัติไ ว้ใ นพระราชบัญญัตินี้ (พระราชบัญญั ติการ
อาชีวศึกษา, 2551)
การผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี จะต้องเป็นไปตามความ
ต้องการของชาติ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในอดีตที่ผ่านมาการผลิตและพั ฒนากาลังคนด้านอาชีวะของประเทศมีปัญหาหลาย
ด้าน อาทิ การขาดทิศทางและเป้าหมายโดยรวม ความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ สถานศึกษาผลิตกาลังคนตาม
ศักยภาพและความพร้อมของตน ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรของตลาดวิชาชีพแรงงาน กระแสปริญญา
นิยมทาให้เ ยาวชนสนใจศึกษาด้ านอาชีวะมีจานวนน้อยลง ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและผู้ประกอบ
วิช าชีพ หรือผู้เ ชี่ ยวชาญระดับกลางอย่า งรุนแรง และต่ อเนื่อง พระราชบัญญั ติก ารอาชีวศึก ษา พ.ศ. 2551 เป็ น
กฎหมาย ปฏิรูปการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึก ษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึก ษาของประเทศตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเน้นการผลิตและและพัฒนากาลัง คนโครงการอาชีวศึก ษาระบบ
ทวิภาคี (Dual Vocational System) (จอมพงค์ มงคลวนิช , 2561)ปัญหาที่การผลิตกาลังคนอาชีวะกาลังเผชิญอยู่ คือ
ผลิตไม่ตรง คุณภาพไม่ถึง สถานประกอบการต้องมาสร้างคนเอง หรือต้องมาฝึกซ้าจึงใช้งานได้ ทาให้เสียเวลาเพิ่ม
ต้นทุนการผลิต และผู้เ รียนอาชีวะขาดทักษะในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ขาดทัก ษะการสื่อสารทั้ง ด้านภาษา ไอที
การคิดวิเคราะห์ ขาดคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ในการทางานเป็นทีม ความตรงต่อเวลา ความอดทน ความภั กดีต่อ
องค์การ เรียกได้ว่าพัฒนาผู้เ รียนที่จะตรงกับความต้องการของผู้ใช้ผลผลิตของการจัดการอาชีวศึกษาต้องพัฒนา
ทั้งด้านคุณภาพและคุณธรรม (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ , 2555) การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษแรก
(พ.ศ. 2542-2551) อาจจะยังไม่สง่ ผลประกอบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วสภาพปัญหาการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวะศึกษาจึงดูเหมือนทวีความรุนแรงมากขึ้น
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อกนิษฐ์ คลังแสง, 2558) การเตรียมกาลังคนในระบบทวิภาคีของไทย
พบว่า ส่วนใหญ่ยังจากัดอยู่ในบริบทของการศึกษาในระบบ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษายังไม่ครอบคลุมประชาชน
ทุกกลุ่มในสังคมตามอุดมคติของการอาชีวศึกษาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ตกงานและทุพพลภาพ
แม้ ว่า ผู้ บริ หารสถานศึ กษาและผู้บ ริห ารระดับ นโยบายการอาชีว ศึก ษาไทยจะตระหนั ก ถึ งความส าคั ญของการ
ขับเคลื่อนการอาชีวศึกษานอกระบบที่ครอบคลุมประชาชนทุก กลุ่ม แต่การดาเนินการยังขาดทิศทางและเป้าหมายที่
จัดเจน (ภูวเรศ อับดุลสตา และวรรณดี สุทธินรากร, 2561)
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา มีสถานศึกษาของรัฐบาลที่สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา จานวน 5 แห่ง ที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีสถานศึกษา
มีความจาเป็นจะต้องบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ด้านการผลิตกาลังคน ต้องสอดคล้องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน ในสถานประกอบการ จากการบริหาร
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การศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา
นั้นได้พบปัญหา ของความแตกต่างของระบบการบริหารงานของสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทาให้มาตรฐาน
ด้านคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาไม่ตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ สถานประกอบการเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาผู้เรียนที่สาคัญ การเรียนแบบโรงเรียนโรงงานจะประสบความสาเร็จได้จะต้องทาให้ทั้งสถานประกอบการและ
สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่ผู้วิจัยเองมีส่วนรับผิดชอบในงานบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ผู้วจิ ัยเล็งเห็น และสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาใน
สัง กัดสานัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัง หวัดพะเยา และศึก ษาปัญหาการบริหารการศึกษาอาชีวศึก ษา
ระบบทวิ ภ าคีข องสถานศึก ษาในสัง กัด สานัก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา จั ง หวัด พะเยาโดยสามารถน า
ผลการวิจัย ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อ ศึก ษาสภาพการบริ หารการศึก ษาอาชี วศึ ก ษา ระบบทวิภ าคี ของสถานศึ ก ษาในสัง กั ด สานัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา
2. เพื่อ ศึก ษาปัญ หาและแนวทางการแก้ ไ ขปัญหา การบริห ารการศึก ษาอาชี วศึ ก ษา ระบบทวิภ าคี ของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษามุ่งศึกษาภายใต้ขอบเขตตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังต่อไปนี้
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ของการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีคือ 1. ด้านคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
2. ด้านด้านหลัก สูต ร 3. ด้ านความร่ว มมือ ระหว่างสถานศึ ก ษากั บสถานประกอบการ และ 4. ด้า นการวัด และ
ประเมินผล

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
การวิจั ยครั้ง นี้ใ ช้ป ระชากรทั้ง หมดในการวิจั ย คือ สถานศึก ษาในสัง กั ดสานัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา มีจานวน 5 แห่ง โดยมีผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ครูผู้สอนในสถานศึกษา จานวน 241 คน
ครูฝึกในสถานประกอบการจานวน 40 คนที่สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัด
พะเยา ส่งไปฝึกอาชีพ รวมจานวน 281 คน
เครื่องมือที่ใช้ดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา มี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว ลักษณะของคาถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ( Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ย วกับ การบริห ารการศึก ษาอาชีว ศึก ษา ระบบทวิภ าคี ของสถานศึก ษาในสัง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยาจานวน 5 แห่ง ลัก ษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ Likert กาหนดค่าน้าหนักการประเมินค่า ดังนี้
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น้อยที่สุด
มีค่าเท่ากับ
1
น้อย
มีค่าเท่ากับ
2
ปานกลาง
มีค่าเท่ากับ
3
มาก
มีค่าเท่ากับ
4
มากที่สุด
มีค่าเท่ากับ
5
โดยสอบถามใน 4 ด้าน คือ 1. ด้านคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา 2. ด้านด้านหลักสูตร 3. ด้านความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ และ 4. ด้านการวัดและประเมินผล
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเป็นแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open Ended) ให้ผู้ต อบแบบสอบถาม แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีและปัญหาการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
การสร้างเครื่องมือการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีเ้ ป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วจิ ัยได้ศึกษาแนวทางและสร้างขึน้ เอง โดยมี
ลาดับขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1. ศึ ก ษาเอกสาร ต าราและงานวิจั ย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บการบริ ห ารจั ด การอาชี ว ศึก ษา ระบบทวิ ภ าคี ข อง
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยาเพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการตั้งคาถาม
2. ก าหนดขอบเขตในการสร้ า งเครื่ อ งมื อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ป ระกอบด้ ว ย 4 ด้ า น ได้ แ ก่
1.ด้านคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา 2.ด้านด้านหลักสูตร 3.ด้านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
และ 4. ด้านการวัดและประเมินผล
3. ตรวจสอบความถูกต้อง ได้แก่
3.1 ตรวจสอบด้วยตนเอง เกี่ยวกับความถูกต้อง ครอบคลุม การใช้ภาษาที่ชัดเจน ไม่คลุมเครือ แล้ว
ปรับปรุงแก้ไข ก่อนเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาและความเห็นชอบ
3.2 เสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คนตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) และตรง
ตามวัตถุประสงค์ (objective Validity)
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะให้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้
คะแนน +1 = เห็นด้วยว่าข้อคาถามนั้นเป็นไปตามข้อประเมินที่ตอ้ งการวัด
คะแนน 0 = ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นเป็นไปตามข้อประเมินที่ตอ้ งการวัดหรือไม่
คะแนน -1 = เห็นด้วยว่าข้อคาถามนั้นไม่เป็นไปตามข้อประเมินที่ตอ้ งการวัด
เลือกข้อคาถามที่มีค่า ขอบแบบสอบถามได้รับการประเมินความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3ท่านมี
ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งถือว่าข้อคาถามที่อยู่ในเกณฑ์มีความตรงเชิงเนื้อหา สามารถนาไปใช้ได้
3.3 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้
กั บ กลุ่ ม ที่ มี ลัก ษณะคล้ า ยกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 30 คน จากสถานศึ ก ษาของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดแพร่ เพื่อวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
coefficient) ของ ค่าความเชือ่ มั่นที่ยอมรับได้คือ 0.84
3.4 นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้วจัดทาเครื่องมือฉบับสมบูรณ์
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ผลการศึกษา
การวิ จัย ครั้ ง นี้ ใ ช้ ประชากรทั้ ง หมดในการวิ จั ย คื อ สถานศึก ษาในสั ง กั ด ส านัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา มีจานวน 5 แห่ง โดยมีผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ครูผู้สอนในสถานศึกษา จานวน 241 คน
ครูฝึกในสถานประกอบการจานวน 40 คนที่สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัด
พะเยาส่งไปฝึกอาชีพ รวมจานวน 281 คน โดยผู้วิจัยได้เก็บแบบสอบถามคืนมาได้จานวน 238 คิดเป็นร้อยละ 84
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานศึกษาสภาพการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวั ดพะเยา ในรายด้าน 1.ด้านคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา2.ด้าน
หลักสูตร3.ด้านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 4.ด้านการวัดและประเมินผล
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
ใน 4 ด้าน
สรุปผลรายด้าน

ระดับ

อันดับ

μ

N (238)
σ

1. ด้านด้านคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา

3.57

0.49

มาก

4

2.ด้านหลักสูตร

3.60

0.41

มาก

3

3.ด้านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ
4. ด้านการวัดและประเมินผล

3.93

0.29

มาก

2

4.00
3.77

0.37
0.22

มาก
มาก

1

รวมเฉลี่ย

จากตาราง 1 พบว่า การบริหารการศึกษาอาชีวศึก ษา ระบบทวิภ าคี ขอสถานศึกษาในสังกั ดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา เมื่อพิจารณาภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”โดยพิจารณารายข้อพบว่า
ด้านที่มีอันดับเฉลี่ย มากที่สุดได้แก่ด้านการวัดและประเมินผล (μ=4.00,σ=0.37) รองลงมาได้แก่ด้านความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ (μ=3.93,σ=0.29) และด้านหลักสูตร (μ=3.60,σ=0.41)
ค่า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานศึก ษาปั ญหาการบริ ห ารการศึก ษาอาชี ว ศึ ก ษา ระบบทวิ ภ าคี ของ
สถานศึกษาในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัง หวัดพะเยา ในรายด้าน 1. ด้านคุณภาพผู้สาเร็จ
การศึก ษา 2. ด้า นหลัก สูตร 3. ด้ านความร่วมมือระหว่างสถานศึก ษากั บสถานประกอบการ 4. ด้ านการวัดและ
ประเมินผล

- Proceedings -

295

ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานศึกษาปัญหาการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ใน 4 ด้าน
สรุปผลรายด้าน
ด้านคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา

N (238)
μ
σ
3.39
0.26

ระดับ

อันดับ

ปานกลาง

3

ด้านหลักสูตร

3.55

0.30

มาก

1

ด้านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ
ด้านการวัดและประเมินผล
รวมเฉลี่ย

3.44

0.36

ปานกลาง

2

3.29
3.41

0.30
0.10

ปานกลาง
ปานกลาง

4

จากตาราง 2 พบว่า ศึกษาปัญหาการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยาเมื่อพิจารณาภาพรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดยพิจารณา
รายข้อพบว่าด้านที่มีปัญหาอันดับเฉลี่ย ด้านหลัก สูตร (μ=3.93,σ=0.29) รองลงมาได้แก่ด้านด้านความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ (μ=3.93,σ=0.29) และด้านคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา (μ3.39,σ=0.26)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเ คราะห์ข้อมูลทั่วไปพบว่า ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เ ป็น เพศชายจานวน 157 คน
คิดเป็นร้อยละ 65.90 และมีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.50 มีประสบการณ์ในการทางาน 3-5ปี คิดเป็น
ร้อยละ 30.30 ระดับการศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 45.40 ตาแหน่งในการปฏิบัติงาน ครูผู้สอนคิดเป็นร้อยละ
85.30 ครูฝึกในสถานประกอบการคิดเป็นร้อยละ14.70
2. ผลการศึกษาสภาพการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึ กษา จัง หวัดพะเยา พบว่า สภาพการบริหารการศึก ษาอาชี วศึก ษา ระบบทวิภ าคีของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” โดยแบ่ง
ออกเป็น4ด้าน ดังนี้
2.1 ด้า นคุ ณ ภาพผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา โดยภาพรวมมี ส ภาพการบริห ารจั ด อยู่ ใ นระดั บ “มาก” เมื่ อ
พิจารณารายข้อพบว่า การจัดการอาชีวศึกษาของผู้ที่สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สามารถนาความรู้ ที่
ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ตรงความต้องการของสถานประกอบการมีสภาพในการบริหาร มาก รองลงมาคือ ผู้ที่
สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคี มีสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละสาขาในแต่ละ
ระดับ และสภาพการบริหารที่น้อยที่สุดคือ สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนโดยมีผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามกาหนด เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.2 ด้านหลักสูตร โดยภาพรวมมีสภาพการบริหารจัดอยู่ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
สถานประกอบการและสถานศึกษามีการนาเอาเนื้อหาให้การเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ในเหมาะสมกับสภาวะ การ
ทางานในปัจจุบัน มาก รองลงมาคือ มีการจัดการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบ
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ทวิภ าคีร่วมกั บสถานประกอบการ และสภาพการบริหารที่น้อยที่สุดคือ มีก ารประเมินและพัฒนาหลัก สูตรอย่าง
ต่อเนื่องตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.3 ด้านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยภาพรวมมีสภาพการบริหารจัด อยู่
ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการจัดการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ
กับสถานศึกษาตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มากที่สุด รองลงมาคือ มีการจัดการโดยจัดให้มีผู้
ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานประกอบการ และสภาพการบริหารน้อยที่สุดคือ การฝึก
อาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต้องมีครูฝึกหนึ่งคนต่อผู้เรียนไม่เกิน10 คน ระดับ
ปริญญาตรี ต้องมีครูฝึกหนึ่งคน ต่อผู้เรียนไม่เกิน8 คนตรงตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.4 ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมมีสภาพการบริหารจัดอยู่ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า มีการแจ้งผลการประเมินแก่ผู้เรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ มากที่สุด รองลงมาคือมีมาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในการวัดและประเมินผลในด้าน ทักษะร่วมกับสถานประกอบการ และสภาพการ
บริหารน้อยที่สุด คือมีการบริหารจัดการให้ครูนิเทศไปนิเทศในสถานประกอบการแห่งละไม่นอ้ ยกว่า3ครั้งต่อภาคเรียน
3. ผลการศึกษาปัญหาการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีว ศึกษา จัง หวั ดพะเยา พบว่า ปัญหาการบริหารการศึก ษาอาชีว ศึก ษา ระบบทวิภ าคีของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดย
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
3.1 ด้านคุณ ภาพผู้สาเร็จการศึก ษา โดยภาพรวมมี ปัญหาการบริหารอยู่ในระดับ “ปานกลาง” เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมตามกาหนด เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มาก รองลงมาคือจากการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีส่งผลผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาหรือหน่วยงาน
ภายนอก และปัญหาการบริหารน้อยที่สุดคือ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีคุณภาพได้รับการยอมรับ
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3.2 ด้านหลักสูตร โดยภาพรวมมีปัญหาการบริหารอยู่ในระดับ“มาก” เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการ
ประเมินและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มากที่สุด รองลงมาคือ
สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการจัดการวิเคราะห์หลักสูตรร่วมกัน และปัญหาการบริหารน้อยที่สุดคือ มีการ
จัดการความเหมาะสมของจานวนชั่วโมงในการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3.3 ด้านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยภาพรวมมีปัญหาการบริหารอยู่ใน
ระดับ“ปานกลาง”เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการบริหารจัดทาแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพและแผนการนิเทศ
ร่วมกับสถานศึกษาตลอดหลักสูตร มาก รองลงมาคือ สถานศึก ษาและสถานประกอบการมีการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีให้กับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง และปัญหาการบริหารน้อยที่สุด
คือ มีก ารจัดการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกั บสถานศึก ษาตามมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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3.4 ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมมีปัญหาการบริหารอยู่ในระดับ “ปานกลาง”เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า มีการบริหารจัดการให้ครูนิเทศก์ไปนิเทศในสถานประกอบการแห่งละไม่นอ้ ยกว่า3ครั้งต่อภาคเรียน มาก
รองลงมาคือ มีการจัดสัมมนาผู้เรียนหลังจากเสร็จสิน้ การฝึกอาชีพตามมาตรฐานการจัดการ และปัญหาการบริหาร
น้อยที่สุดคือ มีมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในการวัดและประเมินผลในด้าน ทักษะร่วมกั บสถาน
ประกอบการ

สรุปผลและอภิปรายผล
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการศึก ษาอาชีวศึก ษา ระบบทวิภ าคีของสถานศึก ษาในสัง กั ดสานัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา
พบว่ า สภาพการบริ ห ารการศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา ระบบทวิ ภ าคี ข องสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” ส่วนการวิเคราะห์ในรายด้าน พบว่า
ทุก ข้ อยู่ ใ นระดับ มาก ด้านการวั ดและประเมินผล ด้า นความร่ วมมือระหว่า งสถานศึ ก ษากั บ สถานประกอบการ
ด้านหลักสูตร ด้านคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา ตามลาดับ ทั้งนีเ้ นื่องมาจาก ทางสถานศึกษาและสถานประกอบการได้
ยึดระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด และพรบ.อาชีวศึกษา (2551) มีการจัดการตามคู่มือการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี โดยการจัดการสามารถกาหนดเกณฑ์ร่วมกับสถานประกอบการได้เช่นการให้คะแนนด้านการวัดและ
ประเมิ น ผล การวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หา ด้ า นความรู้ ด้ า นทั ก ษะ และด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ทั้ ง นี้
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเ ป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่างสถานศึก ษาและสถานประกอบการ
ทาให้สถานศึกษาสามารถทาข้อตกลงร่วมกับสถานประกอบการได้ในทุก ด้าน ซึ่ง สอดคล้องกับ นงนุช เพชรชนะ
(2557) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน
มีวัตถุประสงค์เ พื่อประเมินการบริหารจัดการอาชีวศึก ษาระบบทวิภาคีของผู้บริหาร ศึกษาระดับการปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของครูและครูฝึก และศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารมีความเห็นว่า การบริหารจัดการ โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านคุณภาพผู้เรียน
และผู้สาเร็จการศึกษา ด้านด้านหลักสูตร ด้านคุณภาพความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ และ
ด้านคุณ ภาพการบริ หารจัดการ ตามล าดับ ครู และครูฝึ ก มีความเห็นว่า การปฏิบัติ ใ นการจัด การเรีย นการสอน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อยได้ดังนี้ ด้านคุณภาพผู้เรียน
และผู้สาเร็จการศึกษา ด้านด้านหลั กสูตร ด้านคุณ ภาพความร่วมมือระหว่างสถานศึก ษากั บสถานประกอบการ
ด้านคุณ ภาพการบริหารจัดการ ส่วนผู้เ รียนมีความพึง พอใจต่อการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ใ นระดับมาก
ได้ดังนี้ ด้านคุณภาพความร่วมมือระหว่ างสถานศึกษากั บสถานประกอบการ ด้านด้านหลัก สูตร ด้านคุณภาพการ
บริหารจัดการ และด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา และสอดคล้องกับ กฤติกา ไหวพริบ (2560) ได้ศกึ ษา
งานวิ จั ย เรื่ อ ง การบริ ห ารการศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี โรงเรี ย นป้ อ มนาคราชสวาทยานนท์ จั ง หวั ดสมุ ท รปราการ
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารการศึกษาระบบทวิภาคี โรงเรียนป้อมนาคราชสวาท
ยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษาระบบทวิภาคี โรงเรียน
ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อเสนอแนวทางการปรั บปรุงแก้ไขสภาพปัญหาการบริหาร
การศึกษาระบบทวิภาคี โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอนในสถานศึกษาครูฝึกในสถานประกอบการและนักเรียนมีความคิดเห็น
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ต่อการบริหารการศึกษาระบบทวิภาคี โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการ
วัดและประเมินผล ด้านหลักสูตร ตามลาดับ ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
2. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไ ขปัญหา การบริหารการศึกษาอาชีวศึก ษา ระบบทวิภ าคีของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา
พบว่าสภาพปัญหาการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ส่วนการวิเคราะห์ในรายด้านพบว่าทุกข้อยู่ใ น
ระดับปานกลาง ด้านวัดผล ด้านคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา ด้านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบ
การ ส่วนด้านที่มีปัญหาสภาพการบริหารมากที่สุดคือ ด้านหลักสูตรซึ่งอยู่ในระดับ มาก หากพิจารณารายข้อของแต่
ละด้านจะพบว่าที่ร ะดับปัญหามากที่สุดคือ ด้านผู้เ รียนสถานศึก ษาและสถานประกอบการมีก ารจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามกาหนด เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีทั้ง นี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาจะต้อ งมีกิจกรรมในการพัฒนาผู้เ รียนให้ครบ ทั้ง ด้ านความรู้ ทัก ษะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งผู้เรียนที่ฝึกอาชีพที่สถานประกอบการจะขาดการเข้าร่วมกิจกรรมในบาง ด้านหลักสูตร
มีก ารประเมิ นและพั ฒ นาหลั กสู ต รอย่ างต่ อเนื่ อ งตามมาตรฐานการจั ด การอาชี วศึ ก ษาระบบทวิภ าคี ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องมาจากการเรียนการสอนในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จะต้องมีหลักสูตรที่ทันสมัยให้ทันต่อยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้น
จะต้องมีการประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการเพื่อทันต่อการพัฒนาทางวิชาชีพ ด้าน
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการมีก ารบริหารจัดทาแผนการเรียน แผนการฝึก อาชีพ และ
แผนการนิเทศร่วมกับสถานศึกษาตลอดหลักสูตร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทางสถานประกอบการและสถานศึกษาขาด
การจัดทาแผนฝึกอาชีพและแผนการเรียนด้วยกันด้วยเพราะว่าสถานประกอบการยังไม่เข้าใจถึงเกณฑ์และวิธีการใน
การจัดทาและทางสถานประกอบการไม่มีความพร้อมของบุคคลากรที่จะดูแลทางด้านนี้โดยตรง ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล และประเมินผล ครูผู้สอนไม่สามารถไปนิเทศตามเกณฑ์3ครั้งในหนึ่งภาคเรียนได้ ทั้งนี้เพราะว่านักศึกษาที่
ออกฝึกอาชีพที่สถานประกอบการมีจานวนมากและมีสถานประกอบการที่หลากหลาย การออกนิเทศในแต่ ละครั้งใช้
เวลาค่อนข้างมาก ซึ่งครูผู้สอนเองมีภาระงานเกินทาให้จานวนครั้งที่ออกนิเทศสถานประกอบการไม่ครบตามเกณฑ์ที่
กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับ นวลอนงค์ ธรรมเจริญ (2558) ได้ศกึ ษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโรงเรียนในโรงงานแบบบูร ณาการ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโรงเรียนในโรงงานแบบบูรณาการ และ พัฒนาและ
ประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโรงเรียนในโรงงานแบบบูรณาการ
โดยมีผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภ าคีโ รงเรียนในโรงงานแบบบู ร ณาการที่ พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย ด้านความร่วมมือ และการจัดองค์ก ร ด้า น
หลักสูตร ด้านบุคลากร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดสิ่งอานวยความสะดวกและด้านงบประมาณ ผล
การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ารูปแบบและองค์ประกอบทุกรายการมีความเหมาะสม
มากที่สุด 2. ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมตามรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีโ รงเรียนในโรงงานแบบบูรณาการ ประกอบด้วย 1) คู่ มือการบริหารจัดการอาชีวศึก ษาระบบทวิภาคี
โรงเรียนในโรงงานแบบบูรณาการ 2) หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสอนงานโดยมีวัตถุประสงค์เ พื่อให้ผู้เ ข้ารับการ
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโรงเรียนในโรงงาน และเพื่อให้
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ และยังสอดคล้องกับ
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ประภาส เกตุไทย (2556) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใ น
วิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อ ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัด
อาชีวศึก ษาระบบทวิภาคี และปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการจัดอาชีวศึก ษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่ม
ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง ศึ ก ษาปั ญ หาและความต้ อ งการเกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ใ น
วิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่ าง พัฒนากลยุทธ์การบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยเทคนิค
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง และการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
รวมถึงการประเมินกลยุทธ นั้นผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ปฏิ บัติมาก
ได้แก่ ด้านการวางแผน เช่น มีการกาหนดรายละเอียดแผนงานด้านการจัดสรรทรัพยากรและอุปกรณ์ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และด้านการนา มีการบริหารงานบุคลากรด้านการจัดอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคีได้เหมาะสม
ทาให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการดาเนินงาน ส่วนปัญหาการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบว่า ปัญหา
เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการ
และสถาบันอื่น ด้านการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ด้านครูผู้สอน ด้านสังคม ด้านผู้บริหาร ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมือง และด้านวัสดุอุปกรณ์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ .01 2) มี ปั ญ หาและความต้ อ งการเกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ใ น
วิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ปัญหาที่พบมาก ได้แก่ การนิเทศการศึก ษา สถานประกอบการส่วนใหญ่ เห็น
ว่าไม่มีการวางระบบและวิธีการในการนิเทศการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ส่วนความ
ต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้าน
การวัดผลและประเมินผล
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ได้กรุณาให้คาปรึกษาแนะนาดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขอันเป็นประโยชน์ในการ
วิจัยครั้งนี้ดว้ ยดีตลอดมา
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย ดร.สุนทร คล้ายอ่า ดร. ณัฐวิทย์ มุงเมือง นายสมปอง พูลเพิ่ม ที่
กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งทางด้านภาษา เนื้อหา ระเบียบวิธี
และเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย ช่วยแนะนา แก้ไขให้สมบูรณ์และสาเร็จได้ด้วยดี
ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาที่ได้
ให้ความอนุเคราะห์ และอนุญาตให้คณะครู ขอขอบคุณผู้จัดการครูฝึกสถานประกอบการ เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตอบ
แบบสอบถามและได้ช่ว ยเก็ บรวบรวมข้อ มูลละจัด ส่ง คื นให้ผู้ วิจัย ขอขอบคุ ณ ผู้มี ส่วนเกี่ย วข้อ งทุก ท่านที่ใ ห้ ความ
ช่วยเหลือและเป็นกาลังใจ จนทาให้งานวิจัยแล้วเสร็จได้ด้วยดี
นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ ประสิทธิ์ประสาทวิชา ครอบครัว และเพื่อนๆ ที่
ส่งเสริมสนับสนุนและกาลังใจให้งานวิจัยสาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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การมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามกระบวนการ การ
บริหารงานวงจรเดมมิง่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
Participation and Support Process Management Administration Deming Cycle
of The Child Development Centers Under The Local Administrative
Organization, Thoeng District, Chiang Rai Province
สร้อยทิพย์ คาดี1* และ ธารารัตน์ มาลัยเถาว์2
Soytip Khamdee1* and Thararat Malaitao2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ตาม
กระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศึกษาปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการ
บริหารจัดการ การมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามกระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
คือ ผู้บ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี นายก อบต. รองนายก อบต.)
ผู้บริหาร (ปลัด รองปลัด) ผู้อานวยการกองการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ประธานคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จานวน
140 คน เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires)เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปิด (Open-ended question) สถิติที่ใช้ใ น
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลการวิจัย พบว่า 1) การมีส่วนร่วมและส่ง เสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามกระบวนการ การ
บริหารงานวงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าด้านที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการวางแผน (Plan) รองลงมา
คือ ด้านการปรับปรุง ดาเนินงานอย่างเหมาะสม (Action) ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) และน้อยที่สุดคือด้านการ
ตรวจสอบ (Check) 2) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไ ขปัญหาการมีส่วนร่วมและส่ง เสริม สนับสนุนการบริหาร
จัดการ ตามกระบวนการ การบริห ารงาน วงจรเดมมิ่ ง ของศูน ย์พัฒ นาเด็ ก เล็ ก ในบริ บทการทางานของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า พบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่พ บมากที่สุดอยู่ใ นด้านการปรับปรุง ดาเนินงานอย่าง
เหมาะสม (Action) รองลงมาคือด้านการวางแผน (Plan) ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) และด้านการตรวจสอบ (Check)
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คาสาคัญ: การมีสว่ นร่วมและส่งเสริมสนับสนุน, กระบวนการการบริหารงานวงจรเดมมิ่ง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Abstract
The Status Quo and expected condition for study the level of participation and support process
management, administration Deming cycle and Study the problems and suggestions for management. The
participation and support process management, administration Deming cycle. The Child Development Center Under
the local government, entertainment district, Chiang Rai Province The population of the sample used in the study
is the administrators of the local government organization, administrators, director of the education division Head
of Child Development Center, Teacher, Chairman of the Executive Committee, Child Development Center Of the
Child Development Center Under the local administrative organization, Thoeng District, Chiang Rai Province, The
population of this research was 140.Tools used in this research Is a 5 level rating scale questionnaire and openended questionnaires. Statistics used in data analysis were percentage, mean and standard deviation.
The study indicated that (1) Participation and support process management administration Deming cycle
of the child development centers under the local administrative organization, Thoeng District, Chiang Rai Province,
At the highest level, the item was found the highest is the planning (Plan), followed by the upgrade. Around cook
operation properly (Action) the execution (Do) and the least is the check (Check) 2) problems and suggestions in
solving problems Find the participation and support management by process management เดมมิ่ ง cycle of child
development center in the context. Work of the respondents indicated that the found problems and suggestions,
the most common is the improved operation properly (Action). The planning (Plan) the execution (Do) and
monitoring (Check).
Keywords: Participation and support, Administration Deming cycle, The child development centers

บทนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานที่ ที่ให้การอบรมเลีย้ งดูเด็กชายและเด็กหญิง
อายุ 2 – 5 ปี อย่างถูกวิธีและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก ปฐมวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา และเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ถ่ายโอนให้อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึด
การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม รวมถึง ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุก ภาคส่วนในสัง คมเข้ามามีส่วนร่วมและส่ง เสริม
สนับสนุนในทุกด้าน
ตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2559 ในมาตรฐานที่ 5
ด้านการมีสว่ นร่วมและส่งเสริมสนับสนุน ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อ
เป็นการระดมความร่วมมือทั้ง ทรัพยากรและการลงทุนทางสังคม ที่มีอยู่ใ ห้เ กิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็ก โดยกระบวนการบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่ วมเป็นการระดมสรรพกาลัง จากทุกภาคส่วน ของ
สังคมภายใต้ทักษะการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและ หัวหน้า
ส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก เพื่อ
เสริ ม สร้า งความสั ม พั นธ์ กับ ทุก ภาคส่ วนเพื่ อส่ ง เสริ ม สนับสนุน การจั ดการศึก ษาของศู นย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ก ให้ เ ป็ น
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สถานศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานที่ 5 ด้านการมี
ส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน มีด้านย่อยๆ ดังนี้ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านอาคารสถานที่ 3) ด้านงบประมาณ 4) ด้าน
บุคลากร 5) ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 6) ด้านการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกเหนือจากการให้การอบรม
เลีย้ งดู การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 7) การส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จากครอบครัว ชุมชน และภาคส่วนของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 มาตรา 58 ให้มีการ
ระดมทรัพยากรและการลงทุน ด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทั้ งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคม
อื่น และต่างประเทศ มาใช้ในการจัดการศึกษา (มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น, 2559)
ทั้งนี้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร ผู้อานวยการกองการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครู ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการที่จะบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโดยมีกระบวนการต่างๆที่จะทาให้เกิดการพัฒนาและสร้างความสั มพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น ให้ผู้ปกครอง ชุมชน
และทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กซึ่งเป็นผู้แทนชุมชนทั้งยังมี ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ นการศึกษา เข้ามา
มีบทบาทในการบริหารจัดการร่วมกัน ดัง นั้นเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร ผู้อานวยการกองการศึ กษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครู คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จึ ง จ าเป็น ที่ จ ะต้ อ งมี เ ทคนิค กระบวนการในการบริ ห ารเพื่ อ ให้
สถานศึกษาไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วจิ ัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมและส่งเสริม
สนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการใช้กระบวนการ การบริหารงาน วงจรเดม
มิ่ง (Demming cycle) หรือวงจร PDCA ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกัน โดยเริ่มจาก (P)การวางแผนและกาหนดเป้าหมายร่วมกันของทุกฝ่ายในการ
ดาเนินการในด้านต่างๆ (D) มีการปฏิบัติตามแผนที่ตั้งไว้ โดยมีก ารปฏิบัติหรือส่ง เสริม สนับสนุนให้ก ารปฏิบัตินั้น
ประสบผลส าเร็ จ (C) จากนั้ นทาการตรวจสอบว่า ดาเนินการไปแล้วมี ข้อดี ข้อเสียหรื อข้อ ผิดพลาดประการใดที่
จาเป็นต้องแก้ไขหรือไม่ (A) หากมีข้อผิดพลาดต้องดาเนินการวางแผนเพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป ซึ่งทั้งหมดนีจ้ ะมีรูปแบบ
เป็นวงจรที่วนต่อกันโดยไม่ส้ินสุด ทั้งนีก้ รมวิชาการ อธิบายถึงวงจรคุณภาพกับการบริหารจัดการสถานศึกษา ว่าเป็น
กระบวนการหนึ่ง ซึ่งนิยมนามาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่แสดงการทางานที่สมบูรณ์เป็นระบบ โดยเริ่มจาก
การก าหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานของสถานศึก ษา แล้ววางแผน (P) เพื่อนาไปสู่เ ป้าหมายที่ก าหนด จากนั้นจึง
ดาเนินการตามแผน (D) ในขณะที่ดาเนินการก็ทาการตรวจสอบ (C) ว่าดาเนินการไปแล้ว จะนาไปสู่เป้าหมายหรือไม่
เพียงใด แล้วนาผลการตรวจสอบมาใช้แก้ไขปรับปรุง (A) เพื่อวางแผน ดาเนินงานให้ดีขึ้นต่อไป ซึ่งการดาเนินการ
ดังกล่าวจะต้องทาให้เป็นวงจรตลอดเวลา (กรมวิชาการ, 2545:20)
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา พบว่ายัง มี
ปัญหาหลาย ประการ เช่น ไม่มีความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ และ ข้อจากัดอื่นๆ ในด้านการบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม ตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและ
การสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่งผลให้เด็กมีระดับ พัฒนาการที่ล่าช้า รวมถึงเชาว์ปัญญาที่มีแนวโน้มลดลงอย่าง ต่อเนื่องโดยเฉพาะ
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ในกลุ่ม เด็ก ที่ อยู่ใ นชนบท จากผลส ารวจ ประเมินพั ฒนาการของเด็ก ปฐมวัย ไทยหลายครั้ง ที่ ผ่านมาสรุป ได้ว่ า
ประมาณ 1 ใน 5 ของเด็ก ในช่ วงอายุ 3-5 ปีแ รก จะมีร ะดับ พั ฒนาการที่ส งสัยล่ าช้า หรือ ค่อนข้ างล่า ช้า มี ร ะดั บ
สติปัญญาต่า กว่าเกณฑ์ และนอกจากนี้ยังพบว่าพัฒนาการด้านอารมณ์และ สังคมของเด็กไทยจะอ่อนด้านสมาธิ
ความอดทนและความคิด สร้างสรรค์ ซึ่งความสามารถในด้านอารมณ์และสังคมนั้น จะมี ผลต่อการเรียนรู้ในโรงเรียน
และผลสัมฤทธิ์ในการเรียน และ ความสาเร็จของชีวิตในอนาคต (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. 2551)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยผู้วิจัยสนใจศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ
การมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย โดยผ่านกระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง เพื่อให้การดาเนินการ เป็นตามมาตรฐานการ
ดาเนินงาน มาตรฐานด้านที่ 5 การมีสว่ นร่วมและส่งเสริมสนับสนุนต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ตาม
กระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สังกั ดองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเทิง
จัง หวัดเชียงราย (2) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมและส่ง เส ริม
สนับสนุนการบริหารจัดการ ตามกระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัง กัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

วิธีวิทยาการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึ กษาระดับ การมีส่ว นร่ว มและส่ง เสริม สนับ สนุน การบริห ารจัด การ ตามกระบวนการ
การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ซึ่งกระบวนการ การบริหารงาน วงจรเดมมิ่ง แบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ 1.ด้านการวางแผน (Plan) 2.ด้านการปฏิบัติตาม
แผน (Do) 3.ด้ า นการตรวจสอบ (Check) 4.ด้ า นการปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานอย่ า งเหมาะสม (Action) โดยใช้
แบบสอบถามจาก ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี นายก อบต. รองนายก
อบต.) จานวน 12 คน ผู้บริหาร (ปลัด รองปลัด) จานวน 12 คน ผู้อานวยการกองการศึกษา จานวน 12 คน หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็ กเล็ก จานวน 26 คน ครู จานวน 52 คน ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จานวน
26 คน รวมทั้งสิ้น 140 คน
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วมและส่ง เสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการ ตามกระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สังกั ดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย วิเคราะห์โดยเนื้อหา
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ผลการศึกษา
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริห าร
จัด การ ตามกระบวนการ การบริ ห ารงานวงจรเดมมิ่ง ของศูน ย์ พัฒ นาเด็ก เล็ก สัง กัด องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้านการวางแผน (Plan)
ด้านการวางแผน (Plan)
(n = 140)
แปลผล อันดับ
ที่
(𝐱̅) S.D.
ด้านวิชาการ
1.ท่านมีสว่ นร่วมในวางแผนจัดทาแผนสามปี การจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา โครงการและกิจกรรมพัฒนาต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด้านอาคารสถานที่
2.ท่านมีสว่ นร่วมวางแผนในการบริหารจัดการโครงการเพื่อต่อเติม
อาคารและการบริหารอาคารสถานที่เพื่อให้เพียงพอต่อจานวนผู้เรียน
ด้านงบประมาณ
3.ท่านมีสว่ นร่วมในการพิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการและ
งบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด้านบุคลากร
4.ท่านมีสว่ นร่วมวางแผนในการบริหารจัดการอัตรากาลัง คัดเลือก
จัดสรร บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เพียงพอต่อการพัฒนาผู้เรียน
ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
5.ท่านมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการในส่วนของการออกแบบกิจกรรม
และรูปแบบการเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ปกครอง ชุมชน รวมถึง
หน่วยงานอื่นๆ
ด้านการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6.ท่านมีสว่ นร่วมวางแผนการบริหารจัดการในส่วนของการให้บริการใน
รูปแบบอื่นๆแก่ครอบครัวชุมชน และท้องถิ่น เช่น ด้านวิชาการ
สารสนเทศและเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน รวมถึงการให้บริการ
สาธารณะ
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากภาคส่วนของ
สังคม
7.ท่านมีสว่ นร่วมวางแผนการบริหารจัดการ เพื่อขอรับการสนับสนุน
จากครอบครัว ชุมชน และภาคส่วนของสังคม เช่น การสนับสนุนวัสดุ
ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน การบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรม การ
สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อใช้ในงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รวม
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จากตาราง 1 การมีสว่ นร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามกระบวนการ การบริหารงาน วงจร
เดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้านการวางแผน (Plan)
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่ได้มีส่วนร่วม
และส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มากที่สุดคือด้านวิชาการ (x̅= 4.63 ) รองลงมาคือด้าน
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชน (x̅= 4.62) ด้ า นอาคารสถานที่ (x̅=4.50)ด้ า นการให้ บ ริ ก ารของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
(x̅= 4.49 ) ด้านงบประมาณ (x̅=4.43) ด้านบุคลากร (x̅=4.40) และน้อยที่สุดคือ ด้านการส่ง เสริม สนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจากภาคส่วนของสังคม (x̅=4.39)
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริห าร
จัด การ ตามกระบวนการ การบริ ห ารงานวงจรเดมมิ่ ง ของศูน ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ ก สัง กั ดองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do)
ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do)
(n = 140)
แปลผล อันดับ
ที่
(𝐱̅) S.D.
ด้านวิชาการ
4.41 .494
มาก
7
8. ท่านมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ ให้มี
การดาเนินการตามหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โครงการและกิจกรรมพัฒนาต่างๆ
ตามแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สู่การปฏิบัติ
ด้านอาคารสถานที่
มาก
4
9. ท่านมีสว่ นร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ ในส่วนของ 4.49 .502
การดาเนินการเพื่อพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ภายในและภายนอกอาคาร
ด้านงบประมาณ
มาก
6
10. ท่านมีสว่ นร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ ในส่วนของ 4.46 .500
การระดมทรัพยากรและสนับสนุนการดาเนินการในด้านต่างๆ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ด้านบุคลากร
4.47 .501
มาก
5
11. ท่านมีสว่ นร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ เพื่อให้มี
บุคลากรทางการศึกษา ครู ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้เพียงพอต่อการพัฒนา
ผู้เรียน รวมถึงจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรทางการ
ศึกษา ครูและครูผู้ดูแลเด็ก
ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
4.63 .485 มากที่สุด
1
12. ท่านมีสว่ นร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ เพื่อให้
ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ
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ตาราง 2 (ต่อ)
ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do)
ด้านการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
13. ท่านมีสว่ นร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ เพื่อให้
สามารถการดาเนินการจัดทาแหล่งเรียนรู้ และให้บริการด้านอื่นๆ แก่
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากภาคส่วนของ
สังคม
14. ท่านมีสว่ นร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ ในส่วนของ
การดาเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อขอรับการสนับสนุน
จากครอบครัว ชุมชน และภาคส่วนของสังคม
รวม

(n = 140)
(𝐱̅) S.D.

แปลผล

อันดับ
ที่

4.58

.496

มากที่สุด

3

4.61

.490

มากที่สุด

2

4.52 .295

มากที่สุด

จากตาราง 2 การมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามกระบวนการ การบริหารงาน
วงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้านการปฏิบัติ
ตามแผน (Do) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้าน
ที่ได้มีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มากที่สุดคือด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
(x̅= 4.63) รองลงมาคือด้านการส่ง เสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จากภาคส่วนของสัง คม (x̅=4.61) ด้านการ
ให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (x̅= 4.58) ด้านอาคารสถานที่ (x̅=4.49) ด้านบุคลากร (x̅=4.47) ด้านงบประมาณ
(x̅=4.46) และน้อยที่สุดคือ ด้านวิชาการ (x̅= 4.1)
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริห าร
จัด การ ตามกระบวนการ การบริ ห ารงานวงจรเดมมิ่ ง ของศูน ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ ก สัง กั ดองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้านการตรวจสอบ (Check)
ด้านการตรวจสอบ (Check)
(n = 140)
แปลผล อันดับ
ที่
(𝐱̅) S.D.
ด้านวิชาการ
15. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการน าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา 4.54
แผนการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก
โครงการและกิ จกรรมพั ฒนาต่ างๆ ตามแผนพัฒนาการศึก ษาศูน ย์
พัฒนาเด็กเล็ก
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มากที่สุด
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ตาราง 3 (ต่อ)
ด้านการตรวจสอบ (Check)

(n = 140)

แปลผล

อันดับ
ที่

.499

มาก

4

ด้านงบประมาณ
17. ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบทรัพ ยากรที่ไ ด้จากการระดมทุน 4.49
ขอรับการสนับสนุนจากผู้ปกครองชุมชน และภาคส่วนของสังคม

.502

มาก

3

ด้านบุคลากร
18. ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินศักยภาพการทางาน 4.41
ของบุคลากรทางการศึกษา ครูและครูผู้ดูแลเด็ก ในด้านต่างๆ

.494

มาก

5

ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
19. ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในการดาเนินงานเพื่อให้ชุมชนมีสว่ นร่วมการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ

4.61

.489

มากที่สุด

1

4.32

.469

มาก

6

4.45

.499

มาก

4

4.46

.321

มาก

(𝐱̅)
ด้านอาคารสถานที่
16. ท่านมีส่ วนร่ วมในการตรวจสอบการดาเนิ นการในการก่ อสร้า ง 4.45
อาคารสถานที่และสิ่ง แวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร เพื่อความ
เรียบร้อยและมีความพร้อมในการใช้งาน

ด้านการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20. ท่านมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบติดตามการดาเนินงานเพื่อสร้าง
แหล่งเรียนรู้ และการให้บริการด้านอื่นๆ แก่ชุมชนและท้องถิ่น
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากภาคส่วนของ
สังคม
21. ท่านมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบประสิทธิผลที่ได้จากการขอรับการ
สนับสนุนด้านต่างๆ จากครอบครัว ชุมชน และภาคส่วนของสังคม
รวม

S.D.

จากตาราง 3 การมีสว่ นร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามกระบวนการ การบริหารงาน วงจร
เดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัง กัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้านการตรวจสอบ
(Check) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ได้มีส่วน
ร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มากที่สุดคือ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน (x̅= 4.61)
รองลงมาคือด้านวิชาการ (x̅= 4.54) ด้านงบประมาณ (x̅=4.49) ด้านอาคารสถานที่ (x̅=4.45 )และด้านการส่งเสริม
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากภาคส่วนของสัง คม (x̅=4.45) ด้านบุคลากร (x̅=4.41)และน้อยที่สุดคือ ด้านการ
ให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (x̅= 4. )
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ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่ว นร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริห ารจัดการ
ตามกระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้านการปรับปรุงการดาเนินงานอย่างเหมาะสม (Action)
ด้านการปรับปรุงการดาเนินงานอย่างเหมาะสม (Action)
(n = 140)
แปลผล อันดับ
ที่
(𝐱̅) S.D.
ด้านวิชาการ
22. ท่านมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาที่มาจากการใช้แผนสามปี
แผนปฏิบัติการ หลักสูตรสถานศึกษา โครงการและกิจกรรมพัฒนา
ต่างๆ เพื่อนาไปปรับปรุงต่อไป
ด้านอาคารสถานที่
23. ท่านมีส่วนร่วมในกระบวนการควบคุม การใช้ อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร
ด้านงบประมาณ
24. ท่านมีส่วนร่วมในการเพิ่ม หรือลดงบประมาณ เพื่อให้เ กิดความ
คุ้มค่าในการบริหารจัดการงบประมาณกับคุณภาพที่ได้รับ
ด้านบุคลากร
25. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการนาศักยภาพบุคลากร ครูและ
ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อนาความรู้มาพัฒนาศูนย์ฯ ในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม
และสามารถต่อยอดความรู้ตอ่ ไปได้ในอนาคต
ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
26. ท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน ที่จะทาให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน เพื่อการดาเนินงาน
ร่วมกันในอนาคต
ด้านการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
27. ท่านมีสว่ นร่วมในการแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพแหล่งเรียนรู้และการ
ให้บริการด้านอื่นๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน
และท้องถิ่น
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากภาคส่วนของ
สังคม
28. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม ให้ศู น ย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ก ได้ ทางาน
ร่วมกับครอบครัว ชุมชน และภาคส่วนของสังคม เพื่อสานการทางาน
ไปสู้เป้าหมายร่วมกัน
รวม
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4.48

.501

มาก

5

4.47

.501

มาก

6

4.82

.501

มากที่สุด

1

4.43

.497

มาก

7

4.51

.502

มากที่สุด

4

4.54

.500

มากที่สุด

3

4.59

.494

มากที่สุด

2

4.54

.531

มากที่สุด
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จากตาราง 4 การมีส่วนร่วมและส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ ตามกระบวนการ การบริหารงาน
วงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้านการปรับปรุง
การดาเนินงานอย่างเหมาะสม (Action) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยด้านที่ได้มีสว่ นร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มากที่สุดคือด้าน
งบประมาณ (x̅=4.82) รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากภาคส่วนของสังคม (x̅=4.59)
ด้านการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (x̅= 4.54) ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน (x̅= 4.51) ด้านวิชาการ (x̅= 4.48)
ด้านอาคารสถานที่ (x̅=4.47) และน้อยที่สุดคือด้านบุคลากร (x̅=4.43)
ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริห าร
จัด การ ตามกระบวนการ การบริ ห ารงานวงจรเดมมิ่ ง ของศูน ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ ก สัง กั ดองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม
(n = 140)
แปลผล
อันดับที่
ลาดับ การมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ
S.D.
(𝐱̅)
ที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามกระบวนการ การบริหารงาน
“วงจรเดมมิ่ง” (Demming cycle)
1
ด้านการวางแผน (Plan)
4.59 .332 มากที่สุด
1
2
ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do)
4.52 .295 มากที่สุด
3
3
ด้านการตรวจสอบ (Check)
4.46 .321
มาก
4
4
ด้านการปรับปรุงการดาเนินงานอย่างเหมาะสม (Action)
4.54 .531 มากที่สุด
2
จากตาราง 5 การมีส่วนร่วมและส่ง เสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามกระบวนการ การบริหารงาน
วงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าด้านที่มีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มากที่สุดคือ ด้านการวางแผน (Plan) (x̅= 4.59) รองลงมาคือ ด้านการปรับปรุงการดาเนินงานอย่างเหมาะสม
(Action) (x̅= 4.54) ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) (x̅= 4.52) และน้อยที่สุดคือด้านการตรวจสอบ (Check) (x̅= 4.54)

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามกระบวนการ การบริหารงาน
วงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัง กัดองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผู้ศึกษาได้นา
ประเด็นที่สาคัญมาอภิปราย ดังนี้
ด้านการวางแผน (Plan) จากการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ
ตามกระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านวิชาการ เนื่องด้วย
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดทาแผนสามปี การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการและกิจกรรมพัฒนาต่างๆ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งล้วนมาจากการมีส่วนร่วมในการให้คาแนะนาความต้องการจากผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งมี
การบูรณาการการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กให้เข้ากับบริ บทของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สานักงาน
ปฏิรูปการศึก ษา (2545) ได้กล่าวถึง บทบาทของชุม ชนในการที่เ ข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึก ษาที่ผู้ปกครอง
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ครอบครัว ชุ ม ชน ต้ อ งเข้ า มามี บทบาทในการร่ว มกั น จั ดท าหลั ก สู ต รและติ ด ตามการจั ดการเรีย นการสอนของ
สถานศึกษา รวมทั้งสนั บสนุนกิจการการศึกษา สอดคล้องกับ พิศาล ศรีเ มือง (2558, หน้า 52) ได้ศึกษาการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลจาป่าหวาย จังหวัดพะเยา ได้ศึกษาพบว่า
ชุมชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อนาข้อมูลที่ได้ม าวางแผน มีส่วนร่วมในการให้
คาปรึกษาการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาต่างๆ ตามแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการติดตาม
การวางแผนการจัดการด้านต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอดคล้องกับ จิรานิลย์ คาดอน (2553) ได้ศกึ ษาการมีสว่ น
ร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลสบบง ตาบลสบบง อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้ศึกษาพบว่า
การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มิใช่เพียงแต่การให้ประชาชน ชุมชน เข้ามาสนับสนุนด้านทรัพยากร เพื่อให้บรรลุ
เป้ า หมายที่ รัฐ ต้ อ งการเท่ า นั้ น แต่ ยั ง หมายรวมถึง การเปิ ด โอกาสให้ มี ส่ว นร่ ว มทั้ ง ในฐานะของผู้ตั ด สิ นใจและ
ผู้ดาเนินการในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับภาคประชาชนด้วย และกาหนดไว้ในกฎหมายและแนวนโยบายแห่ง
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งนั้นย่อมเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ของรัฐที่จะผลักดันให้การ
จัดการศึกษาทุกระดับเป็นการดาเนินงานอย่างมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) จากการศึกษา การมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ
ตามกระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความสัมพันธ์กับ
ชุมชน เนื่องด้วย มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ ทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กและกิ จกรรมที่เป็นการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอดคล้องกั บผลการศึกษาของ ณัฐ วุฒิ หลวงธิจา (2549, หน้า 66) พบว่า
ชุม ชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมเสียสละเวลาให้กับโรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมของ
นักเรียนระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สอดคล้องกับ เกษร วรรณารักษ์ (2555, หน้า 80) ได้ทาการวิจัยเรื่องการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ห่ม อาเภอแจ้ห่มจังหวัดลาปาง
พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยชุ มชนให้
ความสาคัญต่อการจัดการศึกษาและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยร่วมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัด
ขึน้ เช่น วันเด็ก สรงน้าพระธาตุ สลากภัตร วันแม่ ฯลฯ สอดคล้องกับ ศิริศิลป์ บุตรจันทร์ (2554, หน้า 158) ได้ทาการ
วิจัย เรื่องการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ กเล็กภายใต้กากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศกึ ษาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเป้า อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
อยู่เป็นประจา เป็นแหล่งวิทยาการในการให้ความรู้และบริการชุมชน ด้านการมีสว่ นร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
ในระดับมากที่สุด
ด้านการตรวจสอบ (Check) จากการศึก ษา การมีส่วนร่วมและส่ง เสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ
ตามกระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
เนื่องด้วย มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการดาเนินงานเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม
การจัดกิจกรรมด้านต่างๆ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กฤษณา สวัสดิ์ชัย (2551, หน้า 63) ได้กล่ าวว่า ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการติดต่อสอบถามปัญหาที่เกิดขึน้ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเสียสละเวลาในการประสานงานเกี่ยวกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอดคล้องกับ จินตนา สุจจานันท์ (2549,หน้า 48-49) ที่กล่าวว่าการมีสว่ นร่วมของประชาชนเป็น
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กระบวนการดาเนินงานรวมพลังประชาชนกับองค์กรของรัฐหรือองค์กรของเอกชน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหาชุมชน ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบโครงการ
ด้านการปรับปรุง การดาเนินงานอย่างเหมาะสม (Action) จากการศึกษา การมีส่วนร่วมและส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการ ตามกระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัง กัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือด้านงบประมาณ เนื่องด้วย ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบการดาเนินงานด้านงบประมาณได้ ซึ่งการ
ดาเนินงานด้านงบประมาณต้องมีการจัดทาเอกสารหลัก ฐานด้านงบประมาณ มีก ารตรวจสอบจากหลายส่วนที่
เกี่ยวข้อง ในเรื่องการใช้งบประมาณตามแผนที่มีการจัดทาไว้ หรือมีความจาเป็นต้องเพิ่มหรือลดงบประมาณ เพื่อให้
เกิดความคุ้ม ค่ าในการบริห ารจัดการงบประมาณกั บคุ ณ ภาพที่ไ ด้รับ หากตรวจสอบพบปัญหาในด้ านต่างๆควร
ดาเนินการแก้ไขโดยให้ทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วมรับฟังวางแผน และมีแนวทางดาเนินการที่จะแก้ไขร่วมกัน คล้ายกับ
ของอุทุมพร ยะพิพะ (2555, หน้า 190-192) ได้ ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ อาเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย ควรพัฒนามาตรฐานที่พบปัญหาการดาเนินงาน
จากปัญหามากไปหาน้อย โดยทุกมาตรฐานจะดาเนินงานโดยใช้กระบวนการบริหารวงจรคุณภาพ ( Deming) PDCA
และเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ตั้งแต่การวางแผน การดาเนินงาน การตรวจสอบและการปรับปรุง พัฒนาเพื่อ
พัฒนาการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาคอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นไป
ตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
ปัญหาอุ ปสรรค และข้ อเสนอแนะในการแก้ ไขปัญ หาการมีส่ว นร่ ว มและส่งเสริ มสนับสนุนการ
บริหารจัดการ ตามกระบวนการ การบริหารงานวงจรเดมมิ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในบริบทการทางานของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านการวางแผน (Plan)
ด้านอาคารสถานที่
ปัญหา/อุปสรรค คือ อาคารสถานที่ ไ ม่เ พี ยงพอต่อจ านวนเด็ก ที่เ พิ่ม มากขึ้น และกิ จกรรมที่ใ ห้
ผู้ปกครองเข้าร่วมด้วย เช่น วันปฐมนิเทศเด็กนักเรียน
ข้อเสนอแนะ คือ ครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองและชุม ชน ร่วมปรับปรุง ต่อ
เติม ศูนย์พั ฒนาเด็กเล็ ก เพื่ อให้เ พียงพอสาหรับการทากิ จกรรมร่วมกั น หรือศูน ย์พัฒนาเด็ก เล็ก ประธานกลุ่ ม
ผู้ปกครอง หัวหน้าชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันวางแผนในการของบประมาณเพื่อ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือด้านการ
ก่อสร้างอาคารสถานที่เพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดประสบการณ์และกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do)
ด้านวิชาการ
ปัญหา/อุปสรรค คือ ผู้ปกครอง บางส่วนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมดาเนินกิจกรรม
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะมองว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องจัดการดูแลทุกอย่าง
ข้อเสนอแนะ คือ จัดการประชุมและทากิจกรรมร่วมกันเพื่อทาความเข้าใจถึงบทบาทการปฏิบัติงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ต้องทาร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจั ดประสบการณ์การ
เรียนรู้สาหรับเด็ก
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ด้านการตรวจสอบ (Check)
ไม่มี
ด้านการปรับปรุงดาเนินงานอย่างเหมาะสม (Action)
ด้านงบประมาณ
ปัญหา/อุปสรรค คือ งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆที่ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม มีอยู่
จากัดหรือไม่เ พียงพอต่อการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทาให้กิจกรรมที่มีความร่วมมือกั นระหว่างศูนย์พัฒนาเด็ก
ผู้ปกครองและชุมชน จัดไม่ตอ่ เนื่อง
ข้อเสนอแนะ คือ จัดให้มีการระดมทุนเพื่อเป็นกองกลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยขอรับความ
ร่วมมือและสนับจากผู้ปกครอง ชุมชน และภาคส่วนอื่นๆ ในรูปแบบของการจัดผ้าป่าสามัคคี เป็นต้น
ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
ปัญหา/อุปสรรค คือ ชุมชนห่างไกลจากศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กทาให้ก ารทากิจกรรมร่วมกันระหว่าง
ผู้ปกครอง ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดกิจกรรมไม่บ่อยครั้ง
ข้อเสนอแนะ คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม จากการที่ให้ผู้ปกครองมาทากิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก แต่ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปจัดกิจกรรมในชุมชน โดยอาจทาในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคลื่อนที่
ด้านการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปัญหา/อุปสรรค คือ อาคารสถานที่มีจานวนจากัด ในการให้ความรู้และสารสนเทศหรือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านเด็กปฐมวัย ให้กับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการค้นคว้า ศึกษา ต่างๆ
ข้อเสนอแนะ คือ ขอความร่วมมือจากชุม ชน ในการใช้สถานที่ของชุม ชนหรือองค์กรภาครัฐ เช่น
สถานีอนามัย ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หรือแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นสถานที่ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องเด็กปฐมวัย
สู่ชุมชน
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากภาคส่วนของสังคม
ปัญหา/อุ ปสรรค คือ ขาดบุ คลากรที่มี ความรู้ หรือ ปราชญ์ ช าวบ้า นส าหรั บถ่ ายทอดภูมิปั ญญา
ท้องถิ่นให้แก่บุคลากรและเด็กเล็ก
ข้อเสนอแนะ คือ ให้เด็กออกไปทากิจกรรมร่วมกั บชุมชน เช่นแห่เ ทียนเข้าพรรษา หรือประเพณี
พืน้ บ้าน โดยให้ผู้ปกครองร่วมกับผู้มีความรู้ในชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษาค้นคว้าด้ วยตนเองฉบั บนี้ สาเร็จลุ ล่วงไปได้ ด้ วยความกรุณ าจาก ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้คาปรึกษาแนะนา แก้ไข ตรวจทานความถูกต้องเรียบร้อย และข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอา
ใจใส่ในทุกขั้นตอน ตลอดจนให้กาลังในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสาเร็จสมบูรณ์
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ดร.สุนทร คล้ายอ่า ตาแหน่ง อาจารย์ผู้สอน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นาย
ทรงกลด วังเสมอ ตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตับเต่า และ นายจารุวัตร กลิ่นอยู่ ตาแหน่งผู้อานวยการ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลหงาว ที่ได้กรุณาให้คาแนะนา ตรวจสอบ ตรวจทาน ความถูกต้อง และแก้ไขเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย จนทาให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้สาเร็จสมบูรณ์
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ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารท้ องถิ่น ผู้บริหาร ผู้อานวยการกองการศึก ษา หัวหน้ าศูนย์พัฒนาเ ด็ก เล็ก ครู
ตลอดจนประธานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเทิง ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูล
ขอกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงต่อบุพการี ครอบครัว เพื่อนร่วมห้องเรียนที่ใ ห้ความช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อและเป็น
กาลัง ใจด้วยดีตลอดมา คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึง มีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูช า
พระคุณบิดา มารดา และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนทุก ท่านที่สนับสนุนและให้
กาลังใจมาโดยตลอดเป็นอย่างดี
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การศึกษาความเป็นผู้นาทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
The Study on Educational Leadership Development 4.0 of The Institution
Administrators Pathai Group Under Lampang Educational Service Area Office 1
นวพร แก้ววิชัย1* และ โสภา อานวยรัตน์2
Nawaporn Kaewwichai1* and Sopa Umnuayrat2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับความเป็นผู้นาทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาความเป็นผู้นาทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ
ผู้บริหารและครูผู้สอนของสถานศึกษา กลุ่ม เครือข่ายผาไท สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง
เขต 1 จังหวัดลาปาง จานวน 97 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาระดับความเป็นผู้นาทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่าย
ผาไท สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาลาปาง เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ระดับความเป็นผู้นาทางวิชาการทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริม
บรรยากาศทางวิชาการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการนิเทศ
2. ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาความเป็นผู้นาทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 พบว่า ด้านการนิเทศ ควรชี้แจงให้
ครูตระหนักในคุณค่าและให้ความรู้เรื่องการนิเทศภายใน และมีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาการเรียน การ
สอน ควรสนับสนุนให้ครูได้รับความรู้และพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอนให้มีการจัดกิจกรรม ที่หลากหลาย
ด้านการพัฒนาหลักสูตร ควรมีการสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง บริบทของ
ท้องถิ่น ความต้องการของผู้เรียน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ด้านการบริหารจัดการ ควรมุ่งบริหารจัดการโดยการ
กระจายอานาจ เพื่อให้สถานศึกษาดาเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็วเป็นระบบ และเน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่าย ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ควรมีการวางแผนกลยุทธอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดเป้าหมาย และทิศทางในการ
ดาเนินงานขององค์กรในอนาคตที่ชัดเจน และมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการส่งเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการ ควรส่งเสริมให้ครูจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้มีความพร้อม และเหมาะสมกับการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ควรสนับสนุนให้ครู มีความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาสื่ อ และเทคโนโลยีอย่ างหลากหลาย เหมาะสมและทันสมัย ด้า นการวัดและประเมิ นผล ควรสร้า งความ
ตระหนักให้ครูเห็นถึงความสาคัญของการวัดและประเมินผล กาหนดนโยบายและแผนการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน
และสอดคล้องกับหลักสูตร
คาสาคัญ: ผู้นาทางวิชาการ การศึกษา 4.0

Abstract
This study aimed to study and develop educational leadership development of the institution
administrators Pathai group under Lampang educational service area office 1 in education 4.0. The sample group
was 97 administrators and teachers of Pathai group under Lampang educational service area office 1. The
instruments were questionnaire with 1-5 Likert’s scale and semi-structured interview. Data analyses were
frequency, percentage, mean, and standard deviation. The results show that
1) The overall of educational leadership development of the institution administrators Pathai group under
Lampang educational service area office 1 in education 4.0 was at a high level. Promotion of academic atmosphere
was at a high level where as supervision was at a lowest level.
2) The guidelines to improve educational leadership development of the institution administrators Pathai
group under Lampang educational service area office 1 in education 4.0 are as followed. The knowledge of
supervision should be informed and provided to the teachers. The teacher should be aware of the importance of
supervision and it should be ongoing. For teaching and learning development, teacher should be encouraged to
gain the knowledge and develop their teaching and learning in order to create a variety of activities in the
classroom. Curriculum should be improved and developed and be consistent with the core curriculum, local context,
learners ‘needs and up to date. Administration management should be decentralized so that the school can operate
independently, quickly and systematically. The cooperation of departments should be focused on. Strategic planning
should be systematically planned. It should have a goal and can be operated easily. Moreover, it should be
consistent with the national strategic plan. For promotion of academic atmosphere, teachers should be encouraged
to create a proper atmosphere both inside and outside the classroom for teaching and learning activities. Teacher
should encourage to have a wide range of knowledge about current of media, equipment and technology. Teachers
should be aware of the importance of measurement and evaluation. The measurement and evaluation should be
clarity and consistent with curriculum.
Keywords: Educational Leadership, Development 4.0
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บทนา
ปัจจุบันกระแสของโลกในศตวรรษที่ 21 หรือ การเป็น “ไทยแลนด์ 4.0” ที่มุ่ง เน้นในการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ ให้ มีความทันสมัย มีรายได้มากขึ้น และก้าวพ้นจากกับดัก ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยจะต้องผลิต
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ และต้องสามารถติดต่อค้าขายกับนานาประเทศได้ด้วย สิ่งเหล่านี้
ได้เปลี่ยนแปลงความคิด และความเชื่อ รวมถึงการประพฤติปฏิบัติตัวของบุคคลในทุกระดับของสังคม ในช่วงหลาย
ทศวรรษที่ผ่านมา รวมทั้งแผนงานและกรอบนโยบายการบริหารพัฒนาประเทศ อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 รวมถึงนโยบายและแผน การปฏิบัติงานของ
องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงมิติ
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันอย่างสมดุลมีคุณภาพและยั่งยืน และให้ความสาคัญกับการ
พัฒ นาคนหรื อ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นการฟื้ นฟู แ ละพั ฒ นาประเทศ (สุวิ ธิ ดา จรุ ง เกีย รติกุ ล , 2557, หน้ า 1) กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) กาหนดว่า “ประเทศ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนอง
ต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างรายได้ระดับสูง และสร้างความสุขของคน
ไทย สัง คมมีค วามมั่ นคง เสมอภาคและเป็ นธรรม ประเทศสามารถแข่ง ขัน ได้ ใ นระบบเศรษฐกิ จ หรื อ การเป็ น
“ไทยแลนด์ 4.0” การศึกษาจึงเป็นกลไกในการพัฒนา ส่งเสริมและปลูกฝังแนวความคิดให้กับพลเมืองและเยาวชนของ
ชาติซึ่งเป็นตัวแปรสาคัญของสมรรถนะ และความสามารถในการแข่งขันระยะยาว (Long Term Competitiveness) ที่ถือ
ว่าเป็นข้อต่อหลัก และบริบทที่สาคัญของการออกแบบภายใต้การขับเคลื่อนของการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาอันเชื่อมโยงกับมนุ ษย์และสังคมในพลวัตแห่งการเปลี่ยนแปลงของการก้าวไปสู่ศตวรรษที่ 21 และการ
เป็นไทยแลนด์ 4.0 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึก ษา, 2560, หน้า 8 ) การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นโจทย์สาคัญ
สาหรับทุกภาคส่วน และมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดาเนินการปฏิรูปที่มีประสิทธิภาพ และจะสาเร็จได้ก็ต้อง
ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรับกับความท้าทายความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึน้ ซึ่งทักษะสาคัญสาหรับ
คนยุคศตวรรษที่ 21 และการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ดังกล่าว จาเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการ การมีทุนมนุษย์ (Human
Capital) ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. (2560-2564)
ที่กล่าวถึงเหตุผลความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาฯ ข้อหนึ่งว่า การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่นาไปสู่
การเป็นสังคมดิจิทัล ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยได้มีการผลักดันนโยบายการ
ปรับเปลี่ยนประเทศให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่เ น้นขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก ภาคส่วนด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ส่ง เสริมการใช้
เทคโนโลยีดจิ ิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ได้พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อ
ความบั น เทิ ง มากกว่ า การใช้ เ พื่ อ การค้ น คว้ า หาองค์ ค วามรู้ และใช้ พั ฒ นาต่ อ ยอดให้ เ กิ ด มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2559, หน้า 3 )
ดัง นั้น เครื่องมือที่ ถือว่ าสาคัญที่ สุดที่ใ ช้ใ นการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษย์ และปลูก ฝัง ให้คนไทยได้รู้ จักใช้
เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ คือ “การศึกษา” การศึกษา จึงเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนา ส่งเสริม และ
ปลูก ฝัง แนวความคิ ดให้กับ พลเมือ ง และเยาวชนของชาติ ซึ่ ง เป็ นตั วแปรส าคั ญในการขับ เคลื่อนของการปฏิรู ป
การศึก ษา และการเรียนรู้เ พื่อการพัฒนาอันเชื่อมโยงกั บมนุษย์และสังคมในพลวัตการเปลี่ยนแปลงของการก้าวสู่
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ศตวรรษที่ 21 และการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการจัดการศึก ษาสาหรับยุคการศึกษา 4.0 ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทัศนะจากกระบวนทัศน์แบบดั้ง เดิม ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ มีความยืดหยุ่น มีค วามสร้างสรรค์ ท้าทาย และซับซ้อน
เป็นการจัดการศึกษาที่จะทาให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อนาไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความรู้ความสามารถมีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 การศึกษามีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ มีบทบาท
โดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพเหมาะสม และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการในการใช้
กาลังคนของประเทศ การศึกษา จึงเป็นปัจจัยหลักที่สาคัญต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ (สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2557, หน้า 1) ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2553 กาหนดให้สถานศึกษาเป็นหน่วยงานปฏิบัติที่มีความสาคัญที่สุด โดยเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ให้บริการ
แก่เ ยาวชน และประชาชนในเขตบริการโดยตรง และระบุใ ห้มีก ารปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการ บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียน และเทคโนโลยีการศึกษา ต้องพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสถานศึกษาต้องเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การที่สถานศึกษาจะพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และให้บริการแก่เยาวชน รวมถึงเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ได้นั้น ผู้ที่มีส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ “ผู้บริหารสถานศึกษา” ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงถือว่าเป็นกลไกสาคัญและเป็นกุญแจแห่งความสาเร็จ เพราะนอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ
สถานศึกษาแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษายังเป็นจุดเชื่อมของนโยบายกับการปฏิบัติที่ใกล้ชิดกับครู และผู้เรียนมากที่สุด
โดยทั่วไปผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีคุณลักษณะที่ดี เป็นผู้มีความรู้ ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี บุคลิกภาพดีมีความคิด
ริเ ริ่ม สร้างสรรค์ รู้จัก การปรับปรุง และแก้ไ ข มีความสามารถในการพูดโน้ม น้าวจิตใจ มีม นุษยสัม พันธ์ดี และมี
ประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสม มีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล มีนโยบาย
และทิศทางการจัดการศึกษาที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (ธร สุนทรายุทธ, 2551, หน้า 325)
ซึ่งสอดคล้องกับประเสริฐ เนียมแก้ว และคณะ (2555, หน้า 183) ได้กล่าวถึงงานวิชาการ ไว้วา่ งานวิชาการ
เป็นงานที่สาคัญที่สุดของสถานศึกษา และงานวิชาการยังเป็นงานหลัก เป็นงานส่วนใหญ่ที่ สุดของระบบ เป็นงานที่เป็น
หัวใจของสถานศึกษางานวิชาการจึงกลายเป็นงานที่เป็นศูนย์กลางของสถานศึกษาครอบคลุมสถานศึกษาทั้ งระบบ
ดังนั้น สถานศึกษาใดที่ง านวิช าการก้าวหน้าหรือเป็นเลิศ สถานศึกษานั้ นมักมีชื่อเสียง เป็นที่นิยมและเป็นที่ยอมรับ
ส่วนสถานศึกษาใดงานวิชาการล้าหลัง หรือไม่เป็นเลิศ สถานศึกษานั้ นจะไม่เ ป็นที่นิยม และขาดความศรัทธา และ
อัศนีย์ สุกิจใจ (2560, หน้า 35) กล่าวว่า การจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดั บนั้น งานด้านวิชาการนับเป็นงานที่มี
ความสาคัญยิ่ง เพราะจุดมุ่งหมายของการบริหารวิชาการอยู่ที่การสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม และ
มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ งานวิชาการเป็นงานหลัก เป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ การบริหารงานวิชาการประกอบไปด้วย การพัฒนาหลักสูตร การดาเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน
การจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน การจัดครูเข้าสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้
ก้าวทันวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ การจัดสื่อการเรียนการสอน การจัดห้องสมุดเป็นที่รวมหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์
รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งวิทยาการ การจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น จาเป็นต้องอาศัยผู้นาโดยเฉพาะ
ผู้นาทางการศึกษา เพราะผู้นาในองค์กรทางการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง
ต่อองค์ก รทางการศึกษา เพราะผู้นาทางวิชาการหรือผู้บริหารการศึกษาจะบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษาให้
ประสบความสาเร็จ และเป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ ดังนั้น ผู้นาเป็นบุคคลที่มีความสาคัญที่สุดต่อความสาเร็จ
หรือความล้มเหลวขององค์กร ผู้นาเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในการบังคับบัญชา มอบหมาย กากับดูแล ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์กร และผู้ นาจาเป็นต้องติดต่อประสานงานกั บบุ คคลอื่นอยู่เสมอ การจัดการเรียนการสอนนั้นจึง
จาเป็นต้องอาศัยผู้นาที่มีความรอบรู้ทางด้านวิชาการ ทั้ง นี้ เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นาทางวิชาการ
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ย่อมสามารถบริหารปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมวิช าการให้ไ ด้ผลดียิ่งขึ้น และชัยยนต์ เพาพาน (2559, บทคัดย่อ)
กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไก และเป็นตัวแปรสาคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีอิทธิพ ล
สูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหาร ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมี
คุณลักษณะโดดเด่น เหมาะสม มีความรู้เชิงทฤษฎี ทักษะ บทบาทหน้าที่ คุณธรรมและประสบการณ์ทางการบริหาร
การศึกษายุคใหม่ เพื่อนาพาสถานศึกษาให้ประสบผลสาเร็จ สามารถตอบสนองต่อการแข่งขัน ทันสมัย และเหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นจึงชีใ้ ห้เห็นว่า งานด้านวิชาการ มีความสาคัญอย่างยิ่งในการจัด
การศึกษายุค 4.0 ดังนั้น คุณลักษณะที่สาคัญที่สุดของผู้บริหารที่จะนาพาสถานศึกษาไปสู่ความสาเร็จต้องมีภาวะผู้นา
ทางวิชาการจึงจะส่งผลให้ผู้เรียน และสถานศึกษาได้บรรลุผลสาเร็จในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ แต่
ธีระ รุญเจริญ (2556, หน้า 6) ได้กล่าวถึงวิกฤตผู้บริหารในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง ผู้บริหารขาดภาวะ
ผู้นาทางวิชาการ ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งจิตสานึกจิตวิญญาณ และอุดมการณ์ในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
อย่างแท้จริง ผลการประเมินวิทยฐานะที่ไม่เป็นไปตามสภาพจริง ส่วนวิกฤติของบริบทการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อการ
บริหารและการจัดการเรียนไม่เอือ้ ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ประชาชนร้อยละ 65 ยอมรับให้มีการคอรัปชั่น
ได้ตราบเท่าที่ตัวเองได้รับผลประโยชน์ ซึ่ง เป็นค่านิยมที่อันตรายต่อประเทศอย่างยิ่ง การปฏิ บัติจริงตรงข้ามกับ
นโยบาย การมีค่านิยมฟุ่ม เฟือย ปรากฎการณ์เหล่านี้เ ป็นสิ่ง แวดล้อมที่ไ ม่ดีต่อการศึกษาเรียนรู้ เพราะจะเป็นการ
เรียนรู้ซึมลึก สู่ตนเองจนถือเป็นเรื่องปกติ ปฏิบัติต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ เป้าหมายการศึกษา “เก่ง ดี มีความสุข” จึงไม่
สามารถบรรลุสภาพปัญหาที่เกิดขึน้ จากการจัดการศึกษาได้ ซึ่งนับเป็นความท้าทายสาหรับผู้บริหารสถานศึกษายุคนี้
ในการแสดงศัก ยภาพของความเป็นผู้ นาในการพาองค์ ก รสถานศึก ษา ให้ผ่า นพ้ นวิก ฤติ ด้ว ยความเป็ นมาและ
ความสาคัญของปัญหา ผู้วจิ ัยจึงสนใจศึกษาความเป็นผู้นาทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม เครือข่ายผาไท สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาความเป็นผู้นาทางวิช าการของผู้บริหารสถานศึก ษา และเพื่อพัฒนาให้เ กิดประโยชน์ใ นการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในยุคการศึกษา 4.0

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับความเป็นผู้นาทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่าย
ผาไท สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาความเป็นผู้นาทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม
เครือข่ายผาไท สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา 4.0

แนวคิดเกี่ยวกับผู้นาทางวิชาการ

ความเป็นผู้นาทางวิชาการในยุคการศึกษา
4.0 ของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา กลุ่ ม เครื อข่ า ย
ผาไท สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 1

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาปาง เขต 1

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาระดับความเป็นผู้นาทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม
เครือข่ายผาไท สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนของสถานศึก ษา กลุ่ม เครือข่ายผาไท สัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 จังหวัดลาปาง ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้สอน จานวน 124 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนของสถานศึกษา กลุ่ม เครือข่ายผาไท สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 จังหวัดลาปาง จานวน 97 คน
ขั้นตอนที่ 2 การศึก ษาแนวทางพั ฒนาความเป็นผู้ นาทางวิช าการในยุคการศึ ก ษา 4.0 ของผู้บริ หาร
สถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการ
วิจัย ได้แก่ ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาความเป็นผู้นาทางวิชาการหรือผู้มีคุณลักษณะของความเป็ นผู้นา
ทางวิชาการ จานวน 5 คน
ขอบเขตด้านตัวแปร
1. ระดับความเป็นผู้นาทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
2. แนวทางพัฒนาความเป็นผู้นาทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่าย
ผาไท สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ศึกษาระดับความเป็นผู้นาทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม
เครือข่ายผาไท สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึก ษาลาปาง เขต 1 ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ
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2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ศึ ก ษาแนวทางพั ฒ นาความเป็ น ผู้ น าทางวิ ช าการในยุ ค การศึ ก ษา 4.0 ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษากลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ใช้แบบสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
1.1 ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์ในการขอเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย
ผาไท สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
1.2 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 97 คน ด้วยตัวเอง และ
เก็บแบบสอบถามมาได้ทั้งหมด จานวน 97 ฉบับ มีความสมบูรณ์ จานวน 97 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
1.3 จากนั้นนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิตติ ่อไป
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
2.1 ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง และทาการบันทึกภาพและเสียง การสนทนา โดยทาการ
ขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนดาเนินการสัมภาษณ์
2.2 ผู้วิจัยทาการสรุปรวบรวมความคิด และวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ในแต่ละด้านหลังเสร็จสิ้น
การสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เมื่อดาเนินการเก็บข้อมูลเรียบร้อย
แล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าเฉลี่ย
ร้อยละ (Percentage)
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเป็นผู้นาทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จัดลาดับความคิดเห็น โดยแยกเป็นรายข้อ รายด้าน และโดยภาพรวมนาเสนอ
ข้อมูลเป็นตารางประกอบคาอธิบาย โดยเกณฑ์การแปลความหมายข้อมูล การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยได้กาหนด
ขอบเขตของค่าเฉลี่ย และการแปลความหมาย ดังนี้
4.50-5.00 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู้นาทางวิชาการในระดับมากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู้นาทางวิชาการในระดับมาก
2.50-3.49 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู้นาทางวิชาการในระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู้นาทางวิชาการในระดับน้อย
1.00-1.49 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู้นาทางวิชาการในระดับน้อยที่สุด
3. ข้อเสนอแนะความเป็นผู้นาทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่าย
ผาไท สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด วิเคราะห์โดย
การสรุปเนื้อหาและใช้ค่าสถิตคิ วามถี่ของคาตอบที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันจากมากไปหาน้อย
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4. แบบสั ม ภาษณ์ แ นวทางพั ฒ นาความเป็ น ผู้ น าทางวิ ช าการในยุ ค การศึ ก ษา 4.0 ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษากลุ่ม เครือข่ายผาไท สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 วิเ คราะห์โ ดยสรุป
วิเคราะห์เนื้อหา ภาษา และความถูกต้อง (Content Analystis)

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาระดับความเป็นผู้นาทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่าย
ผาไท สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 มีผ ลการวิเ คราะห์โ ดยภาพรวมและรายด้าน
ทั้งหมด 8 ด้าน โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเป็นผู้นาทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง
เขต 1 โดยภาพรวม
ความเป็นผู้นาทางวิชาการ
ในยุคการศึกษา 4.0
1. ด้านการนิเทศ
2. ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน
3. ด้านการพัฒนาหลักสูตร
4. ด้านการบริหารจัดการ
5. ด้านการวางแผนกลยุทธ์
6. ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
7. ด้านการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยี
8. ด้านการวัดและประเมินผล
รวมเฉลี่ย

X

S.D

4.05
4.19
4.15
4.15
4.22
4.23
4.10
4.12

0.51
0.45
0.47
0.50
0.43
0.46
0.56
0.55

ระดับ
ความเป็นผู้นา
ทางวิชาการ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.15

0.42

มาก

n = 97

จากตาราง 1 พบว่า ระดับความเป็นผู้นาทางวิชาการในยุคการศึก ษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึก ษา กลุ่ม
เครือข่ายผาไท สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.15)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริม บรรยากาศทางวิชาการ ( X = 4.23)
รองลงมา คือ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ( X = 4.22) ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ( X = 4.19) ด้านการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการบริหารจัดการ ( X = 4.15) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการนิเทศ ( X = 4.05)
แนวทางพัฒนาความเป็นผู้นาทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายผาไท
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ทั้ง 8 ด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ด้านการนิเทศ คือ ผู้บริหารต้องชีแ้ จง อบรมให้ครูตระหนักในคุณค่าของการนิเทศภายใน ให้ความรู้ เรื่อง
การนิเทศภายใน มีการร่วมกันวางแผนการนิเทศที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม มีการนิเทศแบบกัลยาณมิตร และต่อเนื่อง มี
การใช้เทคโนโลยีในการนิเทศ กากับดูแลติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
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2. ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน คือ สนับสนุนให้ครูได้รับความรู้แก่บุคลากร พัฒนาสมรรถนะทางด้าน
การเรียนการสอน ให้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย สนับสนุนงบประมาณจัดให้มีการผลิตสื่อ ใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน ส่งเสริมการวิจัยและสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
3. ด้านการพัฒนาหลักสูตร คือ มีการสร้าง มีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง บริบทของท้องถิ่น ความต้องการของผู้เรียน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง จัดให้บุคลากร ครู และชุมชน ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา มีการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ติดตามผลการใช้
หลักสูตร และปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้
4. ด้านการบริหารจัดการ คือ มุ่งบริหารจัดการโดยการกระจายอานาจ เพื่อให้สถานศึกษาดาเนินการได้โดย
อิสระ คล่องตัว รวดเร็วเป็นระบบ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุก ฝ่ าย ประสานงาน สนับ สนุน และอานวยความสะดวกต่ าง ๆ มุ่ ง พัฒนาสถานศึก ษาให้ใ ช้นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
เพื่อให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็ม ใจ ส่ง เสริม ให้ครูใ ห้ไ ด้รับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถ สร้างขวัญ
กาลังใจได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ
5. ด้านการวางแผนกลยุทธ์ คือ มีการวางแผนกลยุทธอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยกาหนดเป้าหมาย และ
ทิศทางในการดาเนินงานขององค์กรในอนาคตที่ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ บริบทของสถานศึกษา
ของชุมชน ผู้เรียนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ รอบด้าน ส่งเสริมการวางแผนกลยุทธโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน มีการคาดคะเนปัญหาที่จะเกิดขึน้ เสาะหาเทคนิควิธกี ารเปลี่ยนแปลงปัญหาให้เป็นโอกาส เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุผลสาเร็จตรงตามเป้าหมาย
6. ด้านการส่ง เสริม บรรยากาศทางวิช าการ คือ การส่ง เสริม ให้ครูจัดสิ่ง แวดล้อมในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนให้ มีความพร้อมและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิชาการภายในสถานศึกษา สนับสนุนการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการในสถานศึกษาให้ผู้เรียน และชุมชนได้มีส่วนร่วม สร้างเครือข่ าย สนับสนุน อานวยความสะดวกด้านวิชาการ
สร้างแรงกระตุ้นให้ทางานอย่างมีความสุข สร้างขวัญก าลัง ใจให้กั บคณะครูและผู้เ รียน ซึ่ง จะเป็นการเสริม สร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ
7. ด้านการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี คือ สนับสนุนให้ครู และบุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้มีการสร้างพัฒนา สื่อและเทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย เหมาะสมและทันสมัย ติดตั้ง
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและจัดหาสื่อ เครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการใช้งานทั้งใน
ด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน มีการประเมินผลการใช้ส่ือและนาผลที่ได้มาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการ
จัดเก็บทาทะเบียนสื่อและซ่อมแซมบารุงรักษา
8. ด้านการวัดและประเมินผล คือ สร้างความตระหนักให้ครูเห็นถึงความสาคัญของการวัดและประเมินผล
กาหนดนโยบายและแผนการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสู ตร สนับสนุนให้ครูไ ด้รับความรู้
เกี่ยวกับกับแนวทางและวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย นาเทคโนโลยีมาใช้ในการวัดและประเมินผล มีการ
กากับ ติดตาม วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายบุคคล รายวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงนาผลที่ได้
จากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
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สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาความเป็นผู้นาทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม
เครือข่ายผาไท สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 จานวน 8 ด้าน มีประเด็นน่าสนใจที่จะ
นามาสรุปผลและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ข้อ ดังนี้
วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า ระดับความเป็นผู้นาทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 โดยภาพรวม
อยู่ใ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ใ นระดับมากทุก ด้านทั้ง นี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ให้ความสาคัญ กับ
การบริ หารงานวิช าการ เพราะงานวิ ช าการถือเป็นงานหลัก และเป็ นหัวใจสาคัญ ของการบริ หารการศึก ษา โดย
จุดมุ่งหมายของสถานศึกษา คือ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณ ธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาและมาตรฐานชาติ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนีส้ อดคล้องกับงานวิจัยของ ฟองจันทร์ ทองคา (2558, หน้า 95) ได้
ศึกษา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มดอกคาใต้ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มดอกคาใต้ 1 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่างานวิชาการเป็นหัวใจสาคัญของการบริหารการศึกษา โดยจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา คือ
การจัดการศึกษาให้มีคุณ ภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการที่ประกอบด้วย งานหลัก คือ
งานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ซึ่ง เป็นกระบวนการของการบริหารที่เกี่ยวข้องกับ
ผลผลิต คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชื่อเสียง และความพึงพอใจของทุกฝ่าย เป็นการตอบสนองความสาเร็จของการ
จัดกิจกรรมทุกด้านที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรมและลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่ดแี ละมีคุณภาพ สอดคล้องกับ จิรภา แดงขาว (2556, บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษา ภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตามทั ศ นะของครู เ ครื อ ข่ า ยเขาขนาบน้ า สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากระบี่ พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของครูเครือข่ายเขา
ขนาบน้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับดีมาก และ นิฤมล
ญาวิลาศ (2559, หน้า 100-111) ได้ศึกษา ภาวะผู้นาทางวิช าการและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึก ษา สัง กัด สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึก ษาเขต 35 พบว่า ภาวะผู้ นาทางวิช าการของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ประเสริฐ เนียมแก้ว และคณะ (2555, หน้า 183) ได้
ศึ ก ษาภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ีการศึ
ที่
ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ ศราวุธ ทองอากาศ (2560, หน้า 5354) ได้ ศึก ษา ภาวะผู้ นาทางวิ ช าการของผู้บ ริ หารสถานศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน ในจั ง หวั ด จั นทบุ รี ร ะยอง และตราด
ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นาทางวิช าการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจัง หวัดจันทบุรี ระยอง และตราด
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการที่ดี เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และส่งผลต่อการ
ดาเนินงานของบุคลากร ทาให้มีกาลังใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการ และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ก ลุ่มเครื อข่ายผาไท เป็นกลุ่มเครือข่ายที่ตั้งอยู่
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ห่างไกลจากตัวเมือง หรือเรียกได้ว่ายังเป็นสังคมชนบทอยู่ การดารงชีวิตจึงค่อนข้างใกล้ชิดกันเหมือนดั่งพี่น้อง เป็นดั่ง
ญาติเดียวกันทาให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันกัน ส่งผลให้ทุกคนมีกาลังใจในการทางาน
และทางานอย่างมีความสุข ส่งผลให้บรรยากาศทางวิชาการเป็นไปได้โดยง่าย เป็นผลให้การบริหารงานวิชาการและ
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรนภิส เลิศเดชานนท์ (2554, หน้า 148150) ได้ศึกษาเรื่องขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน ของบุค ลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 2 พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 มีระดับขวัญกาลังใจ
ในการปฏิบั ติง าน โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายด้า นพบว่ า ด้า นโอกาสที่จ ะท าให้ป ระสบ
ความสาเร็จ ด้านความสัมพันธ์ในระดับเดียวกัน ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บัง คับบัญชา ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
โอกาสสาหรับการได้รับการยอมรับ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านการดูแลเอาใจใส่ และการบังคับบัญชา
ด้านสภาพเงื่อนไขในการทางาน ด้านตัว งาน ด้านนโยบายองค์การ และบริห ารงาน บุคลากรมีระดับขวัญกาลังใจ ใน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความก้าวหน้า ด้านการเติบโตและด้านเงินเดือน บุคลากรมีระดับขวัญกาลังใจ
ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับงานวิจัยของ อนุชา คาแดง (2560, หน้า 6-7) ได้ศึกษา ความพึง
พอใจของครูที่มี ต่อขวัญและกาลัง ใจในการปฏิบัติง านโรงเรี ยนสิริรัตนาธร สัง กั ด สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึก ษา เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ นระดับมาก ทั้ง นี้เ นื่องจาก การที่จะทาให้บุคลากรใน
หน่วยงานปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีแรงจูงใจหรือ ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากรที่เกื้อกูลในการปฏิบัติงาน ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติ งานถือได้วา่ เป็นองค์ประกอบที่ สาคัญ
ยิ่งประการหนึ่งในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งหน่วยงานราชการทางการศึกษามีจานวนมาก จาเป็นอย่าง
ยิงที่จะต้องสร้างเจตคติที่ดีตอ่ การทางาน ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้บุคคลทางานด้วยความกระตือรือร้น และด้วยความสมัคร
ใจหรือมีขวัญ กาลังใจในการทางาน ทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในที่สุดจึงเป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าขวัญและกาลังใจของบุคคลเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่จะทาให้การบริหาร มีประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้มีขวัญและกาลังใจที่ดีสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ พึงปรารถนาของทุกองค์การเพราะช่วย
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ การปฏิบัติงานหลายประการ
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการนิเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ระดับความเป็นผู้นาทางวิชาการทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมีการพัฒนากระบวนการ
นิเทศให้เกิดคุณภาพ โดยอาศัยหลักการนิเทศแบบกัลยาณมิตร รองลงมา คือ ผู้บริหารมีการแนะนาและร่วมช่วยเหลือ
ครูในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุง พัฒนาคุณ ภาพการสอนของครู โดยอาศัยหลัก การนิเ ทศแบบ
กัลยาณมิตร ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้บริหารมีการนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการ
นิเทศให้เหมาะสมกับยุคการศึกษา 4.0 ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายผาไท สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปางเขต 1 เกือบทุกแห่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก จึงเป็นผลทาให้การนิเทศมีข้อจากัดหลาย
ประการ อาทิ ด้านงบประมาณ ด้านความสะดวกของสัญญาณต่าง ๆ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
สือ่ เทคโนโลยีต่าง ๆ บุคลากรมีภาระงานมาก การพัฒนาหลักสูตรหลายครั้ง ความไม่แน่นอนของหลักเกณฑ์การวัด
ประเมินผล การจัดทาเอกสารการนิเทศและการจัดทารายงานการนิเทศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ พรรณทิพย์
เกษเจริญคุณ (2559, หน้า 89-90) ได้ศกึ ษาปัญหาการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนของโรงเรียนกลุ่มบางละมุง
3 สัง กั ดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาชลบุรี เขต 3 พบว่า ปัญ หาการนิเ ทศงานวิช าการภายในของ
โรงเรียนกลุ่ม บางละมุง 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายข้ออยู่ใ น
ระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่าการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนมีปัญหาที่หลากหลายมิติในการดาเนินการ ครู
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มีหลายหน้าที่ในการทางานอาจจะมีบางขั้นตอนหรือบางประเด็นที่ไม่ต้องมีการร่วมกันแก้ไขปัญหา ได้แก่ การนิเทศ
ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการปรับหลักสูตรหลายครั้ง
ทาให้การวางแผนต้องมีการปรับตามหลักสูตรแกนกลาง ส่งผลต่อการประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น
การออกแบบอาจไม่สามารถนารูปแบบความรู้ทั้ง 2 แบบ มาใช้ร่วมกันอาจเกิดอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน
และการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่องเฉพาะบุ คคลที่ครูแต่ละคนมีวิธีการตามแบบฉบับของตนเองการนิเทศภายใน
โรงเรียนจะพบปัญหาที่แตกต่างกันไป รวมถึงผู้บริหารขาดการจัดการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนเพื่อติดตาม
ปรับปรุง แก้ไข ให้คาแนะนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ปัญหาการนิเทศงานวิชาการ ด้านการสร้าง
และการใช้สื่อการเรียนการสอนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่าครูได้รับการส่งเสริมให้เข้า
อบรมการสร้างและการใช้สื่อไม่พอเพียง ทาให้ครูขาดทักษะในการสร้างสื่อขึ้ นเองและสื่อการสอนในแต่ละรายวิชามี
น้อย รวมทั้งไม่มีการประเมินผลการใช้สื่อเพื่อจะได้นาผลการประเมินมาพัฒนาสื่อที่มีอยู่ ผู้บริหารขาดการส่งเสริม
การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบที่หลากหลายและพัฒนาตนเองในลักษณะเครือข่าย การใช้สื่อ ICT ปัญหา
การนิเ ทศงานวิช าการด้า นการการวั ดผลและประเมินผลโดยรวมและรายข้ออยู่ใ นระดั บมาก ทั้ง นี้อ าจเพราะว่ า
ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีการให้ความรู้เ กี่ยวกับการจัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่ หลากหลายเพื่อให้ครูได้เข้าใจ
การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนอย่างถูก ต้องตลอดจนสามารถประเมินผลการทางานของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับงานวิจัย ของ ชาญณรงค์ ศิริอาพันธ์กุล (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการ
นิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ใ น
ระดับปานกลาง ปัญหาและความต้องการ โรงเรียนมีปัญหาในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดลาดับความสาคัญ
ของปัญหา และการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนางานนิเทศด้านการวางแผน โรงเรียนมีปัญหาในเรื่องความไม่ชัดเจน
ของเรื่องเครื่องมือ และสื่อยังไม่หลากหลาย การไม่ปฏิบัติตามปฏิทินที่กาหนดไว้ และการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่าง
ผู้ให้การนิเ ทศ และผู้รับการนิเทศด้านการประเมินผล มี ปัญหาเรื่องการสรุปผลการรายงานผลการนิเ ทศที่ไม่ครบ
กระบวนการการสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง
วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 2 ผลการวิจัย พบว่า เมื่อพิจารณาจากผลการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาความ
เป็นผู้นาทางวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายผาไท สัง กั ดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่าการศึกษายุค 4.0 ผู้บริหารควรให้ความสาคัญในด้านการ
พัฒนาสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยี เพราะสื่อและเทคโนโลยีถือว่ามีความสาคัญต่อการจัดการเรียนการสอนในยุค
การศึกษา 4.0 และจะส่งเสริมให้การบริหารสถานศึกษาผู้บริหารประสบผลสาเร็จ ผู้บริหารจึงควรมีบทบาทในการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และบุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ควรสนับสนุนให้มีการสร้าง
พัฒนา และจัดหาสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย เหมาะสม และทันสมัย ติดตั้งระบบอิ นเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงและจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้งานทั้งในด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
นอกจากนี้ควรมีการประเมินผลการใช้สื่อและนาผลที่ได้ม าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีก ารจัดเก็บ ทาทะเบียนสื่อและ
ซ่อมแซมบารุงรักษา ให้สามารถใช้งานได้สม่าเสมอ ดังนั้นจะเห็นได้วา่ จากผลการวิจัยการจะเป็นผู้นาทางวิชาการใน
ยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษานั้น ควรให้ความสาคัญต่อการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
จึง จะส่ง ผลให้การบริหารสถานศึกษาในยุคการศึก ษา 4.0 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยัง สอดคล้องกั บ
ข้อเสนอแนะความเป็นผู้นาทางวิช าการในยุคการศึก ษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึก ษา กลุ่ม เครือข่ายผาไท สัง กัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ที่มีประเด็นในการอภิปรายผลที่น่าสนใจ คือ ด้านการพัฒนา
สื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยี ซึ่งมีผู้เสนอแนะมากที่สุด คือ ควรจัดหาสื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความ
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ต้อ งการของครูแ ละผู้เ รีย น ทั้ง นี้อ าจเป็น เพราะว่ าสถานศึ ก ษาในกลุ่ม เครื อข่ ายผาไท สั ง กั ดส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึก ษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ได้เล็ง เห็นความสาคัญของการใช้สื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการและการจัดการศึกษา เพราะในโลกยุคปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามาบทบาทอย่างมาก ใน
การจั ดการศึก ษา ซึ่ ง สอดคล้ องกับ งานวิจัย ของ นภดล เลือ ดนัก รบ และคณะ (2560, หน้ า 79) ได้ศึก ษา ICT:
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง พบว่า กระบวนการจั ดการเรียนรู้ที่นา ไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียนจะต้องให้ความสาคัญต่อ
บุคลิกภาพ พฤติกรรม และประสบการณ์เ ดิมที่จะนาไปสู่ประสบการณ์ใ หม่ที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
ตนเองจากการสอน เป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนคอย ช่วยเหลือให้คาแนะนาต่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี
และ สารสนเทศ ผู้สอนจาเป็นต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับผู้เรียน รวมทั้งการย้อนแย้งประสบการณ์เดิมของ ผู้เรียนที่นาไปสู่
ประสบการณ์ใหม่ ด้วยข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์จากเทคโนโลยี และสารสนเทศ ดังนั้น ผู้จัดการเรียนการสอน
และผู้เรียนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังอาจ
รวมถึ ง สถานศึ กษาในกลุ่ม เครือ ข่ายผาไท สัง กั ด สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาลาปาง เขต 1 เป็ น
สถานศึกษาขนาดเล็ก ทรัพยากรด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านบุคลากร ด้านสมรรถนะของสถานศึกษา ด้านความเป็นผู้นาของ
ผู้อานวยการสถานศึกษาไม่มีความพร้อมจึงส่งผลให้เกิดปัญหาในการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยี และปัญหา
การขาดแคลนสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยี เห็นสมควรมีการจัดหาและพัฒนาสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพรา ะสิ่ง
เหล่านีจ้ ะสามารถพัฒนาการบริหารจัดการในสถานศึกษา และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย ของ จรูญเกียรติ กุลสอน และคณะ (2559, หน้า 10) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่ง ผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน พบว่า ปัจจัย ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน พิจารณาตามลาดับจากอิทธิพลรวม ได้แก่ ปัจจัยด้านทรัพยากร บุคคล ปัจจัยด้าน
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร ปัจจัยด้านการวางแผนและปัจจัยด้านสมรรถนะของโรงเรียน และ ปองทิพย์ ศิริวัฒน์ (2556,
หน้า 59) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องสภาพการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิช าการของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงรายเขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
การมีสว่ นร่วมการบริหารงานวิชาการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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น้าฝน กันมา และ ดร.เอกฐสิทธิ์ กอบกา ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่ อเป็นผู้เ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ทั้งทางด้านภาษา เนื้อหา ระเบียบวิธแี ละเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย ช่วยแนะนา แก้ไขให้สมบูรณ์และ
สาเร็จได้ด้วยดี
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ขอขอบคุณ ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา และครู ผู้ส อนในโรงเรี ยนประถมศึ ก ษาในกลุ่ม เครื อข่ า ยผาไท สัง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปางเขต 1 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ และอนุญาตให้คณะครู ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถาม และได้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลละจัดส่งคืนให้ผู้วจิ ัย ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นกาลังใจ จนทาให้งานวิจัยแล้วเสร็จได้ด้วยดี
นอกจากนี้ ผู้วจิ ัยขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ ประสิทธิ์ประสาทวิชา ครอบครัว และเพื่อน ๆ
ที่สง่ เสริมสนับสนุนและกาลังใจให้งานวิจัยสาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
The study of organization commitment of Teachers vocational education
Phayao
นิรุฒิ พิมภาสูง1* และ ธารารัตน์ มาลัยเถาว์2
Niruth Pimpasung 1* and Thararat Malaitao2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึก ษาความผูกพันต่อองค์การและเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การ
ของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ตามลักษณะส่วนบุคคล
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ทั้งหมด จานวน 155 คน
โดยใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใ ช้ ใ นการเก็ บรวบรวมข้อมู ล วิเ คราะห์ โ ดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย
ค่า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า ที (Independent t-test) และการวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว
(One-way ANOVA)
ผลการศึกษาพบว่า
1. การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา โดยรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด คือ ความผูกพันต่อองค์การด้านสังคม รองลงมาคื อ ความผูกพัน
ต่อองค์การด้านความรู้สกึ และความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ ตามลาดับ
2. การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จาแนกตาม
เพศ สถานภาพ วุฒิการศึกษา พบว่าโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนจาแนกตาม
ภูมิลาเนา พบว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้น ความผูกพันต่อองค์การด้านสังคมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

Abstract
The objective of this study and compare is organization commitment of teachers vocational education
Phayao classified by personal characteristics.
The population is teachers vocational education Phayao. The researcher collected the data by using
questionnaires from 155 people. analyzed the data by using frequency, percentage, mean, Standard deviation,
Independent t-test and One-way ANOVA.
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The results of this research found that.
1. The study of organization commitment of Teachers vocational education Phayao found that overall and
per item at high level. Highest average is normative commitment followed by affective commitment and
continuance commitment respectively.
2. The compare organization commitment of teachers vocational education Phayao classified by sex,
education and level status has found that overall and Individual differing without statistical significance. Classified
by domicile found that overall Individual differing without statistical significance. The except normative commitment
differ significantly with statistical significance of .05.
Keywords: Organization commitment of Teachers vocational education Phayao

บทนา
ความผูกพันในงานของบุคลากรเป็นแนวทางที่ใ ห้ความสาคัญกับการจัดการทรัพ ยากรมนุษย์โดยในฐานะ
ผู้ที่ทาให้งานขององค์การมีประสิทธิภ าพและเกิดประสิทธิผลสูง สุด ความผูกพันของบุคลากร ประกอบด้วยความ
ผูกพันส่วนบุคคล เป้าหมายของงานและการได้รับสนับสนุนระหว่างเพื่อนร่วมงาน ทั้งนี้การที่จะพัฒนาบุคลากรใน
องค์ก ารให้มีความผูกพันในงานได้นั้นต้องอาศัยการบริหารและกระบวนการที่มีอย่างมีขั้นตอน ได้แก่ก ารวัดจาก
ประสบการณ์การปฏิบัติงานและการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนเหล่านีต้ ้องกระทาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องสม่าเสมอเพราะ
ทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรของแต่ละองค์การจะมีความผูกพัน แตกต่างกัน โดยองค์การสามารถสร้างความผูกพัน
ในงานให้เ กิดขึ้นกับบุคลากรได้ก็จะสามารถทาให้องค์ก ารมีศักยภาพทางการแข่งขันจากการมีบุคลากรที่มีความ
จงรักภักดีต่องาน และองค์การได้อย่างยั่งยืน (พิชิต เทพวรรณ์ , 2554, หน้า 182) ซึ่ง บุคลากร ถือเป็นทรัพยากรที่มี
ค่าที่สุดในองค์การ ดังนั้นองค์การจะต้องมีการดูแลเอาใจใส่ เพราะบุคลากรหรือคนเป็นปัจจัยที่สาคัญในสี่ปัจจัยหลัก
ที่เป็นองค์ประกอบขององค์การและเป็นตัวแปรสาคัญในการกาหนดความสาเร็จในการจัดการบริหารขององค์การให้
ก้าวหน้าไปสู่ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การที่วางไว้ การจะรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์การ
นาน ๆ ผู้บริหารจะต้ องสร้างแรงจูง ใจและสร้างขวัญกาลังใจ ในการทางานให้เกิดกับบุคลากร เมื่อบุคลากรนั้นมี
คุณภาพชีวิตที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์ก ารและจะส่ง ผลให้บุคลากรกั บองค์ก ารเอื้อประโยชน์ต่อกัน
แต่ปัญหาคือมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อจะทาให้บุคลากรมีความผูก พันต่ อองค์ก ารที่ตัวเองสัง กั ดอยู่ ถ้า
บุคลากรไม่มีความผูกพันต่อองค์การแล้ว องค์การย่อมเกิดความเสียหาย เป้าหมายขององค์การย่อมไม่บรรลุตาม
วัตถุ ประสงค์ที่ วางไว้ (ธีร าภัท ร ขัติ ยะหล้ า , 2555, หน้ า 3) การที่บุ คลากรได้ ปฏิ บัติง านอยู่กั บองค์ ก ารมาเป็ น
ระยะเวลาที่ยาวนานนั้นย่อมเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีประสบการณ์ มีความรู้ความชานาญในการทางาน
และมีความเข้าใจในทางการปฏิบัติขององค์การเป็นอย่างดีไม่ต้องเป็นภาระขององค์การในการที่ต้องคอยให้การชี้แจง
ในการปฏิบัติงาน เหมือนดังเช่นบุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ามาใหม่ (เอกพงษ์ อั๊งคา, 2556, หน้า 2)
ความผูกพันต่อองค์การเป็นทัศนะคติที่สาคัญอย่างยิ่ ง เพราะจะเป็นตั วเชื่อมระหว่างการปฏิบัติง านของ
บุคลากรกับจุดมุ่งหมายขององค์การ ทาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ
และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงขององค์การ เนื่องจากความผูกพันต่อองค์การสามารถทานายการ ย้ายเข้าย้ายออก จากงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในองค์การได้ หลักการคิดนี้มีความครอบคลุมมากกว่า
ความพึงพอใจในงานเพราะสามารถบ่งบอกได้ถึงเหตุผลที่บุคลากรสามารถสนองตอบต่อองค์การได้ ขณะที่ความพึง
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พอใจบ่ง บอกการสนองตอบของบุคลากรต่องานหรือในด้านใดด้านหนึ่ง ของงานเท่านั้น ทาให้เ ป็นแรงผลัก ดันให้
บุคลากรปฏิบัติงานในองค์การทางานได้ดีกว่าบุคลากรที่ไม่มีความผูกพันต่อองค์การ (กัณฐิกา สุระโคตร, 2559, หน้า
1) การบริหาร “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นเรื่องสาคัญมากเนื่องจากมีการเล็งเห็นว่า “คน” หรือบุคลากร เป็นปัจจัยหลัก
อย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อความสาเร็จ ขององค์การ และเมื่อ “คน” ที่ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรหลักที่มีความสาคัญอย่างมาก
ต่อองค์ก าร จึง ต้องหาแนวทางในการรักษา “คน” ให้อยู่กับองค์การ ดังนั้นการสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์การ (Employee Engagement) จึงเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ความผูกพัน
ของบุคลากรต่อ องค์การจึง ได้ถู กยกขึ้น มาเป็นปั จจัยที่มี ความส าคัญต่อการนาพาองค์ก ารไปสู่ค วามสาเร็จตาม
จุดมุ่งหมาย จุดมุ่ง หมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง สามารถใช้เ ป็นเครื่องมือในการทานายพฤติก รรมของ
บุ ค ลากรได้ เช่ น พฤติ ก รรมการ ขาดงาน (Absenteeism) และพฤติ ก รรมการลาออกของบุ ค ลากร (Employee
Turnover) เพราะบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์การสูงจะมีแนวโน้มในการปฏิบัติงานกับองค์กรยาวนานกว่าและเต็ม
ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม ความรู้ ความสามารถมากกว่ า บุ ค ลากรที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารในระดั บ ต่ า
(คณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลและ
กลุ่ม พัฒนาองค์กรส านักโรคไม่ติดต่อ , 2560, หน้า 1) หากผู้บริ หารไม่ใ ห้ความส าคัญต่อปั ญหาความผูก พันต่ อ
องค์การของบุคลากรซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสาคัญอย่างหนึ่งของการบริหารแล้ว ความสาเร็จในการบริหารงานก็จะไม่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (กัณฐิกา สุระโคตร, 2559, หน้า 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนามีความรู้ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ จะทา
ให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การ ซึ่ง จะส่ง ผลต่อการพัฒนาคุณ ภาพการศึก ษาของผู้เ รียนเป็นสาคัญ (นพดล
ฤทธิโสม, หน้า 4)
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) หรือ “กรมอาชีวศึกษา” (เดิม) เป็นหนึ่งในห้าหน่วยงานหลัก
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกากับดูแลงานการศึกษาในด้านการอาชีวศึกษา มีภารกิจในการผลิต
กาลังคนระดับช่างฝีมือระดับช่างเทคนิคและระดับเทคโนโลยีโดยเน้นให้มีทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill) เปลี่ยนแปลง
ไปสู่สังคมฐานความรู้ (Social Knowledge Based) เพื่อการพัฒนาประเทศ จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีพนื้ ที่ขนาดเล็ก
เป็นที่ราบสลับกับที่ราบสูงเป็นส่วนใหญ่ มีสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อยู่ 5
แห่งประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคา วิทยาลัยเทคนิคดอกคาใต้ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการปง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม พาณิช
ยกรรม เกษตรกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร คหกรรม ประมง อุตสาหกรรมท่อ งเที่ยว ในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การบริหารงานแบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ คือ ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายบริหารทรัพยากร มีผู้อานวยการเป็น
ผู้บัง คั บบัญ ชาสู ง สุด ในความแตกต่า งของสถานศึ ก ษามีทั้ง สถานศึก ษาขนาดใหญ่ สถานศึก ษาขนาดกลางและ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ใช้จานวนของนักเรียน-นักศึกษา เป็นตัวกาหนดขนาดของสถานศึกษา งบประมาณ และจานวน
บุคลากร ทาให้เกิดการย้ายเข้า ย้ายออก ของข้าราชการครู ทั้งการย้ายสถานศึกษาภายในเขตจังหวัด หรือการย้าย
ข้ามเขตจังหวัด อาจด้วยเหตุผลหลายๆ อย่ าง โดยมีสถิติก ารย้ายสถานศึกษาของข้าราชการครู สังกั ดอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา ในระยะ 4 ปีย้อนหลัง ดังนี้ ปี 2561 จานวน 11 คน ปี 2560 จานวน 12 คน ปี 2559 จานวน 12 คน และ
ปี 2558 จานวน 10 คน ซึ่งเกิดผลกระทบอย่างมากกับสถานศึกษาบางแห่ง ที่มีบุคลากรจานวนน้อย เป็นผลทาให้มี
ปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากบุคลากรที่ย้ายออก ที่นอกเหนือจากภารการสอนที่เป็นหน้าที่หลัก ซึ่งสถานศึกษาต้องมีการ
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ปรับผัง การดาเนิ นงานภายในสถานศึกษา เพื่อให้ง านดาเนินการต่อไปได้ การสร้างความผูก พั นของบุคลากรใน
องค์การให้มีความรัก ความสามัคคี จะทาให้บุคลกรทางานในองค์การได้นานที่สุด
ดังนั้นการวิจัยเรื่อง การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกั ดอาชีวศึกษาจัง หวัดพะเยา
เพื่อที่จะนาผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานบุคคล ของฝ่ายบริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ในการนามาใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ให้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอย่างยาวนาน ทาให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเกิดความ
ต่อเนื่องและสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นาไปสู่ความเจริญก้าวของผู้เรียนและการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา (2) เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ตามลักษณะ
ส่วนบุคคล

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึก ษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
พะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การและเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การจาแนกตามลักษณะ
ส่วนบุคคลของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากร
2. เครื่องมือการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2561
โดยในการศึกษาจะเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมดจานวน 155 คน ดังนี้
ตาราง 1 แสดงจานวนประชากร
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคา
วิทยาลัยเทคนิคดอกคาใต้
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
รวม

- Proceedings -

ประชากร
79
22
13
10
31
155
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2. เครื่องมือการวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้
ศึกษาได้สร้างขึน้ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาความ
ผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 1) เพศ 2)
สถานภาพ 3) วุฒิการศึกษา 4) ภูมิลาเนา โดยใช้คาถามแบบเลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีตอ่ ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ตามแนวคิดของแนวคิดของกรีนเบริกส์และบารอน (Greenberg and Baron, 1993)
ประกอบด้วย 1) ความผูกพันด้านความรู้สึก 2) ความผูกพันด้านสังคม 3) ความผูกพันด้า นการคงอยู่กับองค์การ โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกตอบแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของลิเคิร์ท
ทั้งนี้แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) ของลิเคิร์ท มี 5 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีความผูกพันมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีความผูกพันมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีความผูกพันปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีความผูกพันน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีความผูกพันน้อยที่สุด
การแปรความหมายของคะแนน เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับคะแนนที่คานวณได้ตามขั้นตอนที่ระบุ
ไว้โดยเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, หน้า 106) มีดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย ความหมาย
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
2.2 การสร้างเครื่องมือการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือเป็นแบบประเมินมีขั้นตอนและวิธีการสร้างเป็นไปตาม ขั้นตอน
ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามและพัฒนาปรับปรุงแบบสอบถามให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เนื้อหาของการทาวิจัย
2. กาหนดนิยามศัพท์จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่ศึก ษาค้นคว้าเพื่อเป็น
กรอบกาหนดขอบข่ายและสร้างแบบสอบถาม
3. สร้างแบบสอบถามให้มีข้อคาถามครอบคลุม ตามวัตถุ ประสงค์ของการวิจั ยและนิยามศัพ ท์
เฉพาะ ประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกั บข้อมูลส่วนบุคคลของข้าราชการครู สัง กัดอาชีวศึก ษาจัง หวัด
พะเยา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพั นต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
4. นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเพื่อให้คาแนะนาในการ
ปรับปรุงแบบสอบถาม
5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
6. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน คือ 1) นายสมปอง พูลเพิ่ม
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคา ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา 2.) ดร.ณัฐวิทย์ มุง
เมือง ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา และ 3) ดร.สุนทร คล้ายอ่า อาจารย์
ประจาวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เ ชี่ยวชาญด้านการวิจัย ตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อหา ( Content
Validity) โดยหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ของข้อคาถามแต่ละข้อ มีเกณฑ์
ประเมิน ดังนี้
ให้คะแนน เท่ากับ +1 หมายถึง แน่ใจว่าถูกต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ให้คะแนน เท่ากับ 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าถูกต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ให้คะแนน เท่ากับ -1 หมายถึง ยังไม่ถูกต้อง ไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ซึ่งข้อคาถามแต่ละข้อของแบบสอบถามได้รับการประเมินความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีค่า
IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งถือว่าเป็นข้อคาถามที่อยู่ในเกณฑ์มีความตรงเชิงเนื้อหา สามารถนาไปใช้ได้
7. นาแบบสอบถามที่ได้รับปารปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใ ช่
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาแต่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ ข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดใกล้เคียง
จานวน 30 คน แล้วนาผลการตอบแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใช้สูตรสัม ประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลดาเนินตามขั้นตอนดังนี้
1. ทาบันทึกเสนอวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ออกหนังสือขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามถึ ง ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พะเยา ผู้ อ านวยการวิ ท ยา ลั ย เทคนิ ค เชี ย งค า ผู้ อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคดอกคาใต้ ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง และผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
2. นาหนัง สือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมู ลส่ง ไปยังผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคา ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคาใต้ ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการ
จัดการปง และผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพ ะเยา เพื่อขอความอนุเ คราะห์ในการเก็ บข้อมูล เพื่อ
การศึกษาจากข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จานวน 155 คน
3. ดาเนินการแจกแบบสอบถามให้ข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จานวน 155 ฉบับ
ตอบแบบสอบถาม ในการแจกแบบสอบถามและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง กระทาโดย 2 วิธี คือ
3.1 ส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง
3.2 ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์
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4. กรณี ไ ม่ ไ ด้ รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ผู้ วิ จั ย จะติ ด ตามและประสานงานกั บ
สถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อติดตามและรวบรวมแบบสอบถามให้ครบตามจานวนโดยผู้วิจัยเดินทางไปรับแบบสอบถามด้วย
ตนเอง
5. นาแบบสอบถามที่ได้คืนมาจานวน 147 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 94.83 มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
การตอบแบบสอบถามและจัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถาม ก่อนนาไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาดาเนินการดังนี้
1. นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
2. แยกแบบสอบถามออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามข้อมมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ในตอนที่ 1 และตอนที่ 2
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ มีรายละเอียด ดังนี้
1. ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ทั้ง 3 องค์ประกอบ สถิติ
ที่ใช้ คือ วิเคราะห์โดยใช้สถิตคิ ่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ตามลักษณะ
ส่วนบุคคล จาแนกตามเพศ และจาแนกตามภูมิลาเนา สถิติที่ใช้ทดสอบคือ โดยใช้การทดสอบค่าที (Independent ttest)
3. เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ตามลักษณะ
ส่วนบุคคล จาแนกตามสถานภาพ และจาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา สถิติที่ใช้ทดสอบคื อ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดีย ว (One-way ANOVA) เมื่ อพบความแตกต่าง อย่ างมีนัย สาคั ญทางสถิติ จึ ง ทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ตามวิธีของ Scheffe

ผลการศึกษา
การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา สรุปสาระสาคัญของ
ผลการศึกษาได้ดังนี้
1. การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา โดยรวมและราย
ข้ออยู่ในระดับมาก ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด คือ ความผูกพันต่อองค์การด้านสังคม รองลงมาคือ ความผูกพัน
ต่อองค์การด้านความรู้สกึ และความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ ตามลาดับ
1.1 ความผูกพันด้านสังคมต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา โดยรวมและ
รายข้อ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนสูง สุดคือ มีความตระหนัก ว่าต้องยึดมั่นต่อ
โรงเรียนเมื่อเข้าเป็นข้าราชการครูในโรงเรียน
1.2 ความผูกพันด้านความรู้สึก ต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา โดยรวม
และรายข้อ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนสูงสุดคือ คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
ของโรงเรียนมากกว่าประโยชน์สว่ นตน
1.3 ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีคะแนนสูงสุดคือ มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่
ที่จะเป็นบุคลากรของโรงเรียนให้นานเท่าที่จะทาได้
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2. ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกั ดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จาแนกตามลักษณะส่วน
บุคคล
2.1 ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จาแนกจาแนกตามเพศ
พบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2.2 ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จาแนกตามสถานภาพ
พบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 กล่าวคือ
2.3 ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของข้ า ราชการครู สั ง กั ด อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด พะเยา จ าแนกตามวุ ฒิ
การศึกษา พบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2.4 ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จาแนกตามภูมิลาเนา
พบว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายด้านมีความความผูกพันด้านความรู้สึก และ
ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นความผูกพันต่อ
องค์การด้านสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

สรุปผลและอภิปรายผล
1. การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา โดยรวมและราย
ข้ออยู่ในระดับมาก ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด คือ ความผูกพันต่อองค์การด้านสังคม รองลงมาคือ ความผูกพัน
ต่อองค์การด้านความรู้สึก และความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ ตามลาดับ เนื่องจากความผูกพันต่อองค์การ
เป็นทัศนคติ หรือความรู้สึกส่วนบุคคลในความเป็นเจ้าขององค์ก ารที่สาคัญยิ่ง มีความเห็นพ้องกั บเป้าหมายของ
โรงเรียน ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ แสดงออกถึงความเป็นเจ้าของและเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ยอมอุทิศตนให้กับ
การทางานอย่างทุ่ม เท คานึง ถึง ผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความซื่อสัตย์และ
จงรักภักดีตอ่ โรงเรียน ความจงรักภักดี มีความยึดมั่น ผูกพันต่อหนาีที่ที่พึงปฏิบัติ จากสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายใน
โรงเรียน ปฏิบัติตามค่านิยม วัฒนธรรม บรรทัดฐานทางสังคมร่วมกัน มีความสัมพันธ์ที่ดี ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในการปฏิบัติงานนต่อเพื่อนร่วมงาน คานึงถึงความรู้สึกและมีความเป็นห่วงเพื่อนร่วมงาน เต็ม ใจที่จะให้ความ
ช่วยเหลือ เพื่อให้องค์การประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกัณฐิกา สุระโคตร (2559)
ได้ทาการศึก ษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูโ รงเรียนขนาดกลาง ในอาเภอแก่ง หางแมว สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ
ครูโรงเรียนขนาดกลาง ในอาเภอแก่งหางแมว สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวม
และรายข้ออยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับณรงค์ศักดิ์ ผาสุข (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การศึกษาความผูกพันต่อ
องค์การของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่ง เอเชีย สัง กัดสานัก งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึก ษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของครูวิทยาลัยเทคโ นโลยีทางทะเลแห่ง เอเชีย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับมณีกาญจน์ เวียงรัตน์ (2556) ได้ทาการศึกษาและเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การ ของข้าราชการ
ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อาเภอวั ฒนานคร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต 2 จานวน 155 คน จาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมและ
รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก
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1.1 ความผูกพันด้านสังคมต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา โดยรวมและ
รายข้อ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนสูง สุดคือ มีความตระหนัก ว่าต้องยึดมั่นต่อ
โรงเรียนเมื่อเข้าเป็นข้าราชการครูในโรงเรียน กล่าวคือ บุคคลเมื่อเข้าเป็นสมาชิกในองค์การก็ต้องมีความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์การโดยเฉพาะการเป็นข้าราชการครูซึ่งจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ความคิด และสร้างพัฒนาการให้กับผู้เรียน
เพื่อที่จะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและเป็นอนาคตของชาติต่อไป การที่บุคคลมีพฤติกรรมแสดงออกในรูปของความ
จงรักภักดี มีความยึดมั่น ผูกพันต่อหนาีที่ที่พึงปฏิบัติ ทั้งจากสิ่ง แวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียน ปฏิบัติตาม
ค่านิยม วัฒนธรรม บรรทัดฐานทางสัง คมร่วมกั น มีความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับธัญกิตติ์ จันทรัศมี (2557)
ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานกลุ่ม เจเนอเรชั่นวาย :กรณีศกึ ษาพนักงาน
ภายใต้ธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จากัด ผลการศึกษาพบว่า ระดับความผูกพันต่อ
องค์ก รงานของพนักงานอยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่พนักงานรู้สึกว่ามีความภูมิใจที่ได้เ ป็นส่วนหนึ่งขององค์กรคือ
พนัก งานมีความรู้สึกภาคภูมิใ จที่ไ ด้เ ข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ของบริษัทและองค์ก รนี้เ ปรียบเสมือนเป็นบ้านของตัวเอง
สอดคล้องกับอารี นงค์พรหมมา (2555) ได้ทาการศึกษาและเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของ ข้าราชการครู
ในโรงเรียนกลุ่มอาเภอเกาะจันทร์ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่าง
มากในการปฏิบัติง านเพื่อประโยชน์ขององค์การ การเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การ และความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะดารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ ตามลาดับ
1.2 ความผูกพันด้านความรู้สึก ต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา โดยรวม
และรายข้อ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนสูงสุดคือ คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
ของโรงเรียนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน กล่าวคือการที่บุคลากรมีทัศนคติต่อโรงเรียน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่องานที่ไ ด้
รับผิดชอบ มีความเห็นพ้องกับเป้าหมายของโรงเรียน ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ แสดงออกถึงความเป็นเจ้าของและ
เป็นส่วนหนึ่ง ของโรงเรียน ยอมอุทิศตนให้กับการทางานอย่างทุ่ม เท คานึง ถึง ผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเ รียน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อโรงเรียน บุคลากรที่มีความผูกพันด้านความรู้สึกมากจะ
เป็นผู้ที่เ ห็นพ้องกับสิ่งที่องค์การกาลัง ทาอยู่และเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือ ซึ่งสอดคล้องกั บ ธัญกิตติ์ จันทรัศมี
(2557) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานกลุ่ม เจเนอเรชั่นวาย :กรณีศึกษา
พนักงานภายใต้ธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จากัด ผลการศึกษาพบว่า ระดับความ
ผูกพันต่อองค์กรงานของพนักงานอยู่ใ นระดับมาก และปัจจัยที่พนักงานรู้สึก ว่ามีความภูมิใจที่ไ ด้เ ป็นส่วนหนึ่ง ของ
องค์กรคือ พนักงานมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทและองค์กรนี้เปรียบเสมือนเป็นบ้านของ
ตัวเอง
1.3 ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนสูงสุดคือ มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่
ที่จะเป็นบุคลากรของโรงเรียนให้นานเท่าที่จะทาได้ กล่าวคือ การที่บุคลากรต้องการอยู่ทางานกับองค์การให้นานที่สุด
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม คานึงถึงประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับ และคานึง ถึงเงื่อนไขที่จะเกิดขึน้ ตามมา หากย้าย
ออกจากโรงเรียน เช่น ผลตอบแทนที่สูง สวัสดิการต่าง ๆ ความสัมพันธ์ที่ดีจากเพื่อร่วมงาน จากชุมชน ซึ่งสอดคล้อง
กับบุษบา เชิดชู (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรก คือด้านความสาเร็จในการทางาน
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ของบุคคล รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือ ด้านสภาพการทางานและความมั่นคง ด้านความรับผิดชอบ ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความก้าวหน้า
ด้านนโยบายและการบริหารและด้านผลประโยชน์ตอบแทนเป็นอันดับสุดท้าย
2. ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกั ดอาชีวศึกษาจังหวัด พะเยา จาแนกตามลักษณะส่วน
บุคคล
2.1 ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จาแนกจาแนกตามเพศ
พบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนีเ้ พราะในการบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา มีการกระจายอานาจในการปฏิบัติงาน ไม่ได้จากัดว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิง โดย
ใช้การมีส่วนร่วมของบุคลากร มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับอารี นงค์พรหมมา (2555) ได้ทาการศึกษาและเปรียบเทียบความผูกพัน
ต่อองค์ก ารของ ข้าราชการครูในโรงเรียนกลุ่ม อาเภอเกาะจันทร์ สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 จาแนกตามเพศ สถานภาพสมรส ภูมิลาเนา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การ พบว่า โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกตามเพศ สถานภาพสมรส และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การ โดยรวมและ
รายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกั บจารุเ นตร ทองจันดี (2556) ได้ทาการศึกษาและ
เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของ ข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู ในกลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกตามวุฒิการศึกษา
สถานภาพ ภูมิลาเนา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การ โดยรวม และรายด้า นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติ
2.2 ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จาแนกตามสถานภาพ
พบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากข้าราชการครู สังกัด
อาชีวศึก ษาจังหวัดพะเยา มีความพร้อมทั้ง ด้านร่างกายและจิตใจ อยู่ในช่วงของวัยในการทางานจึงไม่มีผ ลกับการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับอารี นงค์พรหมมา (2555) ได้ทาการศึกษาและเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการครูในโรงเรียนกลุ่มอาเภอเกาะจันทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จานวน
118 คน จาแนกตามเพศ สถานภาพสมรส ภูมิลาเนา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การ พบว่า โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกตามเพศ สถานภาพสมรส และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การ โดยรวมและราย
ด้า น แตกต่ างกัน อย่ างไม่ มีนั ยส าคั ญทางสถิ ติ สอดคล้ องกั บ จารุเ นตร ทองจัน ดี (2556) ได้ท าการศึก ษาและ
เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของ ข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกตามวุฒิการศึกษา
สถานภาพ ภูมิลาเนา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การ โดยรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติ
2.3 ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของข้ า ราชการครู สั ง กั ด อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด พะเยา จ าแนกตาม
วุฒิการศึกษา พบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกั นอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง นี้อาจเนื่องจาก
ข้าราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ต่างมีความภูมิใจในการเป็นข้าราชการครู
ปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่งครูซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี และอบรมสั่งสอนนักเรียนให้มีความรู้ มีระเบียบ วินัย และสถานศึกษา
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ยังมีการส่งเสริมให้ครูทุกคนได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการเสนอแผนงาน โครงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มีการสอนงานหรือ
ถ่ายทอดเทคนิคในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ ณรงค์ศักดิ์ ผาสุข (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การศึกษาความ
ผูกพันต่อองค์การของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่ง
เอเชีย สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เมื่อจาแนกตามเพศ ประสบการณ์การทางาน วุฒิการศึกษา และตาแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีไม่มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2.4 ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีว ศึกษาจังหวัดพะเยา จาแนกตามภูมิลาเนา
พบว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายด้านมีความความผูกพันด้านความรู้สึก และ
ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นความผูกพันต่อ
องค์การด้านสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนีเ้ นื่องจากข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ทาให้ไม่มีปัญหาในการเดินทางปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสถานศึกษาก็ได้มีการจัด
บ้านพักให้กับข้าราชการครูที่มาจากต่างจังหวัดเป็นอย่างดี ส่วนความผูกพันต่อองค์การด้านสังคมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ อาจเป็นผลมาจากความแตกต่างทางด้านภูมิประเทศ อากาศ ขนบธรรมเนียน ประเพณี สังคม
ความเป็นอยู่ของคนในพืน้ ที่ ซึ่งสอดคล้องกับจารุเนตร ทองจันดี (2556) ได้ทาการศึกษาและเปรียบเทียบความผูกพัน
ต่อองค์การของ ข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สังกั ดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียน นิคมพัฒนา สังกัดสานักงานเขต
พื้น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาระยองเขต 1 โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่อ จ าแนกตามวุ ฒิก ารศึ ก ษา สถานภาพ
ภูมิลาเนา และระยะเวลาที่ ปฏิบัติง านในองค์ก ารโดยรวม และรายด้านแตกต่างกั นอย่างไม่ มีนัยสาคั ญทางสถิ ติ
สอดคล้องกับอารี นงค์พรหมมา (2555) ได้ทาการศึกษาและเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของ ข้าราชการครู
ในโรงเรียนกลุ่มอาเภอเกาะจันทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 จาแนกตามเพศ
สถานภาพสมรส ภูมิลาเนา และระยะเวลาที่ปฏิบัติง านในองค์ก าร พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ใ นระดับมาก
โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนจาแนกตามภูมิลาเนา และด้านความเต็ม ใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามอย่างมาก ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ขององค์การ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู สัง กั ดอาชีวศึก ษาจัง หวัดพะเยา โดยรวมและ
รายข้ออยู่ในระดับมาก ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ ยสะสมสูงสุด คือ ความผูกพันต่อองค์การด้านสังคม รองลงมาคือ ความ
ผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สกึ และความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ ดังนั้นผู้บริหารควรมีวางแผนการบริหาร
ในองค์การ เป็นการพัฒนาความผูกพันของข้าราชการครูในองค์การ โดยเฉพาะความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ข้าราชการครูปฏิบัติงานในองค์การให้ยาวนานและเกิดประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่องค์การวาง
ไว้
2. ความผูกพัน ต่อองค์การด้า นสัง คมของข้าราชการครู สัง กั ดอาชีวศึ ก ษาจั ง หวั ดพะเยา เรียงลาดั บ
ค่าเฉลี่ยสามลาดับสุดท้าย คือ อิทธิพ ลจากสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนมีผ ลต่อการทางาน ความเป็นห่วงเพื่อน
ร่วมงานในด้านภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และมีพฤติกรรมแสดงออกในรูปของความจงรักภักดีต่อโรงเรียน ดังนั้น
ผู้บริหารควรสร้างเครือข่ายที่อยู่ภายนอกสถานศึกษาโดยให้ข้าราชการมีส่วนร่วม มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่าง
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บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีปฏิสัมพันธ์ ส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในการปฏิบัติงาน
3. ความผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สึกของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา เรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยสามลาดับสุดท้าย คือ การปฏิบัติงานกับองค์การนีต้ ่อไปเมื่อได้รับสวัสดิการและผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม
ความภาคภูมิใ จที่จะกล่าวถึงองค์การของท่านกั บบุคคลภายนอก และยอมอุทิศตนให้กั บการทางานของโรงเรียน
ดังนั้นผู้บริหารควรมีการส่งเสริมหรือสร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชการครูโดยการสนับสนุนให้ได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น
สวัสดิการต่าง ๆ ที่เหมาะสม ดาเนินงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาให้ข้าราชการได้เกิดความภูมิใจ เกิดความรู้สกึ
ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมองเห็นผลประโยชน์สว่ นรวมของโรงเรียนมากกว่าประโยชน์สว่ นตน
4. ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่กับองค์การของข้าราชการครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยสามลาดับสุดท้าย คือ มิตรภาพที่ดีจากผู้บัง คับบัญชามีผ ลทาให้ท่านตัดสินใจที่จะปฏิบัติง าน
ต่อเนื่องในโรงเรียน คานึงถึงเงื่อนไขที่จะเกิดขึน้ ตามมาหากย้ายออกจากโรงเรียน และมิตรภาพที่ดจี ากเพื่อนร่วมงานมี
ผลทาให้ท่านตัดสินใจที่จะปฏิบัติงานต่อเนื่องในโรงเรียน ดังนั้นผู้บริหารควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับข้าราชการและ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา เพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างตาแหน่งการทางานและเป็ นการสร้างความผูกพันให้กับ
บุคลากรมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
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รวมทั้ง ให้ค าแนะนาแก้ไ ขเครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวิจั ย ให้ มี คุณ ภาพ นอกจากนี้ ยั ง ได้ รับ ความอนุ เ คราะห์ จ ากท่ า น
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ท่านผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคา ท่านผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคดอก
คาใต้ ท่านผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง และท่านผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พะเยา ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี จนผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์จนทา
ให้ก ารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จได้ด้วยดี คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้
ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่บุพการี บูร พาจารย์ และผู้ มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ทาให้
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษาและ ประสบความสาเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้
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การศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราช ด้านหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
The Study of School Administrator's Roles in The King's Philosophy of The
Sufficiency Economy Philosophy Under Office of The Vocational Education
Commission in Phayao
อรวรรณ แสงดาว1* และ โสภา อานวยรัตน์2
Orawan Sangdaw1* and Sopa Umnuayrat2
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้มี วัต ถุ ประสงค์เ พื่ อศึ ก ษาบทบาทสภาพปั จจุ บั นของผู้ บริ หารในการบูร ณาการศาสตร์
พระราชาด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พ ระราชาด้านหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จานวน 168
คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สถิตใิ น
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาบทบาทสภาพปัจจุบันของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บทบาทของผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการบริหารงาน
วิช าการ รองลงมา คือ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้า นการบริหารงานทั่วไป และด้านการบริหารงานบุคคล
ตามลาดับ
2. ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาบทบาทของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา พบว่า ด้าน
การบริหารงานวิชาการ กระบวนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้เรียนของสถานศึกษาในด้านการ
บริหารวิชาการถือว่าสาคัญยิ่งเพราะคือหัวใจของการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารควรมีการขับเคลื่อนผ่านห้องเรียน
และการขับเคลื่อนผ่านฐานการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนโดยเน้นการปลูกฝังคุณลักษณะตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบริหารงบประมาณ ผู้บริหารควรมีการระดมทุนจากชุมชนองค์กรผู้มีส่วนเกี่ย วข้อง
มีการวางแผนและจัดการงบประมาณอย่างรอบคอบโดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณคานึงถึงหลักความมีเหตุผ ล
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ความสาคัญของงานและความจาเป็น มีการกาหนดผู้รับผิดชอบการดาเนินงานทุกขั้นตอน ด้านการบริหารงานบุคคล
ผู้บริหารควรสนับสนุนครูทุกคนในการพัฒนาการศึก ษาดูง าน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเข้ารับฟังการบรรยายที่
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารควรมีการมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบปรับปรุงดูแลรักษา
อาคารสถานที่และจัดการสภาพแวดล้อมสาหรับการเรียนรู้อย่างเหมาะสมให้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
คาสาคัญ: บทบาทของผู้บริหาร ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract
The purposes of this study were to study the roles of administrators and develop guidelines for
administrators in the king's philosophy of the sufficiency economy philosophy under office of the vocational
education commission in Phayao. The sample group was 168 administrators who work under office of the vocational
education commission in Phayao. The instruments were questionnaire with 1-5 Liker’s scale and semi-structured
interview. Data analyses were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The results show that
1) The overall of the roles of administrators in the King's philosophy of the sufficiency economy philosophy
under office of the vocational education commission in Phayao was at a high level. Considering each aspect ordered
from the highest to the least, the roles of academic administration management was at a highest level, followed
by budget management, general administration management, and human resource management, respectively.
2 ) The guidelines to develop administrators’ roles in the king's philosophy of the sufficiency economy
philosophy under office of the vocational education commission in Phayao are as followed. Administrators should
have a plan to manage the school’s budget, then follow up the results and apply them to improve the budget
management. Human resource management, administrators should have plans or projects in order to encourage
teachers to understand and acknowledge the value of the sufficiency economy philosophy. For general
administration management, administrators should have plans to manage buildings and atmosphere in school.
There should be collaboration with communities to participate in school’s activities in order to encourage students
to apply sufficiency economy philosophy in their life.
Keywords: the roles of administrators, King’s philosophy, sufficiency economy philosophy

บทนา
ศาสตร์พระราชา เป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมถึงเรื่อง เอกลักษณ์ของคนไทย เช่น การอ่อนน้อมถ่อมตน การเป็น
สุภาพชน ความขยัน ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นคุณความงามของคนไทยที่ได้ปฏิบัติสบื ทอดกันมา ถ้าทุกคนปฏิบัติตน
ตามศาสตร์ ของพระราชาแล้ว ก็จ ะเป็ นพลเมื องที่ มีคุ ณ ภาพ ประเทศชาติก็ จ ะมีแ ต่ค นดี และทาให้ป ระเทศชาติ
เจริญก้าวหน้า การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่ อให้เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเกิดความสุขและยั่งยืน โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกลไก
สาคัญในการพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยเชื่อว่าหากนาปรัชญาดังกล่าวมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ก็จะสามารถเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติให้ร อดพ้นจาก
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ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ และนาพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงและความมั่งคั่งได้ หลักการดังกล่าวนีม้ ีผลต่อสังคมไทย
ในยุคปัจจุบัน ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกั บคุณ ภาพของคนมาตั้ง แต่เ ริ่ม ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คม
แห่งชาติฉบับที่ 8 ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันคือ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
รวมถึงนโยบายและแผน โดยเน้นการสร้ างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาคน สังคม ประเทศมีความสมดุล
มีคุณภาพและยั่งยืน โดยได้น้อมนา“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชได้พ ระราชทาน เป็นแนวทางการดาเนินชีวิตแก่พ สกนิก รชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้ง แต่ก่อน เกิด
วิก ฤติก ารณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อเกิดวิกฤติก ารณ์ทางเศรษฐกิจได้ทรงเน้นย้าแนวทางแก้ไ ขเพื่อให้ร อดพ้นและ
สามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และความเปลี่ยนแปลง มาเป็นแผนที่นาทางในการ
พัฒ นาและบริห ารประเทศโดยมีค วามเชื่ อ มั่น ว่ าจะน าพาประเทศพ้น ภาวะวิ ก ฤติ ความเหลื่ อ มล้ าทางสั ง คมใน
หลากหลายมิติ และนาสู่สังคมที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง (สกุลรัตน์ กมุทมาศ, 2550 หน้า 1) การน้อม
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นั้นได้ถูกขับเคลื่อนในการบริหารให้กับทุกองค์กรแล้วแต่ความเหมาะสม
และบริบท องค์กรทางการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งที่ได้รับสนองนโยบายเข้าสู่การปฏิบัติในทุกระดับเพื่อผลักดันเข้าสู่การ
พัฒนาเยาวชนที่จะเป็นกาลังสาคัญเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยที่เยาวชนนั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่าน
การปลูกฝังจากครอบครัวมาเป็นพื้นฐานอย่างไม่เ ป็นทางการมากนัก แต่เมื่อเยาวชนเข้าสู่ร ะบบการศึกษาได้มีการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบจากตัวแทนในการถ่ายทอดทางสังคมด้วยการอบรมสั่งสอนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
โดยครูทาหน้าที่อย่างสาคัญในการพัฒนาเยาวชนได้ฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัย เพราะหากครูได้ทาหน้าที่โดยสมบูรณ์จะ
ช่วยเยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะสอดคล้องกับความต้องการของสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถพัฒนาได้ทั้งด้านความรู้ความคิด จิตใจ และพฤติกรรม
ที่ดี เป็นที่ต้องการของสังคม มีความพอเพียงในจิตใจ มีแนวทางการดาเนินชีวติ อย่างพอเพียงและพอประมาณภายใต้
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาซึ่งมีเป้าหมายที่สาคัญเพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยเน้นให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสามารถใน
การจัดทาหลักสูตรการเรียนการสอนที่บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนการสอนในทุกระดับ รวมไปถึงการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ตามหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ในการ
ดาเนินงานต้องมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับการบริหารสถานศึกษาและระดับปฏิบัติการเรียนการสอนและระดับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนอีกด้วย ดังนั้นการดาเนินการจะสาเร็จได้จึงต้องอาศัยผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลสาคัญ
ในการขับเคลื่อนการบริหารงานสถานศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าได้มีการดาเนินการที่เชื่อมโยง
ไปยัง การดาเนินงานของครูที่สามารถเสริม สร้างคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ภ ายใต้ปรัชญาดัง กล่าวให้กับนัก เรียน
อย่างไร มากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการมีสว่ นร่วมในการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
ให้กับเยาวชนภายใต้วิถีชีวิตที่ดีมีคุณภาพในสภาวะที่ตนเองเผชิญได้อย่างมีเหตุผลพอเพียง พอประมาณมีภูมิคุ้มกัน
ภายใต้เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรมนั้น จะช่วยให้เยาวชนนาพาตนเองและสังคมไทยไปสู่ความสมดุลและมีการพัฒนาที่
ยั่งยืนได้ (สมใจ วรรณะ ,บทนา,2557,หน้า 3)
การบริหารสถานศึกษาเป็นกระบวนการดาเนินงานที่มีองค์ประกอบของงานหลายๆ งานที่มีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา การจัดระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา การเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา และการติดตามและประเมินผลการจัดการศึก ษา ซึ่งจะส่งผลต่อ การบริหารสถานศึกษา
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ออกมาเป็นองค์รวม มีการศึกษาพบว่าการบริหารงานในสถานศึกษาให้ประสบความสาเร็จให้ตอบสนองต่อสภาพ
สังคมในปัจจุบัน ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญต่อการนาหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร
สถานศึกษา โดยการบริหารนั้นต้องยึดหลักการใช้ทรัพ ยากรให้คุ้มค่า และยึดหลักธรรมาภิบาลจึงจะเป็นที่ยอมรับ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 51-63) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึก ษาธิการ ภารกิจหลักในการจัดการอาชีวศึกษา ที่มีบทบาทหน้าที่ใ นการบ่ม เพาะเยาวชนให้มีความรู้
ทัก ษะ ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณ ภาพได้ม าตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ประกอบอาชีพอิสระสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดกระจายทั่ว
ประเทศ ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด ปลูกฝั งการดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เ รียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีสมรรถนะอาชีพ เทียบเท่า
มาตรฐานที่กาหนด โดยการปลูกฝังคุณ ธรรม ความสานึก ในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ดังนั้น สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงมีนโยบายในการนาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงภายใต้ศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทางการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างยั่งยืนโดยเป้าหมายที่สาคัญอยู่ที่การ
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง และผู้บริหารสถานศึกษา จึงถือว่าเป็นกลไกสาคัญ และเป็นกุญแจแห่งความสาเร็จและ
ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสถานศึกษาแล้ว ผู้บริหาร
สถานศึก ษายังเป็นจุดเชื่อมของนโยบายกับการปฏิบัติที่ใกล้ชิดกั บครู และผู้เ รียนมากที่สุด ซึ่งแน่นอนว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องมีคุณลักษณะที่ดี มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสม มีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล มีนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาที่สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งเป็นบทบาทสาคัญที่ช่วยให้บุคลากรในสถานศึกษามีการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรและประเทศให้มีความก้าวหน้าสืบไป (ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ,สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,ความเป็นมา, 2560 ,หน้า 1) เนื่องจาก
การอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทั กษะอาชีพให้กับผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้น
ที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของ
กิจกรรมเสริม หลั กสูต รที่ ต่อ ยอดจากการเรีย นรู้ ใ นชั้ นเรีย นและกิ จกรรมพัฒ นาผู้เ รี ยนควรมุ่ง เน้ นการจั ดการที่
สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1)พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียน
และชุมชนที่ตงั้ ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทาเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดาเนินกิจการต้องนาไปสู่
ความยั่งยืนของผล 2)ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทางานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรมมี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เ อารัดเอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัม มาคารวะรู้จัก ท า
ประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย ส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ บูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนมี 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรมกล่าวต่อว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสาคัญในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อให้เ กิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยมุ่งเน้นพัฒนาสถานศึกษาในการน้อมนา
หลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึก ษาอย่างมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลเพื่อปลูก ฝัง ให้เ ยาวชนมี
คุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” มุ่งเน้นการดาเนินชีวิตด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ ดี
และเรียนรู้ใ นการพึ่ง พาตนเองให้ไ ด้ม ากที่สุด โดยได้มีก ารประกาศนโยบายการขับเคลื่อนปรัช ญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงภาคการศึกษา เพื่อให้องค์กรหลัก หน่วยงาน และสถานศึกษา ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาทีย่ ั่งยืน (http://www.vec.go.th สืบค้น เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561)
ด้วยความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึง สนใจศึก ษาบทบาทของผู้บริหารในการบูรณาการ
ศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ในเป็นแนวทางการพัฒนาในการบริหาร
จัดการการบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบทบาทสภาพปัจจุบันของผู้บริหารในการบูร ณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
1.1 ความหมายของการบริหาร
1.2 การบริหารสถานศึกษา
1.3 ขอบข่ายและภารกิจการบริหารการศึกษา
2.แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา
2.1 ความหมายและความสาคัญของบทบาท
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท
2.3 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
3.แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 ความเป็นมาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 ความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 ความสาคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 แนวความคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบทบาทปัจจุบันของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียงในการบริ หารสถานศึกษา สั ง กั ด สานัก งานคณะกรรมการการอาชี วศึก ษาจัง หวัด พะเยา คื อ
ผู้บริหาร จานวน 16 คน และครูผู้สอน จานวน 250 คน ก าหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and
Morgan โดยการสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 152 คน รวมทั้งสิ้น 168 คน
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้ บริหารในการบูร ณาการศาสตร์พ ระราชาด้านหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาบทบาทหน้าที่ผู้ บริหารสถานศึกษาและผู้มี
ความรูความสามารถในศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 5 คน

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทปัจจุบันของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)บทบาทปัจจุบันของผู้บริหารในการบูรณาการ
ศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา โดยในภาพรวม
บทบาทของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชา
ด้านหลักปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในการบริห าร
สถานศึกษา
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
2. ด้านการบริหารงบประมาณ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป
รวมเฉลี่ย

n = 168
(x)

(S.D.)

4.55
4.50
4.42
4.49
4.49

0.43
0.46
0.53
0.50
0.40

ระดับ
บทบาทปัจจุบัน
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 พบว่า บทบาทปัจจุบันของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (x = 4.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าบทบาทของผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือด้าน
การบริหารงานวิชาการ(x= 4.55) และอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ย คือ ด้านการบริหารงบประมาณ
(x= 4.50) รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป (x= 4.49) และด้านการบริหารงานบุคคล ((x)= 4.42)
ผลการศึกษาแนวทางการพัฒ นาบทบาทผู้บ ริหารในการบู ร ณาการศาสตร์พ ระราชาด้ านหลัก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ทั้ง 4 ด้าน
สามารถสรุปได้ดังนี้
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1. ด้านการบริหารวิชาการ
กระบวนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้เรียนของสถานศึกษา คือการขับเคลื่อนผ่าน
ห้องเรียนและการขับเคลื่อนผ่านฐานการเรียนรู้การขับเคลื่อนผ่านห้องเรียนเราได้คานึงถึงความเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียนโดยเน้นการปลูกฝังคุณลักษณะตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ต้องปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหาให้มีการผสมผสานกันระหว่างความรู้และประสบการณ์ การพัฒนาครูให้มี
ความสามารถให้คาแนะนาและจัดประสบการณ์ทักษะทางวิชาชีพให้นักเรียนด้วยความมีเหตุผล มีการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การมอบหมายให้
ครูผู้สอนเรียนการสอนร่วมกับนักเรียนและวิทยากรภายนอก (ภูมิคุ้มกัน) จัดหาวิทยากรให้ความรู้ สืบค้น สอบถาม
องค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน (ความรู้) จัดสรรงบประมาณในการดาเนินการให้เพียงพอ จัดสภาพแวดล้อมฐานการ
เรียนรู้ให้เหมาะสม เลือกนักเรียนแกนนาที่มีความสนใจและอยู่ในวัยที่สามารถดาเนินการได้ (พอประมาณ) เมื่อ
นักเรียนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ทาให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทางานอย่างเป็นลาดับขั้นตอน มีการจัดเก็บ
และดูแลวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่า (วัตถุ) เกิดกระบวนการทางานแบบกลุ่ม เมื่อเกิดปัญหาระหว่างการดาเนินการ
ช่วยกันแก้ปัญหา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน(สังคม) นักเรียนเห็นคุณค่าของสมุนไพรพื้นบ้าน (วัฒนธรรม) และตระหนัก
ถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อมที่สง่ ผลต่อการใช้ชีวิตประจาวันอย่างยั่งยืนต่อไป (สิ่งแวดล้อม)
2. ด้านการบริหารงบประมาณ
ผู้บริหารมีการระดมทุนจากชุม ชนองค์ก รผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการวางแผนและจัดการงบประมาณอย่าง
รอบคอบโดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณคานึง ถึงหลัก ความมีเหตุผลความสาคัญของงานและความจาเป็นมีการ
กาหนดผู้รับผิดชอบการดาเนินงานทุกขั้นตอนที่กล่าวมามีการตรวจสอบให้ความเห็นชอบในการอนุมัติงบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงานได้เรียนรู้
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
สถานศึกษาสนับสนุนครูทุกท่านให้ก ารพัฒนาการศึก ษาดูง าน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้ารับฟังการ
บรรยายที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงการเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอกผู้บริหารและครูแกนนา และได้นาไป
สอดแทรกกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดอุปนิสัยพอเพียง สามารถถ่ายทอดและเป็นแบบอย่าง
ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเพื่อนครูทุกคนทุกระดับของสถานศึกษาและสามารถขยายผล
สู่ชุมชนหน่วยงานองค์กรภายนอก
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป
การมอบหมายงานให้ มีผู้รับ ผิ ดชอบปรับปรุง ดูแลรัก ษาอาคารสถานที่และจัดการสภาพแวดล้อ ม
สาหรับการเรียนรู้อย่างเหมาะสมโดยมีการจัดทามีแผนงาน/โครงการงบประมาณและจัดผู้รับผิดชอบในการปรับใช้
อาคารสถานที่สภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาจัดทาแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้/ฐานกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการจัดฐาน
การเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบกิจกรรมที่ปฏิบัติจริงที่สะอาดร่มรื่นปลอดภัย โดยมอบหมายให้ครูและนักเรียนมีสว่ นร่วมในการ
ดูแลฐานการเรียนรู้รักษาสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่ให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้
ชุมชนหรือหน่วยงานอื่นได้ใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาและพัฒนาอาคารสถานที่
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ
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สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการศึกษาบทบาทปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชา
ด้านหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึก ษาสัง กั ดสานัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา
จังหวัดพะเยา มีประเด็นน่าสนใจที่จะนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการวิจัยพบว่า บทบาทปัจจุ บันของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อ าจเป็น
เพราะว่าผู้บริหารและครูผู้สอนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา มีการสนับสนุนการ
ฝึกอบรมพัฒนาครูทั้งภายในและเพิ่มพูนภายนอกสถานศึกษาเพื่อความรู้ดา้ นวิชาการและการบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควบคู่ให้มีการจัดการอบรมด้านการจัดทาสื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอน
ครบทุกวิช าอย่างเหมาะสมในสถานศึกษา และผู้บริหารมีการส่ง เสริม การวิเคราะห์และจัดทาหลัก สูตรการจัดการ
เรียนรู้ พร้อมทั้งการลงมือปฏิบัติโดยการบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระวินัยธรกิตติศักดิ์ สวนวัน (2557) การบริหารการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน แกนนา
ระดับประถมศึกษาภาคเหนื อตอนบน พบว่า บทบาทผู้บ ริหารในการส่ง เสริม การจั ดการเรียนรู้ตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับมากและพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยลาดับแรกคือ การให้ความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้บริหารให้คาแนะนาแก่บุคคลากรในโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ตาม ส่วน
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือผู้บริหารพาคณะครูนักเรียนไปศึกษาดูงานการดาเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามาร่วมรับรู้และฝึกปฏิบัติจริง เพื่อนาไปสู่การจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียน ผู้บริหารมีบทบาทในการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยดาเนินการส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรม สัมมนาทางวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การติดตามให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับ
ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง และงานวิจัยของจัก รปรุฬ ห์ วิช าอัครวิทย์. (2553) ได้ศึก ษาเรื่อง รูปแบบการบริหาร
สถานศึก ษาขั้นพื้ นฐานบนที่สูง ตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจัง หวัด เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์บทเรียนการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานบนพื้นที่สูงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนที่สูง ตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด
เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
ต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนจานวน 210 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยแบ่งออกเป็น 3
ตอนคือ ตอนที่ 1 ข้อมูลภูมิหลังของผู้ตรวจสอบ ตอนที่ 2 เป็นการตรวจสอบรูปแบบ และตอนที่ 3เป็น ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ผลการศึกษาพบว่า ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้าน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา มีรูปแบบการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์. (2549,หน้า 3) กล่าวถึง ผู้บริหารเป็นตัวจักรสาคัญที่มีบทบาทใน
การแสดงการเป็นผู้นาในการบริหาร การที่ผู้นา มีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณภาพและคุณค่าขององค์การที่จะสะท้อน
ให้เห็นประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในองค์การหรื อหน่วยงานได้เป็นอย่างดีเนื่องจากการเป็นผู้นา ของผู้บริหาร
โรงเรีย นที่เ หมาะสมและพึง ประสงค์จ ะไปกระตุ้น ชัก น า โน้ม น้ าว ให้บุ คลากรในองค์ก รเกิด ความพอใจร่ วมมื อ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนโยบายและคุณภาพได้มาตรฐานที่
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วางไว้ซึ่ง ขัดแย้ง กับงานวิจัยชาคริสต์ เหลืองเจริญ (2556) ได้ศึกษาการบริหารโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา เขตอาเภอคลองใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบว่าการนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน
ด้านความพอประมาณ ความมีเหตุผลและด้านภูมิคุ้มกันที่ดี พบว่า ผลการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการบริหารสถานศึกษาเขตอาเภอคลองใหญ่สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตราดอยู่ในระดับปาน
กลาง และขัดแย้งสุวารี เพ็ชรสงคราม (2557) ได้ศกึ ษาสภาพปญหาการบริหารวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงผูบริหารและครูของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
พบว่า ผูบริหารและครูของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง
13 แหง มีความคิดเห็นสภาพปญหาการบริหารวิชาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ
การบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรและการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมบทบาทปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็น รายข้ อ โดยเรียงตามค่ าเฉลี่ ย 3 ลาดับ ข้อ ที่มี ค่า เฉลี่ย สูง สุด คื อ ผู้บริ หารมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้มี ก าร
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ผลการพัฒนาวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ ผู้บริหารมี
การสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรไปพัฒนาโดยยึดหลักความมีประโยชน์และสามารถกลับมาถ่ายทอดความรู้ให้กับ
บุคลากรในสถานศึกษาได้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย ต่าสุด คือ ผู้บริหารมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เพื่อ
ส่งเสริมการดาเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษา สังกัด
สานัก คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจั ง หวัดพะเยา เกือบทุก แห่ง เป็นสถานศึก ษาขนาดเล็ก จึง เป็นผลทาให้ก าร
บริหารงานบุคคลมีข้อจากัดหลายประการ อาทิ อัตรากาลัง และสรรหาบุคคลไม่เพียงพอ การส่งเสริมให้บุคลากร
แสวงหาความรู้ หรือการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรไปพัฒนาโดยยึดหลักความมีประโยชน์และสามารถกลับมา
ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่าง ๆ บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยฐิตยิ า ปทุมราษฎร และจิณณวัตร ปะโคทัง
(2557) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 คือด้านการกาหนดอัตรา และสรรหา
บุคคลด้านการบรรจุ แต่งตั้งบุคคล ด้านการบารุงรักษาบุคคล ด้านการให้บุคคลพ้นจากตาแหน่ง สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า ในปัจจุบัน
มีการปฏิรูปการศึกษามีการบริหารงานแบบเขตพืน้ ที่การศึกษาที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล ให้สถานศึกษามี
การบริหารงานต่างๆด้วยสถานศึกษาเอง โดยมีการวางแผนงานต่างๆ ให้เป็นระเบียบมีการวางแผนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวด้วย ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีก ารวางแผนเกี่ยวกั บการบริหารงานบุคคลไว้ล่วงหน้าด้วย
เพื่อที่จะเป็นพืน้ ฐานในการวางแผนงานต่างๆ ด้วย จึงเป็นสาเหตุทาให้สภาพการบริหารงานบุคคลมีการปฏิบัติได้อยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกับงานวิจัยของสุภาพร แซงโคตร (2558) ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึก ษามี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพการบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน
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อัตรากาลัง การกาหนดตาแหน่ง มีสภาพสูงที่สุด ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่าสนับสนุนให้มีการส่งคาขอปรับปรุงมีสภาพอยู่
ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะเป็นเรื่องที่ตอ้ งปฏิบัติ มิฉะนั้นสถานศึกษาอาจไม่รับอัตราบรรจุพนักงานเพิ่ม
2. จากผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารในการบูร ณาการศาสตร์พ ระราชาด้านหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
มีประเด็นในการอภิปรายผลที่น่าสนใจ คือ ด้านวิชาการ ซึ่งมีผู้ เสนอแนะแนวทางพัฒนามากที่สุด คือ การจัดการ
อบรมด้านการจัดทาสื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอนครบทุกวิช าอย่างเหมาะสมในสถานศึกษา ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะว่า
ครูผู้สอนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา มีการจัดทาสื่อการเรียนรู้ที่ไม่หลากหลาย มี
ภาระงานอื่นนอกเหนือจากภาระงานด้านการเรียนการสอนมาก จึงทาให้ครูในองค์ก รไม่สามารถจัดทาสื่อได้หลาก
หลาย และไม่ครบทุกรายวิช า ดังนั้นสถานศึกษาในสัง กั ดสานัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัง หวัดพะเยา
ผู้บริหารจะต้องมีการประชุมร่วมกัน มีสว่ นร่วมในกาวางแผนการทางาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมกัน
สร้างแผนกิจกรรม/จัดทาโครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์และเผยแพร่นวัตกรรมการสอนที่หลากหลาย มาปรับใช้
ดาเนินการจัดกิจ กรรมอบรมเชิง ปฏิบัติการ ฝึก ทัก ษะกระบวนการคิ ดสร้างสรรค์ ให้ครูสร้า งสรรค์ผ ลงาน Best
Practice เพิ่มผลผลิตทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ วัดและประเมินผล นวัตกรรมของครูให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ได้กาหนดไว้ นาผลการพัฒนานวัตกรรมมาปรับใช้ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นางสาววรลักษณ์ คาหว่าง (2560) ได้ศกึ ษา การศึกษาแนวทางพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานัก งานเขต
พื้นที่การศึก ษามัธยมศึกษา ในจัง หวัดพิษณุโ ลก พบว่าพบว่าแนวทางการพัฒนาทักษะครูใ นศตวรรษที่ 21 สัง กัด
สานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) พบว่า ในภาพรวม แนว
ทางการพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ควรอบรมเชิงปฏิบัติ การ/สัมมนา ให้วทิ ยากรที่มีความสามารถมาให้
ความรู้และส่งเสริมทักษะ โดยใช้วิธกี ารพัฒนาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการ (School Based Management SBM) เรียนรู้แบบ learning by doing โดยเน้นให้เ กิดกระบวนการเรียนรู้ และสร้างผลงานผ่านระบบเครือข่าย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายทักษะและรัชนีกร วงศ์จิราษฎร์ (2559) ได้ศกึ ษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มโรงเรียนค่ายพระเจ้าตาก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริ มการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนกลุ่ม ค่าย พระเจ้าตาก สังกั ดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาระยอง เขต 1
โดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามลาดับ
แรก ปรากฏว่า ด้านการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในลาดับแรก รองลงมาคือด้านการ
จัดการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด้านการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อพิจารณาจากผลการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาทางการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารในการบูรณาการ
ศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึก ษาจัง หวัดพะเยา หัวข้อการจัดทาสื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอนครบทุก วิช าอย่างเหมาะสมในสถานศึก ษา
ผู้บริหารจึงควรมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และบุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับควรต้องมีการอบรมการพั ฒนา
อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดทาสื่อและสถานศึกษาต้องมีส่ิง
อานวยความสะดวกและเอือ้ ต่อการเรียนรู้ โดยจัดให้มีหอ้ งสัมมนา ห้องสืบค้นข้อมูล เพื่อให้บุคลากรได้ศกึ ษาค้นคว้า
อย่างทันสมัย และส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาต่อ และเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ ส่งผลให้การบริหาร
สถานศึกษาของสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
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กิตติกรรมประกาศ
การค้น คว้า อิส ระฉบับ นี้ สาเร็จ ลุล่ว งด้ วยดีด้ว ยความกรุ ณ าของอาจารย์ที่ ปรึก ษาผู้ช่ วยศาสตราจารย์
ดร.โสภา อานวยรัตน์ ที่ได้กรุณาให้คาปรึกษา แนะนา ดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข
อันเป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้ดว้ ยดีตลอดมา
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
น้าฝน กันมา และ นายณรงค์ศักดิ์ ฟองสินธุ์ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ทั้งทางด้านภาษา เนื้อหา ระเบียบวิธแี ละเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย ช่วยแนะนา แก้ไขให้สมบูรณ์และ
สาเร็จได้ด้วยดี
ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาที่
ได้ให้ความอนุเคราะห์ และอนุญาตให้คณะครู ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถาม และได้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล
ละจัดส่งคืนให้ผู้วิจัย ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นกาลังใจ จนทาให้งานวิจัยแล้ว
เสร็จได้ด้วยดี
นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ ประสิทธิ์ประสาทวิชา ครอบครัว และเพื่อนๆ ที่
ส่งเสริมสนับสนุนและกาลังใจให้งานวิจัยสาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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การศึกษาปัจจัยและแนวทางการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอพญาเม็งรายสังกัดสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย
A Study of Factors and Administrative Approaches for Elderly School
Indistinct Nonformal and Informal Education Centers, Chiangrai Province
Nonformal and Informal Office
วาสนา วิชัย1* และ สุนทร คล้ายอ่า2
Wasana wichai1* and Sunthorn Khlaium 2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ ของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสัง กัดสานัก งานส่งเสริมการศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงรายที่ได้เข้าไปสนับสนุน ส่งเสริม ดูแลและให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม (2) เพื่อศึกษาแนวทางการ
บริหารโรงเรียนผู้สูง อายุร่วมกับหน่วยงานภาคีเ ครือข่ายในพื้นที่ของศูนย์ก ารศึก ษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอ สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ประชากร
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 9 คน ประชากร กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ข้าราชการครู จานวน 8 คน ประชากร
กลุ่มที่ 3 ได้แก่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จานวน 38 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูอาสาสมัครการศึกษา
นอกโรงเรียน จานวน 24 คน ประชากร กลุ่มที่ 4 ได้แก่ ครูหัวหน้ากศน. ตาบล จานวน 138 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ครู หัว หน้ ากศน.ต าบล จานวน 74 คน การคั ดเลื อกกลุ่ ม ตั วอย่ างได้ ม าโดยวิ ธี ก ารเลือ กแบบเจาะจง (Purposive
selection ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึก ษาตามอัธยาศัยอาเภอ สัง กัดสานักงานส่ง เสริ ม การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยจัง หวั ด
เชียงราย ตามปัจจัยการบริหาร 4Ms ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
การบริหารจัดการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ดา้ นคนอยู่ในระดับมาก และด้านวัสดุ อุปกรณ์อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านงบประมาณมีค่าเฉลี่ยต่าสุด อยู่ใ นระดับปานกลาง ตามลาดับ แนวทางการบริหารโรงเรียน
ผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพืน้ ที่ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ สังกัด
สานัก งานส่ง เสริม การศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยจั ง หวัดเชียงรายตามปัจจัย การบริหาร 4 Ms
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา
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ด้านคน ได้แนวทางใน โดยสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ดูแลและให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม ได้มีการ
ชีแ้ จงแนวทางการนานโยบายระดับ สานักงาน กศน.ให้บุคลากรเข้าใจในแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ
มีก ารมอบหมายให้ครูหัวหน้ากศน.ตาบลและครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนพื้นที่เ ข้าไปมีส่วนร่วมกั บภาคี
เครือข่ายในพื้นที่ ด้านงบประมาณ ได้แนวทางว่า เนื่องจากกศน.อาเภอ ไม่ไ ด้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัด
กิจกรรมโดยตรงสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ จึงใช้การระดมทุนและขอรับการสนับสนุนบประมาณจากภาคีเครือข่าย และ
จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ม าร่วมจัด ด้านวัสดุอุปกรณ์ ได้แนวทางว่าสถานศึกษามีการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ตาม
งบประมาณที่จัดสรรลงสู่ กศน.ตาบล เพื่อวางแผนใช้จ่ายเงินสาหรับจัดกิจกรรมของผู้เ รียนในกลุ่มผู้สูงอายุ มีการ
จัดหาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น และจากผู้เรียนเตรียมมาเอง ด้านการบริหารจัดการเป็นการบริหารจัดการร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย
คาสาคัญ: โรงเรียนผู้สูงอายุ

Abstract
The objective of this Independent study were : (1) to study the factors of the administration of the elderly
school of the district non-formal and informal education centers under the Office of Non-Formal and Informal
Education, Chiang Rai Province, which has supported, supported and provided assistance in organizing activities
(2) to study the guidelines for managing the elderly school together with the network partners in the area of the
district non-formal and informal education centers Under the Office of Non-Formal and Informal Education, Chiang
Rai Province. The sample group consisted of 9 school administrators,8 civil servants, teachers, 24 non-formal
education applicants, and 74 teachers of the district head teachers. Questionnaires and interview forms Statistics
used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. And qualitative data analysis.
The results illustrated that the areas with the highest mean value are in the management, followed by
the people and the materials, respectively, with the lowest mean, budget. Guidelines for administering the elderly
school together with the network partners in the area of the district non-formal and informal education centers
Under the Office of Non-Formal and Informal Education, Chiang Rai Province according to 4 Ms. Administrative
factors In terms of people, the guidelines in which the school has promoted, supported, and provided assistance
in organizing activities Has clarified the guidelines for the implementation of the Office of the Higher Education
Commission's policy for personnel to understand the work plan regarding the elderly school Has assigned teachers,
head of the district administration office, and non-formal education volunteer teachers to participate in local
network partners.The budget can be approached because of the district administration. No budget allocation for
direct activities for the elderly Therefore use fundraising and request support from network partners And from
various educational institutions that come together to organize. Materials guidelines that the school has
procurement of materials According to the budget allocated to the Tambon Administrative Organization to plan for
spending money for organizing activities for learners in the elderly group There are resources available locally.
And from students preparing themselves Management In the operation of the elderly school Is managed together
with the network partners.
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บทนา
สภาพสังคมไทยปัจจุบันมี แนวโน้มจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้นทาให้ปัจจัยการผลิต
ทางด้านแรงงานลดลงการออมลดลง รัฐ บาลจาเป็น ต้องเพิ่ม งบประมาณค่าใช้จ่า ยทางด้ านสวัสดิ ก ารและการ
รักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเพื่อดูแลและปฐมพยาบาลผู้สูงอายุมากขึ้น เมื่อบุ คคลเข้าสู่ผู้สูงอายุหรือเกษียณอายุงานจะมี
เวลาว่างมากขึ้นจึงเกิดความรู้สกึ ความเบื่อหน่ายและแยกตัวออกจากสังคมมีผู้สูงอายุจานวนมากต้องเผชิญกับปัญหา
ทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โครงสร้างของประชากรเปลี่ยนแปลงไปมีสัดส่วน
ของผู้ สูง อายุม ากขึ้นย่อมทาให้เ กิดผลกระทบทั้ง ทางเศรษฐกิจและสัง คมและมีผ ลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดัง นั้ น
กิจกรรมยามว่างไม่ว่าเพื่อนันทนาการหรือเพื่อ การเรียนรู้สิ่งใหม่ หรือให้บริการผู้อื่นเป็นเรื่องสาคัญสาหรับ ผู้สูงอายุ
เนื่องจากจะนามาซึ่ง ความพึงพอใจและรู้สึกว่าชีวิต มี ความหมายมากขึ้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุจึงควร
ดาเนินการควบคู่กับ มาตรการอื่น ๆของรัฐเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง การเกิดขึน้ ของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ยั ง สอดคล้ อ งกั บ แผนผู้ สู ง อายุ แ ห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.2545–2564) ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 1 (พ.ศ. 2552) และ
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ข้อเสนอเชิงนโยบายในเวทีการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2553 และ
2556 และแผนระดับชาติหลายฉบับที่ให้ความสาคัญกับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาศักยภาพของบุคคล
อย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือที่เรียกว่าสานัก งานกศน. เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่จัด การศึกษา
ให้กั บประชาชนผู้ด้อยโอกาส พลาดโอกาสและขาดโอกาสในการเรียนหนัง สือเป็นศูนย์ก ารศึก ษาตลอดชีวิตที่จะ
ส่ง เสริ มการเรียนรู้ของประชาชนทุกเพศทุกวัย ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 สานัก งาน กศน. ได้ก าหนดแผนการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ตามนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานของสานักงานกศน. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
ให้กับผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ใน ด้านที่ 3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ให้มีคุณภาพ ข้อ 3.1 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart Aging Society)
จากสภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของผู้สูงอายุ ศูนย์การศึกษานอระบบและการศึกษา
อาเภอ สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย มีบางอาเภอที่ได้เข้า
ไปร่วมจัดกิจกรรมในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่
ภายใต้การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆในพื้นที่ในรูป แบบการจัดตั้ง เป็นโรงเรียน
ผู้สูงอายุซึ่ง มีทิศทางการดาเนินการแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน บางอาเภอศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอ ก็มีเข้าไปมีบทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนและดูแลในด้านการจัดกิจกรรมเป็นอย่าง
มาก จนมีความโดดเด่นและเป็นที่ ประจักษ์เรื่องของการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ และเป็นต้นแบบที่ดีในการ
จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูง อายุ เช่นโรงเรียนผู้สูง อายุตาบลหัวง้ม อาเภอพาน จัง หวัดเชียงราย ถือว่าเป็นโรงเรียน
ผู้สู ง อายุต้ น แบบของจั ง หวั ด เชี ยงรายที่ ไ ด้ จั ดกิ จกรรมส่ ง เสริม พัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ตขอ งผู้ สู ง อายุไ ด้ดี แ ละในการ
ดาเนินงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอพาน สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัง หวัดเชียงราย ก็ได้เ ข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนดูและและให้ความ
ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพืน้ ที่
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ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยด้านการบริหาร 4 Ms ด้านคน (Man) ด้านงบประมาณ (Materials) ด้าน
วัสดุ(Materials) ด้าน การบริหารจัดการ (Management)ของกศน. 9 อาเภอในการส่งเสริม สนับสนุน ดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือในการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุอย่ างไรบ้างเพื่อนาผลการวิจัยให้ผู้บริหารและครูนาไปใช้ในการบริหารงาน
สามารถวางแผนการดาเนินงานและบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้อย่างมีศักยภาพ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและนาไปเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุสอดรับกับแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติตอ่ ไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย อาเภอสัง กั ดสานั กงานส่ง เสริม การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยจั ง หวั ด
เชียงรายที่ได้เข้าไปสนับสนุน ส่งเสริม ดูแลและให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม (2) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหาร
โรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเ ครือข่ายในพื้นที่ ของศูนย์ก ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอ สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรที่ศึกษา
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550
2.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580)
3.พระราชบัญญัตผิ ู้สูงอายุพ.ศ.2546
4.พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ.2551
5.แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.25452564) ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2552
6.นโยบายและจุดเน้นกศน.ปีงบประมาณ 2561
7.หลักทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
8.หลักทฤษฎีการบริหารแบบมีสว่ นร่วม
9.ปัจจัยการบริหารงาน 4 Ms
10.แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สภาพและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
ผู้สูงอายุของศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงรายเป็นราย
ด้านตามหลักของการบริหาร 4Mประกอบด้วย
1. ด้านคน (Man)
2. ด้านงบประมาณ(Money)
3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ (Materials)
4. ด้านการบริหารจัดการ
(Management)

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยและแนวทางการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึก ษาตามอัธยาศัยอาเภอ สัง กัดสานักงานส่ง เสริ ม การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยจัง หวั ด
เชียงราย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนีค้ ือ ประชากร กลุ่มที่ 1 ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน
9 คนประชากร กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ข้าราชการครู จานวน 8 คนประชากร กลุ่มที่ 3 ได้แก่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอก
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โรงเรียน จานวน 38 คนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จานวน 24 คนประชากร กลุ่มที่ 4
ได้แก่ ครูหัวหน้ากศน.ตาบล จานวน 138 คนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ครูหัวหน้ากศน.ตาบล จานวน 74 คน การคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection ) จากเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้
1. กศน. อาเภอที่ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาล
ในพืน้ ที่ โดยสถานศึกษามีการมอบหมายบทบาทหน้าที่ให้ครู ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ
2. กศน. อาเภอที่มีการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาลในพื้นที่
สม่าเสมอสัปดาห์ละ 1 วัน
3. กศน. อาเภอที่มีการจัดกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุอย่างน้อย 1 ปีขึน้ ไป
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการศึ กษาครั้ ง นี้ มี 2 ชุด คื อ แบบสอบถาม และ แบบสั ม ภาษณ์ ชุ ดที่ 1 แบบสอบถาม
(Questionnaire)ใช้สอบถามข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และครูหัวหน้ากศน. ตาบล โดยให้ผู้
เชียวชาญ 3 คนตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและหาค่าดัช นีความสอดคล้อง (IOC) ทุกข้อได้ค่ามากกว่า 0.5
ชุด ที่ 2 แบบสัม ภาษณ์ ใ ช้สั ม ภาษณ์ ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา เป็น แบบสั ม ภาษณ์ แบบมี โ ครงสร้ า งในการสั ม ภาษณ์
สัม ภาษณ์ผู้บ ริหารและสอบถามครู 9 อาเภอที่ไ ด้ มีก ารส่ง เสริม สนับสนุนดูแ ลและให้ความช่ว ยเหลื อในการจั ด
กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ประเด็น ตามปัจจัยการบริหาร 4Ms ด้านคน ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกร์ และด้าน
การบริหารจัดการนาแบบสอบถามไป Try out กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน นาข้อมูลที่ได้ไปหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลทางออนไลน์ได้แบบสอบถาม
คืนจานวน 106 ชุด และแบบสัมภาษณ์ 9 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติ ส่วนแบบสัมภาษณ์เป็นด้านข้อมูลเชิงคุณภาพ มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ ตาแหน่งประสบการณ์การทางานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และระดับการศึกษา โดยการแจกแจงความถี่และร้อยดังนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 106 คนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ
67.92 และเป็นเพศชายจานวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ 32.08 เมื่อจาแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
จานวน 48 คน อายุร ะหว่าง 31–40 ปีคิดเป็นร้อยละ 45.28 รองลงมา คือ อายุร ะหว่าง 41–50 ปี จานวน 37 คน
คิดเป็นร้อยละ 34.91 อายุ51 ปี ขึน้ ไปจานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 15.09 และอายุไม่เกิน 30 ปีจานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.72 ตามลาดับผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูหัวหน้ากศน. ตาบลจานวน 74 คนคิดเป็นร้อยละ 69.81
รองลงมาเป็นครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 22.64 และเป็นข้าราชการครู
จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.55 ตามลาดับจาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบั ติติงานเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ต่ากว่า 5 ปีจานวน 40 คนคิดเป็นร้อยละ 37.74 รองลงมา คือ
มีประสบการณ์ระหว่าง 6-10 ปีจานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 25.47 มีประสบการณ์ระหว่าง 11-15 ปี จานวน 13
คน คิดเป็นร้อยละ 12.26 มีประสบการณ์ระหว่าง 16-20 ปี จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.26 และมีประสบการณ์
21 ปี ขึ้นไป จานวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 12.26 จาแนกตามวุฒิก ารศึก ษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จบ
การศึกษาระจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 75.47 รองลงมา คือจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5
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ตอนที่ 2 ผลการวิเ คราะห์ การศึกษาปัจจัยการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึก ษาตามอัธยาศัยอาเภอ สัง กัดสานักงานส่ง เสริ ม การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยจัง หวั ด
เชียงราย
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติและลาดับที่ของการศึกษาในภาพรวม
ด้าน

สภาพการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ

(n=106)

X
1
2
3
4

ด้านคน
ด้านงบประมาณ
ด้านวัสดุ อุปกรณ์
ด้านการบริหารจัดการ
รวมเฉลี่ย

3.79
3.41
3.55
3.88
3.68

แปลผล
S.D.
0.67
0.98
0.84
0.74
0.74

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 พบว่ า การศึ ก ษาปั จ จั ย การบริ ห ารโรงเรี ย นผู้สู ง อายุ ข องศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและ
การศึก ษาตามอัธยาศัยอาเภอ สัง กัดสานักงานส่ง เสริ ม การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยจัง หวั ด
เชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X =3.68) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุด คือ ด้านการ
บริหารจั ดการ อยู่ใ นระดั บมาก ( X = 3.88) รองลงมา คือ ด้านคน อยู่ใ นระดับมาก ( X = 3.79) และด้ านวัสดุ
อุปกรณ์ อยู่ใ นระดับมาก( X = 3.55) ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านงบประมาณ อยู่ในระดับปาน
กลาง ( X = 3.41)

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาปัจจัยการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอ สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงรายครั้งนี้ ผู้วจิ ัยได้พบ
ประเด็นที่สาคัญและสามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1.การศึก ษาปั จจั ยการบริ หารโรงเรี ยนผู้สู ง อายุ ของศูน ย์ก ารศึก ษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธยาศั ย
อาเภอ สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงรายในภาพรวมมีปัจจัย
การบริหารอยู่ในระดับมากและสามารถอภิปรายผลเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้
1.1 ด้านการบริหารจัดการในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่าครูและบุคลากรมีการนา
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมในโรงเรียน
ผู้สูง อายุครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูง อายุ
ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในตาบลและสถานศึกษาให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
ผู้สูงอายุตามความต้องการของผู้สูงอายุเ อง เช่นกิจกรรมส่งเสริม ทัก ษะชีวิต กิจกรรมส่ง เสริม อาชีพต่าง ๆ ที่ผ ล
ปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า เป็นไปตามแนวคิดตามหลักการบริหารของศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร นักวิจัยคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเป็นการทางาน
ร่วมกันในรูปแบบ “บวร” และใช้ผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลาง สอดคล้องกับแนวคิด ของวิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2551, หน้า
41) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีสวนสาคัญตอการบริหารจัดการเพื่อใหการ ปฏิบัติงานบรรลุผลสาเร็จได้ คือ การบริหารทั่วไป
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(Management) และสอดคลองกับแนวคิดของสุรพันธ ฉันทแดนสุวรรณ (2550, หน้า 9) กล่าวว่า การจัดการหรือการ
บริหารในองคกรธุรกิจประกอบ ด้วยระบบการผลิต หรือระบบการใหบริการต่าง ๆ หากมีระบบที่ชัดเจนตลอดจนมี
ระเบียบขั้นตอน วิธกี ารต่าง ๆในการดทางานยอมสงผลใหองคกรประสบความสาเร็จได้ด้วยดีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ธณัฐพล ชอุ่มและคณะ (2558 ) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตาบลในเขตภาค
กลางของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการในภาพรวม มีระดับการปฏิบัติมาก
1.2 ด้านคน ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูและบุคลากรมีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ มีคุณ ธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่มีจิตอาสาและมีม นุษยสัม พันธ์ที่ดี ครูและบุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และครูและบุคลากรผู้ได้รับผิดชอบงานโรงเรียน
ผู้สูงอายุไ ด้รับแต่ง ตั้ง ให้เ ป็นหนึ่ง ในคณะทางานในการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูง อายุร่วมกั บหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ตามลาดับ ที่ผลปรากฏเช่นนีอ้ าจเป็นไปตามแนวคิดของ เฉลิมเกียรติ ตุ่นแก้ว (2553, หน้า 21 ) กล่าวว่า การบริหาร
บุคคลถือเป็นภารกิจที่สาคัญมากเรื่องหนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนีเ้ นื่องจากการบริหารงานโรงเรียนทุกด้านจะ
สาเร็จเรียบร้อยด้วยดี หรือบรรลุเป้าหมายขึ้นอยู่กับบุคลากรในโรงเรียนทุกคน จาเป็นที่ผู้บริหารจะต้องยึดหลักการ
บริหารบุคคลให้รอบคอบและมุ่งสาเร็จทั้งเรื่องงานและเรื่องคน และแนวคิดของวิทยา ศรีจันทร์หล้า (2553, หน้า10 )
ได้กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลมีความจาเป็น เนื่องจากสามารถทาให้บุคลากร ทราบบทบาทและหน้าที่ของตน มี
ความรู้ ความชานาญเพิ่มขึ้น สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการใหม่ ๆ ได้ทันท่วงที และยังช่วยให้ตนเอง
มี ความก้ า วหน้ า ในหน้ าที่ ก ารงาน และสามารถที่ จ ะพัฒ นาหน่ ว ยงานของตนให้บ รรลุเ ป้ าหมายสูง สุ ด อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของฐานิตา อ่วมฉิม และคณะ(2557)ได้ศึกษาเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ในภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานศึก ษามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อจัดหาพัสดุ สถานศึก ษาสนับสนุนให้ครูได้จัดกิจกรรมในโรงเรียน
ผู้สูงอายุ เช่นการจัดทาสื่อ ผลิตสื่อ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใช้ ผ่านการจัดฝึกอบรมวิชาชีพหรือหลักสูตรด้านอาชีพ
ระยะสั้นหรือกิจกรรมฝึกทักษะการประดิษฐ์ตกแต่ง ต่าง ๆ และครูกศน.ตาบลมีก ารประชุม ร่วมกับหน่วยงานภาคี
เครื อ ข่ า ยในการจั ด ซื้ อ จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการจั ด กิ จ กรรมโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ ที่ ผ ลปรากฎเช่ น นี้ เ พราะว่ า
สานักงานกศน. จังหวัดเชียงรายได้มีแนวนโยบายให้กศน. อาเภอ ทุกอาเภอดาเนินการด้านจัดซื้อจัดหาวัสดุ ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สอดคล้องกับงานวิจัยของรัฐสยาม
วงษ์ ยี่ (2557) ได้ศึ กษาเรื่อ งการบริ หารงานวิช าการของครูอาจารย์ วิท ยาลัย เทคโ นโลยี รัต นโกสิ นทร์เ ขตหลั กสี่
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิช าการวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์โ ดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก ทั้ง นี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุน
ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการสอนด้วยตนเองและส่งเสริมให้ครูคิดสร้างสรรค์ส่อื ใหม่อีกทั้งยังจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนได้ผลตามจุดมุ่งหมาย
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1.4 ด้านงบประมาณ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนผู้สูงอายุแต่ละ กศน.ตาบล
มีการจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนอย่างประหยัดและคุ้มค่าครูและบุคลากร ผู้ได้รับ
มอบหมายมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณร่ ว มกั บ คณะกรรมการโรงเรีย นผู้ สู ง อายุ ใ นต าบล
สถานศึกษามีการกากับติดตามการใช้จ่ายเงินที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนผู้สูง อายุในแต่ละตาบลที่ผ ลปรากฏเช่นนี้
เพราะว่าเป็นไปตามมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้
ให้สานักงานกศน.จัดทาคู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานและสถานศึกษา (2559, หน้า160) เพื่อให้
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบมุ่งเน้นให้ดาเนินกิจกรรมเป็นไปด้ วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวรกาญจน สุขสดเขียว (2556 ) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ เป็นนิติ
บุคคล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 9 ผลการศึกษาพบว่า ระดับการบริหารงบประมาณสถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ด้านการบริหารจัดการ
ควรมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่าย มี การรายงานผลการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนผู้สูงอายุใ ห้ผู้บริหารทราบและควรจัดทาแผนเพื่อสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุใ น
โรงเรียนผู้สูงอายุเ ป็นประจาทุกปี ใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และนาวงจรคุณภาพของเดมมิ่งมาใช้ในทุก
ขั้นตอนของการดาเนินงาน มีการจัดทา MOU ร่วมกั บโรงเรียนผู้สูง อายุ องค์ก ารบริหารส่วนตาบล โรงพยาบาล
ส่ง เสริม สุขภาพตาบล วางแผน และให้ความเห็น ในการจัดกิจกรรมสาหรับผู้สูง อายุใ นพื้นที่ เพื่อให้ผู้สูง อายุไ ด้มี
กิจกรรมทาร่วมกัน และยึดหลักการทางานที่เ กี่ยวข้องกั บผู้สูงอายุตามภารกิจที่ไ ด้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้น
สังกัด
2. ด้านคน
ควรมีการสร้างขวัญและกาลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติ การให้ได้รับรางวัลหรือโล่ เกียรติบัตรเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ มีการนิเทศติดตามครูและให้คาปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ
และให้ความช่วยเหลือในการดาเนินกิจกรรมควรมีการวางแผนกิจกรรมและการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการจัด
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ มีการชี้แจงแนวทางการนานโยบายระดับ สานัก งาน กศน.ให้บุคลากรเข้าใจในแผนการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ ควรมีเตรียมบุคลากรของ กศน. โดยการมอบหมายให้ครูหัวหน้ากศน.ตาบลและ
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนพืน้ ที่ปกติรับผิดชอบงานผู้สูงอายุ โดยการประสานงาน ทาข้อตกลงร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายในพืน้ ที่ ให้ครูกศน. ตาบลและครูผู้ได้รับผิดชอบควรร่วมวางแผนและดาเนินจัดกิจกรรมสาหรับโรงเรียน
ผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่อง
3. ด้านวัสดุอุปกรณ์
ควรมี การประชุ ม ระหว่า งสถานศึก ษากั บหน่ว ยงานภาคี เ ครือ ข่ ายเพื่ อลงมติ ขอความเห็ น ชอบในการ
ดาเนินการจัดซือ้ จัดหา หรือระดมทุนในการจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ที่มีความจาเป็นเร่งด่วนก่อน ตามงบประมาณที่มี หรือ
ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์ตา่ ง ๆเหล่านีจ้ ากหน่วยงานภาคีเครือข่ายส่วนราชการอื่น ๆ แทนการจัดซือ้ จัดหา หรือ
ระดมทุน และสถานศึกษาควรมีสว่ นร่วมในการระดมทุนในการจัดซือ้ จัดหาอุปกรณ์ที่จาเป็น เช่น อุปกรณ์เครื่องเสียง
โสตทัศนูปกรณ์ จอภาพโปรเจคเตอร์ หรือเครื่องขยายเสียง ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ควรมีการ
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ควบคุมดูแล บารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน ซึ่งบางครั้งวัสดุอุปกรณ์บางส่วนเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ผู้เรียน
เตรียมมาเอง
4. ด้านงบประมาณ
ควรมีการประชุมชี้แจงร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุของแต่ละตาบล ในการดาเนินการรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรือสนับสนุน โดยมีการแต่งตั้งคณะทางานในด้านการรายงานผลการจัดกิจกรรมร่วมกัน
และควรมีการจัดสรรงบประมาณในด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1
ครั้ง โดยการจั ดสรรผ่านการจั ดกิจกรรมในรูป แบบต่ าง ๆของกศน. ตาบล เช่ น กิ จกรรมด้านพัฒนาทัก ษะชีวิ ต
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ หรือกิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.ควรศึกษาการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา/การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
2.ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุโดยการศึกษาจากกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมโครงการ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้น คว้ าด้ว ยตนเองเรื่ อง การศึก ษาปั จจัย และแนวทางการบริ หารโรงเรี ยนผู้ สูง อายุ ของศูน ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจัง หวัดเชียงราย สามารถสาเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอพระ
ขอบคุณ ดร.สุนทร คล้ายอ่า ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความเอาใจใส่
เป็ น อย่ า งยิ่ ง จนการศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองฉบั บ นี้ ส าเร็ จ สมบู ร ณ์ ผู้ วิ จั ย ขอกราบขอบพระคุ ณ เป็ น อย่ า งสู ง
ขอขอบพระคุณ นางคณึง นิตย์ วันนิตย์ รองผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดเชียงราย นางพรมาดา วงค์หวัน ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด เชี ย งราย และผศ.ดร.รั ก ษิ ต สุ ท ธิ พ งษ์ อาจารย์ วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ไ ด้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้อง ให้คาแนะนาแก้ไขตรวจสอบเครื่องมือ และ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า จนทาให้การศึกษาในครั้งนี้มี
ความสมบูรณ์และมีคุณค่า ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านในศูนย์การศึ กษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จั ง หวั ด เชี ย งราย ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามอนุ เ คราะห์ อ านวยความสะดวกและให้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการตอบ
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล จนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่น
ไทย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
The Study of Transformational Leadership of School Administrators, Sut Tin
Thai Consortium, Secondary Educational Service Area Office 36
ล้านนา มาปลูก1* และ ธิดาวัลย์ อุ่นกอง2
Lanna Maplook1* and Thidawan Unkong2
บทคัดย่อ
การวิ จั ยครั้ ง นี้ มีวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ศึ ก ษาสภาพภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง และเพื่อ ศึ ก ษาปัญ หาและ
ข้อเสนอแนะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จานวน
210 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 มีระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ รองลงมา คือ ด้านการสร้างบารมี ด้านการส่ งเสริมให้พัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการคานึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล
2. ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่น
ไทย ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 36 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็น รายด้ า น พบว่ า ด้ า นที่ มี ปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ด้านการคานึง ถึงความเป็นเอกั ตถะบุคคล ปัญหา คือ เมื่อประสบปัญหา ผู้บริหารเกิดความ
ลาเอียงในการแก้ไขปัญหา ผู้บริหารขาดความเป็นกันเอง ครูไม่สามารถเข้าไปปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ได้เท่าที่ควรเพราะ
มีความเกรงกลัว และรับรู้ความต้องการของครูเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ซึ่งทาให้เกิดความเหลื่อมล้าในการทางาน ส่วน
ข้อเสนอแนะ คือ ผู้บริหารควรสร้างมาตรฐานด้านความซื่อสัตย์ในการทางานให้กับครู เพราะเป็นสิ่งที่ส่งผลโดยตรง
ต่อคุณลักษณะส่วนบุคคล และยังมีผลต่อเนื่องไปยังสถานศึกษาในภาพรวม นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็น
ผู้นาให้การเป็นต้นแบบที่ดีงามทางด้านศีลธรรมแก่ครู และด้านการให้ร างวัลตามสถานการณ์ ปัญหา คือ เมื่อมีครู
สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ผู้บริหารมักจะกล่าวชมเฉยเฉพาะบุคคลที่เป็นพรรคพวกของตน และละเลยที่จะให้รางวัล
หรือคาชมเชยกับครูคนอื่น และครูขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพราะสิ่งที่ผู้บริหารจะมอบให้เมื่องานสาเร็จไม่ใช่ส่ิง
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ที่ครูต้องการ ส่วนข้อเสนอแนะ คือ ผู้บริหารควรให้คายกย่องชมเชยและให้คุณค่ากับผลงานความสาเร็จของครูโดย
เสริมพลังอานาจแก่ครูอย่างสม่าเสมอ
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง

Abstract
The purposes of this research were to examine the state of Transformational Leadership and to find out
the problems and suggestions of Transformational Leadership of School Administrators, Sut Tin Thai Consortium,
Secondary Education Service Area Office 36.
The sample consisted of 210 teachers, Sut Tin Thai Consortium, Secondary Education Service Area Office
36. The research instrument was google form which was 5 leveled rating scale questionnaire. Data was analyzed
using percentage, mean and standard deviation. The findings indicated that
1. Transformational Leadership of School Administrators was rated at a high level as a whole and for
each aspect. The highest average was the Inspirational Motivation. Follow by Charisma and Encouraging continuous
development. The lowest average was Individualized Consideration.
2. The problems and suggestions of Transformational Leadership of School Administrators, Considering
the finding that Individualized Consideration, School Administrators is biased in solving problems. They were
friendliness. The teachers were not able to consult as much as they could because they were afraid. And recognize
the needs of only one group of teachers which School Administrators made them be inequality. The suggestions,
Administrators should create standards of honesty in teachers’work. Because it is directly affecting personal
characteristics And still have a continuous effect on the school as a whole In addition, school administrators should
be leaders to provide a good moral model for teachers. And Contingent Reward, when teachers got the reward
for the school. School Administrators often praise with only their partisans. And teachers be missing motivation
work because School Administrators did not give something that the teachers want. The suggestions, School
administrators should give compliments and value the work, success of teachers by empowering teachers regularly.
Keywords: Transformational Leadership

บทนา
การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต้องอาศัยการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่ง
ที่จะทาให้การจัดการศึกษาของชาติมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลควบคุมการบริหารในโรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึก ษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งผู้บริหาร
สามารถใช้ศลิ ปะหรือกระบวนการในการมีอิทธิพลเหนือผู้ปฏิบัติงานคนอื่น ๆ ในโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สาเร็จ
ตามเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทที่สาคัญในการที่จะนาองค์การให้ก้าวไปสู่การปฏิรูปการศึกษาได้
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี รวมถึงการบริหารที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะส่ งผลให้การใช้งบประมาณ เทคโนโลยี เวลา และ
คนในสถานศึกษานั้นได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 การใช้
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หลักสูตร การสอน เทคโนโลยีการศึกษา และการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตามจากการประเมินการปฏิรูปการศึกษาที่
ผ่านมา พบว่า ยังมีอีกหลายเรื่องที่มีปัญหาต้องเร่งพัฒนา ปรับปรุงและต่อยอด โดยเฉพาะด้านคุณภาพผู้เรียน ครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ เป็นต้น ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ต้องรับการ
เปลี่ยนแปลงและต้องทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับการ
แก้ไขให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงโดยเชื่อมโยงไปสู่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ” ด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหม่ การ
พัฒนาครูพันธุใ์ หม่ การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ และการบริหารจัดการใหม่
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553, หน้า
13-14) ได้อธิบายหลักการบริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 ที่กาหนดว่า ให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยัง คณะกรรมการสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษาโดยตรง ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่
ใกล้ชิดกับครูและผู้เรียนมากที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษานอกจากจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ
ในการบริ หารแล้ว จ าเป็น ต้อ งเป็น ผู้น าทางวิช าการ มี ศัก ยภาพในการบริห ารการเปลี่ ยนแปลงในยุค เศรษฐกิ จ
ฐานความรู้ (Knowledge based economy) และสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based society) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สภาพการจัดการศึกษาในรอบการปฏิรูปครั้งแรกที่ผ่านมาผู้บริหารสถานศึก ษาย่อมประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญ ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ การที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะผลักดันให้วิสัยทัศน์การปฏิรูปการศึ กษาในทศวรรษที่สองเป็นจริงและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติย่อมต้อง
อาศัยข้อมูลพืน้ ฐานของผลการดาเนินงานและปัญหาการดาเนินงานที่ผ่านมาของท่านในแต่ละสถานศึกษา และข้อมูล
ในภาพรวมของประเทศเพื่อศึกษา คิดวิเ คราะห์ เปรียบเทียบ ฯลฯ ในอันที่จะนาไปสู่ก ารวางแผนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้นาในการบริหารจัดการต้องเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง ต้องมีสมรรถนะใน
การบริหารการเปลี่ยนแปลง และต้องมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะสาคัญที่จะทาให้
การดาเนินการเปลี่ยนแปลงเป็ นไปอย่างมีคุณ ภาพและมีประสิทธิภ าพ เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ระบบการศึกษา และที่สาคัญยิ่งก็คือ การผลักดันให้เกิดการปฏิรูปหลักสูตร และการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจและ
กลไกสาคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศ การเปลี่ยนแปลงสาคัญทางด้านวิชาการนี้ มีผ ลโดยตรงต่อ
สถานศึกษาและเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความจาเป็น และเป็นองค์ ประกอบสาคัญอยู่สองส่ว น คือ การบริหารงาน และการบริ หารคน ต้องมีก ารจัดการ
ระบบงานตามวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถกระทาภาระงานได้ตามเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น
ต้องมีรูปแบบการดาเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษา การสนับสนุนอย่างจริงจังจากทุกฝ่าย สิ่งสาคัญจะต้องอาศัย
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่เข้มแข็ง ในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน การจัดการบริหารที่ส่ง ผลต่อประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีทางสังคม
โลกอย่างรวดเร็ ว การพัฒนาคนไทยให้ มีคุณ ภาพต้อ งอาศั ยกระบวนการจัด การเรียนรู้ ที่มีคุณ ภาพ ซึ่ง ผู้บ ริหาร
สถานศึกษาเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการทางานและความพึงพอใจในการบริหารจัดการบุคลากรใน
สถานศึกษา และต้องมีองค์ประกอบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ดังที่ Bernard M. Bass & Ronald E. Riggio (2006, p.
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21-25) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย การสร้างบารมีหรือการมีอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์หรือภาวะผู้นาบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การคานึง ถึง ความเป็นเอกั ตถะ
บุคคล อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องพัฒนาให้สอดคล้องและทันสมัยทันสถานการณ์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง กาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษา และจัดรูปแบบการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามยุคสมัยทันต่อเทคโนโลยี
สถานศึกษาในสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกั ด สานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นกลุ่ม
สถานศึกษาที่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง
รวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว ผู้บริหารจึงมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่ง ในการใช้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเข้ามาบริหารจัดการสถานศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถเดินหน้าไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เ กิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะเป็น
บุคลากรทางการศึกษาซึ่งรับราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สนใจที่จะศึกษาภาวะ
ผู้น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาในสหวิ ทยาเขตสุ ดถิ่ น ไทย สัง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึ ก ษา เขต 36 เพื่อทราบถึง ภาวะผู้นาการเปลี่ย นแปลงของผู้บ ริหารสถานศึ ก ษา เพื่อนาไปปรับปรุง พฤติ
กรรมการบริหารงานของตน รวมทั้งจะต้องพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนให้สามารถบริหารงานจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในยุค
ของการปฏิรูปการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ และด้านเทคโนโลยีของโลกต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยา
เขตสุดถิ่นไทย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (2)เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36พะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 โดยใช้องค์ประกอบของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง 8 ด้าน
1. ด้านการสร้างบารมี
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
4. ด้านการคานึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล
5. ด้านการส่งเสริมให้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
6. ด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์
7. ด้านการบริหารด้วยการให้อิสระ
8. ด้านประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงสารวจ ดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกั บการศึก ษาภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึก ษาในองค์ก ารหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ
2. ศึ ก ษาและสร้ า งแบบสอบถามซึ่ ง ลั ก ษณะของแบบสอบถามประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม แบบสอบถามสภาพภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
3. นาแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึก ษา เพื่อพิจารณาตรวจแก้ไ ขเนื้อหา และภาษาที่ใ ช้ ตลอดจน
ความถูกต้องเหมาะสมของแบบสอบถาม
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา และความเหมาะสมด้านเนื้อหา ภาษา และความเหมาะสมทั่วไปของแบบสอบถาม โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน
3 ท่าน
5. นาผลการประเมินแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
กับเนื้อหา (IOC) ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 แสดงว่าข้อคาถามมีความตรงของเนื้อหา
6. ผลการคานวณปรากฏว่ามีดัชนีความสอดคล้องในความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) ของแบบสอบถาม
7. นาแบบสอบถามมาปรั บปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อเสนอแนะของผู้ เ ชี่ ย วชาญ และน าไปให้อ าจารย์ ที่ ปรึ ก ษา
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
8. นาแบบทดสอบไปหาค่าความเชื่อมั่น ซึ่ง ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถู ก ต้องของ
เนื้อหาและได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดสอบกับครู โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ที่ไม่ใช่กลุ่ม ตัวอย่างในการวิจัยครั้ง นี้ จานวน 30 คน จากนั้นนาแบบสอบถามมาหาค่าความ
เชื่อมั่น โดยวิธหี าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ .90
9. จัดทาแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

ผลการศึกษา
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.28) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ( X =4.36) รองลงมา คือ ด้านการสร้างบารมี ( X =4.32) และด้านการส่ง เสริม ให้
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ( X =4.31) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการคานึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล ( X =
4.21)

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาเกี่ยวกับสภาพภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
สานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผู้วิจัยได้พ บประเด็นที่สาคัญและสามารถนามาอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้
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1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 มีระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน
ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและตระหนักถึง ความสาคัญของการบริหารสถานศึก ษา ผู้บริหารสถานศึก ษาได้ใ ช้ภ าวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจและด้านการสร้างบารมีในการบริหารจัดการสถานศึกษา ดาเนินงานต่างๆจน
บรรลุผ ลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Bernard M. Bass (1997, pp. 756757) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นการที่ผู้นาจงใจและสร้าง
แรงบันดาลใจแก่ผู้ตามให้เ ห็นคุณ ค่า และความท้าทายของงาน กระตุ้นการทางานเป็นทีม อย่างมีชีวิตชีวา มีความ
กระตือรือร้น และมีความคิดในด้านบวก ผู้นาจะทาให้ผู้ตามสัมผัสกับจินตภาพที่งดงามของอนาคต รวมทั้งผู้นาจะ
สร้างและสื่อสิ่งที่ผู้นามุ่งหวังอย่างชัดเจน แสดงถึงความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน และด้านการสร้าง
บารมี คือ การที่ผู้นาประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้ตามทาให้ผู้ตามเลื่อมใสศรัทธา เคารพนับถือไว้วางใจ และเชื่อมั่น
ว่าผู้นาทาในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และยินดีปฏิบัติตามผู้นา ผู้นาจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อานาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะ
ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและกลุ่มรวมทั้งร่วมรับผิดชอบความเสี่ยงร่วมกับผู้ตาม ผลการวิจัยใน
ส่วนนี้ส อดคล้ องกับ งานวิ จัยของวันเพ็ ญ โสมมา (2559, หน้า 84-99) ได้ ศึก ษาภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงของ
ผู้บริหาร สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของบัญฑิต กิมศรี (2559, หน้า 62-68) ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาในอาเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฤทธิชัย บัลลังค์ (2559, หน้า 74-85) ได้ศกึ ษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนอาเภอแก่งหางแมว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของศักดิ์สิทธิ์ พลศักดิ์ (2558,
หน้า 85-95) ทาการศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ย นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน โดยภาพรวมมีระดับ
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกรายการ
1.1 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หารสถานศึ ก ษา สหวิท ยาเขตสุด ถิ่นไทย สานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร
สถานศึกษาแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่า การดาเนินการต่าง ๆ ในสถานศึกษาจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้
และผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารในแนวทางที่บันดาลใจให้ครูลงมือปฏิบัติง านต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Bernard M. Bass & Ronald E. Riggio (2006, pp. 21-25) กล่าวว่า การสร้า งแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation)
คือ การที่ผู้นาจะประพฤติใ นการจูง ใจให้เ กิด แรงบันดาลใจกั บผู้ตาม โดยการสร้างแรงบั นดาลใจ ภายในการให้
ความหมายและความท้าทายในงานของผู้ตาม ผู้นาจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีมให้มีความกระตือรือร้น โดยการสร้าง
เจตคติที่ดแี ละการคิดในแง่บวก ผู้นาจะแสดงการอุทิศตัวหรือผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน และแสดงความ
เชื่ อ มั่ น และแสดงให้ เ ห็ น ความตั้ง ใจอย่ า งแน่ ว แน่ ว่ า จะสามารถบรรลุ เ ป้ า หมายได้ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ผู้ ต ามมองข้ า ม
ผลประโยชน์ของตน เพื่อวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ ผู้นาจะช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความผูกพันของตนต่อเป้าหมาย
ระยะยาว และบ่อยครั้งพบว่า การสร้างแรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้นผ่านการคานึงถึงเป็นปัจเจกบุคคลและกระตุ้น ให้พวก
เขาสามารถจัดการกับปัญหาที่ตนเองเผชิญได้ ผลการวิจัยในส่วนนี้สอดคล้องกั บงานวิจัยของณัฐ รดา ระวัง วงศ์
(2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 35 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงออกพฤติกรรมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงทั้งโดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก โดยพฤติกรรมที่แสดงออกเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ย คือ การสร้างแรงบันดาลใจ การมีอิทธิพ ล
อย่างมีอุดมการณ์ การกระตุ้นทางปัญญา และการคานึงถึง ความเป็นปัจ เจกบุคคล ตามลาดับ ซึ่ง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของโสภณ วงษ์คงดี (2559, หน้า 71-79) ทาการศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 (สห
วิทยาเขตระยอง 2) ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ตามลาดับ ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ การมีบารมี การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการ
มุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล ตามลาดับ
1.2 ภาวะผู้นาการเปลี่ย นแปลงของผู้บ ริหารสถานศึก ษา สหวิทยาเขตสุดถิ่ นไทย สานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ด้านการสร้างบารมี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้บริหารตระหนักว่า
พฤติกรรมของผู้บริหารมีผลต่อบุคลากรในสถานศึกษา ทั้งนีผ้ ู้บริหารยังมีวิ สัยทัศน์กว้างไกล และแบ่งปันวิสัยทัศน์นั้น
กับบุคลากรของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Julian Barling, Tom Weber & E. Kevin Kelloway (1966,
pp. 827-832) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างบารมี คือ การที่ผู้นาประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่
ผู้ตาม ทาให้ผู้ตามเลื่อมใส ศรัทธา เคารพนับถือ และไว้วางใจ พยายามเลียนแบบการประพฤติปฏิบัติของผู้นา และ
เชื่อมั่นผู้นาว่าทาในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เป็นผู้มีคุณ ธรรม ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยงกับผู้ตามเพื่อดาเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย ผลการวิจัยในส่วนนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของนงเยาว์ ชาประดิษฐ์ (2557, หน้า 74-82) ได้ศกึ ษาภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง
เขต 2 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางสติปัญญา และด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชูศลิ ป์ หันสันเทียะ (2559, หน้า 84-91) ได้ศกึ ษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาสตรี สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ครูมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษา ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ด้านการคานึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล ผู้บริหารควรสร้างมาตรฐานด้านความซื่อสัตย์ ในการทางาน
ให้กับครู เพราะเป็นสิ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณลักษณะส่วนบุคคล และยัง มีผลต่อเนื่องไปยังสถานศึกษาในภาพรวม
นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้นาให้การเป็นต้นแบบที่ดงี ามทางด้านศีลธรรมแก่ครู
2. ด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์ ผู้บริหารควรให้คายกย่องชมเชยและให้คุณค่ากับผลงานความสาเร็จ
ของครูโดยเสริมพลังอานาจแก่ครูอย่างสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
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2. ควรศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในรูปแบบเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น
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ขอขอบพระคุณ ดร.อนวัช อุ่นกอง ผู้อานวยการโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) ดร.กิตติม า ปี่แก้ว
ผู้อ านวยการโรงเรี ย นเทศบาลท่ า โขลง 1 และนายสิ ร ปั ต ต์ นวลค ามา ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นสั น ติ คี รี วิ ท ยาคม
ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาตรวจสอบความสมบูรณ์และความเที่ยงตรงของเครื่องมือในงานวิจัย
ขอขอบพระคุณ ผู้อานวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งครูในสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้
คุณค่าที่เ กิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องตอบแทนพระคุณบิดา มารดา ครู
อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ ความช่วยเหลือ ให้คาแนะนา และได้มอบกาลังใจตลอดระยะเวลาใน
การทาวิจัยจนประสบความสาเร็จด้วยดี
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การศึกษาภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาเภอพญาเม็งราย จัง หวัดเชียงราย ว่ามีภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นอยู่ใ นระดับใด ประชากรที่ใช้ใ น
การศึกษาประกอบด้วย ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จานวนทั้งสิ้น 6 แห่ง รวม 201 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าสถิติร้อย
ละ ค่ าเฉลี่ ยและค่า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test การทดสอบ F-test และ การวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA
จากการศึกษาพบว่า
1. ภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านสติปัญญา
รองลงมา คือ ด้านบุคลิกภาพ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการสร้างแรงจูงใจ ตามลาดับ
2. การเปรียบเทียบภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกตามเพศ
อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทางาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่ มี
ความแตกต่ า งกั น อย่ า งมีนั ย สาคั ญทางสถิ ติ ที่ร ะดับ นั ยส าคัญ .05 จ านวน 1 ด้า น ได้ แก่ การจ าแนกตามระดั บ
การศึกษา พบว่าโดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05 ส่วนการจาแนกตามเพศ
อายุ ระยะเวลาในการทางาน พบว่าไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ภาวะผู้นา การพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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Abstract
This research aims to study leadership in the development of local executives, local governments. Amphoe
Phaya Mengrai, Chiang Rai province that has leadership in local development? Population studies contains Officials,
local governments and employees hired by local administrative organization's Mission District Phaya Mengrai,
Chiang Rai province a total of 6, 201 people, statistics that are used in the research is the statistical average
percent and a standard deviation value. T-test test test F-test and a single, One-way analysis of variance ANOVA.
The study found that:
1. Leadership in the development of local government executives, Phaya Mengrai, local district, Chiang
Rai province, in many levels, overview. When considering the side list, find that the side with the most average
intelligence side is the side that has the personality and the average minimum is to build motivation, respectively.
2. Comparison of leadership in the development of local executives, local government organizations,
classified by gender, age, education level and duration of work overall is not different, but considering a list of
aspects found to side with differences statistically significant at the .05 significance level number 1 are classified
by level of education according to gender, age, classification section, and the duration of the work, found that
there is no difference.
Keywords: Leadership,Local development, The local administrative organization executives

บทนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในปัจจุบันมีจานวนทั้งสิ้น 7,853 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 76 แห่ง เทศบาล 2,441 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล 5,334 แห่ง และการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
อีก 2 แห่ ง คื อ กรุ ง เทพมหานครและเมื องพัท ยา (Department of Local Administration, 2016) ทั้ ง นี้ ก ารปกครอง
ท้องถิ่นเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ในเชิงอานาจของการจัดสรรทรัพยากรให้กับท้องถิ่น ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นลักษณะ
ของการจัดทาบริการสาธารณะในท้องถิ่น ภายใต้การผ่องถ่ายอานาจจากรัฐบาลกลางสู่การตัดสินใจของประชาชน
โดยมีเ ป้าหมายอันแท้จริง คือการส่ง เสริม ให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง (Mala, 2015) ซึ่ง แนวคิดด้านการ
ปกครองท้ องถิ่น นั้น ได้รั บการยอมรับ ว่า เป็น รากฐานของการพัฒ นาประชาธิป ไตยและการพั ฒนาประเทศชาติ
บทความนีผ้ ู้เขียนมุ่งอธิบายพัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นของไทย โดยเริ่มตั้งแต่การกาเนิดขึน้ ของสุขาภิบาลเมื่อ
ปี ร.ศ. 116 หรือปี พ.ศ.2540 โดยแบ่งพัฒนาการออกเป็น 4 ยุคด้วยกันคือ (1) ยุคเริ่มต้น (พ.ศ. 2435-2475) ที่มีการ
ริเริ่มจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นเพื่อเป็นกลไกที่รัฐใช้ในการบารุงเมือง (2) ยุครัฐราชการ (พ.ศ. 2475-2535) ที่ได้มีการจัดตั้ง
เทศบาลขึ้นมาจากความพยายามที่จะวางรากฐานประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นแต่ก็เ กิดขึ้นด้วยความยากลาบาก
เนื่องจากขาดความต่อเนื่องในทิศทางการพัฒนาของนโยบายรัฐ (3) ยุคปฏิรูป (พ.ศ. 2535-2540) ที่แนวคิดด้านการ
กระจายอานาจสู่ท้ องถิ่นถือเป็นเงื่อนไขที่สาคัญในการปฏิรูปทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและ (4) ยุคเปลี่ยนผ่าน
(พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน) ที่แม้จะเริ่มให้ความสาคัญกับแนวคิดการกระจายอานาจอย่างจริงจัง ก็ตาม แต่ก็ เป็นไปด้วย
ความยากลาบากเนื่องจากรัฐไทยมีวัฒนธรรมแบบรวมศูนย์มาอย่างยาวนาน (ไททัศน์ มาลา, 2560, หน้า 345)
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การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการบริหารราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลในท้องถิ่น และยินยอมที่
จะมอบหรือกระจายอานาจบางส่วนหรือทั้งหมดของตน ไปให้ประชาชนในท้องถิ่นดาเนินการบริหารท้องถิ่นของตนเอง
เพื่อให้การบริการประชาชนในท้องถิ่นนั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สะดวก และมีประสิทธิภาพ การปกครองท้องถิ่นจึง
เป็นการปกครองตนเองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน (เพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูร , 2553, หน้า, 221)
หลักการปกครองตนเองหรือ Principal of Self-Government เป็นคาที่มีความสาคัญต่อการเมืองการปกครองท้องถิ่น
มากเนื่องจากว่า หลักการปกครองตนเองมีนัยถึงการที่ประชาชนในท้องถิ่นสามารถตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้
ด้วยตนเองบนพืน้ ฐานของหลักอานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (Popular Sovereignty) กล่าวอีกนัยหนึ่ง การปกครอง
ตนเองเป็นการที่ประชาชนมีอานาจที่จะกาหนดวิถีชีวิตของตนเองได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนแทนที่จะให้รัฐซึ่งอยู่
ห่างไกลเป็นผู้ตัดสินใจให้เกือบทุกเรื่อง (ปธาน สุวรรณมงคล. 2560ก หน้า 13) สอดคล้องกับหลักการและลักษณะ
การปกครองท้องถิ่นของ โกวิทย์ พวงงาม (2555 หน้า 21)ที่กล่าวว่า การบริหารจะมีลักษณะของการปกครองที่มีการ
กาหนดขอบเขตพื้นที่ไว้แน่ชัด มีสิทธิตามกฎหมายที่จะดาเนินการปกครองตนเอง เพื่อประโยชน์ใ นการบริหารตาม
หน้าที่ และเพื่อบริหารกิจการตามอานาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการปกครองด้วย
จากการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร เพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุงด้านดัชนีบ่งชี้คุณภาพของผู้บริหาร
สามารถสรุปคะแนนการประเมินสมรรถนะด้านภาวะผู้นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชี ย งราย จ านวนทั้ ง สิ้ น 6 แห่ ง พบว่ า ประเด็ น เรื่ อ งสมรรถนะสู ง และทั น สมั ย (Smart & High Performance
Government) และประเด็นเรื่องการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้คะแนนเฉลี่ยจาก
ผู้ประเมิน โดยคิดเทียบสัดส่วนเป็นค่าเฉลี่ย ต่อสมรรถนะ เท่ากับ 7.5 และ 8.0 ตามลาดับ (คู่มือการประเมินผู้บริหาร
องค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, หน้า 11,15)
จากปั ญ หาดัง กล่า วข้า งต้ น อาจจะมี ปั ญหาส าหรั บ ผู้บ ริห ารที่ ยัง ไม่ส ามารถปรับ ตัว เข้า กั บยุ คของการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงทาให้ขาดทักษะที่จาเป็นสาหรับ การบริหารในองค์กร ซึ่งสมรรถนะเหล่านีจ้ ะเกิดขึน้ ได้ ก็
เมื่อผู้นามีภาวะผู้นา และผู้นาต้องมีวสิ ัยทัศน์ในการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอานาจหน้าที่และหลักการและ
กระบวนการวางแผน รวมถึงการมีบุคลิกภาพที่ตอ้ งมีความเชื่อมั่นในตนเอง และ มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ
หรือต้องเป็นคนที่สามารถควบคุมบุคคลอื่นได้ ดี และมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น รวมถึงการมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด
สอดคล้องกับสุดถนอม ตันเจริญ (2554 หน้า 1) กล่าวว่า ภาวะผู้นาที่ดีต้องมีความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบดี (Height
Intelligence) เอาใจใส่ สิ่ง รอบตั ว อยู่ เ สมอ (Extroversion) และมี ค วามคล่อ งแคล่ ว (Fluency) อี ก ส่ว นหนึ่ ง เป็น สิ่ ง ที่
สัง เกตเห็นได้ คือ ปฏิสัม พันธ์กับผู้อื่น (Interaction) มีผ ลต่อ การสร้างทัก ษะของผู้นาที่ดี คือ ความสามารถสร้าง
แรงจู ง ใจในการท างานให้ แ ก่ ทุ ก คนในองค์ ก ร ด้ ว ยการสื่ อ สารจู ง ใจให้ ผู้ อื่ น คล้ อ ยตาม การใฝ่ ห าความส าเร็ จ
(Achievement) หมายถึง ความมุ่งมั่น มีความมานะพยายามโดยไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค การริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative)
คือ ความสามารถในการคิดนอกกรอบ และการจัดการตนเองและจัดการงานที่รับผิดชอบให้เข้ากันได้ดี มีความพร้อม
ที่จะดาเนินงาน ในการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ ที่กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ตาม
มาตรา 284 ที่ได้ให้ความสาคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อต้องการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ในหมวดที่ 5 และหมวดที่ 14 ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
มาตรา 283 ที่ไ ด้ก าหนดหลั กการและสาระสาคั ญไว้ ว่า รัฐ ต้อ งให้ ความเป็น อิสระแก่ท้ องถิ่ น ตามหลั ก แห่ ง การ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สัง คมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ก ล่าวว่า ยุทธศาสตร์ก ารบริหารจัดการในภาครัฐ มีแนวทางการ
พัฒนาที่สาคัญ ประกอบด้วยการเพิ่ม ประสิทธิภ าพการบริหารจัดการให้แก่องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
จากเหตุผ ลดัง กล่าวข้างต้ น ทาให้เ ห็นว่าการบริหารงานขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีผู้นาที่ มี
วิสัยทัศน์ในการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ และหลักการและกระบวนการวางแผน รวมถึงการ
มีบุคลิกภาพที่ต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความสามารถในการสร้างแรงจูง ใจ หรือต้องเป็ นคนที่สามารถ
ควบคุมบุคคลอื่นได้ดี และ
มีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น รวมถึงการมีสติปัญญาที่เ ฉลียวฉลาด สอดคล้องกั บปิลันธน์ วีร ะภัทรกุล ( 2560
หน้า 55 ; อ้างอิงใน จีระ หงส์ลดารมย์ , 2546 หน้า 5) ได้สรุปลักษณะการเป็นผู้นาที่ดี คือ มีเป้าหมายแล้วสร้างแรง
ขับไปให้ถึง มีความอยากเป็นผู้นา และเห็นว่าจาเป็นต้องมีเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ได้ มีความยุติธรรมไม่โอนเอียงตาม
อานาจที่ไม่ไปสู่เป้าหมาย มั่นใจในตนเองทุก ๆ ด้าน ทั้ง บุคลิก การแต่งกาย การพูด ความกล้าหาญ มีความเฉลียว
ฉลาด มีความรู้จริง และมีการควบคุมอารมณ์ได้ดี และสอดคล้องกั บทฤษฎีของ แบส (Bass, 1990 ; อ้างอิงใน เขมจิ
รา สนอุทา, 2559 หน้า 35) ที่ไ ด้กล่าวไว้ว่า พฤติก รรมของผู้นาในการนากลุ่ม ให้ปฏิบัติง านอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้
ได้ผลดียิ่งขึน้ หรือให้ได้ผลเกินความคาดหวัง ผู้นาจะต้องแสดงความเป็นผู้นา โดยทิศทางการแสดงพฤติกรรมความ
เป็นผู้นาจะออกมาในคุณ ลักษณะส่วนตัวของผู้นาเอง ได้แก่ บุคลิก ภาพที่น่านับถือ (Charisma) การยอมรับความ
แตกต่างของบุคคล (Individualized consideration) และการกระตุ้นให้ใช้สติปัญญา (Intellectual stimulation)เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นรวมและเกิ ด ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน เพราะเมื่ อ ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง จะท าให้ ป ระเทศชาติ
เจริญก้าวหน้า เป็นกาลัง ของประเทศชาติในอนาคต ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึง สนใจที่จะศึกษาถึงภาวะผู้นาในการพัฒนา
ท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามีภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับใด และข้าราชการ
และพนัก งานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการ
ทางาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น แตกต่างกันหรือไม่ เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้เป็นข้อเสนอแนะและเป็นแนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยส่งเสริมให้มีการสร้างภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมี
คาถามการวิจัย

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอพญาเม็ง
ราย จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอพญาเม็ง
ราย จังหวัดเชียงราย ตามความคิดเห็นของข้าราชการและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทางาน
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษารวบรวมแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นาในการพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อให้ทราบถึงภาวะผู้นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาท้องถิ่นและปัจจัยที่มีผลต่อการมี
ภาวะผู้นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้นาแนวคิด ทฤษฎี จาก แบส
(Bass, 1990 ; อ้างอิงใน เขมจิรา สนอุทา, 2559 หน้า35) และได้สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ดังนี้
ตัวแปรต้น
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ระยะเวลาในการทางาน

ตัวแปรตาม
ภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ด้านบุคลิกภาพ
- ด้านการสร้างแรงจูงใจ
- ด้านสติปัญญา

สมมุติฐานการวิจัย
1.ข้าราชการและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน
2.ข้าราชการและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน
3.ข้าราชการและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน
4.ข้าราชการและพนักงานจ้า งตามภารกิจขององค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่นที่ มีร ะย ะเวลาในการท างาน
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาครั้ง นี้เ ป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายโดยมีขั้นตอนการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า(1)ภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอพญา
เม็งราย จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้าน
สติปัญญา รองลงมา คือ ด้านบุคลิกภาพ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการสร้างแรงจูงใจ ตามลาดับ (2)การ
เปรียบเทียบภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกตามเพศ อายุ ระดับ
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การศึกษา และระยะเวลาในการทางาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เ มื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีความ
แตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับนัยสาคัญ .05 จานวน 1 ด้าน ได้แก่ การจาแนกตามระดับการศึกษา
พบว่าโดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05 ส่วนการจาแนกตามเพศ อายุ
ระยะเวลาในการทางาน พบว่าไม่แตกต่างกัน

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล
การศึกษาภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงรายสรุปผลได้ดังนี้
1. ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง โดยเพศชายคิดเป็นร้อยละ 56.22 เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 43.78 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.77 ผู้ที่มีอายุระหว่าง 51 ปี
ขึ้น ไป มี น้ อ ยที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.48 ข้ อ มู ล ผู้ ต อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดั บ การศึ ก ษา พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับปวช.-ปวส.มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.77 ผู้ที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับ
มัธยมศึก ษามีน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 17.41 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระยะเวลาในการทางาน พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการทางาน 4-8 ปี มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.78 ผู้ที่มีระยะเวลาในการทางาน
ต่ากว่า 4 ปี มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.37
2. ภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอพญาเม็งราย จัง หวัด
เชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.40 , S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ด้านสติปัญญา (  = 4.69, S.D. = 0.22) รองลงมา คือ ด้านบุคลิกภาพ (  = 4.26, S.D. = 0.52) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการสร้างแรงจูงใจ (  = 4.25, S.D. = 0.50) ตามลาดับ
3. ผลการวิเ คราะห์เ ปรียบเทียบภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทางาน
3.1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ
พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จาแนกตามเพศ โดยการใช้การทดสอบค่า (t-test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ
ชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นในด้านบุคลิกภาพไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ
พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จาแนกตามอายุ โดยการใช้การทดสอบค่า (F-test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ
ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ต่อด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้าน
สติปัญญา และด้านบุคลิกภาพ
3.3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ
พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จาแนกตามระดับการศึกษา โดยการใช้การทดสอบค่า (F-test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกั น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 ต่อด้าน
สติปัญญา และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ต่อด้าน
บุคลิกภาพ และด้านการสร้างแรงจูงใจ และผลการเปรียบเทียบแสดงความแตกต่างรายคู่ (Scheffe) ของภาวะผู้นาใน
การพัฒนาท้องถิ่น ด้านบุคลิกภาพ ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
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จาแนกระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษา ปวช.-ปวส. และ ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็น
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในด้านการสร้างแรงจูงใจ พบว่า ระดับการศึกษาปวช.-ปวส.
และมัธยมศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3.4 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงราย จาแนกตามระยะเวลาในการทางาน โดยการใช้การทดสอบค่า (F-test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ระยะเวลาในการทางานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
อธิปรายผล
จากผลการวิจัยการศึกษาภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ
พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ครั้งนี้มีประเด็นสาคัญที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ในภาพรวมอยู่ใ นระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านสติปัญญา
รองลงมา คือ ด้านบุคลิกภาพและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการสร้างแรงจูงใจ ตามลาดับ ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก
ภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการบังคับ
บัญชาบุค คลอื่นโดยได้รับการยอมรั บและยกย่องจากบุคคลอื่ น โดยการได้รับ การแต่ง ตั้ง อย่างเป็นทางการให้ มี
ตาแหน่งเป็นหัวหน้า มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานหนึ่ง ๆ ในองค์กร หรือบุคคลที่มีบทบาทสาคัญซึ่งสามารถ
นาหรือประสานงานการทางานของสมาชิกในกลุ่มให้ทางานร่วมกัน และมีความสามารถในการขับเคลื่อนหรือสร้าง
อิทธิพลต่อผู้อื่น เพื่อทาให้เป้าหมายของบุคคลหรือกลุ่มบรรลุผลสาเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของเนตร์พัณณา ยาวิ
ราช (2552 หน้า 1) ที่ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นาไว้ว่า หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอื่นโดย
ได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอื่นเป็นผู้ทาให้บุคคลอื่นไว้ว างใจ และให้ความร่วมมือ ความเป็นผู้นา เป็นผู้มี
หน้าที่ในการอานวยการ หรือสั่งการ บังคับบัญชา ประสานงานโดยอาศัยอานาจหน้าที่เ พื่อให้กิจการงานบรรลุผ ล
สาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และสอดคล้องกับแนวคิดของ แบส (Bass, 1990 ; อ้างอิงใน เขมจิรา สนอุทา,
2559 หน้า 35) กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมของผู้นาในการนากลุ่มให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ผลดียิ่งขึ้น หรือให้
ได้ผ ลเกินความคาดหวัง ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับ สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์ก ร ได้แก่ เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงในสังคม
วัฒนธรรมและประเพณีข องแต่ละท้องถิ่น สิ่ง แวดล้อมภายในองค์ ก ร ได้แ ก่ งาน เพื่อ นร่ วมงาน ผู้บัง คับบั ญชา
ผู้ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา และวั ฒ นธรรมองค์ ก ร และคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นตั ว ของผู้ น าเอง ซึ่ ง ใกล้ เ คี ย งและสอดคล้ อ งกั บ
ผลงานวิจัยของสุกฤษฏิ์ บุญกมุติ (2553) ที่ได้ทาการวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตจังหวัดชัยนาท ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น
ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตาบล อยู่ในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นงานที่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
สามารถเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้จากข้อบัญญัติตาบล และเอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่มากมาย หรือ
จากแหล่งความรู้อื่น ๆ รวมถึงจากประสบการณ์การเมืองท้องถิ่นโดยตรงของตนเองจึงสามารถนาความรู้จากแหล่งที่
กล่าวมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตาบล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตาบล ทาให้สมาชิก องค์ก ารบริหารส่วนตาบล ทราบว่า
ความสาคัญของการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ตา่ ง ๆ อันจะส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ในการพัฒนาท้องถิ่นและทราบว่า หน้าที่ของตนมีด้านใดบ้าง ทาให้สมาชิก องค์การบริหารส่วนตาบลมีการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
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1.1 ด้านบุคลิกภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุณลักษณะส่วนตัวของผู้นา ที่เป็นคนที่มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง มีลักษณะเด่นเหนือบุคคลอื่น กล้าแสดงออก มีความมั่นคงทางอารมณ์และมีอารมณ์ขัน เป็นคน
อบอุ่น มีความกระตือรือร้นในการทางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความสามารถ
ปรับตัวได้ดี ควบคุมตนเองได้ และมีความกล้าหาญ ซึ่ งสอดคล้องกับที่ปิลันธน์ วีระภัทรกุล (2560 หน้า 55 ; อ้างอิง
ใน จีระ หงส์ลดารมย์, 2546 หน้า 5) ได้อธิบายว่าลักษณะการเป็นผู้นาที่ดี คือ มีเป้าหมายแล้วสร้างแรงขับไปให้ถึง มี
ความอยากเป็นผู้นา และเห็นว่าจาเป็นต้องมีเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ได้ มีความยุติธรรมไม่โอนเอียงตามอานาจที่ไม่ไปสู่
เป้าหมาย มั่นใจในตนเองทุก ๆ ด้าน ทั้งบุคลิก การแต่งกาย การพูด ความกล้าหาญ มีความเฉลียวฉลาด มีความรู้จริง
และมีก ารควบคุม อารมณ์ไ ด้ดี พฤติกรรมความเป็นผู้นาจะออกมาในสัดส่วนของความเป็นผู้นาเชิงปฏิรูปหรือเชิง
เป้าหมายมากน้อยเพียงใดนั้นขึน้ อยู่กับสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และคุณลักษณะส่วนตัว
ของผู้นาเอง ได้แก่ บุคลิกภาพ ความสามารถเฉพาะบุคคลและความสนใจของแต่ละบุคคล (Bass, 1990 ; อ้างอิงใน
เขมจิร า สนอุทา, 2559, หน้า 35) และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสมบัติ บุญเลี้ยง (2555, หน้า 104-105) ได้ทา
การวิจัย เรื่อง ลักษณะภาวะของผู้นาที่ดีในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะภาวะ
ผู้นาที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยผู้นาต้องมีบุคลิกภาพที่ดี ส่วนในด้านความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านผู้นาต้องมีบุคลิกภาพที่ดี มีค่าเฉลี่ย  =3.04, S.D.=0.726
1.2 ด้านการสร้างแรงจูงใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะผู้นาเป็นคนที่ควบคุมบุคคลอื่นได้
ดีและมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น คอยกระตุ้นให้ผู้อื่นประสบความสาเร็จ มีจริยธรรมในการทางานเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่ผู้อื่น มีความมุ่งมั่นการทางาน และทาให้ผู้ตามเกิดแรงดลใจในการทางาน พยายามที่จะทางานให้ได้มากกว่าที่
คาดหวังไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994, p. 2-6 ; อ้างอิงใน วรวรรณ ชื่นพินิจสกุล,
2555 หน้า 23-25) กล่าวว่า การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) หมายถึง การที่ผู้นาจะประพฤติ
ในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและท้าทายในเรื่องงาน
ของผู้ตาม ผู้นาจะกระตุ้นจิตวิญญาณของที (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือร้น โดยการ
สร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก ผู้นาจะทาให้ ผู้ตามสัม ผัสกับภาพที่ง ดงามของอนาคต ผู้นาจะสร้างและสื่อ
ความหวังที่ผู้นาต้องการอย่างชัดเจน ผู้นาจะแสดงการอุทิศตัวหรือผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผู้นาจะ
แสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้เ ห็นความตั้ง ใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเ ป้าหมายได้ ผู้นาจะช่วยให้ ผู้ตาม
มองข้ามผลประโยชน์ของตนเพื่อวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ ผู้นาจะช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความผูกพันของตนต่อ
เป้าหมายระยะยาว และบ่อยครั้งพบว่า การสร้างแรงบันดาลใจนีเ้ กิดขึ้นผ่านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และ
การกระตุ้นทางปัญญา โดยการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุ คคล ทาให้ผู้ตามรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และกระตุ้นให้พวก
เขาสามารถจัดการกับปัญหาที่ตนเองเผชิญได้ ส่วนการกระตุ้นทางปัญญาช่วยให้ผู้ตามจัดการกับอุปสรรคของตนเอง
และเสริมความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งใกล้เคียงและสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวุฒิกร สุวิทยพันธุ์ (2558 หน้า 65) ได้
ศึก ษาวิจัย เรื่อง ภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นของนายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาระดับภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นของนายกเทศมนตรีเ ทศบาล
ตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พบว่า ระดับภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นของนายกเทศมนตรี
เทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.50) เมื่อพิจารณา
ตามรายด้าน พบว่า มีด้านที่มีภาวะผู้นาอยู่ในระดับมาก 3 ด้านได้แก่ด้านความสามารถในการจูงใจให้เชื่อถือ ศรัทธา
และยอมรับ มีระดับภาวะผู้นามาเป็นลาดับแรก (  =3.80) รองลงมาคือ ด้านการรับรู้ข่าวสารในเรื่อง การพัฒนา
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ท้องถิ่น (  =3.79) และด้านความสามารถในการประสานงาน มีระดับภาวะผู้ นามาเป็นลาดับที่สาม (  =3.74) และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของปาณิสรา ตรัสศรี (2559 หน้า 143-144) ได้ทาการวิจัย เรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเขาวง จั งหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัย พบว่า ระดับภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยเรียงลาดับความสาคัญค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ตามลาดับ
1.3 ด้านสติปัญญา ในภาพรวมอยู่ใ นระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้นาเป็นคนที่มีร ะดับสติปัญญาที่
เฉลียวฉลาดมีความรู้ดา้ นธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลในการทางาน มีความสามารถในการหยั่ง
รู้ผู้อื่นและสถานการณ์ มองการณ์ไกล และเปิดรับประสบการณ์ที่แปลกใหม่อยู่เสมอ สอดคล้องกับ Bass, B. M., &
Avolio, B. J. (1994, p. 2-6 ; อ้างอิงใน วรวรรณ ชื่นพินิจสกุล , 2555 หน้า 23-25) ที่ได้อธิบายไว้วา่ การกระตุ้นทาง
ปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง การที่ผู้นามีการกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
หน่วยงาน ทาให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพื่อ
ทาให้เ กิดสิ่ง ใหม่และสร้างสรรค์ โดยผู้นามีการคิดและแก้ปัญหาอย่างมีร ะบบ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีก าร
ตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองปัญหา และการเผชิญกั บสถานการณ์เ ก่า ๆ ด้วยวิถีทางแบบ
ใหม่ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหาและกาหาคาตอบของปัญ หา มีการให้
กาลังใจผู้ตามให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธใี หม่ ๆ ผู้นามีการกระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดและเหตุผล และไม่
วิจารณ์ความคิดของผู้ตาม แม้ว่ามันจะแตกต่างไปจากความคิดของผู้นา ผู้นาทาให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่ง
ที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่จ ะแก้ปัญหาร่วมกั น โดยผู้นาจะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ตามว่าปัญหา ทุกอย่างต้องมี
วิธีแก้ไข แม้บางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผู้นาจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จากความ
ร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน ผู้ตามจะได้รับการกระตุ้นให้ตั้งคาถามต่อค่านิยมของตนเอง ความ
เชื่อ และประเพณี การกระตุ้นทางปัญญาเป็นส่วนสาคัญของการพัฒนาความสามารถของผู้ตามในการที่จะตระหนัก
เข้าใจ และและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ใกล้เคียงกับผลงานวิจัยของปาณิสรา ตรัสศรี (2559 หน้า 143-144) ได้ทาการ
วิจัย เรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลการวิจัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับ
ความสาคัญค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านการมีอิทธิพ ลอย่างมีอุดมการณ์ ด้ านการคานึงถึง ความเป็น
ปัจเจกบุคคล ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ตามลาดับ
2. การวิเ คราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นา ในการพัฒนาท้องถิ่นจาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาในการทางาน สามารถอภิปรายได้ดังนี้
2.1 การเปรียบเทียบภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอพญา
เม็งราย จังหวัดเชียงราย จาแนกตามเพศ โดยการใช้การทดสอบค่า (t-test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศชาย
และเพศหญิงมีความคิดเห็นในด้านบุคลิกภาพไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องจากว่า
สังคมปัจจุบันเกิดการยอมรับเรื่องความเท่าเทียมกันของเพศหญิงและเพศชายมากขึ้น สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
วุฒิกร สุวิทยพันธุ์ (2558 หน้า 65) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นของนายกเทศมนตรีเทศบาล
ตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า เพศ ต่างกัน มีระดับภาวะผู้นาในการพัฒนา
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ท้องถิ่นของนายกเทศมนตรีเทศบาล ตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จัง หวัดสระแก้วไม่แตกต่างกัน ที่ร ะดับ
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
2.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ
พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จาแนกตามอายุ โดยการใช้การทดสอบค่า (F-test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ
ที่แตกต่างกั นมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 อาจเนื่องจากปัจจุบันการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทันสมัย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจึงง่ายต่อการรับรู้ อายุจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการรับรู้ข่าวสาร
ต่าง ๆ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุพทรณ์ มีบุญมาก (2553, หน้า 133-134) ได้ทาการวิจัย เรื่อง ภาวะผู้นาในการ
พัฒนาท้องถิ่นของกรรมการองค์การบริ หารส่วนตาบลในอาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัย พบว่า
อายุที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นของกรรมการองค์การบริหารส่วนตาบล 2 ด้าน
ได้แก่ ด้านการรับรู้ข่าวสารในเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นและด้านการมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาไม่แตกต่ างกั นตามอายุ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
2.3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นา ในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ
พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จาแนกตามระดับการศึกษา โดยการใช้การทดสอบค่า (F-test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกั น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ . 05 ในด้าน
บุคลิกภาพ และด้านแรงจูงใจทั้งนีเ้ นื่องจากผลการเปรียบเทียบแสดงความแตกต่างรายคู่ (Scheffe) ของภาวะผู้นาใน
การพัฒนาท้องถิ่น ด้านบุคลิกภาพ ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
จาแนกระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษา ปวช.-ปวส. และ ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็น
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในด้านการสร้างแรงจูงใจ พบว่า ระดับการศึกษา ปวช.-ปวส.
และมัธยมศึกษา มีความคิดเห็ นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของชุตินันท์ แดงสกล (2556, หน้า 72) ได้ทาการวิจัย เรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในอาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ผลการวิจัย พบว่า ด้านความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่มีภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลด้านต่าง ๆ โดยจาแนกตามระดับการศึก ษา พบว่า โดย
ภาพรวม ผู้ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
องค์ก ารบริหารส่วนตาบลมากกว่าผู้ที่มี ร ะดับการศึก ษาประถมศึก ษาปริญญาตรี มัธยมศึก ษาตอนปลาย/ ปวช.
อนุปริญญาตรี/ ปวส. และสูงกว่าปริญญาตรี
2.4 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นา ในการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ
พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จาแนกตามระยะเวลาในการทางาน โดยการใช้การทดสอบค่า (F-test) เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ระยะเวลาในการทางานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องและใกล้เคียงกับผลงานวิจัยของสุพทรณ์ มีบุญมาก (2553, หน้า 137-138) ได้ทาการวิจัย
เรื่ อ ง ภาวะผู้ น าในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของกรรมการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในอ าเภอท่ า ศาลา จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ผลการวิจัย พบว่า ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง พบว่า ระยะเวลาการดารงตาแหน่งที่แตกต่างกัน
ระดับความคิดเห็นภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นของกรรมการองค์การบริหารส่วนตาบล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้
ข่าวสารในเรื่องการพัฒนาท้องถิ่น ด้านความสามารถในการประสานงาน และด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ไม่แตกต่างกัน ตามระยะเวลาการดารงตาแหน่งอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนระดับความคิดเห็นพบว่า
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง มากกว่า 7 ปี มีร ะดับความคิดเห็นสูง กว่า ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง 5-7 ปี และ
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งไม่เกิน 4 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยความกรุณ าและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.น้าฝน กันมา อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ก รุณาแนะนาติดตามและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วย
ความเอาใจใส่ตลอดมาตั้งแต่ต้นจนสาเร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลืออย่างดี
ขอกราบขอบพระคุณท้องถิ่นอาเภอพญาเม็งรายที่ไ ด้ ใ ห้ความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดถึง
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอพญาเม็งราย ที่ได้กรุณาเป็นผู้ใ ห้ข้อมูลในการศึก ษาครั้งนี้ นอกจากนี้ผู้
ศึกษาต้องขอขอบพระคุณคณะผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง นายชัยณรงค์
ศรีอินทยุทธ ปลัดเทศบาลตาบลไม้ยา และนายจีระศักดิ์ เสนาป่า รองปลัดเทศบาลตาบลไม้ยา ที่ได้กรุณาตรวจแก้ไข
และปรับปรุงแบบสอบถามให้ดีขนึ้
ขอขอบพระคุณเพื่อน ๆ นิสติ การศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขต
เชียงราย รุ่นที่ 8 ทุกคน และเพื่อนที่ทางานเทศบาลตาบลไม้ยา ตลอดจน ครอบครัว ที่ให้การอนุเคราะห์ สนับสนุน
ช่วยเหลือ และเป็นกาลังใจในการจัดทาการศึกษาอิสระในครั้งนี้จนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้ศกึ ษาค้นคว้ารู้สึกซาบซึ้งใจ
เป็น อย่า งยิ่ ง จึ ง ขอประกาศคุ ณูปการแด่บุ คคลดัง กล่า ว ให้ป รากฏไว้ ใ นการศึก ษาค้ นคว้ าอิ สระ เล่ม นี้ด้ วยความ
ขอบพระคุณ
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีการศึกษาอิสระฉบับนี้ ขอน้อมบูชาแด่พระคุณของบิดา มารดาของผู้วิจัย และ
ขอน้อมบูชา พระคุณของบูรพาจารย์ดว้ ยความสานึกในพระคุณที่สุด
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การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย
The Study of Status of Education Management of Career Development of
Educational Institutions Under The Office of The Non-Formal and Informal
Education Chiang Rai Provice
อริสา ประกอบดี1* และ สุนทร คล้ายอ่า2
Arisa Prakobdee1* and Sunthon Khlaium 2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศึก ษา สังกัด
สานั ก งานส่ง เสริม การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย จัง หวั ดเชี ยงราย และศึ ก ษาแนวทางในการ
ดาเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศึก ษา สัง กัดสานัก งานส่ง เสริม การศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ตามองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ด้านหลักสูตร ด้านเทคโนโลยี ด้านการวัดประเมินผลและด้านการนิเทศติดตาม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา กศน.อาเภอ จานวน 18 คน ครู กศน. จานวน 103 คน และผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
363 คน โดยกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp.607610) และใช้วิ ธี ก ารสุ่ ม อย่า งง่ า ย (Simple Random Sampling) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสั ม ภาษณ์ แ ละ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากผลการศึกษาพบว่า
1. สภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
พบว่ ามี ก ารด าเนิ นการในระดั บมากทุ ก ด้า น การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ลทางสถิ ติก ารตอบแบบสอบถาม 1) ครู กศน.
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่ าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านนโยบาย รองลงมา คือ ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านหลักสูตร ด้านเทคโนโลยี ด้านการวัดประเมินผลและด้านการนิเทศติดตามตามลาดับ
ส่วนด้านการวัดประเมินผล มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 2) ผู้เข้าร่วมโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้ านหลัก สู ตร รองลงมา คือ ด้า นบุ คลากร ด้านนโยบาย ด้านเทคโนโลยี ด้ านการนิ เ ทศติด ตามและด้า น
กระบวนการ ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการวัดประเมินผล
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2. จากการศึกษาแนวทางในการจัดการศึก ษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ของสถานศึกษาสังกั ดสานัก งานส่งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย พบว่า ด้านนโยบายสถานศึกษาควรนานโยบายสู่
การปฏิ บั ติ ต ามแผนงาน สร้ า งเครื อ ข่ า ยร่ ว มการด าเนิ น งาน ประชุ ม ชี้ แ จงนโยบายแก่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว น
ด้านบุคลากรสถานศึกษาควรมีการส่งเสริม และพัฒนาครูและวิทยากรให้มีความ รู้และทักษะในการจัดการศึก ษา
พัฒนาอาชีพที่หลากหลาย ด้านกระบวนการสถานศึกษาควรมีการดาเนินงานอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่การสารวจความ
ต้องการ การจัดทาหลักสูตร การคัดเลือกวิทยากร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผลและการนิเ ทศ
ติดตาม ด้านหลักสูตรสถานศึกษาควรจัดทาหลัก สูตรที่หลากหลายและมีการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบท
และชุมชน ด้านเทคโนโลยีสถานศึกษาควรใช้เทคโนโลยีจัดกระบวนการเรียนรู้และให้ความรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับการ
จาหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ด้านการวัดประเมินผลสถานศึกษาควรมีการวัดประเมินผลที่หลากหลาย มุ่งการวัด
ประเมินผลเชิงประจักษ์ และด้านการนิเทศติดตามสถานศึกษาควรดาเนินการนิเทศติดตามแบบมีส่วนร่วม และมีการ
ติดตามผู้เรียนเมื่อเสร็จสิน้ การอบรมอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

Abstract
This research is aimed at To study the conditions of educational management for professional development
of educational institutions Under the Office of Non-Formal and Informal Education, Chiang Rai Province And study
guidelines for educational management operations for professional development of educational institutions Under
the Office of Non-Formal and Informal Education, Chiang Rai Province According to 7 elements, namely, policy on
personnel, process of technology courses In the evaluation and monitoring measures. Population and sample the
research instruments were 18 school administrators, district administrators, 103 teachers, and 363 project
participants. (Krejcie and Morgan, 1970, pp.607-610) and using Simple Random Sampling.The research
instruments were interview forms and questionnaires. Statistics used in data analysis include Frequency
distribution, percentage, mean, standard deviation And qualitative data analysis The study indicated that
1. Education management conditions for professional development of educational institutions Under the
Office of Non-Formal and Informal Education, Chiang Rai Province In the overall picture is at a high level. From
data analysis, executive interviews Found that there was a high level of action in all aspects Statistical data
analysis, questionnaire response 1) Teachers in the overall level are at a high level. When considering each aspect,
it was found that The highest average value is the policy, followed by the personnel in the process of technology
curriculum. In the evaluation and monitoring measures respectively As for the evaluation measure With the
lowest average 2) participants In the overall picture, it is at a high level. The highest average value is the
curriculum, followed by the personnel in technology policy. In the aspect of supervision, follow-up and process,
respectively, the least average aspect was the evaluation measure.
2. Studying guidelines for educational management for professional development of educational
institutions under the Office of Non-formal Education and Informal Education in Chiang Rai are as follows: Policy
on educational institutions should adopt policies to follow the plan. Create a joint network of operations Meeting
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to clarify policies for all relevant parties. Personnel, educational institutions should promote and develop teachers
and lecturers to have knowledge and skills in the management of various career development. Process.
Educational institutions should have quality operations. Since the survey needs Curriculum preparation Selection
of speakers Organizing the learning process Measurement, evaluation and supervision. In terms of curriculum,
schools should create a variety of courses and develop courses that are consistent with the context and community.
Technology Educational institutions should use technology to organize learning processes and provide knowledge
and skills training on selling products online. Schools should have a variety of assessments. Focus on empirical
assessment and supervision follow-up Educational institutions should conduct supervisory, participatory followup. And follow-up students after completing the training continuously.
Keywords: Education Management for Career Development

บทนา
การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน
เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ พัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการ เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ จัดระบบการสนับสนุนให้เ ยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิ เลือกรับบริการทาง
การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน รวมทั้งมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้า ทางสังคม และการเร่ง
สร้างโอกาสอาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบ มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้ขานรับต่อนโยบายของ
รัฐบาลดังกล่าว ด้วยการกาหนดภารกิจ ในการที่จะเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่า
เทียม ยกระดับคุณ ภาพการศึกษา โดยปฏิรูปหลัก สูตรการเรียนการสอน ปฏิรูปครู รวมทั้ง การเพิ่ม ศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศ โดยเน้นผลิต และพัฒนากาลังคนระดับกลางและระดับสูงที่มีคุณภาพ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สานักงาน กศน.) ได้กาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการงานและอาชีพให้
ความสาคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนางานระดับพื้นฐาน ระดับกึ่งฝีมือ และระดับฝีมือที่สอดคล้องกับสภาพและ
ความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือเพิ่มพูนรายได้
ตามโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สู่ “วิสาหกิจชุมชน : ชุมชนพึ่งตนเอง ทาได้ ขาย
เป็น” โดยส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน และความต้องการ ของตลาด รวมทั้ง
สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มในลักษณะวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ให้ชุมชน พึ่งพาตนเองได้ และส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า การทาช่องทางเผยแพร่และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
ให้เป็นระบบครบวงจร จากสภาพปัญหาสถานการณ์ปัจจุบันที่มีเปลี่ยนแปลงทั้งด้านประชากร การเมืองการปกครอง
สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อการประกอบอาชีพและการดาเนินชีวิตที่ต้อง
ปรับตัวและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ ตลอดเวลา ดังนั้นสถานศึกษาสังกัด สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีบทบาทในการดาเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ จึง
ควรที่จะมีแนวทางการดาเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเกิดขึน้ ในอนาคต
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ดัง นั้นจากสภาพปัญหาดัง กล่าว ผู้วิจัยจึง สนใจที่จ ะศึก ษาสภาพการจัดการศึก ษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ของ
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด เชี ย งราย ตาม
องค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านหลักสูตร ด้านเทคโนโลยี ด้านการวัด
ประเมิ น ผล และด้ า นการนิ เ ทศตื ด ตาม เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง สภาพการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาอาชี พ การบรรลุ
วัตถุประสงค์และความสาเร็จของการดาเนินโครงการเกิดขึ้นได้อย่างไร อีกทั้งเพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางการดาเนินโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศึกษา สังกั ดสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการดาเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพของสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ผู้วิจัยได้กาหนดกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพโดยใช้หลักการของ กศน. มีองค์ประกอบ
7 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านหลักสูตร ด้านเทคโนโลยี ด้านการวัดประเมินผลและ
ด้านการนิเทศติดตาม ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรตาม
ตัวแปรต้น
ความคิดเห็นของ
1. ผู้บริหาร
2. ครู กศน.
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ

สภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
เชียงราย
ตามองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่
1. ด้านนโยบาย
5. ด้านเทคโนโลยี
2. ด้านบุคลากร
6. ด้านการวัดประเมินผล
3. ด้านกระบวนการ 7. ด้านการนิเทศติดตาม
4. ด้านหลักสูตร

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึ ก ษาสภาพการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พัฒ นาอาชี พ ของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งาน ส่ ง เสริ ม การจั ด
การศึก ษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธ ยาศั ยจัง หวัด เชีย งราย มีขั้ นตอนและวิ ธีก ารดาเนิน งานการวิจัย ตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึก ษา กศน.อาเภอ 18 แห่ง จานวน 18 คน ครู
กศน. จานวน 139 คน และผู้เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ปีงบประมาณ 2561 จานวน 6,448 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู กศน.จานวน 103 คน และผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 363 คน โดยกาหนดจานวน
กลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
2. ขั้นตอนการวิจัย ดาเนินการตามขั้นตอนดัง นี้ 1) ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 2) สังเคราะห์เอกสาร 3) สร้างเครื่องมือวิจัย 4) เก็บรวบรวมข้อมูล 5) วิเคราะห์ข้อมูล 6) สรุปและนาเสนอ
ผลงานวิจัย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
3.2 แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราประเมินค่า 5 ระดับ แบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการ ด้านหลักสูตร ด้านเทคโนโลยี ด้านการวัดประเมินผล และด้านการนิเทศติดตาม
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ สรุปประเด็นโดยการวิเคราะห์เนื้อหา การรวบรวมข้อมูลที่ได้
จากนั้นจึงประมวลข้อมูลทุกประเภทเข้าด้วยกันเป็นหมวดหมู่ วิเคราะห์ เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีเป็นกรอบในการอธิบาย
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้สถิตดิ ้วยการแจกแจงความถี่แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ วิเคราะห์ผลเป็น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
จากผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ของสถานศึกษาสังกัด ส่งเสริม การศึก ษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ตามองค์ประกอบ 7 ด้าน ผลปรากฏตามรายละเอียดดังนี้
1. จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดเชียงราย จานวน 18 คน ตามองค์ประกอบ 7 ด้านซึ่งสถานศึกษาได้ดาเนินการ ดังนี้
ด้านนโยบาย สถานศึก ษามี การดาเนิ นการจัด การศึก ษาเพื่ อพัฒ นาอาชีพ ตามนโยบายและจุ ดเน้ นการ
ดาเนินงานของสานักงานส่ง เสริม การศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย (สานัก งาน กศน.) โดยมีการ
วางแผนด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพในแผนปฏิบัติการประจาปีทุกปีอย่างต่อเนื่อง และมีการประชุมชี้แจง
สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุ นโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีการกาหนดหลักการและเหตุผ ลที่ชัดเจนในการดาเนินโครงการจึง ทาให้ก ารดาเนิน
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และตามนโยบายของสานักงาน กศน.
ด้านบุคลากร สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมให้แก่ บุคลากรโดยให้ความรู้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบ
สามารถดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ที่ได้กาหนดไว้ และมีการคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้และทักษะเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านมี ความถนัดในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนมีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ อีกทั้งสถานศึกษามีจานวนบุคลากรเพียงพอในการจัดกิจกรรมโครงการ
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ด้านกระบวนการ สถานศึกษามีการวางแผนในการดาเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษา
สภาพปั ญหาและความต้องการของชุ ม ชน มี ก ารประชาสัม พันธ์รับ สมัคร จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่อ งมือที่ใ ช้
เหมาะสมและเพียงพอ มีการจัดบรรยากาศที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้ ระยะเวลาในการจัดเหมาะสม มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย และมีการทบทวนกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่องนาปัญหาและข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
ด้านหลักสูตร สถานศึกษามีการจัดทาหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน มีก ารจัดทาหลักสูตรโ ดย
การมีสว่ นร่วมของบุคลากร หลักสูตรที่จัดอบรมได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนและผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาเป็นหลักสูตรที่หลากหลาย น่าสนใจ ซึ่งสถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
ด้านเทคโนโลยี สถานศึกษามีการดาเนินการตามนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานของ สานักงาน กศน.
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพอย่างเหมาะสม โดยมีหลักสูตรการประยุกต์ใช้ด้าน
เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการค้าออนไลน์มีการสนับสนุนการจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านศูนย์ จาหน่ายสินค้าและ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center : OOCC) โดยสถานศึก ษามี บุ ค ลากรที่ ผ่ า นการอบรม
การค้าออนไลน์คอยให้คาแนะนา และมีศูนย์ ICT ประจาตาบลให้บริการ
ด้านการวัดประเมินผล สถานศึกษามีก ารประเมินผลตามเกณฑ์ก ารจัดการศึก ษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ของ
สานักงาน กศน. มีการรายงานผลการประเมินทุกกิจกรรมโครงการและนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา ทา
ให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งผลการดาเนินงานเป็นประโยชน์ตอ่ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ด้านการนิเทศติดตาม สถานศึกษามีการวางแผนการนิเทศติดตาม มีเครื่องมือนิเทศติดตามการดาเนินงานที่
ชัดเจนสอดคล้องกิจกรรมโครงการ มีการนิเ ทศอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ สถานศึก ษาดาเนินการนิเ ทศติดตามการ
ดาเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนดทุกระยะ ในการนิเทศทุกครั้งจะให้คาปรึกษา คาแนะนา ตลอดจนมีการนาผล
การนิเทศไปปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมโครงการ
2. จากวัตถุประสงค์ข้อ 2 สภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศึกษาสังกัด สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ตามความคิดเห็นของครู กศน.
ตาราง 1 แสดงความคิดเห็นของครู กศน.ต่อสภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศึกษา สัง กัดสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ในภาพรวม
ด้าน
1
2
3
4
5
6
7

สภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพของสถานศึกษา
ด้านนโยบาย
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการ
ด้านหลักสูตร
ด้านเทคโนโลยี
ด้านการวัดประเมินผล
ด้านการนิเทศติดตาม
เฉลี่ย
- Proceedings -

(n=103)

X
4.32
4.27
4.13
4.29
4.25
4.07
4.16
4.21

แปลผล
S.D.
0.74
0.69
0.77
0.82
0.66
0.73
0.77
0.70

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 1 พบว่า สภาพการจัดการศึก ษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ของสถานศึก ษา สัง กั ดสานัก งานส่ง เสริม
การศึก ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัง หวัดเชียงราย ในภาพรวม อยู่ใ นระดับมาก ( X = 4.21) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านนโยบาย ( X = 4.32) มีความคิดเห็นอยู่ใ นระดับมาก
รองลงมา คือ ด้านหลักสูตร ( X = 4.29) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากร ( X = 4.27) มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ด้านเทคโนโลยี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25) ด้านการนิเทศติดตาม มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.16) และด้านกระบวนการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.13) ตามลาดับและ ส่วนด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการวัดประเมินผล ( X = 4.07) ซึ่งทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
3. จากวัตถุประสงค์ข้อ 2 สภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศึกษาสังกัด สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ตามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตาราง 2 แสดงความคิดเห็นของผู้เ ข้าร่วมโครงการต่อสภาพการจัดการศึก ษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ของสถานศึก ษา
สัง กั ด สานั กงานส่ง เสริม การศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย จัง หวัดเชียงราย ในภาพรวม
ด้าน
1
2
3
4
5
6
7

สภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพของสถานศึกษา
ด้านนโยบาย
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการ
ด้านหลักสูตร
ด้านเทคโนโลยี
ด้านการวัดประเมินผล
ด้านการนิเทศติดตาม
เฉลี่ย

(n=363)

X
4.19
4.21
4.05
4.23
4.18
4.03
4.05
4.13

แปลผล
S.D.
0.84
0.75
0.82
0.90
0.71
0.84
0.86
0.79

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 2 พบว่า สภาพการจัดการศึก ษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ของสถานศึก ษา สัง กั ดสานักงานส่ง เสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัง หวัดเชียงราย ในภาพรวม อยู่ใ นระดับมาก ( X = 4.13) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านหลักสูตร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.23)
รองลงมา คือ ด้านบุคลากร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.21 ) ด้านนโยบายมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
( X = 4.19 ) ด้านเทคโนโลยี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18 )ด้านการนิเทศติดตามความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.05 ) และด้านกระบวนการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.05 ) ตามลาดับ ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการวัดประเมินผล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.03 )
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สรุปผลและอภิปรายผล
ผู้วิจัยได้พบประเด็นที่สาคัญและสามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. สภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึ ก ษาตามอัธยาศัยจั ง หวั ดเชี ยงราย ตามองค์ป ระกอบ 7 ด้ าน จากการสัม ภาษณ์ผู้ บริห ารสถานศึก ษา
สอบถามความคิดเห็นของครู กศน. และผู้เข้าร่วมโครงการ ในภาพรวมระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน
ด้านนโยบาย
ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษามีการสนับสนุนนโยบายที่
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยการดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อมโดยการ
ประชุมชีแ้ จงบุคลากรเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ มีการกาหนดนโยบายในการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ในแผนปฏิบัติการประจาปี และสถานศึกษามีการดาเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบายซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์ อภัยใจ (2560 หน้า 162)
ได้ ศึก ษารู ป แบบการบริ หารจัด การศึก ษาเพื่อ ส่ ง เสริม อาชี พ ส าหรั บ เด็ ก ด้ อ ยโอกาส โรงเรีย นในโครงการตาม
พระราชดาริ ผลการวิจั ยพบว่า สภาพและแนวทางในการบริหารจัดการศึก ษาเพื่อส่งเสริม อาชีพ สาหรับเด็ก ด้อย
โอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริ ซึ่งมีเงื่อนไขความสาเร็จ คือ หน่วยงานต้ นสัง กัดมีนโยบายสนั บสนุน
อย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินรูปแบบมีความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
ด้านบุคลากร
ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษามีการคัดเลือกวิทยากร
ที่มีความรู้ความสามารถ สถานศึกษามีวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านเป็นบุคลากรในชุม ชน ครูผู้จัด
โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ สถานศึกษา
มีวิทยากรที่มีความรู้และทักษะความถนัดในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ครูสามารถดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพนัสเดช คะอังกูร (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากร
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูร ณาการ วิ ทยาลัยการอาชีพ กุ ม วาปี อาเภอกุ ม วาปี จัง หวัดอุดรธานี ผล
การศึกษาพบว่า การใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน ทาให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถเขียนแผนจัดการเรียนรู้แบบบูร ณาการและนาไปใช้ใ นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
ค่าเฉลีย่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านกระบวนการ
ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศ
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดาเนินงาน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยมีการบูรณาการที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ ชุมชนและมีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้
ในการดาเนินงานที่เหมาะสมและเพียงพอ สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ซึ่ง
สอดคล้องกั บงานวิจัยของทรงกรด เหล็กสมบูรณ์ (2555) ได้ศึกษาอนาคตภาพการจัด การศึกษาเพื่ออาชีพสาหรับ
ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า กระบวนจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย หลักการของกระบวนการ
การจัดการกระบวนการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการประเมินผลมีการ
ดาเนินการอยู่ในระดับมาก
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ด้านหลักสูตร
ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึก ษามีก ารปรับปรุง และ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หลักสูตรที่จัดสามารถนาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
หลักสูตรที่จัดสามารถนาไปประกอบอาชีพ และพัฒนาอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสาลินี อุดมผล (2560) ได้
ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการอาชีพเพื่อส่ง เสริมทัก ษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และคุณลักษณะด้าน
อาชีพ สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีวัตถุ ประสงค์เ พื่อ 1) ศึก ษาข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกั บการพัฒนา
หลัก สูตร 2) พัฒนาหลักสู ตร 3) ทดลองใช้หลัก สูตร 4) ประเมินประสิทธิผ ลหลัก สูตร 5) ขยายผลการใช้หลัก สูตร
ผลการวิจัยพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านเทคโนโลยี
ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษามีบุคลากรที่ผ่านการ
อบรมการค้าออนไลน์ สถานศึกษามีการดาเนินการตามนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานของ สานักงาน กศน. โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพอย่างเหมาะสม และสถานศึกษามีหลักสูตรการประยุกต์ใช้
ด้ า นเทคโนโลยี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การค้ า ออนไลน์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ดวงกมล โพธิ์ น าค (2559)
ได้ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการวิจัยพบว่า สภาพการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อสนั บสนุ นการเรีย นรู้ ของนั ก ศึ ก ษาระดั บปริ ญญาตรี คณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านการวัดประเมินผล
ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษามีการรายงานผลการ
ประเมินทุกกิจกรรมโครงการ สถานศึกษามีผลการดาเนินงานทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ผู้เข้าร่วมโครงการ สถานศึกษามีการ
ประเมินผลทุกช่วงของการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมโครงการ และสถานศึก ษามีผ ลการดาเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภรณ์ ปานแก้ว (2557) ได้ศึก ษาสภาพการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ในสถานศึกษาสัง กัดอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่าการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสงขลาในภาพรวมทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก
ด้านการนิเทศติดตาม
ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้นิเทศให้คาปรึกษา คาแนะนาใน
การนิเ ทศ สถานศึกษามีการนิเ ทศผลการดาเนิน งานอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ สถานศึก ษามีก ารนาผลการนิเทศไป
ปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมโครงการ และสถานศึกษามีก ารแต่งตั้งคณะกรรมการนิเ ทศภายในสถานศึ กษาซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพาสนา ชลบุรพันธ์ (2559) ได้ศกึ ษารูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการและนาเสนอ
รูป แบบการนิเ ทศการสอน ผลการวิจั ยพบว่ า สภาพปั จจุ บัน และความต้อ งการการนิเ ทศการสอนเพื่อ ส่ง เสริ ม
ความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
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จากการศึกษาข้อเสนอแนะในการดาเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายผล ได้
ดังนี้
ด้านนโยบาย
สถานศึ ก ษาควรด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมตามนโยบายของส านั ก งาน กศน. เน้ น ที่ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย
ในชุมชนโดยเฉพาะ มีการประสานงานกับเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการฝึกฝนอาชีพ ในการสนับสนุนงบประมาณหรือ
อุปกรณ์ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในชุมชนและควรมีการชีแ้ จงเรื่องนโยบายระดับชาติ ระดับกระทรวงและระดับสานักงาน
กศน.มาลงสู่การปฏิบัติงานตามแผนงาน กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ด้านบุคลากร
สถานศึกษาควรให้ครู กศน.ประสานงานกับวิทยากรและชุมชนเพื่อให้ประสบผลสาเร็จในการฝึกอาชีพใน
ชุมชน วิทยากรควรเป็นบุคคลในพืน้ ที่หรือในพื้นที่ใกล้เคียงกัน สถานศึกษาควรมีการพัฒนาบุคลากรทั้งครูผู้รับผิดชอบ
และวิทยากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
กาหนดอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้หลากหลาย และภาคีเครือข่ายมีสว่ นร่วม
ด้านกระบวนการ
สถานศึกษาควรให้ ครู กศน. ดาเนินการตามขั้นตอนของสานักงาน กศน.ที่ก าหนดไว้ เช่น สารวจชุมชน
จัดลาดับความสาคัญของการจัดการศึกษาอาชีพ การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและการประชาคมในการเลือกเรียน
อาชีพในแต่ละวิชา โดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะในการเปิดสอนแต่ละหลัก สูตร สถานศึกษาควรสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนเพื่อให้ก ารดาเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการหรือวิ ธีการที่
กาหนดและมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีการคัดเลือกวิทยากรที่มีองค์ความรู้ สถานศึกษาควรใช้วงจร
คุณภาพในการจัดการศึกษาด้านอาชีพ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/มีการชี้แจงประชาสัมพันธ์ตาม
คู่มือดาเนินงานอย่างเคร่งครัด และสถานศึกษาควรมีการจัดกระบวนการตามหลักสูตร
ด้านหลักสูตร
สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรของสานักงาน กศน. ให้สอดคล้องกับบริบทและชุมชน การพัฒนา
หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ให้คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอความคิดเห็นและเห็นชอบในแต่
ละหลักสูตร รวมทั้งการเสนอหลักสูตรจากวิทยากร สถานศึกษาควรมีหลักสูตรที่เป็นแกนกลางและนามาใช้ติดตาม
เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับวิถีชีวิตของผู้เรียนเน้นกระบวนการกลุ่ม และสถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรโดย
สถานศึก ษาและวิทยากรบุคลภายนอกรวมไปถึงการขออนุมัติหลัก สูตรให้ถู กต้องและมีก ารพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ด้านเทคโนโลยี
สถานศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ในเรื่องของการสืบค้นข้อมูล ในสื่อโซเชียลต่าง ๆ ทา
ให้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากอ่านในหนังสือ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใ นการพัฒนาอาชีพเพื่อให้เปิดโอกาสผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลา
สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์/กิจกรรมโดยใช้เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต นาเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการศึกษา
และการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น ช่องทางจาหน่ายสินค้าออนไลน์
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ด้านการวัดประเมินผล
สถานศึกษาควรให้วิทยากรร่วมเป็นผู้ประเมินผลวัดผลตามระเบียบของสานักงาน กศน. ในการเปิดสอน
อาชีพเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความมั่นใจในการฝึกอาชีพและทราบถึงความรู้ในห้วงเวลาที่ได้ฝึกอบรมมา ควร
มุ่งเน้นการวัดประเมินผลที่เป็นเชิงประจักษ์ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่หลายวิธีการ เช่น การสังเกต
แบบประเมิน
ด้านการนิเทศติดตาม
สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะนิเ ทศติดตามทั้งผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึก ษา ครูที่รับผิดชอบแต่ละ
ตาบลและผู้นาในหมู่บ้าน สถานศึกษาควรมีการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพทุกกลุ่ม โดยใช้แบบนิเทศ
ตามคู่มือ การจัดการศึกษาต่อเนื่อง สถานศึ กษาควรติดตามผู้เ รียนหลัง จากฝึ ก อบรมอาชีพ เสร็ จแล้วได้ นาไปใช้
ประโยชน์ในด้านใดบ้าง เพื่อนาข้อมูลมาประกอบในการพัฒนาการดาเนินการต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
2. ควรศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
3. ควรศึก ษาแนวทางการพั ฒนาการจัด การศึ ก ษาเพื่อพัฒ นาอาชีพ ของสถานศึก ษา สัง กั ดสานัก งาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้ง นี้ไ ด้สาเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยจากการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอพระขอบคุณ
ผศ.ดร.สุนทร คล้ายอ่า ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองฉบั บ นี้ ส าเร็ จ สมบู ร ณ์ และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง 3 ท่ า น ซึ่ ง มี ร ายนามดั ง ต่ อ ไปนี้ นางคณึ ง นิ ต ย์ วั น นิ ต ย์
รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย นางพรมาดา วงค์หวัน ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงาน
กศน. จังหวัดเชียงราย และ ผศ.ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ อาจารย์วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้กรุณาเป็น
ผู้เ ชี่ ย วชาญพิ จารณาความถู กต้ อ ง ให้ ค าแนะน าแก้ ไ ขตรวจสอบเครื่ องมื อ และความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาของ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ใ นการศึก ษาค้นคว้า จนทาให้ก ารศึก ษาในครั้ง นี้สาเร็จลุล่วงไปด้ว ยดี ผู้วิจัย
ขอขอบคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร บุคลากรและผู้ที่เ กี่ยวข้องทุกท่านของศูนย์ก ารศึกษานอกระบบและ
การศึก ษาตามอัธยาศัยอาเภอ สัง กัดสานักงานส่ง เสริ ม การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยจัง หวั ด
เชียงราย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งในการตอบแบบสอบถามและ
เก็บรวบรวมข้อมูล จนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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การศึกษาสภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
The Study of Operation According to The Stadard of Child Development
Center Affiliated Local Administration of Maechan District Chiangrai Province
จันทร์สุดา ทรายหมอ1* และ สุนทร คล้ายอ่า2
Jansuda Saimor 1* and Sunthon Khlai um 2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดัง นี้ (1) เพื่อศึก ษาสภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็ก (2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประชากร คือผู้บริหารท้องถิ่น
จานวน 12 คน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 12 คน ครู จานวน 12 คน ผู้ดูแลเด็ก จานวน 12 คน
และผู้ปกครอง จานวน 72 คน รวม 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 1.จากการศึกษา
สภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ในสัง กัด องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พบว่า ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านที่มี
ค่า เฉลี่ ยมากที่ สุ ด คื อ ด้ านการบริห ารศู น ย์พั ฒ นาเด็ก เล็ก อยู่ ใ นระดั บ มาก รองลงมา คื อ ด้ านอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน อยู่
ในระดับมาก ตามลาดับ 2.จากการศึกษาข้อเสนอแนะในการดาเนินงานตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พบว่า ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า อยากให้มีการสารวจความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
ด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากให้ บุคลากรเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพั นธ์ที่ดีร ะหว่างเด็ก และ
ผู้ปกครอง ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่อยากให้มีการฝึกซ้อมอุบัติภัย
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อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากให้มีการพัฒนาด้าน
ภาษาให้เด็กให้มากยิ่งขึ้น ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อยากให้มีแหล่ง เรียนรู้ใ นชุม ชน ด้านส่ง เสริม เครือข่ายการพัฒนาเด็ก ปฐมวัย ผู้บริหารอยากให้บุคลากรผลิตสื่อ
นวัตกรรมสาหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มขึน้
คาสาคัญ: มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Abstract
The objective of this Independent study were : (1) to study Operating conditions According to operating
standard Child Development Center (2)to study Suggestion to use as a guide In ooeration According to the
standard Child Development Center Under Local government organization Ampur Mae-Chan Chiangrai Province.
Population include Local administrator 12 Persons. Board Administration of child development center 12 Persons.
Teacher 12 Persons. Child caregiver 12 Persons,Perents 72 Persons.Total 120 Persons.Research tools is
Questionnaires Answer type and Estimation. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, average,
standard deviation. And qualitative data analysis. 1.From The results of the study found that Operating conditions
According to operating standard Child Development Center Under Local government organization Ampur MaeChan Chiangrai Province. In the overall and individual aspects.In enery level.With the most average aspect is
Administration of child development centers. Followed by is Building, environment and safety. Followed by is
Personnel. Followed by is Academic and activity based courses. Followed by is Promotion of early childhood
development networks. And the least average aspect is Participation and support from all sectors. Respectively.
2. From The results of the study found that Suggestion to use as a guide In operation According to the standard
Child Development Center Under Local government organization Ampur Mae-Chan Chiangrai Province.See about
Administration of child development centers. Most answerers commented that want to explore community needs
truly. Personnel, Most answerers commented that want to personnel as a medium build a good relationship
between children and parents. Building, environment and safety. Most parents want to there are accidents at least
1 time per year. Academic and activity based courses. Most answerers commented that want to have more
language development for children. Participation and support from all sectors. Board Administration of child
development center want to have learning resources in the community. Promotion of early childhood development
networks. Local administrator want to personnel produce more innovative media for early chikdhood.
Keywords: Standards for child development centers

บทนา
การจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยในสังคมปัจจุบันความต้องการในการจัดการศึกษา สาหรับเด็กปฐมวัย
เพิ่มมากขึ้น เป็นเงาตามตัวทั้งนี้เพราะ ภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพทางสังคม ซึ่งพ่อแม่จะต้องออกไปทางานนอก
บ้านทาให้พ่อแม่ต้องส่งลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลหรือสถานรับเลี้ยงเด็กเร็วขึ้นกว่าเดิมการจัดสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือ
โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพจะช่วยแก้ปัญหาของสัง คม เป็นการแบ่งและยัง มีส่วนช่วยในการพัฒนาเด็ก อย่างถูก ต้อง
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เหมาะสมเด็กปฐมวัยเป็ นคาที่เราใช้เรียกเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง 6 ปี ซึ่งอยู่ในวัยที่คุณภาพของชีวิตทั้งด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญากาลังเริ่มต้นอย่างเต็มที่ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการวิจัย“การจัดบริหารศูนย์เด็กก่อน
วัยเรียน”ได้ระบุไว้ในรายงานผลการวิจัยดังกล่าวว่า “เด็กปฐมวัย” หมายถึง 1. เด็กที่อยู่ในศูนย์โภชนาการเด็ก หรือ
สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือที่เรียกว่า ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน 2.เด็กที่เรียนในชั้นอนุบาล 1
และ 2 ในโรงเรียนอนุบาลของรัฐและเอกชน รวมทั้งเด็กเรียนในชั้นอนุบาล 1 และ 2 หรือชั้นเด็กเล็กเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียน ซึ่งโดยทั่วไปมีอายุประมาณ 3-6 ปี (สาระดี...เรียนรู้ที่โคราช,2557, หน้า 1)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วนราชการต่าง ๆ ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดตั้งเอง ถือเป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติสถานศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 18 และมาตรา 4
แต่มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งในด้านโครงสร้างการบริหารงาน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมจากชุมชน
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง รับผิดชอบภารกิจการดาเนินการ จัดการศึกษาให้ได้
คุณ ภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ศูนย์พัฒ นาเด็ก เล็ก ในความรับ ผิดชอบภารกิจการดาเนิ นการจัดการศึก ษาให้ไ ด้
คุณ ภาพ และมาตรฐาน เพื่อ ให้ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น
สถานศึก ษาแห่ง แรกที่มีคุณ ภาพ และมาตรฐานสามารถให้บริก ารตอบสนองชุม ชนด้านการจัดการศึก ษาแก่เ ด็ก
ปฐมวัย อายุ 2-5 ปี อย่างทั่วถึงและเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ ตามอานาจหน้าที่ และเจตนารมณ์ของรัฐบาล ดังนั้น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทามาตรฐานการดาเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติใ นการดาเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มี
มาตรฐานและมีคุณภาพ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 1.มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการศูนย์พั ฒนาเด็กเล็ก 2.มาตรฐานด้านบุคลากร 3.มาตรฐานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย 4.มาตรฐานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5.มาตรฐานด้านการมีสว่ นร่วมและส่งเสริมสนับสนุน 6.
มาตรฐานด้านส่งเสริม เครือข่ายการพัฒนาเด็ก ปฐมวัย(มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ2559 หน้า ข,ค)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาและส่งเสริม
ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานตามมาตรฐานการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ (1)เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(2)เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
1.ด้านการบริหารจัดการ
2.ด้านบุคลากร
3.ด้านอาคารสถานที่ส่งิ แวดล้อมและความปลอดภัย
4.ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
5.ด้านการมีสว่ นร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
6.ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

แนวทางการดาเนินงานตามมาตรฐาน
การดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษา โดยมีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ดังนี้ ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น จานวน 12 คน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 12 คน ครู
จานวน 12 คน ผู้ดูแลเด็ก จานวน 12 คน ผู้ปกครองเด็ก จานวน 72 คน รวม 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นแบบสอบถาม การดาเนินงานตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่ว นประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิ เ คิ ร์ท (Likert) และแบบสอบถามข้อ เสนอแนะในการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติและลาดับที่ของสภาพการดาเนินงานตาม
มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวม
ด้าน มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
1 ด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2 ด้านบุคลากร
3 ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
ด้านการมีสว่ นร่วมและสนับสนุนจากทุกภาค
5 ส่วน
ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6
รวมเฉลี่ย

(n=120)

แปลผล

ลาดับที่

4.91
4.84
4.87

S.D.
0.36
0.42
0.41

มากที่สุด
มาก
มาก

1
3
2

4.82

0.40

มาก

4

4.77

0.39

มาก

6

4.81
4.84

0.38
0.40

มาก
มาก

5

X
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จากตารางที่ 1 พบว่า มาตรฐานการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X
=4.84) ทุกด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ( X =4.91) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ( X =4.87) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ( X =4.84) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร ( X =4.82) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
( X =4.81) อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน (
X =4.77) อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า
อยากให้มีก ารสารวจความต้องการของชุม ชนอย่างแท้จริง ด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากให้
บุคลากรเป็นสื่อกลางสร้างความสัม พันธ์ที่ดีร ะหว่างเด็ก ผู้ปกครอง ด้านอาคารสถานที่ สิ่ง แวดล้อม แล ะความ
ปลอดภัย ผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่อยากให้มีการฝึกซ้อมอุบัติภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากให้มีการพัฒนาด้านภาษาให้เด็ก ให้มากยิ่งขึ้น ด้านการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยากให้มีแหล่ง เรียนรู้ใ นชุมชน ด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้บริหารอยากให้บุคลากรผลิตสื่อนวัตกรรมสาหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มขึน้

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล
จากผลการศึกษาสภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผลปรากฏตาม
รายละเอียด ดังนี้
1.สภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รองลงมา คือ ด้านอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านบุคลากร ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านส่งเสริมเครือข่าย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการมีสว่ นร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
1.1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า มีสภาพการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารมีการควบคุมคุณภาพการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างสม่าเสมอ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ผู้บริหารมีความรู้ในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารมีนโยบายในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ชัดเจน มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีก ารสารวจความต้องการของชุมชนอย่าง
แท้จริง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
1.2 ด้านบุคลากร พบว่า มีส ภาพการดาเนินงานอยู่ใ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือหัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ในสาขาวิชาเอก
ปฐมวัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือผู้ดูแลเด็กมีการสังเกตบันทึกพัฒนาการเด็กไว้เป็นปัจจุบันและเป็น
ระบบ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือบุคลากรมีการประเมินตนเองทุกปีเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือบุคลากรมีการส่งเสริมการดูแลสุขอนามัยและให้เด็กได้รับการฝึกฝนตาม
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วัยเต็มศักยภาพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้ดูแลเด็กเป็นสื่อกลาง
สร้างความสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
1.3 ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า มีสภาพการดาเนินงาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดภัยถู ก สุขลั กษณะ ห่า งจากแหล่ ง อบายมุข เสี ยง กลิ่น ฝุ่นละออง รบกวน มีความคิด เห็น อยู่ใ นระดั บมาก
รองลงมาคือ ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพนื้ ที่ให้เด็กเล่นกลางแจ้ง ไม่นอ้ ยกว่า 2 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในพืน้ ที่ที่เหมาะสมมีความปลอดภัย มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีปลั๊กไฟที่สูงจากพืน้ 1.5 เมตรและมีฝาครอบ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยชั้นละ 1 เครื่อง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสะอาดเหมาะสมสาหรับปฏิบัติกิจกรรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบตัดไฟอัตโนมัติ พร้อมใช้งานเมื่อเกิดอัคคีภัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเ วชภัณฑ์สาหรับปฐมพยาบาลเมื่อเกิดเหตุฉุ กเฉินและห่างจากมือเด็ก มี ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหน้าต่าง-ประตูที่ไม่กีดขวางทางลมและแสงสว่างเข้า-ออก
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรการในการป้องกันอัคคีภัย มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการฝึกซ้อมอุบัติภัยอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง มีความคิดเห็นอยู่ใสระดับมาก
1.4 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า มีสภาพการดาเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีการจัดการศึกษาที่ให้การศึกษาและ
อบรมเลี้ยงดูเด็กควบคู่กันไป มีความคิดเห็นอยู่ใ นระดับมาก รองลงมา คือ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก มีการจัดกิจกรรม
ประจาวันให้เด็กได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็ก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคื อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการให้ชุมชนและผู้ปกครองมีสว่ นร่วมในการพัฒนาเด็ก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการส่งเสริมให้เด็กได้รับอาหารครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนาการสาหรับเด็ก มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก รองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดให้มีน้าดื่มที่สะอาดและเพียงพอสาหรับเด็ก มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากรองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดให้มีสารนิเทศรายบุคคลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กแต่ละคน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีก ารจัดประสบการณ์ใ ห้เ ด็ ก อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้นทักษะชีวิตประจาวันและส่งเสริมคุณลักษณะที่ดี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมที่พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ของเด็ก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการศึกษาที่ ให้เด็กแสดงความสามารถของแต่ละบุคคลให้มีความพร้อมด้านร่างกาย
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดให้เด็ก
ได้เล่นเสรีตามมุมประสบการณ์กลางแจ้งอย่างน้อยวันละ40-60 นาทีต่อวัน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือ ศูนย์ พัฒ นาเด็กเล็ก มีการจั ดการศึก ษาที่ใ ห้ เ ด็ก สามารถช่ วยเหลือ ตนเองได้ มีค วามคิด เห็น อยู่ใ นระดับ มาก
รองลงมา คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีก ารจัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่นและผู้ใหญ่ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เ หมาะสม มีความคิดเห็นอยู่ใ นระดับมาก รองลงมา คือ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก มีการจัดกิจกรรมที่
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม อยู่เสมอ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ ส่วนข้อที่พบว่ามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมที่พัฒนาด้านภาษาไดอย่างเหมาะสม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
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1.5 ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน พบว่า มีสภาพการดาเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บุคลากรมีการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ
ก่อนเปิดภาคเรียนทุกปี มีความคิดเห็นอยู่ใ นระดับมาก รองลงมา คือ ผู้ดูแลเด็กมีการเยี่ยมบ้านเด็กเป็นรายบุคคล
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ บุคลากรมีการสร้างสัมพันธ์กับชุมชนโดย
การแจ้งผลพัฒนาการเด็กประจาทุกภาคเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ผู้ดูแลเด็กมีบทบาทใน
การเชื่อมโยงชุม ชนและบ้านให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึก ษา มีความคิดเห็นอยู่ ใ นระดับมาก รองลงมา คื อ
บุคลากรมีการเปิดโอกาสให้ชุมชนแสดงความคิดเห็นและมีการให้ข้อมูล ข่าวสารของชุมชน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก รองลงมา คือ บุคลากรมีการประชาสัม พันธ์กิจกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีความคิดเห็นอยู่ใ นระดับมาก
รองลงมา คือ บุคลากรมีการชีแ้ จงเกี่ยวกับทิศทางในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก รองลงมา คือ บุคลากรมีการส่งเสริมการให้ความรู้ เรื่อง การอบรมเลีย้ งดูเด็ก ให้แก่ผู้ปกครอง มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ บุคลากรมีการออกเยี่ยมเด็ก เมื่อเกิดโรคระบาด หรือขาดเรียนนานผิดปรกติ มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ บุคลากรมีการจัดให้มีการประชุมร่วมกับชุมชนเสมอ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ตามลาดับ ส่วนข้อที่พบว่ามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ บุคลากรมีการจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและมีการจัดให้เด็กได้
ศึกษานอกสถานที่อย่างเหมาะสม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
1.6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบว่า มีสภาพการดาเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุดคือ ผู้ดูแลเด็กมีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีก ารแข่งขัน
กีฬ าสาหรับครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ใ นเครือข่าย มีความคิดเห็นอยู่ใ นระดับมาก รองลงมา คือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการของเด็กระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอาเภอ และระดับ
จังหวัด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอาเภอ และ ระดับจังหวัด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ บุคลากรมีการ
ประกวดห้องเรียนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ บุคลากรมีการ
ประชาสัมพันธ์และประสานงานการดาเนินงานให้ทุกระดับได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
รองลงมา คือ บุคลากรมีการช่วยกันพัฒนาชุมชนโดยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินติดตามผลการดาเนินงานในลักษณะไตรภาค มี
ความคิดเห็นอยู่ใ นระดับมาก ตามลาดับ ส่วนข้อที่พ บว่ามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ บุคลากรมีก ารผลิตสื่อนวัตกรรม
สาหรับเด็กปฐมวัย ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับอาเภอ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2.ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า อยากให้มีการสารวจความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง ด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากให้ บุคลากรเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่าง
เด็ก ผู้ปกครอง ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่อยากให้มีการฝึกซ้อม
อุบัติภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากให้มีการ
พัฒนาด้านภาษาให้เด็กมากยิ่งขึ้น ด้านการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยาก
ให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้บริหารอยากให้บุคลากรผลิตสื่อนวัตกรรม
สาหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มขึน้
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อภิปรายผล
1.สภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมมีสภาพการดาเนินงาน
อยู่ในระดับมาก และสามารถอภิปรายผลเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้
1.1 ด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการควบคุมคุณภาพการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ ผู้บริหารมีความรู้ในการดาเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีนโยบายในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างชัดเจน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจ
วรรณ ศรศร (2556,หน้า 1) ได้ศึกษาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อาเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจติ ร พบว่า ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอาเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจติ ร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
1.2 ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยถูกสุขลัก ษณะ ห่างจากแหล่งอบายมุข เสียง กลิ่น ฝุ่น
ละอองรบกวน และมีพื้นที่ให้เด็กเล่นกลางแจ้ง ไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชิต หาญสงครามและไพบูลย์ แจ่มพงษ์ (2557,หน้า 1) ได้ศึกษา การดาเนินงานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า
สภาพการดาเนินงานด้านอาคารสถานที่ สิ่ง แวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สัง กั ด องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.3 ด้านบุคลากร ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก หัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก มีวุฒิการศึกษาไม่
ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ในสาขาวิชาเอกปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กมีการสังเกตบันทึกพัฒนาการเด็กไว้เป็นปัจจุบัน
และเป็นระบบ และบุคลากรมีการประเมินตนเองทุกปีเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของนางสาวกานต์พิชชาฎา ถนอมพันธ์( 2559,หน้า 1) ได้ศึกษา การบริหารการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขั้นพัฒนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งภาพรวม
และรายด้าน โดยด้านที่ค่าเฉลี่ยมาก คือ ด้านความพึงพอใจ รองลงมาคือ ด้านครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
1.4 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ศูนย์ พัฒนา
เด็กเล็กมีการจัดการศึกษาที่ให้การศึกษาและอบรมเลี้ยงดูเด็กควบคู่กันไป มีการจัดกิจกรรมประจาวันให้เด็กได้ใ ช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์ทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็กและมีการให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพัชรินทร์ ชิณเฮือง (2557.หน้า 1) ได้ศกึ ษา การดาเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในองค์การ
บริหารส่วนตาบลเหล่าดอกไม้ อาเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า 1.ระดับการดาเนินงานตามมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าดอกไม้ อาเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
1.5 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก ปฐมวัย ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผู้ดูแลเด็กมีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
แข่งขันกีฬาสาหรับครูผู้ดูแลเด็กเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในเครือข่าย มีการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการของเด็กระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอาเภอ และระดับจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิรัญญา กิจกล้า ,บุญช่วย ศิ
ริเ กษ ภารดี คามา(2559,หน้า 61) ได้ศึกษา ระดับการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัง กัด องค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในอาเภอนาด้วง จังหวัดเลย พบว่า ด้านเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับมาก
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1.6 ด้านการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ในภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก ทั้ งนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรมีการ
ประชุมชีแ้ จงผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ ก่อนเปิดภาคเรียนทุกปี ผู้ดูแลเด็กมีการเยี่ยมบ้านเด็กเป็นรายบุคคลอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง บุคลากรมีการสร้างสัมพันธ์กับชุมชนโดยการแจ้งผลพัฒนาการเด็กประจาทุกภาคเรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของผุสดี ศรีเพ็ญ,นันทิยา น้อยจันทร์ (2557,หน้า 1) ได้ศึกษาสภาพการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่านั่ง อาเภอโพทะเท จังหวัดพิจิตร พบว่า โดยภาพรวมมีสภาพการดาเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีสภาพการดาเนินงานสูงสุด จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วน
ร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า อยากให้มีการ
สารวจความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ด้านบุคลากร ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากให้ บุคลากรเป็น
สื่อกลางสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ผู้ปกครอง
เด็ก ส่วนใหญ่อยากให้มีการฝึกซ้อมอุบัติภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ด้านวิช าการและกิจกรรมตามหลัก สูตร ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อยากให้มีการพัฒนาด้านภาษาให้เด็กให้มากยิ่งขึ้น ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยากให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย ผู้บริหารอยากให้บุคลากรผลิตสื่อนวัตกรรมสาหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มขึน้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก
เล็กอย่างมีประสิทธิภาพตามช่วงวัย
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การศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
โรงเรียนต้นแบบในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี กลุ่มที่ 6
The Study on The Management Status Quo of Her Royal Highness Princess
Maha Chakri Sirindhorn’s Royal Initiative Role Model Prapariyattitham
Schools Group Sixth
พระธนภัทร์ วิโรทุศ1* และ ณัฐวุฒิ สัพโส2
Phra Thanabhat Wirothus1* and Natthawut Sabphaso2
บทคัดย่อ
การศึกษาและงานวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโรงเรียน
ต้นแบบในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มที่ 6 ในครั้งนี้ เป็นการ
วิจัยเชิงสารวจ (Survery Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา โรงเรียนต้นแบบในโครงการตามพระราชดาริฯ กลุ่มที่ 6 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาและ
กาหนดขอบเขตด้านเนื้อหาคือ การบริหารจัดการศึกษาทางวิชาการควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน 5 ด้าน
ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มประชากรตัวอย่างสาหรับการศึกษาครั้งนี้ ด้วยการเปิดตารางสาเร็จรูปของเครจซี่และเมอร์
แกน และกาหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อน ที่ยอมรับได้ 5%
และระดับความเชื่อมั่น 95% เป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโรงเรียนต้นแบบใน
โครงการตามพระราชดาริฯ กลุ่มที่ 6 จานวนประชากร 125 รูป/คน ด้วยการสุ่มอย่างง่าย จากสัดส่วนประชากรแต่ละ
โรงเรียน ได้กลุ่มประชากรตัวอย่าง 96 รูป/คน
ผลการศึ ก ษาพบว่ า สภาพการบริ ห ารโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมแผนกสามั ญ ศึ ก ษา โรงเรี ย นต้ น แบบ
ในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มที่ 6 พบว่าโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ใ นระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีสภาพการปฏิบัติสูงที่สุด คือด้านส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่ในครรภ์ มารดา (𝑥=4.35, S.D=0.49) รองลงมาคือด้าน
เสริม สร้า งศักยภาพของเด็ก และเยาวชนในการอนุรัก ษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมและภู มิปัญญาท้ องถิ่น (𝑥=4.30,
S.D=0.45) ด้านเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ (𝑥=4.27, S.D=0.52) ด้านปลูกฝังจิตสานึก
และพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (𝑥=4.26, S.D=0.57)
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ตามลาดับ และด้านที่มีสภาพการปฏิบัติต่าที่สุดคือ ด้านเสริม สร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทาง
วิชาการ (𝑥=4.24, S.D=0.44) ตามลาดับ
ดัง นั้น จากสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึก ษา ผู้บริหารควรกาหนดวิสัยทัศน์
การดาเนินงานให้มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริง ครู บุคลากรได้รับการอานวยความสะดวกสนับสนุน
ช่วยเหลือในทุกๆด้านที่เอือ้ ต่อการจัดการศึกษาจากผู้บริหาร อีกทัง้ ให้ความสาคัญการสร้างขวัญและกาลังใจในปฏิบัติ
หน้าที่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงมีการจัดสรรพื้นที่ในโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อม สะอาดร่มรื่น เหมาะแก่การ
จัดการเรียนการสอน และบริหารโรงเรียนแบบสร้างเครือข่ายกับโรงเรียน หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
และยกระดับคุณ ภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพทั้งวิช าการทางโลกและทางธรรม ส่ง เสริมให้ผู้เ รียนมีทักษะและ
เจตคติที่ดีด้านอาชีพในการดารงชีวิตในสังคมอย่างสุจิต สามารถนาความรู้ความสามารถที่มีไปใช้ใ ห้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและผู้อื่นอย่างเต็มกาลังความสามารถ
คาสาคัญ: การจัดการศึกษา คุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตผู้เรียน เจตคติ

Abstract
The study on the management status Quo of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Royal
Initiative Role Model Prapariyattitham Schools Group Sixth is survey research with aims to examine the conditions
and guidelines for the development of administration of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s
Royal Initiative Role Model Prapariyattitham Schools Group Sixth by determining content scopes of academic
education management together with life quality development of learners in 5 aspects. The researcher specified
populations in this study and selected samples by determining cluster size according to Krejcie & Morgan Table
and proportion of features of interest among populations at 0.5 with 5% acceptable deviation and 95% reliability
from 125 populations. The samples were 96 persons including administrators and teachers at Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Royal Initiative Role Model Prapariyattitham Schools Group Sixth, totaling 5
schools.
The findings reveal that the management condition of Her Royal Highness Princess Maha Chakri
Sirindhorn’s Royal Initiative Role Model Prapariyattitham Schools Group Sixth was generally at high level. When
considered by aspects, they were totally at high level with the highest-rank practice of nutrition and health
promotion (𝑥=4.35, S.D.=0.49), followed by promotion of local culture and tradition conservation (𝑥=4.30,
S.D.=0.45), promotion of occupation skills ( 𝑥 =4.27, S.D.=0.52), and promotion of natural resource and
environment conservation (𝑥=4.26, S.D=0.57). Meanwhile, the least practice was learning promotion (𝑥=4.24,
S.D.=0.44).
In conclude, The study on the management status Quo of Her Royal Highness Princess Maha Chakri
Sirindhorn’s Royal Initiative Role Model Prapariyattitham Schools Group Sixth. The administrators determined clear
operating visions and the administrators, teachers and personnel performed duties together with dedication.
They were facilitated, supported and helped in terms of availability of buildings, materials, equipment in support
of education management from the administrators. Furthermore, they gave precedence to and realized physical
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and mental development of personnel and learners to be properly healthy and to have good environment that
could promote personnel and learner to have emotional, mental, attitudinal and intellectual development with
full capacity.
Keywords: Education Management, Quality of Education, Quality of life, Attitude

บทนา
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนและสังคมให้เกิดความน่าอยู่ เพราะการศึกษาเป็นสิ่งสรรสร้างให้มนุษย์
เกิดความรู้ ความคิด และปัญญา ตามที่แผนการศึกษาชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ระบุถึงความจาเป็นการ
พัฒนาและปฏิรูปการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ประชากร ในประเทศมีพฤติกรรม ความเชื่อทัศนคติ
การดารงชีพโดยอิงอาศัยความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี จากพระราชบัญญัติการศึกษาพ.ศ.2542
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงทาให้เป็นแรงผลักดันที่สาคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาให้มีความเป็นเลิศเพื่อ
รองรับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย 2560 มาตรา 45 กาหนดให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึก ษาภาคบังคับโดยต้องได้ รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาให้เ หมาะสม ส่ง เสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยให้ทุก ภาคส่วนให้ความร่วมมือ
สนับ สนุ นส่ ง เสริ ม ให้เ ด็ก ได้ รับ การศึ กษาตามความถนั ด เกิด ทัก ษะการคิ ดวิ เ คราะห์ อย่ างเป็ นระบบ มีค วามคิ ด
สร้างสรรค์ และการศึ กษาเพื่อให้ เ ด็ก เกิดความรู้ทัก ษะที่นาไปใช้ไ ด้ใ นชีวิตประจาวันสร้า งภูมิคุ้ม กั นให้กั บตัวเอง
สามารถดารงตนอยู่ได้ในสังคมอย่างมีคุณค่าตลอดจนรู้จักรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
การจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพข้างต้นกระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักในกาหนดแนว
ทางการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ เพื่อให้โครงสร้างการบริหารการศึกษาของกระทรวงได้มีความ
คล่องตัวโดยการกระจายอานาจหรื อมอบอานาจสู่ห น่วยปฏิบัติ ส่วนภูมิภ าคให้ ทุก ภาคส่ว นมีส่ว นร่ว มในการจั ด
การศึก ษาและสนับ สนุ นทรั พ ยากรเพื่อ การศึ ก ษาทุก ระดับ ทุก ประเภท รวมทั้ ง สร้า งเครื อข่า ยความร่ วมมือ ทาง
การศึกษากับองค์กรหน่วยหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบ เช่น สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานการอาชีวศึกษา
สานักงานการอุดมศึกษา สานักงานการส่งเสริม การศึกษาเอกชน สานักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
การท่องเที่ยวและกีฬา ท้องถิ่น จังหวัด และสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมีกระทรวงศึกษาธิการคอยกากับ
ดูแลตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์สานักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2559)
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานทางภาครัฐที่ได้รับผิดชอบจัดการศึ กษาเพื่อสนองนโยบาย
เร่ง รัด การจั ดการศึ กษาของกระทรวงศึกษาธิ ก าร ซึ่ง เป็น แนวทางการบริ หารจั ดการศึ ก ษาที่ บูร ณาการความรู้
ทางวิชาการกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา พ.ศ .2535 เป็นการจัดการศึกษาที่ผสมผสานกันทั้งหลักสูตรแผนกธรรม แผนกบาลีและหลักสูตร
สามัญศึก ษาของกระทรวงศึกษาธิ การเข้าด้ว ยกั นโรงเรียนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญ ศึก ษา จึง เป็นหลัก สูต ร
ที่เหมาะสมกับเยาวชนยุคปัจจุบันเพราะสามารถบูรณาการนาเอาการศึกษาสงฆ์ทั้ง 3 แผนกมาหลอมเป็นหนึ่งเดียว
ซึ่งเป็นการศึกษาแผนกเดียวที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะสงฆ์ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 (กองพุทธศาสนศึกษา, 2553)
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โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกอบไป
ด้วย 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ จังหวัดลาปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษาแก่
พระภิกษุสามเณรเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโดยมีการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษามา
เป็นลาดับ โดยจัดการบริหารโรงเรียนที่เป็นแบบสากล และเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเริ่ม แรกที่จังหวัดน่านและขยายพื้นที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาในโครงการตามพระราชดาริ ฯ จังหวัดแพร่ เชียงราย พะเยา และจังหวัดลาปาง ในความอุปถัมภ์โครงการตาม
พระราชดาริ ฯ เพื่อพัฒนาและแก้ไ ขปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึก ษาและ
คุณภาพชีวิตของพระภิกษุสามเณรที่ประสบปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่ามาตรฐาน มีสุขภาพร่างกาย
อ่อนแอเกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชน ที่เข้ามาบวชเรียนเป็น
กาลัง ที่สาคัญสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและเผยแผ่หลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนและเป็น
พลเมืองที่ดีของสัง คมในอนาคต โดยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มุ่งเน้นให้บูร ณาการบริหารจัด
การศึก ษาทางวิช าการควบคู่กับการพัฒนาคุณ ภาพชีวิ ตผู้เ รียน ตามแผนพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุร กั นดาร
โรงเรียนเรียนในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 ให้ผู้เรียนมี
สุขภาพแข็งแรงมีความซื่อสัตย์เสียสละสามัคคี มีเมตตาต่อผู้อื่น มีความรู้ทักษะทางวิชาการทั้งทางโลกทางธรรม มี
ทัก ษะอาชีพ ที่เ ป็ นรากฐานของการประกอบอาชีพ ในการด ารงชีวิ ต มี โ อกาสได้รั บการศึ ก ษาในระดั บสู ง ขึ้น ตาม
ศักยภาพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 ได้ดาเนินการดูแล
และส่งเสริมจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึ กษาธิการและดาเนินการพัฒนาให้ความรู้
อบรมแก่พระภิกษุสามเณรให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา จึง คัดเลือกโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี กลุ่มที่ 6 จังหวัดละ 1 โรงเรียน เป็นโรงเรียนต้นแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษา
ได้จานวน 5 โรงเรียน จากจานวนทั้งสิ้น 59 โรงเรียน (สานักงานโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี. 2560)
ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา คะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มที่ 6 [1] ยังประสบปัญหาด้านผลสัม ฤทธิ์ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทางพระพุทธศาสนาและทางด้านวิชาการ
อีกทั้งปัญหาด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากรายงานผลภาวะโภชนาการของสามเณร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในโครงการตามพระราชดาริ ฯ ของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ปีการศึกษา 2561 [2] ที่ได้ให้สนับสนุน ช่วยเหลือ ในการคัดกรองเฝ้าระวังสุขภาพและสภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม พบว่า
สามเณรมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในภาพรวมร้อยละ 18 ซึ่งจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน สูงสุดร้อยละ 23 จังหวัดพะเยา
ร้อยละ 20
ฉะนั้น จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึง ต้องการศึก ษาสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาโรงเรียนต้นแบบในโครงการตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มที่ 6
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนต้นแบบในโครงการ
ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มที่ 6
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนต้นแบบใน
โครงการตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มที่ 6

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรต้น
การบริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
1.ด้านการสืบทอดพระพุทธศาสนา
2.ด้านคุณภาพการศึกษา
3.ด้านการบริหารจัดการ
4.ด้านผู้เรียน

ตัวแปรตาม
สภาพการบริหารจัดการโรงเรียต้นแบบ
ในโครงการตามพระราชดาริฯ
1.ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้
2.ด้านการส่งเสริมสุขภาพโภชนาการและอนามัย
3.ด่านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
4..ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม
5.ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

วิธีวิทยาการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มประชากรสาหรับการศึก ษาครั้งนี้ โดยเลือกใช้ก ลุ่ม ตัวอย่างจากขนาดของประชากร
125 รู ป/คน ด้ว ยการเปิ ด ตารางส าเร็จ รู ป ของเครจซี่แ ละเมอร์ แ กนและก าหนดให้ สัด ส่ ว นของลั ก ษณะที่ ส นใจ
ในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% จากตารางสาเร็จรูป
ของเครจซี่ แ ละเมอร์ แ กนได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยการสุ่ ม อย่ า งง่ า ยจากแต่ ล ะโรงเรี ย น ดั ง นั้ น จึ ง ได้ ก ลุ่ ม ประชากร
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึก ษา โรงเรียนต้นแบบในโครงการตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ใช้ในการศึกษาจานวนรวมทั้งสิ้น 96 รูป/คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึน้ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา โรงเรียนต้นแบบในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุ ม ารี ก ลุ่ม ที่ 6 แบบสอบถามชุดนี้มีทั้ง หมด 3 ตอน ประกอบไปด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลลั ก ษณะทางประชากรทั่วไป
ของกลุ่ม ตั วอย่าง ตอนที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) สภาพการบริหารโรงเรีย น
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนต้นแบบในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี กลุ่มที่ 6 ประกอบด้วย 1) ด้านส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่ม
ตั้งแต่ในครรภ์มารดา 2) ด้านเสริม สร้างศักยภาพของเด็ก และเยาวชนในการเรียนรู้ทางวิชาการ 3) ด้านเสริมสร้าง
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ 4) ด้านปลูกฝังจิตสานึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) ด้านเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบ
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ทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ น ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางการบริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
การสร้างเครื่องมืองที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาเอกสาร ต ารา งานวิ จั ย บทความและเอกสารอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารโรงเรี ย น
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนต้นแบบในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี กลุ่มที่ 6 เพื่อรวบรวมความรู้แนวคิด ทฤษฎี มาสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดั บ (5 point Rating scale) โดยก าหนดขอบเขตและเนื้ อ หาให้ ค รอบคลุม เสนอต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ
ตรวจสอบด้านเนื้อหาและสานวนภาษาในแบบสอบถาม และให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity)โดยใช้ดุลยพินิจเป็นรายข้อแต่ละคาถามให้มีความสอดคล้องตามเนื้อหา ส่วนใหญ่ได้ค่า
IOC= 1 และได้ 0.67 จานวน 2 ข้อ นาผลที่ได้หารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยดาเนินการปรับปรุงแก้ไข นาเสนออาจารย์
ที่ปรึกษาวิจัยพิจารณาแก้ไขเป็นครั้งสุดท้าย แล้วไปทดลองใช้กับผู้บริหารและครูที่ไม่ได้เป็น กลุ่มประชากรตัวอย่าง
เพื่ อ ศึก ษาความเชื่ อ มั่น (Reliability) ด้ ว ยวิ ธี การหาค่ า ประสิ ทธิ์ แ อลฟ่ า ตามวิ ธีข องครอนบาค(Cronbach’s Alpha
coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.97 เมื่อแบบสอบถามผ่านการหาค่าความเชื่อมั่นแล้วเป็นแบบทดสอบที่สมบูร ณ์
จากนั้นนาไปเก็บข้อมูลจากผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึก ษา โรงเรียนต้นแบบใน
โครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มที่ 6
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนาหนัง สือขอความร่วมมือในการดาเนินการวิ จัยจากวิทยาลั ย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนต้นแบบในโครงการ
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มที่ 6 ทั้ง 5 โรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จ านวน 96 ชุ ด โดยผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แจกแบบสอบถามและเก็ บ
แบบสอบถามด้วยตนเองได้แบบสอบถามส่งกลับคืนมา จานวน 96 ชุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่สมบูร ณ์ม าแปลงเป็นรหัส (Coding Sheet) และดาเนินการกรอกข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการศึกษา (Statistical Package for the Social Sciences–
SPSS\windows) โดยหาค่ า สถิ ต ติ ดั ง นี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล ลั ก ษณะทางประชากรทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ใช้วิธีการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentages) ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่ อสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึก ษา โรงเรียน
ต้ น แบบในโครงการตามพระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี แล้ ว น าข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (5 point Rating scale) และใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (𝑥) และหาค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) นามาประเมินและแปลความหมายของข้อมูลการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยได้กาหนด
ขอบเขตของค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลปลายเปิดใช้วิธกี าร
แจกแจงความถี่ของคาตอบที่ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงข้อเสนอแนะและความคิดเห็น โดยการจัดเป็นหมวดหมู่ที่ มี
ลักษณะที่สอดคล้องกันวิเคราะห์เ นื้อหาเกี่ยวกับความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนต้นแบบในโครงการตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
แล้วนาเสนอด้วยวิธกี ารอธิบาย
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถามโดยใช้
สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง (Index of item objective congruence: IOC) สถิตพิ นื้ ฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล แจกแจง
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (𝑥) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เป็นการวัดกระจายความ
นิยมที่ใช้กันมากเขียนแทนด้วย S.D. หรือ SD

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสถานภาพ ระดับการศึกษา
และประสบการณ์การทางาน ที่เกี่ยวข้องกับสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโรงเรียน
ต้นแบบในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่ตอบแบบสอบถามจานวน 96 รูป/คน เป็นผู้บริหารในสถานศึกษา 7 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 7.30 เป็นครูผู้สอน 89
คนคิดเป็นร้อยละ 92.70 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามสาเร็จในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 92.70
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 7.30 มีประสบการณ์การทางาน 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.80 มี
ประสบการณ์การทางาน 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.50 มีประสบการณ์การทางาน 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.30 มี
ประสบการณ์การทางานมากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.20 และมีประสบการณ์การทางาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ
4.20 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนต้นแบบในโครงการ
ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มที่ 6 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีสภาพการปฏิบัติสูง ทีส่ ุดคือ ด้านส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่ม ตั้งแต่ใ นครรภ์ม ารดา (𝑥=4.35, S.D=0.49) รองลงมาคือ ด้านเสริม สร้าง
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (𝑥=4.30, S.D=0.45) ด้าน
เสริ ม สร้ างศั กยภาพของเด็ กและเยาวชนทางการอาชี พ (𝑥=4.27, S.D=0.52) ด้า นปลูก ฝั ง จิต สานึก และพั ฒนา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (𝑥=4.26, S.D=0.57) ตามลาดับ
และด้านที่มีสภาพการปฏิบัติต่าที่สุดคือ ด้านเสริม สร้างศัก ยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ ทางวิช าการ
(𝑥=4.24, S.D=0.44)
ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นแนวทางการบริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนต้นแบบในโครงการตามพระราชดาริ ฯ มีผู้ตอบแบสอบถาม แสดง
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 51.04 ของจานวนแบบสอบถาม 96 ชุด โดยการแจกแจง
ค่าความถี่ของข้อเสนอแนะและความคิดเห็นวิเคราะห์ตามเนื้อหา สรุปได้เป็น 3 ประเด็นดังต่อไปนี้
1. การเร่งรัด/พัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่มีความหลากหลายทั้งภาษาและ
วัฒนธรรมที่เข้ามาบวชเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นศาสนทายาทของพระพุทธศาสนา ให้มีความรู้ทั้งทางโลกและ
ทางธรรม ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้ความรู้ และทักษะด้านต่าง ๆ ใน
การดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสัง คม โดยผู้บริหารโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคอยติดตามประเมินผลการจัด
การศึก ษา ดาเนินการปรับปรุ ง และพัฒนาด้านวิช าการของโรงเรียนยกระดับผลสัม ฤทธิ์ของผู้เ รียนให้บรรลุตาม
มาตรฐานการศึกษา
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2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่มีคุณภาพย่อมส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ที่มีประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรเป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ใน
การจัดการศึกษาผู้บริหารควรส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ตลอดจนถึง การอานวยความสะดวกในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนทุก ๆ ด้าน ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน การสร้างขวัญและกาลังใจ สวัสดิการแก่ครูและ
บุคลากรที่พึงจะได้ รับ การพัฒนาความรู้ใ หม่ๆ และความต้องการพื้นฐานทั้งด้านร่างกายและจิตใจในการดารงชีวิต
อัตราเงินเดือน ฯลฯ ที่สง่ ผลต่อการปฏิบัติงานของครูอย่างเต็มศักยภาพ
3. การส่งเสริมการศึกษาและทักษะด้านอาชีพแก่ผู้เรียน ซึ่งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเป็น
สถานศึกษาเพื่อการสงเคราะห์ที่เ ปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึก ษา เป็นสถานที่บ่มเพาะทั้ง
ความรู้และทักษะในการดารงชีวิตชีวิตแก่ผู้เรียน โรงเรียนควรจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนด้าน
ทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนที่พึงจะได้รั บการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมตามสภาพบริบทของโรงเรียน เมื่อผู้เรียนสาเร็จ
การศึกษาสามารถมีความรู้และทักษะด้านอาชีพที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันในการดารงชีพ ของตนเองและ
ครอบครัวได้ หรือเพื่อเป็นพืน้ ฐานความรู้ในการศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป

สรุปผลและอภิปรายผล
จากข้ อ ค้ น พบของการศึ ก ษาผู้ วิ จั ย สามารถอภิ ป รายความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพการบริ ห ารโรงเรี ย น
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนต้นแบบในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี กลุ่มที่ 6 ดังต่อไปนี้
ด้านส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากโรงเรียนให้ความสาคัญการพัฒนาในส่วนโครงสร้างทางกายภาพ เพื่อสุขภาวะของผู้เรียนที่มุ่งเน้น
เป็นส่วนสาคัญ มีการควบคุมดูแลอาหาร(ภัตตาหาร)และสินค้าในสหกรณ์โ รงเรียนให้ถูก ต้องตามหลัก โภ ชนาการ
ที่เหมาะสม ถูกสุขอนามัยกับผู้เรียนควรจะได้รับ มีการดาเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน และมี
น้าดื่มเสริมไอโดดีนที่ได้รับการสนับสนุนดูแลจากกรมอนามัย มีการสุ่มตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังการขาดไอโอดีนและ
คอพอกของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายสมบูรณ์แข็งแรง มีน้าหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตราฐาน อีกทั้งมีสถานที่ออกกาลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย ประกอบกับปัจจุบันกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข มีนโยบายและธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ปี2560 ที่เข้ามามีบทบาทสาคัญในการดูแลสุขภาวะพระภิกษุ
สามเณรทางานร่วมกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีการจัดกิจกรรม อบรมสามเณรนักเรียนในการ
ดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล ช่วยเหลือสามเณรที่มีภาวะอ้วน ด้วย
วิธกี ารส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ การดูแลสุขภาพ และการปฏิบัติกิจวัตรประวันที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
ของผู้เ รียน จึง ทาให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีก ารดาเนินการส่ง เสริม โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
ด้านเสริม สร้างศัก ยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรี ยนรู้ทางวิ ช าการ โดยภาพ รวมอยู่ใ นระดับมาก
เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีการกาหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่เกิดจาก การ
ระดมความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมาย
การจัดการศึกษาในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไ ข
ปรับปรุงร่วมกัน ตลอดถึงผู้บริหารมีการส่งเสริมครูและบุคลากรในการทางานร่วมกันอย่างมีสุข การสร้างขวัญและ
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กาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา เช่น ผู้บริหารมอบของขวัญวันเกิด แก่ครูในวันประชุมประจาเดือน ครูที่สร้าง
ผลงานทาความดีความชอบแก่โรงเรียน ครูที่มีความขยันควรเป็นแบบอย่างในการทางานการพาไปศึกษาดูงานนอก
สถานที่ เ พื่ อพั ฒนาศั กยภาพอย่า งต่ อเนื่อ ง อีก ทั้ง ผู้บ ริห ารมี ก ารสนับ สนุ น/อานวยความสะดวกที่เ อื้อ ต่อ การจั ด
การศึกษาให้แก่ครู บุคลากรทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึ กษา จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางที่มีการเรียนการสอนทั้งความรู้
ทางวิชาการและความรู้ทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก การ
ส่งเสริมให้มีก ารจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ สาหรับผู้เรียนเป็น สิ่งสาคัญอย่างหนึ่งในการดารงชีวิตในสังคมบน
พืน้ ฐานการประกอบอาชีพที่สุจริต(สัมมาอาชีวะ) และเป็นพื้นฐานความรู้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป โรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาควรมีการจัดทาหลัก สูตรสถานศึกษาเชื่อมโยงความรู้ด้านวิชาการการเกษตร
วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดแทรกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระบูรณาการ
บนพืน้ ฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกฝังทัศนคติที่ดีในงานอาชีพ ที่เป็นโครงการ/กิจกรรมที่เน้นการ
ลงมือปฏิบัติเรียนรู้ดว้ ยตนเอง การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในการจัดการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสม
ตามสมณวิสัยอันพึงจะทาได้ เช่น งานช่างแกะสลัก งานช่างบุ งานช่างดุน งานช่างฉลุงานประติมากรรม งานทัศนศิลป์
ต่าง ๆ เป็นต้น และเป็นการสืบสานอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ โดยการศึกษาเรียนรู้ของจริงนอกสถานที่ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ด้านปลูกฝัง จิตสานึกและพัฒนาศักยภาพของเด็ก และเยาวชนในการอนุรัก ษ์ทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใ น
พืน้ ที่ทั้งชุมชนเมืองและในเขตอาเภอที่มีชุมชนเป็นของตนเอง ทางโรงเรียนจึ งมีการทางานแบบมีสว่ นร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานอื่น ๆ ในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประการแรกโรงเรียนมีการจัดสรรสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การ
เอื้อต่อการเรียนการสอน มีความสัปปายะ เพื่อให้ครูและผู้เรียนได้ใช้พื้นที่ในการทากิจกรรมต่าง ๆ การจัดการเรียน
การสอนนอกห้องเรียน และมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและในชุมชนรอบสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวม เช่น โครงการปลูกป่าชุมชนการรณรงค์รักสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติธรรมเข้ารุกมูล (อยู่โคลนไม้เป็นวัตร) เป็น
ต้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่ง เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ตระหนักถึงความสาคัญและ
เห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวติ ของมวลมนุษย์ และเพื่อป้องกันภัยพิบัติระยะยาว
หรือผลกระทบจากการทาลายสิ่งแวดล้อม โรงเรียนจึงมีบทบาททางาน/สร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชน จัดทาโครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงเรียนให้มีความสะอาด บรรยากาศ
ร่มรื่น และชุมชนรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและประหยัด
ด้านเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งรูปแบบของโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการความรู้ด้านวิชาการ
และการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นที่มีอยู่
เพื่อสร้างให้เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน ซึ่งในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา บางแห่งมีการพัฒนาให้เป็น
โรงเรียนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการทาห้องเรียนแต่ละห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่มีใน
ท้องถิ่นของตนและในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น การนารูปภาพและเอกสาร
ข้อมูลต่าง ๆ จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ภายในวัด ประกอบกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
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ศึกษา มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดร่วมกับชุมชนที่ความหลากหลายของวิถีชีวิต ภาษา วัฒนธรรมประเพณี และพิธีกรรม
ต่าง ๆ เพื่อธารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในตอนที่ 3 เพื่อเป็นแนว
ทางการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีประเด็นที่ผู้วจิ ัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้
1. การเร่งรัด/พัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เนื่องจากความหลากหลายทาง
ภาษา วั ฒนธรรมและความรู้พื้ นฐานของผู้เ รียน ส่ง ผลต่อการจั ดการศึก ษาด้ านผลสัม ฤทธิ์ ของผู้ เรี ยนโรงเรีย น
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากงานวิจัยของ พระสมศักดิ์ สมจิตโต, 2560 ได้ศกึ ษาการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติ ธรรม พบว่า การบริหารจัด การศึก ษาโรงเรีย นพระปริยั ติธรรมในด้านผลสั ม ฤทธิ์ ผู้เ รี ยนที่ มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภาพอนาคต ตลอดจนถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน
พระปริยัติธรรม คือผู้เรียนที่มีพนื้ ฐานของความรู้ พัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ ความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ
ทาให้ผู้เ รียนมีพื้นฐานความรู้ไ ม่เ ท่ากัน ทาให้เ ป็นส่วนสาคัญของการจัดการศึก ษาเพื่อส่ง เสริม ให้ ผู้เ รียนมีความรู้
มีคุณธรรมในดารงตนอยู่ในสังคม อีกทั้งปัจจัยที่สง่ ผลให้กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ยังไม่ดีเท่าที่ควร เช่น งบประมาณที่ไม่เพียงพอ บุคลากรที่ไม่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้าน การขาด
แคลนสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน จากสภาพดังกล่าวโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาควรได้รับ
พัฒนา/ปรับปรุงการบริหารด้านวิชาการของโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทาง
วิชาการ ดังนี้
1. กาหนดยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาโรงเรียนอย่างชัดเจน เป็นระบบและต่อเนื่อ ง มีระบบ
สารสนเทศในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีการนิเทศและประเมินผลการบริหารเพื่อนาผลการประเมินมาพัฒนาการ
บริหารโรงเรียนด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
2. การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดการสอนได้จริง
3 .การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน การจัดอบรมและ
สัมมนาครูบุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสนอความคิดเห็นในการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
4. พัฒ นาการบริห ารโรงเรีย นแบบสร้ างเครือ ข่ ายความร่ ว มมื อ กั บโรงเรี ย น หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน
5. การจัดการศึกษาที่เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนด้านความรู้ทางพระพุทธศาสนา (B-net) และยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(O-net) อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น การดาเนินการประสานความร่วมมือเครือข่ายในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ๆ
เพื่อให้คุณภาพของการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการกาหนดแนวทางและการพัฒนาระบบการบริหาร
ให้มีความชัดเจน บุคลากรเข้าใจการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน มีก ารติดตาม ประเมิน และนิเ ทศการจัดการศึกษา
ตลอดจนถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบผลที่เกิดขึน้ ดาเนินการวางแผน มีวิธปี ฏิบัติที่ให้ประสิทธิผลตามมาตรฐาน
การดาเนินงานไปอย่างเหมาะสมหรือวิธปี ฏิบัติใหม่ที่ดกี ว่าเดิม
2. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู เนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึก ษากลุ่ม ที่ 6 ส่ ว นใหญ่ มี สภาพบริบ ทของโรงเรี ยนที่ คล้ ายคลึง กั น ครู เ ป็น บุค คลที่ มี บทบาทในการขับ เคลื่ อ น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์บรรลุเป้าประสงค์ของโรงเรียน จากสภาพทั่วไปของครูสังกัด
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โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ไ ม่สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างเต็ม
ศัก ยภาพ จากงานวิจัยของ นิภ าพร เหล่าพรมมา, 2557 พบว่า ผู้บริหารควรมีก ารติดตามการทางาน สนับสนุน
กิจกรรมในการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูทั้ง ด้านงบประมาณและสวัสดิการให้เพียงพอและ
งานวิจัยของ วันทนา เนาว์วัน, 2558 พบว่า ด้านบุคลากรบุคลากรขาดความมั่นคงในวิชาชีพครู สวัสดิการไม่เท่าเทียม
บุคลากรภาครัฐ อัตราการเข้าออกบ่อยทาให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ดังนั้นการพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนของครูในชั้นเรียนให้มีความน่าสนใจ มีเทคนิคการสอนที่มีความหลากหลาย มีการใช้สื่อและนวัตกรรม
ในการสอน ส่งผลให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนต้นแบบในโครงการตามพระราชดาริ ฯ
สามารถผลิตผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้
1. การพัฒ นาสื่ อการเรียนการสอนให้ ก ารเรี ยนการสอนมีความน่าสนใจเพื่ อกระตุ้น ให้ นัก เรีย น
เกิดความอยากรู้อยากเรียนและมีสว่ นร่วมในกระบวนการเรียนการสอนของครู
2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีเทคนิคและวิธีการสอน ที่มีความ
หลากหลายและการพัฒนาความรู้ในรายวิชาที่สอนอย่างต่อเนื่อง
3. ครูมีสวัสดิการและความมั่นคงในวิชาชีพ เพื่อธารงรักษาบุคลกรที่มีความสามารถของโรงเรียนไว้
4. ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตาม กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนอานวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบ
การส่ง เสริม การสร้ างขวั ญและก าลั ง ใจแก่ครู สามารถปฏิบั ติง านได้ อย่ างเต็ม ก าลัง ความสามารถ ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์
มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ผู้บริหารมีการนิเทศการสอนเพื่อรับทราบปัญหาของครูติดตามประเมินผลจากการ
นิเทศอย่างต่อเนื่อง และการช่วยเหลือสนับสนุน/อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
3. การส่งเสริมการศึกษาและทั กษะด้านอาชีพแก่ผู้เรียน เนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มที่ 6 เป็นโรงเรียนในพระพุทธศาสนาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้าน
อาชีพเพื่อเป็นพืน้ ฐานการดารงชีวิต ปัจจุบันโรงเรียนดาเนินการส่งเสริม/พัฒนาการเรี ยนการสอนด้านอาชีพที่บูรณา
การนาเอาจุดเด่นและความเป็นอัตลักษณ์ของผู้นักเรียนมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนด้านอาชีพและเป็นวิธีฝึก
สมาธิในการทางานของผู้เรียน โดยโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพงานช่างสิบหมู่ ประกอบด้วย งานช่าง งานฝีมือและ
งานศิ ลป์ งานฝีมือ ที่เ ป็ นภูมิ ปั ญญาท้อ งถิ่น ของชุม ชนที่มี ความหลากหลายทางวั ฒนธรรมประเพณี ซึ่ง โรงเรีย น
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนต้นแบบในโครงการตามพระราชดาริ ฯ ควรพัฒนาดังนี้
1. การส่งเสริมด้านอาชีพแก่ผู้เรียน พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน
ชีวิตประจาวันของตนเองอย่างสุจริต
2. การจัดการศึกษาบูรณาการแบบโรงเรียนเรียนร่วม (MOU) การศึกษาแบบโรงเรียนภาคีเครือข่าย
กับสถานบันอาชีวะศึกษา สถานบัน/ศูนย์การเกษตร หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนด้านอาชีพ
3. การจัดให้มีการศึกษาเรียนรู้ดูงานนอกสถานที่ด้านอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และความสนใจในงานอาชีพที่ตนถนัด
การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะด้านอาชีพ
เป็นการจัดการศึกษาตามนโยบายของการศึกษาแห่งชาติและทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
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การศึกษาแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน เป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ ในระดับ
ที่สูงขึ้น และสามารถนาความรู้ไ ปใช้การประกอบอาชีพในชีวิตประจาวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
มีทัศนคติ/เจตคติที่ดใี นด้านอาชีพ มีคุณธรรมเป็นพืน้ ฐานของจิตใจในการพลเมืองที่ดขี องสังคม
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์จากการวิจัยครั้งนี้
นอกจากจะได้ทราบผลการศึกษาหรือวัตถุประสงค์การวิจัย ยังคาดหวังที่ จะมีการนาข้อค้นพบหรือความรู้ที่
ได้รับจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ใ นการบริหารงานอันจะส่ง ผลให้เ กิดความก้าวหน้า หรือเพื่อพัฒนาการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริ ฯ ทั้งในระดับการบริหารงานและ
ระดับปฏิบัติ ดังนี้
1. การใช้ ประโยชน์ ใ นระดับการบริหารโรงเรียน เป็นการใช้ ประโยชน์จ ากผลการวิจั ยเพื่อ ประกอบการ
ตัดสิน ใจ วางแผน ในการบริ หารโรงเรียนด้านต่าง ๆ ของผู้บ ริหารให้ สอดคล้องกั บสภาพความเป็นจริง ที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา นอกจากนั้นผู้บริหารยังสามารถนาผลการวิจัยไปก าหนด เป็นเป้าหมาย
ทิศทาง และเนื้อหาของการวางแผนการบริหารโรงเรียนในส่วนที่ตัวเองเกี่ยวข้องได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. การใช้ประโยชน์ในระดับการปฏิบัติง าน ผลการวิจัยเป็นข้อมูลที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลให้มากยิ่งขึ้นทั้งด้านผู้หาร
ครู และบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความชานาญในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่างโรงเรียน
ที่เป็นโรงเรียนต้นแบบและที่ไม่เป็นโรงเรียนต้นแบบ
2. ควรศึ ก ษารู ป แบบการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา โรงเรี ย น
ในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มที่ 6
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ธรรม พระสงฆ์ พระอรหันตสาวก คุณบิดามารดา คุณพระอุปัชฌาย์ คุณพระภาวนาวิปัสสนาจารย์ คุณอันหาที่สุด
มิได้
งานวิจัยในครั้งนี้จะสาเร็จลุล่วงด้วยดีนั้น เพราะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจาก คุณพ่อทองเหลี่ยน คุณแม่
สุนทร วิโรทุศ ผู้เป็นบุพ การีให้กาเนิดได้ถนุถนอมเลี้ยงดูม าด้วยความรักดูแลเอาใจใส่สั่งสอนให้ข้าพเจ้าเป็นคนดีใ ห้
ได้รับการศึกษาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ให้มีความรู้ความสามารถสร้างเกาะป้องกันในการดารงชีวิตในสังคม ทั้งให้กาลัง
กาย กาลังใจ กาลังทรัพย์ ขออนุโมทนาขอบคุณกับ วิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้มา
ศึกษาเล่าเรียน คณาจารย์ที่คอยสั่ง สอนมอบความรู้ทางวิช าการ แนวทางในการ ดาเนินชีวิตและอาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัย เพื่อนร่วมชั้นสาขาการบริหารการศึกษาทุกคนในการช่วยเหลือสนับสนุนจนบรรลุผลสาเร็จ ขอขอบคุณใน
ความเมตตาและน้าใจ ของหลวงพี่พระครูวิสิฐ ชัยวัฒน์ พระมหานพนัช เขมานนฺโท, พระอธิการอภิวัฒน์ ญาณวโร,
พระอธิการสุทัศน์ จนฺทโสภโณ เพื่อนสหธรรมิกที่คอยเป็นกาลังใจคอยชีแ้ นะแนวทางในการเรียน อานวยความสะดวก
ในทุก ๆ ด้าน ในการศึกษาเล่าเรียนและในการทางาน กราบในเมตตาธรรมพระเดชพระคุณพระราชเขมากร เจ้าคณะ
จังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร ที่ให้ที่พักอยู่อาศัยในร่มเงาใบบุญในพระอารามแห่งนี้ หลวงปู่พระ
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ราชมงคลวิสุทธิ์(ก้า กลฺยาณธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด จังหวัดพะเยา ที่เมตตาให้พักอาศัยที่วัดตลอดการเดินทางไป
เรียน และพระครูโกวิทวีศาสน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสันปู่สี ผู้จุดประกายชีวิตในพระพุทธศาสนาด้วยความเคารพยิ่ง
สุดท้ายนี้ ขอบคุณกับความวิริยะอุตสาหะพากเพียรของตนเองที่ผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆมาด้วยสติปัญญา
ความสามารถที่พึงมีจนประสบความสาเร็จ ขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษา
อานวยพรให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ งอกงาม
ไพบูลย์ดว้ ยอริยทรัพย์ทั้งหลายในกาลทุกเมื่อเทอญฯ
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การศึกษาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
The Study of The Competency of Teachers in Basic Education School Under
Chiang Rai Primary Education Service Area Office 2
สุภาพรรณ ธะยะธง1* และ ธิดาวัลย์ อุ่นกอง2
Supapan Tayatong1* and Thidawan Unkong2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึก ษาเชี ยงราย เขต 2 เพื่อ เปรี ย บเที ยบสมรรถนะของครู ใ นสถานศึก ษา
ขั้น พื้น ฐานสัง กัด ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึ ก ษาเชี ยงราย เขต 2 จาแนกตาม เพศ การศึ ก ษา และ
ประสบการณ์สอน และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสัง กัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 2 กลุ่ ม ตั ว อย่ าง คื อ ครู จานวน 320 คน เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใ นการวิจั ย คื อ
แบบสอบถามออนไลน์ สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการศึกษาพบว่า
1. สมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
2 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สมรรถนะหลัก มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสมรรถนะประจา
สายงาน
2.การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสมรรถนะหลักของครูใ น
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จาแนกตามเพศ ในภาพรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิตที่ระดับ .05
3. การเปรียบเทียบสมรรถนะประจาสายงานของครูใ นสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานสัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่
ระดับ .01
4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสมรรถนะหลักของครูใน
สถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จาแนกตามวุฒิก ารศึกษา
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง มีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ .05
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5. การเปรี ยบเทียบสมรรถนะประจาสายงานของครูใ นสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานสัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตที่ระดับ .05
6. การเปรียบเทียบสมรรถนะหลักของครูใ นสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สัง กั ด สานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์สอน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 จานวน 2 คู่ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 จานวน 4 คู่
7.การเปรียบเทียบสมรรถนะประจาสายงานของครูใ นสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สัง กั ดสานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์สอน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
8.ข้อเสนอแนะเกี่ย วกับสมรรถนะของครูใ นสถานศึก ษาขั้นพื้ นฐาน สัง กั ดส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน การสร้างขวัญและ
กาลังใจแก่คณะครูในกลุ่มที่ปฏิบัติงานดี รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการชั้นเรียนตามลาดับ และด้านการทางานเป็นทีม การวางแผนการทางานร่วมกัน ตามลาดับ ส่วนด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การใช้เทคนิควิธกี ารที่หลากหลาย
ในการตรวจสอบการประเมินให้เกียรติแก่ผู้อื่น
คาสาคัญ: สมรรถนะหลัก สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

Abstract
Independent study this time. The objective is to study. study of teacher performance in Chiangrai Primary
Education Office Area 2. The compare is a study of teacher performance in Chiangrai Primary Education Office
Area 2 The classification of Sex, Education,Teaching experience and a study of teacher performance in Chiangrai
Primary Education Office Area 2. Sample group of 320 teachers. Research tools is Online questionnaire. Statistics
used in data analysis include percentage, mean, standard deviation and One-way analysis of variance
The study indicated that
1. The performance of the teacher in Chiangrai Primary Education Office Area 2 In this overview are
moderate.When considering the side list, it found that Core competency Higher than the average Functional
Competency
2. The comparison of the respondents About Core competency in Chiangrai Primary Education Office Area
2. The classification by gender in Overview and list of sides vary significantly statistical level .05
3. The comparison of Functional Competency in Chiangrai Primary Education Office Area 2.The
classification by gender The classification by gender in Overview and list of sides vary significantly statistical level
.05
4. The comparison of the respondents about Core competency in Chiangrai Primary Education Office Area
2 The classification by education in Overview and list of sides vary significantly statistical level .05
5. The comparison of the respondents about Functional Competency in Chiangrai Primary Education Office
Area 2 The classification by education in overview and list of sides vary significantly statistical level .05
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6. The comparison of the respondents about Core competency in Chiangrai Primary Education Office Area
2 The classification by education teaching in Overview and list of sides vary significantly statistical level .05 2 pairs
and Overview and list of sides vary significantly statistical level .01 4 pairs
7. .The comparison of the respondents about Functional Competency in Chiangrai Primary Education Office
Area 2 The classification by education teaching in overall, the list and the sides did not differ.
8. Suggestion about teacher performance in Chiangrai Primary Education Office Area 2. Ascending
descending is The focus on the achievement of performance. The morale of the teachers in the group to perform
well. Subordinate is The management class The training provides knowledge about management classes,
respectively. and The teamwork Planning Collaboration respectively. The lowest average. is Analysis and synthesis
of research to develop the students. Using a variety of techniques to determine the assessment to honor others.
Keywords: Core competency, Basic Education

บทนา
การศึกษากับการพัฒนาสังคมเป็นกระแสหลักสาคัญที่สังคมโดยรวมต่างเฝ้าจับตามองในกระบวนทัศน์ของ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในมิติตา่ งๆที่สง่ ผลต่อการพัฒนา ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่
สองในปัจจุบันได้มุ่งเน้นในมิติของการพัฒนา 4 มิติ สาคัญ ได้แก่ 1.)การปฏิรูปนักเรียนยุคใหม่ 2.)การปฏิรูปครูยุค
ใหม่ 3.)การปฏิรูปโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 4.)การปฏิรูประบบบริหารจัดการยุคใหม่ ซึ่งในทุกมิตนิ ั้นจะมีความ
สอดรับสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุผลของการปฏิรูปการศึกษาไทย (สานักงานเลขาธิการสภาการศึ กษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) สาหรับการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่นั้น ได้มีข้อเสนอแนะในเชิงยุทธศาสตร์
ของการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายแนวทางตามข้อเสนอของคณะกรรมการสภาการศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการที่ได้เสนอแนะไว้ทั้งนี้เพื่อสร้างให้ครูยุคใหม่มีบทบาทในการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า มีระบบ กระบวนการผลิตและพัฒนาครู ที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู อย่างเพียงพอตามเกณฑ์และสามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และในขณะเดียวกั นสามารถพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีสภา
วิชาชีพที่เข้มแข็ง บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล เพื่อพัฒนาครู ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ มีขวัญ
กาลังใจอยู่ได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาวิชาชีพครู ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมในช่วงเวลานีน้ ับได้ว่า
เป็นบทบาทและภารกิจ สาคั ญที่ท้ าทายเป็น อย่า งยิ่ง ต่อความสาเร็จของการพัฒ นา เพื่อ ก่อให้เ กิ ดศัก ยภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุดของศาสตร์แห่งวิชาชีพความเป็น
จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กาหนดไว้รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม โดยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ
และทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมาย
เพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ ก้ า วหน้ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัยคานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพ ระมหากษัตริ ย์ทรงเป็น ประมุข พระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 ในหมวด 7 ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
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รัฐได้ให้ความสาคัญของการพัฒนาวิชาชีพ โดยกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 และพระราชบั ญ ญั ติ ข องหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได้ แ ก่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2546 ของคุ รุ ส ภา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการพัฒนาสมรรถนะครู(สานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน, 2553) ซึ่ง เป็นแนวทางในอีก
รูปแบบหนึ่ง ที่ จะช่วยเสริ ม สร้างมโนทั ศน์พื้นฐาน ( Fundamental Concepts ) ต่อการพัฒ นาวิช าชีพ ครูใ ห้บรรลุผ ล
ความสาเร็จตามยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปครูยุคใหม่ภายใต้กระแสทัศน์ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองนี้
สมรรถนะวิช าชีพ ครู : ความหมายและความสาคัญ ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงทั้ง ทางด้านเศรษฐกิ จ สัง คม
เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่ไหลบ่าข้ามพรมแดนมาถึงกันอย่างรวดเร็ว ซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นย่อมส่งผล
กระทบต่อการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้รูปแบบการเรียนรู้และวิธแี สวงหาความรู้
มีการปรับเปลี่ยนไปจากระบบการศึกษาในรูปแบบดั้งเดิมที่มีครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สนู่ ักเรียนฝ่ายเดียว ไปสู่รูปแบบ
การเรียนรู้ด้วยตนเองที่นักเรียนสามารถแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้เป็นสิ่งท้าทายครูยุคใหม่ในการจัดองค์ความรู้ให้บังเกิดผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นครูจาเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรมวิชาชีพครูได้อย่าง
มี ประสิทธิภาพตามความคาดหวังขององค์การทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ มีการ
ให้นิยามความหมายของคาว่า “สมรรถนะ ( Competency )” ไว้วา่ หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากความรู้ ( Knowledge
) ทั ก ษะ ( Skill ) ความสามารถ ( Ability ) และคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ( Other Characteristics ) ที่ ท าให้ บุ ค คล
ปฏิบัติงานได้สาเร็จและบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์การ หรืออาจกล่าวสรุปได้ว่า สมรรถนะ หมายถึงบุคลิกลักษณะที่ทา
ให้ปัจเจกบุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีตามเกณฑ์ที่กาหนด และสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้
ดีก ว่ าผู้ อื่น หรื อกล่ าวอีก นัยหนึ่ง สมรรถนะหมายถึง พฤติก รรมการปฏิ บัติ ง านซึ่ง เป็น ผลมาจากความรู้ ทั ก ษะ
ความสามารถและพฤติกรรมอื่นๆที่ทาให้สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานในองค์กร ดังนั้นสมรรถนะ
ครูจึงหมายถึง ความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะของครูที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูให้บรรลุผล
อย่างมีประสิทธิภาพ(แสงเงิน , 2552) สมรรถนะครูจึงเป็นสิ่งจาเป็น อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพครูให้บรรลุผล
อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการขององค์การทางการศึกษายุคปฏิรูปการศึ กษาในสภาพการณ์ทางการจัดการ
เรียนรู้ที่ผ่านมาพบว่าการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูยังเป็นสิ่งที่ต้องมีการพัฒนาค่อนข้างมาก กล่าวกันว่าการพัฒนา
ครูนั้นนอกจากจะพิ จารณาบริบทสัง คมที่เ ปลี่ย นแปลงแล้ว จะต้อ งมีก ารพัฒนาสมรรถนะครู ด้วย สภาพสัง คมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทาให้ครูจาเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะที่สูงขึน้ แต่การพัฒนาครูที่ผ่าน
มาประเทศไทยยังประสบปัญหาในด้านการพัฒนาครูบางประการจากผลการศึกษาวิจัยที่ยืนยันว่าการพัฒนาครูยัง
ขาดการพั ฒนาที่มีป ระสิ ทธิภ าพเพราะงบประมาณจ ากั ด ไม่ ตรงกั บความต้องการของครู และขาดการติ ด ตาม
ประเมินผลการพัฒนา และยังพบว่าการพัฒนาครูในปัจจุบันยังไม่มีเอกภาพด้านนโยบายและมาตรฐานที่ชัดเจน แม้ว่า
หน่วยงานต่างๆจะจัดโครงการพัฒนาครูเป็นจานวนมาก แต่ก็ยังซ้าซ้อน ไม่เป็นระบบ ขาดประสิทธิภาพและขาดความ
ต่อเนื่อง พบว่าส่วนใหญ่หน่วยงานกลางเป็นผู้จัด วิธีก ารส่ วนใหญ่ใช้การอบรม บรรยาย ประชุมกลุ่ม ย่อยและสรุป
ความคิดเห็นต่อที่ประชุมใหญ่ อีกทั้งมีผู้เข้าประชุมค่อนข้างมาก และที่สาคัญคือครูต้องละทิ้งการสอนเข้ามารับการ
อบรมจึงค่าใช้จ่ายสูงและไม่สามารถติดตามผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ทาให้ไม่เห็นผลการนาความรู้ที่ได้รับจาก
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การอบรมไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และไม่สามารถแก้ไขปัญหาของโรงเรียนได้ตรงประเด็นดังนั้นเพื่อเป็นการ
แสวงหามาตรการและแนวทางใหม่ในการพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับยุคสมัยของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่ง
จะทาให้ครูสามารถนาผู้เรียนไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ นาโรงเรียนไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในท่ามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม แสวงหาแนวทางใหม่ในการพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับ
งบประมาณการลงทุ นเพื่อ มุ่ ง หวัง ให้เ กิด ประโยชน์ สู ง สุ ดของการพัฒ นาให้เ ป็ นไปตามเป้า หมายของการปฏิ รู ป
การศึกษาโดยต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาครูเป็นประการสาคัญและสานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
(2553) ได้ก าหนด สมรรถนะวิช าชีพ ครูที่จะใช้ใ นการประเมินการปฏิบัติง านของและบุคลากรทางการศึก ษา คือ
สมรรถนะหลัก (Core competency) เป็นสมรรถนะร่วมที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องมี และสมรรถนะ
ประจาสายงาน (Functional competency) เป็นสมรรถนะเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแต่ละตาแหน่งตามสาย
งานครู ส่วนหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ของครู โดยใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาเลื่อนตาแหน่งหรือวิทยฐานะ การขอรับหรือต่อ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการยกย่องเชิดชูเกียรติ อีกส่วนหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ของผู้เรียน
คือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และส่วนสุดท้ายเพื่อผลประโยชน์ของ
สถานศึกษาคือ การพัฒนาครู เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ โดยพัฒนาขีดความสามารถของครูให้โดด
เด่น มีสมรรถนะที่ดีอยู่ในระดับสมรรถนะสูง และสูงมากยิ่งขึ้นตามอายุการทางานพิจารณาจากสมรรถนะดังกล่าว
ข้างต้น ถ้าครูส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะแล้วผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เ รียนก็ น่าจะดีขึ้น แต่
ปัจจุบันนี้ยังพบปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กไทยต่ากว่าเกณฑ์และนับวันจะต่าลงอีกเรื่อย ๆ ถ้าไม่ได้รับการ
แก้ปัญหาที่ถูกจุด(วนิดา ภูวนารถนุรักษ์, 2551, หน้า 77) เพื่อสร้างครูที่มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาลในการที่จะ
พัฒนาครู เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีวิทยฐานะสูงขึน้ (สานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2553)
ครูเ ป็ นหัว ใจของการพัฒนาการศึกษา(ใจทาหลี , 2555) เป็ นผู้ก าหนดคุณ ภาพประชากรในสัง คม และ
คุณ ภาพของประชากรสัง คม คื อ ตั วก าหนดในการพั ฒนาเศรษฐกิจ สั ง คม การเมือ ง การปกครอง การศึ ก ษา
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม วิชาชีพครูจึงควรเป็นที่รวมของคนเก่ง คนดี สามารถเป็นต้นแบบ
ทางคุณธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตน การดารงชีวิต และการชี้นาสังคมไปในทางที่เหมาะสม แต่ในสภาพ
ความเป็นจริงในปัจจุบัน วิชาชีพครูกาลังมีปัญหาหลายประการ ได้แก่ เงินเดือนครูต่าเมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่นๆ ครูไทย
คือคนระดับกลาง และระดับกลางส่วนล่างทางเศรษฐกิจและสังคม ครูต้องทาอาชีพเสริมอื่นๆ อาชีพครูไม่ได้รับการยก
ย่องในสังคม ครูต้องทางานบริหารและงานอื่นๆ ทาให้ไม่มีเวลาในการเตรียมการสอน นอกจากนี้ (ประกอบ คุปรัตน์
2548) ยังได้กล่าวไว้วา่ ปัจจุบันเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ประสงค์ที่จะประกอบอาชีพครู
จากสภาพดัง กล่ าวข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ยจึ ง เห็น ความส าคัญ และจ าเป็ น ในการพัฒ นาสมรรถนะของครูสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประเด็นการวิจัยมุ่งศึกษาสมรรถนะของครูตามสมรรถนะ
หลัก (Core Competency Needs) และการพั ฒนาสมรรถนะประจาสายงาน(Functional Competency Needs) เพื่อให้
ทราบว่าครูผู้สอนมีสมรรถนะการปฏิบัติงานในด้านใดบ้าง และในระดับใด ซึ่งผลการวิจัยที่ได้นี้ จะเป็นข้อมูลและเป็น
ประโยชน์ให้ฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อก้าวสูก่ ารเป้นครู
ยุคใหม่ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาของชาติ และเพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์สาคัญยิ่ง
ต่อการนาไปใช้พั ฒนาครู และนาไปสู่ก ารพั ฒนาผู้ เ รียนและการจั ดการศึก ษาของสถานศึก ษาขั้นพื้น ฐาน สัง กั ด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการศึกษาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 (2) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จาแนกตาม เพศ การศึกษา และประสบการณ์สอน (3) เพื่อ
ศึกษาข้อเสนอแนะสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
สมรรถนะหลักของครู ในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 โดยใช้สมรรถนะครูตามสานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (2553) คือ
สมรรถนะหลัก (Core Competency)ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ
1 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
2 ด้านการบริการที่ดี
3 ด้านการพัฒนาตนเอง
4 ด้านการทางานเป็นทีม
5 ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
และสมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency)) ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ คือ
1 ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
2 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
3 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
4 ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
5 ด้านภาวะผู้นาครู
6 ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้

วิธีวิทยาการวิจัย
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกั บสมรรถนะของครูในสถานศึก ษาขั้น
พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในการสร้าง
แบบสอบถาม
2. ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ เพื่อนามาสร้างแบบสอบถาม
ให้ครอบคลุมเนื้อหา จานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน
3. นาแบบสอบถามที่สร้างไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์แบบของ
แบบสอบถาม เพื่อพิจารณาความถูต้องและให้คาแนะนา เพื่อแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4. นาแบบสอบถามที่ไ ด้ไ ปให้ผู้เ ชี่ยวชาญทางด้านการศึก ษา จานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) เพื่อให้ครอบคลุม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และนามาหาค่า IOC โดยให้ใ ห้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโดยกาหนดให้คะแนน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547 : 17 )

- Proceedings -

428

5. นาแบบสอบถามที่ผ่านการเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญ เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้พิจารณาความถูกต้อง
และเห็นชอบแล้วจัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
6. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาต่อไป

ผลการศึกษา
การศึ กษาสมรรถนะของครูใ นสถานศึ ก ษาขั้ นพื้น ฐานสัง กั ดสานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
เชียงราย เขต 2 สมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ในภาพรวมอยู่ใ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สมรรถนะหลัก มีค่าเฉลี่ยสูง กว่าสมรรถนะ
ประจาสายงาน

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกั ดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้
1. สมรรถนะของครูใ นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สมรรถนะหลัก มีค่าเฉลี่ยสูง กว่า สมรรถนะ
ประจาสายงาน
2. สมรรถนะหลักของครูในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ข้อการบริการที่ดีและข้อการพัฒนาตนเองตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2.1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้รองลงมา คือ ข้อแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพใหม่ ๆ เพื่อ
การพัฒนาตนเอง และกาหนดแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือประเมินผล
การปฏิบัติงานของตนเอง คือ ข้อริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
2.2. ด้านการบริการที่ดี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ข้อให้บริการอย่างรวดเร็ว ทันใจ ไม่ล่าช้า รองลงมา คือข้อให้บริการโดยยึดความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลัก
และข้อให้บริการด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ข้อมีการติดตามผลการให้บริการ
2.3. ด้านการพัฒนาตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผู้อื่น รองลงมา คือข้อ
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง และเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
จากหน่วยงาน ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือด้านมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อ
การพัฒนาตนเองทั้งในและนอกสถานศึกษา
2.4. ด้านการทางานเป็นทีม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ข้อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทางานร่วมกับผู้อื่น รองลงมา คือ ข้อแสดงบทบาทผู้นาหรือผู้ตามในการ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้เหมาะสมในทุกโอกาส และ ทางานร่วมกับผู้อื่นตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รั บมอบหมาย ตามลาดับ
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อแลกเปลี่ยน/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ภายในทีมงาน
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2.5. ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อ ที่มีค่ าเฉลี่ยสูง สุด คือ ยกย่ อง ชื่นชมบุคคลที่ป ระสบความสาเร็จ ในวิ ช าชี พ รองลงมา คือข้ อยึด มั่นใน
อุดมการณ์ของวิชาชีพ ปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพ และ ข้อซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตรงต่อเวลา วางแผนการใช้
จ่ายและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้เรียน
3. สมรรถนะประจ าสายงานของครู ใ นสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านการพัฒนาผู้เรียน รองลงมา คือด้านการการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านภาวะผู้นาครู ตามลาดับ ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
3.1 ด้านการบริห ารจัดการหลักสู ตร และการจัด การเรี ยนรู้ ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บปานกลาง เมื่ อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้ อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณลักษณะ พึงประสงค์
และสมรรถนะของผู้เรียน รองลงมา คือ ข้อใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และ ข้อวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ข้อใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนในการจัดการเรียนรู้
3.2 ด้านการพัฒนาผู้เรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ข้อจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ข้อการดูแลตนเอง มีทักษะในการเรียนรู้ การทางาน การอยู่ร่ วมกันในสังคม และ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รองลงมา คือ ข้อจัดทาโครงการ/กิจกรรมที่สง่ เสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน และ ข้อ
สอดแทรกความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจ ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อจัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน
แก้ไขปัญหา และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง
3.3 ด้านการบริห ารจัดการชั้ นเรียนในภาพรวมอยู่ใ น ระดั บมาก เมื่อพิ จารณารายข้อ พบว่ า ข้ อที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รองลงมา คือ ข้อนาข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ใ นการพั ฒนาผู้ เ รีย นได้อย่ างเต็ม ศัก ยภาพ และ ข้ อแก้ ปัญ หา/พัฒ นานัก เรีย นด้า นระเบี ยบวินั ย
ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ข้อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างครูกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียน
3.4 ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อมีการประมวลผลหรือสรุปข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการ
แก้ไขปัญหาในชั้นเรียนโดยใช้ข้อมูลรอบด้าน รองลงมา คือ ข้อมีการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกรณีศกึ ษาอื่น ๆ ที่
มีบริบทของปัญหาที่คล้ายคลึงกัน และ รวบรวม จาแนกและจัดกลุ่มของสภาพปัญหา แนวคิดทฤษฎีและวิธีการแก้ไข
ปัญหาเพื่อสะดวกต่อการนาไปใช้ ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อมีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค
และโอกาสความสาเร็จของการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ ในชั้นเรียน
3.5 ด้านภาวะผู้นาครูในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ข้อให้เกียรติแก่ผู้อื่น รองลงมา คือ ข้อสนับสนุนความคิดริเริ่มซึ่งเกิดจากการพิจารณาไตร่ตรองของเพื่อนร่วมงาน
และมีสว่ นร่วมในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ และ ข้อกระตุ้นจูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและการ ตามลาดับ ส่วนด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อกาหนดเป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของตนเองตามสภาพจริ ง
และปฏิบัติให้บรรลุผลสาเร็จได้
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3.6 ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่ อพิ จารณารายข้อ พบว่ า ข้อที่ มีค่ าเฉลี่ ยสู ง สุ ด คือ ข้ อมี ปฏิ สัม พันธ์ ที่ดี กั บ ผู้ป กครองและชุม ชนในการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนรู้ รองลงมา คือ ข้อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมวางแผน การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน และ ประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนให้เข้ามามีส่วน ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด คื อ ข้อ เปิด โอกาสให้ผู้ ป กครองและชุม ชนเข้า มาแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ เ กี่ ย วกั บการจัด การเรี ยนการสอนใน
สถานศึกษา
4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกั บการเปรียบเทียบสมรรถนะหลักของครูใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จาแนกตามเพศ ในภาพรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิตที่ระดับ .05
5. การเปรียบเทียบสมรรถนะประจาสายงานของครูใ นสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานสัง กั ด สานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่
ระดับ .05
6. การเปรียบเทียบสมรรถนะหลักของครูในสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง มีนัยสาคัญทางสถิต
ที่ระดับ .05
7. การเปรียบเทียบสมรรถนะประจาสายงานของครูใ นสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานสัง กั ดสานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตที่ระดับ .05
8. การเปรียบเทียบสมรรถนะหลักของครูใ นสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สัง กั ดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์สอน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 จานวน 2 คู่ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 จานวน 4 คู่
8.1 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วย
วิธกี ารทดสอบของ LSD พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 2 คู่ และแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 จานวน 2 คู่
8.2 ด้านการบริการที่ดี การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบของ LSD
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 จานวน 2 คู่ และแตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 จานวน 2 คู่
8.3 ด้านการพัฒนาตนเอง การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบของ
LSD พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 จานวน 1 คู่
8.4 ด้านการทางานเป็นทีม การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ดว้ ยวิธีการทดสอบของ
LSD พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 จานวน 4 คู่
8.5 ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ดว้ ย
วิธกี ารทดสอบของ LSD พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 1 คู่ และแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 จานวน 1 คู่
9. การเปรียบเทียบสมรรถนะประจาสายงานของครูใ นสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สัง กัดสานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์สอน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์
อุ่นกอง ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆด้วยความเอาใจใส่เ ป็นอย่างยิ่ง จนการศึก ษาค้นคว้าด้วยตนเองสาเร็จสมบูร ณ์ไ ด้ ผู้ศึก ษาค้นคว้าขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ ที่น้ี
ขอขอบพระคุณ ดร.อนวัช อุ่นกอง ผู้อานวยการโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ดร.กิตติมา ปี่แก้ว ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 สังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้ อ งถิ่ น กองการศึ ก ษา อ าเภอคลองหลวง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี และนายสุ ร ศั ก ดิ์ เบญจพลาภรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชียงรายเขต 2 ที่ก รุณ าให้
คาแนะนาแก้ไข ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้า จนทาให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้สมบูรณ์ และมีคุณค่า
ขอขอบพระคุณ ผู้อานวยการโรงเรียนและคณะครู ในสัง กั ดส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
เชียงรายเขต 2 ทุกโรงเรียนที่ใ ห้ความอนุเ คราะห์ อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและตอบคาถามอย่างดียิ่ง
ขอกราบขอบพระคุ ณ อย่ า งสู ง ต่อ บุ พ การี ครอบครั ว และเพื่อ นร่ วมงานทุ ก คนที่ เ ป็ น ก าลั ง ใจส าคั ญ ใน
การศึกษาระดับมหาบัณฑิตอย่างดีเสมอมา คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้า
ขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน
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ความพร้อมของการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
กศน. จังหวัดลาพูน
Availability of educational quality assurance to receive an external quality
assessment. Quality of learners / service recipients of schools under
Lamphun Provincial Office of Non-Formal and Informal Education
ฟ้าวณิชย์ ชลมนัสสรณ์1* และ วัชระ จตุพร2
Fawanich Chonmanatsorn1* and Watchara Jatuporn2
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความพร้ อ มของการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
สถานศึกษาสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดลาพูน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ
ของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดลาพูน และศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขในการเตรียม
ความพร้อมที่จะมีการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงาน กศน. จังหวัดลาพูน
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา , ครู กศน.สังกัดสานักงาน กศน. จังหวัดลาพูน จานวน 111 คน
ผลการวิจัยพบว่า
1. สถานศึ กษาในสั ง กั ดสานัก งาน กศน.จัง หวัด ลาพูน แสดงความพร้ อมในการดาเนิ นประกั น คุณ ภาพ
การศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก ทุกด้านเมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่าด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพร้อมในระดับมาก โดยเฉพาะ ข้อสถานศึกษามีผลการดาเนินงาน
เกี่ยวกับในการพัฒนาความรู้พื้นฐาน ของผู้เรียนที่มีความแตกต่างหรือหลากหลาย ตามศักยภาพและความต้องการ
ด้านการศึกษาต่อเนื่อง มีความพร้อมในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อสถานศึกษามีการให้ความรู้หรือการอบรม
เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามบริบทของชุมชนและด้านการศึกษาตามอัธยาศัย
มีความพร้อมในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อสถานศึกษามีการจัดกิจกรรม หรือโครงการการศึกษาตามอัธยาศัย
โดยผู้เรียนหรือผู้เข้ารับบริการเลือกที่จะเรียนรู้ ตามความสนใจ ความต้องการ ความพร้อม ตามศักยภาพ หรือโอกาส
2. ปัญหาในการดาเนินงานพบปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึก ษาอย่างเป็ นระบบ การเปลี่ย นผู้รับผิด ชอบบ่อยครั้ง การมี เจตคติที่ดีต่อการดาเนิน งานประกั นคุณ ภาพ
การศึกษา
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 : fawanich5387@gmail.com
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3. ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คือการให้ความสาคัญ โดยรวมถึง
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และการใช้กระบวนการ PDCA ในการดาเนินงานหรือกิจกรรม
คาสาคัญ: ความพร้อมของการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอก

Abstract
The purposes of this researched were to study the availability of educational quality assurance to receive
an external quality assessment quality of students / service recipients of educational institutions under the Office
of Lamphun Provincial Office of Non-Formal and Informal Education and study problems and recommendations for
solutions in preparation of operations. The sample group used in the research was Educational institution
administrators and teachers under the office 111 students. The research found that
1. The schools under the office Lamphun Provincial Office of Non-Formal and Informal Education are ready
to operate educational quality assurance to receive external quality assessments In terms of quality, students /
service recipients at a high level in all aspects. Considering each aspect, the readiness of basic education was high
level, especially the schools have performance on the development of basic knowledge of different learners or as
diverse as their potential and needs. About continuing education, was on high level of readiness, especially schools
provide education or training on the philosophy of sufficiency economy covering the target group according to the
context of the community. And Informal education, was also on high level too, especially they have organized
activities or educational programs as informal by students or service providers choosing to learn according to
interest. Or needs or the availability or potential or opportunity.
2. Operational encountered problems in knowledge and understanding of personnel in the operation of
educational quality assurance in a systematic way, changing the responsible person frequently. having a good
attitude towards quality assurance operations
3. The suggestions are participation of all parties involved, Using the PDCA quality process in operations
or activities.
Keywords: the readiness of the implementation of educational quality assurance, external quality assessment

บทนา
โลกในยุคปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล
เกิดการเปลี่ยนแปลง ของบริบทเศรษฐกิจ และสังคมโลกอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ความจาเป็นทีเ่ ร่งด่วน ของประเทศไทย
คือ การก้าวทันต่ออิทธิพลที่มีตอ่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับกระแสโลกที่ใหม่ในปัจจุบัน
ปัจจัยสาคัญที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง และในความท้าทาย ดังกล่าวได้ก็คือ การพัฒนาคุ ณภาพคนด้วยวิธีการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
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เพื่อให้เ กิดกลไกในการตรวจสอบและกระตุ้นให้หน่วยงานทางการศึก ษามีการควบคุม คุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องทุกเวลา ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึก ษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และการก าหนดกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 กาหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และแต่ละประเภท
การศึกษาตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนา การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ สานักงาน กศน.ในฐานะหน่วยงาน
หลักที่มีบทบาทหน้าที่ ในการจัดทาพัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้การส่งเสริมสนับสนุน รวมถึง ให้การประสานงาน
การจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวติ ของประชาชน
จึงได้ดาเนิน ในการจัดทาการพัฒนากรอบมาตรฐาน จัดทาตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ/เขต ร่วมกับสถานศึกษา โดยกรอบมาตรฐาน ตั วบ่งชี้
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่พัฒนาขึ้น เป็นการดาเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กาหนด
ระบบ หลักเกณฑ์ และรวมถึงวิธีการประกันคุณภาพภายใน สาหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ.2555
ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
สานักงาน กศน.จังหวัดลาพูน มีสถานศึกษาในสังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอ (กศน.อาเภอ) จานวน 8 อาเภอ คือ กศน. อาเภอเมืองลาพูน กศน. อาเภอป่าซาง กศน.อาเภอเวียงหนองล่อง
กศน. อาเภอบ้านโฮ่ง กศน. อาเภอบ้านธิ กศน. อาเภอทุ่งหัวช้าง กศน. อาเภอแม่ท า กศน. อาเภอลี้ ซึ่งมีสภาพบริบท
ของพื้นที่ที่แตกต่างกัน โดยได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการติดตาม
การด าเนิ น งานอย่า งต่ อเนื่ อ ง จนสถานศึ กษาทั้ ง 8 แห่ง ผ่ านการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบ 3 และพบว่ า
สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน. มีจุดที่เห็นควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ ด้านมาตรฐาน ที่ 1 ผู้เรียน / ผู้รับบริการ
และจากผลการสรุปจุดที่เห็นควรได้รับการพัฒนาจาก สมศ. ดังกล่าว สานักงาน กศน.จังหวัดลาพูน ในฐานะต้นสังกัด
ได้ดาเนินการสนับสนุนให้สถานศึกษามีการเร่งพัฒนา ปรับปรุง การดาเนินการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา
ตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเติมเต็ม หรือแก้ไขในส่วนที่ตอ้ งพัฒนา
เพื่อเป็นการแสดงความพร้อมในการดาเนินงานด้านการประกั นคุณ ภาพภายใน และการรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องครอบคลุมทุกมาตรฐาน ผู้ศึกษาเห็นว่า นับว่าเป็นความจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่ตอ้ งสารวจความพร้อมในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อที่จะเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามมาตรฐานที่สถานศึกษามีจุดที่ควรพัฒนามากที่สุดคือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ เพื่อทราบปัญหา
อุปสรรคในการดาเนินงาน และให้การสนับสนุนการช่วยเหลือได้ถูกต้องและเหมาะสม บรรลุผลตามกรอบมาตรฐาน
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงาน กศน.จัง หวัดลาพูน จึงเป็นที่มาของการค้นคว้า
อิสระ เรื่อง ความพร้อมในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกด้านคุณภาพ
ผู้เรียน/ผู้รับบริการของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดลาพูนต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาความพร้อมของการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาใน
สังกัดสานักงาน กศน.จัง หวัดลาพู น เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านคุณภาพผู้เรียนรวมถึง
ผู้รับบริการ ของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดลาพูน (2) ศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข
ในการเตรี ย มความพร้ อ มโดยรวมถึ ง การด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
สานักงานกศน.จังหวัดลาพูน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบที่ใช้ในการวิจัย ศึกษาตามขอบข่ายดังนี้
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
2. การตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพ (Quality Audit)
3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)

มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ

ความพร้ อ มในการด าเนิ น งาน
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษาในสัง กั ดส านัก งาน
กศน.จังหวัดลาพูน

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ประชากรในการศึกษาทั้งหมด คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอ ในสัง กัดสานักงาน กศน.จังหวัดลาพูน มีจานวน 8 แห่ง ซึ่ง ประกอบด้วย กศน.อาเภอเมืองลาพูน
กศน.อาเภอป่าซาง กศน.อาเภอเวียงหนองล่อง กศน.อาเภอบ้านโฮ่ง กศน.อาเภอลี้ กศน.อาเภอทุ่งหัวช้าง กศน.
อาเภอแม่ทา และกศน. อาเภอบ้านธิ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 8 คนและครู ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย อ าเภอจ านวน103 คน รวมทั้ ง สิ้ น 111 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น
แบบสอบถามความพร้ อมของการดาเนิ นงานประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อรั บการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอ ก
ด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน กศน. จังหวัดลาพูน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อ มูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มี ลัก ษณะเป็นแบบตรวจรายการ
(checklist) ได้แก่ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง และประสบการณ์ในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตอนที่ 2
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพร้ อมในการด าเนิน งานประกั นคุณ ภาพการศึก ษาเพื่อ รับการประเมินคุ ณ ภาพ
ภายนอกด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน กศน. จังหวัดลาพูน มีลักษณะ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert Five Rating Scale) คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (open – ended questionnaire)
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เกี่ยวกับปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขในการดาเนินงานประกันคุณภาพ ด้านคุณภาพผู้เรียน /ผู้รับบริการ เมื่อ
นาแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาจาก
ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาของข้อคาถามแล้วนาแบบสอบถามมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Objective
Congruence,IOC)ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามทุกฉบับ มีค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ
1.0 นาแบบสอบถามที่ไ ด้ท าการแก้ไ ขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) จานวนทั้ง หมด 30 คน เพื่อหาความเที่ยงของ
เครื่องมือ (Reliability) โดยใช้ สูตรค่าสัม ประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่ง ผู้วิจัย ได้
ทดลองใช้กับ กศน.อาเภอเถิน สังกัดสานักงาน กศน. จังหวัดลาปาง ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.82 นาข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมไปวิเ คราะห์ข้ อมูล ด้ วยการตรวจให้ คะแนนแบบสอบถามและวิ เ คราะห์ ข้อ มูลค านวณ หาค่า สถิติ ด้ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผลการศึกษา
จากการศึกษาสามารถสรุปได้เป็นประเด็น ดังนี้
1. ด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรที่เป็นกลุ่ม ตัวอย่างทั้งหมด 111 คน ส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 89.2 รองลงมาเป็นระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 9.9 และ ระดับต่ากว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 0.9 ตามลาดับ ดารงตาแหน่ง ครู กศน. ร้อยละ 92.8 และผู้บริหารสถานศึก ษา ร้อยละ 7.2
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ 6 - 10 ปี ร้อยละ 37.8 รองลงมา คือ
1 – 5 ปี ร้อยละ 30.6 ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 25.2 และ ไม่มีประสบการณ์ใ นการดาเนินงานประกั นคุณ ภาพ
การศึกษา ร้อยละ 6.3 ตามลาดับ
2. ด้านความพร้อมในการด าเนินงานประกั นคุณ ภาพการศึ ก ษาเพื่อ รับการประเมิน คุณ ภาพภายนอก
ด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ได้แก่
2.1 ความพร้ อ มด้ า นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พบว่ า การด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดลาพูนในทุกข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูง ที่สุดคือ สถานศึกษามีผ ลการดาเนินงานเกี่ยวกั บการพัฒนาความรู้พื้นฐานของผู้เ รียนที่แตกต่าง หรือ
หลากหลายตามศักยภาพและความต้องการ เช่น ค่ายวิชาการ การติวเข้มเติมเต็มความรู้ การสอนซ่อมเสริม เป็นต้น
( = 4.08,  = 0.65) รองลงมาคือ สถานศึกษามีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่หลากหลาย จัด
โครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริม กระบวนการคิด การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ใ นการดา เนินชีวิต
( = 4.02,  = 0.66) สถานศึกษามีผ ลการดาเนินงานที่แสดงว่าผู้เ รียนนาความรู้พื้นฐานไปใช้ใ นการดารงชีวิต
การทางาน หรือการประกอบอาชีพ จนสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการนาความรู้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ใน
การดารงชีวิตได้ ( = 4.01,  = 0.64) สถานศึกษามีผ ลการดาเนินงานที่แสดงให้เ ห็นได้ว่า มีผู้รับบริก ารที่เ ป็น
ตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการนาความรู้หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการการศึก ษาขั้น
พืน้ ฐานไปใช้หรือไปประยุกต์ใช้ ( = 3.99,  = 0.63) สถานศึกษามีการประเมินผู้เรียน จากการส่งเสริม พัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อคัดเลือก หรือยกย่อง เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้เรียนที่
เป็นตัวอย่างที่ดี หรือเป็นต้นแบบ ( = 3.91,  = 0.71) สถานศึกษามีการสรุปข้อมูล สามารถประเมินได้วา่ มีผลการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ( = 3.86,  = 0.76) และ สถานศึกษามีผู้เรียนที่เป็นตัวอย่าง
ที่ดหี รือต้นแบบผู้เรียนที่มีคุณธรรม ( = 3.78,  = 0.73) ตามลาดับ
- Proceedings -

437

2.2 ความพร้ อ มด้ า นการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง พบว่ า การด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดลาพูนในทุกข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ สถานศึกษามีการให้ความรู้หรือการอบรมเรื่องหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายตามบริบทของชุมชน ( = 4.17,  = 0.62) รองลงมาคือ สถานศึกษามีผู้เรียนที่สามารถนาความรู้ไปใช้
ในการลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
ซึ่งเป็นผลจากการเข้าเรียนตามหลักสูตร ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึน้ ไป ( = 4.04,  = 0.67) รองลงมาคือสถานศึกษามีการ
ติดตามการนาความรู้ตามหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ มีผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดหี รือต้นแบบด้านการ
นาความรู้ไปใช้ ( = 4.01,  = 0.67) รองลงมาคือ สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศการประเมินผู้เรียนครอบคลุมทั้ง
การวัดประเมินผลการเรียน ทะเบียนผู้เ รียน ผู้จบหลักสูตรการประกอบอาชีพ และข้ อมูลสารสนเทศด้านความพึง
พอใจ ( = 4.00,  = 0.69) และ สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศ ว่ามีก ารติดตามผู้เรียนหรือผู้เ ข้าอบรมที่เ รียน
หลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการนาความรู้ไปใช้ ( = 4.00,  = 0.66) รองลงมาคือสถานศึกษามีผล
การดาเนินงานที่แสดงถึงทักษะในการประกอบอาชีพของผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึน้ ไป
( = 3.99,  = 0.61) และสถานศึกษามีการให้ความรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เ รีย นหรือผู้เ ข้าอบรม ครอบคลุ ม ทุกกิจกรรมตามนโยบาย ตามศัก ยภาพของพื้น ที่ (  = 3.99,  = 0.65)
รองลงมาคือสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศการประเมินผู้เรียนทั้ง การวัดประเมินผลการเรียน ทะเบียนผู้เรียนผู้จบ
หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและข้อมูลสารสนเทศด้านความพึงพอใจ (  = 3.96,  = 0.65) สถานศึกษามี
ข้อมูลสารสนเทศการประเมินผู้เรียนครอบคลุม ทั้งการวัดประเมินผลการเรียน ทะเบียนผู้เรียน ผู้จบหลักสูตรอบรม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และข้อมูลสารสนเทศด้านความพึงพอใจ (  = 3.95,  = 0.67) สถานศึกษามีการ
ติดตามการนาความรู้ไปใช้ มีผู้เ รียนที่เ ป็นตัวอย่างที่ดีหรือต้นแบบด้านการนาความรู้ด้านการประกอบอาชีพไปใ ช้
( = 3.92,  = 0.66) สถานศึกษามีการให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เ รียนหรือผู้เ ข้าอบรม ครอบคลุม ทุกกิจกรรมตามนโยบาย ตามศัก ยภาพของพื้นที่ (  = 3.89,  = 0.68) และ
สถานศึกษามีผลการดาเนินงานที่แสดงได้ว่ามีผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดหี รือต้นแบบด้านการนาความรู้ดา้ นเทคโนโลยีไป
ใช้ ( = 3.84,  = 0.72) ตามลาดับ
2.3 ความพร้ อ มด้ า นการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย พบว่ า การด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดลาพูนในทุกข้ออยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมหรือโครงการการศึกษาตามอัธยาศัยโดยผู้เรียนหรือผู้เข้ารับบริการ
เลือกที่จะเรียนรู้ตามความสนใจ หรือความต้องการ หรือความพร้อม หรือศักยภาพ หรือโอกาส ครอบคลุมทั้งบ้าน
หนังสือชุมชน ห้องสมุดชาวตลาด การส่งเสริมการอ่าน ( = 4.25,  = 0.63) รองลงมา คือ สถานศึกษามีข้อมูล
สารสนเทศการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ครอบคลุม ทั้ง กิจกรรมหรือโครงการ การรายงานผล ผลการติดตามและ
ข้อมูลสารสนเทศด้านความพึง พอใจ ( = 4.07,  = 0.61) และข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยต่าสุด คื อ สถานศึก ษามีผ ลการ
ดาเนินงานที่แสดงให้เห็นได้วา่ มีผู้รับบริการที่เป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการนาความรู้หรือประสบการณ์จากการ
เข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการการศึกษาตามอัธยาศัยไปใช้ หรือไปประยุกต์ใช้ ( = 3.20,  = 0.52)
เมื่ อพิ จารณาในภาพรวมทั้ ง สามด้า น คือ ด้ านการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน ด้ านการศึ ก ษาต่ อเนื่อ งและด้า น
การศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.จัง หวัดลาพูน มีความพร้อมในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพดังต่อไปนี้
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ความพร้อมด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.จัง หวัดลาพูน มีความ
พร้อมในระดับมาก โดยเฉพาะ สถานศึกษามีผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้พนื้ ฐานของผู้เรียนที่แตกต่าง
หรือหลากหลายตามศักยภาพและความต้องการ เช่น ค่ายวิชาการ การติวเข้มเติมเต็มความรู้ การสอน ซ่อมเสริม
เป็นต้น
ความพร้อมด้านการศึกษาต่อเนื่องพบว่า สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดลาพูนมีความพร้อม
ในระดับมาก โดยเฉพาะ สถานศึกษามีการให้ความรู้หรือการอบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายตามบริบทของชุมชน
ความพร้อมด้านการศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวั ดลาพูน มีความ
พร้อมในระดับมาก โดยเฉพาะ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมหรือโครงการการศึกษาตามอัธยาศัยโดยผู้เรียนหรือผู้เข้า
รับบริการเลือกที่จะเรียนรู้ตามความสนใจ หรือความต้องการ หรือความพร้อม หรือศักยภาพ หรือโอกาส ครอบคลุม
ทั้งบ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดชาวตลาด การส่งเสริมการอ่าน
3. ปัญหาในการดาเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึก ษา สัง กัดสานัก งาน กศน.จัง หวัดลาพูน ด้าน
คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ได้แก่
3.1 ปัญหาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบความคิดเห็นต่อปัญหาในการดาเนินงาน คือ การมีเจตคติที่ดี
ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อกาหนดเป้าหมายมุ่งผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนของสถานศึกษา ให้เป็นไปทั้งองคาพยพ
ไม่ ต่ า งคนต่ างท า การก าหนดค่า เป้ าหมายของการประเมิ น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ บริบ ทของพื้ น ที่ และการยกระดั บ
ผลสัม ฤทธิ์ทางการศึกษานอกระบบหลักสูตรการศึก ษาขั้นพื้นฐาน และผลการทดสอบการศึก ษาแห่งชาติ ( N-Net)
ของสานักงานทดสอบแห่งชาติ (สทศ.)
3.2 ปัญหาของการศึกษาต่อเนื่อง พบความคิดเห็นต่อปัญหาในการดาเนินงาน คือ ปัญหาด้านทัศนคติ
ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาต่อเนื่องของ กศน. ได้แก่ การจัดเตรียมวัสดุ
ฝึกอาชีพระสั้นและกลุ่มสนใจ การเลีย้ งอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม การให้ค่าเดินทาง เป็นต้น เอกสาร
ประกอบการจัดการศึกษาต่อเนื่องมีจานวนมาก ทาให้สร้างภาระงานและเพิ่มขั้นตอนการดาเนินงาน ส่งผลถึงต้องเพิ่ม
จานวนเอกสารที่เป็นข้อมูลสารสนเทศของงานทุกโครงการ/กิจกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรม
ยังไม่เอื้อต่อผู้เรียนในพื้นที่ห่างไกล/ผู้เรียนสูงอายุ การดาเนินงานในลักษณะเดิม ๆ ไม่แตกต่าง เกี่ยวกับการพัฒนา
ความรู้ หรือยกระดับความรู้ของผู้เรียน การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อยครั้ง ทาให้ขาดความต่อเนื่อง ในการ
ดาเนิ น งาน ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น จนถึ ง กระบวนการติ ด ตามผู้เ รี ยน และ ระยะทางที่ ห่ างไกลเป็น อุ ปสรรค ในการรวม
กลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้ผู้เรียนผู้รับบริการเข้ารับการอบรมให้ความรู้ไม่ตอ่ เนื่อง
3.3 ปัญหาของการศึกษาตามอั ธยาศัย พบความคิ ดเห็ นต่ อปัญ หาในการดาเนิน งาน คื อ เอกสาร
หลักฐานประกอบการจัดกิจกรรม เพื่อประกอบเกณฑ์การประเมินการจัดกิจกรรม เช่น ใบเซ็นชื่อ/แบบประเมินความ
พึงพอใจ ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรม การสร้างความ
น่าสนใจ ของโครงการ/กิจกรรมที่จัด และ ขาดการสารวจความต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการ และการติดตาม
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ อย่างเป็นระบบ
4. ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขในการดาเนินงานประกันคุณภาพ ด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ได้แก่
4.1 ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขของการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ สถานศึกษาควรใช้กระบวนการ PDCA ใน
การดาเนินงาน/กิจกรรม คือวางแผนอย่างมีระบบ จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ จัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ในสาระวิชาอย่างถ่องแท้ ติดตามและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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ควรให้ผู้เกี่ยวข้องมีสว่ นร่วมในการกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จในแต่ละมาตรฐานร่วมกัน และสถานศึกษาควรให้
บุคลากรที่มี ส่วนเกี่ ยวข้ องกับการจัดการศึกษาขั้ นพื้น ฐานทุก คน มีส่ วนร่วมในการพัฒ นาหลัก สูตรสถานศึ ก ษา
หลักสูตรรายวิชาเลือกโดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย
4.2 ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไ ขในการดาเนินงานประกั นคุณ ภาพ ด้านคุณภาพผู้เ รียน/ผู้รับบริก าร
การศึกษาต่อเนื่อง คือ สถานศึกษาต้องจัดให้มีก ารกาหนดมาตรฐานการศึก ษาที่มีส่วนร่วมของบุคลากรและภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างแท้จริง ควรลดเอกสารประกอบการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
สถานศึก ษาต้องจัดการเรียนการสอนด้วยวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถทุกกิจกรรม โครงการ เพื่อให้ผู้เรียน
เรี ย นรู้ แ ละปฏิ บัติ ไ ด้ จริ ง และ สถานศึ ก ษาควรมี ก ารพั ฒนาคุ ณ ภาพวิ ท ยากรการศึ ก ษาต่อ เนื่ อง จัด การอบรม
กระบวนการการออกแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้การจัดการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้วิทยากร เกิดการพัฒนา
คุณภาพ
4.3 ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไ ขในการดาเนินงานประกั นคุณ ภาพ ด้านคุณภาพผู้เ รียน/ผู้รับบริการ
การศึกษาตามอัธยาศัย คือ ควรออกแบบกิจกรรมให้หลากหลาย เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดกิจกรรมตามความ
เหมาะสม และบริบท เพื่อสร้างความน่าสนใจ และดึงดูดผู้เรียน โดยออกแบบการดาเนินงานให้สอดคล้องกับตั วชี้วัด
และดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ควรมีการประเมินผู้รับบริการอย่างหลากหลาย เช่น สังเกตการลงมือปฏิบัติ
สถิติการเข้าร่วม แบบสอบถาม แบบติดตามผู้เรียนหลังกิจกรรม เป็นต้น และ สถานศึกษา ควรสารวจความต้องการ
ให้ผู้รับบริการแสดงความเห็น/ความต้องการกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาความพร้ อ มของการด าเนิ น งานด้ า นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
สานักงานกศน.จังหวัดลาพูน พบประเด็นที่ควรนามาอภิปราย ดังนี้
1. ความพร้อ มในการด าเนินงานประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษา เพื่อเตรียมพร้อมรับ การประเมินคุณ ภาพ
ภายนอกด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสดงความพร้อมอยู่ในระดับมาก ทั้งสามด้าน ได้แก่
ด้านการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ด้านการศึกษาต่อเนื่อง และด้านการศึก ษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามรายข้อ
พบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างแสดงความพร้อมในระดับมากเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า ในระหว่างดาเนินการ
วิจัย สานักงาน กศน.จัง หวัดลาพูน ได้เ ร่งส่งเสริม สนับสนุนความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การกาหนดส่งแบบรายงานการประเมินตนเอง SAR และสานักงาน กศน.จังหวัดลาพูน ในฐานะต้นสังกัด
ได้สังเคราะห์แบบรายงานการประเมินตนเอง SAR แล้วสะท้อนกลับให้สถานศึกษานาไปปรับปรุงแก้ไข จึงทาให้ส่งผล
ให้เ กิดผลการดาเนินงานเกิดความพร้อมในการดาเนินงานเพื่อรองรับการประเมินภายนอกมากขึ้น สอดคล้องกับ
แนวคิดหลักของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ที่กาหนดให้การประเมินคุณภาพภายนอกต้องมีความเชื่อมโยง
กับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสัง กัดในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึง
เป้าหมายมาตรฐานที่กาหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึน้ นอกจากนั้น ตามแผนภาพระบบการ
ประกันคุณภาพการศึก ษาของสถานศึกษา (หน้า 31) ได้กาหนดให้แต่ละมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่กาหนด มีความสัมพันธ์
และเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน ตั้งแต่ปัจจัยป้อน กระบวนการ และผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ ดังนั้นการปฏิบัติตาม
ความพร้อมในแต่ละข้อแสดงให้ไปถึงผลการดาเนินงานที่เกิดจากครู กศน. เป็นผู้วางแผนกิจกรรม/โครงการให้สอด
คล้อง กั บตัวชี้วัดของมาตรฐานซึ่งการให้ความรู้/การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ การติดตามการนาความรู้ไ ปใช้
ประโยชน์ การจัด ท าข้ อ มูล สารสนเทศและการติ ดตามผู้ เ รีย นที่ส ามารถเป็น แบบอย่า งที่ดี ต่ อผู้ อื่ น ทั้ ง ทางด้ า น
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการศึกษาต่อเนื่องและด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเกิดจากกิจกรรม/โครงการ ของครู
กศน. ทั้งสิ้น ครู กศน. จึงต้องรับรู้ และเข้าใจการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ทั้งเรื่องมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตัวชี้วัดรวมถึงการกาหนดค่าเป้าหมายเพื่อการประเมิ นต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึก ษาของ มะลิวัลย์ จันทร์โ สดา (2558) ได้ศึก ษาเรื่อง การดาเนิน งานการประกั นคุณ ภาพภายในของศูน ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตในกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ ของบุคลากรครู พบว่า กศน.
เขตในกรุงเทพมหานคร มีการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยบุคลากรครูทั้งหมดมีการรับรู้ มีความตระหนักในดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ในระดับมาก ทั้งหมด
มีก ารกระตุ้นให้บุคลากรครูทั้ง หมดมีส่วนร่วมในการพัฒนากรอบการประเมินภายใน พร้อมทั้งปรับปรุงเครื่องมือ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงการทางานให้ได้มาตรฐานตามที่สถานศึกษากาหนดไว้ การให้ความร่วมมือ
ด้านเอกสารและหลักฐานข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
และการส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดาเนินการประกัน
คุณ ภาพการศึกษา มีการผดุง ระบบการประกันคุณภาพการศึก ษาของสถานศึก ษา โดยมี รูปแบบในกระบวนการ
ดาเนินงานอย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ PDCAการมี เอกสารรายงาน การประเมินตนเอง และการจัดทารายงาน
การประเมินตนเองได้อย่างเป็นระบบ มีหลักฐานสนับสนุนอย่างน่าเชื่อถือ
2. ปัญหาในการดาเนินงานประกันคุณ ภาพของสถานศึกษา จานวน 8 แห่ง โดยสัง กัดสานัก งาน กศน.
จังหวัดลาพูน ด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ สามารถสรุปได้เป็นแต่ละด้านดังนี้
2.1 ปัญ หาด้า นการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พบปัญ หาการยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการศึ ก ษานอกระบบ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (N-Net) ของสานักงานทดสอบแห่งชาติ (สทศ.)
การกาหนดค่าเป้าหมายของการประเมินไม่สอดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่ และการมีเจตคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อกาหนดเป้าหมายมุ่งผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนของสถานศึกษา ให้เป็นไปทั้งองคาพยพ ไม่ตา่ งคนต่างทา แสดงให้
เห็นว่า สถานศึกษาต้องมีการส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในให้กับ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเจตคติที่ดี เห็นความสาคัญของการประกันคุณภาพภายในว่าเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ
งานประจาที่ตอ้ งทาควบคู่กันไป ซึ่งการสร้างการมีสว่ นร่วมในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน จะสามารถทาให้
การกาหนดค่าเป้าหมายการประเมินเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครู กศน. ในพื้นที่สามารถเป็นผู้ร่วมกาหนดค่าเป้าหมาย
บนความเป็นไปได้ในเชิง ปฏิบัติ รวมถึงการกาหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทั้งการศึก ษานอกระบบ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (N-Net) ของสานักงานทดสอบแห่งชาติ (สทศ.)
ที่เหมาะสม มีความเป็นไปได้ เป็นที่ยอมรับของส่วนรวม จะสามารถช่วยให้เป้าหมาย การยกระดับผลสัมฤทธิ์เป็นไปได้
ง่ายกว่าเดิม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยวัฒน์ ศรีจริยคุณ (2558) ได้ศึก ษาปัจจัยที่ส่ง ผลต่อการดาเนินการ
ประกั นคุณ ภาพภายในสถานศึกษา สัง กัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ด้าน ความ
คิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติง านในสังกัดสานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวม
พบว่า อยู่ในระดับดี ทั้งนีเ้ พราะหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาการสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรทุก
คนเห็นถึงความสาคัญและความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสร้างความเข้าใจในการประกันคุณภาพ
การศึก ษา และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ มีความเข้าใจก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึง บุคลากรครู
ต้องการที่จะศึกษาทฤษฎี การตรวจสอบ และรวมถึงการประเมินทาให้สามารถร่วมมือกันพัฒนามาตรฐานการศึกษา
จนเกิดประสิทธิผลของการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
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2.2 ปัญหาในการดาเนินงานประกันคุณภาพ ทางด้านการศึกษาต่อเนื่อง คือปัญหาในด้านของทัศนคติ
ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาต่อเนื่องของ กศน. ได้แก่ การจัดเตรียมวัสดุ
ฝึกอาชีพระสั้นและกลุ่มสนใจ การเลีย้ งอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ ม การให้ค่าเดินทาง เป็นต้น เอกสาร
ประกอบการจัดการศึกษาต่อเนื่องมีจานวนมาก ทาให้สร้างภาระงานและเพิ่มขั้นตอนการดาเนินงาน ส่งผลถึงต้องเพิ่ม
จานวนเอกสารที่เป็นข้อมูลสารสนเทศของงานทุกโครงการ/กิจกรรม ปัญหาสองข้อนี้ ผู้วิจัยพบว่าการจัดการศึกษา
ต่อเนื่องของสานักงาน กศน. ถูกกาหนดด้วยหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชาชน ของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงาน กศน.และคู่มือแนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ที่ได้กาหนดรายละเอียดรายจ่ายของ
การจัดการศึกษา แต่ไม่ครอบคลุมทั้งหมดทั้งค่าเดินทาง ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่ องดื่ม ประกอบ กับ
เอกสารประกอบการจัดการศึกษาต่อเนื่องที่กลุ่มตัวอย่างสะท้อนว่ามีมากเกินไป คือแบบรายงานการศึกษาต่อเนื่อง
(กศ.ตน.1-30) ก็ถูกกาหนดจากสานักงาน กศน.ส่วนกลางโดยแบบรายงานดังกล่าวเป็นข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถ
แสดงรายละเอียดตั้งแต่การขออนุมัติจัดโครงการหรือกิจกรรม รายละเอียดการจัดกิจกรรม ความพึงพอใจ จนถึงแบบ
ติดตามความรู้ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะสถานศึกษายังขาด
การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับกลุ่ม เป้าหมายเรื่องการจัดการศึก ษา และทัศนคติที่ดี ต่อการ การจัดทาข้อมูล
สารสนเทศ รวมถึง ขาดการนิ เ ทศติ ดตามเพื่อ สร้ างความรู้ ความเข้ าให้กั บทุก ฝ่า ย ส่ว นปั ญหาการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดกิจกรรมยังไม่เอื้อต่อผู้เรียนในพืน้ ที่ห่างไกล/ผู้เรียนสูงอายุ การดาเนินงาน ในลักษณะเดิม ๆ ไม่
แตกต่าง เกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ หรือยกระดับ ความรู้ของผู้เรียน การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อยครั้ง ทาให้
ขาดความต่อเนื่องในการดาเนินงาน ตั้ง แต่เ ริ่มต้นจนถึง กระบวนการติดตามผู้เ รียน และ ระยะทางที่ห่างไกลเป็น
อุปสรรคในการรวมกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้ผู้เรียนผู้รับบริการเข้ารับ การอบรมให้ความรู้ไม่ต่อเนื่ อง แสดงให้เห็นถึง
สภาพของปัญหาในด้านกระบวนการ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีการ
เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อยครั้ง หรือประสบการณ์ในการดาเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษายังน้อยหรือ
อาจจะไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงหรือการบูรณาการ ในการจัด การศึกษาร่วมกับผู้อื่น ภาคีเครือข่าย หรือองค์กรอื่นๆ
หรืออาจจะขาดแบบ วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดาเนินกิจกรรม เพื่อที่จะมุ่งไปสู่ยอดเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดซึ่ง
สอดคล้องกับ อลิศลา ริยะสาร (2559) ได้ศกึ ษายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบ 4 ของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ด้านเหตุ และปัจจัยสาคัญ
ที่มีผ ลต่อคุ ณ ภาพการดาเนิน งานการประกันคุณ ภาพภายในของโรงเรียน ได้แก่เ หตุและปัจจั ยที่ จะช่ว ยส่ง เสริ ม
สนับสนุนระบบ ในการประกันคุณภาพภายใน ด้านผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นาทางวิชาการ มีคุณวุฒิ และวัยวุฒิที่
เหมาะสม ส่ง เสริม ให้ครูปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความสามารถ ตามภาระหน้าที่และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
2.3 ปัญ หาในการด าเนิน งานประกั น คุ ณ ภาพ ด้า นการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย คื อ เอกสารหลั ก ฐาน
ประกอบการจัดกิจกรรม เพื่อประกอบเกณฑ์การประเมินการจัดกิจกรรม เช่น ใบเซ็นชื่อ/แบบประเมินความพึงพอใจ
ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรม การสร้างความน่าสนใจของ
โครงการ/กิจกรรมที่จัด และ ขาดการสารวจความต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการ และการติดตามผู้เรียนผู้รับบริการ
อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยบางกิ จกรรมเช่น ห้องสมุดเคลื่อนที่ ซึ่งมีการจัด
กิจกรรมที่ตอ้ งปฏิบัติดว้ ย การใช้เอกสารประกอบการประเมินกิจกรรมจึงไม่สะดวกและไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ส่วนการสารวจความต้องการของผู้เรียนอาจทาได้เพียงส่วนหนึ่งที่เป็นกิจกรรม ที่ออกแบบไว้สาหรับกลุ่ม
เฉพาะที่ได้จัดกลุ่มไว้แล้ว ซึ่งการที่กลุ่มตัวอย่างสะท้อนปัญหาด้านนี้ อาจเป็นเพราะยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
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จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ การวางแผนการจัดทาข้อมู ลสารสนเทศ รวมถึงอาจเป็นเพราะ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในน้อย หรือไม่มีเลย จึงจะเห็นได้ว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเป็น
สิ่งที่สาคัญยิ่งในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐกานต์ ชุ่ม
ใจ (2558) ได้ทาการศึกษาค้นคว้าเรื่อง การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบปัญหาในขั้นตอนต่าง ๆ คือ บุคลากรผู้รับผิดชอบขาดความ
พร้อมในด้านการวางแผนข้อมูลสารสนเทศ งบประมาณและสิ่ง อานวยความสะดวกต่าง ๆ มีไ ม่เ พียงพอต่อความ
ต้องการที่จะใช้ตามแผนที่กาหนดไว้ ครูขาดความรู้ความเข้าใจการสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลสาหรับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศข้อเสนอแนะ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดระบบสารสนเทศ คือ บุคลากรทุกคนทุกฝ่ายควรมี
ส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและวางแผนการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็น
ระบบและครอบคลุม ทันต่อการใช้งาน
3. ข้ อ เสนอแนะแนวทางแก้ ไ ขในการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ ด้ า นคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น/ผู้ รั บ บริ ก าร
พบข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกันคือ สถานศึก ษาควรใช้กระบวนการ PDCA ในการดาเนินงาน/กิจกรรม คือวางแผน
อย่างมีระบบ (P) ให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกคนและภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้อง มีสว่ นร่วม ใน
การพัฒนาและกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จในแต่ละมาตรฐานร่วมกัน ออกแบบกิจกรรมให้หลากหลาย เลือกใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม และบริบท เพื่อสร้างความน่าสนใจ และดึงดูดผู้เรียน โดยออกแบบ
รูปแบบวิธีการในการดาเนินงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับตัวชีว้ ัด (D) ควรมีการประเมินผู้รับบริการอย่างหลากหลาย
(C) รวมถึงติดตามและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อ ง (A) ซึ่งข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขดังกล่าว สอดคล้อง
กับ นารี โม่งประณีต (2557) ได้ศกึ ษาวิธีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามทฤษฎีวงจรคุณภาพ
เดมมิ่ง (PDCA) สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 ผลการศึกษาพบว่า ในวิธีการดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในรูปแบบการบริหารงานตามทฤษฎีวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) สานักงานเขต
พื้นที่การประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการดาเนินงานตามแผนด้านการ
ตรวจสอบประเมินผล และด้านการนาผลการประเมินมาปรับปรุงงาน แปลผลโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการวิจัยด้านปัญหา และข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ในการดาเนินงานเตรียมความพร้อมในการ
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ทาให้ทราบว่า บุคลากรในแต่ละสถานศึกษา บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ความตระหนัก ในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ดังนั้น สานักงาน กศน.จังหวัดลาพูน ควรกาหนดนโยบาย
ให้สถานศึกษาในสัง กัดสานักงาน กศน.จังหวัดลาพูน ทุก แห่ง ควรให้บุคลากรทุกคน และภาคีเ ครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
มีสว่ นร่วมในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน สร้างความตระหนัก เห็นความสาคัญและกาหนดให้เป็นวัฒนธรรม
องค์กรในการดาเนินงาน จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อทราบจุดอ่อน และเสริมจุดแข็ง
ให้กั บองค์ กร และดาเนินงานไปด้วยกันเป็นองคาพยพ สานักงาน กศน.จังหวัดลาพูน ในฐานะต้นสังกั ด ควรนิเทศ
ติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สถานศึกษาเกิดการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง และทราบว่าสถานศึกษาใดมีความต้องการเสริมเติมเต็มในตัวชีว้ ั ดใด เพื่อจะได้ส่งเสริม สนับสนุน ดูแล
ช่วยเหลือ ในส่วนที่ครู กศน. หรือ สถานศึกษาต้องการให้ช่วยเป็นการเฉพาะ
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2. ผลการวิจัยด้านผลการดาเนินการที่สถานศึกษาแสดงความพร้อมในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึก ษาเพื่อรับ การประเมินคุณ ภาพภายนอกภาพรวม อยู่ใ นระดับ มาก แสดงใ ห้เ ห็ นถึง ความสาเร็จ ของการ
ขับ เคลื่ อ นงานประกั น คุณ ภาพการศึก ษาของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านัก งาน กศน.จั ง หวั ด ล าพู น ในระดับ หนึ่ ง
สานักงาน กศน.จังหวัดลาพูนควรดาเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด เพื่อทราบความพร้อม
แยกเป็นรายสถานศึกษา เพื่อทราบว่าสถานศึกษาใดมี ความต้องการเสริม เติมเต็มในตัวชี้วัดใด เพื่อจะได้ส่ง เสริม
สนับสนุน ดูและช่วยเหลือ ในส่วนที่ครู กศน. หรือสถานศึกษาต้องการให้ช่วยเป็นการเฉพาะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความพร้อมของการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรั บการ
ประเมินคุณ ภาพภายนอก ในมาตรฐานที่ 1 คื อมาตรฐานด้านผู้เ รีย น/ผู้รับบริก าร ซึ่ ง ผู้วิจั ยเห็นว่าควรมีก ารวิจั ย
เพื่อศึกษาความพร้อมของการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในอีกสองมาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ
การจัดการศึกษา/การให้บริการ และมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา ของสถานศึกษา สังกัด
สานักงาน กศน. จังหวัดลาพูน เพื่อนาผลการวิจัยทั้งหมดมาประเมินความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ. ต่อไป
2. ผลการวิจัยสะท้อนถึงปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขที่แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างบางส่วน
ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดลาพูน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานประกั นคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประสบการณ์ในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่แตกต่ างกัน จึงควรมีการ
วิจัยเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา หรือ ปัญหาในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษาเรื่องความพร้อ มของการดาเนินงานประกั น คุณ ภาพการศึก ษา เพื่อรับ การประเมินคุ ณ ภาพ
ภายนอก ด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน กศน. จังหวัดลาพูน สาเร็จลุล่วงได้โดย
อาศัยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายท่านที่ให้การช่วยเหลือ ปรึกษา ข้อเสนอแนะ แนะนาความคิดเห็นและให้กาลังใจ ไม่มีสิ่ง
ใดที่สามารถตอบแทนความช่วยเหลือจากทุกท่านได้ แต่ทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้งานวิจัยนีส้ าเร็จ และเพื่องานวิจัย
เล่มนี้สามารถไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.วัชระ จตุพร ที่ได้กรุณ าให้คาปรึกษาในการทาวิจัยครั้งนี้ และท่านผู้อานวยการ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน ผอ.นริ นทร์ ปาระมี ที่กรุณา ให้คา
ชีแ้ นะแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้วิจัยได้เข้าใจระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น ขอบคุณอาจารย์ปรานี อร่ามดิลกรัตน์ ศึกษานิเทศก์สานักงาน กศน.จังหวัด
ลาพูน และ ดร.สุนทร คล้ายอ่า ที่ กรุณาชี้แนะในการทาเครื่องมืองานวิจัย ขอบคุณผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ และครู กศน.ทุกท่าน ที่ทาให้ก ระบวนการต่าง ๆ ในการวิจัยครั้ง นี้สาเร็จ
ลุล่วงด้วยดี ข้อมูลของท่านมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบประกันคุณ ภาพการศึก ษาของสานั ก งาน กศน.
จังหวัดลาพูน
สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านที่ได้กล่าวมาข้างต้น มีความสุขความเจริญสืบต่อไป
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหาร
งานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
The Relationship Between Transformational Leadership and Effective
Personnel Administration of School Administrators in Mae Fah Luang District
of Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3
ผุสดี จิรนากุล1* และ น้าฝน กันมา2
Putsadee Jiranakul1* and Namfon Kanma2
บทคัดย่อ
การศึก ษาค้นคว้า ในครั้ ง นี้ มีวั ตถุ ประสงค์เ พื่อ 1) ศึก ษาระดับ ภาวะผู้ นาการเปลี่ย นแปลงของผู้ บริ หาร
สถานศึกษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง 2) ศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอ
แม่ฟ้าหลวง และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวน 226 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่า
1. ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงของผู้บริห ารสถานศึ ก ษาในอาเภอแม่ ฟ้าหลวง สั ง กั ดส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และ
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ตามลาดับ
2. ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ ง ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง ด้านการออกจากราชการ
ด้านวินัยและการรักษาวินัย และด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามลาดับ
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3. ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ างภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงกั บประสิทธิผ ลการบริหารงานบุคคลของผู้ บริหาร
สถานศึกษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมและ
รายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract
The purpose of this study were to 1) study the level of transformational leadership of school administrators
in Mae Fah Luang District. 2) study the level of effective personnel administration of school administrators in Mae
Fah Luang District 3) analyze the relationship between transformational leadership and effective personnel
administration of school administrators in Mae Fah Luang District. A sample was selected from 226 school teachers
and educational personnel in Mae Fah Luang District of Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3. The
study instruments were questionnaires with 5 rating scale. The statistical treatment used frequencies, percentage,
mean, standard deviation, and Pearsons correlation.
The results of the study were as follows:
1. The transformational leadership of school administrators in Mae Fah Luang District revealed that the
overall aspects and each aspect were at the “ high” level and which can be put in the order from high to low as
Inspirational Motivation, Idealized Influence, Individualized Consideration, and Intellectual Stimulation.
2. The effective personnel administration of school administrators in Mae Fah Luang District revealed that
the overall aspects and each aspect were at the “high”level and which can be put in the order from high to low
as Recruitment and Appointment, Planning and Placement, Dismissal, Discipline and Maintenance, and
Performance Efficiency Enhancement.
3. The relationship between transformational leadership and effective personnel administration of school
administrators in Mae Fah Luang District revealed that the overall aspects and each aspect were high positive
correlation and statistically significant at 0.01 level.
Keywords: transformational leadership, effective personnel administration, school administrators

บทนา
ภาวะผู้นา เป็นพฤติกรรมของบุคคล เป็นอิทธิพล เป็นการปฏิบัติ เป็นกระบวนการของการมีอิทธิพล เป็น
กระบวนการของการทาให้จุดมุ่งหมายบรรลุผล เป็นกระบวนการที่ให้ความหมายของสิ่งที่กาลังกระทาร่วมกัน เป็น
การทาให้วิสัยทัศน์และค่านิยมเป็นจริง และเป็นความสามารถของบุคคลที่มีอิทธิพลในการจูงใจ และกระตุ้นให้เกิด
ความร่วมมือ ทาให้องค์การมีประสิทธิผลและประสบความสาเร็จ (Yukl (2013), อ้างถึงในรัตติกรณ์ จงวิศาล, 2561,
หน้า 295) ซึ่งภาวะผู้นานั้นถือได้วา่ เป็นปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมาย เนื่องจากภาวะผู้นา
เป็นตัวแปรหรือปัจจัยที่สาคัญ สามารถทานายหรือมีอิทธิพลต่อตัวแปรหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่สาคัญที่องค์การต้องการ
(Bass & Bass, 2008 อ้างถึงในรัตติกรณ์ จงวิศาล, 2561, หน้า 308) มีแนวคิดทฤษฎี ข้อมูลการศึก ษาและงานวิจัย
เชิงประจักษ์จานวนมากที่แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของภาวะผู้นา ตั้งแต่ระดับผู้นาประเทศ ผู้นาศาสนา ผู้นาชุมชน
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ผู้นากลุ่ม ต่าง ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้นาในองค์ก ารต่าง ๆ ตั้ง แต่ผู้ ก่อตั้ง ผู้บริห ารสูง สุด กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหารระดับกลาง หรือระดับต้น รวมถึง พนั ก งานทุก ๆ คนในองค์ก าร ต่างส่ง ผลต่อความสาเร็จขององค์การ
องค์ก ารใดมีผู้นา ผู้บริหาร หรือพนัก งาน ที่มีภ าวะผู้นาที่ดีจะส่ง ผลให้องค์ ก ารที่ยอดเยี่ยมได้ ภาวะผู้ นาที่ดียัง มี
ผลกระทบที่สาคัญต่อพนักงานในองค์การนั้น ๆ นอกจากนั้นยังพบว่า ภาวะผู้นาส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
องค์การ และภาวะผู้นา ยังเป็นตัวแปรส่งผ่านไปยังปัจจัยอื่น ๆ ที่พบว่าจะส่งผลต่อความสาเร็จขององค์การด้วย (รัตติ
กรณ์ จงวิศาล 2561, หน้า 379) ดังนั้นภาวะผู้นาจึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา
การบรรลุเป้าหมาย และความสาเร็จขององค์การ
การบริหารงานในองค์กรจะประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดขึน้ อยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการ
ภาระหน้าที่ต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผน การจัดองค์กร การจัดคน เข้าทางาน การ
ชีน้ า และการควบคุม ซึ่งในกระบวนการเหล่านี้ ปัจจัยด้านคนมีบทบาทสาคัญที่สุด ที่จะขับเคลื่อนให้การปฏิบัติหน้าที่
ต่าง ๆ ดาเนิ นไปตามทิ ศทางหรือ เป้ าหมายที่ไ ด้ ก าหนดไว้ โดยเฉพาะหน้ าที่ข องการจัด คนเข้า ทางานที่ไ ด้มี การ
พัฒนาขึ้นเป็นศาสตร์อย่า งหนึ่ง ทางวิชาการ ที่เ รียกว่า การบริหารงานบุคคล หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ใ น
ปัจจุบัน (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554 หน้า 1) และเนื่องจากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารได้ ม อบนโยบายเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ กั บ หน่ ว ยงานสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกาหนด 6 ยุทธศาสตร์ ในการดาเนินงานด้านการศึกษา ซึ่ง ตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายในการดาเนินการดังนี้ 1.
ร้อยละผู้บรรจุเข้ารับราชการครูตรงตามสาขาวิชาและภูมิ ลาเนาของอัตราเกษียณ (ร้อยละ 25) 2. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ให้
คาปรึกษาและชี้แนะผ่านเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 80) 3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ (ร้อยละ 100) 4. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อระบบสวัสดิการ
และการบริหารงานบุคคล (ร้อยละ 80) (แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
, 2561, หน้า ฆ) และจุดอ่อนของการศึกษาในจังหวัดเชียงราย พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึก ษา ไม่ครบตาม
เกณฑ์ที่กาหนด และคุณวุฒิไม่ตรงสาขา ขาดความมั่นคงในอาชีพ ขวัญและกาลังใจ (แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564, 2560, หน้า 18) ประกอบกับคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560 เรือ่ ง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ซึ่ง
ได้กาหนดให้มีสานักงานศึกษาธิการภาคเพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อน
การศึกษาในระดับภาคและจัง หวัด โดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพั ฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและ
บูร ณาการกั บ หน่ ว ยงานในสัง กั ดกระทรวงศึ ก ษาธิก ารและหน่ ว ยงานอื่ น หรื อ ภาคส่ว นที่เ กี่ ยวข้ องในพื้ น ที่นั้ น ๆ
กาหนดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” มีหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกาหนดให้มีสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนดการปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอานาจหน้าที่ในเขตจังห วัด ซึ่ง
ดาเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การบริ หารงานบุค คลของข้ าราชการครู และบุค ลากรทางการศึ ก ษา การบรรจุ แ ละแต่ง ตั้ ง
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในจั ง หวั ด หรื อ กรุ ง เทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ
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กศจ. เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง (ราชกิจจานุเบกษา, 2560 , หน้า 14-22) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ภาวะผู้นาและประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาว่า ในสถานการณ์เช่นนีผ้ ู้บริหารสถานศึกษา
จะมีภาวะผู้นาในการบริหารสถานศึกษาอย่างไร และผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานบุคคลอย่างไรบ้าง
สานั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3 ซึ่ ง เป็ น หน่ว ยงานที่ รั บผิ ด ชอบการบริ ห าร
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย จานวน 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอแม่จัน อาเภอแม่สาย อาเภอ
เชียงแสน อาเภอแม่ฟ้าหลวง และอาเภอดอยหลวง ผลการดาเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
ตัวชีว้ ัด ในเรื่องหน่วยงานในสังกัดมีแผนอัตรากาลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลมีผลการดาเนินงาน ร้อยละ 100
(แผนปฏิบัติ-ราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2561 ,
2561, หน้า 10) แต่ ใ นอาเภอแม่ฟ้ าหลวงถือได้ ว่าเป็น อาเภอหนึ่ง ที่มี ลัก ษณะภูมิประเทศส่ วนใหญ่ เ ป็นที่ร าบสูง มี
ประชากรหลากหลายชาติพันธ์ ได้แก่ ไทยพื้นถิ่น ไทยเชื้อสายจีน ชนเผ่าอาข่า ชนเผ่าลาหู่ ชนเผ่าไทยใหญ่ ชนเผ่าม้ง
ชนเผ่าเย้า ชนเผ่าลีซอ เป็นต้น ดังนั้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอาเภอแม่ฟ้าหลวงจึงต้องมีการ
ดาเนินชีวิตที่แตกต่างออกไปเดิม เนื่องจากการระยะทางในการเดินทางที่ค่อนข้างไกลและค่อนข้างลาบากเพราะพืน้ ที่
เป็นพืน้ ที่สูง และความแตกต่างกันทางด้านภาษาระหว่างครูกับนักเรียน ซึ่งจากข้อมูลของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงรายเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า อาเภอแม่ฟ้าหลวงจะ
มีก ารบรรจุแต่ง ตั้ ง ข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึก ษามากกว่ าอาเภออื่นที่อยู่ใ นสัง กั ดส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และสถิติการบรรจุและแต่งตั้งของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายทุก
รอบ จะมีตาแหน่งว่างที่อาเภอแม่ฟ้าหลวง และการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการ
ย้ายปกติ หรือการย้ ายตามผลการสอบแข่ง ขั นได้ ของโรงเรียนในอ าเภอแม่ฟ้ าหลวงก็ มี จานวนมากเช่ นเดี ยวกั น
(รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1-4/2562) ทั้งนี้เป็นเพราะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต้องการมาปฏิบัติงานในพืน้ ที่ราบหรือพืน้ ที่ในเมืองมากกว่าพืน้ ที่ราบสูง
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงานบุ คคลของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา เนื่องจากภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาย่อมส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน
และการบริหารงานบุคคลมีความสาคัญอย่างยิ่ง และต้องกระทาอย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด เพราะคนเป็นปัจจัยที่
สาคัญที่สุดในการบริหารงาน โดยการบริหารงานบุคคลนั้นจะเริ่มตั้งแต่การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้การมอบหมาย
งาน การพัฒนางาน การสร้างขวัญและกาลังใจ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรพัฒนาจน
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
3. เพื่อศึกษาความสัม พันธ์ร ะหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกั บ ประสิทธิผ ลการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานบุคคลของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในอ าเภอแม่ ฟ้ า หลวง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3
โดยผู้ศกึ ษาได้กาหนดกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
4. ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล

ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล
1. ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการ
กาหนดตาแหน่ง
2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย
5. ด้านการออกจากราชการ

สมมุติฐานการวิจัย
ความสัมพันธ์ร ะหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกั บประสิทธิผ ลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาใน
อาเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 มีความสัมพันธ์กัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา
ในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับ
ขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งประกอบด้วย 4 ตาบล ได้แก่ ตาบลแม่สลองใน
ตาบลแม่สลองนอก ตาบลเทอดไท และตาบลแม่ฟ้าหลวง ทั้งหมด 31 โรงเรียน จานวน 533 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทั้งหมด 31 โรงเรียน จานวน 226 คน ได้มาโดยการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)

- Proceedings -

450

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการศึกษาครั้ง นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง แบบสอบถามออกเป็น
3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (เพศ, อายุ, วุฒกิ ารศึกษา, ตาแหน่ง และขนาดโรงเรียน)
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงของผู้บ ริหารสถานศึ ก ษา
ในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวน 55 ข้อ มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา
ในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวน 45 ข้อ มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ติดต่อขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่ อขออนุญ าตในการเก็ บรวมรวมข้ อมูล และถึ ง ผู้บ ริหารสถานศึ ก ษา
ในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
3.2 นาหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย พร้อมด้วยแบบสอบถามไปยั งสถานศึกษา
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
3.3 นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความเรียบร้อยและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
3.4 นาแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ นาข้อมูลจัดลงรหัส เพื่อนาไปวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิตโิ ดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 นาแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ (Check List) นามาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้ว
นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
4.2 นาแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผล การ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สังกั ดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 ซึ่ง เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์
น้าหนัก 5 ระดับ แล้วนาไปวิเคราะห์การหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนาเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบการบรรยาย
4.3 นาข้อมูลที่ไ ด้ม าแปลความหมายของระดับความสัม พันธ์ร ะหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
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ผลการศึกษา
1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหารสถานศึ ก ษาในอาเภอแม่ฟ้ าหลวง สัง กั ดสานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และ
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ตามลาดับ
2. ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง ด้านการออกจากราชการ
ด้านวินัยและการรักษาวินัย และด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามลาดับ
3. ความสั ม พันธ์ร ะหว่ างภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงกั บ ประสิทธิผ ลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมและ
รายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

สรุปผลและอภิปรายผล
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริห ารสถานศึก ษาในอาเภอแม่ ฟ้าหลวง สัง กั ดสานั ก งานเขตพื้น ที่
การศึก ษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ รองลงมา คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
1.1 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึก ษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สัง กัดสานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่น่ายกย่อง เคารพ
นับถือ ศรัทธา และไว้วางใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาคอยให้
กาลังใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เสมอ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีพลังอานาจและสามารถสร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
1.2 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดสานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีวิธีการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ความสามัคคีในการปฏิบัติงาน ไว้วางใจและให้เกียรติซึ่งกันและกัน รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงออกถึง
ความกระตือรือร้นต่อภารกิจที่ต้องปฏิบัติ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามองการณ์ไกลถึงความ
เป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่ต่นื เต้นและท้าทาย และมีเป้าหมายในการทางานที่ชัดเจน
1.3 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึก ษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดสานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาในภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้กาลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึก ษาใช้ เ หตุ ผ ลและข้อ มูล หลัก ฐาน ในการวิเ คราะห์ ส าเหตุ ของปัญ หา ส่ ว นข้ อที่ มี ค่า เฉลี่ย ต่ าสุ ด คือ ผู้บ ริห าร
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สถานศึกษาใช้วิธีที่หลากหลาย เพื่อนาไปสู่การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
1.4 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ามาพูดคุย ปรึกษาหารือด้วยความเป็นกันเอง รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เอาใจเขามาใส่ใจเรา และพบปะพูดคุยอย่างสม่าเสมอ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานอย่างทั่วถึง โดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของ
แต่ละบุคคล
2. ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง รองลงมา คือ ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
2.1 ประสิทธิผ ลการบริหารงานบุคคลของผู้ บริหารสถานศึก ษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สัง กั ดสานัก งาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีก ารขอก าหนดตาแหน่ง
เพิ่มจากเดิมไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อมีการขาดแคลนบุคลากร รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
จัดทาโครงสร้างการบริหารงานบุคคลและจัดทาคู่มือการบริหารงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาจัด ทาแผนอัต รากาลั ง ข้ าราชการครู และบุค ลากรทางการศึก ษาของสถานศึก ษา และน าเสนอแผน
อัตรากาลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
2.2 ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึก ษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สัง กัดสานัก งาน
เขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายในการสรรหาบุคลากรโดยใช้
งบประมาณหรือรายได้ของสถานศึกษา ในกรณีที่ขาดแคลนบุคลากร รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึก ษา มีการ
ดาเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษาตาแหน่งต่าง ๆ ตามความต้องการของสถานศึกษา
โดยผ่ า นความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามความถนัดและความรู้ความสามารถ
2.3 ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สัง กัดสานัก งาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุด คือ ผู้บริ หารสถานศึก ษามีการดาเนินการพัฒนา
ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตาม
การประเมินผลการปฏิบัติงานในตาแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ. กาหนด และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คื อ ผู้บริหารสถานศึกษามีก ารสารวจเกี่ยวกั บเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ใ ห้แก่ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นประจาทุกปีและดาเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปยังสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
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2.4 ประสิทธิผ ลการบริห ารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึก ษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สังกั ดสานัก งาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านวินัยและการรักษาวินัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้กระทาผิดวินั ยเล็กน้อย แก้ไข ปรับปรุง
ตนเอง ก่อนที่จะมีการลงโทษ รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการรายงานการดาเนินการทางวินัยไปยังสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา หากมีการดาเนินการทางวินัยเกิดขึ้นในสถานศึก ษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึก ษามีการประชาสัม พั นธ์ใ ห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาทราบถึง ระเบียบวินัยในการปฏิบัติ
ราชการอยู่เสมอ
2.5 ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สัง กัดสานัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการออกจากราชการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุด คือ ผู้บริหารสถานศึก ษาพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาลาออกจากราชการ/งาน ได้ตามความประสงค์ รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการประกาศเกียรติ
คุณยกย่องชมเชยการปฏิบัติราชการที่ผ่านมาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออกจากราชการ หรือ
เกษียณอายุราชการ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง (กรณีทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเข้ารับ
การพัฒนาอย่างเข้ม)
3. ความสั ม พันธ์ร ะหว่ างภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงกั บ ประสิทธิผ ลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึก ษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สัง กัดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม
มีความสัม พันธ์ทางบวกระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความสัม พันธ์
ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทุก ด้าน มีความสัม พันธ์ทางบวกระดับสูง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
อภิปรายผล
1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหารสถานศึ ก ษาในอาเภอแม่ฟ้ าหลวง สัง กั ดสานัก งานเขตพื้น ที่
การศึก ษาประถมศึก ษาเชีย งราย เขต 3 ในภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก ที่ผ ลปรากฎเช่น นี้เ พราะว่า ภาวะผู้ นาการ
เปลี่ยนแปลงเป็ นพฤติกรรมที่ผู้บ ริหารจะต้องมีใ นสถานการณ์ปัจ จุบันที่มีก ารเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้
องค์ ก ารมี ก ารเปลี่ ยนแปลงสิ่ง ใหม่ ๆ โดยใช้อิ ทธิ พ ลของผู้น าที่ มีต่ อผู้ ตามในการแสดงออกถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะ หรื อ
พฤติกรรมในการเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฎิบัติงาน สร้างแรงบันดาลใจในการทางาน การมีอุดมการณ์ที่ทาให้ผู้ตาม
เกิดความเชื่อถือศรัทธา และการตระหนักถึงความต้องการของผู้ตามเป็นรายบุคคลมากว่านั้นผู้นาและผู้ตามต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ตามให้สูงขึน้ กว่าความพยายามที่คาดหวัง ทั้งนีเ้ พื่อให้
ผู้นาและผู้ตามเห็นความสาคัญของภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การร่วมกัน ได้ทางานร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อ
ความสาเร็จขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของรัตติก รณ์ จงวิศาล (2561) กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้นา หมายถึง
คุณลักษณะ หรือพฤติกรรม หรือความสามารถหรือกระบวนการที่เป็นปฎิสัมพันธ์ หรือเป็นศูนย์กลางของกระบวนการ
กลุ่ม หรือเป็นกระบวนการที่บุคคลสามารถมีอิทธิพลต่อผู้อื่นหรือกลุ่มคน มีการจูงใจหรือสร้างแรงบันดาลใจ หรือ
สร้างความปรารถนา ทาให้เกิดความเชื่อถือศรัทธา และช่วยเพิ่มพลังอานาจ หรือดึงศักยภาพของผู้อื่นออกมา เพื่อให้
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บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกั บแนวคิดของแบส & อโวลิโ อ (อ้างถึงในรัตติก รณ์ จงวิศาล 2561)
กล่าวไว้วา่ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการที่ผู้นามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม โดยเปลี่ยนแปลงความ
พยายามและความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึน้ ใช้ศักยภาพของตนเองมากขึ้น ทาให้เห็นความสาคัญและ
คุณค่าในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่มและขององค์การจูง ใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามเห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่ม ของ
องค์การ และสังคม มากกว่านั้นยังสอดคล้องกับงานวิจั ยของอมาวสี ศีติสาร (2557) ทาการศึกษาความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึก ษา กลุ่มพัฒนา
การศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชียงรายเขต 3 ผลการ ศึกษาพบว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ผลปรากฏเช่นนี้เพราะว่าการบริหารงานบุคคล
เป็นการปฏิบัติง านที่เ กี่ยวข้อ งกับบุคคล ซึ่ง ถือได้ว่าเป็น ปัจจัยสาคัญที่สุดในการบริห ารงานขององค์ก าร โดยจะ
เกี่ยวข้องกับการวางแผน การสรรหา การพัฒนา วินัยและการรักษาวินัย และการออกจากงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งคนที่มี
ความรู้ความสามารถ การมอบหมายงานให้ตรงกับตาแหน่งลักษณะงาน บุคลากรได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ บุคลากรมี
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และออกจากราชการอย่าง
ภาคภู มิ ใ จ ดั ง นั้ น การที่ จ ะทาให้ อ งค์ ก ารประสบผลส าเร็ จ ได้ นั้ น การบริ ห ารงานบุค คลจึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีด้วย ซึ่ง สอดคล้องกั บแนวคิดของเทพรัตน์ ดาวเรือง (2560) กล่าวไว้ว่า การ
บริหารงานบุคคล หมายถึง การดาเนินการตั้งแต่การวางแผนกาลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามคุณสมบัติที่
เหมาะสมกั บ งาน การพั ฒ นาให้ ค วามรู้ ค วามสามารถ การบ ารุ ง ขวั ญ และก าลั ง ใจเพื่ อ ให้ บุ ค คลทุ่ ม เทความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ให้แก่หน่วยงาน การดาเนินการทางวินัย ตลอดจนการให้บุคคลพ้นจากงานไม่ว่าจะเป็ นกรณี
ใด ๆ และสอดคล้องกับแนวคิดของโสภณ สวยขุนทด (2557) กล่าวไว้วา่ การบริหารงานบุคคล มีความ สาคัญอย่าง
ยิ่งและเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการดาเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ เพราะคนเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนา รวมถึงเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่เป้าประสงค์ที่ต้องการ องค์กรต่าง ๆ จึงพยายามสรรหาบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานเพื่อให้การดาเนินงานขององค์ก รเป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ มากกว่านั้นยัง
สอดคล้องกั บงานวิจัยของณัฐ นิช ศรีลาคา (2558) ทาการศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
3. ความสั ม พันธ์ร ะหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกั บ ประสิทธิ ผ ลการบริ หารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึก ษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง สัง กัดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม
มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทีผ่ ลปรากฏเป็นเช่นนี้เพราะว่า ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นแบบอย่างที่ดี
สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี หากมีปัญหาในหน่วยงานก็สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระตุ้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความสาคัญของปัญหาในองค์การ
และพร้อมที่จะช่วยกันระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาให้สาเร็จด้วย มากกว่านั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ยัง มีการ
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มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ และดูแลเอาใจใส่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยคานึงถึงความ
เป็ น ปั จ เจก บุ ค คล ซึ่ ง ส อดคล้องกั บ แนวคิ ด ของ ภาวิ ด า ธาราศรี สุ ท ธิ ( 2555) กล่ า วไว้ ว่ า ภาวะผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) ไปสู่ความเป็นผู้นาที่มีวสิ ัยทัศน์ (Visionary) และ
มีการกระจายอานาจหรือเสริมสร้างพลังจูงใจ (Empowering) เป็นผู้มีคุณธรรม (Moral-agents) และกระตุ้นผู้ตามให้มี
ความเป็นผู้นา ซึ่งภาวะผู้นาลักษณะนีก้ าลังเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสับสน
อย่างในปัจจุบันนี้ และภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงนี้จะส่ง ผลต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะบริหาร
องค์ก ารให้ประสบผลสาเร็จได้เ ป็นอย่างดี โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลของสถานศึก ษา ซึ่ง ถือได้ว่าเป็นการ
บริ ห ารงานที่ สาคั ญ ที่ สุ ด เพราะบุ ค ลากรเป็ น ปั จ จั ย ที่ สาคั ญ ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รไปสู่ จุ ด หมาย หากผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษามีความเข้าใจและเข้าถึงบุคลากรของตน มีการบริหารอัตรากาลังของบุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
มีก ารสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ในกรณีที่ขาดแคลนบุคลากร มีการส่งเสริม การพัฒนาตนเองและมีประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม เปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาและปรับปรุง
การปฏิบัติให้ดีขึ้นอยู่เสมอ มีการดาเนินการทางวินัยอย่างเป็นระบบ มีการดาเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ
ตามความประสงค์ และมีการดาเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงมุฑิตา
จิต สิ่งเหล่านี้ก็จะทาให้การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสาเร็จได้
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธุมากร เจดีย์คา (2559) กล่าวไว้ว่า ความสาคัญของภาวะผู้นานั้นจะต้องเป็นผู้ที่ค้นหา
ข้อมู ลของแต่ ละบุคคลใหน่ว ยงานได้ อย่า งลึ กซึ้ง เพื่ อประโยชน์ ใ นการบริห ารงานบุคคลได้ อย่า งมี ประสิทธิ ภ าพ
ขณะเดียวกันผู้นาที่ดีจะต้องเป็นผู้รู้จักเข้าถึงธรรมชาติพนื้ ฐานของบุคลากรในหน่วยงานของตน เป็นนักสื่อสารที่ดีกับ
ผู้ร่วมงานและสามารถเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ลุล่วงไปด้วยดีอีกทั้งสามารถ ทาให้ผู้ร่วมงาน
เต็ ม ใจที่ จ ะร่ ว มมื อ ด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ขององค์ ก รให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายอย่ า งเต็ ม ก าลั ง ความสามารถและมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจภรณ์ ผินสู่ (2558) ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงกับการบริหาร งานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัม พันธ์กับการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จลงได้ด้วยความกรุณ าอย่างยิ่ง จากท่าน ผศ.ดร.น้าฝน กั นมา
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้คาแนะนา คาปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็ จสมบูรณ์ได้ รวมทั้งคณาจารย์ที่ได้กรุณา
ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่ผู้ศกึ ษาและเป็นกาลังใจให้จนสาเร็จการศึกษา ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูง ไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
นายวัลลภ ไม้จาปา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และนายวิเศษ เชยกระรินทร์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องของเครื่องมือ แก้ไข และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งผู้ อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอาเภอแม่ฟ้าหลวง และอาเภอแม่จัน จังหวัด
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เชียงราย ที่ได้ใ ห้ความอนุเคราะห์ อานวยความสะดวก และให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง ในการเก็บข้อมูลและตอบ
แบบสอบถามจนทาให้การศึกษาในครั้งนี้มีความสมบูรณ์และมีคุณค่า
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน
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Management Skills of School Administrators as Perceived By Teachers Under
The Office of Chiang Rai Provincial Primary Education Area 4
ศรินทิพย์ ธนะวดี1* และ น้าฝน กันมา2
Sarinthip Thanawadee1* and Namfon Gunma2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะ
ของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 2) เปรียบเทียบทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จาแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน ขนาดโรงเรียน และประเภทโรงเรียน 3) ศึกษาข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึก ษา สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จานวน 214 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็น แบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และคาถามปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า
1. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สัง กัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านการตัดสินใจ ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะ
ด้านการวินิจฉั ย ทักษะด้านการปฏิบัติง าน และทัก ษะด้า นเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรม ทัก ษะด้านการบริหารเวลา
ตามลาดับ
2. การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัด สานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน ขนาด
โรงเรียน ประเภทโรงเรียน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3. แนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พิจารณาจากความถึ่สูงสุดในรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผู้บริหารควรนา
ความรู้ที่มีมาพัฒนาความคิดเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติใหม่อยู่เสมอและผู้บริหารควรจะนาความรู้ใหม่ ๆ จากภายนอก
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องค์กรมาพัฒนาต่อยอดความคิด ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์
นอกเวลางานภายในหน่วยงานเพื่อสร้างสัมพันธไมตรี ด้านความคิดรวบยอด ได้แก่ ผู้บริหารควรบริหารงานโดยยึด
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาเป็นหลัก และผู้บริหารควรกาหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายของสถานศึ กษาให้ชัดเจน ด้าน
วินิจฉัย ได้แก่ ผู้บริหารควรกาหนดนโยบายทางการศึกษาให้ชัดเจน ด้านการสื่อสาร ได้แก่ อยากให้มีการสร้างความ
เข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ร่วมงานเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารของสถานศึกษา ด้านการตัดสินใจ ได้แก่ ผู้บริหารควรตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างฉั บไวและเด็ดขาด ด้านการบริหารเวลา ได้แก่ ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงาน
ตรงตามเวลาที่กาหนด และด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ ผู้บริหารควรจัดหาสื่อและเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อ
การใช้งานของสถานศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการสอนของครูผู้สอน
คาสาคัญ: ทักษะการบริหาร ผู้บริหาร

Abstract
The purposes of this research were to investigate 1) study the management skills of school administrators
as perceived by teachers Under the Office of Chiang Rai Provincial Primary Education Area 4. 2) to compare
opinions of the management skills of school administrators as perceived by teachers Under the Office of Chiang
Rai Provincial Primary Education Area 4 classified by gender, age, education, work experience, workplace size
and school type. 3) study the suggest of the development of management skills of school administrators Under
the Office of Chiang Rai Provincial Primary Education Area 4.The respondents used in this study were 413 school
teachers Under the Office of Chiang Rai Provincial Primary Education Area 4. The study instruments were
questionnaire with 5 rating scale and open-ended questions. The statistical treatment used frequencies,
percentage, mean, standard deviation. The research findings were as follow:
1. The management skills of school administrators as perceived by teachers Under the Office of Chiang
Rai Provincial Primary Education Area 4 revealed that the overall aspects and each aspects were at the “high”
level and which can be put in the order from high to low as human relations skills, thinking skills, decisions skills,
communication skills, diagnostic skills, practice skills, technology and innovation skills, and time management skills.
2. The comparison opinions of the management skills of school administrators as perceived by teachers
Under the Office of Chiang Rai Provincial Primary Education Area 4 classified by gender, age, education, work
experience, workplace size and school type are not different.
3. The suggest of the development of management skills of school administrators Under the Office of
Chiang Rai Provincial Primary Education Area 4 by considering of the highest item frequency, practice skills was
suggested that the administrators should bring knowledge to develop the idea to find a new practice and bring
new knowledge from outside the organization developing the idea, human relations skills was suggested that the
administrators should organize activities, socialize outside of work time within the organization to establish relations,
thinking skills was suggested that the administrators should manage by objectives of the school as the principal
and determine the purpose of the study is clear, diagnostic skills was suggested that educational policy should be
defined clearly, communication skills was suggested that the teachers want to build mutual understanding among
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co-worker about the information of the school, decisions skills was suggested that the administrators should fix
the problem quickly and decisively, time management skills was suggested that the administrators should
encourage teachers to work at the scheduled time, and technology and innovation skills was suggested that the
administrators should supply the media and technology sufficient to promote the teaching of teachers.
Keywords: Management skills, Administrators

บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กรมวิชาการ,
กระทรวงศึกษาธิการ, (2546) ได้กาหนดบทบัญญัติเ กี่ยวกับแนวนโยบายในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไว้อย่าง
ชัดเจน จาเป็นต้องใช้กระบวนการปฏิรูปทางการศึกษาเข้ามาดาเนินการเพื่อให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว
สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเจตนารมณ์ พ.ศ. 2557 ปีแห่งการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่าง
ยั่งยืน (2558-2569) ในข้อเสนอ และ Roadmap การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยวิสัยทัศน์
เจตนารมณ์ หลักการ เป้าหมาย กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ข้อเสนอการปฏิรูปในระยะเร่งด่วน และกลไกการ
ขับเคลื่อนและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุผ ลและต่อเนื่องยั่ง ยืน มีสาระสาคัญที่ควรมีเ ป้าหมาย เพื่อ
เปลี่ยนแปลงผู้เ รียนให้ดีขึ้ นใน 3 ด้าน คือ มีความรู้ ความใฝ่รู้ มีทักษะเท่าทันชีวิตและโลกของงาน และเป็นคนดี
มีคุณ ธรรม จัดการศึกษาตอบสนองการพัฒนาประเทศ มุ่งสร้างบุคลากรที่มีคุณ ภาพระดับสากล รวมถึง การลด
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารลง สามารถทุม่ ทรัพยากรในระดับที่เพียงพอ (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, 2557)
กระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด์ (New Zealand Ministry of Education, 2013 ; อ้างถึง ใน วิโ รจน์ สาร
รัตนะ, 2556, หน้า 70-75) กล่าวถึง โมเดลภาวะผู้นาทางการศึกษา (Educational Leadership Model) ซึ่งเป็นโมเดล
ที่กล่าวถึงเรื่องของ คุณภาพ (qualities) ความรู้ (knowledge) และทักษะ (skills) ของผู้นาทางการศึกษา พอสรุปได้ดังนี้
ผู้บริหารสถานศึกษา จาเป็นต้องนาสถานศึกษาของตนเองเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ในสถานศึ ก ษาของตนเองในด้ า นการปรั บปรุ ง ผลลัพ ธ์ ข องนั ก เรี ย นทุ ก คน ริ เ ริ่ ม การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ มี
ประสิ ทธิ ผ ล สารวจและสนับ สนุ นการใช้ ICT และ e-learning พั ฒ นาโรงเรีย นให้เ ป็น ชุม ชนการเรี ยนรู้แ ละสร้ า ง
เครือข่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความสาเร็จ และพัฒนาคนให้เป็นผู้นา เพราะวิวัฒนาการของโลกก้าวหน้ามาเป็น
ลาดับ กิจกรรมต่าง ๆ ทุกด้าน เจริญขึน้ กว่าเดิมอย่างมาก ย่อมต้องการ การบริหารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
เพื่อเป็นเครื่องมือให้งานดาเนินไปได้ถูกต้องและมีระเบียบแบบแผนที่ดี การบริหารที่ดีนั้นจาต้องอาศัยหัวหน้างานที่มี
ความเป็นผู้นาที่ดี และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก ผู้บริหารในยุคโลกาภิวัฒน์ จะต้องเป็นผู้
ที่รู้จักสร้างวิสัยทัศน์ จะต้องมีบทบาทตามภารกิจและพฤติกรรมในการบริหาร รวมถึง สามารถกาหนดวิสัยทัศน์ที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาในอนาคต และจะต้องมุ่งมั่นผลักดันทุกวิถีทางที่จะให้วสิ ัยทัศน์นั้นเป็นจริง
เหตุที่เป็นดังนีเ้ พราะยุคนี้เป็นยุคโลกาภิวัฒน์เป็นยุควิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิธกี ารจัดการสมัยใหม่ ผู้บริหารยุค
ใหม่ต้ อ งรู้ จั ก น าแนวคิ ด ใหม่ ๆ ทางการบริ หารการศึ ก ษามาใช้ ใ นการบริ ห าร ทั้ง นี้เ พื่ อให้ เ กิ ด การเปลี่ย นแปลง
ที่เหมาะสมกับโลกในยุคไอที และวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นาของผู้บริหารควรประกอบด้วย “มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศด้านคุณธรรม จริยธรรม นาความรู้สสู่ ากล ก้าวทันเทคโนโลยี ดารงชีวิตอย่างพอเพียง บริหารงานอย่างมืออาชีพ
โดยให้ชุมชนมีสว่ นร่วม”
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ผู้บ ริห ารการศึ กษามีค วามสาคั ญอย่า งยิ่ง ต่ อการจั ดการศึ ก ษา เพราะผู้ บ ริห ารควรเป็น ผู้ นาวิสั ย ทัศ น์
(Visionary leadership) จึงต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารเป็นอย่างดี ต้องรู้จักสะสมความเชี่ยวชาญด้าน
ต่าง ๆ มั่นศึก ษาค้นคว้าหาความรู้อย่างสม่าเสมอ รวมทั้ง ต้องมองการไกลสามารถวางแผนระยะยาว (Long-term
planning) สามารถแก้ไ ขปัญหาได้อย่างชาญฉลาด เปลี่ยนวิก ฤตสู่โ อกาสได้อย่างเหมาะสม และที่สาคัญสามารถ
วางแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงองค์กรให้เจริญก้าวหน้าและอยู่รอดปลอดภัย สามารถต้านทางวิกฤตการณ์ที่มากระทบ
ได้อย่างมั่นคง (สมชาย เทพแสง, 2553, หน้า 11) สอดคล้องกั บการนิยามบทบาทผู้ บริหารสถานศึก ษาของจิติม า
วรรณศรี (2557, หน้า 149) ที่ได้ระบุถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้องปฏิบัติตนและปฏิบัติงานบทบาทผู้นา
บทบาทผู้ประสานงาน บทบาทนักแก้ปัญหา บทบาทนักพัฒนาระบบ บทบาทนักวิชาการศึกษา บทบาทสร้างทีมงาน
บทบาทพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนั้น ผู้บริหารการศึกษาจะต้องมีทักษะการบริหาร มีความรู้ ความสามารถเข้าใจใน
หลักการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีขอบข่ายและภารกิจที่สาคัญ
มีการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร ที่สามารถขับเคลื่อนให้งานด้านการศึกษามุ่งสู่จุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษา สร้างและจุดประกายให้การดาเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูง สุดตามศักยภาพของ
องค์กร (Calwell, 2000, p.130)
จากผลงานวิจัยและการประเมินของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในการหา
ประสิ ทธิ ภ าพและประสิท ธิผ ลการปฏิบั ติง านของข้า ราชการครู แ ละบุค ลากรทางการศึ ก ษา (ต าแหน่ง ผู้บ ริห าร
สถานศึกษา) พบว่า คะแนนรวมด้านผลการปฏิบัติงาน คะแนนรวมด้านความประพฤติในการรักษาวินัย คะแนนรวม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคะแนนรวมด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน ผู้บริหารสถานศึกษา
ในอาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้คะแนนจากการสรุปผลการประเมินร้อยละ 60-79 ถือว่าได้ระดับปานกลาง (การ
ประเมินตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตามระเบียบที่ประกาศไว้ พ.ศ. 2547;
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2560) และได้รับข้อเสนอแนะจากการประเมิน
เช่น ผู้บริหารกลัวการบริหารการศึกษารูปแบบใหม่ , ไม่สามารถจูงใจให้ผู้ใ ต้บังคับบัญชาให้ร่วมมือกันปฏิบัติงาน
ผู้บริหารไม่สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้ และการจัดระเบียบและวางแผนงาน สอดคล้องกับอภิชัย พันธเสน
และคณะ (2558 หน้า 11) ที่ได้สังเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะในกระบวนการจัดการศึกษาของไทย ของโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา และในบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีนักเรียนน้อย ผู้บริหารมักไม่มีความเป็นผู้นาทางวิชาการ
ไม่สนใจปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย หรือไม่ส่ง เสริม การพัฒนาด้านวิช าการ รวมถึง ผู้บริหารมักไม่ปรากฏตัวใน
โรงเรียน เพราะมักอ้างว่าจะต้องออกไปข้างนอกเพื่อวิ่งเต้นหาทรัพยากรจากภายนอกมาสนับสนุนโรงเรียนอยู่เสมอ
เพื่อให้เพียงพอกับความขาดแคลนที่สถานศึกษาเผชิญ เนื่องมาจากโรงเรียนมีนักเรียนน้อย เงินสนับสนุนต่อหัวที่รัฐ
จัดสรรให้จึง มีน้อย ไม่เ พี ยงพอสาหรับการบริหารจัดการ และมัก มีความขัดแย้งภายในสถานศึก ษาอยู่เสมอ พบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ทักษะการบริหารงานไม่สมบูรณ์ การบริหารจัดการยังขาดทักษะการบริหาร ขาดหลัก การ
แนวคิด การตัดสินใจ การมองภาพรวมขององค์กร หรือสถานศึกษา ขาดประสบการณ์ในการเชื่อมโยงระหว่ างทฤษฎี
สู่การปฏิบัติ และ ขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการและขอบข่ายของงานให้ชัดเจนถูกต้อง การมอบหมายอานาจ
หน้ า ที่ ต ามล าดั บ ชั้ น ของสายการบั ง คั บ บั ญ ชาที่ ไ ม่ เ หมาะสม รวมถึ ง การปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ได้ อีกทั้งไม่มีความรู้ความเข้าใจการดาเนินการบริหาร เมื่อผู้บริหารโรงเรียนเป็นปัจจัยที่สาคัญ
ที่สุดที่จะช่วยทาให้การดาเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นนักบริหารที่
มีภาวะผู้นาทางการศึกษาขั้นสูงซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการเป็นนักบริหารมืออาชีพที่สามาร ถขับเคลื่อนให้
งานด้านการศึกษามุ่ง สู่จุดมุ่ง หมายของการจัดการศึกษา เพื่อสร้างและจุดประกายให้การดาเนินการเป็นไปอย่าง
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ราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูง สุด ตามศักยภาพขององค์ก รที่ใช้หล่อเลี้ยงให้เ กิดชุมชน แห่งการเรียนรู้ทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับโลก (Calwell, 2000, p.23 ; อ้างอิงใน ภัทร ธรรมคุณ , 2554 หน้า 36) ซึ่ง สอดคล้องกับทัก ษะที่
สาคัญสาหรับผู้บริหารของ ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี (2561 หน้า 33) ได้สรุปไว้ว่าผู้บริหารการจัดการองค์กรเพื่อนาไปสู่
ความสาเร็จที่ตั้งไว้ ผู้บริหารควรมีเพราะความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงาน ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านการวินิจฉัย ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านการตัดสินใจ และทักษะด้านการ
บริหารเวลา และทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งทักษะทั้ง 8 ประการนี้ ถูกใช้อย่างผสมผสานในแต่ละวันของ
การทางาน และสอดคล้ องกับวิโ รจน์ สารรัตนะ (2556 หน้า 70) ที่ก ล่าวว่ า ผู้บริหารสถานศึก ษาจ าเป็นต้องน า
สถานศึกษาของตนเองเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองตามโมเดล
ภาวะผู้นาทางการศึกษา (Educational Leadership Model) ซึ่งเป็นโมเดลที่กล่าวถึงเรื่องของคุณภาพ (qualities) ความรู้
(Knowledge) และทักษะ (Skills)
การจัดการศึกษาโรงเรียนในอาเภอเทิง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ใน
ปี พ.ศ. 2561 มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 38 โรงเรียน มีข้าราชการครู พนักงานราชการครูอัตราจ้าง จานวน 243
คน มีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 15 โรงเรียน มีข้าราชการ ครูพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง จานวน 232 คน
ดังนั้นผู้วจิ ัยจึงสนใจศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครู ผู้สอนในอาเภอเทิง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทั้ง 53 โรงเรียน โดยได้นาทักษะที่สาคัญของการ
บริหารเพื่อให้การดาเนินการบริหารได้ผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง 8 ด้าน ตามแนวคิดของ ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี
(2561 หน้า 30-31) ซึ่งได้แก่ 1) ทักษะด้านการปฏิบัติงาน 2) ทัก ษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3) ทักษะด้าน
ความคิดรวบยอด 4) ทักษะด้านการวินิจฉัย 5) ทักษะด้านการสื่อสาร 6) ทักษะด้านการตัดสินใจ 7) ทักษะด้านการ
บริหารเวลา 8) ทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ใ นการบริหารสถานศึก ษาว่าอยู่ใ นระดับใด โดยศึก ษา
เปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ในการทางาน ขนาดของโรงเรียนและประเภทโรงเรียน ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จะเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ผู้บริหารโรงเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยให้จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน
ขนาดโรงเรียน ประเภทโรงเรียน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ประสบการณ์ในการทางาน
5. ขนาดโรงเรียน
6. ประเภทโรงเรียน

ตัวแปรตาม
ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาของ
ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี
โดย อ้างอิงจาก Griffin ดังนี้
1. ทักษะด้านการปฏิบัติงาน
2. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด
4. ทักษะด้านการวินิจฉัย
5. ทักษะด้านการสื่อสาร
6. ทักษะด้านการตัดสินใจ
7. ทักษะด้านการบริหารเวลา
8. ทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สมมุติฐาน
1. เพศต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาต่างกัน
2. อายุต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาต่างกัน
3. ระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาต่างกัน
4. ประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาต่างกัน
5. ครูผู้สอนที่สอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
ต่างกัน
6. ประเภทโรงเรียนต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
เพื่อให้การศึกษาครั้ง นี้มีผลการศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจึง ได้ก าหนดวิธีก ารศึก ษาตามแบบแห่ง
ระเบียบวิธกี ารวิจัย ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อาเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย จานวน 475 คน จาก 53 โรงเรียน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อาเภอ
เทิง จัง หวัด เชีย งราย จ านวน 214 คน โดยเปิด ตารางก าหนดกลุ่ ม ตัว อย่า งของเครจซี่ และมอร์แกน ( Krejcie, &
Morgan, 1970, p. 607) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 214 คน และได้ทาการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) แบบเป็นสัดส่วนจากจานวน 53 โรงเรียน ให้ได้จานวน 214 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารโรงเรียน จัดแบ่งเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้คาถามแบบตรวจสอบรายการ
(Check-List) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึก ษา ประสบการณ์ใ นการทางาน ขนาดโรงเรียน และประเภท
โรงเรียน มีลักษณะเป็นตัวเลือกที่กาหนดคาตอบไว้ให้ (forced choice)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมทักษะ 8 ด้าน
ได้ แ ก่ 1) ทั ก ษะด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน (Technical skills) จ านวน 6 ข้ อ 2) ทั ก ษะด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล
(Interpersonal skills) จานวน 8 ข้อ 3) ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual skills) จานวน 9 ข้อ 4) ทักษะด้านการ
วินิจฉัย (Diagnostic skills) จานวน 7 ข้อ 5) ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication skills) จานวน 8 ข้อ 6) ทักษะด้าน
การตัดสินใจ (Decision-making skills) จานวน 6 ข้อ 7) ทักษะด้านการบริหารเวลา (Time management skills) จานวน
8 ข้อ 8) ทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and innovation skills) จานวน 8 ข้อ
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีก ารของ ลิเ คิ ร์ท (Liket,s
Scale) โดยค่าแต่ละระดับมีความหมาย และกาหนดเกณฑ์การแปลผล
ตอนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิด ข้อเสนอแนะ ในเรื่องเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา

ผลการศึกษา
การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึก ษาตามทั ศนะของครูผู้ส อน สัง กั ดสานั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สรุปผลได้ดังนี้
1. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึก ษาตามทัศนะของครูผู้สอนสังกั ดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รองลงมา คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือทักษะ
ด้านการบริหารเวลา
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ในการทางาน ขนาดโรงเรียน ประเภทโรงเรียน
2.1 ผลการเปรีย บเที ยบทัก ษะการบริ หารของผู้ บริ หารสถานศึก ษาตามทัศ นะของครู ผู้ สอน สัง กั ด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยจาแนกตามเพศ โดยการใช้การทดสอบค่า t-test พบว่า
ครูผู้สอนเพศชายและเพศหญิง มีทัศนะไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2.2 ผลการเปรีย บเที ยบทัก ษะการบริหารของผู้บ ริห ารสถานศึ ก ษาตามทัศ นะของครู ผู้ส อน สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยจาแนกตามอายุ โดยการใช้ก ารทดสอบค่า F-test
(One-way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐ าน พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีทัศนะที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05
2.3 ผลการเปรี ยบเทีย บทัก ษะการบริ หารของผู้ บริ หารสถานศึ ก ษาตามทั ศนะของครูผู้ สอน สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยจาแนกตามระดับการศึกษา โดยการใช้การทดสอบ
ค่า F-test (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐ าน พบว่า ระดับการศึก ษาที่แตกต่างกั นมีทัศนะไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ต่อด้านทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, ทักษะด้านความคิดรวบยอด ,
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ทักษะด้านการวินิจฉัย, ทักษะด้านการสื่อสาร, ทักษะด้านการตัดสินใจ, ทักษะด้านการบริหารเวลา และทักษะด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีทัศนะแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ต่อด้านการปฏิบัติงาน
2.4 ผลการเปรียบเทียบแสดงความแตกต่างรายคู่ (Scheffe) ของทักษะด้านการวินิจฉัย การบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จาแนก
ตามระดับการศึกษา จะเห็นได้ว่า ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาตรีมีทัศนะแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05
2.5 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยจาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน โดยการใช้การ
ทดสอบค่า F-test (One-way ANOVA)) เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประสบการณ์ในการทางานที่แตกต่างกันมีทัศนะ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2.6 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยจาแนกตามขนาดโรงเรียน โดยการใช้การทดสอบค่า Ftest (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ขนาดโรงเรียนที่แตกต่างกันมีทัศนะไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ต่อด้านทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, ทักษะด้านความคิดรวบยอด,ทักษะด้าน
การสื่อสาร, ทักษะด้านการตัดสินใจ, ทักษะด้านการบริหารเวลา, ทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และขนาด
โรงเรียนที่แตกต่างกันมีทัศนะแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ต่อด้านทักษะด้านการปฏิบัติงาน และ
ทักษะด้านการวินิจฉัย
2.7 ผลการเปรียบเทียบแสดงความแตกต่างรายคู่ (scheffe) ของทักษะด้านการปฏิบัติงาน และทักษะด้าน
การวินิจฉัยของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางมีทัศนะแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2.8 ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการบริ หารของผู้บ ริหารสถานศึ ก ษาตามทัศนะของครู ผู้สอน สั ง กั ด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยจาแนกตามประเภทโรงเรียน โดยการใช้การทดสอบค่า
ที t-test พบว่า ประเภทโรงเรียนที่ตา่ งกันมีทัศนะไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอนสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ใช้แบบสอบถามปลายเปิด ทั้ง 8 ทักษะ พบว่า
3.1 ด้านการปฏิบัติงาน มีข้อเสนอแนะคือ ผู้บริหารควรนาความรู้ที่มีมาพัฒนาความคิด เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติใหม่อยู่เสมอ
3.2 ด้ า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คล มีข้ อ เสนอแนะคื อ ผู้บ ริ ห ารควรจั ด กิ จ กรรมพบปะสั ง สรรค์
นอกเวลางานภายในหน่วยงาน เพื่อสร้างสัมพันธไมตรี
3.3 ด้ า นความคิ ด รวบยอด มี ข้ อ เสนอแนะคื อ ผู้ บ ริ ห ารควรบริ ห ารงานโดยยึ ด วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
สถานศึกษาเป็นหลัก
3.4 ด้านการวินิจฉัย มีข้อเสนอแนะคือ ผู้บริหารควรกาหนดนโยบายทางการศึกษาให้ชัดเจน
3.5 ด้านการสื่อสาร มีข้อเสนอแนะคือ อยากให้มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ร่วมงานเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา
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3.6 ด้านการตัดสินใจ มีข้อเสนอแนะคือ ผู้บริหารควรตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างฉับไวและ
เด็ดขาด
3.7 ด้านการบริหารเวลา มีข้อเสนอแนะคือ ควรมีการส่งเสริมให้ ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่
กาหนด
3.8 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีข้อเสนอแนะคือ ผู้บริหารควรจัดหาสื่อและเทคโนโลยีให้เพียงพอ
ต่อการใช้งานของสถานศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการสอนของครูผู้สอน
ดังนั้น เมื่อกล่าวโดยภาพรวมสามารถสรุปได้ว่า คณะครูผู้สอนมีความต้องการพัฒนาผู้บริหารควรนาความรู้
ที่มีมาพัฒนาความคิดเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติใหม่อยู่เสมอ ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์นอกเวลางานภายใน
หน่วยงานเพื่อสร้างสัมพันธไมตรี ผู้บริหารควรบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาเป็นหลัก ผู้บริหารควร
ก าหนดวั ตถุ ประสงค์ เ ป้าหมายของสถานศึ กษาให้ชั ดเจน ผู้บ ริหารควรก าหนดนโยบายทางการศึก ษาให้ชัดเจน
ต้องการให้มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ร่วมงานเกี่ยวกั บข้อมูล ข่าวสารของสถานศึกษา ผู้บริหารควร
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างฉับไวและเด็ดขาด ควรมีก ารส่ง เสริมให้ผู้ร่วมงานปฏิ บัติง านตรงตามเวลาที่
กาหนด และผู้บริหารควรจัดหาสื่อและเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อการใช้งานของสถานศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
สอนของครูผู้สอนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษา ของสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

สรุปผลและอภิปรายผล
1. ทั ก ษะการบริห ารของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาตามทั ศ นะของครูผู้ สอนสัง กัด สานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีประเด็นสาคัญที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
ทั ก ษะด้ า นการปฏิ บั ติ ง านผู้ ต อบแบบสอบถามมี ทั ศ นะเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการบริ ห ารของผู้ บ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร มีการแสดงออกถึงความสามารถ ในการใช้ความรู้ความชานาญเพื่อการทางานที่
เฉพาะเจาะจงให้สาเร็จลุล่วงได้ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับงาน
สาหรับผู้บริหารระดับสูง ทักษะความสามารถเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของงานที่ปฏิบัติ สามารถนาความรู้มาพัฒนา
ความคิดและตอบคาถามที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในการทางานได้
ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนะเกี่ยวกั บทัก ษะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ทั้ง นี้อ าจเป็ นเพราะผู้บ ริหารมีการแสดงออกถึง ความสามารถในการสื่อ สารและจู ง ใจกลุ่ม บุค คลทั้ง ภายในและ
ภายนอกองค์การ สามารถประสานงานปรั บตัวเข้าหาบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์การได้เป็นอย่างดี มีระดับ
ทักษะด้านความสัม พันธ์ระหว่างบุคคลสูง มีโอกาส ที่จะประสบความสาเร็จในการทางานและสามารถขับเคลื่อน
องค์การไปสู่ความสาเร็จได้
ทั ก ษะด้ านความคิ ดรวบยอดผู้ ตอบแบบสอบถามมีทั ศ นะเกี่ ย วกั บทั ก ษะการบริ หารของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะผู้บริหารแสดงออกถึงความสามารถในการมองเห็นภาพรวมขององค์การ ว่าแต่ละส่วนมีความเชื่อมโยง
กันอย่างไร สภาพแวดล้อมทั้ง ภายในและภายนอกส่ง ผลกระทบต่อองค์ก ารอย่างไร ซึ่ง จะทาให้ผู้บริหารก าหนด
แนวทางในการบริหารองค์การได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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ทักษะด้านการวินิจฉัย ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารมีการแสดงออกถึงความสามารถในการวินิจฉัยหรือทักษะที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นการตอบสนองที่
เป็นไปได้ที่เหมาะสมที่สุดต่อสถานการณ์ และวิเคราะห์ปัญหาในองค์การโดยการศึกษาองค์การและพัฒนาแนวทาง
สาหรับการแก้ปัญหา
ทักษะด้านการสื่อสาร ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารมีการแสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารแนวคิดและข้อมูลสารสนเทศต่อผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถรับแนวคิดและข้อมูลสารสนเทศจากบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะด้านการตัดสินใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
สัง กัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารมีการแสดงออกถึงความสามารถใน การมีทักษะในการตัดสินใจที่ดี มีทักษะการระบุถึงปัญหาหรือโอกาส
และเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างประโยชน์
ทักษะด้านการบริหารเวลา ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็น
เพราะผู้บริหารมีการแสดงออกถึงความสามารถใน การลาดับความสาคัญของงานและมอบหมายงานได้อย่าง
เหมาะสม สามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกาหนดเรื่องของความสาคัญและความเร่งด่วนในการ
ทางานแต่ละเรื่องเพื่อที่จะทราบว่าเรื่องใดควรทาก่อนและเรื่องใดควรทาทีหลัง สามารถสร้างสมดุลได้ทั้งเรื่องงาน
เรื่องส่วนตัวและครอบครัวได้เป็นอย่างดี
ทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการนาความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทั้งวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่ องจักร
กลไก และเทคนิควิธกี ารต่างๆ มาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อมุ่งหวังให้การเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน ผู้ศึกษา ตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ในการทางาน ขนาดโรงเรียน ประเภทโรงเรียน มีประเด็นสาคัญที่สามารถนามาอภิปรายผลได้
ดังนี้
2.1 ผลการเปรียบเทีย บทักษะการบริ หารของผู้ บริห ารสถานศึ ก ษาตามทั ศนะของ ครูผู้ส อน สัง กั ด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยจาแนกตามเพศ โดยการใช้การทดสอบค่า t-test พบว่า
ครูผู้สอนเพศชายและเพศหญิง มีทัศนะไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะเพศชาย
และเพศหญิง มีความเสมอภาคกันและความสามารถใกล้เคียงกัน
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2.2 ผลการเปรียบเที ยบทักษะการบริหารของผู้บริห ารสถานศึก ษาตามทัศ นะของครูผู้สอน สัง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยจาแนกตามอายุ โดยการใช้ก ารทดสอบค่า F-test
(One-way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐ าน พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีทัศนะที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะอายุแตกต่างกันไม่ได้ทาให้ความคิดเห็นแตกต่าง
2.3 ผลการเปรี ยบเทีย บทักษะการบริห ารของผู้ บริหารสถานศึก ษาตามทั ศนะของครูผู้สอน สัง กั ด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยจาแนกตามระดับการศึกษา โดยการใช้การทดสอบค่า
F-test (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีทัศนะไม่แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ต่อด้านทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, ทักษะด้านความคิดรวบยอด ,ทักษะ
ด้า นการวินิ จ ฉัย , ทัก ษะด้า นการสื่ อสาร, ทั กษะด้ านการตัด สิน ใจ, ทัก ษะด้ านการบริ หารเวลา และทั ก ษะด้ า น
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีทัศนะแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ต่อด้านการปฏิบัติงาน
2.4 ผลการเปรียบเทียบแสดงความแตกต่างรายคู่ (Scheffe) ของทักษะด้านการปฏิบัติงาน การบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 4
จาแนกตามระดับการศึกษา จะเห็นได้วา่ ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาตรีมีทัศนะแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2.5 ผลการเปรี ยบเทีย บทักษะการบริห ารของผู้ บริหารสถานศึก ษาตามทั ศนะของครูผู้สอน สัง กั ด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยจาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน โดยการใช้การ
ทดสอบค่า F-test (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐ าน พบว่า ประสบการณ์ใ นการทางานที่แตกต่างกั นมี
ทัศนะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่มีระบบ
การบริหารหรือการจัดการมีสายการบังคับบัญชา สาหรับโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดเล็กไม่มีสายการบังคับบัญชา
ดังกล่าว เพราะครูและบุคลกรในโรงเรียนน้อย ทาให้ครูต้องรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและรับผิดชอบงาน
ด้านต่าง ๆ ทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ทักษะการบริหารงานอย่างเต็มที่ เพราะไม่มีผู้ปฏิบัติ งานแทน
2.6 ผลการเปรี ยบเทีย บทักษะการบริห ารของผู้ บริหารสถานศึก ษาตามทั ศนะของครูผู้สอน สัง กั ด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยจาแนกตามขนาดโรงเรียน โดยการใช้การทดสอบค่า
F-test (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ขนาดโรงเรียนที่แตกต่างกันมีทัศนะไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, ทักษะด้านความคิดรวบยอด,ทักษะด้าน
การสื่อสาร, ทักษะด้านการตัดสินใจ, ทักษะด้านการบริหารเวลา, ทัก ษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และขนาด
โรงเรียนที่แตกต่างกันมีทัศนะแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 ต่อด้านทักษะด้านการปฏิบัติงาน
และทักษะด้านการวินิจฉัย
2.7 ผลการเปรียบเทียบแสดงความแตกต่างรายคู่ (scheffe) ของทัก ษะด้านการปฏิบัติงาน และทักษะ
ด้านการวินิจฉัยของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง มีทัศนะแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2.8 ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการบริ หารของผู้บ ริหารสถานศึ ก ษาตามทัศนะของครู ผู้สอน สั ง กั ด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยจาแนกตามประเภทโรงเรียน โดยการใช้การทดสอบค่า
t-test พบว่า ประเภทโรงเรียนที่ตา่ งกันมีทัศนะไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สามารถสาเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยการสนับสนุนจากบุคคล
หลายฝ่าย ผู้วจิ ัยขอพระขอบคุณเป็นอย่างสูง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้าฝน กันมา ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ได้กรุณาช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้
สาเร็จสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
4 นางพรนารถ เดชโภชน์ ผู้อานวยการกลุ่ม บริ หารงานบุคคล สัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
เชียงราย เขต 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้อง ได้ให้คาแนะนาแก้ไขตรวจสอบเครื่องมือและความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า จนทาให้การศึกษาในครั้งนี้มีความสมบูรณ์และมีคุณค่า
ผู้วิ จั ย ขอขอบพระคุณ คณะผู้ บ ริ หาร ข้า ราชการครู ผู้ ส อนในอ าเภอเทิ ง จัง หวั ดเชี ย งราย ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วาม
อนุเ คราะห์อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง ในการตอบแบบสอบถามและเก็ บรวบรวมข้อมูล
ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ที่ได้ให้กาลังใจมาตลอดจนทาให้การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
The Guidelines for Developing daycare Nursery Administration Center belong
to Sub-District Administrative Organization in Wiang Papao district, Chiang
Rai province
เบญจพร ต่าคาดี1* และ วัชระ จตุพร2
Benjaporn Tumkumdee1* and Watchara Jatuporn 2
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัง กั ดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 2)เพื่อศึกษาแนว
ทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงร าย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ มีจานวนทั้งหมด 103 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามคู่ขนาน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความต้องการจาเป็น ผลวิจัยพบว่า
1 .สภาพปัจจุบัน บริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเวียงป่า
เป้า จังหวัดเชียงราย ตามกระบวนการบริหารด้วยวงจรคุณภาพ PDCAทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านวิชาการ และกิจกรรม ตาม
หลักสูตร ด้านการมีสว่ นร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีสภาพ
การบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง”
2. แนวทางการบริหารจัดการแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สัง กั ดองค์ก ร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอาเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย 1) แนวทางด้านการบริหารจัดการ ควรแต่งตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
ให้ชัดเจน มีการวางแผน นาแผนไปสู่การดาเนินงานตามขั้นตอน และประเมินติดตามอย่างเป็นระบบ มีการปรับปรุง
และพัฒนาแก้ไขในด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 2) แนวทางด้านบุคลากร ควรมีการจัดทาแผนงานบุคลากร
กาหนดอัตราส่วนของครูต่อเด็กปฐมวัยเพียงพอต่อการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก ทุกคนได้รับการอบรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 3) แนวทาง ด้านอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ส่งเสริม ให้มีการวางแผนฝึก ซ้อมป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาความปลอดภัย ควรมี
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ป้องกันอุบัติภัย และความเจ็บป่วย ฉุกเฉินของเด็ก 4) แนวทาง ด้านวิชาการและกิจกรรม
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
2วิทยาลัยการศึกษา
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ตามหลัก สู ตร ส่ ง เสริม ให้ ศู นย์ พัฒ นาเด็ก เล็ ก จัด ทาแผนพัฒ นาการศึก ษา และมี ก ารปฏิ บัติ ต ามแผนที่ ว างไว้ มี
กระบวนการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้แผนจัดประสบการณ์เป็นระยะอย่างสม่าเสมอ 5) แนวทางด้าน
การมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน จัดให้มีการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่าง ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง
และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วม เพื่อปรึกษาการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาต่าง ๆ
ตามแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปรับปรุง 6) แนวทางด้านส่ง เสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีการ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบประสาน ดาเนินงานเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานเครือข่าย
พัฒนาเด็กปฐมวัย
คาสาคัญ: การบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Abstract
The study entitled “The Guidelines for Developing Daycare Nursery Administration Center belong to SubDistrict Administrative Organization in Wiang Papao District, Chiang Rai Province” was aimed 1) to study current
condition of management of daycare nursery under local administrative organization in Wiang Papao District,
Chiang Rai Province and 2) to examine the guidelines for developing daycare nursery under local administrative
organizations in Wiang Papao District, Chiang Rai Province. Populations in this research included 103 persons and
the research instrument was parallel questionnaire. Statistic for data analysis included percentage, mean, standard
deviation and need value. The findings reveal that
1. Current condition of management of daycare nursery under local administrative organization in Wiang
Papao District, Chiang Rai Province was in accordance with management process with PDCA quality cycle in 6
aspects including the management of daycare nursery, personnel, building, environment and safety, academic
matters and course activities, participation and support from every sector, promotion of preschool child development
network. The condition of management was generally at “moderate” level.
2. The guidelines for developing daycare nursery under local administrative organization in Wiang
Papao were as follow. 1) guidelines of management: responsible personnel should be clearly appointed with
provision and implementation of a plan following the procedures and systematic evaluation, improvement and
development of the management. 2) Guidelines of personnel: a personnel plan should be provided by determining
ratio of teachers to preschool children to be sufficient for educational arrangement in daycare nursery, and child
caregivers/ teachers should be trained about preschool child development at least twice a year. 3) Guidelines for
buildings, environment and safety: an accident prevention drill planning should be promoted with security system
and tools and equipment to prevent accidents and illnesses of children. 4) Guidelines for academic matters and
course activities: the nursery daycare should be provided to provide a plan of educational development and comply
with it regularly with supervision, monitoring, follow-up and evaluation processes for plan implementation. 5)
Guidelines for cooperation and support from every sector: a meeting should be arranged among teachers,
administrators, parents and committee of nursery daycare to cooperate and discuss the provision of institution’s
courses, development projects according to the development plan of daycare nursery. 6) Guidelines for promotion
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of preschool child development network: undertakers should be appointed to coordinate and perform works of the
daycare nursery development network and information about the works of preschool child development network
should be well prepared.
Keywords: Education Administration of Daycare Nursery

บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 มาตรา 9 ได้กาหนดหลักการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวน การจัดการศึกษาให้ยึดหลักการกระจายอานาจ
ไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ หมวด 5 ส่วนที่ 2 การบริหาร และ
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษา ใน
ระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสม ความต้องการภายในท้องถิ่น และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมีอานาจหน้าที่ใ นการจัดการศึก ษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการศึ กษาในระดับ
ปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดในรูปแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549 เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพคนในท้องถิ่นให้คุณลักษณะ ที่
สามารถบูรณาการวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพของสังคมตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น การจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ทั้งองค์การบริหารส่วนตาบล
และเทศบาลได้ดาเนินการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับปฐมวัย 2-5 ปี แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่าย
โอนมาจากส่วนราชการต่างๆ โดยมีการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วม และส่งเสริมสนับสนุน ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น, 2559, หน้า 92) เป้าหมายสาคัญในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปปฏิบัติให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม ก็คือให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ด้วยมาตรฐานที่เท่าเทียมกันทั่วประเทศ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ หรือ การประกันคุณภาพการศึกษา โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามารถนาไปใช้ประเมินตนเอง เพื่อกาหนดแนวทางปรับปรุงการดาเนินการของตนเองความร่วมมือของบุคลากร
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหน่วยงานที่กากับดูแลอันเป็น การเตรียมความพร้อมสาหรับรองรับการประเมินจาก
สานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
จากสภาพปัญหาที่ได้รับรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 -2558) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พบว่ามีปัญหาในการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 ซึ่งแยกเป็นรายด้าน ดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. ด้านบุคลากร 3. ด้านอาคาร สถานที่
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 4. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน
6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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จากเหตุผ ลข้างต้นเป็นประเด็นที่จาเป็นต้องศึก ษา แนวทางบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัง กัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพนาผลการวิจัยที่ได้
ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตลอดจนนาผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณ ภาพเท่าเทียมกันทุกแห่ง และเสนอแนะผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนาไปใช้เ ป็นแนวทางสาหรับ
การวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองคุณภาพการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอาเภอเวียงป่าเป้า จัง หวัดเชียงราย เป็นอย่างไร (2) แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ควรเป็นอย่างไร

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การวิจัยครั้ง นี้ ทาการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สัง กั ดองค์ก ารปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายสามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ครั้งนี้ได้ ดังภาพ
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

กระบวนการบริหารงาน “วงจรเดมมิ่ง”(Demming
cycle) ประกอบด้วย
1. Plan การวางแผน
2. Do การปฏิบัติ
3. Check การตรวจสอบ
4. Acting การดาเนินงาน
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
5. ด้านการมีสว่ นร่วม และส่งเสริมสนับสนุน
6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวจิ ัยเชิงสารวจ (Servey Research) ใช้ประชากรทั้งหมดในการวิจัย คือ ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 9 คน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน 9 คน ผู้อานวยการกองการศึกษา
องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 9 คน ครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 37 คน และผู้ดูแลเด็ก จานวน 39 คน จากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รวมทั้งหมด 103 คน
เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยดาเนินการสร้างแบบสอบถามโดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เ ป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ศึก ษาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สัง กั ด
ประสบการณ์ทางาน ตาแหน่ง มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Check-list)
ตอนที่ 2 สภาพปั จจุบัน และสภาพที่ พึง ประสงค์ ของการบริห ารจัด การศู นย์พัฒ นาเด็ ก เล็ก สัง กั ด
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.ด้านบุคลากร 3.ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 4.ด้านวิชาการ และ
กิจกรรมตามหลักสูตร 5.ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 6.ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย เป็นแบบที่มีตัวเลือกเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (เป็นแบบคาถาม
คู่ขนาน) ตามวิธกี ารของลิเคิร์ท คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด (Open-end Form)
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ค่าความต้องการ
จาเป็น (PNI Modified) และสถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) เพื่อ
วัดความเที่ยงตรง และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธขี องคร์อนบาค
(Cronbach’s Alpha coefficient)

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จานวน 86 คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 83.50 และมี อ ายุ ร ะหว่ า ง 41-50 ปี ส่ ว นใหญ่ สั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 58.25
มีประสบการณ์ในการทางาน 10 ปีขนึ้ ไป จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 56.31 และส่วนใหญ่มีตาแหน่งเป็นผู้ดูแลเด็ก
คิดเป็นร้อยละ 37.86
2. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพพึงประสงค์ก ารบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกั ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ดังนี้
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ตาราง 1 แสดงสภาพปัจ จุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริห ารจัดการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม
ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
2. ด้านบุคลากร
3. ด้ า นอาคารสถานที่ สิ่ ง แวดล้ อ ม
และความปลอดภัย
4. ด้า นวิ ช าก าร แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ต า ม
หลักสูตร
5. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน
6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
รวมเฉลี่ย

N = 103




ระดับ
สภาพ
ปัจจุบัน

N = 103




ระดับ
สภาพที่พึง
ประสงค์

3.30

0.73

ปานกลาง

4.75

0.42

มากที่สุด

3.48
3.54

0.68
0.61

ปานกลาง
มาก

4.77
4.66

0.43
0.46

มากที่สุด
มากที่สุด

3.41

0.64

ปานกลาง

4.72

0.42

มากที่สุด

3.06

0.68

ปานกลาง

4.65

0.47

มากที่สุด

3.09

0.67

ปานกลาง

4.62

0.49

มากที่สุด

3.31

0.67

ปานกลาง

4.70

0.45

มากที่สุด

จากตาราง 1 พบว่า นายก ปลัด ผู้อานวยการกองการศึก ษา ครู และผู้ดูแลเด็ก มีความคิดเห็นต่อ สภาพ
ปัจจุบันการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ในภาพรวมอยู่ใ นระดับปานกลาง ( = 3.31,  = 0.67) เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดัง นี้
ด้านอาคารสถานที่ สิ่ง แวดล้อมและความปลอดภัย ( = 3.54,  = 0.61) ด้านบุคลากร ( = 3.48,  = 0.68)
ด้านวิช าการและกิจกรรมตามหลักสูตร ( = 3.41,  = 0.64) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( =
3.30,  = 0.73) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( = 3.09,  = 0.67) และต่าที่สุด คือ ด้านการมี
ส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ( = 3.06,  = 0.68)
เมื่อพิจารณาสภาพที่พึงประสงค์ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สังกัดองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.70,  = 0.45) เมื่อพิจารณารายด้าน
โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านบุคลากร ( = 3.54,  = 0.61) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
( = 3.30,  = 0.73) ด้ า นวิ ช าการและกิ จ กรรมตามหลั ก สู ต ร ( = 3.41,  = 0.64) ด้ า นอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ( = 3.48,  = 0.68) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ( =
3.06,  = 0.68) และต่าที่สุด คือ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( = 3.09,  = 0.67)
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3. ผลการวิเคราะห์จัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ตาราง 2 แสดงลาดับความสาคัญความต้องการจาเป็นการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด้านบุคลากร
ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
ด้านการมีสว่ นร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

PNI Modified
0.46
0.39
0.34
0.40
0.53
0.51

ลาดับที่
3
5
6
4
1
2

จากตาราง 2 พบว่า ค่าความต้องการจาเป็น (PNI Modified) ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน (PNI = 0.53) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย (PNI = 0.51) ด้านการบริหารจัดการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (PNI = 0.46) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร (PNI = 0.40) ด้านบุคลากร (PNI = 0.39) และด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (PNI =
0.40)
4. ผลการวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยผู้วิจัยได้ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นมาจัดลาดับ เป็นแนวทางการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ของแต่ละ
ด้านสามารถสรุป ได้ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้
1.1 การปรับปรุง (Action) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการปรับปรุงและพัฒนาแก้ไขในด้านการบริหาร
งานอย่างเป็นระบบ และมีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในการเตรียมข้อมูลสาหรับการพัฒนาและมีการดาเนินการ
พัฒนาปรับปรุง
1.2 การตรวจสอบ (Check) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรแต่งตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบงานให้ชัดเจนและ
มีการวางแผน มีการดาเนินงานตามขั้นตอน นาแผนไปสู่การดาเนินงาน และประเมินติดตามอย่างเป็นระบบ
2. ด้านบุคลากร ควรมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้
2.1 การตรวจสอบ (Check) ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ควรมี ก ารประชุ ม พิ จ ารณาประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
2.2 การปฏิบัติ (Do) มีการจัดทาแผนงานบุคลากรกาหนดอัตราส่วนของครูต่อเด็กปฐมวัยเพียงพอ
ต่อ การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ทุกคนได้รับการอบรมด้านการพัฒนา
เด็กปฐมวัย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
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3. ด้านอาคารสถานที่ส่งิ แวดล้อมและความปลอดภัย ควรมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้
3.1 การวางแผน (Plan) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมให้มีการวางแผนฝึกซ้อมป้องกันอุบัติเหตุ และ
รักษาความปลอดภัย เช่น มีการฝึกซ้อมป้องกันเด็กจมน้า, เด็กติดในรถ สาหรับการป้องกันอุบัติภัย ควรมีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ป้องกันอุบัติภัย และความเจ็บป่วย ฉุกเฉินของเด็ก
3.2 การตรวจสอบ (Check) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องเล่นปลอดภัย แข็งแรง อยู่ในสภาพที่ดี และ
เครื่องเล่นได้มาตรฐานการติดตั้งแต่ละชนิดถูกต้องอยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีอ่างล้างมือ
ที่อยู่ในระดับพอเหมาะกับตัวเด็กและมีสบู่ลา้ งมือสาหรับเด็ก
4. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ควรมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้
4.1 การปฏิ บั ติ (Do) จั ด ให้ มี ก ระบวนการนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการใช้ แ ผนจั ด
ประสบการณ์ ของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก เป็นระยะอย่างสม่าเสมอ และครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จัดทารายงานการ
จัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์
4.2 การวางแผน (Plan) ส่ ง เสริ ม ให้ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา เช่ น
แผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา และมีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ มีการติดตามแผน และประเมินผล
5. ด้านการมีสว่ นร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ควรมีแนวทางการบริหาร จัดการ ดังนี้
5.1 การวางแผน (Plan) จัดให้มีการประชุม วางแผนร่วมกันระหว่าง ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วม เพื่อปรึกษาการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาต่างๆ ตาม
แผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปรับปรุง
5.2 การปฏิ บั ติ (Do) ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จั ด กิ จ กรรมสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนได้ ดั ง นี้ จั ด กิ จ กรรม
เยี่ยมบ้าน จัดทาสมุดสื่อสารระหว่างศูนย์กับผู้ปกครอง จัดทาป้ายนิเทศให้ความรู้กั บผู้ปกครอง จัดให้มีมุม เรียนรู้
ผู้ปกครอง จั ดกิ จกรรมการแสดงของเด็ กเข้า ร่ว มในโอกาสต่ าง ๆ จั ดนิ ทรรศการเผยแพร่ ผ ลงาน ทางวิ ช าการ
นวัตกรรม สื่อการเรียน และผลงานเด็ก
6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรมีแนวทางการบริหาร จัดการ ดังนี้
6.1 การปฏิ บั ติ (Do) เครือ ข่ า ยพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ควรจั ด ทาข้ อ มู ล สารสนเทศเกี่ ย วกั บ งาน
เครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาเครือข่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบประสานและดาเนินงานเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6.2 การวางแผน (Plan) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมการจัดประชุมหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ ดูแลเด็กระหว่างองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อก าหนดแผนความร่วมมือในการ
ดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สรุปผลและอภิปรายผล
1. สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัง กัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ส่วนวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ระดับปฏิบัติน้อยที่สุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รองลงมาคือ ด้านส่งเสริมเครือข่าย
- Proceedings -

479

การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และด้าน
บุคลากร มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีระดับการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก ทั้งนีอ้ าจเนื่องมาจากพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ใน การจัดการศึกษา ได้ทุก
ระดับ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดย รับการ ถ่ายโอนภารกิจมาจาก กรมการพัฒนา
ชุมชน กรมการศาสนา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดตั้งเองเป็นภารกิจการศึกษาที่ถ่ายโอน
โดยไม่ต้องประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยภารกิจที่ถ่ายโอนเป็นภารกิจที่
องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ทางานร่วมกับรัฐ โดยรัฐ เป็นผู้สนั บสนุนด้านงบประมาณ และวิช าการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติ ทาให้การบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความพร้อมด้านการจัดการศึกษา
ขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นส่ วนใหญ่นั้น ยัง ไม่มี ศัก ยภาพเพีย งพอในการบริหารจัดการศึก ษาทา ให้ ก ารจั ด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้านการมีส่วนรวมของชุมชน และการส่งเสริมเครือข่าย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วรรณิภา เสาว
พันธ์ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตอาเภอเฉลิม
พระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า
1) สภาพการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น
ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจาก ชุมชนอยู่ในระดับน้อย โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รองลงมาคือ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ และด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร ตามลาดับ
2) ผลการเปรีย บเทียบ ความคิดเห็นของบุคลากรขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นและผู้ ปกครองเด็ ก
เกี่ยวกั บปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเฉลิม พระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกตามสถานภาพตาแหน่ง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3) ผลการเปรียบเทียบความคิ ดเห็นของบุคลากรขององค์ ก ร ปกครองส่ว นท้องถิ่นและผู้ปกครองเด็ ก
เกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์จาแนกตามหน่วยงานที่สังกัดโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวรรณี หน่อแสง (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย” ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ “ปานกลาง” ส่วนวิเคราะห์เป็นรายด้าน สภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่สลองในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จัง หวัดเชียงราย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารจัดการตาม
กระบวนการบริหารด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์ การบริหาร ส่วนตาบลแม่สลองใน
อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พบว่า ด้านบริหารจัดการศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
ผลการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียน เป็นสาคัญ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้าน
การประกันคุณภาพภายใน แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
อาเภอแม่ฟ้าหลวง จัง หวัดเชียงราย คือ ด้านการบริหารจัดการศึก ษา คือ ควรส่งเสริม จัดทาแผนงาน ปฏิทินงาน
ปรับปรุงแนวทาง ปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมหัวหน้าศูนย์พั ฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกาหนดแผนความร่วมมือในการดาเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็ก
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เล็ก เป็นต้น ด้านผลการจัดการศึกษา คือ ควรมีการพัฒนาแผนงานอย่างต่อเนื่องตรงตามหลักสูตร สถานศึกษา และ
มีรูปแบบการกากับ ดูแล นิเทศ และติดตามการจัดทาแผนการดาเนินตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือ ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วม หรือให้คาแนะนาให้ความรู้ในการประเมิน
คุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาโครงการพัฒนา
ต่างๆ ตามแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้ง สนับสนุนทรัพยากรในการจัดกิจกรรมที่สง่ เสริมพัฒนาการของเด็ก
ใช้ด้านการประกันคุณภาพภายใน คือ ควรจัดให้มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้เ ข้ารับการอบรม เกี่ยวกั บการประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องทุกคน และจั ดให้มีนิเทศกากับติดตามผลการ ดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
2. ผลการวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยผู้วจิ ัยได้ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นมาจัดลาดับ เป็นแนวทางการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ของแต่ละ
ด้านสรุป ได้ดังนี้
2.1 ด้ า นการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ควรมี แ นวทางการบริ ห ารจั ด การ ขั้ น ตอนการ
ตรวจสอบ (Check) ศูน ย์พัฒ นาเด็กเล็ กควรแต่ง ตั้ง บุ คลากรที่รั บผิด ชอบงานให้ชัด เจนและมี ก ารวางแผน มีการ
ดาเนินงานตามขั้นตอน นาแผนไปสู่การดาเนินงาน และประเมินติดตามอย่างเป็นระบบ และขั้นการปรับปรุง (Action)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการปรับปรุงและพัฒนาแก้ไขในด้านการบริ หารงานอย่างเป็นระบบ และมีการวิเคราะห์ผล
การดาเนินงานในการเตรียมข้อมูลสาหรับการพัฒนาและมีการดาเนินการพัฒนาปรับปรุงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อภิญญา คาวังสืบ (2559) ได้ทาการศึกษาสภาพการดาเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็ก เล็กตามมาตรฐาน การดาเนิน งานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ในเขตอาเภอดอกคาใต้ จัง หวัดพะเยา ด้านการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผลการวิจัยพบว่า 1. การคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีการประชุมวางแผน
เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีก ารประชุมประชาคม เพื่อสารวจ
ความต้องการของบุคคลในชุมชนที่จะสมัครเข้ามาเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการกาหนดโครงสร้างการ
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบของ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างชัดเจน มีการดาเนินการสรรหา
และเปิดรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในแต่ละตาแหน่งซึ่งได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้านการศึกษาผู้นา
ทางศาสนาผู้แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนชุมชนผู้แทนผู้ปกครองและผู้แทนครูผู้ดูแลเด็กที่มีความเสียสละ
และ เต็มใจเข้ามาเป็นคณะกรรมการและมีการรายงานผลการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในแต่ละตาแหน่งให้หัวหน้าส่วนการศึกษาหรือผู้อานวยการกองศึกษาและ ผู้บริหารรับทราบเพื่อดาเนินการ
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. การบริหารงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละ
ประเภทมีการประชุมวางแผนร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการรับ
สมัครเด็กนักเรียนเข้าศึกษา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไว้อย่างชัดเจนมีการสารวจจานวนเด็กของแต่ละปีการศึกษามาเป็น
ฐานข้อมูล ในการจัดตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีของหน่วยงานต้นสังกัดในด้าน การ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเพียงพอมีการจัดทาแผนพัฒนา การศึกษาสามปีมีการ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการรายงานผลการดาเนินการประจาปีงบประมาณ
ให้กั บหัวหน้าส่วนการศึกษาหรือผู้อานวยการกองการศึกษาและ ผู้บริห ารรับทราบเพื่อจะนาไปเป็นข้อมูลในการ
จัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาอย่างเพียงพอ 3. การจัดหาสื่อหนังสือวัสดุอุปกรณ์การเรียนและอื่นๆที่เกี่ยวข้องมี
การวางแผนเพื่อกาหนดแนวทาง การจัดหาสื่อหนังสือวัสดุอุปกรณ์การเรียนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมีการดาเนินการ
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แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกสื่อหนังสือวัสดุอุปกรณ์ การเรียนมีการสารวจความต้องการของครูผู้ดูแลเด็ก
ในการใช้ สื่อหนังสือวัสดุอุปกรณ์การเรียนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และ
กิจกรรมประจาวันมีการจัดทาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการพัสดุฯ มีการ
จัดทาทะเบียนควบคุมวัสดุและครุภัณ ฑ์และการเบิก จ่ายการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์การ เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจ าปี ง บประมาณและมี การรายงานจ านวนสื่ อ วั ส ดุแ ละอุ ป กรณ์ ค งเหลื อ ให้ กั บ หั ว หน้ าส่ ว นการศึ ก ษาหรื อ
ผู้อานวยการกองการศึกษารับทราบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน การจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ในภาคเรียนต่อไป 4.
การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี การจัดทาแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายรับ -รายจ่ายในแต่ละ
โครงการมีการจัดทาแผนการจัดพัสดุ รายปีมีการจัดทาบันทึกการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่
ละปีการศึกษาให้หัวหน้า ส่วนการศึกษาหรือผู้อานวยการกองการศึกษารับทราบมีการปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัดมี
การจั ด ท าบั ญ ชี ควบคุ ม งบประมาณรายรั บ -รายจ่ า ยในศู น ย์ พั ฒนาเด็ ก เล็ ก ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และมี ก ารวางแผน
ก าหนดการรายงานผลการด าเนิ น การใช้ จ่ า ยงบประมาณของในแต่ ล ะสั ป ดาห์ ใ ห้ หั ว หน้ า ส่ ว นการศึ ก ษาหรื อ
ผู้อานวยการกองการศึกษาและผู้บริหารรับทราบ
2.2 ด้านบุคลากร ควรมีแนวทางการบริหารจัดการ ขั้นตอนในการปฏิบัติ (Do) มีการจัดทาแผนงาน
บุคลากรกาหนดอัตราส่วนของครูต่อเด็กปฐมวัยเพียงพอต่อการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมให้ครู
ผู้ดูแลเด็ก /ผู้ดูแลเด็ก ทุกคนได้รับ การอบรมด้ านการพัฒนาเด็ก ปฐมวั ย อย่ างน้อ ยปีละ 2 ครั้ง และขั้นตอนการ
ตรวจสอบ (Check) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการประชุมพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก สอดคล้องกับงานวิจัยของวันเพ็ญ กงเพชร (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก
ในสัง กัดองค์การบริหารส่วนตาบลเสือโก้ก อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม” พบว่า การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลเสือโก้ก อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการบริหารจัดการบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนีจ้ ัดให้
มีการสารวจความต้องการของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อนาความต้องการมากาหนดในการวางแผน กาหนดปริม าณงานให้เ หมาะสมกับอัตราก าลังที่มีอยู่ มีก ารจัดทา
แผนงานบุคลากรเช่นแผนการพัฒนา บุคลากรในสังกัดเปิดโอกาสให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีโอกาสใน
การมีส่วนร่วมในการ วางแผนพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกผู้ดูแล
เด็ก คัดเลือกบุคลากรที่จาเป็นเข้าปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
หรือ มีวุฒิการศึกษาที่จบทางด้านอนุบาลหรือการศึกษาปฐมวัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จากฝ่ายต่าง ๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมพิจารณาเป็นผู้ร่วมคัดเลือกเช่นการออกคาสั่งแต่งตั้งให้ร่วมเป็น คณะกรรมการคัดเลือกผู้ดูแลเด็กจัดให้มีการ
ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกั บงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากขึ้น จัดให้มีก ารมอบหมายปริม าณงานที่เหมาะสมกั บบุคลากรภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหากพบว่าบุคลากร ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานควรได้มีการจัดสรรอัตรากาลังเพิ่มขึ้นให้ความยุติธรรม
และโปร่งใสกับบุคลากร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าสู่งานและมอบหมาย
งานตาม ศักยภาพและความสามารถของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดตั้งงบประมาณเพื่อให้บุคลากรศูนย์ พัฒนา
เด็กเล็กได้ศกึ ษาต่อในระดับที่สูงครบทุกศูนย์และทุกคนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึน้ จัด ฝึกอบรมบุคลากรของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้ง หน่วยงานต้นสัง กัดและสถาบันอื่น ที่ได้เ ปิดหลักสูตรการฝึกอบรม
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ส่งเสริมบุคลากรให้ไ ด้รับการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นสาหรับผู้ที่ยังไม่ถึง เกณฑ์การเข้าศึกษาต่อของสังกัดด้วยการจัด
เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ กาหนดแผนงานการพัฒนา บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไว้ในแผนต่างๆ ของต้น
สังกัดบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้สิทธิ การลาเต็มวันตามระเบียบที่ ได้กาหนดไว้ควรให้โบนัสประจาปีอย่างเท่า
เทียมและยุติธรรมการเบิกจ่าย เงินเดือนแก่บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สะดวกเปิดโอกาสให้บุคลากรของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับ เงินเดือนของบุคลากรตรงตามวุฒกิ ารศึกษาจัดให้มีการประกาศและยกย่องชมเชยบุคลากรศูนย์
พัฒนา เด็กเล็กที่มีผลงานดีเด่นและกระทาคุณงามความดีแก่ชุมชนและสังคม เช่น มอบรางวัลการมอบเกียรติบัตร จัด
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกภาคเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการทั้ง
จากภายในและภายนอกร่วมเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติง านบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กนาผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาใช้ในการวางแผนและพัฒนา
บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ และสมรรถนะในการทางานเพิ่มมากขึ้น
2.3 ด้านอาคารสถานที่ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย ควรมีแนวทางการบริหารจัดการ ขั้นตอนการ
วางแผน (Plan) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมให้มีการวางแผนฝึกซ้อมป้องกั นอุบัติเหตุ และรักษาความปลอดภัย เช่น
มีการฝึกซ้อมป้องกันเด็กจมน้า, เด็กติดในรถ สาหรับการป้องกันอุบัติภัย ควรมีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ป้องกัน
อุบัติภัย และความเจ็บป่วย ฉุกเฉินของเด็ก และขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก มีเ ครื่องเล่ น
ปลอดภัย แข็งแรง อยู่ในสภาพที่ดี และเครื่องเล่นได้มาตรฐานการติดตั้งแต่ละชนิดถูกต้องอยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสม
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีอ่างล้างมือที่อยู่ในระดับพอเหมาะกับตัวเด็กและมีสบู่ล้างมือสาหรับเด็กสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปวันรัตน์ สุขเนตร และสาธร ทรัพ ย์รวงทอง (2558) ได้ศึก ษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการบริหารงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร” ผลการศึกษาพบว่า แนว
ทางการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ให้มีม าตรการดาเนินงานด้านความปลอดภัย และมีก ารจัด
บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ มีการวางแผนฝึกซ้อมป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาความปลอดภัย ควรมีการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารที่มีอยู่เดิมให้ได้มาตรฐาน ด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะการติ ดบุ้งลวด ปรับปรุงห้องน้าให้เหมาะสม
กับตัวเด็กเพื่อสุขอนามัยที่ดีของเด็ก แนวทางพัฒนาด้านสภาพแวดล้อม ควรมีการจัดทารั้วกั้นพื้นที่สนามหญ้าและ
สนามเด็กเล่นให้ เป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกั บเด็ก แลละควรมีก ารปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความ
สวยงาม ร่มรื่น โดยการเพิ่มพืน้ ที่สีเขียว โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อสาหรับ ที่จะเป็นแหล่ง
เรียนรู้ตามธรรมชาติปรับพืน้ สนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย
2.4 ด้านวิช าการและกิจกรรมตามหลักสูตร ควรมีแนวทางการบริหารจัดการ ขั้นตอนการวางแผน
(Plan) ส่ ง เสริ ม ให้ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา เช่ น แผน ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษา
แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา และมีการปฏิบัติ
ตามแผนที่ วางไว้ มีการติดตามแผน และประเมินผล และขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) จัดให้มีกระบวนการนิเทศ กากับ
ติดตาม ประเมินผลการใช้แผนจัดประสบการณ์ ของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก เป็นระยะอย่างสม่าเสมอ และครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จัดทารายงานการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิญญา คาวัง
สืบ (2559) ได้ทาการศึกษาสภาพการดาเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการศึก ษาของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตาม
มาตรฐาน การดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา พบว่า แนวทางด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กควรจัดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ให้ตรง
กับกิจกรรมของเด็ก ควรจัดให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก การจัดทาแผนการจัดประสบการณ์สาหรับเด็ก แบบมีส่วน
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ร่วมกั บชุม ชน การนิเ ทศ โดยให้ปราชญ์ช าวบ้านมีก ารเตรียมตัวก่อ นการถ่ายทอด ประสบการณ์ ก่อให้เ กิดการ
เปลี่ยนแปลง ที่ดขี นึ้ ปราชญ์ชาวบ้านเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจที่ ได้แสดงภูมิปัญญาภูมิความรู้ ความสามารถของ
ตนเอง ในการถ่ายทอดประสบการณ์ แต่ละอย่างให้ แก่บุตรหลาน ทุกคนมีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่น มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ในการถ่ายทอด ประสบการณ์เป็นอย่างดี กลุ่มผู้ร่วมศึกษาเห็นความสาคัญของการศึกษาปฐมวัย
และคิดว่าศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเป็นของทุกคนในชุมชน นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกิดทักษะในการปฏิบัติ งานมาก
ขึน้ ผู้ดูแลเด็กและปราชญ์ชาวบ้านมี การวางแผนในการจัดประสบการณ์สาหรับเด็ก จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้
งาน สร้างความมั่นใจให้นักเรียนกล้าปฏิบัติง านด้วยตนเองโดยสรุปการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุม ชน ในการจัด
ประสบการณ์สาหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.5 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ควรมีแนวทางการบริหารจัดการ ขั้นตอน
การวางแผน (Plan) จัดให้มีการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่าง ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีส่วนร่วม เพื่อปรึกษาการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็ ก เล็ ก และปรั บ ปรุ ง น าสู่ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ (Do) ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จั ด กิ จ กรรมสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนได้ ดั ง นี้
จัดกิจกรรมเยี่ยม บ้าน จัดทาสมุดสื่อสารระหว่างศูนย์กับผู้ปกครอง จัดทาป้ายนิเทศให้ความรู้กับผู้ปกครอง จัดให้มี
มุมเรียนรู้ผู้ปกครองจัดกิจกรรมการแสดงของเด็กเข้าร่วมในโอกาสต่างๆ จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ
นวัตกรรม สื่อการเรียน และผลงานเด็ก สอดคล้องกับงานวิจัยของเกษม พงษ์เดช (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่” พบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีสว่ นร่วมของประชาชน
ผู้ปกครอง และชุมชน ในการจัดทาแผนงานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก มีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ทั้ง การวางแผน
สนับ สนุน สื่อ การสอนการเข้ าร่ วมกิ จกรรมและการประเมินพั ฒนาการและยั ง กล่ าวถึง ด้ านการมีส่ว นร่ วม และ
สนับสนุนจากชุมชนว่าควรมีการจัดประชุมชี้แจงให้ชุมชนทราบชี้ นาให้เห็นประโยชน์และ ความจาเป็นของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบเป็นระยะๆ
เพื่อกระชับความสัมพันธ์มีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ให้
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ รับทราบเพื่อที่จะ มีผู้ เข้ามาช่วยเหลือด้านต่างๆ ได้ โดยการประชาสัมพันธ์อาจทาได้
หลายรูปแบบเช่นจัดทาเอกสารคู่มือ แผ่นพับการออกไปเยี่ยมบ้านเด็กฯลฯและมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดง
ความคิดเห็นการให้ข้อมูล ข่าวสารด้านการมีสว่ นร่วมของชุมชนสถาบันต่างๆ ของชุมชน
2.6 ด้านส่ง เสริม เครือข่ ายการพัฒ นาเด็ก ปฐมวัย ควรมีแนวทางการบริหาร จัดการ ขั้นตอนการ
วางแผน (Plan) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมการจัดประชุมหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็กระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกาหนดแผนความร่วมมือในการดาเนินงานของศูนย์พั ฒนาเด็กเล็ก
และขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) เครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรจัดทาข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับงานเครือข่ายพัฒนา
เด็ก ปฐมวัย มีการเผยแพร่ประชาสัม พันธ์ง านพัฒนาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก และมีก ารแต่ง ตั้ง ผู้รับผิดชอบ
ประสานและดาเนิน งานเครื อ ข่า ยศูน ย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ ก สอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของอภิ ญ ญา คาวั ง สื บ (2559) ได้
ทาการศึกษาสภาพการดาเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน การ
ดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา พบว่า แนวทาง ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับอาเภอ มีการประชุมวางแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเครือข่าย มีการจาทาสรุปและรายงาน แผนงาน ปฏิทินงาน แนวทางการปฏิบัติงานเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งานพัฒนาเครือข่ายไปยังเครือข่ายอื่น ๆ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สัง กัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย ตามกระบวนการบริหารด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ทั้ง 6
ด้าน คื อ ด้ านการบริห ารจัด การศู นย์พัฒ นาเด็ ก เล็ก ด้านบุคลากร ด้ านอาคารสถานที่ สิ่ง แวดล้อ ม และความ
ปลอดภัย ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีสว่ นร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ยังเป็นแนวทางแก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลใน
อาเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย นาไปปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย ในด้านต่าง ๆ ให้มีการบริหารงานที่ดี ผู้วจิ ัยจึง
ได้มีข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1. เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล ควรสนับสนุนความร่วมมือจากผู้เ ชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความสามารถด้านการนิเทศการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการจัดทาแนวทางทางการ บริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเพื่อใช้นิเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดให้เป็นแนวทางเดียวกัน
2. เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล ควรส่งเสริมการพัฒนาคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความรู้ความเข้าใจ ในหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี เพื่อที่จะได้เ ข้ ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล ควรส่งเสริมให้มีการประชุม การจัดประชุมหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ กาหนดแผนความร่วมมือในการดาเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับรางวัล หรือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ
2. ควรมีการศึกษาการวางแผนและพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นและเป็นไปตามความต้องการของชุมชน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจาก ดร.วัชระ จตุ
พร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็น
อย่างยิ่งจนการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีส้ าเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ ที่น้ี
ขอขอบพระคุณ นายวีรัตน์ สานุมิตร ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
นายบรรพต ขันคา ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
นางสาวอรพิ น ท์ ค าเขี ย ว ผู้ อ านวยการกองการศึ ก ษาฯ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ เ จดี ย์ อ าเภอ
เวี ยงป่า เป้ า จัง หวั ดเชีย งราย ที่ก รุณ าให้ค าแนะนาแก้ ไ ขตรวจสอบ เครื่ องมือ ที่ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาค้ นคว้า จนทาให้
การศึกษาค้นคว้า ครั้งนี้สมบูรณ์และมีคุณค่า
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ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ปลัด ผู้อานวยการกองการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตาบล
หงาว และองค์การบริหารส่วนตาบลตับเต่า อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ที่ได้ อนุเคราะห์ อานวยความสะดวก และ
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งในการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ใน การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร ปลัด ผู้อานวยการกองการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก สัง กั ดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย ที่ได้อนุเคราะห์ อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างยิ่งในการเก็บข้อมูลและการตอบ แบบสอบถาม
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้ าฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอมอบและอุทิศแด่ บิดา มารดา และ
ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน
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ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการศึกษา ในทัศนะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย
The Effectiveness of Work Performance According to The Roles And
Responsibilities in The View of Teachers And Educational Personnel Under
The Office of Chiangrai Primary Educational Service Area Office
ทิฆัมพร สุวรรณทา1* และ น้าฝน กันมา2
Tikumporn Suwanta1* and Namfon Kanma2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการ
ศึกษาศึกษา เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของนักวิชาการศึกษา จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานและวุฒิการศึกษา และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย จานวน 4 แห่ง จานวนประชากร 204 คน สถิติที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ F-test
จากการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิผ ลการปฏิบัติงานของนักวิช าการศึก ษา อยู่ใ นระดับ มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการประสานงาน รองลงมา คือ ด้านการบริก าร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การ
ปฏิบัติการ ตามลาดับ
2. ผลการเปรี ยบเที ยบความคิ ด เห็ น ต่อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติง านของนัก วิ ช าการศึก ษา จ าแนกตาม
ประสบการณ์การ พบว่าการมีความคิดเห็นทุกด้านไม่แตกต่าง เมื่อจาแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่าด้านการปฏิบัติการ
ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน ผู้มีที่มีวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และด้านการ
บริการ ผู้มีที่มีวุฒกิ ารศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
3. ข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติ คือ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ในการปฏิบัติงานและมี บทบาทหน้าที่ที่
ชัดเจน ควรมีการวางแผนการทางานในทุกขั้นตอน มีความอดทนต่ออุปสรรคในการทางาน และควรให้คาแนะนาที่เป็น
ประโยชน์หรือให้บริการด้านอื่น ๆ แก่ผู้รับบริการเพื่อตอบสนองความจาเป็นหรือความต้องการที่แท้จริง
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คาสาคัญ: ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน นักวิชาการศึกษา

Abstract
The independent study is intended to study the effectiveness of the performance of academic coordinators.
To compare the opinions of teachers and education personnel about the work efficiency of academic coordinators,
which classified from work experience and educational background. This study also aim for feedback on the
effectiveness of the performance of academic coordinators. The focus group is teachers and education personnel
under 4 offices of Primary Education, in Chiang Rai, The population of 204 people, the data collected statistics
used in the study were the frequency, percentage, mean, standard section and F-test
According to studies, it has been found that
1. The effectiveness of the performance of academic coordinators is in the high level, when considering
each aspect, the results showed that the highest in mean is coordination then followed by service and operating,
respectively.
2. Comparing opinions on the academic coordinators working efficiency, from the focus group with
different working experience, the result showed no distinctive opinions among the group. When change the factor
to education background, even though the result demonstrated that the operation, planning and coordination
aspects are not different in opinions and comments from the focus group in the difference education background.
However, in the part of administration the comments were different, varied by education level.
3. Feedbacks and advices academic coordinator must possess in depth knowledge and know clear
responsibilities on a role. There should make work plan ahead of performing. Besides, persevere with tasks under
responsible even when faced difficulties. Lastly, should provide useful advice or other services to the recipient in
respond to their actual needs.
Keywords: the effectiveness of the performance, academic coordinators

บทนา
การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึน้ ในอนาคตนั้น จะต้องให้ความสาคัญ
กับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการ การพัฒนาทั้งใน
ระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะในการวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เป็ น หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เป็นกลไกสาคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ ขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์กั บผู้เ รียนและประชาชนผู้รั บบริก าร โดยสอดคล้องกั บทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศทั้งในมิติความมั่นคงเศรษฐกิจ สังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่ง ต้องอยู่ภ ายใต้กรอบการพัฒนาในระดับชาติ กระทรวง จัง หวัด เช่น กรอบยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579), แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
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นั ก วิ ช าการศึ ก ษา คื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (สานักงาน ก.พ., 2556, หน้า 2) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษา โดยให้มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นวิ ช าการศึ ก ษา ภายใต้ ก ารก ากั บ แนะน า ตรวจสอบและปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
(มาตรฐานตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค
(2) ) (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2556 หน้า 2-3)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย ได้สรุปสภาพและปัญหาอุปสรรค การได้รับข้อเสนอแนะ
จากบุ คลากรทุกฝ่ าย เรื่องการดาเนินงานและการปฏิบัติ ง านของ นั ก วิช าการศึ ก ษา ไว้ 3 ประเด็น ประเด็นที่ 1
การกาหนดหน้าที่ของนักวิชาการศึกษา สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนดไว้
ไม่ชัดเจน ประเด็นที่ 2 การเข้าสู่ตาแหน่ง และจานวนบุคลากรตาแหน่ง นัก วิช าการศึก ษาไม่เ พียงพอจากการปรับ
โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ และประเด็นที่ 3 มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรให้เ สนอข้อมูลจานวนบุคลากรที่
ต้องการต่อหน่ว ยงานต้น สัง กัด ควรกระจายงานให้ทั่ว ถึง ทุก คนและจัด บุคลากรเข้าปฏิ บัติง านให้ตรงกั บความรู้
ความสามารถและความถนัด (รายงานการปฏิบัติงาน สานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย , 2561)
สอดคล้องกับเชวงศักดิ์ เทวะสิงห์ (2557, หน้า 148) ได้ทาการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของนักวิชาการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัง หวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า สภาพการ
ปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคามตามความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายได้พบว่า มีสองด้านที่อยู่
ในระดับปานกลาง และอยู่ในระดับน้อย เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (  = 3.34) ด้านบริหารการศึกษา(  = 3.28) และด้านนิเทศการศึกษา (  = 2.50) และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ เบญจวรรณ นูขุนทด (2559, หน้า 172-173) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมการบริหารงานของนักวิชาการศึกษา
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการบริหารงานของ
นักวิชาการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อจาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา พบว่า นักวิชาการศึกษาที่มีวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาโท มีความแตกต่างจากวุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรี และเมื่อจาแนกตามประสบการณ์ พบว่า
มีความคิดเห็นแตกต่างกัน และแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมของนักวิชาการศึกษาก่อนที่จะเข้าสู่ตาแหน่งและเข้าสู่
ตาแหน่ง จะต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มเพื่อให้มีความรู้และพฤติกรรมการบริหารงานตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละ
ด้าน นักวิชาการศึกษามักจะได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเองเป็นระยะ ๆ
จากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักวิชาการศึกษา มีการปรับ ตัวและพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
จากผลงานวิจัยและสภาพปัญหาและสภาพการปฏิบัติง านตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ของนักวิช าการ
ศึกษา จะเห็นได้วา่ นักวิชาการศึกษามีการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้นักวิชาศึกษาจึง มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงาน ซึ่งจากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ทาให้ผู้วิจัยเห็นถึง
ความจ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งมี ก ารศึ กษาประสิท ธิ ผ ลการปฏิบั ติ ง านตามบทบาทหน้า ที่ ของนัก วิ ช าการศึ ก ษา เพราะมี
ความส าคั ญ และจ าเป็ น ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น โดยมี ข อบข่ า ยของการ
บริหารงานของนักวิช าการศึกษา จัดเป็นภารกิจของงาน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการปฏิบัติก าร 2) ด้านการวางแผน
3) ด้านการประสานงาน และ 4) ด้านการบริการซึ่งเป็นขอบข่ายงาน
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ ข องนั ก วิ ช าการศึ ก ษา ในทั ศ นะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ของนัก วิช าการศึกษา สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย จาแนกต ามประสบการณ์ในการ
ทางานและวุฒิการศึกษา
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการศึกษา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการศึกษา ในทัศนะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 ในครั้งนี้ผู้ศึกษา ได้กาหนด
กรอบแนวคิดในการศึกษาตามแผนภูมิกรอบแนวคิดการศึกษา โดยผู้วิจัยได้นาแนวคิด ทฤษฎีของ Campbell (1977,
pp. 13-55 ; อ้างอิงใน พงษ์เทพ จันทสุวรรณ, 2553 หน้า 13) ที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลมาใช้เป็น
แนวทางในการวิจัย ดังกรอบแนวคิดการวิจัย ต่อไปนี้
ตัวแปรต้น
ประสบการณ์การทางาน
1. น้อยกว่า 5 ปี
2. 5-10 ปี
3. 11-15 ปี
4. มากกว่า 15 ปี
วุฒิการศึกษา
1. ระดับปริญญาตรี
2. ระดับปริญญาโท
3. ระดับปริญญาเอก

ตัวแปรตาม
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ของนักวิชาการศึกษา โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
2) ด้านการวางแผน
3) ด้านการประสานงาน
4) ด้านการบริการ

สมมุติฐานการวิจัย
1. บุคลากรทางการศึกษา ในสัง กัดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาเชียงรายที่มีประสบการณ์
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการศึกษา แตกต่างกัน
2. บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาเชีย งราย ที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการศึกษา แตกต่างกัน
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการศึกษา ในทัศนะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สัง กั ดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 1-4 ผู้วิจัยได้ดาเนินการ
ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ประชากรที่ใ ช้ใ นการศึก ษาครั้ง นี้ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1- 4 จานวน 204 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1- 4 จานวน 204 คน โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 ) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 147 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น
(Stratified Random Sampling) ตามเขตพื้นที่ และจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1- 4
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (วุฒกิ ารศึกษา, และประสบการณ์ในการทางาน) มีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกั บประสิทธิผ ลการปฏิบัติง านของนัก วิช าการศึก ษาศึก ษา
มีลัก ษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
น้อยที่สุด ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการปฏิบัติการ 2) ด้านการวางแผน 3) ด้านการประสานงาน 4) ด้านการ
บริการ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ ข อง
นัก วิ ช าการศึ กษา ในทั ศ นะของข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง กั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด โดยจัดเรียงเนื้อหา ข้อคาถาม ประกอบด้วย 4
ด้าน จานวน 4 ข้อ ได้แก่ 1) ด้านการปฏิบัติการ 2) ด้านการวางแผน 3) ด้านการประสานงาน 4) ด้านการบริการ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ติดต่อขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึง ผู้อานวยการสานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวมรวมข้อมูล
3.2 ติ ดต่ อขอหนัง สือจากมหาวิ ทยาลั ยพะเยา วิท ยาเขตเชียงราย ถึง ผู้บ ริห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 นาหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย พร้อมด้วยแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และนัดหมายกาหนดการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกับผู้ตอบแบบสอบถามโดยให้เวลาใน
การตอบแบบสอบถาม ประมาณ 15 – 20 วัน ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 147 ชุด
คิดเป็นร้อยละ 100
3.4 นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา ตรวจสอบความเรียบร้อยและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม พร้อม
ทั้ง ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ นาข้อมูลจัดลงรหัส เพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโ ดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อ และนามาวิเคราะห์
หาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
4.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
4.3 แบบสอบถามตอนที่ 3 วิเ คราะห์โ ดยการแจกแจงความถี่ ( Frequency) เป็นรายข้ อ และน ามา
วิเคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
4.4 นาข้อมูลที่ไ ด้มาแปลความหมายแสดงผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทาง
การศึกษาต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 จาแนกตามประสบการณ์การทางานและวุฒิการศึกษา โดยใช้วิธีการทดสอบ F-test

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับประสิทธิผลการปฏิบัติง านของนัก วิช าการศึกษา สัง กั ด สานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ การประสานงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากรองลงมา คือ ด้านการบริการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ด้านการปฏิบัติการ ตามลาดับ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา
จาแนกตามประสบการณ์การ พบว่าการมีความคิดเห็นทุกด้านไม่แตกต่าง เมื่อจาแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่า ด้าน
การปฏิบัติการ ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน ผู้มีที่มีวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน และด้านการบริการ ผู้มีที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสาคัญ .05 3) ข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติ คือ ผู้ปฏิบัติง านต้องมีความรู้ใ นการปฏิบัติงานและมีบทบาท
หน้าที่ที่ชัดเจน ควรมีการวางแผนการทางานในทุก ขั้นตอน มีความอดทนต่ออุปสรรคในการทางาน และควรให้
คาแนะนาที่เ ป็นประโยชน์หรือให้บริก ารด้านอื่น ๆ แก่ผู้รับบริก ารเพื่อตอบสนองความจาเป็นหรือความต้องการที่
แท้จริง

สรุปผลและอภิปรายผล
1. ประสิ ทธิผ ลการปฏิ บัติง านของนั ก วิช าการศึก ษา สัง กั ด ส านัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
เชียงราย เขต 1-4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการ
ประสานงาน รองลงมา คือ ด้านการบริการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการปฏิบัติการ ตามลาดับ
1.1 ด้านการปฏิบัติการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยมาก
ที่สุด คือ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาจากแหล่ง ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความคิดเห็นอยู่ใ นระดับมาก
รองลงมา คือ จัดทางานวิจัยตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ จัดทาโครงการต่าง ๆ และประสานงานการจัดทาโครงการ
1.2 ด้านการวางแผนของนักวิชาการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็น
แนวทางสาหรับดาเนินงานให้บรรลุผ ล รองลงมา คือ ปฏิบัติงานตามกรอบเวลาของแผนงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ร่วมกันกาหนดกระบวนการปฏิบัติงาน วิธกี ารทางาน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการทางานอย่างละเอียด
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1.3 ด้านการประสานงานของนักวิช าการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน ตามกาหนดเวลาที่ตกลง
กันให้ตรงเวลา รองลงมา คือ ประสานงานหน่วยงานเดียวกันในระดับเดียวกันและต่างระดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ชีแ้ จงรายละเอียดข้อมูล แก่บุคคลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.4 ด้านการบริการของนักวิชาการศึกษา ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ แนะแนวการศึกษาและวิชาชีพให้กับบุคคลทั่วไป รองลงมา คือ จัดทาเอกสารทางวิชาการ
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตอบปัญหาและชีแ้ จงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของนักวิชาการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
2.1 จาแนกตามประสบการณ์การทางาน โดยการใช้ก ารทดสอบค่า F-test (One-way ANOVA)) เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประสบการณ์ในการทางานที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05
2.2 จ าแนกตามวุ ฒิก ารศึก ษา โดยการใช้ ก ารทดสอบค่า F-test (One-way ANOVA) เพื่อ ทดสอบ
สมมติฐ าน พบว่า วุฒิการศึ กษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05
ต่อด้านการปฏิบัติการ, ด้านการวางแผน และด้านการประสานงาน และวุฒิการศึก ษาที่แตกต่างกั น มีความคิดเห็น
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ต่อด้านการบริการ
2.3 ผลการเปรี ย บเที ย บแสดงความแตกต่ า งรายคู่ (Scheffe) ของความคิ ด เห็ น ของบุ คลากรทาง
การศึกษาต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษาจะเห็นได้วา่ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี มีทัศนะแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3. ข้ อ เสนอแนะ เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ ข องนั ก วิ ช าการศึ ก ษา จาก
แบบสอบถามปลายเปิด พบว่า
3.1 ด้านการปฏิบัติการ มีข้อเสนอแนะคือ การปฏิบัติง านไม่เต็มที่ และผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้เ พราะ
บทบาทหน้าที่ไ ม่ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 20.30 ไม่มีก ารตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ได้อย่างชัดเจน
คิดเป็นร้อยละ 18.80 ควรมีการกาหนดนโยบายและแผนงานการปฏิบัติ การที่ชัดเจน โดยใช้ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ
14.50 นักวิชาการศึกษาควรจัดทาโครงการต่าง ๆ และควรมีการประสานงานระหว่างการจัดทาโครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 14.50 ขาดความเป็นประจา สม่าเสมอในการปฏิบัติและการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ
13.00 ควรจัดให้มีก ารอบรมให้ความรู้เ ชี่ยวชาญ สามารถออกแบบพัฒนารูปแบบการสื่อสารโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 11.60 ควรจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ แผน และนโยบาย คิดเป็นร้อยละ
7.20
3.2 ด้านการวางแผน มีข้อเสนอแนะคือ ขาดการวางแผนหรือปฏิทินในการปฏิบัติงานอย่ างต่อเนื่อง คิด
เป็นร้อยละ 22.60 ควรวางแผนการทางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 22.60 นักวิชาการศึกษาควรร่วมกัน
กาหนด วิธีการทางาน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการทางาน คิดเป็นร้อยละ 19.40 ควรมีการติดตามผลการดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด คิดเป็นร้อยละ 12.90 ไม่มีข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นต่อการวางแผน คิดเป็นร้อยละ 12.90
และควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเสนอแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างนักวิชาการ
ศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 9.70
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3.3 ด้านการประสานงาน มีข้อเสนอแนะคือ ติด ตามผลการขอข้อมูลหรือความช่วยเหลือจากผู้อื่นด้วย
ความอดทน อดกลั้น คิดเป็นร้อยละ 22.20 ควรมีการชีแ้ จงรายละเอียดข้อมูล แก่บุคคลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คิดเป็นร้อยละ 19.40 ควรมีหนังสือติดต่อหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเสนอรายงานอย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อย
ละ 13.90 ควรจัดอบรมให้นักวิชาการศึกษาประสานงานกันให้ดียิ่งขึ้น เพื่อลดขั้นตอนการทางาน ทาให้สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น คิดเป็นร้อยละ 11.10 ควรส่งเสริมขวัญกาลังใจของทีมเพื่อรวมพลังกันในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ให้บรรลุผล คิด
เป็นร้อยละ 11.10 ให้ข้อเท็จจริงแก่หน่วยงานอื่นเพื่อให้การดาเนินงานที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลตามกาหนด คิดเป็น
ร้อยละ 11.10 ยินดีและเต็มใจให้ข้อมูลกับผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 11.10
3.4 ด้านการบริการ มีข้อเสนอแนะคือ ควรให้คาแนะนาที่เ ป็นประโยชน์หรือให้บริก ารด้านอื่น ๆ แก่
ผู้รับบริการเพื่อตอบสนองความจาเป็นหรือความต้องการที่แท้จริง คิดเป็นร้อยละ 28.30 รับเป็นธุระแก้ไขปัญหาหรือ
หาวิธแี ก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ แก่ผู้รับบริการอย่างเต็มใจและรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 26.10 ควรมีกาหนดการและขั้นตอน
การบริการที่ชัดเจน จัดให้มีเอกสารสิ่งพิมพ์ แบบฟอร์มต่าง ๆ อย่างเพียงพอ คิดเป็นร้ อยละ 17.40 อุทิศเวลาให้แก่
ผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 10.90 นักวิชาการศึกษาควรจะตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้
คิดเป็นร้อยละ 8.70 และสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของการบริการที่ชัดเจนกับผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 8.70
อธิปรายผล
1. จากผลการวิจัยประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการศึกษาในทัศนะของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย ครั้ง นี้มีประเด็นสาคัญ
ที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1.1 ประสิทธิผลด้านการปฏิบัติการ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการ
ศึกษาอยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะนักวิชาการศึกษามีการค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ
ที่เ กี่ยวข้องในการทางานและมีการจัดทางานวิจัยตามภาระงานที่ไ ด้รับมอบหมาย สอดคล้องกับสานัก งาน ก.พ.
(2556) ที่ไ ด้กาหนดไว้ว่า นักวิช าการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ไ ด้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการในการทางานปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการการ
พัฒนางานด้านวิชาการศึกษาและวิจัยเบือ้ งต้น เพื่อประกอบการจัดทาข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้
ทันสมัย เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน และติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรม สรุปผล
ด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา และสอดคล้องกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2558)
ได้กาหนดมาตรฐานตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ว่ามีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก คือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ระดับต้น เช่น ด้านการปฏิบัติการมีบทบาทหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
การพั ฒ นางานด้ า นการศึ ก ษาทั้ ง ในระบบ นอกระบบ การศึ ก ษาพิเ ศษการศึก ษาตามอั ธยาศั ย และที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประภัสษร เรืองเดช (2555 หน้า 79-80) ได้ทาการวิจัย เรื่อง บทบาทที่ เป็นจริงและ
บทบาทที่คาดหวังในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
พะเยา ผลการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา ซึ่งพบว่ามีกิจกรรมที่มีความ
คาดหวังในบทบาทการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด คือ การจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถและ
ตระหนักต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความคาดหวังในบทบาทการปฏิบัติงานในระดับมาก คือ จัดกิจกรรมการจัด
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การศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามคู่มือ แนวทางตามมาตรฐานการจัดการศึกษาและกิจกรรมจัดระบบ
และปรับปรุงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่กาหนด
1.2 ประสิทธิผลด้านการวางแผน
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความความคิดเห็นต่อประสิทธิผลด้านการวางแผนตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการ
ศึกษาอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นักวิชาการศึกษา มีการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย และวิธี
ปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นแนวทางสาหรับดาเนินงานให้บรรลุ ประกอบกับมีกรอบเวลาของแผนงานในการ
ดาเนินงาน สอดคล้องกับแนวคิดหลักการทางการบริหารด้านการวางแผน (Planning)ของวิโรจน์ สารรัตนะ (2555,
หน้า 3 - 5) ได้กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่
หลัก ทางการบริหาร เช่น การวางแผน (Planning) ซึ่งเป็นหน้าที่ทางการบริหารที่สาคัญประการหนึ่ง ซึ่งนักวิช าการ
ทั้ง หลายก าหนดขึ้น จะเริ่ม ต้นด้วยหน้าที่ทางการวางแผนเป็นอันดับแรกจึง แสดงให้เ ห็นถึง ความสาคัญของการ
วางแผนเป็นอย่างดี โดยที่องค์ประกอบของกระบวนการวางแผนองค์การหนึ่ง ๆ ประกอบด้วย ภารกิจ จุดหมายและ
แผน โดยภารกิจเป็นข้อประกาศอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย หรือเหตุผลพืน้ ฐานในการดารงอยู่ขององค์การและ
ขอบข่ายงานเฉพาะขององค์การหรือที่ ทาให้ องค์ก ารแตกต่างจากองค์การอื่น สาหรับจุดหมายเป็นเป้าหมายแห่ง
อนาคต หรือผลลัพธ์สุดท้ายที่ องค์การต้องการให้บรรลุผล ขณะเดียวกันแผนงานหมายถึงวิถีทางที่จะก่อให้เกิดการ
กระทาเพื่อให้ บรรลุผ ลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับองค์การสอดคล้องกับทฤษฎีของ Bartol (Kathryn M., &
Martin, David C. 1997, p. 6 ; อ้างอิง ในบุญฤทธิ์ พูลสวัสดิ์ , 2554, หน้า 124) ที่ไ ด้ก ล่าวว่า กระบวนการที่ทาให้
เป้าหมายขององค์กรประสบผลสาเร็จได้ โดยการวางแผน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ หยดฟ้า ราชมณี (2554, หน้า
106-107) ได้ทาการวิจัย เรื่อง การดาเนินการวางแผนกลยุทธิ์ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในภาคใต้ ผลการวิจัย
พบว่า การดาเนินการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในภาคใต้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีระดับมากที่สุด คือ การกาหนดกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยเน้น
การเพิ่ม ขยาย ปรับปรุงเป้าหมาย หรือพัฒนาการดาเนินงานของโรงเรียน และการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต้น
สัง กั ด โดยเชิญผู้เ ชี่ยวชาญที่มีความรู้ มีประสบการณ์ใ นการก าหนดกลยุทธ์เ ป็นวิทยากรให้ความรู้ คาแนะนาแก่
คณะทางาน และประเด็นที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การทบทวนตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ ของสถานภาพและทิศทางของ
โรงเรียนที่กาหนดไว้ก่อนกาหนดกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ ของโรงเรียน คือ กลยุทธ์ระดับองค์กรกลยุทธ์ระดับแผนงาน กล
ยุทธ์ร ะดับโครงการ จัดทากรอบแผนกลยุทธ์ ที่มีจุดมุ่ง หมายให้เ กิดผลต่อนัก เรียนและผลสัม ฤทธิ์ทางการศึก ษา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อนของโรงเรียน และนามาสร้างกลยุทธ์ จัดให้คณะทางาน
ไปศึ ก ษาเอกสาร คู่มื อ อบรม ดู ง าน ที่ เ กี่ ยวข้ องกั บการก าหนดกลยุ ทธ์ พิจ ารณาตรวจสอบประเด็น ต่าง ๆ ที่ มี
ความสาคัญต่อการดาเนินงานของโรงเรียน ตามลาดับ
1.3 ประสิทธิผลด้านการประสานงาน
ผู้ต อบแบบสอบถามมีค วามความคิ ด เห็ นต่ อ ประสิ ทธิ ผ ลด้ า นการประสานงานตามบทบาทหน้ า ที่ ข อง
นักวิชาการศึกษาอยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะนักวิชาการศึกษา มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ เกี่ยวกับ
การประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามที่กาหนด การชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ปัจจัยที่ต้องคานึงถึง และสามารถนาไปใช้วัด
ประสิทธิผลขององค์การในทางปฏิบัติ อีกทั้งโครงสร้างงานกระบวนการทางานที่ได้จัดไว้เป็นระเบียบ ชัดเจน และ
รัดกุม สอดคล้องกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2558) ที่ได้กาหนดมาตรฐานตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ว่ามีหน้าที่
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และความรับผิดชอบหลัก คือการประสานงาน เช่น ประสานการทางานร่วมกั น ทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
หน่วยงาน เพื่อให้เ กิดความร่ วมมือและผลสัม ฤทธิ์ ตามที่ก าหนดไว้ และชี้แจงและให้ร ายละเอียดเกี่ ยวกั บข้อมู ล
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย สอดคล้องกับสอดคล้องกับ ศิริ ถีอาสนา (2557, หน้า 8) ที่ได้กล่าวว่าการประสานงาน (Coordinating)
เป็นกิจกรรมของกลุ่มตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมมือกันจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อได้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ใช้
ทั้งศาสตร์และศิลป์จัดการกระบวนการบริหารหรือหน้าที่การบริหาร ซึ่ง ประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การจัด
องค์การ (Organizing)การจัดคณะทางาน (Staffing) การอานวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การ
รายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภิญญา ทนุวงษ์ (2555 : 77) ที่
ได้ทาการวิจัย เรื่อง องค์ประกอบในการประสานงานที่มีต่อประสิทธิภาพ ในการทางานของพนักงานฝ่ายประกัน
คุณภาพ องค์การเภสัชกรรม ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบในการประสานงานด้านความสะดวกในการสื่อสารเพื่อ
เชื่อมโยงงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการประสานงานกันในระดับแผนกด้วยกันทัง้ ภายในและภายนอก
1.4 ประสิทธิผลด้านการบริการ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความความคิดเห็นต่อประสิทธิผลด้านการบริการตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการ
ศึกษาอยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะนักวิชาการศึกษา มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดบริการ
ส่งเสริมการศึกษา สอดคล้องกับสานักงาน ก.พ. (2556) ที่ได้กาหนดหน้าที่ของนักวิชาการศึกษาด้านการบริการ ดังนี้
จัดบริก ารส่ง เสริม การศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ และแหล่ง เรียนรู้ เพื่อให้ก ารบริการความรู้และบริก ารทางด้าน
การศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึ ง ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้คาแนะนา
ปรึกษาเบือ้ งต้นแก่ผู้รับบริการ ดาเนินการจัดการประชุมอบรมและสัมมนา เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ
เพื่อส่ง เสริม ความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึก ษาและแนวทางการเลือกอาชีพที่เ หมาะสมกั บบุคคลทั่ วไป
เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดทาวารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอื่น ๆ
เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ และจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นทางสถิติ เพื่อให้สอดคล้อง
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ นิรมล ชาสงวน (2558, หน้า 118) ได้ทาการวิจัย
เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุม ชนของสถานศึกษา ในสัง กัดเทศบาลเมืองนครพนม จัง หวัดนครพนม
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุม ชนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
ด้านการส่งเสริมให้มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อประสิทธิ ผลการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของนักวิชาการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
2.1 จาแนกตามประสบการณ์การทางาน โดยการใช้การทดสอบค่า F-test (One-way ANOVA)) เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ประสบการณ์ในการทางานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชมมณี ศิลานุกิจ (2559, หน้า 110) ได้ทาการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผ ลการบริหารจัดการบุคลากรของ
สถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน พิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 และประสิทธิผลการบริหารจัดการบุคลากรของสถานศึกษา ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกันโดย
ภาพรวมและรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกั บผลงานวิจัยของ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เบญจวรรณ นูขุนทด (2559, หน้า 172-173) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของ
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นัก วิ ช าการศึ ก ษา สั ง กั ด กรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด นครราชสี ม า ผลการวิ จั ย พบว่ า พฤติ
กรรมการบริหารงานของนักวิชาการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดั บมากทุกด้าน เมื่อจาแนกตามประสบการณ์ พบว่า
มีความแตกต่างกัน
2.2 จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา โดยการใช้การทดสอบค่า F-test (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ด้านการปฏิบัติ การ, ด้านการวางแผน และด้านการประสานงาน ผู้ต อบแบบสอบถามที่มีวุฒิ ก ารศึก ษาที่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประจวบ
แจ้โพธิ์ (2557, หน้า 89) ได้ศกึ ษาความคิดเห็นของครูต่อบทบาทผู้บริหารในการพัฒนาการทางานเป็นทีม ของครูใน
โรงเรียน สานักงานเขตบึงกุ่ม สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทางาน
ที่แตกต่างกัน มีความเห็นต่อบทบาทผู้บริหารใน การพัฒนาการทางานเป็นทีมในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
และด้านการบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ร ะดับ .05 ผลการเปรียบเทียบแสดงความแตกต่างรายคู่ (Scheffe) ของความคิดเห็นของบุคลากรทาง
การศึกษาต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา จะเห็นได้ว่าระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี มีทัศนะแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เบญจวรรณ นูขุนทด (2559, หน้า 172-173)
ได้ ศึก ษาพฤติ กรรมการบริ ห ารงานของนั ก วิช าการศึ ก ษา สั ง กั ดกรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น จั ง หวั ด
นครราชสีมา ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการบริหารงานของนักวิชาการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน
เมื่อจาแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า นักวิชาการศึกษาที่มีวุฒกิ ารศึกษาสูงกว่าปริญญาโท มีความคิดเห็นแตกต่างจาก
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ โพธิ์ทอง (2559, หน้า บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัย
เรื่อง ประสิท ธิผ ลในการปฏิ บัติง านของพนั กงานเทศบาล ตาบลบางพู น อาเภอเมือ งปทุม ธานี จัง หวัดปทุ ม ธานี
ผลการวิจัย พบว่า ระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบล บางพูน จาแนกตามระดับการศึกษา
พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลบางพูน โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลบางพูน จาแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบว่าพนักงานที่มีระยะเวลา
การปฏิบัติงาน ต่างกันมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลบางพูน อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

กิตติกรรมประกาศ
วิท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ สาเร็จ ลงได้ ด้ว ยความกรุ ณ าและความช่ วยเหลื อ เป็น อย่า งดียิ่ ง จากอาจารย์ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน กั นมา อาจารย์ ที่ป รึก ษาที่ ไ ด้ก รุณ าแนะน าติด ตามและตรวจแก้ ไ ขข้ อบกพร่ องต่ าง ๆ
ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมาตั้ ง แต่ต้น จนสาเร็จเรีย บร้อย ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระ คุณ เป็น อย่างสู ง และขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
ขอกราบขอบพระคุณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 1-4 ที่ใ ห้ความอนุเ คราะห์
ข้อมูล ตลอดถึงผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้กรุณาเป็นผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ นอกจากนี้ผู้ศึกษา
ต้องขอขอบพระคุณ คณะผู้เ ชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง นายจรัญ แจ้ง มณี
ผู้อานวยการlสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และ ดร.นรินทร์ ชมชื่น ศึกษานิเทศก์ชานาญ
การพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ที่ได้กรุณาตรวจแก้ไขและปรับปรุงแบบสอบถามให้ดีขึน้
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ขอขอบพระคุณเพื่อน ๆ นิสติ การศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขต
เชียงราย รุ่นที่ 8 ทุกคน ตลอดจนครอบครัว ที่ให้การอนุเคราะห์ สนับสนุน และเป็นกาลังใจในการจัดทาการศึก ษา
อิสระในครั้งนี้ จนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้ศึกษาค้นคว้ารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง จึงขอประกาศคุณูปการแด่บุคคล
ดังกล่าว ให้ปรากฏไว้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระเล่มนีด้ ้วยความขอบพระคุณ
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ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
สหวิทยาเขตริมกก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
Creative and Productive Leadership of School Administrators, Rim Kok
Consortium, Secondary Education Service Area Office 36
ศุภธิดา ธรรมสุทธิวัฒน์1* และ สุนทร คล้ายอ่า2
Supathida Thamsutiwat1* and Sunthon Khlai um2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู 2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู จาแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด และประสบการณ์ในการทางาน 3) เพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา คือ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริมกก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จานวน
237 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ (f) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)การ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t-Test) และ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-Test) พบว่า ภาวะผู้นาเชิง
สร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใ นระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่ 1 ด้านคุณ ลัก ษณะของผู้นาเชิง
สร้างสรรค์และผลิตภาพ รองลงมา คือ ด้านที่ 2 ด้านกระบวนการของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ และด้านที่ 3
ด้านผลงานของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพมีค่ าเฉลี่ยต่าสุด เมื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิต
ภาพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู พบว่า ครูที่มีเพศแตกต่างกันและครูที่มีอายุแตกต่างกันโดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึก ษาแตกต่างกันอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และครูที่มีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึก ษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05
สาหรับครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สาหรับแนวทางการพัฒนา
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู พบว่า ควรจะพัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์โดยการนาประสบการณ์เดิมให้เป็นแนวคิดใหม่ ๆ ที่มีความสาคัญและมุ่ง เกิดการพัฒนา ควร
พัฒนาการมีสว่ นร่วมกับครูและบุคลากรในการกาหนดเป้าหมายและทิศทางของสถานศึกษา และควรพัฒนาผลงานที่
สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของตนเองต่อองค์กร
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คาสาคัญ: ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract
The purpose of this research was to studies 1 ) To study creative and productive leadership of school
administrators as perceived by teachers, 2) To compare creative and productive leadership of school administrators
as perceived by teachers by gender, age, highest educational level and work experience 3) To study the guidelines
for developing creative and productive leadership of school administrators according to the opinions of teachers.
The sample group used in the study was secondary school teacher, Rok Kok consortium, Secondary educational
service area office 3 6 . They were 2 3 7 people. The statistics used in the study were frequency, percentage,
mean, standard deviation, t-Test and F-Test. The results illustrated as follows. Creative and productive leadership
of school administrators as perceived by teachers in the overall facter were at a high level. When considering each
aspect Found that it is at a high level in all aspects. With the highest average aspect, which is the aspect 1 ) of
the characteristics of creative and productive leadership. Followed by the second aspect of procedures of creative
and productive leadership. And the third aspect of resultants of creative and productive leadership has the lowest
mean. When comparing creative and productive leadership of school administrators according to the opinions of
teachers found that, Males and females had different opinions with statistical significance at .01 level, Different
age groups There are different opinions with statistically significant significance at .01 level, Teachers with the
highest level of education have not different opinions, and Teachers with different work experience have different
levels opinions with statistically significant significance at .01 level. The guidelines for the development of creative
and productive leadership of school administrators found that, To develop creative skills by applying the same
experience as new ideas that are important and aimed at developing, To develop participation with teachers and
personnel in determining the goals and directions of the educational institutions, and Developing works that reflect
their creativity to the organization.
Keywords: creative and productive leadership, leadership of school administrators

บทนา
การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอก จากการปฏิวัติ ดิจิทัล (Digital
Revolution) การเปลี่ ย นแปลงสู่ อุ ต สาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) เป้ า หมายการพั ฒ นาแห่ ง
สหั ส วรรษ 2558 (Millennium Development Goals: MDGs 2030) เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ขององค์ ก าร
สหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development Goals: SDGs 2030) และความต้องการกาลังคนที่มีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 และปัจจัยภายใน ประเทศ จากนโยบายการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560–2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) และวิกฤตสังคมสูงวัย
ล้วนมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560–2579, 2560) การเตรียมกาลังคนของคนหลายศาสตร์ที่สามารถทางานร่วมกันได้ ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่การศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน เตรียมความรู้ ทักษะพืน้ ฐานในวงกว้าง ให้สามารถเรียนรู้ต่อยอดไปสู่กาลังคนที่มีศาสตร์และทักษะติดตัว
(เฉลิมชัย มนูเศวต, 2560) ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนหรือเด็กและ
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เยาวชนในความรับผิดชอบมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา (พิณสุดา สิ ริธรังศรี,
2560) ปัญหาสาคัญที่ควรได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา คือ การสร้างผู้นาการศึกษาระดับมืออาชีพที่ตระหนักถึง
การปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งควรได้รับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ทั้งด้านวิธกี ารและเป้าหมาย (ธีระ รุญ
เจริญ, 2550) ทุกวงการต้องมีผู้นา มิฉะนั้นจะเคลื่อนไปสู่เป้าหมายร่วมกันโดยพร้อมเพรียงได้ยาก (วิษณุ เครืองาม,
2557) ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์จึงเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อสถานศึกษา เมื่อกล่าวถึงความสาเร็จและความก้าวหน้า
ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ๆ การริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ การบุกเบิกความรู้ใ หม่ ก็จะพบว่าปัจจัยที่
อยู่เ บื้องหลัง ความสาเร็จ คื อ บทบาทภาวะผู้น าและความสามารถในการจัดการของผู้บริหารสถานศึ ก ษานั้น ๆ
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) เพื่อให้การศึกษาของเราเป็นไปในทิศทางที่มีคุณค่าต่อตัวผู้เรียน ต่อสังคม
ในทางสร้างสรรค์มากยิ่ง ขึ้น และเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้ดารงอยู่ในภาวะสัง คมโลกที่แข่งขันอย่าง
รุนแรงเช่นในปัจจุบัน เราจึงควรจะเปลี่ยนกระแสการศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ก่อให้เกิด
รูปธรรมในการศึกษา ก่อให้เกิดผลผลิตขึน้ ในวงการศึกษา แล้วให้ผลผลิตนั้นเป็นผลผลิตในทางสร้างสรรค์ (Creative)
เป็นผลผลิตใหม่ ๆ ที่เกิดจากความคิด สติปัญญา วิธีการของการศึกษานั้น ๆ เราต้องสร้างคนของเราให้มีลักษณะคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดผลิตภาพ และคิดรับผิดชอบ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2560)

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู (2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิง สร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารศึก ษาตามความ
คิดเห็นของครู จาแนกตาม เพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด และประสบการณ์ในการทางาน (3) เพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้ง นี้ ผู้วิจัยมุ่ง ศึกษาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริม กก สานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษามัธยมศึก ษา เขต 36 โดย
กาหนดขอบเขตการวิจัยตามกรอบแนวคิดภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (Creative & Productive Leadership)
โดยได้วเิ คราะห์องค์ประกอบของคุณลักษณะ กระบวนการ และผลงานของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพไว้ 3 ด้าน
12 ด้านย่อย ของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2560)
สมมติฐานการวิจัย (1) ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู ที่มี เ พศแตกต่ างกั น มี ความคิ ด เห็ นต่ อ ภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ างสรรค์ และผลิ ตภาพแตกต่ า งกั น (2) ภาวะผู้ น าเชิ ง
สร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพแตกต่างกัน (3) ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูที่มีวุฒิการศึกษาสูง สุดแตกต่างกั น มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิง สร้างสรรค์และผลิตภาพ
แตกต่ า งกั น (4) ภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ แ ละผลิ ต ภาพของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ขอ งครู ที่ มี
ประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพแตกต่างกัน
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ตัวแปรต้น
1. เพศ
2. อายุ

ตัวแปรตาม
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษา
1. ด้านคุณลักษณะของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (Characteristics)

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด

1.1 มีความคิดวิจารณญาณ (Critical Mind)

4. ประสบการณ์ในการ

1.2 มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Mind)

ทางาน

1.3 มีความสามารถในการสร้างงาน (Productive Mind)
1.4 มีความรับผิดชอบ (Responsible Mind)
2. ด้านกระบวนการของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (Procedures)
2.1 วิเคราะห์เป้าหมายทิศทางอย่างชัดเจน (Critical Aiming)
2.2 กาหนดแนวคิดใหม่เพื่อองค์กรได้ชัดเจน (Setting Creativity)
2.3 มีผลงานที่เป็นรูปธรรม เห็นผล (Product Emphasizing)
2.4 รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม (Maintaining Responsibility)
3. ผลงานของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (Resultants)
3.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมได้อย่างชัดเจน (Situation Analysis)
3.2 เสนอแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ (Innovation Ideas)
3.3 มีผลงานสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ (New Product)
3.4 มีผลงานสะท้อนความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม (Social Responsibility)

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เ ป็นการวิจัยมุ่งศึกษาภาวะผู้นาเชิง สร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึก ษาโรงเรียน
มัธยมศึก ษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูโ รงเรียน
มัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริมกก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จานวน 11 โรงเรียน จานวน 578
คน โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสมการคานวณการกาหนดกลุ่ม ตัวอย่างของ Taro Yamane ได้กลุ่ม ตัวอย่าง
จานวน 237 คน และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้วธิ กี ารสุ่มเป็นระดับชั้นอย่าง
เป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
คานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) แล้วคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่
0.5 ขึ้นไป ทดลองใช้ (Try out) กับ ครูโ รงเรี ยนแม่ จันวิท ยาคม สหวิ ทยาเขตสุ ดถิ่นไทย สั ง กั ดส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 จ านวน 30 คน ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ น ามาวิ เ คราะห์ห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น ( Reliability) ของ
แบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 ดาเนินการเก็บข้อมูลได้แบบสอบถามคืน
มา 237 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 นาแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติ
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ผลการศึกษา
ผลการวิจัย ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยา
เขตริมกก สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีดังนี้
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริมกก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 ตามความคิดเห็นของครู
องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
N = 237
ระดับ
𝐗
S.D. ความคิดเห็น
1. ด้านคุณลักษณะของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (Characteristics)
4.03 0.60
มาก
1.1 มีความคิดวิจารณญาณ (Critical Mind)
4.05 0.57
มาก
1.2 มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Mind)
4.02 0.82
มาก
1.3 มีความสามารถในการทางาน (Productive Mind)
3.98 0.64
มาก
1.4 มีความรับผิดชอบ (Responsibility Mind)
4.10 0.67
มาก
2. ด้านกระบวนการของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (Procedures)
4.01 0.57
มาก
2.1 มีการวิเคราะห์เป้าหมายและทิศทางอย่างชัดเจน (Critical Aiming)
4.01 0.62
มาก
2.2 มีการกาหนดแนวคิดใหม่เพื่อองค์กรได้ชัดเจน (Setting Creativity)
3.95 0.58
มาก
2.3 มีผลงานเป็นรูปธรรม เห็นผล (Product Emphasizing)
3.98 0.60
มาก
2.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (Maintaining Responsibility) 4.11 0.65
มาก
3. ด้านผลงานของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (Resultants)
4.01 0.58
มาก
3.1 มีการวิเคราะห์สภาพ แวดล้อมได้อย่างแจ่มชัด (Situation Analysis) 4.02 0.61
มาก
3.2 มีการเสนอแนวคิดและวิธกี ารใหม่ ๆ (Innovative Ideas)
3.97 0.62
มาก
3.3 มีผลงานสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ (New Product / Works)
3.96 0.66
มาก
3.4 มีผลงานสะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
4.07 0.64
มาก
เฉลี่ยรวม
4.02 0.56
มาก
จากตาราง 1 ระดับภาวะผู้นาเชิง สร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึก ษาโรงเรียนมัธยมศึก ษา
สหวิทยาเขตริมกก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.02) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คื อ ด้ า นที่ 1 ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ แ ละผลิ ต ภาพ ( X = 4.03) รองลงมา คื อ ด้ า นที่ 2 ด้ า น
กระบวนการของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (X= 4.01) และด้านที่ 3 ด้านผลงานของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิต
ภาพ (X = 4.01) มีค่าเฉลี่ยต่าสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่า
ด้านย่อยของด้านที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพพ พบว่า ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
และผลิตภาพอยู่ในระดับมากทุกด้านย่อย ด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.4 มีความรับผิดชอบ (X = 4.10) รองลงมา
คือ 1.1 มีความคิดวิจารณญาณ (X = 4.05) และ 1.2 มีความคิดสร้างสรรค์ ตามลาดับ ส่วนด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือ 1.3 มีความสามารถในการทางาน (X = 3.98) ด้านย่อยของด้านที่ 2 ด้านกระบวนการของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และ
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ผลิตภาพ พบว่า ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพอยู่ในระดับมากทุกด้านย่อย ด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 2.4
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (X = 4.11) รองลงมา คือ 2.1 มีการวิเคราะห์เป้าหมายและทิศทางอย่างชัดเจน ( X
= 4.01) และ 2.3 มีผลงานเป็นรูปธรรม เห็นผล ( X = 3.98) ตามลาดับ ส่วนด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ 2.2 มีการ
กาหนดแนวคิดใหม่เพื่อองค์กรได้ชัดเจน (X = 3.95) ด้านย่อยของด้านที่ 3 ด้านผลงานของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิต
ภาพ พบว่า ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพอยู่ในระดับมากทุ กด้านย่อย ด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.4 มี
ผลงานสะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคม (X = 4.07) รองลงมา คือ 3.1 มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมได้อย่างแจ่มชัด
(X = 4.02) และ 3.2 มีผลงานสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ ( X = 4.02) ตามลาดับ ส่วนด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คื อ
3.3 มีผลงานสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ (X = 3.96)
ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์แ ละผลิตภาพของผู้บริห ารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริมกก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตามความคิดเห็น
ของครู จาแนกตามเพศ
𝐗
องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ เพศ
N
S.D.
t
Sig.
1. ด้านคุณลักษณะของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
ชาย 77 4.23 0.05 4.02** .00
(Characteristics)
หญิง 160 3.94 0.05
2. ด้านกระบวนการของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ชาย 77 4.16 0.51 2.76** .01
(Procedures)
หญิง 160 3.94 0.59
3. ด้านผลงานของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
ชาย 77 4.21 0.49 4.08** .00
(Resultants)
หญิง 160 3.91 0.60
เฉลี่ยรวม
ชาย 77 4.20 0.47 3.82** .01
หญิง 160 3.93 0.58
หมายเหตุ: **แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตาราง 2 พบว่า การเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิง สร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริมกก สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จาแนก
ตามเพศ โดยภาพรวมเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน
เมื่อพิจ ารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้ านที่ 1 ด้านคุณ ลัก ษณะของผู้นาเชิ ง สร้า งสรรค์ และผลิ ตภาพ ด้านที่ 2 ด้า น
กระบวนการของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ และด้านที่ 3 ด้านผลงานของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ เพศ
ชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
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ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิต
ภาพของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา สหวิ ท ยาเขตริ ม กก ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามอายุ
องค์ประกอบ
แหล่งความ
SS
df
MS
F
Sig.
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
แปรปรวน
1. ด้านคุณลักษณะของผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างกลุ่ม
3.62
3
1.21
3.48* .02
และผลิตภาพ
ภายในกลุ่ม
80.94 233 0.35
(Characteristics)
รวม
84.56 236
2. ด้านกระบวนการของผู้นาเชิง
ระหว่างกลุ่ม
3.50
3
1.17
3.67*
.01
สร้างสรรค์และผลิตภาพ
ภายในกลุ่ม
74.10 233 0.32
(Procedures)
รวม
77.60 236
3. ด้านผลงานของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และ ระหว่างกลุ่ม
5.51
3
1.84 5.78** .00
ผลิตภาพ
ภายในกลุ่ม
74.02 233 0.32
(Resultants)
รวม
79.53 236
ระหว่างกลุ่ม
3.99
3
1.33 4.40** .00
เฉลี่ยรวม
ภายในกลุ่ม 70.29 233 0.30
รวม
74.27 236
หมายเหตุ: *แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
**แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริมกก สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จาแนกตาม
อายุ โดยภาพรวมกลุ่มอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันทุกองค์ประกอบทุกด้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ และด้านที่
2 ด้านกระบวนการของผู้นาเชิง สร้างสรรค์และผลิตภาพ กลุ่ม อายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านที่ 3 ด้านผลงานของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ กลุ่มอายุแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้วิจัยจึงทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่โดยวิธีของ Scheffe’ พบว่า ทั้งในภาพรวม มีจานวน 1 คู่ คือ กลุ่มที่มีอายุ 21-30 ปี กับ กลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี
มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
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ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิต
ภาพของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา สหวิ ท ยาเขตริ ม กก ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
องค์ประกอบ
แหล่งความ
SS
df
MS
F
Sig.
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
แปรปรวน
1. ด้านคุณลักษณะของผู้นาเชิง
ระหว่างกลุ่ม
0.27
2
0.13
0.37 .69
สร้างสรรค์และผลิตภาพ
ภายในกลุ่ม
84.30
234
0.36
(Characteristics)
รวม
84.56
236
2. ด้านกระบวนการของผู้นาเชิง
ระหว่างกลุ่ม
0.09
2
0.04
0.13 .88
สร้างสรรค์และผลิตภาพ
ภายในกลุ่ม
77.51
234
0.33
(Procedures)
รวม
77.60
236
3. ด้านผลงานของผู้นาเชิงสร้างสรรค์
ระหว่างกลุ่ม
0.14
2
0.07
0.21
.81
และผลิตภาพ
ภายในกลุ่ม
79.39
234
0.34
(Resultants)
รวม
79.53
236
ระหว่างกลุ่ม
0.14
2
0.07 0.22 .80
เฉลี่ยรวม
ภายในกลุ่ม
74.13
234
0.32
รวม
74.27
236
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริมกก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 จาแนกคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด พบว่า โดยภาพรวมคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิต
ภาพของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา สหวิ ท ยาเขตริ ม กก ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน
องค์ประกอบภาวะผู้นา
แหล่งความ
SS
df
MS
F
Sig.
เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
แปรปรวน
1. ด้านคุณลักษณะของผู้นาเชิงสร้างสรรค์
ระหว่างกลุ่ม
2.57
4
0.64
1.82
.13
และผลิตภาพ (Characteristics)
ภายในกลุ่ม
81.99 232
0.35
รวม
84.56 236
2. ด้านกระบวนการของผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างกลุ่ม
4.48
4
1.12
3.55* .01
และผลิตภาพ (Procedures)
ภายในกลุ่ม
73.13 232
0.32
รวม
77.60 236
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ตาราง 5 (ต่อ)
องค์ประกอบภาวะผู้นา
เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
3. ด้านผลงานของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และ
ผลิตภาพ (Resultants)

แหล่งความ
SS
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
5.50
ภายในกลุ่ม
74.04
รวม
79.53
ระหว่างกลุ่ม
3.99
เฉลี่ยรวม
ภายในกลุ่ม
70.28
รวม
74.27
หมายเหตุ: *แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
**แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

df

MS

F

Sig.

4
232
236
4
232
236

1.37
0.32

4.30**

.00

1.00
0.30

3.29*

.01

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริมกก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จาแนกตามประสบการณ์การทางาน พบว่า โดยภาพรวมประสบการณ์การทางานแตกต่ างกันมี
ความคิด เห็น แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้า น พบว่ า ด้าน ที่ 2 ด้า น
กระบวนการของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ มีความคิดเห็นแตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านที่ 3 ด้านผลงานของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ส่วนด้านที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงทาการ
ทดสอบความแตกต่า งของค่ าเฉลี่ ย เป็ นรายคู่ โ ดยวิธี ของ Scheffe’ พบว่ า ในภาพรวมมี จานวน 1 คู่ คื อ กลุ่ม ที่ มี
ประสบการณ์การทางาน 1-5 ปี กับ กลุ่มที่มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

สรุปผลและอภิปรายผล
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สห
วิทยาเขตริมกก สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่ า ภาวะผู้นาเชิง สร้า งสรรค์แ ละผลิตภาพอยู่ใ นระดับ มากทุก ด้ า น โดยด้านที่มีค่ าเฉลี่ยสู ง สุด คือ ด้า น
คุณ ลัก ษณะของผู้นาเชิง สร้างสรรค์แ ละผลิ ตภาพ (Characteristics) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการของผู้ นาเชิ ง
สร้างสรรค์และผลิตภาพ (Procedures) และด้านผลงานของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (Resultants) มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด ที่ปรากฏผลเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ตามแนวคิดของ ธีระ รุญเจริญ (2553) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษาจาต้องมีภาวะผู้นาที่ดีและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต เช่นเดียวกับ ไพฑูรย์
สินลารัตน์ (2554) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารการศึกษาจะต้องมีการนาองค์กรสู่ความสาเร็จ ทั้งด้านผลผลิตและผลสัมฤทธิ์
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มณฑา ศิริวงษ์ (2559) ได้ศึกษาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู อาเภอองครักษ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ผลการวิจัยพบว่า ภาวะ
ผู้นาของผู้บริ หารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับ กาญจนา ศิลา (2556) ได้ศึกษาภาวะผู้นาเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตบางเขน ผลการศึกษาพบว่า
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ภาวะผู้นาเชิง สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึก ษา ตามความคิดเห็นของครูโ ดยรวมและรายด้านอยู่ใ นระดับมาก
เช่นเดียวกั นกั บ จารินี สิกุ ลจ้อ ย (2556) ได้ศึก ษาภาวะผู้นาเชิง สร้า งสรรค์ของผู้บ ริหารสถานศึ ก ษาที่ส่ง ผลต่ อ
บรรยากาศของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะ
ผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก
ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิง สร้างสรรค์แ ละผลิตภาพของผู้บริหารศึก ษาตามความคิดเห็น ของครู
จาแนกตามเพศ พบว่า ครู เ พศชายและครู เพศหญิง มีความคิดเห็น ต่อภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ โดย
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน ที่ปรากฏผลเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ตามแนวคิด KAGAN (อ้างถึงในปราณี
เดชวิทยาพร, 2533) กล่าวว่า บทบาททางเพศ จะอยู่บนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิง ความ
เป็นเพศชายและหญิงเป็นสิ่งที่แสดงอยู่ในปรากฏการณ์ 3 ประการ คือ แสดงอยู่ในลักษณะแห่งกายภาพที่ตดิ อยู่กับตัว
บุคคล แสดงอยู่ในพฤติกรรมภายนอกที่เห็นได้ชัดเจน และแสดงอยู่ภายในใจ เช่นเดียวกับสานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู จาแนกตามอายุ พบว่า ครูกลุ่มอายุแตกต่างกันในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้นาเชิง สร้างสรรค์และผลิตภาพแตกต่างกัน และผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิง สร้างสรรค์และผลิตภาพของ
ผู้บริห ารสถานศึก ษาศึก ษาตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามประสบการณ์ใ นการทางาน พบว่า ครู ก ลุ่ม ที่ มี
ประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกันในภาพรวมความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพแตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ 2 ด้านกระบวนการของผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ และ ด้านที่ 3 ด้าน
ผลงานของผู้นาเชิง สร้างสรรค์และผลิตภาพ มีความคิ ดเห็นแตกต่างกัน ส่วนด้านที่ 1 ด้านคุณ ลักษณะของผู้นาเชิง
สร้างสรรค์และผลิตภาพ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบของอายุและประสบการณ์การทางานของครู
ในภาพรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั้น สะท้อนให้เห็นว่าทั้งสองปัจจัยนีส้ อดคล้องกัน อายุที่มีมากขึ้นส่งผลต่อการมี
ประสบการณ์การทางานที่มากขึ้นเป็นลาดับ ส่งผลต่อความคิดเห็นที่มีต่อภาวะผู้นาแตกต่างกัน การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์นั้ นต้องอาศัย ความคิดเห็ นที่แตกต่างและประสบการณ์ก ารทางานที่ สะสมมาพอสมควร เพื่ อพัฒนา
ความคิดและสร้างผลงานใหม่ ๆ ที่มีความแตกต่าง ปรากฏผลเช่นนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ตามแนวคิด ไพฑูรย์ สินลารัตน์
(2554) กล่าวว่า โลกและสังคมได้เปลี่ยนไปแล้ว เรามีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนกระแสของการศึกษาใหม่ เพื่อให้
การศึกษาเป็นเครื่องมือของการสร้าง และสร้างอย่างสร้างสรรค์ก่อให้เกิดผลผลิตในทางสร้างสรรค์เป็นผลผลิตใหม่ ๆ
ที่เกิดจากความคิด สติปัญญาผู้บริหารการศึกษา เช่นเดียวกับ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2555) กล่าวว่า
ด้านสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารเชิงสร้างสรรค์ เช่น วัฒนธรรมผู้ใหญ่ผู้น้อย การเกรงอกเกรงใจ และ
เช่นเดียวกับ สุพัตรา สุภาพ (2536) กล่าวว่า สถานภาพเป็นตาแหน่งที่ได้จากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม เป็นสิทธิและ
หน้าที่ทั้งหมดที่บุคคลมีอยู่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นและสังคมส่วนรวม สถานภาพจะกาหนดว่าบุคคลนั้นมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่างไร มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรในสังคม สถานภาพเป็นสิ่งเฉพาะบุคคลทาให้บุคคลนั้นแตกต่ างจากผู้อื่น
และมีอะไรเป็นเครื่องหมายของตนเอง ซึ่ง ผลการวิจัยไม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ โชติภพ คัมภีร์พงศ์ (2560) ได้
ศึก ษาภาวะผู้นาเชิง สร้ างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึก ษาในอาเภอปากเกร็ด สัง กั ดสานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษานนนทบุรี เขต 2 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษพล อัมระนันท์
(2558) ได้ ศึก ษาถึง ภาวะผู้น าเชิ ง สร้า งสรรค์ข องผู้บ ริห ารสถานศึ ก ษาในอ าเภอแม่ วัง ก์ สั ง กั ดส านั ก งานเขตพื้ น
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีระดับความคิดเห็นโดยรวมไม่ต่างกัน กลุ่ม
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อายุต่างกันมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ประสบการณ์การปฏิบัติงานต่างกัน มีระดับความคิดเห็นโดย
ภาพรวมไม่ตา่ งกัน
การเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู จาแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุด แตกต่างกันในภาพรวมและรายด้านทุกด้านมี
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จะเห็นได้ว่า
ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกัน หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูง ขึ้นไม่มีผ ลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิง
สร้างสรรค์และผลิตภาพ แต่ เพศ อายุ และประสบการณ์ในการทางานที่แตกต่างกันทาให้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะ
ผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพที่แตกต่างกัน ที่ปรากฏผลเช่นนีอ้ าจเป็นเพราะว่า สมบัติ นพรัก (2561) การเปลี่ยน
กระบวนทัศน์และการปฏิวัติอุตสาหกรรมในโลกทาให้คนต้องมีทักษะและคุณลักษณะที่ต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้อง
กับภาวะปกติใหม่ ส่งผลให้อุดมศึกษาและระบบการศึกษาของไทยต้องพลิกโฉมให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
เช่นเดียวกับ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2560) กล่าวว่า เราจึงควรจะเปลี่ยนกระแสการศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิด
ผลในทางปฏิบัติ ก่อให้เกิดรูปธรรมในการศึกษา ก่อให้เกิดผลผลิตขึ้นในวงการศึกษา แล้วให้ผลผลิตนั้นเป็นผลผลิต
ในทางสร้างสรรค์ (Creative) เป็นผลผลิตใหม่ ๆ ที่เกิดจากความคิด สติปัญญา วิธีการของการศึกษานั้น ๆ เราต้อง
สร้างคนของเราให้มีลักษณะคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดผลิตภาพ และคิดรับผิดชอบ
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
พบว่า ควรจะพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยการนาประสบการณ์เดิมให้เป็นแนวคิดใหม่ ๆ ที่มีความสาคัญและ
มุ่งเกิดการพัฒนา ควรพัฒนาการมีส่วนร่วมกับครูและบุคลากรในการกาหนดเป้าหมายและทิศทางของสถานศึกษา
และควรพัฒนาผลงานที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของตนเองต่อองค์กร
ข้อเสนอแนะทั่ วไป 1) ด้านคุณ ลัก ษณะของผู้นาเชิง สร้างสรรค์ และผลิต ภาพ (Characteristics) ผู้บ ริหาร
สถานศึ ก ษาควรพั ฒนาความสามารถในการทางาน 2) ด้า นกระบวนการของผู้น าเชิ ง สร้า งสรรค์ และผลิต ภาพ
(Procedures) ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาการกาหนดแนวคิดใหม่เพื่อองค์กรได้ชัดเจน 3) ด้านผลงานของผู้นาเชิง
สร้างสรรค์และผลิตภาพ (Resultants) ) ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาผลงานสะท้อนความคิดสร้างสรรค์
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป 1) ควรศึกษาข้อจากัดและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
และผลิต ภาพของผู้ บริ หารสถานศึ กษาโรงเรีย นมั ธยมศึ ก ษา 2) ควรศึ ก ษาแนวทางการบริห ารสถานศึ ก ษาเชิ ง
สร้างสรรค์และผลิตภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงและสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณายิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่า
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้วิจัยขอขอบคุณ ที่ได้กรุณ าให้คาปรึก ษา ให้คาแนะนา ตลอดจนตรวจแก้ไ ขข้อบกพร่อง ทาให้
การศึ ก ษาค้นคว้าด้ว ยตนเองฉบับนี้ ลุล่ว งด้ว ยดี ผู้ วิจัย ขอขอบพระคุณ คณบดีและคณาจารย์วิทยาลัย การศึก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกท่านที่ไ ด้ส่ง สอนและให้ความรู้ ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้เ ชี่ยวชาญทุก ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ ดร.ฉลองรัฐ เจริญศรี และนายมนต์ชัย ปาณธูป ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิท ยาเขตริมกก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ทุก
ท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือทาให้สามารถเก็บข้อมูลสาเร็จลุล่วงด้วยดี คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากงานวิจัยนี้ ผู้วิจัย
ขอมอบแด่ บุพการี คณาจารย์และครอบครัว
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สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
The State of Academic Administration of School Administrators Under
The Office of Pathumthani Primary Education Area 1
ศศิวิมล พัฒนาวัฒน์1* และ ธิดาวัลย์ อุ่นกอง2
Sasiwimon Phatthanawat1* and Thidawan Unkong2
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการ ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จานวน 327 คน
เครื่องมือที่ใ ช้ ใ นการวิจัย คื อ แบบสอบถามออนไลน์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ า 5 ระดับ สถิติที่ใ ช้ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับการดาเนินงานสูงสุด คือ ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น รองลงมาคือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านที่ต่าสุด คือ การ
แนะแนวการศึกษา
2. ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า ด้านที่มีปั ญหาและข้อเสนอแนะ ได้
แก่ ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปัญหาคือ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บระบบ
ประกันคุณภาพภานในสถานศึกษา กระบวนการเก็บงานการจัดทาไม่เป็นระบบ และขาดโครงสร้างสถานศึกษา เพื่อ
รองรับระบบประกันคุณ ภาพภายใน ข้อเสนอแนะ ควรมีก ารพัฒ นา อบรม ให้ความรู้กับครูเกี่ยวกั บระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ควรมีการจัดเก็บหลักฐาน เอกสารอย่างเป็นระบบ และควรปรับโครงสร้างและการบริหาร
ให้สอดคล้องต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ม ากขึ้น และด้านการแนะแนวการศึกษา ปัญหาคือ ขาดการสร้าง
เครือข่ายแนะแนวทางการศึกษา ขาดการจัดระบบการแนะแนวทางวิช าการ และวิช าชีพ ที่เ ชื่อมโยงกั บระบบดูแล
ช่วยเหลือนัก เรียน และขาดการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และผู้ปกครองในด้านการแนะแนวการศึก ษา
ข้อเสนอแนะ ควรมีการสร้างเครือข่ายการศึกษา ควรจัดระบบการแนะแนวทั้งสองด้าน คือ ทางวิชาการ และวิชาชีพ
กับผู้เรียน และควรมีการสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดา้ นการแนะแนว
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คาสาคัญ: การบริหารงานวิชาการ

Abstract
The purposes of this research were to study the state of academic administration of school administrators
and to study the problem and suggestion of academic administration of school administrators under the offices of
Phathumthani Primary Education Area 1.
The sample group consisted of 3 2 7 teachers at school, Phathumthani Primary Education Area 1 . The
research instrument was google form which was 5 leveled rating scale questionnaire. Data was analyzed using
percentage, mean and standard deviation. The findings of this study were as follows:
1 . The state of Academic Administration of School Administrators Under the offices of Phathumthani
Primary Education Area 1 in overall was rated at a high level, when considered in each aspects, it found out that
there were nine aspects rated at a high level. The highest level operation was School curriculum and local
curriculum development. Followed by the development of learning process and the lowest level operation was
Education guidance.
2. The problem and suggestion about academic administration of school administrators under the offices
of Phathumthani Primary Education Area 1. When considered individually, it was found that Which has problems
and suggestions include, The development of quality assurance systems in educational institutions was problems
and suggested that school without knowledge and understanding about quality assurance systems in educational
institutions. The process of collecting work, creating a system is not systematic. And the process of collecting work,
creating a system is not systematic. Suggestions should be a training to educate teachers about the quality
assurance system in the educational institution. There should be evidence storage. Systematic documentation And
should adjust the structure and management to be more consistent with the development of educational quality.
Education guidance problems were the lack of creating educational guidance networks. Lack of academic guidance
system and the profession that is linked to the student support system. And lack of coordination with external
agencies with parents in education guidance. Suggestions, First Should create an educational network. Second
Should provide guidance systems on both sides, academic and professional, with learners. And there should be
cooperation and exchange of experiences in guidance.
Keywords: academic administration of school

บทนา
การศึกษาของโลกกาลังก้าวเข้าสู่สังคมแห่งความรู้ เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยกระแส
โลกาภิวัตน์ไ ด้เ ข้ามามีอิทธิพลหลาย ๆ ประการในสังคม ไม่เ ว้นแต่ร ะบบการศึกษาที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพื่อก่อให้เกิดความทันสมัยในองค์ความรู้ และสอดคล้องต่อความต้องการผู้ศึกษาและยังมี
ส่วนช่วยดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาได้นาองค์ความรู้ไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ตอ่ ไป อย่างไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพ
มนุษย์มีหลายตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวแปรด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นในมิติของการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้อง
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กับความก้าวหน้าของโลกอย่างไม่หยุดยั้ง และกาลเวลาเปลี่ยนส่ง ผลให้ทุกอย่างรอบตัวต้องปรับตัวให้สอดรับการ
เปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับรูปแบบการศึกษาเล่าเรียน การบริหารและการจัดการศึก ษาของไทยในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึก ษา โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิก ารที่มีก ารปฏิรูป
โครงสร้างและระบบบริหารใหม่โดยการยุบรวมหน่วยงานทางการศึกษาเดิมแล้วแบ่งส่วนราชการใหม่เป็นการบริหาร
ราชการส่วนกลาง การบริหารราชการเขตพืน้ ที่การศึกษา และสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,2546, หน้า 74) มี
การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง การกระจายอานาจ
ดังกล่าวจะทาให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระในการบริหารจัดการเป็น ไปตามหลักการบริหารจัดการ ซึ่งจะ
เป็นการสร้างรากฐานและความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและ
สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ,2546,หน้า 5)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 มาตรา 55 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจวินัยอารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย การศึกษาทั้ง
ปวงต้องมุ่ง พัฒนาผู้เรียนให้เ ป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สัง คม และประเทศชาติ และพระราชบัญญัติก ารศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 4 “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้
เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม
การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การ
เรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาคนตลอดชีวิต ซึ่ง
ถือเป็นเรื่องของคนทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยคนให้พัฒนาตนเองในด้าน
ต่างๆ ตลอดชีวิตตั้งแต่การวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและความสามารถต่างๆ
ที่จะดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ได้อย่างมีความสุขรู้เ ท่าทันการเปลี่ยนแปลงเป็นพลัง สร้างสรรค์ก ารพัฒนา
ประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น และการศึ ก ษาเป็ น กลไกส าคั ญ ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ พื่ อ ให้ คุ ณ ค่ า ทั้ ง ต่ อ ตนเอง
ประเทศชาติและสัง คมโลก ดังนั้น การจัดการศึกษาระดับประถมศึก ษาถือว่าเป็นการจัดการศึก ษาขั้นพื้นฐานที่มุ่ง
พัฒนานักเรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมที่จะทาประโยชน์ให้กับสังคมตามบทบาท หน้าที่ของพลเมืองดี
ซึ่ง จะเป็นก าลัง สาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และการที่บุคคลในประเทศมีศักยภาพเพื่อเป็นกาลัง
สาคัญในการพัฒนาประเทศ ต้องอาศัยกระบวนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพราะการศึกษาช่วย
ให้บุคคลมีความรู้ความสามารถ ความคิด ทักษะ เจตคติ รู้จักตนเอง รู้จั กชีวิต เข้าใจสังคม และสิ่งแวดล้อม แล้วนา
ความรู้ ความเข้ าใจมาใช้ใ นการแก้ ปัญ หา รวมทั้ง สร้ า งสรรค์ชี วิต และสั ง คมให้ดี ขึ้น (ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ : 2544) การบริหารงานวิชาการถือเป็นหัวใจสาคัญของสถานศึกษาที่มีความสาคัญที่สุด ผู้บริหาร
การศึกษาควรจะรับผิ ดชอบเป็นผู้นาของครูในด้านวิชาการเป็นอันดับแรกเพราะหน้าที่ของสถานศึก ษา คือ การให้
ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการ โดยการทางานร่วมกับครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้
ความสาคัญและมีส่วนร่วมในการวางแผน กาหนดแนวทางปฏิบัติการประเมิน และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง พร้อมทั้งประสานงานให้ครูทุกคนทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการสอน และงานวิชาการถือเป็น
หัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาคือ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับงาน
วิช าการทั้ง สิ้น งานวิ ช าการของสถานศึกษาประกอบด้วยงานการสร้างหลัก สูตรสถานศึก ษาและพัฒนาหลัก สูตร
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ท้องถิ่น การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ การพัฒนางานห้องสมุด การนิเทศการศึกษา งานแน ะแนว การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553,หน้า 9)
ผลงานวิช าการถือเป็นงานที่พิสูจน์ความสาเร็จของสถานศึก ษา เนื่องจากนัก เรียนเป็นผลผลิตของสถานศึก ษามี
คุณภาพและมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกาหนด แต่จากการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ง ชาติองค์การมหาชน) ได้สรุปผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ
การศึ ก ษาขั้นพื้น ฐาน (O-NET) ปีการศึก ษา 2560 พบว่า ผลการทดสอบ (O-NET) ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ในทุ ก
รายวิชา คือ ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 46.58 คะแนน, คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 37.12 คะแนน, วิทยาศาสตร์ คะแนน
เฉลี่ย 39.12 คะแนน และภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 36.34 คะแนน เมื่อจาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่ า โรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ซึ่งนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดทุกวิชา และนักเรียนโรงเรียนในเมือง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนโรงเรียนนอกเมือง การ
ทดสอบ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในทุ กรายวิช า คือ ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 48.29 คะแนน, คณิตศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย 26.30, วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 32.28 และภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 30.45 คะแนน เมื่อจาแนก
ตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก
ซึ่งในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดทุกวิชา และนักเรียนโรงเรียนในเมือง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียน
โรงเรียนนอกเมือง ผลสอบ(O-NET) นักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง ซึ่งไม่
แตกต่างจากผลสอบปี 2559 มากนัก โดย ประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น, คณิตศาสตร์ ลดลง 4
คะแนน, วิทยาศาสตร์ ลดลง 2 คะแนน, สาหรับผลสอบ(O-NET) มัธยมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์ ลดลง 3 คะแนน,
วิทยาศาสตร์ ลดลง 3 คะแนน, ภาษาไทย เพิ่มขึ้น 2 คะแนน และภาษาอังกฤษ เท่าเดิม และหากจาแนกคะแนนตาม
พื้นที่และขนาดโรงเรียน ก็พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยู่ในเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร จะมีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดทุกวิชา
บทบาทภาระหน้าที่ของผู้บริห ารสถานศึก ษามีมากมาย ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึก ษาจึงเป็น
คุณลักษณะที่ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันต้องให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะบริหารงานให้มี
คุณ ภาพสิ่งสาคัญที่สุด คือ ตัวผู้บริหารต้องมีคุณ ภาพ ผู้บริหารต้องพัฒนาตนเอง มีความเป็นผู้นา ต้ องนาความ
เปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการใช้ทักษะการบริหารได้เป็นอย่างดี และองค์ประกอบที่สาคัญประการหนึ่งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะทาให้การบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพคือ ความเป็นผู้นาทางวิชาการ เพราะการที่
ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงความสามารถในการบริหารงานที่เ กี่ยวกั บการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมงาน
วิชาการให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพนั้น พฤติกรรมของผู้บริหารก่อให้เกิดสภาพที่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยพิจารณา
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนย่อมสูงหรือต่า สอดคล้องกั บแนวคิดของ Davis and Thomas (1989:pp.8283) ว่า การใช้ภาวะผู้นาทางวิชาการหรือผู้นาทางการสอนที่เข้มแข็งของผู้บริหารสถานศึกษาจะช่วยให้การบริหาร
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ ยืนยันโดยการศึกษาของ Michael Joseph Buzzi (1991: p.341) พบว่า ความเป็นผู้นาทาง
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับความมีคุณภาพของโรงเรียน และเป็นตัวทานายความมีคุณภาพของ
โรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีพนื้ ที่รับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 4 อาเภอ ดังนี้ 1) อาเภอเมืองปทุมธานี 2) อาเภอคลองหลวง 3) อาเภอลาดหลุม
แก้ว 4) อาเภอสามโคก จากการทดสอบระดับชาติที่ผ่านมาพบว่า มีปัญหา และอุปสรรค ในเรื่องคะแนนการทดสอบ
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ทางการศึก ษา ระดับชาติการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เ รียนอยู่ใ นระดับต่ากว่าเกณฑ์ (สานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1,2560)
ดังนั้นผู้วิจัยจึง สนใจที่จะศึ กษา การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 เพื่อจะนาผลที่ไ ด้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึก ษาให้มีประสิทธิภ าพ ส่ง ผลให้ผู้เรียนมีคุณ ภาพและคุณ ลัก ษณะตามที่หลัก สูตรก าหนดไว้ ตลอดจนเป็ น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติตอ่ ไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุม ธานี เขต 1 (2) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การบริหารของการจัด การศึกษา ด้านการบริ หารงานวิช าการของกฎกระทรวงศึก ษาธิก าร สภาพการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1
ขอบข่ายงานที่ศึกษา
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. การวัดผล ประเมินผล
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
7. การนิเทศการศึกษา
8. การแนะแนวการศึกษา
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงสารวจ ดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ เพื่อนามาสร้างแบบสอบถาม
ให้ครอบคลุมเนื้อหา จานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน
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3. นาแบบสอบถามที่สร้างไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์แบบของ
แบบสอบถาม เพื่อพิจารณาความถูกต้องและให้คาแนะนา เพื่อแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4. นาแบบสอบถามที่ได้ไ ปให้ผู้เ ชี่ยวชาญทางด้านการศึก ษา จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) เพือ่ ให้ครอบคลุม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
5. นาผลการประเมินแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
กับเนื้อหา (IOC) ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 แสดงว่าข้อคาถามมีความตรงของเนื้อหา ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2547 หน้า 17 )
6. ผลการคานวณปรากฏว่ามีดัชนีความสอดคล้องในความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) ของแบบสอบถาม
7. นาแบบสอบถามมาปรับ ปรุง แก้ไ ขตามข้อ เสนอแนะของผู้ เ ชี่ย วชาญ และน าเสนออาจารย์ที่ ป รึก ษา
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
8. นาแบบทดสอบไปหาค่าความเชื่อมั่น ซึ่ง ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถู ก ต้องของ
เนื้อหาและได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดสอบกับครูโรงเรียนวัดเขียนเขต สังกั ดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 30 คน จากนั้นนาแบบสอบถามมาหาค่า
ความเชื่อมั่นโดยวิธหี าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
9. จัดทาแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

ผลการศึกษา
สภาพการบริหารงานวิช าการของผู้บริหารสถานศึกษา สัง กัดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.13 ) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึก ษาขั้นพื้นฐานมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.17) รองลงมา คือกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อย่างชัดเจน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.16) และประเมินผลหลักสูตร นิเทศการใช้หลักสูตรและนาผลการ
นิเ ทศมาปรับปรุ ง การเรียนการสอนของครูอยู่ เ สมอ มีคิดเห็ นอยู่ใ นระดับมาก (x̅ = 4.15 )ตามล าดับ ส่วนข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ จัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅) = 4.09 )

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึ กษาเกี่ยวกับสภาพการบริ หารงานวิ ช าการของผู้บ ริหาสถานศึก ษาสัง กั ดสานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผู้วิจัยได้พบประเด็นที่สาคัญและสามารถนามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์
ได้ดังนี้
1. สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาสถานศึก ษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวมทั้ง 9 ด้าน มีการบริหารงาน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น
โดยการศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐานอย่างรอบด้าน และมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดย
การส่งเสริมให้ครูนาภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน และท้องถิ่นเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เป็นไปตามกฎหมายการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
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ที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่ง ให้กระจายอานาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึก ษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้
สถานศึกษาดาเนินการได้โ ดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เ รียน สถานศึก ษา ชุมชน
ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มี ส่วนได้เ สียทุก ฝ่าย ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญทาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการ
บริหาร และการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผล
1.1 ระดับการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น อยู่ในระดับ
มาก เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น โดยมีการศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งมีการกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และคุณ ลักษณะอันพึง ประสงค์อย่าง
ชัดเจน เพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (2553,9) งานวิชาการถือเป็นงานที่มี
ความสาคัญที่สุด เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ให้ความสาคัญและมีส่วนร่วมในการวางแผน กาหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และ
การปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง งานวิชาการของสถานศึกษาประกอบด้วยงานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนเป็นหลัก ซึ่งสถานศึกษาจะต้องสร้างหลักสูตรของตนเอง เรียกว่าหลักสูตรสถานศึกษา ดังนั้นครูจะต้อง
ทาหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร เพื่อใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และสอดคล้องกับ นฤมล สังข์ปั้น
จิณ ณวัตร ปะโคทั ง พงษ์ธ ร สิ ง ห์พั นธ์ (2559,บทคัดย่ อ) ทาการศึก ษา เรื่องสภาพการบริ หารงานของผู้บริ หาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย
พบว่า สภาพการบริหารงานของผู้บริหารมีสภาพอยู่ในระดับ มาก แนวทางการพัฒนาการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ควรมีการประเมินการใช้หลักสูตรเพื่อนามาปรับปรุงการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2 ระดับการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะผู้บริหาร
สถานศึก ษาตระหนักถึงความสาคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพราะกระบวนการเรียนรู้เ ป็นกระบวนการที่
สาคัญสาหรับการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายการศึกษา ดังนั้น ผู้บริ หารสถานศึกษาจึงได้ส่งเสริมให้ครูนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครองชุม ชนและท้องถิ่น เข้ามามีส่วนรวมในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน
นอกจากนั้นผู้บริหารสถานศึกษายังให้ความสาคัญในเรื่องของความรู้ คู่คุณธรรม โดยส่งเสริมให้ครูปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่ดี เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 (มาตรา 6) การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณ ธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่ง
สอดคล้องกับ วิมล เดชะ (2559,3) ทาการศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีประจาตาบล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ใ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง ที่สุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รองลงมา คือ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้าน
การพัฒนาสื่อและการนาไปใช้ และ กัญจนา ธีมาธนนันท์ (2555,3) ทาศึกษา เรื่องแนวทางการบริหารงานวิชาการ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านวาวี อาเภอแม่สรวย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ ด้านงานบริหารหลักสูตร ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ
ด้านงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา และปัญหาทางการบริหารงานวิชาการ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
- Proceedings -

519

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 สามารถสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความกรุณา ช่วยเหลือ แนะนาอย่างดี
ยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง ที่ได้กรุณาให้คาปรึกษา แนะนา ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
ในทุก ด้าน ด้ว ยความเอาใจใส่ เ ป็น อย่างดียิ่ง จนการศึก ษาค้น คว้า ด้วยตนเองฉบั บนี้ส าเร็ จได้ ด้วยดี จึ ง ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณ ดร.อนวัช อุ่นกอง ผู้อานวยการโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) ดร.กิตติม า ปี่แก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 และนายบริสุทธิ์ มีบัณฑิต ผู้อานวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองท่าโขลง
ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาตรวจสอบความสมบูรณ์และความเที่ยงตรงของเครื่องมือในงานวิจัย
ขอขอบพระคุณ ผู้อานวยการโรงเรียน สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาปทุ มธานี เขต 1 ที่กรุณาให้
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งครูสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้
คุณค่าที่ เกิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องตอบแทนพระคุณ บิดา มารดา ครู
อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ ความช่วยเหลือ ให้คาแนะนา และได้มอบกาลังใจตลอดระยะเวลาใน
การทาวิจัยจนประสบความสาเร็จด้วยดี
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สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานกิจการนักเรียน
โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35
The Status Quo and expected condition of Student affairs administration at
Cham Kham Khanathon School Lamphun Province under the Office of the
Secondary Education Region Zone 35
กมลศิษฐ์ ชลมนัสสรณ์1* และ วัชระ จตุพร2
Kamolsit Chonmanatsorn1* and Watchara Jatuporn2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าในครั้ง นี้ มีวั ตถุประสงค์เ พื่อ 1) ศึก ษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่ พึง ประสงค์ ของการ
บริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
35 2) ศึกษาความต้องการความจาเป็นของการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
สังกัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 3) ศึก ษาข้อเสนอแนะ แนวทางของการบริหารงานกิจการ
นักเรียนโรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประชากรใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน จานวน 160 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้ง นี้ เป็น แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ข้ อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ค่าความต้องการจาเป็น (PNI Modified)
ผลการศึกษา พบว่า
1. สภาพปัจจุบันของการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน สานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 ลาดับ ได้แก่ ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านเครือข่ายผู้ปกครองและบริการชุมชน และด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ตามลาดับ
2. สภาพที่พึง ประสงค์ของการบริหารงานกิจการนัก เรียนโรงเรียนจัก รคาคณาทร จัง หวัดลาพูน สัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด 3 ลาดับ ได้แก่ ด้านเครือข่ายผู้ปกครองและบริการชุมชน ด้านส่งเสริมวินัย และพฤติกรรม
นักเรียน และด้านส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ตามลาดับ
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3. ผลการวิเ คราะห์ จัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น เพื่อใช้เ ป็นแนวทางในการบริหารงาน
กิจการนักเรียนโรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ใน
ภาพรวม ด้านที่มีค่าความต้องการจาเป็นมากที่สุด คือ ด้านเครือข่ายผู้ปกครองและบริการชุมชน รองลงมา คือ ด้าน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามลาดับ
คาสาคัญ: สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ การบริหารงานกิจการนักเรียน

Abstract
The Status Quo and expected condition of Student affairs administration at Cham Kham Khanathon School
Lamphun Province under the Office of the Secondary Education Region Zone 35. Intended to 1) Study current
conditions and desirable conditions of student affairs administration. 2) Study the needs and needs of student
affairs administration. 3) Study suggestions Guidelines for student affairs administration The population of this
research was 160 administrators and teachers of Chakkamkhanathorn School, Lamphun Province. Tools used in
this research Is a 5 level rating scale questionnaire. Statistics used in data analysis were percentage, mean ( ) ,
standard deviation (), (PNI Modified).
The study indicated that
1. Current condition of student affairs administration of Chakkamkhanathorn School, Lamphun Province,
Office of Secondary Educational Service Area 35, overall is at a low level. When considering each aspect, it was
found that. The side that has the highest average 3 sequences include Promoting morality, ethics in the network
of parents and community services And the student care system, respectively.
2. Desirable condition of student affairs administration, Chakkamkhanathorn School, Lamphun Province,
under the Office of Secondary Educational Service Area 35, in the overall level at the highest level. When
considering each aspect, it was found that. The side that has the highest average 3 sequences include The
network of parents and community services Promoting discipline and student behavior And the promotion of
democracy in schools, respectively.
3. Analysis results prioritize the need To be used as a guideline for student affairs administration,
Chakkamkhanathorn School, Lamphun Province, under the Office of Secondary Educational Service Area 35 in the
overall The most valuable requirement is the network of parents and community services, followed by the system
for helping students. And the promotion of morality and ethics respectively.
Keywords: Current conditions and desirable conditions, Student affairs administration

บทนา
การศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคน การศึกษาเป็นเครื่องมือและกระบวนการต่อเนื่อง ที่ช่วย
ให้มนุษย์มีความเจริญงอกงามปรับตัวได้ ดาเนินชีวิตที่ดี มีความเปลี่ยนแปลงในทางที่พึงประสงค์ ตลอดจน ช่วยให้
มนุษย์เรียนรู้ได้ คิดได้ ทาได้ แก้ปัญหาได้ โรงเรียนเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีหน้าที่จัดการเรียน
การสอนให้แก่เยาวชน ซึ่งจัดการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน
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ปลาย มีความสาคัญยิ่งเพราะมีความมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาในระดับนี้เป็นอย่างดี จะมีพื้นฐานความรู้ใน
ด้านวิชาการ และวิชาชีพเพียงพอที่จะใช้ในการประกอบอาชีพเป็นแรงงานระดับกลาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ
การศึกษาเพื่อเป็นแรงงานระดับสูงต่อไป บุคคลเหล่านีจ้ ะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง จึงนับว่ามีความสาคัญหรือเป็นหัวใจของระบบการศึกษา โรงเรียนที่จัดการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงเป็นสถาบันทางการศึกษาที่จะวางรากฐานความคิด และ
ความประพฤติของวัยรุ่นปลูกฝังคุณธรรม ให้แก่พลเมืองของชาติ ซึ่งได้แบ่งงานในการบริหารงานกิจการโรงเรียน
ประกอบด้วย งานด้านควบคุมดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน งานด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน งาน
บริการด้านสุขภาพ งานบริการด้านการรักษาความปลอดภัย งานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ความสาคัญของการบริหารงานกิจการนักเรียน นับว่าเป็นงานที่สาคัญอย่างหนึ่ง ที่สนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของนักเรียน ทั้งยังเป็นการให้ครูอาจารย์มีโอกาสรู้จักนักเรียน
มากขึ้น จนสามารถให้การช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ของนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ดี เก่ง และมีความสุข
และสามารถดารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามวิถีไทย สมกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วราภรณ์ บุญดอก (2559, หน้า 2) ที่กล่าวไว้วา่ การบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นงานที่
สาคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหารการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหาร หน้าที่จะต้องดาเนินงานทุกอย่างภายในโรงเรียน
เพื่อให้กิจกรรมนักเรียนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยยึดหลักการว่า โรงเรียนพยายามให้เด็ก ที่อยู่ในวัยเรียน
ทุกคนได้มีโอกาสมาเป็นนักเรียน อย่างเสมอภาคและยุติธรรม เพราะการศึกษา ช่วยทาให้เด็กเติบโตขึน้ เป็นพลเมืองที่
ดีของชาติการศึกษาช่วยให้บุคคลมีความรอบรู้
การบริหารงานกิจการนักเรียน ส่งผลต่อการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เป็น
การผ่อนคลายความตึงเครียดของนักเรียน ทั้งยังเป็นการให้ครูมีโอกาสรู้จักนักเรียนมากขึน้ เป็นการช่วยพัฒนาบุคคล
ให้รู้จักใช้ความสามารถของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ประสบผลสาเร็จในการดาเนินชีวิต ซึ่งจะเห็นได้
ว่า การบริหารงานกิจการนักเรียนมีความสาคัญมาก เพราะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเยาวชนให้เจริญเติบโตสมบูรณ์
ดีพร้อม ทั้งด้านอารมณ์ สังคม และจิตใจ การบริหารงานวิชาการเป็นการพัฒนา ในด้านสติปัญญา และกระทาใน
ห้องเรียน ส่วนการบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นกระบวนการ พัฒนาผู้เรียน นอกห้องเรียนปกติ สามารถช่วยพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่น อย่างมีความสุข
การบริหารงานกิจการนักเรียนสถานศึก ษาที่จัดการศึก ษาขั้นพื้นฐาน สมพร โพธิ์กาเนิด (2557, หน้า 2)
มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน เน้นฝึกฝนความรู้ทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติ ตลอดทั้งการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การปลูกฝังจิตสานึกและค่านิยมที่ดี ซึ่งหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียน
คือกระบวนการพัฒนาผู้เรียน ในส่วนของการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานมี
การพัฒนาโดยใช้กิจกรรมงานกิจการนักเรียน ทั้ง ด้าน งานกิจ กรรมนัก เรี ยน งานครูที่ ปรึก ษา งานส่ง เสริม วินั ย
พฤติกรรมนัก เรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตย งานระบบดูแลช่วยเหลือนัก เรียน งานส่ง เสริมคุณ ธรรมจริยธรรม
เครือข่ายผู้ปกครองบริการชุมชน สถานศึกษาได้มีการจัดทากิจ กรรมต่างๆ ภายในสถานศึกษา ที่มีความแตกต่างไป
ตามบริบทของผู้เรียน
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การบริ ห ารงานกิ จ การนั กเรี ย นของ โรงเรี ยนจั ก รค าคณาทร จั ง หวั ด ลาพู น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา โดยสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน ส่วนการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน ควร
ใช้รูปแบบกระบวนการมาใช้ในการบริหารงาน ระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนควรส่งเสริม
การพัฒนากาหนดกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติตามกลยุทธ์ก ารบริหารงานส่งเสริม วินัยและพฤติกรรมนักเรียน
รวมถึงการส่งเสริม ควรการสร้างความร่วมมือด้านงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม อีก
ทั้งควรสร้างความต่อเนื่องในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งองค์กรภายในและภายนอกในการบริหารงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และการดาเนินการประชาสัม พันธ์ส่งเสริม ประชาธิปไตยในโรงเรียน การบริหารงานเครือข่าย
ผู้ปกครองและบริการชุมชน รวมถึงควรส่งเสริมการสร้างการมีสว่ นร่วมกับชุมชนควรใช้กระบวนการในการประเมินผล
การดาเนินงานบริหารงานกิจการนักเรียน เพื่อนาผลการประเมินไปกาหนด กลยุทธ์อย่างเป็นระบบ
จากความสาคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ชีใ้ ห้เห็นว่าการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียนอย่างเป็นระบบ
มีความสาคัญต่อกระบวนการพัฒนาผู้เรียน หากมี แนวทาง และลาดับของความต้องการความจาเป็น มาใช้เพื่อเป็น
แนวในการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนอย่างเป็นระบบ อาจนามาซึ่งแนวทางในการลดปัญหา ที่จะเกิดขึ้น
กับนัก เรียนของโรงเรียนจักรคาคณาทร จัง หวัดลาพูน สังกั ดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษามัธยมศึก ษา เขต 35
ปัญหาในการบริหารงานกิจการนักเรียนทุกด้าน จะแก้ไขได้โดยต้องอาศัยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทางานอย่าง
เป็นระบบ มีการวางแผนการบริหารงาน (Plan) มีการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (Do) สามารถทาการตรวจสอบได้
โปร่ง ใส น่าเชื่อถือ (Check) สามารถนาผลการประเมินจากการปฏิบัตินาไปสู่การวางแผน แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
(Action) อย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารงานกิจการนักเรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA และนาลาดับ
ความสาคัญความต้องการความจาเป็น ในแต่ละด้านมาใช้ใ นการบริหารงานกิจการนัก เรียนของโรงเรียนจัก รคา
คณาทร จังหวัดลาพูน จึงทาให้ผู้วิจัย มีความสนใจ ที่จะศึกษาวิจัย เรื่องสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
35 เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียน ได้ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักเรียนโดย
ยึดหลักทางการบริหารเชิงคุณภาพ โดยใช้กระบวนการบริหารงานวงจรคุณภาพ PDCA และเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับ
นาเอาความต้องการความจาเป็น มาใช้เป็นแนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียน พัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์
มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดารงชีวิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการของสังคม อันส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานกิจการ
นักเรียนโรงเรียนจักรคาคณาทร จัง หวัดลาพูน สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึก ษา เขต 35 (2) ศึกษา
ความต้องการความจาเป็นของการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (3) ศึกษาข้อเสนอแนะ แนวทางในของการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียน
จักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 35 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ ผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน

วิธีวิทยาการวิจัย
ขั้นตอนที่1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนจักร
คาคณาทร จัง หวัดลาพูน สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษามัธยมศึก ษา เขต 35 ซึ่ง ใช้ก ระบวนการบริหารด้วยวงจร
คุณ ภาพ PDCA แบ่ง ออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านส่ง เสริม คุณ ธรรม จริยธรรม (2) ด้านส่ง เสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรีย น (3) ด้านระบบดูแ ลช่ วยเหลือ นัก เรีย น (4 )ด้ านส่ง เสริม วินั ย และพฤติก รรมนัก เรียน (5) ด้ านเครือ ข่า ย
ผู้ปกครองและบริการชุมชน โดยแบบสอบถามจากประชากร คือ ผู้บริหาร จานวน 6 คน และข้าราชการครู จานวน
154 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน
ขั้นตอนที่2 การศึกษาข้อเสนอแนะ แนวทาง วิเคราะห์และจัดลาดับความต้องการจาเป็นใช้สูตร (PNI Modified)
ซึ่งเป็นดัชนีจัดเรียงลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น เพื่อใช้เ ป็นแนวทางการบริหารงานกิจการนัก เรียน
โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ผลการศึกษา
จากการศึกษาสามารถสรุปได้เป็นประเด็น ดังนี้
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 63.80 เพศชาย จานวน 58คน
คิดเป็นร้อยละ 36.20 ส่วนใหญ่มีอายุ 50 – 60 ปี จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ด้านระดับการศึกษาส่วนใหญ่
เป็นวุฒิปริญาตรี จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ด้านประสบการณ์ทางาน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 30 ปีขึ้นไป
จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ด้านตาแหน่งปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็น ข้าราชการครู จานวน 154 คน คิดเป็นร้อย
ละ 96.20 รองลงมาคือผู้บริหาร จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80
2. สภาพปัจจุบันของการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในภาพรวม อยู่ใ นระดับน้อย ( 2.23, 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย () มากที่สุด คือ ด้านส่ง เสริม คุณ ธรรม จริยธรรม ( 2.26, 0.67) และด้านเครือข่าย
ผู้ปกครองและบริการชุมชน ( 2.26, 0.63) รองลงมาคือ ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( 2.24 , 0.62)
และด้านทีม่ ีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ( 2.18, 0.59)
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3. สภาพที่พึง ประสงค์ของการบริหารงานกิจการนัก เรียนโรงเรียนจัก รคาคณาทร จัง หวัดลาพูน สัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( 4.58, 0.57) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย () มากที่สุด คือ ด้านเครือข่ายผู้ปกครองและบริการชุมชน ( 4.65, 0.56)
และด้านส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียน ( 4.65, 0.50) รองลงมาคือ ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
( = 4.54 , = 0.57) และด้านน้อยที่สุดคือด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ( 4.52, 0.62)
4. ค่าความต้องการจาเป็น (PNI Modified)แสดงลาดับความสาคัญความต้องการจาเป็น ในการศึก ษาสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึง ประสงค์ของการบริหารงานกิจการนัก เรียนโรงเรียนจัก รคาคณาทร จัง หวัดลาพูน สัง กัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทั้ง 5ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่า (PNI Modified)
ลาดับสาคัญความต้องการจาเป็นมากที่สุด คือ ด้านเครือข่ายผู้ปกครองและบริการชุม ชน มีค่า PNI Modified = 1.33
รองลงมา คือ ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีค่า PNI Modified = 1.28 และด้านที่อยู่ลาดับความสาคัญ สุดท้ายคือ
ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีค่า PNI Modified = 1.00

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการดาเนิ นงานการศึ กษาสภาพปั จจุบัน และสภาพที่ พึง ประสงค์ ของการบริ หารงานกิจ การนั ก เรีย น
โรงเรียนจัก รคาคณาทร จังหวัดลาพูน สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึก ษา เขต 35 พบประเด็นที่ควรนามา
อภิปราย ดังนี้
1. สภาพปัจจุบันของการบริหารงานกิจการนัก เรียนของโรงเรียนจัก รคาคณาทร จัง หวัดลาพูน สัง กัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทั้ง 5
ด้านอยู่ในระดับน้อย อันเนื่องมาจาก สถานศึกษาขาดการกาหนด กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติ การบริหารงานกิจการ
นัก เรียน การกาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดตัวชี้วัด ก าหนดเกณฑ์ม าตรฐานและเครื่องมือในการประเมินผลการ
บริหารงานไม่ชัดเจน มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร สรรหา และจัดสรรงบประมาณ ยังไม่เพียงพอกับโครงการ
และกิจกรรม ขาดกระบวนการดาเนินงานดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน พร้อมด้วยวิธกี าร และเครื่องมือการทางานที่
ชัดเจน ขาดความต่อเนื่องในกระบวนการดาเนินงานด้านส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมของนักเรียน ความมีวินัยในตนเอง
ความสามารถของนักเรียน ในการควบคุม ตนเองทั้ง ทางด้านอารมณ์และพฤติก รรมให้ ปฏิบัติตนไปในทิศทางที่
เหมาะสม สถานศึกษาขาดการช่วยเหลือดูแลส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม แก่ครูที่ปรึกษาอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาขาดความต่อเนื่องในการนิเทศติดตามให้ความรู้แก่ ผู้ปกครอง
ชุมชน เกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงานด้านการมีสว่ นร่วม การมีบทบาทของผู้ปกครองในฐานะ การสร้างความร่วมมือ
การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการศึกษาการบริหารงานด้านเครือข่ายผู้ปกครองและบริการชุมชนอย่างทั่วถึง ขาดความ
ต่อเนื่องในการเผยแพร่องค์ความรู้ดา้ นส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ของนักเรียนสู่เครือข่าย ชุมชน และขาดมีการ
มีส่วนร่วมดาเนินการวิเคราะห์ จุดเด่น – จุดด้อย เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นงลักษณ์ ใจฉลาด (2553, หน้า 24) โดยศึกษาหลักการบริหารงาน
กิจการนัก เรียนนักศึกษาสถานศึก ษา พบว่า การวางแผนคือการเลือกภารกิจ วัตถุ ประสงค์และกลยุ ทธ์นโยบาย
กระบวนการก่อนการตัดสินใจลงมือปฏิบัติเ พื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การวางแผนคือ กิจกรรมหรืองานที่
จะต้องทากาหนดวัตถุประสงค์ นโยบายและวิธปี ฏิบัติที่ดีไว้ล่วงหน้าเพื่ อเป็นแนวทางสาหรับดาเนินการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประมวล วิลาจันทร์ (2555, หน้า 30) โดยศึก ษาการพัฒนา
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รูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึก ษา สัง กั ดสานัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา พบว่า การวางแผนเป็นการกาหนดเป้าหมายด้วยการวิเคราะห์ วิธกี ารและกระบวนการให้บรรลุเป้าหมาย
การบริหารงานกิจการนักเรียน การศึกษาสภาพการบริหาร การก าหนดวัตถุ ประสงค์การบริหาร การกาหนดทิศ
ทางการบริหาร การกาหนดกลยุทธ์การบริหาร และกาหนดแผนปฏิบัติการของการบริหารงาน ในส่วนของงานกิจการ
นัก เรี ยนเพื่อเป็นการคิดเตรียมการไว้ล่วงหน้าในการทางานให้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุง านในส่วนนี้ของ
สถานศึกษาตามกระบวนการบริหารแบบวงจรคุณ ภาพ PDCA นามาใช้ในการบริหารกิจการนัก เรียน จะสามารถ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษาที่ไม่ใช่การสอนในชั้ นเรียนปกติ ตั้งแต่การสรรหาเข้ามา
เรียน การพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ การบริการ การให้คาปรึกษา การให้ความช่วยเหลือปัจจัยทางการศึกษา จนสาเร็จ
การศึกษา
2. สภาพที่พึง ประสงค์ของการบริหารงานกิจการนัก เรียนของโรงเรียนจั ก รคาคณาทร จั ง หวัด ลาพู น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะ สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง มีความประสงค์ ที่จะ
ดาเนินงานตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เกณฑ์มาตรฐานและเครื่องมือที่ชัดเจน ในการประเมินผลและแนวทาง
ปฏิบัติการบริหารงานกิจการนักเรียน ส่ง เสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนให้ก ารส่ง เสริม
สนับสนุนทรัพยากร สรรหา และจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและยั่งยืนกับโครงการและกิจกรรมของนักเรียน
เน้นการดาเนินงานดูแลระบบช่ว ยเหลื อนักเรี ยนกระบวนการบริ หารแบบวงจรคุณ ภาพ PDCA ส่ง เสริม วิ นัยและ
พฤติกรรมของนักเรียน ความมีวินัยในตนเอง ความสามารถของนักเรียน ในการควบคุม ตนเอง ทั้งทางด้านอารมณ์
และพฤติกรรมให้ปฏิบัติตนไปในทิศทางที่เหมาะสม ฝึกภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ครูที่ปรึกษาอย่างเป็นระบบ มีการนิเทศติดตามให้ความรู้แก่
ผู้ปกครอง ชุมชน เกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วม การสร้างความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษาการบริหารงานด้านเครือข่ายผู้ปกครองและบริการชุมชนอย่างทั่วถึงส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านส่ง เสริม ประชาธิปไตยในโรงเรีย น ของนั ก เรียนสู่เ ครือข่าย ชุม ชน สถานศึก ษา ผู้ปกครอง ชุม ชนมีส่วนร่ว ม
ดาเนินการวิเคราะห์ จุดเด่น – จุดด้อย เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ โฉมฉาย กาศโอสถ (2554, หน้า 57) โดยศึก ษารูปแบบการบริหารกิจการ
นักเรียนแบบมีสว่ นร่วมในสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การ
วางแผนเป็นกระบวนการในการกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือคณะทางานที่สาคัญเริ่มจากภารกิจจุดมุ่งหมาย
และแผนซึ่งเป็นหรือค่าชดใช้ต่างๆ การตัดสินใจถึงสิ่งที่จะทาในอนาคต ด้วยวิถีทางที่ดีที่สุดและยังเป็นการตัดสินใจ
ล่วงหน้าของผู้บริหารว่าจะทาอะไร เมื่อไหร่ และใครเป็นผู้ทา โดยก าหนดวัตถุ ประสงค์ นโยบาย โครงการ และวิธี
ปฏิบัติง านเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกั บผลการวิจัยของ อุเทน วิระทูล (2559, หน้า 9-10) โดย
ศึก ษารูป แบบการมีส่วนร่ว มการบริ หารงานกิจการนัก เรียนของสถานศึก ษาสัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 27 กล่าวว่า วิสัยทัศน์ คนไทย ได้เรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพ เป้าหมาย ภายในปี 2561 มีการ
ปฏิรูปการศึก ษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นประเด็นหลัก สามประการ คือ 1)คุณ ภาพและมาตรฐาน
การศึก ษาและเรี ยนรู้ ข องคนไทย โอกาสทางการศึก ษาและเรี ยนรู้ เพื่ อ พัฒ นาผู้ เ รีย นสถานศึก ษาแหล่ง เรีย นรู้
สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหา พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพ ที่มีคุณค่าสามารถดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมา
เป็นครูคณาจารย์ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 2) เพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวั ย มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
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ชีวิต 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ของสัง คม ที่จะมีส่วนช่วยในการบริหารและจัดการศึกษา โดยเพิ่ม
บทบาทของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วยกรอบแนวทาง การปฏิรูปการศึกษา มีการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิตรา พลศักดิ์ (2556, หน้า 54) ได้ศึกษาการดาเนินงานเสริม สร้าง
คุณ ลัก ษณะที่ พึง ประสงค์ ข องนั กเรี ยนระดั บ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-3 (ขยายโอกาส) ศูน ย์ เ ครื อข่ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาที่ 2 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการ
ดาเนินงานเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ขยายโอกาส) ผลการวิจัยพบว่า
การด าเนิ นงานเสริม สร้างคุณ ลั กษณะที่พึ ง ประสงค์ของนัก เ รียนระดั บมั ธ ยมศึ ก ษาปีที่ 1-3 (ขยายโอกาส) ศูน ย์
เครือข่ายพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาที่ 2 สัง กัดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (µ 3.41) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ บุณฑริกา ผ่าภูธร (2557, หน้า 19) ได้ศกึ ษาการศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีตอ่ การ
บริหารงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัง หวัดร้อยเอ็ด ผลการศึก ษาพบว่า 1.ความ
คิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยภาพรวม พบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีตอ่ การบริหารงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียน
สัง กั ดเทศบาลเมือ งร้อยเอ็ด จัง หวัด ร้อยเอ็ด มีความคิ ดเห็นต่อการบริหารงานกิจการนัก เรี ยน อยู่ใ นระดับมาก
ผู้ปกครองได้เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหางานกิจการนักเรียนที่สาคัญ ได้แก่ โรงเรียนควรเคร่งครัดกับกฎระเบียบวินัย
ของนักเรียนให้มากขึ้น ควรมีบุคลากรดูแลนักเรียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ควรเข้มงวดกับการป้องกันสารเสพติด
ในโรงเรียน ฯลฯ
3. ผลการวิเคราะห์แนวทางการจัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น ในการบริหารงานกิจการ
นักเรียนโรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน สังกั ดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึก ษา เขต 35 พบว่าโดย
ภาพรวม มี ค่ า เฉลี่ ย ของสภาพที่ พึ ง ประสงค์ สู ง กว่ า สภาพปั จ จุ บั น ในทุ ก ด้ า นและทุ ก ประเด็ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ลาดับที่ 1 ด้านเครือข่ายผู้ปกครองและบริการชุมชน ลาดับที่ 2 ด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ลาดับที่ 3 ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ลาดับที่ 4 ด้านส่ง เสริมวินัยและพฤติกรรมนัก เรียน และ
ลาดับที่ 5 ด้านส่งเสริมคุณ ธรรม จริยธรรม ทั้งนี้เ ป็นเพราะ สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง มีความ
ประสงค์ที่จะดาเนินงานตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ัด เกณฑ์มาตรฐานและเครื่องมือที่ชัดเจนในการประเมินผล
และแนวทางปฏิบัติการบริหารงานกิจการนักเรียน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร สรรหา และจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและยั่งยืน กับโครงการและกิจกรรมของ
นักเรียน เน้นการดาเนินงานดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน กระบวนการบริหารแบบวงจรคุณภาพ PDCA ส่งเสริมวินัย
และพฤติกรรมของนักเรียน ความมีวินัยในตนเอง ความสามารถของนักเรียนในการควบคุม ตนเองทั้งทางด้านอารมณ์
และพฤติกรรมให้ปฏิบัติตนไปในทิศทางที่เหมาะสม ฝึกภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ครูที่ปรึ กษา อย่างเป็นระบบ มีการนิเทศติดตามให้ความรู้แก่
ผู้ปกครอง ชุมชน เกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วม การสร้างความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษาการบริหารงานด้านเครือข่ายผู้ปกครองและบริการชุมชนอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านส่ง เสริม ประชาธิปไตยในโรงเรีย น ของนั ก เรียนสู่เ ครือข่าย ชุม ชน สถานศึก ษา ผู้ปกครอง ชุม ชนมีส่วนร่ว ม
ดาเนินการวิเคราะห์ จุดเด่น – จุดด้อย เพื่อกาหนดแนวทางและกลยุทธ์รูปแบบกระบวนการ ในการพัฒนาปรับปรุง
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วาทยุทธ พุทธพรหม (2555, หน้า 51) ได้
ศึก ษาการพั ฒนาระบบการบริห ารงานกิ จ การนัก เรีย นในสถานศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐานตามกระบวนการยุ ติ ธรรมเชิ ง
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สมานฉันท์ โดยศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ของระบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษา
ขั้น พื้ น ฐานตามกระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ผลการวิ จั ย สรุ ป ได้ ว่ า การบริ ห ารงานกิ จ การนั ก เรี ย นใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีค่าเฉลี่ยของสภาพที่พึงประสงค์สูงกว่าสภาพปัจจุบัน
ในทุกด้านและทุกประเด็น ค่าดัชนี PNI modified ของความต้องการจาเป็นในการพัฒ นาระบบการบริหารงานกิจการ
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยภาพรวม ที่ มีค่ามากที่สุด คือด้านการ
ประเมินผล (PNI 0.85) รองลงไปคือด้านการวางแผน (PNI 0.66) และด้านการนาแผนสู่การปฏิบัติ (PNI 0.65)

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนจักรคา
คณาทร จังหวัดลาพูน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความ
อนุเ คราะห์จาก ดร.วัช ระ จตุพ ร อาจารย์ที่ปรึก ษา ที่ได้ก รุณ าให้คาแนะนา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแก้ไ ข
ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน จนการวิจัยสาเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลาปาง
นายกนที บุญมากาศ ผู้อานวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ โรงเรียนส่วนบุญโญปถั มภ์ ลาพูน และดร.สุนทร คล้ายอ่า
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้กรุณาให้คาแนะนา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแก้ไ ข
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จนทาให้การวิจัยในครั้งนี้สมบูรณ์และมีคุณค่า
ขอขอบพระคุณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน
ผู้บริหารและข้าราชการครู โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและ
จัดเก็บข้อมูล
คุณ ค่าและคุณ ประโยชน์อันพึง มีจากการศึก ษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูช าพระคุณ บิดา
มารดา และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และให้กาลังใจมาโดยตลอดเป็นอย่างดี
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สภาพและแนวทางการธารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครู
โรงเรียนประถมศึกษาในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
Situation and Government Teacher Keeping Process By Teacher and School
Director Opinion in Chiang Khong District, Chiang Rai Primary Educational
Service Area Office 4
จิรพร แสงสี1* และ รักษิต สุทธิพงษ์2
Jiraporn Sangsee1* and Raksit Suthipong2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เ พื่อศึกษาสภาพการธารงรัก ษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครู
โรงเรียนประถมศึกษาในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อศึกษา
สภาพการธารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครู โรงเรียนประถมศึก ษาในอาเภอเชียงของ สังกัด
สานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการธารงรัก ษา
ข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครูโ รงเรียนประถมศึ ก ษาในอาเภอเชียงของ สัง กั ดสานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และเพื่อศึกษาแนวทางการธารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหาร
และครูโ รงเรียนประถมศึกษาในอาเภอเชียงของ สังกั ดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งได้ม าจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และข้าราชการครูใ นอาเภอเชียงของ
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จาก 33 โรงเรียน จานวน 304 คน ซึ่งได้มาจากการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิตใิ นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ผลการสอบถามโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า
1. สภาพการธารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาในอาเภอเชียงของ
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกั บการธารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครู
จาแนกตาม เพศ สถานภาพ และประสบการณ์ในการทางานมีความคิดเห็นทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .01
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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3. แนวทางการธารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาในอาเภอเชียง
ของ สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ควรมีแนวนโยบายที่สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนโดยนานโยบายหลักจากกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นแนวปฏิบัติ และคานึงถึงบริบทของโรงเรียน
คาสาคัญ: การธารงรักษา

Abstract
The purposes of this research were to investigate 1) study the keeping process by teacher and school
director opinion in Chiang Khong District, Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 4. 2) to compare
opinions of the keeping process by teacher and school director opinion in Chiang Khong District, Chiang Rai Primary
Educational Service Area Office 4 classified by gender, status, and work experience. 3) study the guidelines the
keeping process by teacher and school director opinion in Chiang Khong District, Chiang Rai Primary Educational
Service Area Office 4. The respondents used in this study were 202 teachers and school director in Chiang Khong
District, Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 4. The study instruments were questionnaire with 5
rating scale, open-ended questions and interview. The statistical treatment used frequencies, percentage, mean,
standard deviation.
The research findings were as follow:
1. The keeping process by teacher and school director opinion in Chiang Khong District, Chiang Rai Primary
Educational Service Area Office 4 revealed that the overall aspects and each aspects were at the “ high” level
and which can be put in the order from high to low as security in the work, relationship with colleagues, policy
and management, relationships with superiors, environment, and salary and remuneration.
2. The comparison opinions of the keeping process by teacher and school director opinion in Chiang Khong
District, Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 4 classified by gender, status , and work experience
are different with a statistical significance at 0.01 level.
3. The guidelines of the keeping process by teacher and school director opinion in Chiang Khong District,
Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 4 revealed that salary and remuneration was school should
have to care about the welfare such asa sufficient number home teacher, a lunch, and a compensation to the
government officials who are good empirical work. The environment was school should be safe, conducive to
student learning and used as a place of learning. The relationship with colleagues was Administrators should meet
with the teacher in the school for at least a week, two times to the PLC Forum and the defects found in the
classroom, exchange of learning between teachers and school administrators to conduct various fields.
Keywords: Government
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บทนา
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนั้น ครูเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งเพราะครูเป็นผู้จัดระบบการเรียนการสอน เป็นผู้ให้
คุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนในสังคมเป็นผู้มีบทบาทในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่สังคมมนุษย์ตลอดมา
ทุกยุคสมัย ครูมีลักษณะพิเศษจนได้รับการยกย่องว่าเป็นปูชนียบุคคล ครูเป็นหัวใจในการสร้างการศึกษาและสร้างคน
จึง จาเป็นที่ องค์กรจะต้องธารงรักษาบุคลากรครู ไว้โ ดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อให้บุคลากรเหล่านั้น
ปฏิบัติงานในหน่วยงานได้เป็นเวลานาน ๆ โดยจูงใจให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ เพราะถ้าบุคลากรมีความพึงพอใจ
แล้วจะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ทุ่มเทอุทิศเวลา ทาให้การปฏิบัติงานเต็มไปด้วยความสุข
จากสถิติรายงานการย้ายของครูในปี 2560 พบว่า จานวนบุคลากรครู จานวน 337 คน มีอัตราการย้ายออก
จานวน 27 คน ในปี 2561 มีจานวนบุคลากรครู 324 คน ย้ายออกจานวน 28 คนส่งผลให้ ครูมีจานวนไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของสถานศึกษา การศึกษาสภาพปัญหา โรงเรียนในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบว่าในปีการศึกษา 2559–2561 คือ ปัญหาการขาดแคลนครู ที่ผ่านมามีข้าราชการครู
เขียนย้ายออกเป็นจานวนมาก ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรที่จะดาเนินนโยบายในการสร้างความผูกพันในองค์กร
เพื่อแก้ไขปัญหาการย้ายของครู โดยการสร้างความผูก พันของครูกับสถานศึกษา ทาให้ครูรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
สถานศึกษาไม่คิดที่จะย้ายออก
จากที่มาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึง ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและแนว
ทางการธารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครู โ รงเรียนประถมศึก ษาในอาเภอเชียงของ สัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อนาผลการศึกษาไปใช้เ ป็นแนวทางในการวางแผน
กาหนดนโยบายการธารงรักษาข้าราชการครู ใ นอาเภอเชียงของ สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
เชียงราย เขต 4 ให้สามารถปฏิบัติงานในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการธารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครู โ รงเรียนประถมศึก ษาใน
อาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการธารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครู
โรงเรียนประถมศึกษาในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จาแนกตาม
เพศ สถานภาพ และประสบการณ์ในการทางานของประชากรที่ใช้ในการวิจัย
3. เพื่อศึกษาแนวทางการธารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครู โรงเรียนประถมศึกษาใน
อาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรต้น

เพศ
สถานภาพ
ประสบการณ์ในการทางาน

ตัวแปรตาม
การธารงรักษาตามหลักทฤษฎีสองปัจจัยของ
เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) 6 ด้านได้แก่
1.เงินเดือนและค่าตอบแทน
2.สภาพแวดล้อมในการทางาน
3.ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
4.ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
5.นโยบายและการบริหาร
6.ความมั่นคงในการทางาน

สมมุติฐาน
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการธารงรักษาข้าราชการครู ตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียน
ประถมศึก ษาในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จาแนกตามเพศ
สถานภาพ และประสบการณ์ในการทางาน แตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
เพื่อให้การศึกษาครั้ง นี้มีผลการศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจึง ได้ก าหนดวิธีก ารศึก ษาตามแบบแห่ง
ระเบียบวิธกี ารวิจัย ดังต่อไปนี้
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธกี ารสุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผู้วิจัยได้กาหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษา ใน
อาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จาก 33 โรงเรียน ซึ่งกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ กี ารสุ่มอย่างง่าย ตามขนาดของโรงเรียน ขนาดละ 2 คน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 6 คน ข้าราชการ
ครูในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จาก 33 โรงเรียน ซึ่งกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางแสดงจานวนประชากร และจานวนกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (Krejcie &
Morgan, 1970, pp. 607 – 610) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 169 คน
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน และแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง 2 ตอน
ดังนี้
แบบสอบถามมี 3 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพืน้ ฐานทั่วไปของผู้ตอบ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกั บสภาพการธารงรัก ษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ
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ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการธารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอาเภอเชียงของ สัง กัดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต4 มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามเป็นคาถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเสนอแนะหรือแนวคิดของตนเอง
แบบสัมภาษณ์มี 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อและสกุลผู้ให้สัมภาษณ์ อายุ ตาแหน่ง สถานที่ทางาน
เบอร์โทรติดต่อ และเวลาการสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 สัมภาษณ์เ กี่ยวกับแนวทางการธารงรัก ษาข้าราชการครู โดยข้อคาถาม ที่มีความสอดคล้องกับ
สภาพและแนวทางการธารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครู โรงเรียนประถมศึกษาในอาเภอเชียง
ของ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบคุณ ภาพเครื่องมือ ด้วยวิธีก ารหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง ข้อคาถามกับ
คุณ ลั ก ษณะ ตามวัตถุ ประสงค์ ของการวิ จัย ที่ต้ องการวั ด (Index of Item-Objective Congruence : IOC) พบว่ าข้ อ
คาถามแต่ละข้อมีค่า IOC เท่ากับ 1 และผู้วิจัยได้หาค่าความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค พบว่าข้อคาถามทั้งหมดมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.819
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม นามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้วนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิตดิ ้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผู้วิจัยใช้สถิติ ดังต่อไปนี้ คือ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
วิเคราะห์ระดับระดับความคิดเห็นการธารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน
อาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยการใช้ค่าเฉลี่ย ( ̅
X ) และ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยได้กาหนดเกณฑ์ในการแปลผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ ดังต่อไปนี้
4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการธารงรักษาข้าราชการครู อยู่ในระดับ มากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการธารงรักษาข้าราชการครูอยู่ในระดับ มาก
2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการธารงรักษาข้าราชการครูอยู่ในระดับ ระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการธารงรักษาข้าราชการครู อยู่ในระดับ ระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการธารงรักษาข้าราชการครูอยู่ในระดับ ระดับน้อยที่สุด
ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัย วิเคราะห์ ความแตกต่างสภาพการธารงรักษาข้าราชการครู
ตามทัศนะของผู้ บริหารสถานศึก ษาและครูใ นอาเภอเชี ยงของ สัง กั ดส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
เชียงราย เขต 4 เมื่อจาแนกตาม เพศ สภานภาพ และประสบการณ์ ใ นการท างาน ผู้วิ จัยใช้ ก ารวิเ คราะห์ ความ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) โดยใช้สถิติทดสอบ ที (t-test) กรณีตัวแปรผันแปรสองค่า และ เอฟ (F-test)
กรณีตัวแปรผันแปรสามค่าขึ้นไป และหากพบความแตกต่างจะทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้ว ย
วิธกี ารของเชฟเฟ่ (Scheffe)
ในส่วนของการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการธารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาและสรุปบรรยายเป็นความเรียงเชิงพรรณนา
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ผลการศึกษา
ในส่วนนี้เป็นการนาเสนอผลการศึกษาในการวิจัยเรื่อง สภาพและแนวทางการธารงรักษาข้าราชการครูตาม
ทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ซึ่งผู้วิจัยจะได้นาเสนอในรูปแบบของตารางและการพรรณนาใต้ตารางตามลาดับต่อไปนี้
1. พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 169 คน จานวนของเพศชายและเพศหญิงที่ใกล้เคียงกัน โดยเป็นเพศ
ชาย จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 50.30 เพศหญิง จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 49.70 ส่วนใหญ่อายุ 31-40 ปี
จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 27.22 รองลงมาอายุ 20 – 30 ปี จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 25.44 และอายุ 41-50
ปี จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41-50 ปี ต่าสุดอายุ 51 ปีขึ้นไป จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 มีสถานภาพ
สมรส จานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 และสถานภาพโสด จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ทางาน 15ปีขนึ้ ไป จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 36.69 รองลงมา คือ ประสบการณ์การทางาน 1-5 ปี
จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 26.63 และประสบการณ์การทางาน 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.89 ต่าสุดประสบการณ์
การทางาน 11-15 ปี จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 14.79
2. ผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ สภาพการธ ารงรั ก ษาข้ า ราชการครู ต ามทั ศ นะของผู้ บ ริ ห ารและครู โ รงเรี ย น
ประถมศึกษาในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมอยู่ใ น
ระดับมาก อนึ่ง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ ด้านความมั่นคงในการ รองลงมา คือด้านความสัม พันธ์กั บเพื่อนร่วมงาน และด้านนโยบายและการบริหาร
ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ตามลาดับ ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการธารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครู
โรงเรียนประถมศึกษาในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวม
ข้อ ประเด็น

n = 169

1.
2.
3.
4.
5.
6.

แปลผล

ลาดับที่

ปานกลาง

6

ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน

3.38

S.D.
0.76

ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน

3.63

0.59

มาก

5

ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา

3.88

0.77

มาก

4

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

3.94

0.56

มาก

2

ด้านนโยบายและการบริหาร

3.89

0.77

มาก

3

ด้านความมั่นคงในการทางาน

4.06

0.68

มาก

1

3.79

0.57

มาก

X

รวมเฉลี่ย

3.การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการธารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะ
ของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 จาแนกตามเพศ ในภาพรวมพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จาแนกตามสถานภาพ ในภาพรวม พบว่าสถานภาพโสดและสถานภาพ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
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นัยสาคัญ จาแนกตามประสบการณ์การทางานในภาพรวม พบว่า พบว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญที่
ระดับ .01
ดังนั้น เมื่อนาผลการเปรียบเทียบดังกล่าวข้างต้นมาทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ได้กาหนดไว้วา่ “สภาพใน
การธารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เมื่อจาแนกตามเพศ สถานภาพ ประสบการณ์การทางาน จึงพบว่า
เป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนด
4. ผลการศึก ษาเกี่ ยวกั บ แนวทางการธารงรัก ษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้ บริหารและครูโ รงเรีย น
ประถมศึกษาในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ข้อมูลส่วนนี้ เป็น
ข้อ มูล ที่ผู้ วิจั ยได้รั บจากการใช้แ บบสัม ภาษณ์ เพื่อ ให้ ผู้ ตอบแบบสัม ภาษณ์ได้ เ สนอแนะแนวทางการธารงรัก ษา
ข้าราชการครู ใน 6 ด้านกล่าวคือ ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบายและการบริหาร และด้านความมั่นคงในการทางาน
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ จัดกลุ่มและสรุปเป็นประเด็นแนวทางการธารงรักษาข้าราชการครู ดังที่ผู้วจิ ัยจะได้
นาเสนอเป็นประเด็นในแต่ละด้าน ต่อไปนี้
ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน
สถานศึกษาควรมีการดูแลเรื่องสวัสดิภาพ และสวัสดิการครูภายในโรงเรียน เช่น มีบ้านพักครูให้เพียงพอต่อ
จานวนครู มีสวัสดิการด้านอาหารกลางวัน มีการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับข้าราชการที่มีความดีความชอบจากผลงานเชิง
ประจักษ์
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
ทางสถานศึกษาควรมีการปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน สามารถใช้ภายที่ภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
ผู้ บ ริ ห ารควรมี ก ารพบปะกั บ ข้ า ราชการครู ภ ายในโรงเรี ย นอย่ า งน้ อ ย อาทิ ต ย์ ล ะ 2 ครั้ ง เพื่ อ ท าการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบถามปัญหาและข้อบกพร่องที่พบในห้องเรียนหรือที่พบปะในโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างครูใ นโรงเรียนและผู้บริหารในการดาเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะได้นาผลการแลกเปลี่ยนไปปรับปรุง และ
พัฒนาตามแต่ละประเด็น
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ ให้เ กิดความรัก ความสามัคคีภายในโรงเ รียน เช่น การ
แข่ง ขันกี ฬ าเชื่อ ความสั ม พัน ธ์ การเข้าค่ ายคุณ ธรรม การแลกเปลี่ย นเรียนรู้ปัญ หาต่าง ๆ ระหว่ างผู้บริ หารและ
ข้าราชการครู
ด้านนโยบายและการบริหาร
สถานศึกษาควรมีแนวนโยบายที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและสภาพแวดล้อมที่โรงเรียนของแต่ละ
สถานที่ตั้งอยู่ โดยนานโยบายหลักจากกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นแนวปฏิบัติ แต่ควรคานึงถึงบริบทของโรงเรียน ครู
และผู้เรียน เช่นนโยบายด้านการพัฒนาครู ควรให้ครูเป็นผู้เลือกหลักสูตรที่ ตนเองถนัด และตรงตามวุฒิการศึกษา
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการที่จะนามาต่อยอดและขยายผลภายในโรงเรียน

- Proceedings -

537

ด้านความมั่นคงในการทางาน
สถานศึกษาควรมีสวัสดิการด้านความปลอดภัยให้กั บข้าราชการครูภ ายในโรงเรียน เช่น การทาประกัน
อุบัติเหตุให้กับข้าราชการ มีสวัสดิการในการเจ็บป่วย ทุพลภาพของข้าราชการครู และบุคคลในครอบครัว เช่น สามี
ภรรยา บุตร เป็นต้น

สรุปผลและอภิปรายผล
ในส่วนนี้ เป็นการนาเสนอผลการวิจัยโดยสรุป ซึ่งผู้วิจัยจะนาเสนอโดยแยกเป็นประเด็น ดังต่อไปนี้
1. สภาพและแนวทางทางการธารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษา
ในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการธารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและ
ครูโรงเรียนประถมศึกษาในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จาแนก
ตาม เพศ สถานภาพ และประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .01
3.แนวทางการธารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครู โรงเรียนประถมศึกษาในอาเภอเชียง
ของสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จาแนกเป็นด้าน ๆ ดังนี้
ด้านเงิน เดือ นและค่ าตอบแทน สถานศึก ษาควรมีก ารดูแ ลเรื่องสวัส ดิภ าพ และสวัส ดิก ารครูภ ายใน
โรงเรียน เช่น มีบ้านพักครูให้เพียงพอต่อจานวนครู มีสวัสดิการด้านอาหารกลางวัน มีก ารเพิ่ม ค่าตอบแทนให้กับ
ข้าราชการที่มีความดีความชอบจากผลงานเชิงประจักษ์
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน สถานศึกษาควรมีก ารปรับภูมิทัศน์ภายในบริเ วณโรงเรีย นให้มีความ
ปลอดภัย และเอือ้ ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สามารถใช้ภายที่ภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเกิดการเรียนรุ้ให้
ได้มากที่สุด
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารควรมีการพบปะกับข้าราชการครูภายในโรงเรียนอย่างน้อย
อาทิ ตย์ ละ 2 ครั้ ง เพื่ อท าการ แลกเปลี่ย นเรี ยนรู้เ กี่ ยวกั บ ปัญหาต่ าง ๆ สอบถามปัญ หาและข้อบกพร่องที่พ บใน
ห้องเรียนหรือที่พบปะในโรงเรียน
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ ให้เกิดความรัก
ความสามัคคีภายในโรงเรียน เช่น การแข่ง ขันกีฬาเชื่อความสั มพันธ์ การเข้าค่ายคุณ ธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ระหว่างผู้บริหารและข้าราชการครู
ด้านนโยบายและการบริหาร สถานศึก ษาควรมีแนวนโยบายที่สอดคล้อ งกั บบริบ ทของโรงเรียนและ
สภาพแวดล้อมที่โรงเรียนของแต่ละสถานที่ตั้งอยู่ โดยนานโยบายหลักจากกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นแนวปฏิบัติ แต่
ควรคานึงถึงบริบทของโรงเรียน ครู และผู้เรียน เช่นนโยบายด้านการพัฒนาครู ควรให้ครูเป็นผู้เลือกหลักสูตรที่ ตนเอง
ถนัด และตรงตามวุฒิการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการที่จะนามาต่อยอดและขยายผลภายในโรงเรียน
ด้านความมั่นคงในการทางาน สถานศึกษาควรมีสวัสดิการด้านความปลอดภัยให้กับข้าราชการครูภายใน
โรงเรียน เช่น การทาประกันอุบัติเหตุให้กับข้าราชการ มีสวัสดิการในการเจ็บป่วย ทุพลภาพ ของข้าราชการครู และ
บุคคลในครอบครัว เช่น สามีภรรยา บุตร เป็นต้น
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการธารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครู โรงเรียนประถม
ศึกษาในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พบประเด็น
ที่สาคัญและสามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. สภาพการธารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาในอาเภอเชียงของ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่าในองค์กรมี
การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรให้สูงยิ่งขึน้ มุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาเพื่อให้บุคลากรมีขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานทั้งในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต สภาพแวดล้อมในการทางาน การจัดระบบงานและการธารงรักษา
ข้าราชการครูอยู่กับองค์กรอย่างมีคุณค่าช่วยให้เ กิดการเพิ่มผลผลิตขององค์ก รซึ่ง เป็นประโยชน์สูง สุดต่อองค์กร
องค์กรจะต้องมีกลยุทธ์ในการธารงรั กษาบุคลากรที่ดีมีคุณภาพเอาไว้ ถือเป็นภาระหน้าที่ที่สาคัญยิ่งของผู้บริหารเป็น
กระบวนการที่ผู้บริหารต้องให้ความสนใจต่อบุคลากรอย่างแท้จริง สอดคล้องกับแนวคิดของเสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ
(2549,หน้า 58) กล่าวไว้ว่า การดาเนินการธารงรักษาบุคลากรทางการศึกษาให้ทางานอยู่ในองค์กรให้นานที่สุด การ
สร้างทัศคติใ นการรักษาคนเก่ง ไว้ใ ห้อยู่ใ นองค์ก ร ของหัวหน้างาน ผู้จัดการเป็นบุคลากรที่ผู้บริหารองค์ร ะดับสูง
ไว้วางใจฉะนั้นบุคคลเหล่านีต้ ้องมีความรับผิดชอบบริหารปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาให้งานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี อย่างมี
ประสิทธิภาพสูง สุดจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งหัวหน้างานผู้จัดการต้องให้ความสาคัญกับงานและชีวิ ตส่วนตัว ความ
เป็นอยู่ของพนักงาน ทั้งในที่ทางานและครอบครัว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเก่ง
ของหน่วยงานและองค์กรอย่างยั่งยืน
2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการธารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและ
ครูโรงเรียนประถมศึกษาในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จาแนก
ตาม เพศ สถานภาพ และประสบการณ์ในการทางานทุกประเด็นมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เป็นไปตามแนวคิดของทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) คือ ปัจจัยค้าจุน หรือปัจจัยสุขอนามัย
เป็นความต้องการที่ไม่มีวันที่จะสิ้นสุด มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จะช่วยลดความไม่พอใจที่จะทางานได้ แต่ไม่สามารถ
สร้างความพึงพอใจที่แท้จริงและถาวรได้เป็นองค์ประกอบที่ช่วยป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะเกิดความไม่
ชอบงานหรือหย่อนประสิทธิภาพลง สอดคล้องตามแนวคิดของเกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง (2543) กล่าวไว้ว่า ความสาคัญ
ของการบริหารทรัพยากรบุคคลดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นหัวใจสาคัญที่จะบริหารองค์การให้ประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ เพราะคนเป็นผู้ใช้ปัจจัยต่าง ๆ ในการบริหารหากองค์กรใดประกอบด้วยบุคคลที่ดี มี
ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้นานที่สุดองค์กรนั้ นก็จะประสบความสาเร็จยิ่ง โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากร
บุค คลทางการศึ ก ษาซึ่ ง นั บ เป็ น ส่ ว นที่ส าคั ญ ยิ่ ง ต่ อ การพั ฒนาเยาวชนและประเทศชาติ หากมี ก ารธารงรั ก ษา
ข้าราชการครูให้อยู่ปฏิบัติงานกับโรงเรียนได้นานก็ยอ่ มส่งผลให้โรงเรียนประสบความสาเร็จได้อย่างยั่งยืน
3. แนวทางการธารงรักษาข้าราชการครูตามทัศนะของผู้บริหารและครู โรงเรียนประถมศึกษาในอาเภอเชียง
ของ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน สถานศึกษาควรมี
การดูแลเรื่องสวัสดิภาพ และสวัสดิการครูภายในโรงเรียน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน สถานศึกษาควรมีการ
ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บัง คับบัญชา ผู้บริหารควรมีการพบปะกับข้าราชการครูภ ายในโรงเรียนอย่างน้อย อาทิตย์ละ 2 ครั้ง เพื่อทาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ สอบถามปัญหาและข้อบกพร่องที่พ บในห้องเรียนหรือที่พ บปะในโรงเรียน มีการ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูในโรงเรียนและผู้บริหาร ด้านนโยบายและการบริหาร สถานศึกษาควรมีแนวนโยบายที่
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและสภาพแวดล้อมที่โรงเรียนของแต่ละสถานที่ตั้ง อยู่ด้านความมั่นคงในการทางาน
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เสนอแนะแนวทางดังนี้ สถานศึกษาควรมีสวัสดิการด้านความปลอดภัยให้กับข้าราชการครู
ภายในโรงเรียน เช่น การทาประกันอุบัติเหตุให้กับข้าราชการ มีสวัสดิการในการเจ็บป่วย ทุพลภาพ ของข้าราชการครู

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง สภาพและแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในอาเภอเชียงของ สัง กั ด สานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชียงรายเขต 4
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ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า จนทาให้การศึกษาในครั้งนี้มี
ความสมบูรณ์และมีคุณค่า
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูระดับประถมศึกษาในอาเภอเชียง จังหวัดเชียงราย ที่ได้ให้
ความอนุเคราะห์ อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล
จนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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สภาพและแนวทางการเสริมสร้างความผาสุกในการทางานงานของครูตามทัศนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอาเภอเชียงของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงรายเขต 4
Situation and Guide to Promoting Teachers’ well-being in the Workplace
Perceived by Administrators and Teachers in School, ChiangKhong District,
Under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 4
ชุติปภา ตันเขียว1* และ รักษิต สุทธิพงษ์2
Chutipapha Tankhaew1* and Ruksit Suttipong2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความผาสุกในการทางานของครูตามทัศนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู ในอาเภอเชียง ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ระดับความผาสุกในการทางานของครูตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอาเภอเชียงของสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่จาแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์ในการทางานของประชากรที่ใช้ใน
การวิจัย และ 3) เพื่อศึกษาข้อมูลข้อเสนอแนะเป็นแนวทางการเสริมสร้างความผาสุกในการทางานของครู ตามทัศนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูใ นอาเภอเชียงของ สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใ ช้ใ นการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอาเภอเชียงของ สานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึก ษาเชีย งรายเขต 4 จานวน 191 คน ใช้วิ ธี ก ารสุ่ม ตัว อย่า งแบบแบ่ ง ชั้ น ผู้วิ จั ยเก็ บ รวบรวมข้อ มู ลด้ ว ย
แบบสอบถามที่สร้างขึน้ และทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
t-test และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
ผลการศึกษาพบว่า
1. สภาพความผาสุกในการทางานของครูตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูใ นอาเภอเชียงของ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อยู่ในระดับมาก
2. สภาพความผาสุกในการทางานของครูตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูใ นอาเภอเชียงของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เมื่อจาแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์ในการทางาน
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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ข้อเสนอแนะที่เกิดจากผลการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการเสริมสร้างความผาสุกในการทางานของครู ตาม
ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอาเภอเชียงของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
เช่น การส่ง เสริม แรงจูง ใจในการทางานของครู การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการทางาน และ การนา
เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน
คาสาคัญ: ความผาสุกในการทางาน

Abstract
The purposes of this research were 1) to survey and study the level of situation and guide to promoting
teachers’ well-being in the workplace perceived by administrators and teachers in school, Chiang Khong district,
under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 4 2) to compare the level of situation of teachers’
well- being in the workplace perceived by administrators and teachers in school, Chiang Khong district, under
Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 4 as classified by sex age and experience and 3) to discover
and collect data from the suggestions to create a guide to promoting teachers’ well- being in the workplace
perceived by administrators and teachers in school, Chiang Khong district, under Chiang Rai Primary Educational
Service Area Office 4. Samples were 191 administrators and teachers in school, Chiang Khong district, under
Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 4 derived by stratified random sampling technique. Instruments
used to collect data were questionnaires constructed by the researcher. Data were analyzed by using frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test and One Way ANOVA.
The results showed that:
1. The situation of teachers’ well- being in the workplace perceived by administrators and teachers in
school, Chiang Khong district, under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 4 was at the high level.
2. The situation of teachers’ well-being in the workplace perceived by administrators and teachers in
school, Chiang Khong district, under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 4 as classified by sex age
and experience were different statistically significant.
There were the suggestions from research finding composed of teacher' motivation should be promoted,
a healthy and work- conducive workplace environment should be provided, appropriate information technology
should be provided.
Keywords: well-being in the Workplace

บทนา
การศึกษาเป็นกลไกหนึ่งที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ยุคการศึกษาและเรียนรู้ที่ไร้ขอบเขต ครูเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญของกลไกดังกล่าว ครูจึงมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งใน
การผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ บทบาทหน้าที่ของครู นอกจากทางานด้านวิชาการ
แล้วยังต้องปฏิบัติงานด้านอื่นทั้งงานพัฒนาโรงเรียน และงานที่เกี่ยวกับชุมชน ดังที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548)
ได้กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครูวา่ ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
- Proceedings -

543

คือ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิช าการเกี่ยวกับการพัฒ นาวิชาชีพ ครูอยู่เ สมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดย
คานึงถึงผลที่จะเกิดขึน้ กับผู้เรียน 3)มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้
เกิดผลจริง 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผล
ถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่มี่ดีแก่
ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11)แสวงหา
และให้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา และ 12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์
ครูจึงมีบทบาทและภาระงานมากมาย ด้วยหน้าที่ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพครูดังกล่าว จึงหลีกหนีไม่พ้นถึง
ความคาดหวังจากบุคคลหรือส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถึงคุณภาพของงาน และคุณภาพของผลผลิตจากครู ความ
คาดหวังและแรงกดดันต่าง ๆ จากสังคมที่มีตอ่ ครู ดังตัวอย่าง เช่น 1) คาดหวังจากนักเรียนที่มีตอ่ ครู ว่าครูควรเป็นผู้มี
จิตใจที่ประกอบด้วยเมตตา มีภูมิความรู้ที่ดี สามารถ่ายทอดความรู้จากเรื่องที่ยากให้เป็นเรื่องง่าย สามารถเป็นที่
ปรึกษาในคราวที่มีปัญหา 2) ความคาดหวัง จากผู้ ปกครองที่มีต่อครู ว่าครูจะเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน เป็นผู้มี
ความรู้ดี สามารถให้ความรู้และปลูกฝังสิ่งที่ดงี ามแก่เยาวชนซึ่งเป็นบุตรหลานให้มุ่งสู่ความสาเร็จสามารถกลับมาเป็น
ที่พึ่งของครอบครัวได้ในอนาคต 3)ความคาดหวังที่ผู้บัง คับบัญชามีต่อครู ว่าควรจะเป็นผู้ที่ มีความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติตามวินัยของข้าราชการอย่างเคร่งครัด มีผลงานที่โดดเด่น มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และสามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามที่ได้สั่งการจนบรรลุเป้าหมายที่กาหนด และ 4) ความคาดหวังของสังคมและประเทศชาติที่มีต่อครู ว่าครูควร
เป็นผู้มีความรู้ที่ดี มีความประพฤติที่เป็นแบบอย่างแก่เยาวชนและสังคม เป็นผู้ที่สามารถขับเคลื่อนการศึกษาของชาติ
ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นผู้ที่สามารถสร้างเยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณค่าและมี
ประโยชน์ของสังคมทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และคุณธรรม
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ในอาเภอเชียงของ ประกอบด้วย
โรงเรียนจานวน 33 โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 33 คน มีครูจานวน 337 คน จากสถิติรายงานการย้ายของ
ครูในช่วงปี 2559 – 2560 พบว่า มีอัตราการย้าย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ซึ่งจากการศึกษาคาร้องขอย้ายและคาร้อง
ขอเกษียณอายุราชการ ก่อนกาหนดของบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
พบว่าสาเหตุที่ลาออกหรือย้าย เนื่องจากปัญหาในเรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ ที่บังคับใช้ ปัญหาการบริหารงานบุคคล
ปัญหาความยุติธรรม การพิจารณาความดีความชอบ ปัญหาความพึงพอใจในการปฏิบั ติงาน ปัญหาเงินเดือนเต็มขั้น
อย่างไรก็ตามแม้ว่าครูจะต้องเผชิญกับปัญหาในการทางานดังกล่าวข้างต้นหากการทางานดังกล่าวครูสามารถทางาน
ด้วยความผาสุก ครูก็จะมีขวัญและกาลังใจสามารถทางานได้อย่างทุ่มเททั้งกาลังกาย กาลังสติ ปัญญา จนผลของงาน
ออกสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่ได้กาหนดไว้ เนื่องจากเมื่อบุคลากรมีความสุขในการทางานผลผลิตขององค์กรก็
จะเพิ่มขึน้ และทาให้สังคมโดยรวมดีขนึ้
ดัง นั้นความผาสุกในการทางานจึง เป็นสิ่ง ที่สาคัญที่ครูทุก คนจะต้องมี และผู้บริหารสถานศึก ษาหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องจะต้องสร้างให้เกิดขึน้ ในองค์กรของตน ทั้งนี้เพราะ เมื่อครูมีความผาสุกในการทางานแล้ว จะไม่รู้สึกว่างานที่
ทาอยู่เป็นภาระที่จะต้องแบกรับ แต่จะรู้สกึ ว่างานของครูเป็นส่วนหนึ่งของชีวติ ที่ทาแล้วทาให้ชีวิตมีความสุข ทาให้ชีวิต
ครูมีคุณค่าต่อสังคม การสร้างความผาสุ กในที่ทางานจึง เป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องทาให้
เกิดขึ้นในองค์ กร ผู้บริหารที่ จะต้องเสริม สร้างดูแลเอาใจใส่บุคคลในคงสภาพและมีปริม าณที่เ พีย งพอ สามารถ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (อิสรีย์ ทองคา. 2554 : 1-2) อีกทั้งยังทางานได้อย่างมีความสุข ให้เกิด
ความรู้สึกว่างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทั้งนี้เพราะการเสริมสร้างความสุขในการทางานให้เกิดขึ้นกับบุคลากรย่อมทา
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ให้เขาเหล่านั้นปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพด้วยความรัก มีความสุขกระตือรือร้น ทุ่มเทต่อการทางาน รู้สึกสนุกที่ได้
ทางานมีความยึดมั่นผูกพัน เกิดการคงอยู่และไม่คิดหนีออกจากงาน (พวงเพ็ญ ชุนหปรน, 2549)
จากที่มาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจว่าโดยสภาพการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษาในอาเภอเชียงของ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 มีความผาสุกมาก
น้อยเพียงใดและจะมีแนวทางอย่างไรในการเสริมสร้างความผาสุกในการทางานของครู จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะทา
วิจัยเรื่องสภาพและแนวทางการเสริมสร้างความผาสุกในการทางานของครูตามทัศนะของผู้บริหารและครูในอาเภอ
เชียงของ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับความผาสุกในการทางานของครูตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอาเภอเชียง
ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับ ความผาสุก ในการทางานของครูตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึก ษาและครูใ น
อาเภอเชียงของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่จาแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์
ในการทางานของประชากรที่ใช้ในการวิจัย
3. เพื่อศึกษาจากข้อเสนอแนะเป็นแนวทางการเสริมสร้างความผาสุกในการทางานของครูตามทัศนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอาเภอเชียงของ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรต้น
1.เพศ
2.อายุ
3.ประสบการณ์ในการทางาน

ตัวแปรตาม
สภาพความผาสุกในการทางานของครู ประกอบด้วย
1. การติดต่อสัมพันธ์หรือการสื่อสารในองค์กร
2. ความรักในงาน
3. ความสาเร็จในงาน
4. การเป็นที่ยอมรับ

สมมติฐานการวิจัย
1. ความผาสุกในการทางานของครู มีความแตกต่างกันตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอาเภอ
เชียงของ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 เมื่อจาแนกตามเพศ
2. ความผาสุกในการทางานของครู มีความแตกต่างกันตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอาเภอ
เชียงของ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 เมื่อจาแนกตามอายุ
3. ความผาสุกในการทางานของครู มีความแตกต่างกันตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอาเภอ
เชียงของ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 เมื่อจาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน
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วิธีวิทยาการวิจัย
เพื่อให้การศึกษาครั้ง นี้มีผลการศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจึง ได้ก าหนดวิธีก ารศึก ษาตามแบบแห่ง
ระเบียบวิธกี ารวิจัย ดังต่อไปนี้
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธกี ารสุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผู้วิจัยได้กาหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูในอาเภอเชียงของ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จานวน 370 คน โดยแยกเป็นผู้บริหาร
จานวน 33 คน และครูจานวน 337 คน เป็นประชากรในการศึก ษา และจากประชากรจานวนดัง กล่าว ผู้วิจัยได้
กาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใ นการศึกษาครั้ง นี้ โดยเทียบตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan,
1970, p.607-610 อ้างถึงใน สุวิม ล ติรกานันท์, 2554, หน้า 178-179) ทาให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 191 คน
หลังจากที่ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างแล้ว เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่ครอบคลุมประชากรให้มากที่สุด ผู้วจิ ัยจึงเลือกใช้วิธกี ารสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพืน้ ฐานทั่วไปของผู้ตอบ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความผาสุกในองค์กรของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จานวน 4 ด้าน ดังนี้ การติดต่อสัมพันธ์ (Connection) ความรักในงาน
(Love of The Work) ความสาเร็จในงาน (Work Achievement) และ การเป็นที่ยอมรับ (Recognition)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความผาสุกในองค์ก รของครูตามทัศนะผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบคุณ ภาพเครื่องมื อ ด้วยวิธีก ารหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง ข้อคาถามกับ
คุณ ลั ก ษณะ ตามวัตถุ ประสงค์ ของการวิ จัย ที่ต้ องการวั ด (Index of Item-Objective Congruence : IOC) พบว่ าข้ อ
คาถามแต่ละข้อมีค่า IOC เท่ากับ 1 และผู้วิจัยได้หาค่าความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค พบว่าข้อคาถามทั้งหมดมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.97 ซึ่ง โดยทั่วไป ค่า
ความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยที่ยอมรับได้ควรมีค่าไม่น้อยกว่า 0.70 (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546: 261 และ ยุทธ์
ไกยวรรณ์,2552 หน้า 89)
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม นามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้วนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิตดิ ้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผู้วิจัยใช้สถิติ ดังต่อไปนี้ คือ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
วิเคราะห์ระดับความผาสุกของครูตามทัศนะผู้บริหารและครูในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยได้กาหนดเกณฑ์
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 โดยการใช้ค่าเฉลี่ย (X
ในการแปลผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ ดังต่อไปนี้
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4.51-5.00 หมายถึง มีความผาสุกในการทางานอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มีความผาสุกในการทางานอยู่ในระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง มีความผาสุกในการทางานอยู่ในระดับระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีความผาสุกในการทางานอยู่ในระดับระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง มีความผาสุกในการทางานอยู่ในระดับระดับน้อยที่สุด
ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัย วิเคราะห์ ความแตกต่างสภาพความผาสุกในการทางานของ
ครูตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอาเภอเชียงของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 เมื่อจาแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์ในการทางาน ผู้วิจัยใช้ก ารวิเ คราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One way ANOVA) โดยใช้สถิติทดสอบ t-test กรณีตัวแปรผันแปรสองค่า และ F-test กรณีตัวแปรผันแปรสามค่าขึ้น
ไป และหากพบความแตกต่างจะทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยวิธกี ารของเชฟเฟ่ (Scheffe)
ในส่วนของการวิเคราะห์เ พื่อหาแนวทางการส่งเสริมความผาสุก ในการทางานของครูตามทัศนะผู้บริหาร
สถานศึก ษาและครูใ นอาเภอเชี ยงของ สั ง กัดส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาเชียงรายเขต 4 ผู้วิจั ย
วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปบรรยายเป็นความเรียงเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา
ในส่วนนี้เป็นการนาเสนอผลการศึกษาในการวิจัยเรื่อง สภาพและแนวทางการเสริมสร้างความผาสุกในการ
ทางานของครูตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอาเภอเชียงของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 4 ซึ่งผู้วิจัยจะได้นาเสนอในรูปแบบของตารางและการพรรณนาใต้ตารางตามลาดับต่อไปนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคิดเป็น
ร้อยละ 54.50 ในขณะทีเ่ ป็นผู้ชายคิดเป็นร้อยละ 45.50 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.40 ถัด
มาเป็นผู้มีอายุ 35 ปีขนึ้ ไป คิดเป็นร้อยละ 28.80 และผู้มีอายุ 25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.40 ในขณะที่ผู้มีอายุต่ากว่า
25 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.70 ในด้านวุฒิการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 75.40 ในขณะที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 24.60 ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีประสบการณ์ในการทางานอยู่ระหว่าง 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.40 ถัดมาคือมีประสบการณ์ในการทางานอยู่
ระหว่าง 6-10 ปีคิดเป็นร้อยละ 29.80 และมีประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 19.40 ในขณะที่มี
ประสบการณ์ในการทางาน 20 ปีขนึ้ ไป มีเพียงร้อยละ 8.40
2. ผลการวิจัยเกี่ยวกับระดับความผาสุกในการทางานของครู ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ในเขตอาเภอเชียงของ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 พบว่า สภาพความผาสุกใน
การทางานของครู ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึก ษาและครู ในเขตอาเภอเชียงของ สัง กั ด สานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 โดยรวมมีความผาสุกในการทางานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ผลการศึกษาพบว่า ครูมีความผาสุกในการทางานด้านความรักในงานมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความสาเร็จในงาน
ด้านการเป็นที่ยอมรับ และ ด้านการติดต่อสัมพันธ์หรือการสื่อสารภายในองค์กร ตามลาดับ
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3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความผาสุกในการทางานของครู ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ในเขตอาเภอเชียงของ สัง กัด สานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชียงรายเขต 4 จาแนกตามเพศ พบว่ า
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนประถมศึก ษา ในเขตอาเภอเชียงของ สัง กั ด สานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ที่มีเพศแตกต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับสภาพความผาสุกในการทางานของครูที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ .05
4. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความผาสุกในการทางานของครู ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ในเขตอาเภอเชียงของ สัง กัด สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชียงรายเขต 4 จาแนกตามอายุ พบว่ า
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนประถมศึก ษา ในเขตอาเภอเชียงของ สัง กั ด สานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ที่มีอายุแตกต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับสภาพความผาสุกในการทางานของครูที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ .01
5. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความผาสุกในการทางานของครู ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ในเขตอาเภอเชียงของ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จาแนกตามประสบการณ์ใน
การทางาน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอาเภอเชียงของ สังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ที่มปี ระสบการณ์ในการทางาน แตกต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับสภาพความผาสุก
ในการทางานของครูที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ .01
6. ผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความผาสุกในการทางานของครู ข้อมูลส่วนนี้ เป็นข้อมูลที่
ผู้วิจัยได้รับจากการใช้ข้อคาถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความผาสุก
ในการทางานของครู ใน 4 ด้านกล่าวคือ ด้านการติดต่อสัมพันธ์หรือการสื่อสารภายในองค์กร ด้านความรักในงาน
ด้านความสาเร็จในงาน และ ด้านการเป็นที่ยอมรับ ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ จัดกลุ่มและสรุปเป็นประเด็น
แนวทางการเสริมสร้างความผาสุกในการทางานของครูบนพื้นฐานของข้อมูลที่ไ ด้รับ ดัง ที่ผู้วิจัยจะได้นาเสนอเป็น
ประเด็นในแต่ละด้าน ต่อไปนี้
ด้านการติดต่อสัมพันธ์หรือการสื่อสารภายในองค์กร
1. จัดให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากรในโรงเรียนทั้งที่เป็นทางการ ด้วยการจัดให้มี
การประชุมเพื่อชีแ้ จงและทบทวนการปฏิบัติงานอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
บุคลากรในโรงเรียนด้วยวิธกี ารที่ไม่เป็นทางการ เช่น จัดให้มีหอ้ งสันทนาการหรื อมุมกาแฟ ที่บุคลากรสามารถพบปะ
พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างได้ทุกวัน
2. สร้ างวัฒ นธรรมการยอมรับหรือรับ ฟัง ความคิ ดเห็น ของผู้อื่นแม้ว่า ความคิดเห็นดัง กล่า วจะมี ความ
แตกต่างกับความคิดเห็นของตน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างเป็นกัลยาณมิตรโดยมุ่งที่ประโยชน์ของหน่วยงานเป็น
หลัก
3. ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานและการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การใช้ ระบบ e –office เพื่อ
การสื่อสารข้อมูลที่เป็นทางการ และการใช้กลุ่มไลน์ หรือ เฟสบุ๊คเพื่อการสื่อสารระหว่างกลุ่มคนในหน่วยงาน
ด้านความรักในงาน
1. จัดให้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในโครงการ
ดังกล่าว มีเนื้อหาครอบคลุม การส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมความจงรักภักดีและความภาคภูมิใจ
ที่มีตอ่ หน่วยงานและวิชาชีพ
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2. จัดให้มีโครงการเสริมแรงหรือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน โดยจัดให้มีรางวัล
หรือ การยกย่องบุคคลที่เป็นแบบอย่างในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเป็นตัวอย่างแห่งความดี หรือ
ด้านการสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน เป็นต้น
3. จัดสภาพแวดล้อมให้ร่ม รื่น และส่ง เสริมการเรียนรู้ โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของโครงการ
ร่วมกัน สร้างโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สองของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีความสะอาด ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ และมีสิ่ง
อานวยความสะดวกพื้นฐานในการปฏิบัติง านและส่งเสริม การเรียนรู้ เช่น มีคอมพิวเตอร์ และระบบ wifi เป็นต้น
อานวยความสะดวกในการทางานให้แก่บุคลากรของโรงเรียน
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ผู้ร่วมงานมีน้าใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่ง กั นและกั น ให้คาปรึก ษา
ช่วยเหลือกัน อย่างเป็นกัลยาณมิตร ร่วมมือกันในการทางานหรือการแก้ไขปัญหาของส่วนรวม ผู้บังคับบัญชามีความ
เป็นกลาง มีความยุติธรรม ไม่ลาเอียง จะทาให้เกิดความรักความสามัคคีไม่แบ่งฝ่ายขึน้ มาในหน่วยงาน
ด้านความสาเร็จในงาน
1. ผู้บริหารจะต้องมีการประชุมชีแ้ จงถึงรายละเอียดของงานต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น ลักษณะงาน ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมายความสาเร็จ ตลอดจนถึงตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัติงาน
2. จัดทาคู่มือที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติในแต่ละด้าน ตลอดจนถึงระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ให้มีความชัดเจน สามารถทาความเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นจนจบได้โดยง่าย
3. มีการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและจัดทาเป็นฐานข้อมูลที่เป็นระบบ สามารถสืบค้น และ
นามาใช้ในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไปได้โดยง่าย
ด้านการเป็นที่ยอมรับ
1. ผู้บริหารสถานศึกษากาหนดบทบาท เป้าหมาย ของโรงเรียนและของบุคลากรให้มีความชัดเจน มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบงานโดยคานึงถึงความรู้และความสามารถ เป็นสาคัญ
2. ผู้บริหาร บุคลากร และชุมชน ร่วมกันกาหนดจุดเด่นและจุดเน้นของโรงเรียนให้มีความชัดเจน จากนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรร่วมกันกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดจุดเด่นจุดเน้นของโรงเรียนที่ได้กาหนดขึ้น
ให้เกิดเป็นผลที่เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ
3. สถานศึกษาเผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียนที่มีความโดดเด่น โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธี การ
ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ และ ยูทูป เพื่อให้สังคมได้รับทราบข้อมูลของสถานศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษา

สรุปผลและอภิปรายผล
การนาเสนอผลการวิจัยโดยสรุป ซึ่งผู้วิจัยจะนาเสนอโดยแยกเป็นประเด็น ดังต่อไปนี้
1. สภาพความผาสุกในการทางานของครู ผลการศึกษาพบว่า สภาพความผาสุกในการทางานของครู ตาม
ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในเขตอาเภอเชียงของ สัง กั ด สานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
เชี ยงรายเขต 4 โดยรวมมีส ภาพความผาสุ กในการทางานอยู่ใ นระดั บมาก อนึ่ง เมื่อ พิจ ารณาเป็ นรายด้า น ผล
การศึกษาพบว่า ครูมีสภาพความผาสุกในการทางานด้านความรักในงานมากที่สุด รองลงมา คือ มีสภาพความผาสุก
ในการทางาน ด้านความสาเร็จในงาน ด้านการเป็นที่ยอมรับ และ ด้านการติดต่อสัม พันธ์หรือการสื่อสารภายใน
องค์กร ตามลาดับ
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2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความผาสุกในการทางานของครู ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ในเขตอาเภอเชียงของ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
และครู โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอาเภอเชียงของ สังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
ที่มีเพศแตกต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับสภาพความผาสุกในการทางานของครูที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความผาสุกในการทางานของครู ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ในเขตอาเภอเชียงของ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
และครู โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
ที่มีอายุแตกต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับสภาพความผาสุกในการทางานของครูที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
4. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความผาสุกในการทางานของครู ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ในเขตอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
และครู โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
ที่มีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับสภาพความผาสุกในการทางานของครูที่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
5. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย จากที่ผู้วจิ ัยได้กาหนดสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า “สภาพความผาสุกใน
การทางานของครู มีความแตกต่างกันตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอาเภอเชียงของ สานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 เมื่อจาแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ในการทางาน” นั้น ผลการ
การศึกษาพบว่า เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้กาหนดไว้
6. ผลการวิเ คราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ แนวทางการเสริม สร้างความผาสุก ในการทางานของครู จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความผาสุกในการทางานของครูสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้
6.1 สร้างวัฒนธรรมการยอมรับหรือรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ จัดให้มี การพบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างบุคลากรในโรงเรียนทั้งที่เป็นทางการ ด้วยการจัดให้มีการประชุมเพื่อชีแ้ จงและทบทวนการปฏิบัติงาน
อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากรในโรงเรียนด้วยวิธกี ารที่ไม่เป็นทางการ
เช่น จัดให้มีห้องสันทนาการหรือมุมกาแฟ ที่บุคลากรสามารถพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างได้ทุก
วัน
6.2 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานและการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การใช้ ระบบ e –office
เพื่อการสื่อสารข้อมูลที่เป็นทางการ และการใช้กลุ่มไลน์ หรือ เฟสบุ๊คเพื่อการสื่อสารระหว่างกลุ่มคนในหน่วยงาน
6.3 จัดให้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และสร้างแรงจูงใจในการทางาน
โดยในโครงการดังกล่าว มีเนื้อหาครอบคลุม การส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมความจงรักภักดี
และความภาคภูมิใจที่มีตอ่ หน่วยงานและวิชาชีพ
6.4 จัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น และส่งเสริมการเรียนรู้ โดยให้ทุกฝ่ายมีสว่ นร่วมและเป็นเจ้าของโครงการ
ร่วมกัน สร้างโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สองของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีความสะอาด ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ และมีสิ่ง
อานวยความสะดวกพื้นฐานในการปฏิบัติง านและส่งเสริม การเรียนรู้ เช่น มีคอมพิวเตอร์ และระบบ wifi เป็นต้น
อานวยความสะดวกในการทางานให้แก่บุคลากรของโรงเรียน
6.5 ผู้บริหารจะต้องมีการประชุม ชี้แจงถึง รายละเอียดของงานต่าง ๆ ของโรงเรียน จัดทาคู่มือที่แสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติในแต่ละด้าน และ มีการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและจัดทาเป็นฐานข้อมูลที่เป็น
ระบบ สามารถสืบค้น และนามาใช้ในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไปได้โดยง่าย
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6.6 ผู้บริหาร บุคลากร และชุม ชน ร่วมกั นกาหนดจุดเด่นและจุดเน้นของโรงเรียนให้มีความชัดเจน
จากนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรร่วมกั นกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดจุดเด่นจุดเน้นของโรงเรียนที่ไ ด้
กาหนดขึน้ ให้เกิดเป็นผลที่เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ
6.7 สถานศึกษาเผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียนที่มีความโดดเด่น โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ด้วย
วิธกี ารต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ และ ยูทูป เพื่อให้สังคมได้รับทราบข้อมูลของสถานศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษา
อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยจะได้นาเอาข้อค้นพบที่ได้จากผลการวิจัยมาอภิปรายผล ตามลาดับต่อไปนี้
1. จากผลการศึกษาที่พบว่า สภาพความผาสุกในการทางานของครู ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครู ในเขตอาเภอเชียงของ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 โดยรวมมีสภาพความ
ผาสุกในการทางานอยู่ในระดับมากนั้น ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรทางการศึกษาที่เป็นครูส่วนใหญ่ ก่อนที่จะมา
ประกอบอาชีพครูมักจะมีความรักในวิชาชีพครูเป็นทุนเดิม เมื่อได้มาปฏิบัติงานในฐานะครูเป็นอาชีพแล้ว จึงมีความ
ผาสุกในการทางานที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เมธาพร ผังลักษณ์ (2560) ที่ได้ทาวิจัยเรื่อง
ความสุขในการทางานของครูใ นอาเภอเมือง สัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาฉะเชิง เทรา เขต 1
ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมครูในอาเภอเมือง สัง กัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มี
ความสุขในการทางานอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ ธนภร จันทร์สี (2559) ที่ได้ทาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสุขในการทางานของครูสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าครู
มีความสุขในการทางานอยู่ใ นระดับมาก เช่นเดียวกัน และ ผลการวิจัยของ นิรชรา ไชยแสง และ ศศิธร ดลปัดชา
(2554) ได้ทาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลกรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยขอนแก่น ประจาปี
การศึกษา 2554 ที่ผลการวิจัยพบว่า โดยรวม บุคลกรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความพึงพอใจและ
ความผาสุกในการทางานอยู่ในระดับมาก
2. จากผลการศึกษาที่พบว่า ผู้บริหารสถานศึก ษาและครู โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอาเภอเชียงของ
สังกั ด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ที่มีเ พศแตกต่างกั น มีทัศนะเกี่ยวกับสภาพความ
ผาสุกในการทางานของครูที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นั้น ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้หญิงกับผู้ชายมีมุมมอง
และการแสวงหาความสุขที่เกิดจากการทางานที่ไม่เ หมือนกั น จึง ทาให้ผู้ หญิงกับผู้ชายมีทัศนะเกี่ยวกับสภาพความ
ผาสุกในการทางานที่แตกต่างกัน ดังผลการวิจัยของ นันทพันธ์ เปรีย้ วน้อย (2554) ที่ได้ทาวิจัยเรื่อง ความสุขในการ
ทางานของพนักงานรับจ้างเหมาช่วง ผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่มีเ พศ ที่แตกต่างกัน มีความสุขในการทางานที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3. จากผลการศึกษาที่พบว่า ผู้บริหารสถานศึก ษาและครู โรงเรียนประถมศึก ษา ในเขตอาเภอเชียงของ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ที่มีอายุแตกต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับสภาพความผาสุก
ในการทางานของครูที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นั้น ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้ที่มีอายุแตกต่างกันผ่าน
สถานการณ์ต่าง ๆ ในการทางานที่แตกต่างกัน มีมุมมองเกี่ยวกับความสุขในการทางานที่แตกต่างกัน จึงทาให้มี สภาพ
ความผาสุกในการทางานที่แตกต่างกัน ดังผลการวิจัยของ นันทพันธ์ เปรีย้ วน้อย. (2554) ความสุขในการทางานของ
พนักงานรับจ้างเหมาช่วง ผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่มี อายุ ที่แตกต่างกัน มีความสุขในการทางานแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ กั ญชพร ผาสุก (2552) ได้ทาวิจัยเรื่อง สุขภาวะในที่ทางานตาม
ทัศนะของพนักงาน บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จากัด ผลการศึกษาพบว่า อายุ เป็นปัจจัยมีผลต่อสุขภาวะในการ
ทางาน และ ผลการวิจัยของ จิราภรณ์ แพรต่วน (2544) ที่ได้ทาวิจัยเรื่อง ความเครียดและความพึงพอใจในงานของ
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บุคลากรโรงพยาบาลสัง กัดสานักการแพทย์ กรุง เทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลที่มีอายุที่แตกต่างกันมี
ความสุขในการทางานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
4. จากผลการศึกษาที่พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอาเภอเชียงของ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ที่มีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับ
สภาพความผาสุกในการทางานของครูที่แตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นั้น ทั้ง นี้ อาจเป็นเพราะว่า ครูที่มี
ประสบการณ์ในการทางานมากจะมีทักษะหรือมองเห็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ดีกว่า ครูที่มี
ประสบการณ์ในการทางานน้อย เมื่อสามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้ก็จะทาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ความสุข ดัง นั้น ครูที่มีประสบการณ์ใ นการทางานที่ แตกต่า งกั นจึง มี ความผาสุก ในการทางานที่แตกต่า งกั น ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นรภัทร บุญพา (2559) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสุขในการทางานของครู
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการทางานที่แตกต่างกัน มีความสุข
ในการทางานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ เมธาพร ผังลักษณ์ (2560) ที่ได้ทา
วิจัยเรื่อง ความสุขในการทางานของครูในอาเภอเมือง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการทางาน ที่แตกต่างกัน มีความสุขในการทางานที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
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สุทธิพงษ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้สละเวลาในการให้คาปรึกษาแนะนาตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
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ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการจัดทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอาเภอเชียงของ สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 4 ทุกท่านที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การทาวิจัยของผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ผู้ให้เลือดเนื้อ จิตวิญญาณ และ พลังใจแก่ผู้วิจัย ขอขอบคุณญาติพี่
น้องและเพื่อน ๆ ทุกคนที่เป็นกาลังใจให้แก่ผู้วจิ ัย
หากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ นี้มีคุณค่าและประโยชน์ต่อวงการศึกษา ผู้วิจัยขอบูชาพระคุณบิดา
มารดา ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่มอบสติปัญญาและสิ่งดีๆ ในชีวติ ให้แก่ผู้วิจัยทาให้ผู้วิจัยได้ประสบ
ความสาเร็จอย่างที่มุ่งหวัง

เอกสารอ้างอิง
กัญชพร ผาสุก. (2552). สุขภาวะในที่ทางานตามทัศนะของพนักงานบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จากัด.
สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, หลักสูตรพัฒนา
แรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร.

- Proceedings -

552

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)
จิราภรณ์ แพรต่วน. (2543). ความเครียดและความพึงพอใจในงานของบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาล สังกัด
สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒประสานมิตร, กรุงเทพฯ.
ธนภร จันทร์ส.ี (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1. Paper presented at The National and International Graduate Research
Conference 2016. Graduate School, Khon Koen University,Thailand and Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, Indonesia.
นรภัทร บุญพา. (2559). การศึกษาความสุขในการทางานของครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี.
วิทยานิพนธ์, กศ.ม. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, กรุงเทพฯ.
นันทพันธ์ เปรีย้ วน้อย. (2554). ความสุขในการทางานของพนักงานรับจ้างเหมาช่วง. สารนิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, หลักสูตรพัฒนาแรงงานและ
สวัสดิการมหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร.
นิรชรา ไชยแสง และ ศศิธร ดลปัดชา. (2554). ความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลกรคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2554. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
เมธาพร ผังลักษณ์. ( 2559) ความสุขในการทางานของครูในอาเภอเมือง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 งานนิพนธ์การศึกษาการศึกษามหาบัณฑิต .สาขา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ยุทธ ไกยวรรณ์. (2552). ออกแบบเครื่องมือวิจัย. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี จากัด.
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2546). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: เฟื่องฟ้า พริน้ ติง้ จากัด.
สุวมิ ล ติรกานันท์. (2554). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Proceedings -

553

สภาพและแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของครู ตามทัศนะผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู ในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
Situation and A Guide to Promoting Teachers Commitment By Administrators
and Teachers in School Chiang Khong District Under Chiang Rai Primary
Education Service Area Office 4
นภาวรรณ ธนะแก้ว1* และ รักษิต สุทธิพงษ์2
Napawan Thanakaew1* and Ruksit Suttipong2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบระดับความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในอาเภอเชียงของ สังกัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จาแนกตาม
สถานภาพในการปฏิบั ติง าน ประสบการณ์ใ นการทางาน และขนาดสถานศึก ษา และเพื่อ ศึก ษาแนวทางในการ
เสริมสร้างความผูกพันของครูในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารและครูในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
จานวน 191 คน จากครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งหมด 370 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ แบบสอบถาม จานวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test)
และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า
1. สภาพความผูกพัน ในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บ ริหารสถานศึก ษาและครูใ นอาเภอเชียงของ สัง กั ด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 อยู่ในระดับมาก
2. สภาพความผูกพันในองค์กรของครู ตามทัศนะผู้บริหารสถานศึก ษาและครูใ นอาเภอเชียงของ สัง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 เมื่อจาแนกตาม สถานภาพในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์
ในการทางาน และขนาดสถานศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3. แนวทางการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอาเภอเชียง
ของ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 เช่น การให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
มีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายของสถานศึกษา การสร้างขวัญและกาลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา การ
จัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการรัฐให้แก่ครูในสถานศึกษา เป็นต้น
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คาสาคัญ: ความผูกพัน ความผูกพันในองค์กร

Abstract
This education aims to compare the level of Promoting Teachers commitment by administrators and
teachers in school Chiang khong District Under Chiang Rai Primary Education Service Area office 4. Classified work
experience, school size, and to study guidelines for Promoting Teachers commitment by administrators and
teachers in school Chiang khong District Under Chiang Rai Primary Education Service Area office 4. For examples:
CEO of school board and teacher in Chiang Khong, Chiang Rai Primary Education service area office 4, 191 people
from teachers and education Board, all 3 7 0 people have come by a simple random method. The instruments
used in research include a survey 1 copy. The statistics used are the average percentage, mean, standard
deviation, value (t-test), and one-way analysis (One Way ANOVA).
The results showed that
1 . Situation and a guide to Promoting Teachers commitment by administrators and teachers in school
Chiang khong District Under Chiang Rai Primary Education Service Area office 4 at a high level
2 . Situation and a guide to Promoting Teachers commitment by administrators and teachers in school
Chiang khong District Under Chiang Rai Primary Education Service Area office 4 , when classified by operating
status. Work experience and size of education. There are statistically significant differences.
3 . Situation and a guide to Promoting Teachers commitment by administrators and teachers in school
Chiang khong District Under Chiang Rai Primary Education Service Area office 4, such as providing teachers and
education professionals, is engaged in school targeting. The creation and support of teachers and educational
personnel Providing welfare in addition to state welfare to school teachers, etc.
Keywords: Commitment / Commitment in the organization

บทนา
“ความผูกพันต่อองค์กร” มีความสาคัญต่อประสิทธิผลขององค์กร และเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเพิ่มมาก
ขึน้ ทั้งจากนักบริหารและนักวิเคราะห์องค์กร เนื่องจากการศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรเป็นแนวคิดหนึ่งในการ
พัฒนาองค์ก รให้ประสบผลสาเร็จ ซึ่ง ทาให้บุคลากรเกิดแรงกระตุ้นมีจิตใจและพลัง ในการทุ่มเทการทางานให้กับ
องค์กรมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นหนทางหนึ่งในการธารงรักษา บุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรได้ยาวนาน
ซึ่งเป็นกลยุทธ์สาคัญในการแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากร อีกทั้งยังเป็นตัวทานายอัตราการลาออก
ได้ สมาชิก ที่มีความผูกพันต่อ องค์กรสูง สามารถปฏิบัติง านได้ดีกว่าผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรต่า เนื่องจากความ
ผูกพันต่อองค์กรเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรในองค์กรทางานได้ดีกว่า ผู้ที่มีความผูกพันต่า เพราะเป็นความรู้สกึ เหมือน
เป็นเจ้าขององค์กร เต็มใจตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน เป็นตัวบ่งชีถ้ ึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร องค์กร
ใดมีบุคลากรที่มีความผูกพัน ต่อองค์กรสูง การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ก็ เป็นไปได้ง่าย สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
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ความผูกพันต่อองค์กรจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างสมาชิกและองค์ก ร และเป็นตัวกระตุ้นให้สมาชิก ในองค์กร
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในที่สุดองค์กรก็สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบุคคลในองค์กรที่มี
ความผูกพันต่อองค์กรสูง มีอัตราการขาดงานต่าสามารถทานายอัตราการลาออกหรือเปลี่ยนงานได้ ความผูกพันต่อ
องค์ก รจะมีความสัม พันธ์สูง สุด หรือส่ง ผลมากที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงงานของพนัก งาน ถือเป็นตัวทานายการ
ลาออกที่ดี บุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงจะมีความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามในการทางานเพื่อองค์กร บุคคลที่
มีความผูก พันต่อองค์กรจะมีความต่อเนื่องในการผสมผสานตนเองกั บองค์ก รและมีความเชื่อในวัตถุ ประสงค์ของ
องค์กร ทาให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกว่าตนเองมีส่วนเป็นเจ้าขององค์กรและมีส่วนในการเสริม สร้างประสิทธิภ าพขององค์กร
(Buchanan, 1974) ซึ่งองค์กรที่มีประสิทธิภาพนั้นเกิดจากบุคลากรที่มีความผูกพันกับองค์กรในระดับสูง ก็จะทางาน
อย่างจริงจัง มีความรับผิดชอบและทุ่มเท เสียสละเวลาให้กับงาน ผลงานที่ออกมาจะมีคุณภาพ เพราะความสามารถ
ขององค์กรในการผลักดันให้บุคลากรในองค์กรเกิดความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการการ
ปฏิบัติงานในระดับสูงและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรจะอยู่คู่กับองค์กร (สวนีย์ แก้วมณี , 2549) เมื่อบุคลากร
มีความเชื่อมั่นต่อองค์กร ยอมรับจุดมุ่งหมายขององค์กร ทาให้มีความเต็มใจที่จะทางานเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร
ต่อไป (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 2551) แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคลากรในองค์กร ไม่มีความผูกพันต่อองค์กรหรือ
ความผูกพันในระดับต่า ผลของงานก็จะไม่มีประสิทธิภาพไม่รับผิดชอบ ไม่กระตือรือร้น ไม่ทุ่มเทเสียสละเวลาให้กับ
องค์กร ส่งผลให้การบริหารงานขององค์กรไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควรและไม่พึงพอใจในงานนั้น ซึ่งสอดคล้อง
กับสเตียร์ (Steer, 1977) ที่ได้กล่าวถึงความสาคัญของความผูก พันต่อองค์ก รว่า ความผูกพันต่อองค์กรสามารถใช้
ทานายอัตราการเข้า-ออกจากงานของสมาชิกองค์กร ได้ดีกว่าในเรื่องของความพึงพอใจในงาน ซึ่งสามารถสะท้อนถึง
ผลโดยทั่วไปที่บุคคลตอบสนองต่อองค์กร โดยส่วนรวมมีเสถียรภาพมากกว่าความพึงพอใจ ถึงแม้จะมีการพัฒนาไป
อย่างช้า ๆ แต่ก็จะอยู่ อย่างมั่นคงและเป็นตัวชี้ที่ดถี ึงความมีประสิทธิภาพขององค์กร จะเห็นว่าความผูกพันต่อองค์กร
มีความสาคัญเพราะเป็นความรู้สึก ได้แสดงออกมาในลัก ษณะของความสัม พันธ์ที่เ หนียวแน่น และแสดงตนเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร หรือได้แสดงออกมาในลักษณะของการยอมรับนโยบาย อีกทั้งความผูกพันต่อองค์กร
สามารถใช้ทานายอัตราการเข้า-ออกจากงานของสมาชิกองค์กรได้เป็นอย่างดี
ดัง นั้นเพื่อประโยชน์ ขององค์กร การส่ ง เสริม ความผูก พัน ให้เ กิด ขึ้นในองค์ก รนับว่า เป็นสิ่ง ที่จาเป็นมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละสายงาน มีหน้าที่และภารกิจร่วมกันในการนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย
ตามที่กาหนดไว้นั้น ก็ย่อมต้องได้รับความคาดหวังจากองค์กรให้มีความผูกพันในองค์กรอยู่ในระดับสู งเช่นกัน เพื่อ
ประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลขององค์กรและเพื่อที่จะได้ปฏิบัติง านร่วมกั นในองค์ได้นาน ๆ (ศุภวุฒิ กาฬสุวรรณ ,
2545)
สถานศึกษาเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการกระจายอานาจตาม
มาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ ก ารศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม เติม โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กับมาตรา 8 มาตรา 33 วรรคสอง และมาตรา 76 วรรค
สอง(พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร, ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 120 ตอน
พิเ ศษ 73 ง ลงวั นที่ 7 กรกฎาคม 2546) มีการบัญญั ติใ ห้ สถานศึก ษาเป็น นิติบุค คลตามระเบียบบริห ารราชการ
กระทรวงศึก ษาธิการ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึก ษาแห่งชาติ โดยที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิการ เรื่อง กาหนด
เขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานที่อยู่ในการกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ใน
การดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
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การศึก ษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ในอาเภอเชียงของประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึก ษา จานวน 33 คน ครู
จานวน 337 คน จากสถิติรายงานการย้ายของครูในปี 2560 พบว่า จานวนบุคลากรครู จานวน 337 คน มีอัตราการ
ย้ า ยออกจ านวน27 คน ในปี 2561 มี จ านวนบุ ค ลากรครู 324 คน ย้ า ยออกจ านวน 28 คนส่ ง ผลให้ ครู ผู้ ส อน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมีจานวนไม่เ พียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษา
(สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4, 2561) การย้ายของครูทาให้ขาดครูที่มีความชานาญเฉพาะ
ทาง ไม่สามารถหาบุคลากรอื่นมาทดแทนได้โดยง่าย ส่งผลถึงครูที่คงอยู่ต้องมีภ าระงานที่เพิ่มมากขึน้ บางโรงเรียนใช้
ครูสอนไม่ตรงกับสาขาที่จบมา ส่งผลให้ครูเหนื่อยล้า เบื่อหน่าย และขอย้ายไปโรงเรียนอื่น ๆ จานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ
ครูที่มีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูงจะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการดารงอยู่กับองค์การเพื่อทางานให้
บรรลุเ ป้าหมายตามที่บุคคลเชื่อถือ ดัง นั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรที่จะดาเนินนโยบายในการสร้างความผูกพันใน
องค์กร เพื่อแก้ไขปัญหาการย้ายของครู โดยการสร้างความผูกพันของครูกับสถานศึกษา ทาให้ครูรู้สกึ ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของสถานศึกษาไม่คิดที่จะย้ายออก จากการศึกษาประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบว่า ปัญหาที่สาคัญคือ การขาดแคลนบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่ง
จากการศึกษาคาร้องขอย้ายและคาร้องขอเกษียณอายุราชการก่อนกาหนดของ บุคลากร ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบว่าสาเหตุที่ทาให้ลาออกหรือย้าย เนื่องจาก ปัญหาในเรื่องกฎ ระเบียบต่า ง
ๆ ที่บังคับใช้ ปัญหาการบริหารงานบุคคล ปัญหาความยุติธรรม การพิจารณาความดีความชอบ ปัญหาความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน ปัญหาเงินเดือนเต็มขั้น (สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4, 2561)
ดัง นั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง สภาพและแนวทางการเสริม สร้างความผูก พันในองค์ก รของครูตาม
ทัศนะผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เนื่องจากสถิติร ายงานการย้ายของครูในปี 2560 พบว่า จานวนบุคลากรครู จานวน 337 คน มีอัตราการย้ายออก
จานวน 27 คน ในปี 2561 มีจานวนบุคลากรครู 324 คน ย้ายออกจานวน 28 คนส่ง ผลให้ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมีจานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษา (สานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4, 2561) ทาให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมความผู กพัน
ในองค์กร ซึ่งการศึกษาในครั้ง นี้จะทาให้ทราบถึงระดับความผูกพันและแนวทางการส่งเสริมความผูก พันในองค์กร
และน าผลการศึ กษาไปใช้ เ ป็น แนวทางในการวางแผน ก าหนดนโยบายในการพั ฒ นาบุค ลากรโดยการส่ง เสริ ม
สนับสนุนให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษา
และครูในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 (2) เพื่อเปรียบเทียบความ
ผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาเชีย งรายเขต 4 จ าแนกตามสถานภาพในการปฏิบั ติ ง าน ประสบการณ์ ใ นการท างาน และขนาด
สถานศึกษา และ (3) เพื่อศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันของครูตามทัศนะผู้บริหารสถานศึ กษาและครูใน
อาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรต้น
1. ตัวแปรต้น
1.1 สถานภาพในการปฏิบัติงาน
1.2 ประสบการณ์ในการทางาน
1.3 ขนาดของสถานศึกษา

ตัวแปรตาม
ความผูกพันในองค์กรของครู จานวน 3 ด้าน คือ
1. การยอมรับเป้าหมายขององค์กร
2. ความเต็มใจ ทุ่มเท เสียสละเวลาให้องค์กร
3. ความต้ อ งการด ารงความเป็ น สมาชิ ก ของ
องค์กร

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาสภาพและแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยเป็นการ
วิจัยเชิง ปริมาณที่มุ่ง ศึกษาสภาพและระดับ ความผูกพันในองค์ก รของครูตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษาและครูใ น
อาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และเพื่อหาแนวทางการเสริมสร้าง
ความผูก พันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษาและครูใ นอาเภอเชียงของ สัง กั ดสานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า (1) สภาพความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอาเภอ
เชียงของ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 อยู่ในระดับมาก (2) สภาพความผูกพันใน
องค์ ก รของครู ต ามทั ศ นะผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ใ นอ าเภอเชี ย งของ สั ง กั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4เมื่อจาแนกตาม สถานภาพในการปฏิบัติง าน ประสบการณ์ใ นการทางาน และขนาด
สถานศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (3) แนวทางการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของครู
ตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 ด้านการยอมรับเป้าหมายขององค์กร (1) ผู้บริหารสถานศึกษามีการสื่อสารอย่างชัดเจนถึงเป้าหมาย นโยบาย
โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ของบุคลากรสถานศึกษา (2) ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาทุก
คนมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายสถานศึกษา (3) ผู้บริหารสถานศึกษามีการชี้แจงหน้าที่รับผิดชอบต่อบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนอย่างชัดเจน ด้านความเต็มใจ ทุ่มเท เสียสละเวลาให้องค์กร (1) ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักธรรม
มาภาบาลในการบริหารงาน (2) ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่แก่บุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ชัดเจน (3) ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานให้ตรงกั บความต้องการหรือความถนัดของบุคลากรในสถานศึกษา
(4) ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึก ษา (5) ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากรัฐให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านความต้องการดารงความ
เป็นสมาชิกขององค์กร (1) ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างให้ครูรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษาแห่งนี้ โดยเปิดโอกาส
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีโอการในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับ
เป้าหมาย นโยบาย เละโครงสร้างสถานศึกษา (2) ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความรู้สึกให้ครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นครูของสถานศึกษา (3) ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาว่าจะประสบผลสาเร็จทั้งในด้านความก้าวหน้าของตนเองและผลสาฤทธิ์ของลูกศิษย์

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการศึก ษาสภาพและแนวทางการเสริ ม สร้ า งความผู ก พั น ในองค์ ก รของครู ตามทัศ นะผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาและครูในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 พบว่า
1. ความผูกพันในองค์ก รของครูตามทัศนะผู้ บริหารและครูใ นอาเภอเชียงของ สัง กั ดสานัก งานเข ตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความต้องการ
ดารงความเป็นสมาชิกขององค์กร อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการยอมรับเป้าหมายขององค์กร และด้านความ
เต็มใจ ทุ่มเท เสียสละเวลาให้องค์กร ตามลาดับ ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะ ความผูกพันในองค์กรเป็นความรู้สึก ที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนมีต่อสถานศึกษาที่ได้ปฏิบัติงาน และได้แสดงออกมาในลัก ษณะของการยอมรับนโยบาย
เป้าหมาย ความทุ่มเท ความพยายามเพื่อประโยชน์ ของสถานศึกษา ความเสียสละเพื่อสถานศึกษา ความจงรักภักดี
ต่อสถานศึกษาความปรารถนา อย่างแรงกล้าในการดารงความเป็นสมาชิกของสถานศึกษา รวมทั้งการปฏิบัติตนอย่าง
เต็มความสามารถ เพื่อให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ที่ไ ด้กาหนดไว้ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของ
องค์ก ร การส่ง เสริม ความผู กพันให้เ กิดขึ้นในองค์ก รนับ ว่าเป็นสิ่ง ที่จาเป็น มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบุคลากรที่
รับผิดชอบในแต่ละสายงาน มีหน้าที่และภารกิจร่วมกันในการนาองค์กรไปสู่เป้าหมายตามที่กาหนดไว้นั้น ก็ย่อมต้อง
ได้รับความคาดหวังจากองค์กรให้มีความผูกพันในองค์กรอยู่ในระดับสูงเช่นกัน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์กรและเพื่อที่จะได้ปฏิบัติงานร่วมกันในองค์ได้นาน ๆ (ศุภวุฒิ กาฬสุวรรณ, 2545) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธนวรรณ สุร ะธรรมนิติ (2549) ที่ศึกษาเรื่อง ความผูก พันต่อองค์กรของครูในสัง กัดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ระยองเขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ความผูกพันต่อองค์ก รของครูใ นสังกั ดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาระยอง เขต 1
โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสัมฤทธิ์ ผิวบัวคา (2546) ซึ่งทาการ
วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกั ดสานักงานการ
ประถมศึก ษาจัง หวัดสุพ รรณบุรี ผลการวิจัย พบว่า ระดับความผูก พันต่อองค์ก ารของข้าราชการครูใ นโรงเรีย น
ประถมศึก ษา สัง กัดสานักงานการประถมศึกษาจัง หวัดสุพ รรณบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กิจจา ดงดินอ่อน (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ โรงเรียนของพนักงาน
ครู สังกัดเทศบาล ตาบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า ระดับความผูกพันต่อโรงเรียน โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การยอมรับชื่นชมและภาคภูมิใจในโรงเรียนของตน ความต้องการ
รักษาความเป็นสมาชิกของโรงเรียน และความเต็มใจและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน
1.1 ความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ด้านการยอมรับเป้าหมายขององค์กร มีระดับความผูกพันต่อองค์กร
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติงานในหน้าที่ของท่าน ทาให้สถานศึกษา
ประสบผลสาเร็จมากที่สุดอยู่ใ นระดับมาก รองลงมา คือ ท่านคิดว่านโยบายของฝ่ายบริหารจะช่วยให้สถานศึกษา
เจริญก้าวหน้า และอันดับสุดท้าย คือ สถานศึกษาของท่านได้มีการแบ่งงานอย่างชั ดเจน ทั้งนีอ้ าจเนื่องจากโรงเรียนใน
อาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 มีคณะครูที่มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของตน ทาให้สถานศึกษาประสบผลสาเร็จ ฝ่ายบริหารมีนโยบายที่ช่วยให้สถานศึกษาเจริญก้าวหน้า และครูมี
เป้าหมายในการทางานความสอดคล้องกับเป้าหมายสถานศึกษา ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้ครูและบุคลากร
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ทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายของสถานศึกษา มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างเป็นกัลยาณมิตร ส่งผลให้มีบรรยากาศในการทางานร่วมกันที่ดี ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของแคมพ์เบล
ดันเนทท์ และวิคก์ (1980) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในการทางานกับความพึงพอใจในการทางาน
พบว่า ความเป็นอิสระ ในการทางาน เป็นตัวกาหนดบรรยากาศการทางานที่พึงปรารถนาขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยที่
สัมพันธ์ กับความพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กร
1.2 ความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ด้านความเต็มใจ ทุ่มเท เสียสละเวลาให้องค์กร โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายประเด็ น ผลการศึ ก ษาพบว่ า บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาได้ รั บ ขวั ญ และก าลั ง ใจจาก
ผู้บั ง คั บบั ญ ชาในการปฏิ บัติ ง านมากที่สุ ด รองลงมา คือ บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษามีค วามสนใจและตั้ง ใจในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และอันดับสุดท้าย คือ บุคลากรในสถานศึกษาเต็มใจมา
ปฏิบัติง านในวันหยุด กรณีที่ส ถานศึกษามีกิจกรรมพิเ ศษ ทั้ง นี้อาจเนื่องจาก ครูผู้สอนในอาเภอเชียงของ สัง กั ด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ได้รับขวัญและกาลังใจจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน
และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ทาให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กิจจา ดงดินอ่อน (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อโรงเรียนของพนักงานครู สังกัดเทศบาล ตาบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความผูกพันต่อโรงเรียนของพนักงานครูสังกัดเทศบาลตาบลแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี ด้าน
สถานภาพการทางานความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และความคาดหวังต่อโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อโรงเรียนในทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.3 ความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ด้านความต้องการดารงความเป็นสมาชิกขององค์ก ร โดยรวมอยู่ใ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรในสถานศึกษามีความภาคภูมิใจในสถานศึกษา
มากที่สุด รองลงมา คือ สถานศึกษาแห่งนีใ้ ห้ความอบอุ่นและเป็นมิตร สถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันเป็นองค์กร
ที่ดีและท่านมีความสุขในการปฏิบัติงาน และอันดับสุดท้าย คือ บุคลากรในสถานศึกษามีความพึงพอใจในสวัสดิการ
ของสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูผู้สอนในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 4 มีการก่อตั้งมานาน ทาให้มีชื่อเสียงภายในชุมชน การที่ครูได้เข้ามาปฏิบัติงาน ย่อมมีการสร้างผลงาน
และชื่อเสียงไปด้วย ครูจึงมีความภาคภูมิใ จ ศรัทธา เชื่อมั่ นในสถานศึกษา ส่งผลให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับ มณฑิชา เป้าบุญปรุง (2558) ทาการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์กร ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพขององค์กรที่
ส่งผลกับความผูกพันต่อองค์กรภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.44 อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อัญ
ชนา คาสอด (2559) ได้ท าการวิ จัย ความผูก พัน ของครูต่ อ โรงเรีย นในกลุ่ม ศรี ร าชา 1 สั ง กั ดส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึก ษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ความผูก พันของครูต่อโรงเรียนในกลุ่ม ศรีร าชา 1 สัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การมี
ระดับความผูกพันต่อโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายข้ออยู่ในระดับปานกลางถึงมากโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3
อันดับแรก เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ครูคิดว่าอยากทางานอยู่ ที่โ รงเรียนแห่ง นี้นานเท่าที่เ ป็นไปได้ เมื่อใคร
กล่าวหาว่าโรงเรียนด้านเสียหายครูจะชีแ้ จงในทางที่ดีทันทีและครูรู้สกึ ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนี้ ตามลาดับ
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และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือถึงแม้ว่าโรงเรียนอื่ นจะอยู่ในตัวจังหวัดก็จะคงทางานอยู่ที่โรงเรียนในกลุ่มศรีราชา 1
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นีเ้ หมือนเดิม
2. การศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษาและ ครูในอาเภอเชียง
ของ สัง กั ดส านัก งานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต 4 จ าแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติ ง าน
ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
2.1 ความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารและครูในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ กษาเชีย งราย เขต 4 จาแนกตามสถานภาพในการปฏิ บัติ ง าน โดยรวม พบว่ า บุค ลากรที่ มี
สถานภาพในการปฏิบัติงานต่างกัน มีระดับความผูกพันในองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ . 01
กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความผูกพันต่อสถานศึก ษามากกว่าครูผู้สอน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐ าน ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษามีความเชื่อมั่น ศรัทธา ผูก พัน และรู้สึก เป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาสถานศึก ษา
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จานง เหล่าคงธรรม (2554) ได้ทาการวิจัย เรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาตราด ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความผูกพันต่อ
องค์กรของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาตราด จาแนกตามสถานภาพในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กัณฐิ
กา สุระโคตร (2559) ได้ทาการวิจัย เรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูโรงเรียนขนาดกลาง ในอาเภอแก่ง
หางแมว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์การ
ของข้าราชการครูโรงเรียนขนาดกลาง ในอาเภอแก่งหางแมวสังกัดสานั กงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 1 จาแนกตามตาแหน่ง พบว่า ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ และความผูกพันต่อองค์การด้านความคงอยู่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 ยกเว้นความผูกพันต่อองค์ก ารด้านสัง คมแตกต่างกั นอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ
2.2 ความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริหารและครูในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์ใ นการท างาน โดยรวม พบว่ า บุ คลากรที่ มี
ประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีระดับความผูกพันในองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางานมากกว่า 5 ปี มีความผูกพันต่อสถานศึกษา
มากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก การปฏิบัติง านที่มีระยะเวลานาน หรือมีความอาวุธโสมากเท่าใด ก็พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนในอาเภอเชียงของ สัง กัดส านักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 4 มีความผูก พันต่ อ
สถานศึกษาสูง มากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้การทางานในองค์ก รเป็นเสมือนการลงทุนอย่างหนึ่ง ซึ่ง ยิ่ ง สมาชิกมีร ะยะเวลา
ปฏิบัติงานมากขึ้นเท่าใด ก็จะเป็นเหมือนการสะสมสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทาให้บุคคลได้รับรางวัลจากองค์กร
เช่น ความก้าวหน้าในวิชาชีพ โบนัส และการแบ่งปันผลกาไรมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนวรรณ สุระ
ธรรมนิติ (2549) ได้ทาการวิจัย เรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของครูในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาระยองเขต 1
ผลการวิจั ยพบว่า ความผูก พันต่ อองค์กรของครูใ นสัง กั ดสานัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาระยองเขต 1จ าแนกตาม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการยอมรับเป้าหมายขององค์กรและ ด้านความต้องการดารงเป็นสมาชิก องค์กร แตกต่างกั นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านความเต็มใจ ทุ่มเท เสียสละเวลาให้องค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จานง เหล่าคงธรรม (2554) ได้ทาการวิจัย เรื่อง ความผูกพัน
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ต่อองค์กรของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาตราด ผลการวิจัย พบว่าการ
เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาตราด
จาแนกตามประสบการณ์ใ นการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ และยัง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อัญชนา คาสอด (2559) ทาการวิจัยความผูกพันของครูต่อโรงเรียนในกลุ่มศรีราชา 1
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันของครูต่อโรงเรียนในกลุ่ม
ศรีราชา 1 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จาแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การ
ต่ากว่า 5 ปี โดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 ส่วนด้านความเชื่อถือและยอมรับ
เป้าหมาย และค่านิยมขององค์การ พบว่า แตกต่างกั นอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ กล่าวคือ ครูมีความผูกพันต่อ
โรงเรียนมากกว่าครูที่มี ตั้งแต่ 5 ปี ขึน้ ไปมีความผูกพันมากกว่าครูที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การต่ากว่า 5 ปี
2.3 ความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้บริ หารและครูในอาเภอเชียงของ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมพบว่า บุคลากรที่มีขนาดของ
สถานศึกษาต่างกัน มีระดับความผูกพันในองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่พบว่า ความผูกพันในองค์กรของบุคลากรที่มีสถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดใหญ่มีร ะดับความผูกพันใน
องค์กรแตกต่างกัน และความผูกพันในองค์กรของบุคลากรที่มีสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่มีระดับความ
ผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนความผูกพันในองค์กรของบุคลากรที่มีสถานศึกษา
ขนาดเล็กและขนาดกลางไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่อยู่ในสถานศึกษา
ขนาดเล็กและขนาดกลาง มีจานวนน้อยกว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่อยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ ทาให้การ
ติดต่อสื่อสาร หรือการปฏิสัม พันธ์ ร ะหว่างกันมีม ากกว่า ส่ง ผลให้เ กิดความรัก ความสามัคคี และเป็นน้าหนึ่ง ใจ
เดียวกัน มีความผูกพันต่อเพื่อนร่วมงานและองค์ก รมากกว่าผู้บริหารสถานศึก ษาและครูผู้สอนที่อยู่ในสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนวรรณ สุระธรรมนิติ (2549) ได้ทาการวิจัย เรื่อง ความผูกพันต่อองค์กร
ของครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของครูในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยสาคัญทางสถิติ และยังสอดคล้องกับผลงานวิ จัยของ จานง เหล่าคงธรรม (2554) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความ
ผูกพันต่อองค์กรของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาตราด ผลการวิจัยพบว่า
ความผูกพันต่อองค์กรของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสานักงาน เขตพืน้ ที่การศึกษาตราด จาแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีเพียงด้าน
การต้องการดารงเป็นสมาชิกองค์กรแตกต่าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่น ๆ แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่พบว่ า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกคู่ โดย
สถานศึกษา ขนาดเล็กมีความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ และสถานศึกษา ขนาด
กลางมีความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่
3 แนวทางการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของครูตามทัศนะผู้ บริหารสถานศึกษาและครูในอาเภอเชียง
ของ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 พบว่า มีแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันใน
องค์กรด้านการยอมรับเป้าหมายขององค์กร คิดเป็นร้อยละ 35.62 รองลงมาคือ ด้านความเต็มใจ ทุ่มเท เสียสละเวลา
ให้องค์กร คิดเป็นร้อยละ 34.25 และความต้องการดารงความเป็นสมาชิกขององค์กร คิดเป็นร้อยละ 30.14 ตามลาดับ
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ด้านการยอมรับเป้าหมายขององค์กร
1. ผู้บริ หารสถานศึ กษามี การสื่ อสารอย่า งชั ดเจนถึง เป้ าหมาย นโยบาย โครงสร้ าง บทบาทหน้ าที่ ของ
บุคลากรสถานศึกษา
2. ผู้บริห ารสถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้บุค ลากรทางการศึก ษาทุก คนมี ส่วนร่วมในการก าหนดเป้า หมาย
สถานศึกษา
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการชีแ้ จงหน้าที่รับผิดชอบต่อบุคลากรทางการศึกษาทุกคนอย่างชัดเจน
ด้านความเต็มใจ ทุ่มเท เสียสละเวลาให้องค์กร
1. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักธรรมมาภาบาลในการบริหารงาน
2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมชีแ้ จงบทบาทหน้าที่แก่บุคลากรทางการศึกษาอย่างชัดเจน
3. ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานให้ตรงกับความต้องการหรือความถนัดของบุคลากรในสถานศึกษา
4. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากรัฐให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านความต้องการดารงความเป็นสมาชิกขององค์กร
1. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างให้ค รูรู้สึก ว่าเป็นส่วนหนึ่ ง ของสถานศึก ษาแห่ ง นี้ โดยเปิดโอกาสให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีโ อการในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมตัดสินใจเกี่ยวกั บเป้าหมาย
นโยบาย เละโครงสร้างสถานศึกษา
2. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความรู้สึกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นครู
ของสถานศึกษา
3. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าจะประสบผลสาเร็จทั้งในด้าน
ความก้าวหน้าของตนเองและผลสาฤทธิ์ของลูกศิษย์
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึก ษาสภาพและแนวทางการเสริ ม สร้ า งความผู ก พั น ในองค์ ก รของครู ตามทัศ นะผู้ บ ริห าร
สถานศึก ษาและครูใ นอาเภอเชียงของ สัง กัดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 4 ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไปดังต่อไปนี้
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันเพื่อจะได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งจะทาให้ได้แนวทางในการ
การเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรที่ชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาประสิทธิภาพการทางาน ขวัญและกาลังใจของบุคลากร เพื่อจะได้ทราบถึงข้อมูลที่จะนาไปใช้ใน
การวางแผนกาลั ง คนของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาและครู ใ นอ าเภอเชี ยงของ สั ง กั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.รักษิต สุทธิ
พงษ์ ที่กรุณาให้คาปรึกษา คาแนะนา ตลอดจนช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความหวังดีเสมอมา จนทา
ให้การจัดทาวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนีด้ ้วย
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาการบริหารการศึกษา คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่าน
ที่ได้ให้ความรู้ทางวิชาการ จนทาให้ผู้วิจัยสามารถมาใช้ในการวิจัยจนลุล่วง
- Proceedings -

563

ขอขอบพระคุณ ดร.เมษิต กองเงิ น นายสมจิต สมอ และผศ.ดร.ธิดาวั ลย์ อุ่นกอง ที่ใ ห้ความกรุณ าเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการจัดทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาและครูในอาเภอเชียงของ สานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 ทุกท่านที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การทาวิจัยแก่ผู้วจิ ัย
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณ แม่ผู้ใ ห้เลือดเนื้อ จิตวิญญาณ และ สติปั ญญาแก่ผู้วิจัย ขอขอบคุณ
ญาติพี่นอ้ งและเพื่อนๆ ทุกคนที่เป็นกาลังใจให้แก่ผู้วจิ ัย
หากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ นี้มีคุณค่าและประโยชน์ต่อวงการศึกษา ผู้วิจัยขอบูชาพระคุณบิดา
มารดา ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่มอบสติปัญญาและสิ่งดีๆ ในชีวติ ให้แก่ผู้ วิจัยทาให้ผู้วิจัยได้ประสบ
ความสาเร็จอย่างที่มุ่งหวัง
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สภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในอาเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
Conditions and Problems of Proceeding Internal Quality Assurances For
Schools in Chiang San District,Chiang Rai Secondary Educational Service
Area Office 36
ทัตเทพ จงอมรรัตน์1* และ โสภา อานวยรัตน์2
Thadthep Jongamornrat1* and Sopa Umnuayrat2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้ง นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกันคุณ ภาพภายในของ
สถานศึกษาในอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และเพื่อ
เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในอาเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้
ในศึก ษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมและโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
จานวน 73 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิตทิ ี่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในอาเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบว่า ในภาพรวมมีสภาพอยู่ใ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุด คือ ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึก ษาของสถานศึกษา ส่วนด้านที่มี ค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ ด้านการจัดทารายงานประจาปีที่เ ป็นรายงานประเมิ น
คุณภาพภายใน และด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. ผลการศึกษาปัญหาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในอาเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 36 พบว่า ในภาพรวมปัญหาอยู่ใ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดให้มีก ารติดตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึก ษา มีสภาพการดาเนินงานมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึก ษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

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 : malangpor49@gmail.com

- Proceedings -

566

3. ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในอาเภอ
เชียงแสน จัง หวัดเชียงราย สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 36 พบว่า ขนาดของสถานศึกษาที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน แต่ขนาดของ
สถานศึก ษาที่แตกต่างกัน ส่ง ผลต่อปัญหาการดาเนินงานการประกั นคุณภาพภายในของสถานศึก ษา แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: สภาพและปัญหา การประกันคุณภาพภายใน

Abstract
This research aimed to 1)study conditions and problems of proceeding internal quality assurances for
schools in Chiang San district, Chiang Rai Secondary Educational Service Area Office 36 2)compare conditions
and problems of proceeding internal quality assurances for schools in Chiang San district, Chiang Rai Secondary
Educational Service Area Office 36 classified by the schools’ sizes. The sample for this study consisted of 73
directors and teachers at Chiang San Witthayakom School and Ban Saew Witthayakhom school. The research
instrument for collecting data was 5 scales questionnaires. The statistics used for data analysis were frequency,
mean, percentile, standard deviation and t-test. The results of the study were as follows:
1. The result of studying conditions and problems of proceeding internal quality assurances for schools in
Chiang San district, Chiang Rai Secondary Educational Service Area Office 36 found that in totally the conditions
are in much level. When consider in each part found that the highest mean level is to have internal quality
assurances for schools part and the lowest mean level is to have yearly reports as reporting internal quality
assurances part and to keep developing quality education part.
2. The result of studying problems of proceeding internal quality assurances for schools in Chiang San
district, Chiang Rai Secondary Educational Service Area Office 36 found that in totally the problems are in much
level. When consider in each part found that the highest mean level of performing is to have following and checking
quality education part and the lowest mean level of performing is to have developing education plan of schools
which related to school educational standard part.
3. The result of comparing conditions and problems of proceeding internal quality assurances for schools
in Chiang San district, Chiang Rai Secondary Educational Service Area Office 36 found that a difference of schools
sizes does not leads to condition of performing internal quality assurances for schools but it affected on problems
of performing internal quality assurances for schools at 0.05 level of significance.
Keywords: Conditions and Problems, Internal Quality Assurances

บทนา
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งนี้ร วมถึง ประเทศไทยยัง ได้ปฏิรูปการศึก ษาไทยโดยจัดให้มีก ารประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดกลไกการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการศึกษา และเป็นแรงกระตุ้นในการวางแผน
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งานด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพ ซึ่งตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้หน่วยงาน
ต้นสัง กัด จัดให้มีการประกันคุณ ภาพภายในที่ต้องทาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ให้มีการเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 5 ปี ต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนในกรณีที่ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกไม่ได้มาตรฐานที่กาหนดให้สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จัดทาข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุง
แก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้รูปแบบ วิธกี ารให้เป็นไปตามกฎกระทรวง (กานต์เลิศ ก้อนหิน, 2556, หน้า 121)
การประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษาเป็ น กลไกส าคั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ส ามารถขั บเคลื่ อ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาให้ดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบมีคุณภาพตามมาตรฐาน ผู้ที่จบการศึกษามีคุณภาพ
ตามที่มุ่งหวัง ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร สถานประกอบการที่รับช่วงผู้จบการศึกษาเข้าศึกษาต่อหรือรับเข้าทางาน
มีความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งมีคุณภาพได้มาตรฐาน แม้จะไม่เท่ากันแต่ก็แตกต่างกันไม่
มากนัก นัก เรียนที่ จบการศึ กษาจากสถานศึกษาทุก แห่ ง มีความรู้ความสามารถ มี ทัก ษะ และมีคุณ ลัก ษณะที่พึ ง
ประสงค์ ต ามที่ ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาก าหนดดั ง นั้ น ผู้ เ รี ย นจึ ง เป็ น บุ ค คลส าคั ญ ที่ สุ ด ที่ ส ถานศึ ก ษาต้ อ งค านึ ง ถึ ง
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะคิดทากิจกรรมใดหรือโครงการใดก็ตาม ผู้เรียนจะต้องได้รับผลหรือประโยชน์ที่เกิดขึน้ ทั้งโดยตรง
และโดยอ้อม นอกจากนี้ในการจัดการศึกษาจาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคคล ทุก ฝ่ายที่เ กี่ยวข้อง เพื่อให้
ผู้เ รียนเกิดการเรียนรู้อย่ างมีคุณ ภาพตามที่คาดหวั ง กระบวนการประกั นคุณ ภาพการศึก ษาจึง เป็นเครื่ องมือที่ มี
ความสาคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาในปัจจุบันและต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง (วาลิช ลีทา, 2560, หน้า 98)
อย่างไรก็ตามถึงแม้สถานศึกษาได้ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในมาโดยตลอดผลการดาเนินงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษายังไม่บรรลุผลตามความมุ่งหวังดังเช่น การจัดการศึกษาของไทยในยุคปัจจุบันยังคงได้รั บการ
วิพากษ์วจิ ารณ์ว่ายังไม่มีคุณภาพและมาตรฐานไม่เป็นที่พึงพอใจของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จากการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติในโครงการประเมินความสาเร็จของการจัดการศึก ษาภาคบังคับของประเทศสมาชิก
Program for International Student Assessment (PISA) นักเรียนไทยมีผลการประเมินอยู่ในระดับอ่อนด้อยกว่าประเทศ
ในเอเชี ยตะวันออก โดยมีคะแนนเฉลี่ย ด้านการอ่า นคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีคะแนนต่ากว่า 2.0 ในทุก ด้า น
(โครงการ PISA ประเทศไทย) การประเมินผลนานาชาติ Trends in International Mathematics and Science Study
(โครงการ TIMSS) (ภาดา โรจน์ทังคา, 2558, หน้า 113)
นอกจากนี้ แนวทางการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาใน สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบว่า ยังมีโรงเรียนจานวนไม่น้อยที่มีปัญหาการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาแต่ละด้านแตกต่างกันไป เช่น ด้านการวางแผนเตรียมการ ปัญหาสาคัญ ได้แก่ ครูขาดความรู้ความ
เข้าใจในการวางแผน ด้านการดาเนินการปฏิบัติตามแผน ได้แก่ ไม่สามารถดาเนินการได้ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
ด้านการกากับตรวจสอบการปฏิบัติงาน ได้แก่ ขาดระบบและความไม่จริงจังของคณะกรรมการประกันคุณภาพ และ
ด้านการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินการ ได้แก่ ขาดงบประมาณและความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนบาง
แห่งมีปัญหาเกี่ยวกับ การจัดทาแผน บางโรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารสารสนเทศ บางโรงเรียนมี
ปัญหาเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการจัดทารายงานประจาปี เป็นต้น (วาสนา คาห้วยหาญ,
2559, หน้า 76)
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ด้วยความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาในอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 เพื่อให้ทราบสภาพและปัญหาการดา เนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รวมทั้งเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาในการกาหนดแนวทาง แก้ไข ปรับปรุง ส่งเสริมการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐานต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในอาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในอาเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ขนาดของสถานศึกษา
1. ขนาดกลาง
2. ขนาดใหญ่

ตัวแปรตาม
สภาพและปัญหาการดาเนินดาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
8 ด้าน
1. การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
5. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพในตามมาตรฐาน

สมมุติฐานการวิจัย
สภาพและปัญหาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษามีความแตกต่างกัน
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจัยครั้ง นี้ คือ ผู้บริหารสถานศึก ษาและครูผู้สอนสถานศึก ษาในอาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสถานศึกษาในอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จานวน 2 แห่ง รวมทั้งสิน้ จานวน 88 คน กาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้วิธีสมุ่ คานวณจากสูตรของ ยามาเน่ (Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 73 คน

ผลการศึกษา
ผลกาศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา ในอาเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพ ภายในของสถานศึกษา ในอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 โดยภาพรวม
สภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
1. ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. ด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
5. ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
6. ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. ด้านการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน
8. ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
รวมเฉลี่ย

n = 73
(𝐗̅) (S.D.)

ระดับ
สภาพ

n = 73
ระดับ
(𝐗̅) (S.D.) ปัญหา

3.78

0.88

มาก

3.38

0.70

3.54

0.87

มาก

3.29

0.84

3.66
3.59

0.78
0.60

มาก
มาก

3.59
3.63

0.76
0.73

มาก
มาก

3.58

0.94

มาก

3.85

0.70

มาก

3.79

0.91

มาก

3.49

0.94

3.16

0.92

3.39

0.75

3.16

0.78

3.41

0.82

3.53

0.11

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก

3.51

0.08

มาก
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จากตาราง 1 พบว่า สภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในอาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 36 ในภาพรวมมีสภาพอยู่ใ นระดับมาก ( 𝐗̅ =
3.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีสภาพอยู่ใ นระดับมาก 6 ด้าน และ อยู่ใ นระดับปานกลาง 2 ด้าน โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.16-3.79 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา (𝐗̅ = 3.79) รองลงมา คือ ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (𝐗̅ = 3.78)
ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ( 𝐗̅ = 3.66) ด้ านการดาเนิ นงานตามแผนพัฒ นาการจัดการศึก ษาของ
สถานศึก ษา (𝐗̅ = 3.59) ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ( 𝐗̅ = 3.58) และด้านการจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (𝐗̅ = 3.54) ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน กับ ด้านการจัดให้มี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (𝐗̅ = 3.16)
ส่วนปัญหาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝐗̅ = 3.51) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.28-3.85
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา( 𝐗̅ = 3.85) รองลงมา คือ ด้านการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา(𝐗̅ = 3.63) ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ (𝐗̅ =
3.59) ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึกษา (𝐗̅ = 3.49) และด้านการ
จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ( 𝐗̅ = 3.41) ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(𝐗̅ = 3.38) และด้านการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน (𝐗̅ = 3.39) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด คือ ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม (𝐗̅ = 3.29)
ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกันคุณ ภาพภายในของสถานศึกษาในอาเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา
สมมติฐานการวิจัย คือ สภาพและปัญหาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในอาเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา
มีความแตกต่างกัน
ดังนั้น ขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อสภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกั นคุณ ภาพ
ภายในของสถานศึกษาในอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
แตกต่างกัน
สามารถเขียนสมมติฐานได้ดังนี้
H0 : ขนาดของสถานศึกษา ที่แตกต่างกั น ส่ง ผลต่อสภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกันคุณ ภาพ
ภายในของสถานศึกษาในอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ไม่
แตกต่างกัน
H1 : ขนาดของสถานศึกษา ที่แตกต่างกั น ส่งผลต่อสภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาในอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
แตกต่างกัน
สถิตทิ ี่ใช้ในการทดสอบ จะใช้การทดสอบค่า t (Independent Sample t-test) เพื่อใช้ทดสอบ ดังนั้นจะยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05
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สรุปผลและอภิปรายผล
การศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษาในอาเภอเชียงแสน
จัง หวัดเชียงราย สัง กัดสานั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 36 มีประเด็ นน่าสนใจที่จะนามาสรุปและ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ 2 ข้อดังนี้
วัตถุ ประสงค์ข้อที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกั นคุณ ภาพ
ภายในของสถานศึกษา ในอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
พบว่า ผลการศึกษาสภาพการดาเนินงานการประกั นคุณ ภาพภายในของสถานศึก ษา ในอาเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมมีสภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีสภาพอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน และ อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้าน
การจัดให้มีก ารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษา รองลงมา คือ ด้านการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และด้านการจัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึกษา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 1
ด้าน คือ ด้านการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน กับ ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ส่วนปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัญหาอยู่ใ นระดับมาก 4 ด้าน
และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
รองลงมา คือ ด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึก ษา ด้านการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด้านการจัดให้มี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด้านการจัดทา
รายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 1 ด้านคือ ด้านการจัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 2 ผลจากการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาในอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ทุกสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ขนาด
ของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในอาเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ส่วน ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในอาเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา
พบว่า ปัญหาด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการจัดให้มีก ารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H0) หมายความว่า ขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อปัญหาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาในอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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สภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา เป็นข้อทีมีค่าเฉลี่ยสูง สุดอยู่ใ นระดับมาก ส่วนปัญหาอยู่ใ นระดับปานกลาง ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารและครูผู้สอนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีการจัดรูปแบบการวางแผนและ
แบบแผนที่ดีใ นการศึกษา ซึ่ง มีการขยายความคิด และควบคู่ไ ปกับความรู้ของผู้บริหารและครู ทาให้เ กิดการวาง
แผนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ อีกทั้งมีการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการประเมินอย่างชัดเจน เพื่อทา
ให้ผลการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไข ปรับปรุงการดาเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปิยธิดา ช านาญรบ (2557) ได้ทาการศึก ษาเกี่ยวกั บสภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกัน
คุณ ภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนในสัง กัดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาจัง หวัดอุดรธานี พบว่ า
ความเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และประธานกรรมการสถานศึก ษา ต่อสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมาก ทั้ ง
โดยรวมและรายด้านทุกด้าน และเมื่อเปรียบเทียบความเห็นทั้งสามกลุ่ม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ปัญหา
การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย ทั้งโดยรวมและรายด้าน และเมื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็น โดยรวมทั้ง สามกลุ่ม มีความคิดเห็นไม่แตกต่ างกั น และสอดคล้องกั บแนวคิดของ อุดม ฉายาภักดี
(2553, หน้า 18) กล่าวว่า การประกันคุณ ภาพ หมายถึง ระบบงานประกั นคุณ ภาพที่เ กิดขึ้นในการประถมศึก ษา
เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดการศึกษาจะบรรลุจุดหมายสาคัญ คือ เด็กได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้ง ทางด้านร่างกาย
จิตใจและสติปัญญาอย่างน้อยในระดับพื้นฐานที่เด็กไทยทุกคนพึงได้รับและมีโอกาสพัฒนาไปจนเต็มตามศักยภาพของ
แต่ละคน ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ ภาดา โรจน์ทังคา (2558) ทาการศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
พบว่า สภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 อยู่ในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการประเมินคุณ ภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา และด้านการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึ กษา และมีสภาพและปัญหาการดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ด้านการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การจัดทารายงาน
ประจาปี และด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ตามลาดับ การ เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยจาแนกความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงาน
การประกั นคุณ ภาพภายในของสถานศึกษาพบว่า การก าหนดมาตรฐานการศึก ษา การจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึ ก ษา การจั ดระบบบริ ห ารและสารสนเทศ การดาเนิน งานตามแผนพั ฒนาการจั ด การศึ ก ษา การติ ดตาม
ตรวจสอบคุณ ภาพการศึกษา การประเมินคุณ ภาพภายใน การจั ดทารายงานประจ าปี และการพัฒนาคุณ ภาพ
การศึก ษาอย่างต่อเนื่อง ในภาพรวมทั้ง 8 ด้าน ไม่แตกต่างกั น และสภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกั น
คุณภาพภายในของสถานศึกษา จาแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05
สภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกั นคุณ ภาพภายในของสถานศึกษา ในอาเภอเชียงแสน จัง หวัด
เชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 36 ด้านการจัดทารายงานประจาปี ที่เ ป็นรายงาน
ประเมินคุณ ภาพภายใน เป็นข้อทีมีค่าเฉลี่ยต่าสุดอยู่ใ นระดับปานกลาง ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึก ษา มีการ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเ คราะห์ และแปลผลให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพตรงตามสภาพมาตรฐานอาจมี
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ความล่าช้า อีกทั้งการจัดทารายงานต้องมีการร่วมมือของฝ่ายต่างๆ จึงจะสาเร็จรวดเร็ว ได้ด้วยดี ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภาดา โรจน์ทังคา (2558) ทาการศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายใน ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โดยพบว่า สภาพ
ปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีปัญหาในด้านการจัดทารายงานประจาปี และพบว่า การเปรียบเทียบ
สภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยจาแนกความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูผู้รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการจัดทารายงานประจาปีไม่แตกต่างกัน ด้วยเช่นกัน
อีก ทั้ง ยั ง สอดคล้องกับ งานวิจั ยของ วิสาลินี รัตนโอภา (2557) ทาการศึก ษาเกี่ยวกั บความสัม พัน ธ์ร ะหว่ างการ
บริหารงานประกันคุณภาพ กับการดาเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู
หัวหน้างานประกันคุณ ภาพภายใน สังกัดเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึก ษาพัทลุง เขต 2 พบว่า การดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูหัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน สังกัดเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า ด้านจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง ทาให้การบริหารงานการประกันคุณภาพกับการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์กันทางบวกระดับสูง (r = 0.72) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ ณิรดา เวชญา
ลักษณ์ (2559) ทาการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาสภาพและแนวทางการดา เนินการประกันคุณ ภาพ ภายในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโ ลก เขต 1 พบว่า ด้านการจัดทารายงานประจาปี มีปัญหา
เนื่องจากสถานศึกษามีการจัดทารายงานการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาประจาปีส่ง ให้สานักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน ส่วนแนวทางการดา เนิ นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาไม่ไ ด้ทาตามแผนที่ไ ด้กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานไว้ ดังนั้นในการดาเนินงาน
ประกั น คุ ณ ภาพ ควรมี ก ารน ากระบวนการ PDCA เข้ า มาใช้ ใ นการด าเนิ น งาน โดยให้ มี ก ารจั ดท าปฏิทิ น ในการ
ตรวจสอบวางแผนการดาเนินงานต่อไป
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้าฝน กันมา อาจารย์ประจาสาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่
ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย รวมถึงขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านแซวและ
โรงเรียนเชียงแสนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จนทาให้งานวิจัยนีเ้ สร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
อนึ่ง ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ ให้เหล่าคณาจารย์ที่ได้
ประสิทธิประสาทวิชาจนทาให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง และขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา
มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน สาหรับข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ นั้นผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียวและยินดีที่
จะรับฟังคาแนะนาจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป
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