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สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2548  ได้มุ่งเนน้ให้มหาวทิยาลัยผลิตนสิิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อ

พัฒนาไปสู่การเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถระดับสูงใน

สาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้

อย่างอิสระ รวมท้ังมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง

วชิาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ท่ีตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง 

มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะท่ี

เป็นสถาบันอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ 

“ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 2” ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเกิดจากการวิจัยของนิสิต/

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนท่ัวประเทศ เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ 

ประสบการณ์ระหว่างนิสิต/นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการสูส่าธารณะ และท าให้เกิดการกระตุ้นการสร้างผลงานวจิัยท่ีมีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ 

ท่ีน าไปสู่การเป็นนักวิชาการและนักวิชาชพีท่ีมีความรู้ความสามารถระดับสูงตอ่ไป 

ในเอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมและสรุปรายช่ือผลงานท่ีได้เข้าร่วมน าเสนอ ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา 

คร้ังท่ี 2 รวมจ านวนท้ังสิ้น 153 ผลงาน ซึ่งได้แบ่งกลุ่มการน าเสนอผลงาน ออกเป็น 3 กลุ่มสาขา คือ กลุ่ม

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการน าเสนอ

ผลงานในรูปแบบ Oral Presentation ดังนี้ 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน  118 ผลงาน 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จ านวน   24 ผลงาน 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน   11 ผลงาน 
 

มหาวทิยาลัยพะเยา หวังเป็นอยา่งยิ่งวา่การประชุมวิชาการบัณฑิตศกึษา ครัง้ท่ี 2 นี ้จะเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคัญ

ของมหาวิทยาลัยท่ีช่วยสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสติระดับบัณฑิตศกึษา ให้กา้วไปสู่การเป็นนักวิชาการและนัก

วิชาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถระดับสูง เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับนานาอารยะต่อไป 

จึงขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รวมท้ังผู้มีส่วนสนับสนุนการจัดกิจกรรมคร้ังนี้ให้ส าเร็จ

ด้วยด ี
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หลักการและเหตุผล 

สถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงพัฒนากําลังคน ท่ีมีความสามารถไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน 

ทองถิ่น โดยพื้นฐานการวิจัยเปนศาสตรท่ีมีหลักวิชาและเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสรางองคความรู นวัตกรรม และ

สิ่งประดิษฐคิดคนใหมท่ีเช่ือถือได ดังน้ันจึงถือไดวาการวิจัยและพัฒนาเปนตัวจักรสําคัญในการสนับสนุนทรัพยากร

มนุษยตอการสรางองคความรู นวัตกรรมใหม ๆ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการเพิ่มขดีความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางย่ังยนื 

มหาวทิยาลัยพะเยาในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว รวมไปถึงเพื่อใหเปน

ตามประกาศเกณฑมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดจัดโครงการ

“ประชุมทางวชิาการบัณฑติศึกษา คร้ังท่ี 2” ขึ้น เพื่อสนับสนุนใหมกีารเผยแพรองคความรูท่ีเกดิจากการวิจัยของนิสิต/ 

นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนท่ัวประเทศ เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความรู 

ประสบการณระหวางนิสิต/ นักศึกษา คณาจารย และนักวิชาการ ตลอดจนเปนเวทีท่ีเปดโอกาสเผยแพรผลงานทาง

วชิาการสูสาธารณะและทําใหเกดิการกระตุนการสรางผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อสรางองคความรู นวัตกรรมใหม ๆ ใน

การพัฒนาประเทศตอไป 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนเวทีทางวชิาการสําหรับการเผยแพรผลงานวจิัยและนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสิต/ 

นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา ท้ังของรัฐและเอกชน สูสาธารณชน 

2. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานและขอมูลการวิจัย

ระหวางนิสติ/ นักศึกษา คณาจารย สาขาวชิาตาง ๆ ระหวางมหาวทิยาลัย และองคกรเครือขาย 

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สูการวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนตอ

ชุมชน สังคมและประเทศตอไป 
 

กลุมเปาหมาย 

1. ผูเขารวมประชุมและเสนอผลงาน เปนนิสติ/ นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ

เอกชนท่ัวประเทศ 

2. ผูเขารวมประชุมโดยไมนําเสนอผลงาน ไดแก นิสติ/ นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา อาจารยท่ีปรึกษางานวจิัย

ระดับบัณฑติศึกษา คณาจารย ผูบริหาร นักวชิาการ นักวจิัย ผูสนใจท่ัวไป 
 

รูปแบบการประชุม 

การนําเสนอผลงานวจิัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
 

 



ค 

 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. นิสิต/ นักศึกษาไดเขารวมประชุมงานเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และผูนําเสนอผลงานไดรับ

ประสบการณ ซึ่งจะเปนการพัฒนาทักษะการนําเสนองานวจิัยระดับบัณฑติศึกษาสูสาธารณชน 

2. งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิต/ นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนไดรับการ

เผยแพรสูสาธารณชน 

3. ไดเสริมสรางบรรยากาศการวิจัย และเปดโอกาสการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณระหวางนิสิต/

นักศึกษา คณาจารย สาขาวชิาตาง ๆ ระหวางมหาวทิยาลัย และองคกรเครือขายตาง ๆ 

4. งานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณภาพของนิสิต/ นักศึกษา ไดรับการสนับสนุนใหมีการตีพิมพเผยแพรใน

รูปแบบท่ีเปนเอกสารทางวชิาการท่ีเปนท่ียอมรับ 

5. นิสิต/ นักศึกษาไดรับการกระตุนใหเกิดการพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ใหมีคุณภาพสูการวิจัย 

ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได ตอชุมชน สังคมและประเทศตอไป 
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วันเสารท่ี 11 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเรียนรวม(หลังเดิม) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
เวลา กิจกรรม สถานที ่

08.00 น. – 09.30 น. ลงทะเบียน ช้ัน 2 บริเวณหอง PKY-1  

09.30 น. – 10.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.00 น. – 12.00 น. นําเสนอผลงาน  

- วทิยาลัยการศึกษา 

 

หอง C-101 / C-102 / C-103 /  

      C-104 / PKY-2 / PKY-3 

- คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร หอง C-201 

- คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร หอง C-202 / C-203 

- คณะแพทยศาสตร หอง C-204 / C-301 / C-302 

- คณะศิลปศาสตร หอง B-102 

- คณะวศิวกรรมศาสตร หองประชุมคณะวศิวกรรมศาสตร 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น. – 15.40 น. นําเสนอผลงาน  

- วทิยาลัยการศึกษา 

 

หอง C-101 / C-102 / C-103 /  

      C-104 / PKY-2 / PKY-3 

- คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร หอง C-202 / C-203 

- คณะแพทยศาสตร หอง C-204 / C-301 / C-302 

- คณะศิลปศาสตร หอง B-102 

- คณะวศิวกรรมศาสตร หองประชุมคณะวศิวกรรมศาสตร 

 

จํานวนผลงานการนําเสนอ 

กลุมสาขา สังกัด จํานวนผลงาน 

วทิยาศาสตรสุขภาพ คณะแพทยศาสตร 24 

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวศิวกรรมศาสตร 11 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร 6 

คณะศิลปศาสตร 12 

คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 18 

วทิยาลัยการศึกษา 82 

รวม 153 
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การศึกษาประสิทธผิลของโปรแกรมการสุขศึกษาเรื่องการเลือกซื้อเครื่องดื่มรสหวาน 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสุขศึกษาเร่ืองการเลือกซื้อ

เคร่ืองดื่มแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพะเยา ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลายจํานวน 188 คน โรงเรียนฟากกวานวทิยาคม จํานวน 103 คน และโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จํานวน 85 คน 

ใชวิธีการสุมแบบจําเพาะเจาะจง โดยกําหนดใหโรงเรียนฟากกวานวิทยาคม เปนกลุมศึกษา ในสวนโรงเรียน ดงเจน

วทิยาคม เปนกลุมควบคุม เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม เนื้อหาในแบบสอบถามประกอบ

ไปดวย ขอมูลสวนบุคคล ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกเคร่ืองดื่มรสหวาน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

คอื สถติ Paired sample t-test และ Independent sample t-test  

ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยคะแนนความรู ทัศนคติและพฤติกรรม กอนไดรับโปรแกรมสุขศึกษาระหวาง 

กลุมศึกษาและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน (t = 0.984, P = 0.362 สําหรับความรู t = 2.665, P = 0.080 สําหรับ

ทัศนคติ และ t = 0.999, P = 0.319 สําหรับพฤติกรรม) หลังการใหโปรแกรม พบวา กลุมศึกษามีคาเฉลี่ยความรูหลัง

การเขารวมโปรแกรมสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญ (t = -12.679, P < 0.001) ในขณะท่ีกลุมควบคุม

มีคาเฉลี่ยความรูหลังการเขารวมโปรแกรมและกอนเขารวมโปรแกรมไมแตกตางกัน (t = -1.632, P = 0.100) 

คาเฉลี่ยทัศนคติของกลุมศึกษาหลังการเขารวมโปรแกรมสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญ (t = 4.330,  

P < 0.001) ในขณะท่ีกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยทัศนคติหลังการเขารวมโปรแกรมและกอนเขารวมโปรแกรมแตกตางกัน  

(t = 3.129, P = 0.020) คาเฉลี่ยพฤติกรรมหลังการเขารวมโปรแกรมและกอนเขารวมโปรแกรมในกลุมศึกษาและ 

กลุมควบคุมไมแตกตางกัน (t = 0.746, P = 0.457 สําหรับกลุมศึกษา t = 0.122, P = 0.903 สําหรับกลุมควบคุม)  
 

คําสําคัญ: โปรแกรมสุขศึกษา  เคร่ืองดื่มรสหวาน  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
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Abstract  

The quasi-experimental research was to study the effectiveness of health education program regarding 

sweet beverage for high school students in Fakkwan Wittayakom School, Phayao Province. The population of the 

study was one hundred eighty eight high school students from Fakkwan Wittayakom School, and Dongjane 

Wittayakom School. Purposive sampling was used. One hundred and three students from Fakkwan Wittayakom 

School were study group and eighty five students from Dongjane Wittayakom School were control group. 

Questionaire was used for data collection. The contents of questionnaire were consisted of Personal data, 

knowledge, attitude and behavior regarding sweet beverages. Statistics analysis, which are paired t - test and 

independent sample t - test. 

The results were found that the mean knowledge, attitude and behavior of pre-test between the study 

group and the control group were not different (t= 0.984, P = 0.362 for knowledge, t = 2.665, P = 0.080 for 

attitude, and t = 0.999, P = 0.319 for behavior). After getting the program, the mean knowledge of post-test 

was significantly higher than those of pre-test among the study group (t = -12.679, P < 0.001), whereas the 

mean knowledge between post-test and pre-test were not different among the control group (t = -1.632,  

P = 0.100). The mean attitude of post-test was significantly higher than those of pre-test among the study 

group (t = 4.330, P < 0.001), whereas the mean attitude between post-test and pre-test were different among 

the control group (t = 3.129, P = 0.020). The mean behavior between post-test and pre-test among the study 

group and the control group were not different (t = 0.746, P = 0.457 for the study group and t = 0.122,  

P = 0.903 for the control group). 
 

Keywords: health education program, sweet beverages, high school students  
 

บทนํา 

ในสภาพสังคมปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปเร่ือย ๆ ตามความเจริญเติบโตของสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ

การเปลี่ยนแปลงเหลาน้ียังนําไปสูการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจําวันของคนภายในสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ือง

อาหารการกนิ เนื่องจากผูคนมชีีวติท่ีเรงรีบขึ้น ไมเพียงเทาน้ันพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอลของวัยรุน

ในปจจุบัน นยิมดื่มเคร่ืองดื่มประเภทพรอมดื่มมากขึ้น เชน นํ้าอัดลม กาแฟพรอมดื่ม นํ้าผลไมบรรจุกลอง โดยเฉพาะ

ชาเขียวพรอมดื่ม เห็นไดจากการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศน ท่ีเนนการโฆษณาท่ีเนนวาเปน

เคร่ืองดื่มของคนรุนใหม และมขีองลอตาลอใจมากมาย (ปาจรีย อับดุลลากาซมิ, 2558) 

การบริโภคเคร่ืองดื่มของวัยรุนน้ันนิยมเคร่ืองดื่มท่ีมีคาเฟอีน อาทิ กาแฟ รอยละ 54.8 กาแฟชง/กาแฟ

โบราณ เพราะดื่มแลวสดช่ืน ไมงวง และดื่มชา รอยละ 74.7 โดยนิยมดื่มชาเขียว เพราะมีคุณคาทางโภชนาการและ

อรอย สวนดื่มนํ้าอัดลม รอยละ 81.7 โดยจะดื่มนํ้าอัดลมประเภทนํ้าดํา เพราะอรอยและสดช่ืน (สุวลี โลวิรกรณ และ

คณะ, 2556) เคร่ืองดื่มท่ีสวนผสมของคาเฟอีนน้ันจะทําใหมีความรูสึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปรา เนื่องจากสารใน

คาเฟอีน มีฤทธ์ิในการกระตุนการทํางานของระบบประสาทสวนกลาง อีกท้ังยังทําใหสมองตื่นตัว มีความสุข รูสึก

สบายใจ เพราะมีการไหลเวียนของเลือดท่ีดีขึ้น แตอยางไรก็ตามหากไดรับในปริมาณท่ีสูงมากเกินไป จะทําใหรูสึก

หงุดหงดิ วติกกังวล ปสสาวะบอย ปวดศีรษะ ใจส่ัน ปวดทอง ทองเสยี (สุพรรณกิาร กจิสวัสดิ์ไพบูลย, 2555) ในวัยรุน
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หากไดรับคาเฟอีนในปริมาณมากเกินควรจะทําใหปริมาณแคลเซียมไมเพียง นอกจากน้ีการดื่มเคร่ืองดื่มเหลาน้ียัง

สงผลใหรางกายไดรับนํ้าตาลมากขึ้น ปริมาณนํ้าตาล 1 ชอนชา ใหพลังงาน 16 กิโลแคลอรี เคร่ืองดื่มชาเขียว ชาขาว 

มีนํ้าตาลอยูท่ี 100-200 กิโลแคลอรีตอขวด (500 มิลลิลิตร) มีพลังงาน 90-110 กิโลแคลอรี สวนกาแฟเย็น ชาเย็น 

ชาดําเย็น มนํ้ีาตาลสูงถงึ 120-300 กโิลแคลอรี (ปยะดา ประเสริฐสม และคณะ, 2550) หากวัยรุนบริโภคเปนประจํา

ยังสงผลตอการทําลายกระดูกนอกจากนํ้าตาลท่ีสงผลตอภาวะอวนแลวยังสงผลตอฟนผุและเหงอืกอักเสบดวย  

การใหความรูดานสุขศึกษามีความสําคัญอยางย่ิงท่ีจะทําใหกลุมเปาหมายมีความรูซึ่งจะนําไปสูการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติ การใหความรูดังกลาวจะตองสรางจุดสนใจในกระบวนการถายทอด  เพื่อกระตุน

ใหเกดิความกระตือรือรนตองการท่ีจะเรียนรูและความรูน้ันไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีดี ดังน้ัน กลุมวัยรุนเปนถือเปน

กลุมท่ีมีกําลังการซื้อ และตัดสินใจท่ีจะซื้อหรือไมซื้อดวยตนเองและมักจะบริโภคสินคาตามกระแสสังคมท่ีมีอยูใน

การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีความประสงคจะศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสุขศึกษาเร่ืองการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มแก

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเปนแนวทางในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลอืกเคร่ืองดื่มของนักเรียนตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

เพื่อศึกษาประสทิธิผลของโปรแกรมการสุขศึกษาเร่ืองการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย โรงเรียนฟากกวานวทิยาคม อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

วัตถุประสงคเฉพาะของการศกึษา 

1. เพื่อหาความแตกตางของความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายกอนและ

หลังการใหโปรแกรมสุขศึกษา  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการสุขศึกษาเร่ืองการเลอืกซื้อเคร่ืองดื่ม ระหวางกลุมไดรับโปรแกรมกับ

กลุมไมไดรับโปรแกรม 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสุขศึกษาเร่ืองการเลือกซื้อ

เคร่ืองดื่มแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนฟากกวานวทิยาคม อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

กรอบแนวคดิในการวจัิย 

                              ตัวแปรตน                               ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคดิการทาํวจัิย 
 

โปรแกรมสุขศกึษา ประกอบดวย 

1. ทดสอบความรู ทัศนคติและพฤติกรรมกอนการทํากจิกรรมใหสุขศึกษา 

2. การใหความรูกับกลุมศึกษาในเร่ืองการเลอืกซื้อเคร่ืองดื่ม 

    2.1 สรางการรับรูในความสามารถของตนเองท่ีจะเลอืกซื้อเคร่ืองดื่มรสหวาน 

    2.2 สรางความคาดหวังในการท่ีจะปรับเปลี่ยนการเลอืกซื้อเคร่ืองดื่มรสหวาน 

3. ทดสอบความรู ทัศนคติและพฤติกรรมหลังการทํากจิกรรมใหสุขศึกษา 

 

ความรู ทัศนคติและ

พฤติกรรมในการเลอืก 

ซื้อเคร่ืองดื่ม 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศกึษา คอื นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนฟากกวานวิทยาคม อําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา และโรงเรียนดงเจนวทิยาคม อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จํานวนท้ังหมด 188 คน ใชวิธีการสุมแบบ

จําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดใหโรงเรียนฟากกวานวทิยาคม อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา เปนกลุม

ศึกษาในสวนโรงเรียนดงเจนวทิยาคม อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เปนกลุมควบคุม 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยประยุกตจากจากทฤษฎีการรับรู

ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) โดยจะดําเนินเก็บขอมูลกอนและหลังการใหโปรแกรมการใหความรู

ประกอบดวย 4 สวน คือ สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สวนท่ี 2 

แบบสอบถามความรูในเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มรสหวาน สวนท่ี 3 แบบสอบถามทัศนคติตอการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มรสหวาน

สวนท่ี 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการเลอืกซื้อเคร่ืองดื่มรสหวาน และโปรแกรมสุขศึกษา มกีําหนดการดังน้ี   

 สัปดาหท่ี 1 เก็บขอมูลกอนใหโปรแกรมสุขศึกษาดวยแบบสอบถามท้ังกลุมศึกษาและกลุมควบคุม พรอมกับ

ใหสุขศึกษาเพื่อสรางทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มรสหวาน ในเร่ืองการเลือกดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมี

สวนผสมของนํ้าตาลจากสไลด วดีโีอ แผนพับ โปสเตอร  

 สัปดาหท่ี 2 ใหสุขศึกษาเพื่อสรางการรับรูในความสามารถท่ีจะเลอืกซื้อเคร่ืองดื่มรสหวาน ในเร่ืองหวานซอน

พษิ ดวยสไลด วดีโีอ แผนพับ โปสเตอร  

 สัปดาหท่ี 3 ถึง 7 ดําเนินการใหสรางการรับรูความสามารถของตนเองท่ีจะเลือกซื้อเคร่ืองดื่ม ดวยตนเอง  

คนใกลชิดและเพื่อน 

 สัปดาหท่ี 8 เก็บขอมูลหลังใหโปรแกรมสุขศึกษาดวยแบบสอบถามท้ังกลุมศึกษาและกลุมควบคุม  

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน 

ไดทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม ในสวนการวัดระดับความรูโดยใชวิธีการของคู-เดอร ริชารดสัน (Kuder-

Richardson Method) ไดคาความเช่ือม่ัน (Reliability) เทากับ 0.73 และในสวนทัศนคติและพฤติกรรม ใชวิธีการหา

สัมประสทิธ์ิอัลฟาคอนบราก (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเช่ือม่ัน (Reliability) เทากับ 0.89 

การวเิคราะหขอมูลและสถติทิี่ใช 

การวเิคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชจากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 โดยใช

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธิบายความแตกตางของกอน การเขารวมโปรแกรม (Pre-test) และ

หลังการเขารวมโปรแกรม (Post-test) โดยใชสถิติ Pair Sample t-test และอธิบายความแตกตางของความรู ทัศนคต ิ

และพฤติกรรมระหวางกลุมศึกษากับควบคุม โดยใชสถติิ Independent Sample t-test 
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาโดยใชกลุมตัวอยางท้ังหมด 188 คน แบงเปนกลุมศึกษา 103 คน และกลุมควบคุม 85 คน 

ผูวจิัยใชขอมูลจากแบบสอบถามกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมสุขศึกษาผลการศึกษา ดังน้ี 

 ขอมูลทั่วไปของนักเรยีนมัธยมศกึษาตอนปลาย จากการศึกษาลักษณะท่ัวไป (ตาราง 1) พบวา 

 1. เพศ กลุมศึกษาเปนเพศชายจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 42.7 เพศหญิงจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 

57.3 สําหรับกลุมควบคุมเปนเพศชายจํานวน 27 คน คดิเปนรอยละ 31.8 เพศหญงิจํานวน 58 คน รอยละ 68.2  
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 2. อายุกลุมศึกษามีอายุเฉลี่ย เทากับ 15.82 ± 0.573 ป สําหรับกลุมควบคุมอายุเฉลี่ย เทากับ 15.72 ± 

0.648 ป 

 3. รายไดท่ีไดรับจากผูปกครองกลุมศึกษาไดรับเงินเฉลี่ยจากผูปกครองเดือนละ 1,715.15 ± 1,224.70 บาท 

สําหรับกลุมควบคุมไดรับเงนิเฉลี่ยจากผูปกครองเดอืนละ 1,396.82 ± 607.86 บาท 

 4. บุคคลท่ีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอาศัยอยูดวย กลุมศึกษาอาศัยอยูกับบิดามารดา จํานวน 79 คน

คิดเปนรอยละ 76.7 ลุงปานาอาจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.9 ปูยาตายยายจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 19.4 

และอื่น ๆ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.9 สวนกลุมควบคุมอาศัยอยูกับบิดามารดาจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 

81.2 ลุงปานาอาจํานวน 4 คน คดิเปนรอยละ 4.7 และปูยาตายยายจํานวน 12 คน คดิเปนรอยละ 14.1 

 5. การเลือกซื้อดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีรสหวาน กลุมศึกษาเลือกซื้อเคร่ืองดื่มดวยตนเองจํานวน 94 คน คิดเปน 

รอยละ 91.3 ผูปกครองแนะนําจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 4.9 ญาติพี่นองแนะนําจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.9 

และเพื่อนแฟนแนะจํานวน 2 คน คิดเปนนํารอยละ 1.9 กลุมควบคุมเลือกซื้อเคร่ืองดื่มดวยตนเองจํานวน 80 คน คิด

เปนรอยละ 94.1 ผูปกครองแนะนําจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.2 ญาติพี่นองแนะนําจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.2

และเพื่อนแฟนแนะนําจํานวน 3 คน คดิเปนรอยละ 3.5 

6. เคร่ืองดื่มรสหวานท่ีดื่มเปนประจํากลุมศึกษาเลือกซื้อเคร่ืองดื่มจําพวกนํ้าอัดลมจํานวน 33 คน คิดเปน

รอยละ 32.0 ชาเขียวพรอมดื่มจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 21.4 นํ้าผลไมสําเร็จรูปจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 

28.2 และอื่น ๆ จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 18.4 กลุมควบคุมเลือกซื้อเคร่ืองดื่มจําพวกนํ้าอัดลมจํานวน 26 คน  

คิดเปนรอยละ 30.6 ชาเขียวพรอมดื่มจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 41.2 นํ้าผลไมสําเร็จรูป จํานวน 17 คน คิดเปน

รอยละ 20.0 และอื่น ๆ จํานวน 7 คน คดิเปนรอยละ 8.2 
 

ตาราง 1 จํานวนและรอยละจําแนกตามขอมูลทั่วไปของกลุมศกึษา (n = 103) และกลุมควบคุม (n = 85) 

หัวขอ 
กลุมศกึษา กลุมควบคุม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เพศ     

ชาย 44 42.7 27 31.8 

หญงิ 59 57.3 58 68.2 

อายุ     

Mean 15.82  15.72  

S.D. 0.573  0.648  

รายได     

Mean 1,715.15  1,396.82  

S.D. 1,224.70  607.86  

บุคคลที่อาศัยอยูดวย     

บิดามารดา 79 76.7 69 81.2 

ลุงปานาอา 2 1.9 4 4.7 

ปูยาตายยาย 20 19.4 12 14.1 

อื่น ๆ 2 1.9 0 0.0 
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ตาราง 1 (ตอ) 

หัวขอ 
กลุมศกึษา กลุมควบคุม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ผูซื้อเครื่องดื่ม     

ตนเอง 94 91.3 80 94.1 

ผูปกครอง 5 4.9 1 1.2 

ญาติ/พี่นอง 2 1.9 1 1.2 

เพื่อน/แฟน 2 1.9 3 3.5 

เครื่องดื่มประจํา     

นํ้าอัดลม 33 32.0 26 30.6 

ชาเขยีวพรอมดื่ม 22 21.4 35 41.2 

นํ้าผลไมสําเร็จรูป 29 28.2 17 20.0 

อื่น ๆ 19 18.4 7 8.2 
 

การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความรู ทัศนคติและพฤติกรรม กอน

และหลังการทดลองในกลุมศกึษาและกลุมควบคุม กอนและหลังการใหโปรแกรมสุขศกึษา 

 จากผลการวจิัย (ตาราง 2) พบวา 

 1. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนความรูเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มรสหวานในกลุมศึกษา

กอนและหลังการใหโปรแกรมสุขศึกษามีคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการไดรับโปรแกรมสุขศึกษาแตกตางกันท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (t = -12.679, P-value < 0.001) กลุมควบคุมกอนและหลังการใหโปรแกรมสุขศึกษา 

มคีะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการไดรับโปรแกรมสุขศึกษาไมแตกตางกัน (t = -1.632, P-value < 0.100) 

 2. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยทัศนคติในกลุมศึกษา กอนและหลังการใหโปรแกรม 

สุขศึกษามีคาเฉลี่ยทัศนคติกอนและหลังการไดรับโปรแกรมสุขศึกษาแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

(t = 4.330, P-value < 0.001) กลุมควบคุมกอนและหลังการใหโปรแกรมสุขศึกษามีคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการ

ไดรับโปรแกรมสุขศึกษาแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถติิ 0.05 (t = 3.129, P-value = 0.020) 

 3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยพฤติกรรมในกลุมศึกษา กอนและหลังการใหโปรแกรม  

สุขศึกษามีคาเฉลี่ยพฤติกรรมกอนและหลังการใหความรูไมมีความแตกตางกัน (t = 0.746, P-value = 0.457) กลุม

ควบคุมกอนและหลังการใหโปรแกรมสุขศึกษามคีะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการไดรับโปรแกรมสุขศึกษา ไมแตกตางกัน 

(t = 0.122, P-value = 0.903) 
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ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความรู ทัศนคติและพฤติกรรม กอนและหลังการทดลอง 

ในกลุมศกึษา (n = 103) และกลุมควบคุม (n = 85) 

หัวขอ 
X� + S.D. 

t 
Mean 

p-value 
Pre-test Post-test difference 

ความรู  กลุมศึกษา a 9.71 ± 1.775 12.24 ± 1.324 -12.679 -2.534 < 0.001** 

กลุมควบคุม a 9.96 ± 1.776 10.34 ± 1.694 -1.632 -0.376 0.100 

ทัศนคติ กลุมศึกษา b 48.63 ± 4.415 46.29 ± 5.114 4.330 -2.340 < 0.001** 

กลุมควบคุม b 
50.46 ± 4.985 48.25 ± 6.501 3.129 -2.212 0.020* 

พฤตกิรรม กลุมศึกษา c 24.20 ± 19.026 22.69 ± 15.701 0.746 2.340 0.457 

กลุมควบคุม c 27.20 ± 22.094 26.87 ± 17.077 0.122 2.212 0.903 
 

หมายเหตุ: a คาเฉลี่ยคะแนนความรูกอนไดรับโปรแกรมระหวางกลุมศึกษาและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน 
       b คาเฉลี่ยคะแนนทัศนคติกอนไดรับโปรแกรมระหวางกลุมศึกษาและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน 
      c คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมกอนไดรับโปรแกรมระหวางกลุมศึกษาและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน 

    * P-value < 0.05, **P-value < 0.01 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสุขศึกษาเร่ืองการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มแกนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนฟากกวานวทิยาคม อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา สามารถทําใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลายมีการเปลี่ยนแปลงในดานความรูและทัศนคติในการซื้อเคร่ืองดื่มท่ีมีรสหวานมากขึ้น ท้ังน้ีเปนผลมาจาก

โปรแกรมสุขศึกษาท่ีจัดขึ้น โดยใชทฤษฎีการรับรูความสามารถของตนเองในกระบวนการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ในแตละประเด็น ดังน้ี 

1. ความรูเก่ียวกับการเลอืกซื้อเครื่องดื่มรสหวาน 

จากผลการวจิัย พบวา ภายหลังการใหโปรแกรมสุขศึกษากลุมทดลองท่ีไดเขารวมโปรแกรมสุขศึกษา มีการ

เปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยความรูเพิ่มขึ้นมากกวากลุมควบคุม และมากกวากอนการไดรับโปรแกรมสุขศึกษาอยาง

มนัียสําคัญทางสถติิ ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของกรรณรัตน สรรพคา (2554) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคเคร่ืองดื่ม

ผสมแอลคารนิทีน ในอําเภอเมืองเชียงใหม จากการสอบถามผูตอบแบบสอบถามท่ีดื่มเคร่ืองดื่มชนิดน้ี  ดานความรู

ความเขาใจ โดยพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจโดยภาพรวมในระดับมาก ผูตอบแบบสอบถาม 

มคีวามรูความเขาใจ 3 อันดับแรกคอื การบริโภคเคร่ืองดื่มผสมแอลคารนิทีนมสีวนชวยในการเผาผลาญพลังงาน หรือ

ควบคุมนํ้าหนัก โดยเฉพาะการใชรวมกับการท่ีเราลดอาหารจําพวกแปงดวย และเคร่ืองดื่มผสมแอลคารนิทีนไมได

จัดเปนเคร่ืองดื่มชูกําลัง ดนัยวัฒน ใจบาน (2555) ไดศึกษาในกลุมผูบริโภคสตรีในจังหวัดเชียงใหม ท่ีมีตอเคร่ืองดื่ม 

ใหพลังงานสําหรับสตรี พบวา ดานความรูผูตอบแบบสอบถามมีความรูในเร่ืองเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มใหพลังงานสําหรับ

สตรีโดยภาพรวมในระดับสูง เร่ืองท่ีมคีวามรูสูงท่ีสุดคอืเร่ืองท่ีสตรีมคีรรภไมควรดื่มเคร่ืองดื่มใหพลังงาน 

2. ทัศนคติเก่ียวกับการการเลอืกซื้อเครื่องดื่มรสหวาน 

จากผลการวจิัย พบวา ภายหลังการใหโปรแกรมสุขศึกษากลุมทดลองท่ีไดเขารวมโปรแกรมสุขศึกษา มีการ

เปลี่ยนแปลงของคาเฉลี่ยทัศนคติดขีึ้นกวากอนการไดรับโปรแกรมสุขศึกษาอยางมนัียสําคัญทางสถติิ เชนเดยีวกับกลุม
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ควบคุม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดนัยวัฒน ใจบาน (2555) ท่ีไดศึกษาทัศนคติของกลุมผูบริโภคสตรีในจังหวัด

เชียงใหมท่ีมีตอเคร่ืองดื่มใหพลังงานสําหรับสตรี ดานทัศนคติใหความคิดเห็นตอปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจเลือก

เคร่ืองดื่มจากช่ือเสียงผลิตภัณฑหรือย่ีหอ ในดานผลิตภัณฑ จะดูท่ีราคาและความเหมาะสมกับปริมาณ สามารถหา

ซื้อไดงาย มกีารโฆษณาผานสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพและวารสารตาง ๆ เปนตน นอกจากน้ี

สวนผสมท่ีตองการใหมีในเคร่ืองดื่มคือแรธาตุท่ีมีสรรพคุณชวยในการทํางานของระบบประสาทไดดี สอดคลองกับ 

Kim (2556) ท่ีศึกษาการแกปญหาในการชอบความหวานของนํ้าตาลซูโครสและเคร่ืองดื่ม ซึ่งปจจุบัน แตละบุคคลมี

การชื่นชอบความหวานมากขึ้น พรอมกับมสีนิคาท่ีตอบสนองความตองการตอความหวานเพิ่มมากขึ้น ในรูปแบบตางๆ 

ในรูปแบบของนํ้าตาลและเคร่ืองดื่มท่ีมรีสชาติหวาน โดยมสีิ่งเราคอืนํ้าและเคร่ืองดื่มตาง ๆ ท่ีมสีวนผสมของซูโครส  

3. พฤติกรรมในการเลอืกดื่มเครื่องดื่มรสหวาน 

จากผลการวิจัย พบวา ภายหลังการใหโปรแกรมสุขศึกษากลุมทดลองท่ีไดเขารวมโปรแกรมสุขศึกษาไมม ี

การเปลี่ยนแปลงของคาเฉลี่ยพฤติกรรมจากกอนการไดรับโปรแกรมสุขศึกษามากเทาท่ีควรสวนใหญเลือกท่ีจะดื่ม

เคร่ืองดื่มประเภทชาเขยีวพรอมดื่ม รองลงมา คอื นํ้าอัดลมประเภทนํ้าดํา และเคร่ืองดื่มประเภท โกโก ชาเย็น ชาเขียว

นม ชามะนาว ตามลําดับ ความถี่ในการบริโภคตอ คอื 1 คร้ังตอสัปดาห ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนะ ดาวแดน 

(2555) พบวา พฤติกรรมการซื้อ เหตุผลท่ีเลือกดื่มมากท่ีสุดคือ รูปลักษณของบรรจุภัณฑ อดีตย่ีหอเคร่ืองดื่มท่ีนิยม

ซื้อมากท่ีสุด หาซื้อไดจากรานคาปลกีตาง ๆ ความสมํ่าเสมอในการบริโภคโดยเฉลี่ยตอสัปดาห คือ บริโภคตามแตจะ

สะดวก รูจักเคร่ืองดื่มนํ้าอัดลม ไดจาก โทรทัศน การแนะนําของบุคคลอื่นตามลําดับ อีกท้ังยัง มรีสชาติดอีรอยดื่มงาย 

ตรายี่หอ มีสีสันท่ีสวยงาม รูปแบบบรรจุภัณฑ มีสีสันสวยงาม ทันสมัย มีรสชาติใหเลือกหลากหลาย พรอมท้ังมีการ

จัดโปรโมช่ันราคาพิเศษตาง ๆ ดวย สอดคลองกับ Park (2558) ท่ีเกี่ยวกับความเปนมาในการบริโภคเคร่ืองดื่มท่ีมีรส

หวานจากนํ้าตาลสูงขึ้น (SSBs) ท่ีมีความเกี่ยวของกับโรคอวนและโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 และความชุกของโรคอวน

แตกตางกันไปตามภูมิภาคภูมิภาค โดยทําการศึกษาโดยการตรวจสอบความสัมพันธระหวางท่ีอาศัยประชากรและ

ความถี่ของการบริโภค ในหมูผูใหญ ซึ่งกําหนดเปนบริโภคของสี่ประเภทของเคร่ืองดื่ม (เคร่ืองดื่มอัดลมท่ีมีรสหวาน 

เคร่ืองดื่มผลไม เกลอืแร เคร่ืองดื่มใหพลังงานและเคร่ืองดื่มประเภทกาแฟ ชา) ตัวแปรคอืเขตท่ีอยูอาศัย (ภาคตะวัน 

ออกเฉียงเหนือ ภาคใต และภาคตะวันตก) พบวา อัตราการดื่มสวนใหญอยูท่ี 1 คร้ัง/วัน แตความถี่ของการบริโภค

เคร่ืองดื่มประเภทตาง ๆ น้ันจะแตกตางกันไปตามแตละภูมภิาคท่ีแตละบุคคลอาศัยอยู 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. จากผลการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาไดผลในการเปลี่ยนแปลงความรูและทัศนคติในการ

เลือกซื้อเคร่ืองดื่มท่ีมีรสหวาน แตยังไมมีผลในการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มท่ีมีรสหวาน 

จงึตองปรับปรุงโปรแกรมสุขศึกษาใหเกดิ  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางเปนรูปธรรมตอไป 

2. จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนสวนหน่ึงท่ีชวยกระตุนเตือนใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีการดูแล

ตนเองเกี่ยวกับการเลอืกซื้อเคร่ืองดื่มท่ีมรีสหวานในสถานศึกษาแหงน้ีและสถานศึกษาอื่น ๆ 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรเพิ่มระยะเวลาท่ีใชติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต้ังแต 6 เดือนขึ้นไป เพื่อการเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมท่ีแทจริง 

2. ควรมกีารศึกษาสิ่งแวดลอม บริบทท่ีมผีลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลอืกซื้อเคร่ืองดื่มท่ีมรีสหวาน 
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของประชาชนในเขตต าบล

บ้านตุ่น อ าเภอเมือง จงัหวัดพะเยา 

The factors related to alcohol drinking in people of Ban Toon Sub-District, 

Muang District, Phayao Province 

เรสาวลักษณ์ หว้ยลึก1* และ  นุกูล มะโนทน2 

Saowaluck Huayluk1* and Anukool Manoton2 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เรพื่ ศึกษาความเรสี่ยงข งการดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ ปัจจัยข งการดื่ม

เรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ลแ์ละปัจจัยท่ีมีผลต่ ความเรสี่ยงข งการดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ข งประชาชน ในเรขตต าบลบ้าน

ตุน่   าเรภ เรม ืง จังหวัดพะเรยา โดยท าการศกึษาจากกลุ่มตัว ยา่ง คื  กลุ่มประชากร ายุ 15 ปีขึ้นไป ในต าบลบ้านตุ่น 

  าเรภ เรม ืง จังหวัดพะเรยา ใชว้ธีิการคัดเรล ืกกลุ่มตัว ย่างแบบเรจาะจง คื  หมู่ท่ี 4 บ้านด กบัว ใช้วิธีการสุ่มตัว ย่าง

 ย่างง่าย (Simple random sampling) ได้กลุ่มตัว ย่างจ านวน 261 คน วิเรคราะห์ข้ มูลด้วยค มพิวเรต ร์โปรแกรม

ประยุกต์สถิติท่ีใช้ในการวิเรคราะห์ ได้แก่ ค่าร้ ยละ ค่าเรฉลี่ย ส่วนเรบ่ียงเรบนมาตรฐาน และการวิเรคราะห์การถดถ ย

พหุคูณแบบขั้นต น (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เรป็นเรพศหญิง ร้ ยละ 54.8  ายุระหว่าง 45-59 ปี ร้ ยละ 40.2 จบระดับ

การศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้ ยละ 57.5 สถานภาพสมรส ร้ ยละ 64.8 ประก บ าชีพเรกษตรกรรม ร้ ยละ 

39.1 มรีายได้ต ่เรด ืนต่ ากว่า 5,000 บาท ร้ ยละ 52.9 ไม่มีโรคประจ าตัว ร้ ยละ 75.1 และไม่สูบบุหร่ี ร้ ยละ 90.0 

ดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล ์ร ้ยละ 46.4 การดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์จ าแนกตามระดับความเรสี่ยงข งการดื่มใน 1 ปีท่ี

ผ่านมา พบว่า การดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ ยู่ในกลุ่มแบบเรสี่ยงต่ า ร้ ยละ 73.9 กลุ่มดื่มแบบเรสี่ยง ร้ ยละ 16.9 

กลุ่มดื่มระดับ ันตราย ร ้ยละ 3.1 และกลุ่มดื่มระดับ ันตรายมาก ร้ ยละ 6.1 และตามล าดับ กลุ่มตัว ย่างมีความรู้ 

ในระดับสูง คิดเรป็นร้ ยละ 53.9% มกีารรับรู้เรร่ื ง ันตรายข งการดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับสูง ร้ ยละ 96.6 

และมีทัศนคติ ยู่ในระดับสูง ร้ ยละ 72.8 สามารถเรข้าถึงแหล่งซื้ ขายเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับต่ า ร้ ยละ74.3 

ความสัมพันธ์กับบุคคลในคร บครัว  ยู่ในระดับสูง ร้ ยละ 90.0 การได้รับ ิทธิพลการดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์จาก

เรพื่ น ระดับต่ า ร้ ยละ 89.3 และการได้รับ ิทธิพลการดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์จากสื่ โฆษณาระดับต่ า ร้ ยละ 

90.4 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์การดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์  ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) คื  เรพศ  ายุ 

ความเรพยีงพ ข งรายได้ การสูบบุหร่ี การได้รับ ทิธิพลการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ลจ์ากเรพ่ื น และการได้รับ ิทธิพล

การดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์จากสื่ โฆษณา เรป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความเรสี่ยงข งการดื่มเรคร่ื งดื่ม

แ ลก ฮ ล์ ได้ร้ ยละ 562 (R2
adj = .562)  ย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 เรขียนเรป็นสมการพยากรณ์ความถดถ ย
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พหุคูณในรูปคะแนนดิบ คื  ความเรสี่ยงข งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ = 14.780 - 5.155(เรพศ) - 0.102( ายุ) + 2.181 

(ความเรพียงพ ข งรายได้) + 5.112(การสูบบุหร่ี) + 24.488(การได้รับ ิทธิพลการดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์จากเรพื่ น) + 

7.450(การได้รับ ทิธิพลการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์จากสื่ โฆษณา) 
 

ค าส าคัญ: ปัจจัย  ท่ีมีผลต่   เรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล ์
 

Abstract  
The objective of this study were to determine the risks of drinking alcohol. Factors of alcohol and the 

factor related the risks of drinking alcohol in people of Ban Toon Sub-District, Muang District, Phayao Province. 

The study samples of study were people aged over 15 years  in Ban Toon Sub-District, Muang District, Phayao 

Province. The method of purposive sampling selecting is Moo 4 Ban Dougbouw, and sampling random simple on 

a sample of 261 people were analyzed by a computer application statistics used in the analysis included 

percentage, average, standard deviation and stepwise multiple regression analysis 

The study found that on the most were female 54.8% aged among 45-59 years were 40.2%, 

completed the elementary education level of 57.5%, were marital status 64.8 percent%, agriculture occupation 

39.1%, the income of less than 5,000 baht 52.9 %, them have not disease 75.1%, no smoking 90.0%, were 

drinking alcohol 46.4%. The sample were drinking behavior of low-risk drinker 73.9%, hazardous drinker 

16.9%, high risk drinker 3.1%, alcohol dependence 6.1%. The samples have knowledge medium level 53.9 %, 

perception for dangerous drinking at high level (96.6%), attitude for dangerous drinking at high level (72.8%), 

access to marketing alcohol at low level (74.3%), relationship of family at high level (90.0%), friends and 

advertisement influence at 89.3% and 90.4. Factors influencing to drink alcohol were age, gender, smoking, 

income, friends and advertisement influence with .05 level of the statistical significance. The standard predictive 

equation was as follow; score is the risk of alcohol = 14.780 - 5.155(sex) - 0.102(age) + 2.181(adequacy of 

income) + 5.112(smoking) + 24.488(the influence of alcohol from friends) + 7.450(the influence of alcohol from 

the media) 
 

Keywords: The Factors, Related, Alcohol Drinking 
 

บทน า 

สถานการณ์การบริโภคเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ลร์ะดับประเรทศ ข้ มูลจากการส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและ

ดื่มสุราข งประชากร ปี 2557 ข งส านักงานสถิติแห่งชาตินั้น พบว่า ความชุกข งนักดื่มไทยในกลุ่มประชากรผู้ใหญ่ 

( ายุ 15 ปีขึน้ไป) เรท่ากับ ร้ ยละ 32.3 หรื  1 ใน 3 ข งคนไทยดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ใน 12 เรดื นท่ีผ่านมา ในกลุ่ม

วัยรุ่นท่ีมี าย ุ15-19 ปี ซึ่งเรป็นช่วง ายุท่ีต่ ากว่า ายุท่ีสามารถเรขา้ถึงเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ได้ตามกฎหมาย มีความชุก

ข งนักดื่มเรท่ากับร้ ยละ 14 หรื  1 ใน 7 ข งวัยรุ่นไทยเรข้าถึงเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ได้ก่ น ายุตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ซึ่งภูมิภาคที่มคีวามชุกข งนักดื่มท้ังในกลุ่มผู้ใหญ่ท่ัวไปและกลุ่มวัยรุ่นสูงมากกว่าพื้นท่ี ่ืน ๆ ได้แก่ ภาคเรหน ื และภาค

ตะวัน  กเรฉียงเรหนื  (ร้ ยละ 39.4 และ 37.2 ส าหรับความชุกข งนักดื่มใน ประชากรผู้ใหญ่ และร้ ยละ 17.7 และ 

18.7 ส าหรับความชุกข งนักดื่มในประชากรวัยรุ่น ตามล าดับ) ส าหรับประเรด็นสัดส่วนข ง การดื่มประจ าและการดื่ม
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หนัก พบ ยู่ในช่วงร้ ยละ 39.7-48.7 และ 6.6-12.1 ตามล าดับ โดยภาคท่ีมีสัดส่วนการดื่มท้ังส งแบบสูงกว่าภาค 

 ื่น ๆ ได้แก่ ภาคกลาง และกรุงเรทพมหานคร ส าหรับพฤติกรรมการดื่มในท่ีสาธารณะ การดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ 

น กระบบ ภาษี และการดื่มแล้วขับขี่ยานพาหนะ พบมากท่ีสุดในพื้นท่ีภาคเรหนื  ร้ ยละ 56.1, 21.9 และ 43.1 

ตามล าดับ (ส านักงานสถิตแิห่งชาติ, 2558)  

จังหวัดพะเรยามีประชากรท้ังหมด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 จ านวน 488,120 คน เรพศชาย จ านวน 

238,967 คน เรพศหญิง จ านวน 248,153 คน จากส ารวจพฤติกรรมเรสี่ยงโรคไม่ติดต่ เรรื้ รัง (BRFSS:Behavioral Risk 

Factor Surviellance System) ซึ่งด าเรนินการส ารวจพร้ มกันท่ัวประเรทศ โดยใช้แบบส ารวจมาตรฐานข งส านักโรคไม่

ติดต่  กรมควบคุมโรคด าเรนินการทุก 1-3 ปี ผลการส ารวจประชาชนจังหวัดพะเรยา  ายุ 15-74 ปีมีพฤติกรรมเรสี่ยง

โรคไมต่ดิต ่เรรื ้รังท่ีมีผลเรสียต ่สุขภาพ (พฤติกรรมด้านลบ) เรช่น การสูบบุหร่ี และดื่มเรคร่ื งดื่มท่ีมีแ ลก ฮ ล์ลดลง 

(แต่คนท่ีดื่มหนัก ดื่มมากกว่า 5 แก้วมาตรฐานสูงขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กับ ัตราการเรกิด ุบัติเรหตุจราจรข งจังหวัดพะเรยา 

ท่ีสูงขึ้นเรชน่เรดียวกัน) พฤตกรรมการขับขี่โดยสาร/รถจักรยาน/รถจักรยานยนต์/รถยนต์ท่ีไม่ปล ดภัย จากการรวบรวม

สถิติข้ มูลผู้ได้รับ ุบัติเรหตุ ทางจราจร ตั้งแต่ปี 2549-2555 พบว่า การดื่มแ ลก ฮ ล์ ขณะขับขี่ยานพาหนะ มี

แนวโน้มลดลง ันเรนื่ งมาจากมาตรการทางกฎหมายท่ีเรข้มงวด โดยในปี 2555 ผู้ประสบ ุบัติเรหตุดื่มเรคร่ื งดื่ม

แ ลก ฮ ลร้์ ยละ 17.95 (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเรยา, 2555) 

การศึกษานี้ผู้วิจัยต้ งการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่ การดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์  ข งประชาชนในเรขตต าบล 

บ้านตุ่น   าเรภ เรม ืง จังหวัดพะเรยา เรพื่ ศึกษาเรหตุปัจจัยท่ีมีผลต่ ความเรสี่ยงข งการดื่มสุรา ซึ่งแบ่งระดับความเรสี่ยง

เรป็น ผู้ดื่มแบบเรสี่ยงต่ า ผู้ดื่มแบบเรสี่ยง ผู้ดื่มแบบ ันตราย และผู้ดื่มแบบ ันตรายมาก ตามท่ี งค์การ นามัยโลก(WHO) 

ก าหนดน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล ์ในการเรสริมสร้าง งค์ความรู้ ปรับเรปลี่ยนทัศนคติ 

และปรับเรปลี่ยนพฤติกรรมข งผู้ท่ีดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ลต์ ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

เรครื่ งมื ท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี้ คื  แบบสัมภาษณแ์บบมีโครงสร้าง (Structured interview schedule) ผู้วิจัย

ได้สร้างขึน้ แบ่งเรป็น 10 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้ มูลท่ัวไป 

ส่วนที่ 2 ความรู้เรกี่ยวกับเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์  

ส่วนที่ 3 การรับรู้ผลกระทบจากการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ 

ส่วนที่ 4 ทัศนคติท่ีมีต่ การดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล ์ 

ส่วนที่ 5 การเรข้าถึงแหลง่ซื้ ขายเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ 

ส่วนที่ 6 ความสัมพันธ์ในคร บครัว 

ส่วนที่ 7 การได้รับ ทิธิพลการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ลจ์ากเรพ่ื น  

ส่วนที่ 8 การได้รับ ทิธิพลการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ลจ์ากนายจ้าง  

ส่วนที่ 9 การได้รับ ทิธิพลจากสื่ โฆษณาต่ การดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล ์ 

ส่วนที่ 10 แบบประเรมินปัญหาการดื่มสุรา (Alcohol Use Disorders Identification Test)  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเรนินการข เร กสารรับร งโครงการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมเรกี่ยวกับวิจัยในมนุษย ์

มหาวทิยาลัยพะเรยา เรพื่ เรป็นการพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัว ย่าง เรมื่ ได้รับการพิจารณาและรับร งแล้วผู้วิจัยจึงด าเรนินการ

ตามขัน้ต นการวจิัย  

การศึกษาครัง้นี้ผู้ศึกษาได้ด าเรนินการเรก็บรวบรวมข้ มูลตามขัน้ต น ดังนี ้

1. ข หนังส ืจากคณะแพทย์ศาสตร์ ข ความ นุเรคราะห์ในการเรก็บรวบรวมข้ มูล จากมหาวิทยาลัยพะเรยา

ถึง งค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น เรพื่ ข  นุญาตเรก็บข ้มูลในพื้นท่ี โดยมีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ข งการศึกษาและ

ขั้นต นเรกี่ยวกับการเรก็บรวบรวมข ้มูล 

2. รับสมัครผู้เรก็บข้ มูลในพื้นท่ี โดยจัดประชุมชี้แจงเรกี่ยวกับแบบส บถาม เรทคนิคและขั้นต นการเรก็บ

รวบรวมข ้มูล 

3. น าหนังสื จากมหาวิทยาลัยพะเรยาไป งคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น พร ้มแบบส บถาม 

4. ลงพื้นท่ีเรพื่ เรก็บรวบรวมข ้มูลในการสัมภาษณ ์ซึ่งใชร้ะยะเรวลาประมาณ 1 เรด ืน 

5. เรมื่ เรก็บรวบรวมข้ มูลเรสร็จในแต่ละรายแล้ว ผู้วิจัยจะตรวจทานความครบถ้วน ความถูกต้ งและความ

สมบูรณ์ข งแบบสัมภาษณแ์ตล่ะชุด 

6. น าข้ มูลจากแบบสัมภาษณม์าวิเรคราะห์ทางสถิติ 

7. สรุปและประเรมินผล 

ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 

วเิรคราะห์ข ้มูล และแปรผลข้ มูล ด้วยโปรแกรมค มพิวเรต ร์ส าเรร็จรูป ได้แก่ 

สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

1. วเิรคราะห์ข ้มูลเรกี่ยวกับความเรสี่ยงข งการดื่มแ ลก ฮ ล์โดยใช้แบบประเรมินปัญหาการดื่มสุรา (Alcohol 

Use Disorders Identification Test) โดยท่ีใชค้ื  ความถี่ ร ้ยละ 

2. วเิรคราะห์ข ้มูลท่ัวไปข งประชากร ปัจจัยน า ปัจจัยเร ื้  และปัจจัยเรสริมข งผู้ต บแบบส บถามวิเรคราะห์

โดยใช ้ความถี่ ค่าร ้ยละ ค่าเรฉลี่ย(Mean) และค่าเรบ่ียงเรบนมาตรฐาน (S.D.) 

สถิตเิชิงอนุมาน (Analytical Statistics) 

วิเรคราะห์ข้ มูลเรกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่ การดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์โดยใช้  การ

วเิรคราะห์การถดถ ยพหุคูณแบบขั้นต น Stepwise Multiple Regression Analysis 
 

ผลการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป 

ลักษณะส่วนบุคคลข งประชาชนในเรขตต าบลบ้านตุ่น   าเรภ เรมื ง จังหวัดพะเรยา จ านวน 261 คน พบว่า 

กลุ่มตัว ย่างดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ ร้ ยละ 46.4 เรป็นเรพศหญิง จ านวน 143 คน (ร้ ยละ 54.8)  ายุ 45-59 ปี 

จ านวน 105 คน (ร้ ยละ 40.2) จบระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา จ านวน 150 คน (ร้ ยละ 57.5) สถานภาพ

สมรส จ านวน 169 คน (ร้ ยละ 64.8) ประก บ าชีพเรกษตรกรรม จ านวน 102 คน (ร้ ยละ 39.1) มีรายได้ต่ เรดื น

ต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 138 คน (ร้ ยละ 52.9) รายได้ไม่เรพียงพ  จ านวน 144 คน (ร้ ยละ 55.2) ไม่มีโรค

ประจ าตัว จ านวน 169 คน (ร้ ยละ75.1) และไมสู่บบุหร่ี จ านวน 235 คน (ร้ ยละ 90.0)  
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ข้อมูลความเสี่ยงของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ใน 1 ปีท่ีผ่านมา พบวา่ มรีะดับความเรสี่ยงข งการดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ ยู่ในกลุ่มไม่ดื่ม /ดื่มแบบเรสี่ยงต่ า 

จ านวน 193 คน ร้ ยละ 73.9 มีระดับความเรสี่ยงข งการดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ ยู่ในกลุ่มดื่มแบบเรสี่ยง จ านวน 

44 คน ร้ ยละ 16.9 มีระดับความเรสี่ยงข งการดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ ยู่ในกลุ่มดื่มระดับ ันตราย จ านวน  8 คน 

ร้ ยละ 3.1 และมีระดับความเรสี่ยงข งการดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ ยู่ในกลุ่มดื่มระดับ ันตรายมาก จ านวน  16 คน 

ร้ ยละ 6.1 และตามล าดับ 

ข้อมูลความรู้ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ประชาชนท่ีมีความรู้เรร่ื งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับสูง มากท่ีสุด จ านวน 141 คน คิดเรป็น ร้ ยละ 

53.9 ร งลงมามีความรู้เรร่ื งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ลใ์นระดับปานกลาง จ านวน 111 คน คิดเรป็นร้ ยละ 41.6 และ

มคีวามรู้เรร่ื งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับต่ า จ านวน 9 คน คิดเรป็นร้ ยละ 3.4 ตามล าดับ 

ข้อมูลการรับรู้ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ประชาชนท่ีมีการรับรู้ผลกระทบจากการดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับสูง มากท่ีสุด จ านวน 252 คน 

คิดเรป็นร้ ยละ 96.6 ร งลงมามีการรับรู้ผลกระทบจากการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับปานกลาง จ านวน 6 คน 

คิดเรป็นร้ ยละ 2.3 และมีการรับรู้ผลกระทบจากการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ลใ์นระดับต่ า จ านวน 3 คน คิดเรป็นร้ ยละ 

1.1 ตามล าดับ 

ข้อมูลทัศนคติของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ประชาชนท่ีมีทัศนคติต่ การดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับสูง มากท่ีสุด จ านวน  190 คน คิดเรป็นร้ ยละ 

72.8 ร งลงมามีระดับทัศนคติต่ การดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ลใ์นระดับปานกลาง จ านวน 45 คน คิดเรป็นร้ ยละ 17.2 

และมีระดับทัศนคติต่ การดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ลใ์นระดับต่ า จ านวน 14 คน คิดเรป็นร้ ยละ 5.4 ตามล าดับ 

ข้อมูลการเข้าถึงแหล่งซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ประชาชนท่ีมีการเรข้าถึงแหล่งซื้ ขายเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับต่ า มากท่ีสุด จ านวน  194 คน คิดเรป็น 

ร้ ยละ 74.3 ร งลงมาสามารถเรข้าถึงแหล่งซื้ ขายเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับปานกลาง จ านวน 62 คน คิดเรป็น

ร้ ยละ 23.8 และสามารถเรข้าถึงแหล่งซื้ ขายเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับต่ า จ านวน 5 คน คิดเรป็นร้ ยละ 1.9 

ตามล าดับ 

ข้อมูลความสัมพันธ์ในครอบครัว 

ประชาชนท่ีมีความสัมพันธ์ในคร บครัว ยู่ระดับสูง มากท่ีสุด จ านวน  235 คน ร้ ยละ 90.0 ร งลงมา 

มีความสัมพันธ์ในคร บครัว ยู่ระดับปานกลาง จ านวน 18 คน ร้ ยละ 6.9 มีความสัมพันธ์ในคร บครัว ยู่ระดับต่ า 

จ านวน 8 คน ร ้ยละ 3.1 ตามล าดับ 

ข้อมูลอทิธิพลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากเพื่อน 

ประชาชนท่ีได้รับ ทิธิพลการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ลจ์ากเรพ่ื น ยูร่ะดับต่ า มากท่ีสุด จ านวน 233 คน  ร้ ยละ 89.3 

และมีการได้รับ ทิธิพลการดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์จากเรพื่ น ยู่ระดับปานกลางและระดับสูง เรท่ากันจ านวน  14 คน 

ร้ ยละ 5.4 ตามล าดบั 
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ข้อมูลอทิธิพลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากสื่อโฆษณา 

ประชาชนท่ีได้รับ ทิธิพลการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์จากสื่ โฆษณาในระดับต่ า มากท่ีสุด จ านวน 236 คน 

ร้ ยละ 90.4 และได้รับ ิทธิพลการดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์จากสื่ โฆษณา ยู่ระดับปานกลางและระดับสูง ร้ ยละ 

8.0 และ 1.5 ตามล าดับ 
 

วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ตาราง 1 แสดงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในเขต

ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา (n = 261) 

 

 จากตาราง 1 แสดงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความเรสี่ยงข งการดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ พบว่า เรพศ  ายุ 

ความเรพยีงพ ข งรายได้ การสูบบุหร่ี การได้รับ ทิธิพลการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ลจ์ากเรพ่ื น และการได้รับ ิทธิพล

การดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ลจ์ากสื่ โฆษณา สามารถพยากรณ์ความเรสี่ยงข งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ ได้ร้ ยละ 

56.2 (R2
adj=.562)  ย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 เรขียนเรป็นสมการพยากรณ์ความถดถ ยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ 

ได้ดังนี้ 
 ความเรสี่ยงข งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล ์ 

= 14.780 - 5.155(เรพศ) - 0.102( ายุ) + 2.181(ความเรพียงพ ข งรายได้) + 5.112(การสูบบุหร่ี) + 24.488 

(การได้รับ ิทธิพลการดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์จากเรพื่ น) + 7.450(การได้รับ ิทธิพลการดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์

จากสื่ โฆษณา) 
 

สรุปผลการศึกษา 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาความเสี่ยงของการดื่มแอลกอฮอล์ ของประชาชนในเขตต าบลบ้านตุ่น 

อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

จากการศกึษาคร้ังน้ี พบว่า มรีะดับความเรสี่ยงข งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล ์ยู่ในกลุ่มไม่ดื่ม/ดื่มแบบเรสี่ยง

ต่ า จ านวน 193 คน ร ้ยละ 73.9 แสดงวา่ไมเ่รกิน 2 ดื่มมาตรฐานต่ วัน เรทียบเรป็นเรหลา้ 40 ดีกรี เรบียร์ประมาณ 1.5-2 

                         ปัจจัย     b Std.Error Beta t     p 

1. เรพศ -5.155 .932 -.419 -5.528 .000 

2.  ายุ -.102 .032 -.259 -3.179 .002 

3. ความเรพยีงพ ข งรายได้ 2.181 .991 .182 2.201 .031 

4. การสูบบุหร่ี 5.112 1.501 .256 3.407 .001 

5. การได้รับ ทิธิพลการดื่มเรครื่ งดื่ม

แ ลก ฮ ลจ์ากเรพ่ื น 
24.488 4.087 .454 5.992 .000 

6. การได้รับ ทิธิพลการดื่มเรครื่ งดื่ม

แ ลก ฮ ลจ์ากสื่ โฆษณา 
7.450 2.918 .194 2.553 .013 

ค่าคงที่ (Constant) = 14.780 

R = .771           R2 = .595         R2
adj = .562         Overall F = 17.872             p = 0.000 
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กระป๋ ง ไวน ์ประมาณ 2 แก้ว และมีประชาชนสว่นใหญ่มีพฤติกรรมการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์วันท่ีไม่ดื่มเรลย ย่าง

น้ ย 2 วัน ใน 1 สัปดาห์ ซึ่งส ดคล้ งกับการศึกษาข ง ริสรา เรมติกัน (2558) ศึกษาพฤติกรรมการดื่มเรคร่ื งดื่ม

แ ลก ฮ ล์ข งกลุ่มวัยท างานในเรขตพื้นท่ีรับผิดช บโรงพยาบาลส่งเรสริมสุขภาพต าบลต้าเรหล่า   าเรภ ล ง จั งหวัด

แพร่ พบวา่ ประชาชนกลุ่มวัยท างานส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมการดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์  ยู่ในกลุ่มดื่มแบบเรสี่ยง

ต่ า 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษา ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ

ประชาชนในเขตต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

ปัจจัยน า จากการศึกษาคร้ังนี้ พบว่า ประชาชนมีความรู้เรร่ื งการดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับสูง มาก

ท่ีสุด จ านวน 141 คน คิดเรป็นร้ ยละ 53.9 ร งลงมามีความรู้เรร่ื งการดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับปานกลาง

จ านวน 111 คน คิดเรป็นร้ ยละ 41.6 ค่าเรฉลี่ยคะแนนความรู้ เรท่ากับ 8.52 ค่าเรบ่ียงเรบนมาตรฐาน เรท่ากับ 1.04 แสดงว่า

ประชาชนสว่นใหญ่มคีวามรู้ความเรข้าใจเรกี่ยวกับการด่ืมเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์  ยู่ในเรกณฑ์ปานกลาง ซึ่งส ดคล้ งกับ

การศึกษาข งสุภาพร สุขเรวช (2552) ศึกษาการดื่มเรคร่ื งดื่มท่ีมีแ ลก ฮ ล์ข งประชาชนวัยท างานใน  าเรภ พนม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบวา่ ประชาชนวัยท างานส่วนใหญ่มีความรู้เรร่ื งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับปานกลาง 

ด้านการรับรู้เรร่ื งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล ์พบว่าประชาชนมกีารรับรู้ผลกระทบจากการดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์

ในระดับสูงมากท่ีสุด จ านวน 252 คน คิดเรป็นร้ ยละ 96.6 ร งลงมามีการรับรู้ผลกระทบจากการดื่มเรคร่ื งดื่ม

แ ลก ฮ ลใ์นระดับปานกลาง จ านวน 6 คน คิดเรป็นร้ ยละ 2.3 ค่าเรฉลี่ยการรับรู้เรท่ากับ 4.23 ค่าเรบ่ียงเรบนมาตรฐาน 

เรท่ากับ 0.47 แสดงวา่ประชาชนสว่นใหญ่มกีารรับรู้เรกี่ยวกับการด่ืมเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล ์ ยูใ่นเรกณฑ์สูง ซึ่งส ดคล้ ง

กับการศึกษาข งสุภาพร สุขเรวช (2552) ศึกษาการดื่มเรครื่ งดื่มท่ีมีแ ลก ฮ ล์ข งประชาชนวัยท างานใน  าเรภ พนม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ประชาชนวัยท างานส่วนใหญ่มีการรับรู้เรร่ื งการดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับสูงและ

ด้านทัศนคติการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล ์พบวา่ ประชาชนมรีะดับทัศนคติต่ การดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับสูง

มากที่สุด จ านวน 190 คน คิดเรป็นร้ ยละ 72.8 ร งลงมามีระดับทัศนคติต่ การดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ในระดับปาน

กลาง จ านวน 45 คน คิดเรป็นร้ ยละ 17.2 ค่าเรฉลี่ยทัศนคติเรท่ากับ 3.87 ค่าเรบ่ียงเรบนมาตรฐาน เรท่ากับ 0.73 แสดงว่า

ประชาชนสว่นใหญ่มรีะดับทัศนคติการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล ์ยู่ในเรกณฑ์สูง ซึ่งส ดคล้ งกับการศึกษาข งสุภาพร

สุขเรวช (2552) ศึกษาการดื่มเรคร่ื งดื่มท่ีมีแ ลก ฮ ล์ข งประชาชนวัยท างานใน  าเรภ พนม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

พบวา่ ประชาชนวัยท างานส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติเรร่ื งการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ลใ์นระดับสูง 

ปัจจัยเร ื้  จากการศึกษาครัง้นี้ พบวา่ ประชาชนมกีารเรข้าถึงแหลง่ซื้ ขายเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ลย์ากมากที่สุด 

จ านวน 194 คน คิดเรป็นร้ ยละ 74.3 ซึ่งไม่ส ดคล้ งกับการศึกษาข งจิราภรณ์ เรทพหนู (2540) ท่ีได้ท าการศึกษา

ปัจจัยท่ีมี ิทธิพลต่ การดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ข งนักเรรียนมัธยมศึกษาต นปลายสายสามัญ ศึกษาในจังหวัด

พัทลุง และพบวา่ การเรข้าถึงแหลง่ซื้ ขายมคีวามสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการบริโภคเรครื่ งดื่มท่ีมีแ ลก ฮ ล์  ธิบายได้

วา่  เรมื่ เรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ลส์ามารถหาซื้ ได้งา่ยในทุกที่ทุกเรวลา ด้านความสัมพันธ์ในคร บครัว ในการศึกษาคร้ังนี้ 

พบว่า ประชาชนมีค่าเรฉลี่ยความสัมพันธ์ในคร บครัว ยู่ระดับสูง กล่าวคื  มีความสัมพันธ์ในคร บครัว ยู่ระดับสูง

มากท่ีสุด จ านวน 235 คน ร้ ยละ 90.0 ร งลงมามีความสัมพันธ์ในคร บครัว ยู่ระดับปานกลาง จ านวน 18 คน 

ร้ ยละ 6.9 ซึ่งส ดคล้ งกับการศึกษาข งสุภาพร สุขเรวช (2552) ศึกษาการดื่มเรคร่ื งดื่มท่ีมีแ ลก ฮ ล์ข ง

ประชาชนวัยท างานใน  าเรภ พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ประชาชนวัยท างานส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ใน

คร บครัวในระดับสูง 
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ปัจจัยเรสริม จากการศึกษาคร้ังนี้ พบว่า ประชาชนมีค่าเรฉลี่ยการได้รับ ิทธิพลการดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์

จากเรพื่ น ยู่ระดับต่ า ค่าเรฉลี่ยเรท่ากับ 17.09 ค่าเรบ่ียงเรบนมาตรฐานเรท่ากับ 23.94 ด้านการได้รับ ิทธิพลการดื่ม

เรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ลจ์ากสื่ โฆษณา พบวา่ ประชาชนมีค่าเรฉลี่ยระดับการได้รับ ิทธิพลการดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์

จากสื่ โฆษณา ยู่ระดับต่ ามากท่ีสุด ค่าเรฉลี่ยเรท่ากับ 16.60 ค่าเรบ่ียงเรบนมาตรฐานเรท่ากับ 23.69 ซึ่งไม่ส ดคล้ งกับ

ข้ มูลจากมูลนิธิเรมาไมข่ับ (มปท.) ที่พบวา่การได้รับกระแสข งสื่ โฆษณาในปัจจุบัน ม ีทิธิพลต่ วิถีชีวิตข งคน ย่าง

มาก 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงของการดื่มแอลกอฮอล์

ของประชาชนในเขตต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความเรสี่ยงข งการดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ ได้แก่ เรพศ (P-value = 0.000)  ายุ 

(P-value = 0.002) ความเรพียงพ ข งรายได้ (P-value = 0.031) การสูบบุหร่ี (P-value = 0.001) การได้รับ ิทธิพล

การดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์จากเรพื่ น (P-value = 0.000) และการได้รับ ิทธิพลการดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์จาก 

สื่ โฆษณา (P-value = 0.013) สามารถพยากรณ์ความเรสี่ยงข งการดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ ได้ร้ ยละ 56.2 

(R2
adj = .562)  ย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ซึ่งส ดคล้ งกับการศึกษาข ง นันตศักดิ์ ดาวโคกสูง (2550) 

ผลการศึกษา พบว่า เรพศ  ายุ มีความสัมพันธ์กับการดื่มเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ และการศึกษาข ง Snyder, et al. 

(2006) ท่ีศึกษาผลจากการโฆษณากับพฤติกรรมการบริโภคเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ข งเรยาวชน ท่ีพบว่าการพบเรห็น

โฆษณาเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ 1 คร้ัง เรพิ่ม ัตราการบริโภคเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ล์ในเรยาวชนร้ ยละ 1 น กจากนี้

การศึกษากับนักเรรียนในประเรทศไทยข ง สาวิตรี  ัษณาวงค์กรชัย และคณะ (2551) พบว่า นักเรรียนท่ีดื่มเรคร่ื งดื่ม

แ ลก ฮ ลม์ ีัตราการสัมผัสกับสื่ โฆษณาเรคร่ื งดื่มแ ลก ฮ ลบ่์ ยคร้ังกวา่นักเรรียนท่ีไม่ดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ 

จากผลการศึกษาคร้ังนี้ ท าให้ทราบถึงขนาดข งปัญหาและความรุนแรงข งปัญหาการดื่มแ ลก ฮ ล์ 

ในพื้นท่ีต าบลบ้านตุ่นและสามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาแ ลก ฮ ล์ในพื้นท่ีต าบลบ้านตุ่น รวมท้ังน าผลวิจัยไป

เรป็นแนวทางในการวิจัย เรกี่ยวกับการก าหนดโปรแกรมการปรับเรปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มเรครื่ งดื่มแ ลก ฮ ล์ ส าหรับ

หนว่ยงานสาธารณสุขท่ีเรกี่ยวข้ ง 
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การศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก ของอาสาสมัครสาธารณสุข 

ประจําหมูบาน อําเภอวังเหนอื จังหวัดลําปาง 

A study of health village volunteers behavior in prenventing dengue 
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Kannikar Charee1* and Boonlue Chimbanrai2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล และการรับรูเกี่ยวกับการปองกันโรคกับ

พฤติกรรมการปองกันโรคไขเลอืดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดย

ทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง จํานวน 320 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม แบบมีโครงสราง (Structured 

interview schedule) วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และหา

ความสัมพันธโดยการทดสอบแมน-วิทนีย ยู (Mann-Whitney U test) การทดสอบครัสคาล-วัลลิส (Kruskal-Wallis 

test) และสถติิสหสัมพันธของสเปยรแมน (Spearman rank correlation coefficient) 

ผลการศึกษา พบวา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 70.3 อายุเฉลี่ย 

46 ป อาชีพเกษตรกร รอยละ 68.4 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เฉลี่ย 12 ป 

สวนใหญมปีระสบการณการอบรมปองกันโรคไขเลือดออก รอยละ 89.1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวน

ใหญมกีารรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคไขเลือดออก การรับรูความรุนแรงของโรคไขเลือดออก การรับรูประโยชนของโรค

ไขเลือดออก และการรับรูอุปสรรคของโรคไขเลือดออก อยูในระดับปานกลาง (รอยละ 61.3, 74.1, 52.5 และ 50.6 

ตามลําดับ) และมีพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกอยูในระดับดี (รอยละ 64.4) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ 

อาชีพ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน อสม. มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ 0.05 การรับรูความรุนแรงของโรคไขเลือดออก และการรับรูประโยชนในการปองกันโรคไขเลือดออก 

มคีวามสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05  

จากผลการศึกษาคร้ังน้ี สามารถนําไปใชในการวางแผนการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก ในกลุม

อาสาสมัครสาธารณสุขได โดยเนนการรับรูเกี่ยวกับการปองกันโรค นําไปสูการปฏบัิติใหเกดิพฤติกรรมการปองกันโรค  
 

คําสําคัญ: การรับรู  พฤติกรรม  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  ปองกันและควบคุมโรค  ไขเลอืดออก 
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Abstract  

The aims of this study were to explore preventive behavior on dengue hemorrhagic fever and to study 

the relationship between personal factors, perceptions and preventive behavior on dengue hemorrhagic fever 

among health village volunteers in Wangnua district, Lampang Province. The subjects of this study were 320 

health village volunteers. The data were collected through structured interview schedule. Data were analysed by 

descriptive statistics, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test and Spearman rank correlation coefficient. 

The results of this study showed that most of the health village volunteers were females (70.3%). Their 

average age were 46 years old. Most of them had an agricultural occupation. Their average volunteer work 

period were 12 years. Most of them were trained about dengue hemorrhagic fever (89.1%). They had moderate 

perception level : perceived susceptibility (61.3%), perceived severity (74.1%), perceived benefits (52.5%) and 

perceived threat (50.6%) and 64.4 % had preventive behavior on dengue hemorrhagic fever at a high level. 

Personal factors including age, occupation and volunteer work period were significantly associated with 

preventive behavior on dengue hemorrhagic fever. Perceived severity and perceived benefits were significantly 

positive associated with preventive behavior on dengue hemorrhagic fever.  

The results from this study can be used in planning the prevention and control of dengue fever in the 

health village volunteers. Especially, perception about prevention of disease applied to proper preventive 

behavior on dengue hemorrhagic fever. 
 

Keywords: Perception, Behavior, Health village volunteers, Prevention and control, Dengue hemorrhagic fever   

 

บทนํา 

โรคไขเลอืดออกเปนโรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสเดงกี่ ซึ่งมียุงลายเปนพาหะของโรค ไขเลือดออกนอกจากจะเปน

ปญหาสาธารณสุขของประเทศไทยแลว ยังเปนปญหาสาธารณสุขท่ัวโลกโดยเฉพาะประเทศในเขตรอนช้ืนและกึ่งรอน 

โดยพบการระบาดเปนคร้ังแรกท่ีประเทศฟลปิปนสในป พ.ศ. 2497 และมกีารระบาดไปประเทศตาง ๆ ท่ีอยูในเขตรอน

ของทวีปเอเชีย โรคไขเลือดออกไดแพรกระจายไปยังประเทศตาง ๆ ในเขตรอนช้ืนของอเมริกา ตอมาพบระบาดใน

ประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2501 และระบาดเพิ่มมากขึ้นท่ัวทุกพื้นท่ีของประเทศไทย ซึ่งการระบาดของโรคไขเลือดออก

สวนใหญพบในกลุมเด็กอายุนอยกวา 15 ป และอาจมีความรุนแรงถึงขึ้นเกิดภาวะช็อกได ซึ่งถือวาเปนสาเหตุท่ีทําให

เกิดการเสียชีวิต จนกลายเปนปญหาสาธารณสุขของประเทศไทยปจจุบัน ทําใหยากแกการควบคุมโรคใหประสบ

ผลสําเร็จ ปจจุบันยังไมมีวัคซีนสําหรับปองกันโรค การดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกระยะแรก 

สวนใหญเจาหนาท่ีสาธารณสุขจะเปนผูรับผิดชอบหลัก ซึ่งผลการดําเนินงานยังไมสามารถควบคุมโรคไดอยางย่ังยืน 

แตแนวโนมของสถานการณของโรคกลับเพิ่มมากขึ้น ดังน้ันการปองกันและควบคุมโรคท่ีไดผลดีท่ีสุด คือ การกําจัด

แหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย และการปองกันไมใหถูกยุงกัด (สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค, 2558) 

สถานการณไขเลอืดออกท่ัวโลกประมาณ 2.5 พันลานคนหรือ 40% ของประชากรโลกท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีท่ีมี

ความเสี่ยงตอการติดตอของโรค ซึ่งโรคไขเลือดออกถือเปนโรคประจําถิ่นอยางนอย 100 ประเทศ ในแถบเอเชีย

แปซิฟก อเมริกา แอฟริกา และแคริบเบียน โดย WHO ไดประมาณการวาการติดเช้ือ 50-100 ลานคน ท่ีเกิดขึ้นเปน
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ประจําทุกป รวมท้ังผูปวยโรคไขเลือดออกจํานวน 500,000 คน และเสียชีวิตจํานวน 20,000 คน สวนใหญเปนกลุม

เด็ก(ศูนยควบคุมและปองกันโรค, 2557) 

จากรายงานสถานการณกลุมโรคไขเลอืดออก (ไขเลอืดออก ไขเลอืดออกช็อก และไขเดงกี่) ประเทศไทย ป 

2557 (ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม-30 ธันวาคม 2557) จํานวนผูปวยโดยรวมของประเทศ พบวา จํานวนผูปวยตํ่ากวา

คามัธยฐาน 5 ป ยอนหลัง (ป 2552-2556) ชวงกลางเดือนพฤษภาคมเปนตนมาพบจํานวนผูปวยมีแนวโนมสูงขึ้น 

จากน้ันต้ังแตตนเดอืนกรกฎาคม จํานวนผูปวยเร่ิมมแีนวโนมคงท่ี ซึ่งปกติชวงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมจะยังคงพบการ

ระบาดสูง ลักษณะทางระบาดวิทยาของผูปวยกลุมโรคไขเลือดออก (ไขเลือดออก ไขเลือดออกช็อก และไขเดงกี่) 

ภาพรวมท้ังประเทศ (ขอมูลสะสมต้ังแต 1 มกราคม-30 ธันวาคม 2557) สํานักระบาดวิทยาไดรับรายงานผูปวยเขา

ขายและผูปวยยืนยันกลุมโรคไขเลือดออกโดยรายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยา จํานวน 39,569 ราย คิดเปน

อัตราปวย 61.75 ตอประชากรแสนคน พบผูเสียชีวิต 40 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.06 และอัตราปวยรอยละ 0.10  

เปนรายงานจาก 24 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช 6 ราย ชลบุรี 5 ราย นครปฐม พระนครศรีอยุธยา และสุราษฎร

ธานี จังหวัดละ 3 ราย นครราชสีมา 2 ราย และจังหวัดตอไปน้ีจังหวัดละ 1 ราย ไดแก จังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม 

สมุทรปราการ ระยอง สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบูรณ กําแพงเพชร บุรีรัมย ภูเก็ต ระนอง แพร จันทบุรี สงขลา 

สตูล พังงา พัทลุง และปตตานี กลุมอายุ ท่ีพบผูปวยสูงสุด คอื 10-14 ป อัตราปวยตอประชากรแสนคนเทากับ 172.01 

รองลงมาคือ กลุมอายุ 5-9 ป (152.37) กลุมอายุ 0-4 ป (68.17) และกลุมอายุ 25-34 ป (52.38) ผูปวยมีอาชีพ

นักเรียน 18,239 ราย รองลงมาคือ ในปกครองและรับจาง (18,286 ราย 7,617 และ 6,993 ราย ตามลําดับ) 

พบผูปวยในเขตเทศบาลรอยละ 39.88 และเขต อบต. รอยละ 60.12 (กลุมพัฒนาระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยา

พเิศษ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2557)  

หน่ึงในยุทธศาสตรการควบคุมโรคไขเลือดออกท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด คือบทบาทหนาท่ีของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หรือท่ีเราเรียกยอ ๆ วา อสม. น้ัน เปนรูปแบบหน่ึงของการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยผานกระบวนการอบรมใหความรูจากเจาหนาท่ี

สาธารณสุข และการปฏบัิติงานดวยความเสยีสละตอประชาชนในหมูบาน โดยหนาท่ีความรับผิดชอบของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน คือ การสื่อสารขาวสารสาธารณสุขระหวางเจาหนาท่ีและประชาชนในหมูบาน ใหการ

สงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค โดยใหคําแนะนํา ถายทอดความรูแกเพื่อนบานเกี่ยวกับการสรางสุขภาพ

ใหแข็งแรง และเกดิการเจ็บปวยนอยท่ีสุด และเปนผูทําหนาท่ีในการควบคุมปองกันโรคในระดับหมูบาน เนื่องจากเปน

บุคคลท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีอยางใกลชิด การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกทําไดหลายวิธี ไดแก การ

สํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย โดยวิธีการใสทรายอะเบทเพื่อกําจัดลูกนํ้ายุงลาย การใสปลาเพื่อกิน

ลูกนํ้ายุงลาย การพนหมอกควันกําจัดยุงลายตัวแก อาสาสมัครสาธารณสุขเปนกําลังสําคัญในการปฏิบัติงานดาน

สุขภาพในการใหวามรูเชิงการปองกันและควบคุม การลดพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคไขเลือดออกกับประชาชนในพื้นท่ี ซึ่ง

เกดิจากความต้ังใจในการปฏิบัติหนาท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุข การท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขจะถายทอดความรู

เกี่ยวกับโรคไขเลอืดออก หรือแนะนําคนอื่น ๆ ในหมูบานใหปฏบัิติตามคําแนะนําใหไดผลดน้ัีน อาสาสมัครสาธารณสุข

เองก็ตองมีพฤติกรรมท่ีดีและเปนตัวอยางในการปฏิบัติตัวในการปองกันและควบคุมโรค ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุข

ตองมีความรูท่ีเพียงพอ ดังน้ันความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค  

การติดตอ การแพรกระจายของโรค รวมท้ังอาการและความรุนแรงของโรค การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคไขเลือดออก 

การรับรูความรุนแรงของโรคไขเลือดออก การรับรูประโยชนของโรคไขเลือดออก และการรับรูอุปสรรคของโรค
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ไขเลือดออก นาจะเปนปจจัยในการสนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุข สามารถปฏิบัติงานปองกันเกี่ยวกับโรค

ไขเลอืดออกใหมปีระสทิธิภาพได (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2556)  

จากขอมูลและสถานการณดังกลาว ทางผูวจิัยจงึสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอวังเหนอื จังหวัดลําปาง 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา คอื อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอวังเหนอื จังหวัดลําปาง จํานวน 

1,407 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน รอยละ 95 ใชการ

สุมตัวอยางคือ วิธีการสุมแบบจัดช้ัน (Stratified sampling) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 8 ตําบล รวมเปน

320 คน  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล  

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือแบบสอบถามแบบมีโครงสราง (Structured Interview Schedule) ผูวิจัย

ไดสรางขึ้น แบงเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  

สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูเร่ืองโรคไขเลอืดออก 

 การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคไขเลอืดออก 

 การรับรูความรุนแรงของโรคไขเลอืดออก 

 การรับรูประโยชนของโรคไขเลอืดออก 

 การรับรูอุปสรรคของโรคไขเลอืดออก 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏบัิติตัวในการปองกันโรคไขเลอืดออก  

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  

แบบสอบถามไดผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดทดสอบความ

เชื่อม่ันของแบบสอบถาม สวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 โดยใชวธีิสัมประสิทธ์ิแอลฟาคอนบาค (Cronbachs’ alpha coefficient) 

ไดคาความเชื่อม่ัน (Reliability) เทากับ 0.755 และ 0.844  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจิัยดําเนินการขอเอกสารรับรองโครงการวจิัยในมนุษยจากคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับวิจัยในมนุษย 

มหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อเปนการพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยาง เมื่อไดรับการพิจารณาและรับรองแลวผูวิจัยจึงดําเนินการ

ตามขัน้ตอนการวจิัย  

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขัน้ตอน ดังน้ี 

1. จัดเตรียมเคร่ืองมอืท่ีใชในงานวจิัยเพื่อเปนแบบสอบถามขอมูลแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

2. ขออนุมัติหนังสอืขออนุญาตเก็บรวมรวมขอมูลจากบัณฑติวทิยาลัยมหาวทิยาลัยพะเยา 

3. ผูวิจัยนําหนังสือจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลวังเหนือและ

หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง และผูวิจัยเขาพบผูอํานวยการโรงพยาบาลวังเหนือและ

หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางและแนะนําตัวตออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
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จํานวน 8 ตําบล เพื่อช้ีแจงรายละเอียดในการดําเนินการศึกษา ประสานงาน และแจงวันในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ขออนุญาต และขอความรวมมอืในการทําการศึกษา 

4. สงหนังสอืช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษา และขอความรวมมอืในการเก็บรวบรวม ขอมูล ดําเนินการเก็บ

ขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามเขาไปสอบถาม 

5. ผูศึกษานําแบบสอบถามท่ีจัดเก็บไดมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง 

6. ทําการลงรหัสและจัดระบบขอมูลในการวิเคราะหขอมูล เพื่อวิเคราะหหาคาทางสถิติ เพื่อทําการทดสอบ

สมมติฐาน และรายงานผลการวจิัยตอไป 

7. สรุปและประเมนิผล 

ข้ันรวบรวมขอมูล 

วเิคราะหขอมูล และแปรผลขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป ไดแก 

สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของประชากร โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

และคาเฉลี่ย (Mean) 

สถติเิชงิอนุมาน (Inferential statistics) 

ใชการทดสอบแมน-วทินีย ยู (Mann-Whitney U test) การทดสอบครัสคาล-วัลลสิ (Kruskal-Wallis test)  

และสถติิสหสัมพันธของของสเปยรแมน (Spearman rank correlation coefficient) 
 

ผลการศึกษา 

ขอมูลทั่วไป 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิงคิดเปนรอยละ 70.3 

เพศชายคิดเปนรอยละ 29.7 มี อายุอยูระหวาง 46-60 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.3 รองลงมา อายุระหวาง 31-45 ป 

คิดเปนรอยละ 43.4 อายุมากท่ีสุด 77 ป อายุนอยท่ีสุด 24 ป มีอายุเฉลี่ย 46 ป สถานภาพการสมรสคูมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 69.4 ระดับการศึกษาสวนใหญจบช้ันประถมศึกษา (ป.1-6) คิดเปนรอยละ 48.8 รองลงมาจบมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ม.4-6/ม.ศ.4-5/ปวช.) คิดเปนรอยละ 25.0 โดยมีอาชีพหลัก คือ เกษตรกร คิดเปนรอยละ 68.4 

รองลงมาคอื อาชีพ รับจาง/ลูกจางและแมบาน คดิเปนรอยละ 9.7 มรีะยะเวลาการปฏบัิติงาน อสม. อยูในชวง 1-13 ป  

มากท่ีสุด รองลงมาคอื ชวง 14-26 ป สําหรับประสบการณเจ็บปวยดวยโรคไขเลอืดออกสวนใหญ ไมเคยปวยดวยโรค

ไขเลอืดออก คดิเปนรอยละ 89.1 รองลงมาคอื คนในครอบครัวเคยปวยดวยโรคไขเลือดออก คิดเปนรอยละ 6.9 การ

เกดิโรคไขเลอืดออกในหมูบานสวนใหญไมม ีคดิเปนรอยละ 63.1 และสวนใหญอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

มปีระสบการณการอบรมปองกันโรคไขเลือดออก คดิเปนรอยละ 89.1  

ขอมูลดานการรับรูในการปองกันโรคไขเลอืดออกเรื่องโรคไขเลอืดออก ประกอบดวย 

การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลอืดออก 

กลุมตัวอยางมีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออก การรับรูเชิงบวกท่ีเห็นดวยเปนสวนมาก คือ 

ผูท่ีเคยปวยดวยโรคไขเลือดออกมีโอกาสปวยเปนโรคไขเลือดออกซ้ําได คิดเปนรอยละ 54.1 รองลงมาคือ ฤดูฝน 

มโีอกาสเกดิโรคไขเลอืดออกไดมากกวาฤดูอื่นคดิเปนรอยละ 53.4 และการรับรูเชิงลบท่ีเห็นดวยอยางย่ิงเปนสวนมาก 

คอื ผูท่ีพักอาศัยในสวนหรือใกลปารกทึบมโีอกาส เสี่ยงเปนโรคไขเลอืดออกไดงาย คือ คิดเปนรอยละ 50.3 รองลงมา

คอื ผูท่ีมสุีขภาพแข็งแรงมโีอกาสนอยท่ีจะปวยเปนโรคไขเลอืดออก คดิเปนรอยละ 44.1  
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คะแนนเฉลี่ยของการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออกของกลุมตัวอยาง เทากับ 33.00 อยูในระดับ 

ปานกลาง เมื่อจําแนกตามระดับการรับรู พบวา รอยละ 61.3 มคีะแนนเฉลี่ยการรับรูโอกาสเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง 

รองลงมารอยละ 35.0 อยูในระดับสูง 

การรับรูความรุนแรงของโรคไขเลอืดออก 

กลุมตัวอยางมีการรับรูความรุนแรงของโรคไขเลือดออก การรับรูเชิงบวกท่ีเห็นดวยเปนสวนมาก คือหาก

ทานมีไขสูงนานเกิน 7 วัน ใหสงสัยวาอาจปวยเปนโรคไขเลือดออก คิดเปนรอยละ 53.8 รองลงมาคือ ผูปวยโรค

ไขเลอืดออกท่ีมอีาการรุนแรงตองใชเวลาในการรักษานาน คิดเปนรอยละ 48.8 และการรับรูเชิงลบท่ีเห็นดวยอยางย่ิง

เปนสวนมาก คือ โรคไขเลือดออก เมื่อเปนแลวอาจทําใหถึงตายได คิดเปนรอยละ 60.9 รองลงมาคือ การปวยดวย

โรคไขเลอืดออกไมแตกตางกับการปวยดวยโรคไขหวัด คดิเปนรอยละ 40.6 

คะแนนเฉลี่ยของการรับรูความรุนแรงของโรคไขเลือดออกของกลุมตัวอยาง เทากับ 37.00 อยูในระดับปานกลาง 

เมื่อจําแนกตามระดับการรับรู พบวา รอยละ 74.1 มคีะแนนเฉลี่ยการรับรูความรุนแรงของโรคไขเลือดออกอยูในระดับ

ปานกลาง รองลงมารอยละ 22.5 อยูในระดับสูง 

การรับรูประโยชนในการปองกันโรคไขเลอืดออก 

กลุมตัวอยางมีการรับรูประโยชนในการปองกันโรคไขเลือดออก การรับรูเชิงบวกท่ีเห็นดวยอยางย่ิงเปน

สวนมาก คือ การกําจัดแหลงนํ้าขังจะชวยลดการเกิดยุงลายได คิดเปนรอยละ 63.1 รองลงมา คือ การจัดบานใหม ี

แสงสวางเขาถึงและไมมมุีมมดื ทําใหยุงลายไมมาอาศัยอยู คิดเปนรอยละ 50.3 และการรับรูเชิงลบท่ีไมเห็นดวยอยางย่ิง

เปนสวนมาก คือ ผูท่ีเคยปวยดวยโรคไขเลือดออกมีโอกาสปวยเปนโรคไขเลือดออกซ้ําได คิดเปนรอยละ 50.6 

รองลงมาคือ การทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย ทําเฉพาะบานของเราหลังเดียวก็เพียงพอแลวในการปองกันโรค

ไขเลอืดออก คดิเปนรอยละ 48.8 

คะแนนเฉลี่ยของการรับรูประโยชนในการปองกันโรคไขเลือดออกของกลุมตัวอยาง เทากับ 27.00 อยูใน

ระดับปานกลาง เมื่อจําแนกตามระดับการรับรู พบวา รอยละ 52.5 มีคะแนนเฉลี่ยการรับรูประโยชนในการปองกัน 

โรคไขเลอืดออกอยูในระดับปานกลาง รองลงมารอยละ 44.7 อยูในระดับตํ่า 

การรับรูอุปสรรคในการปองกันโรคไขเลอืดออก 

กลุมตัวอยางมีการรับรูอุปสรรคในการปองกันโรคไขเลือดออก การรับรูเชิงบวกท่ีเห็นดวยอยางย่ิงเปน

สวนมาก คือ ทุกบานควรจะชวยกันกําจัดลูกนํ้ายุงลาย จึงจะปองกันโรคได คิดเปนรอยละ 58.4 รองลงมาคือ หาก

นอนกางมุงแลวสามารถปองกันยุงกัด โดยไมจําเปนตองกําจัดแหลงนํ้าขังก็ได คดิเปนรอยละ 50.0 และการรับรูเชิงลบ

ท่ีไมเห็นดวยเปนสวนมาก คอื การทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายทุกบายวันศุกร ทําใหเสยีเวลาในการทํางานคอืคดิเปน

รอยละ 59.7 รองลงมาคอื การกางมุงใหเด็กนอนในเวลากลางวันทําใหรอนและอึดอัดคดิเปนรอยละ 53.1 

คะแนนเฉลี่ยของการรับรูอุปสรรคในการปองกันโรคไขเลอืดออกของกลุมตัวอยาง เทากับ 24.00 อยูในระดับ

ปานกลาง เมื่อจําแนกตามระดับการรับรู พบวา รอยละ 50.6 มคีะแนนเฉลี่ยการรับรูอุปสรรคในการปองกันโรคไขเลือดออก

อยูในระดับปานกลาง รองลงมารอยละ 44.1 อยูในระดับตํ่า 
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พฤติกรรมการปองกันโรคไขเลอืดออก 

กลุมตัวอยางมพีฤติกรรมการปองกันโรคไขเลอืดออกเกี่ยวกับตัวบุคคล ไดแก การใชยาทากันยุง เมื่ออยูในบริเวณ

ท่ีมยุีงชุกชุม การใชยาฉดีพน ยาจุดกันยุง เมื่อพบยุงในบาน คดิเปนรอยละ 48.1 และเวลานอนกลางวัน นอนในหองท่ีมี

มุงลวดหรือนอนกางมุง คดิเปนรอยละ 43.1 การสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวเพื่อปองกันยุงกัด คิดเปนรอยละ 

42.5 สวนของการปฏบัิติ เพื่อปองกันโรคไขเลือดออก พบวา มีการกําจัดภาชนะท่ีเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย ซึ่งปฏิบัติเปน

ประจํา คิดเปนรอยละ 69.1 การปดฝาภาชนะเก็บนํ้าอยางมิดชิดไมใหยุงเขาไปวางไขและการจัดบานเปนระเบียบมีแสงสวาง

ปฏบัิติเปนประจํา คดิเปนรอยละ 67.8 และพฤติกรรมการดูแลสิ่งแวดลอมเพื่อปองกันยุงลาย พบวา กลุมตัวอยางรวมกจิกรรม

การทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายในวันสําคัญตาง ๆ เชน วันพอ วันแมซึ่งปฏิบัติเปนประจํา คิดเปนรอยละ 61.6 

เมื่อจําแนกตามระดับพฤติกรรม พบวา รอยละ 64.4 มีพฤติกรรมการปองกันไขเลือดออกอยูในระดับสูง รองลงมา

รอยละ 35.6 อยูในระดับปานกลาง 

ผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤตกิรรมการปองกันโรคไขเลอืดออก 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลอืดออก พบวา อาชีพ 

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p - value = 0.037) 

รายละเอียดดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลอืดออก (n = 320) 

รายการ 
พฤติกรรมการปองกันโรคไขเลอืดออก 

 จํานวน รอยละ p-value 

เพศ 

   ชาย 

   หญงิ 

 

95 

225 

 

29.7 

70.3 

 

0.923 

อายุ (ป)    

   อายุ 21-30 ป 

   อายุ 31-45 ป 

   อายุ 46-60 ป 

   อายุ 60 ปขึ้นไป 

 

13 

139 

145 

        23 

 

4.1 

43.4 

45.3 

7.2 

 

 

0.002* 

สถานภาพการสมรส 

   1. โสด 

   2. คู 

   3. หมาย 

   4. หยา/แยกทางกัน 

 

72 

222 

18 

8 

 

22.5 

69.4 

5.6 

2.5 

 

0.763 
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ตาราง 1 (ตอ) 

รายการ 
พฤติกรรมการปองกันโรคไขเลอืดออก 

 จํานวน รอยละ p-value 

ระดับการศกึษา 

   1. ไมไดเรียน 

   2. ประถมศึกษา 

   3. มัธยมศึกษา 

   4. อนุปริญญา/ปริญญาตรี 

 

2 

156 

147 

15 

 

0.6 

48.8 

45.9 

4.7 

 

 

0.578 

อาชพี 

   1. เกษตรกร 

   2. คาขาย 

   3. รับจาง/ลูกจาง 

   4. แมบาน 

   5. ธุรกจิสวนตัว 

   6. ไมไดทํางาน/วางงาน 

 

219 

28 

31 

31 

6 

5 

 

68.4 

8.8 

9.7 

9.7 

1.9 

1.6 

 

 

 

 

0.037* 

ระยะเวลาการปฏบิัติงาน อสม. (ป) 

   1-13 ป 

   14-26 ป 

   27-39 ป 

 

215 

79 

26 

 

67.2 

24.7 

 8.1 

 

 

0.048* 

ประสบการณการเจ็บปวย 

   1. เคย  

      ตัวทาน 

      คนในครอบครัว 

   2. ไมเคย 

   3. จําไมได/ไมแนใจ 

 

 

10 

22 

286 

2 

 

 

3.1 

6.9 

89.4 

0.6 

 

 

 

0.186 

การเกดิโรคไขเลอืดออกในหมูบานในป 2557 

   ม ี

   ไมม ี

 

118 

202 

 

36.9 

63.1 

 

0.324 

ประสบการณการอบรมการปองกันโรค

ไขเลอืดออก 

   ม ี

   ไมม ี

 

 

285 

35 

 

 

89.1 

10.9 

 

 

0.991 

 

หมายเหตุ: *p < 0.05 
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ผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางอายุ อาชพี ระยะเวลาการปฏบิัติงาน และการรับรูการปองกัน

ไขเลอืดออก กับพฤตกิรรมการปองกันโรคไขเลอืดออก 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางอายุ อาชีพ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน อสม. และการรับรูการปองกัน

ไขเลือดออกตามแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ คือ การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออก การรับรูความ

รุนแรงของโรคไขเลอืดออก การรับรูประโยชนในการปองกันโรคไขเลือดออก และการรับรูอุปสรรคในการปองกันโรค

ไขเลือดออกกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก พบวา อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน อสม. การรับรูความ

รุนแรงของโรคไขเลือดออก และการรับรูประโยชนในการปองกันโรคไขเลือดออก มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ปองกันโรคไขเลือดออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 (p-value = 0.002, 0.048, 0.000 และ 0.019 

ตามลําดับ) รายละเอียดดังตาราง 2 

 

ตาราง 2 แสดงความสัมพันธระหวางอายุ อาชีพ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และการรับรูการปองกันไขเลือดออก

กับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลอืดออก (n = 320) 

ขอมูล    r p-value 

   อายุ 

   อาชีพ 

   ระยะเวลาการปฏบัิติงาน อสม. 

   การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกดิโรคไขเลอืดออก 

   การรับรูความรุนแรงของโรคไขเลอืดออก 

   การรับรูประโยชนในการปองกันโรคไขเลอืดออก 

   การรับรูอุปสรรคในการปองกันโรคไขเลอืดออก 

0.172 

1.000 

0.110 

-0.012 

 0.207 

0.131 

 0.066 

         0.002* 
0.037* 

         0.048* 

         0.833 

         < .001* 

         0.019* 

         0.237 
 

หมายเหตุ: *p < 0.05 
 

สรุปผลการศึกษา 

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรค ไดแก 

1. อายุ ผลการศึกษา พบวา อายุมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจาก การรับขอมูลขาวสาร การมีประสบการณการดําเนินชีวิตทําใหไดรับทราบถึงเร่ือง

เกี่ยวกับโรคไขเลือดออก ซึ่งวัยผูใหญจะมีการตัดสินใจท่ีถูกตองในการดูแลสุขภาพตนเองไดดีกวาวัยเด็ก สอดคลอง

กับ การศึกษาของ พูนสุข ชวยทอง (2555) ซึ่งพบวา อายุมีความสัมพันธทางบวกกับการมีสวนรวมของประชาชนใน

การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมสอดคลองกับ การศึกษาของ พารินทร แกว

สวัสดิ์ (2552) ซึ่งพบวา ผูนําครอบครัวท่ีมอีายุแตกตางกัน จะมพีฤติกรรมการปองกันโรคไขเลอืดออกท่ีไมแตกตางกัน 

อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับความเช่ือม่ัน .05 

2. อาชพี ผลการศึกษา พบวา บุคคลท่ีมอีาชีพตางกันมพีฤติกรรมการปองกันโรคไขเลอืดออกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากลักษณะการประกอบอาชีพสงผลใหวิถีชีวิตและการมีเวลาวางจากการประกอบอาชีพ 

เพื่อการดําเนินการปองกันโรคไขเลือดออกแตกตางกันสอดคลองกับการศึกษาของ พารินทร แกวสวัสดิ์ (2552) ซึ่ง
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พบวา ผูนําครอบครัวท่ีมีอาชีพตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับความเช่ือม่ัน .05 

3. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน อสม. ผลการศึกษา พบวา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน อสม. มีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับ การศึกษาของ 

ธวัช วิเชียรประภา และคณะ (2555) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งพบวา ระยะเวลาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุข ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

สุขภาพ 

4. การรับรูความรุนแรงของโรคไขเลือดออก ผลการศึกษา พบวา การรับรูความรุนแรงของโรค

ไขเลือดออกมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจาก

บุคคลท่ีมีระดับการรับรูความรุนแรงของโรคสูง ก็จะมีแนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมการปองกันโรคมากกวาบุคคลท่ีมี

ระดับการรับรู  ความรุนแรงของโรคตํ่า เปนไปตามแนวคิดท่ีวาการท่ีบุคคลใด ๆ เช่ือวาโรคท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบท่ี

รุนแรงเปนอันตรายตอรางกาย และบทบาททางสังคมจะเปนแรงผลักดันใหมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง เพื่อปองกัน

ความรุนแรงท่ีเกดิจากโรคน้ัน ดังน้ัน การรับรูถึงความรุนแรงของโรคจึงเปนปจจัยหน่ึงท่ีเปนตัวกระตุนใหเกิดการรับรู 

สอดคลองกับ การศึกษาของ ทะนงศักดิ์ พลอาษา (2553) ไดศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการควบคุมโรคไขเลือดออก: 

กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหวางตําบลปลอดโรคไขเลือดออกกับตําบลท่ีมีการระบาดของโรคไขเลือดออก จังหวัด

อํานาจเจริญ  ท่ีพบวาพฤติกรรมการควบคุมโรคไขเลือดออกของประชาชนระหวางตําบลปลอดโรคไขเลือดออกและ

ตําบล ท่ีมกีารระบาดของโรคไขเลอืดออกมคีวามแตกตางกัน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 

5. การรับรูประโยชนในการปองกันโรคไขเลือดออก ผลการศึกษา พบวา การรับรูประโยชนในการ

ปองกันโรคไขเลือดออกมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

เนื่องจากบุคคลท่ีมกีารรับรูประโยชนของโรคไขเลอืดออกสูง ก็จะมแีนวโนมท่ีแสดงพฤติกรรมการปองกันโรคมากกวา 

และการท่ีแตละบุคคลจะแสวงหาวิธีการปฏิบัติใหหายจากโรคหรือมีการปองกันไมเกิดโรค โดยการปฏิบัติน้ันตองมี

ความเช่ือวาเปนการกระทําท่ีมีประโยชนเหมาะสมท่ีจะทําใหโรคน้ันหาย สอดคลองกับการศึกษาของ ฤทัย สมบัติ

สวัสดิ์ (2555) ไดศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนในหมูบานท่ีมีการระบาดกับ

หมูบานท่ีไมมีการระบาดในพื้นท่ีอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ท่ีพบวา ประชาชนในหมูบานท่ีไมมีการระบาดมี

คะแนนความรู ทัศนคติ  และการปฏบัิติมากกวาประชาชนในหมูบานท่ีมกีารระบาดอยางมนัียสําคัญทางสถติิ 
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การสัมผัสอนุภาคมลสารและสมรรถภาพปอด แรงงานในสหกรณบรกิาร 

ผลิตภัณฑไม บานวังวน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 

Particulate matter exposure and lung function among worker in service 

cooperative  of teak wood Wangwon Village, Sungmen District, Phrae 

Province 

ประทวน กวางทอง3

1* และ สัณหวัช ไชยวงศ2 

Pratuan Kwangthong1* and Sanhawat Chaiwong2 

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลสวนบุคคล การสัมผัสอนุภาคมลสารและขอมูลดานสิ่งแวดลอม และ

สมรรถภาพปอดของแรงงาน ในสหกรณบริการผลติภัณฑไมบานวังวน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร โดยใชแบบสอบถาม

ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน ไดแก ขอมูลดานบุคคล ขอมูลท่ีทําใหเกิดโรคและขอมูลดานสิ่งแวดลอม และการตรวจ

สมรรถภาพปอดดวยวธีิสไปโรมติรีย จํานวน 31 ตัวอยาง โดยใชสถติิเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัย พบวา เกินคร่ึงปนเพศหญิง รอยละ 54.84 อายุเฉลี่ย 45.84 ป ไมสูบบุหร่ี รอยละ 67.74 

คนในครอบครัวไมสูบบุหร่ี รอยละ 70.97 ในท่ีทํางานสัมผัสฝุน รอยละ 100.00 ระยะทํางานเฉลี่ย 8.55 ช่ัวโมงตอวัน 

มอีายุงานเฉลี่ย 10.84 ป ประชากรท่ีตรวจสมรรถภาพปอดโดยการใชคา FVC FEV1 และ FEV1/FVC พบวา สมรรถภาพ

ของปอด ระดับปกติ จํานวน 22 (รอยละ 70.97%) 19 (รอยละ 61.69) และ 31 (รอยละ 100) ตามลําดับ และระดับ

ผิดปกติ จํานวน 9 (รอยละ 29.04), 12 (รอยละ 38.71) และ 0 (รอยละ 0.00) ตามลําดับ การวัดระดับความรุนแรง

ของผลการตรวจท่ีผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstructive abnormality : OA) พบวา ระดับปกติ เทากับ 31 (รอยละ 100) 

และระดับความรุนแรงของผลการตรวจท่ีผิดปกติแบบจํากัดการขยายตัว (Restrictive abnormality: RA) พบวา ระดับ

ปกติ ผิดปกติเล็กนอย ผิดปกติปานกลาง เทากับ 22 (รอยละ 70.97) 19 (รอยละ 61.69) และ 31 (รอยละ 100) 

ตามลําดับ ดังน้ัน การสัมผัสอนุภาคมลสารตอเนื่องเปนระยะเวลาต้ังแต 11 ปขึ้นไป ทําใหเนื้อปอดสูญเสีย

ความสามารถในการขยายตัว 
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Abstract  

This research aimed to investigate Host information, particulate matter exposure and Environmental 

information and lung function among workers in the service cooperative of teak wood Wangwon Village, 
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Sungmen district, Phrae Province. The instrument was questionnaire divided into three sections: Host information, 

Agent information and Environmental information data. The 31 samples were collected data, and lung function 

test with Spirometry. Data were analyzed using descriptive statistics. 

The results showed that over a half of them was female (54.84%) (average age was 45.84 years old), 

67.74% for non-smoking, 70.97 % for member in their family who non-smoking, 100 percent for particulate 

matter exposure in workplace 8.55 hours/day for workhour (average time of work = 10.84 years). The lung 

function was tested with spirometer based on FVC, FEV, and ratio of FEV1/FVC. The illustration showed that the 

normal of lung function test were 22 (70.97%), 19 (61.69%) and 31 (100%) respectively. and normal of lung 

function test were 9 (29.04%), 12 (38.71%) and 0 (0.00%) respectively. The severe respiratory disorders in 

terms of obstructive abnormality (OA) and restrictive abnormality (RA), the normal of obstructive abnormality 

(OA) was 31 (100.00%) and normal mind moderate of restrictive abnormality (RA) was 22 (70.97%) 8 (25.81%) 

and 1 (3.23%) respectively. Thus, time of work more than 11 years was the factors of particulate matter 

exposure to impaired lung function in restrictive abnormality. 
 

Keywords: Particulate matter, Lung function, Service cooperative, Phrae province  
 

บทนํา 

โรงงานอุตสาหกรรมจากไมในจังหวัดแพรสวนใหญเปนผลิตภัณฑจากไมสักต้ังอยูในเขตอําเภอสูงเมน 

จํานวน 618 โรงงาน คดิเปนรอยละ 48.82 อําเภอเมอืง จํานวน 279 โรงงาน คิดเปนรอยละ 22.04 และอําเภอเดนชัย 

จํานวน 154 โรงงาน คิดเปนรอยละ 12.17 สวนอําเภออื่น ๆ มีการกระจายตัวคอนขางนอย (สํานักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดแพร, 2552) จากท่ีจังหวัดแพรมีท้ังสิ้น 8 อําเภอ ซึ่งเปนไมท่ีมีช่ือเสียงรูจักกันแพรหลายท่ัวโลก เนื่องจากเปน

ไมท่ีมคีวามแข็งแรง เนื้อไมมลีวดลายท่ีสวยงาม มคีวามทนทานตามธรรมชาติ และท่ีสําคัญก็คือ ไมสักมีความทนทาน

ตอปลวก เช้ือรา  และเห็ดตาง ๆ ไดเปนอยางดี ไมสักสามารถนํามาใชประโยชน ไดหลายอยาง เชน ใชในการสราง

บาน ทําเฟอรนิเจอร และแกะสลัก เปนตน จงึทําใหไมสักเปนท่ีนิยมใช ในอดตีไมสักคอนขางจะหางายและราคาไมแพง 

(อรพรรณ ปานขาว, 2556) 

การทําประกอบอาชีพทําเฟอรนิเจอรจากไมสัก ท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตและสงออกของไมสัก ต้ังแต

การตัดไม ไสไม ขัดเนื้อไม ทําสี นํามาบรรจุหีบหอกอนจําหนายสูผูบริโภค ซึ่งแตละขั้นตอนก็จะมีโอกาสสัมผัส 

สิ่งคุกคามท่ีเปนปจจัยเสี่ยงมากนอยตางกัน แตในขั้นตอนการไสไม เปนขั้นตอนท่ีมีระยะ เวลาทํางานท่ีมีโอกาสสัมผัส

สิ่งคุกคามสุขภาพท่ีตอเนื่อง ยาวนาน และมีฝุนมาก (ชินเทพ แซลี้, 2554; วิวัฒน เอกบูรณะวัฒน, 2553) มีการแบง

การสัมผัสสิ่งคุกคามทางสุขภาพจากการประกอบอาชีพทําเฟอรนิเจอรไมสัก เปน 5 ดาน ปจจัยท่ีสําคัญและมี

ผลกระทบตอสุขภาพ โดยเฉพาะตอระบบทางเดินหายใจ คือ ปจจัยคุกคามสุขภาพดานเคมี ไดแก ฝุนไม ควัน และ

สารเคมี ท่ีพบบอยในกลุมผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไม ไดแก การสัมผัสฝุนไม (ชวพรพรรณ จันทรประสิทธ์ิ และคณะ, 

2556) จากขัน้ตอนการผลติ มกีารสัมผัสฝุนละอองท่ีฟุงกระจายในระยะใกลจมูก อยางตอเนื่องและเปนระยะเวลานาน 

ฝุนละอองโดยท่ัวไปมีขนาดเล็กไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา และฝุนขนาดเล็กจะตกสะสมไดชากวาฝุนขนาด

ใหญ  ยิ่งฝุนขนาดเล็กมาก ๆ จะคงอยูในอากาศไดนาน และเขาสูระบบทางเดินหายใจไปถึงช้ันถุงลมปอด (วนิดา  

จีนศาสตร, 2551) ในจังหวัดแพรพบผูปวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง (COPD) อัตราปวย 803.68 ตอแสนประชากร 
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(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร, 2556) จากขอมูลเวชระเบียนโรงพยาบาลสูงเมน พบผูปวยท่ีเขารับการ

รักษาพยาบาล ชวงเวลา 1 มกราคม 2557–31 ธันวาคม 2557 ดวยโรคระบบทางเดินหายใจ ทุกชนิด (J00-J99.8) 

อัตราปวย 4,041 ตอแสนประชากร และถาแยกเปนกลุมโรคทางเดินหายใจสวนลาง ไดแก กลุมโรคหลอดลมอักเสบ 

(J20-J22) และกลุมโรคหอบหืด และโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง (J40-J47) มีอัตราปวย 1,333.33 ตอแสนประชากร 

(โรงพยาบาลสูงเมน, 2558) 

ดังน้ัน การศึกษาคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อหาศึกษาขอมูลสวนบุคคล การสัมผัสอนุภาคมลสารและขอมูลดาน

สิ่งแวดลอม และสมรรถภาพปอดของแรงงาน ในสหกรณบริการผลติภัณฑไมบานวังวน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ซึ่ง

ตองมีการเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพในแรงงานเฟอรนิเจอรจากไมสัก ท้ังน้ีเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการหา

แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวติและสมรรถภาพรางกายของแรงงานในพื้นท่ีท่ีตองสัมผัสฝุนไมอยางเหมาะสม 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีศึกษาคร้ังน้ี คือ แรงงานในสหกรณบริการผลิตภัณฑไมบานวังวน ท้ังหมด จํานวน 31 คน โดยมี

เกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria) ของประชากรเปาหมาย ดังน้ี  

1. เปนแรงงานท่ีปฏบัิติงานในสหกรณบริการผลติภัณฑไมบานวังวน  

2. มอีายุ ต้ังแต 20 ป ขึ้นไป  

3. สามารถตอบแบบสอบถามได  

4. ไมเปนผูท่ีมขีอหามในการตรวจสมรรถภาพปอด ดวยเคร่ืองสไปโรมเิตอร ดังน้ีคอื   

 4.1 มกีารติดเช้ือในระบบทางเดนิหายใจ  

 4.2 ระบบหลอดเลอืดหรือหัวใจทํางานไมปกติ  

 4.3 เพิ่งไดรับการผาตัดตา (ภายหลังผาตัด 1-2 สัปดาห)   

 4.4 เพิ่งไดรับการผาตัดในชองทองหรือชองอก (ระยะเวลาหลังผาตัด 3 เดอืน)  

 4.5 สตรีมคีรรภ  

 4.6 ยินดแีละใหความรวมมอืในการศึกษาวจิัย  

เกณฑการคัดออก (Exclusion criteria) ดังน้ี 

1. เมื่อมอีาการไมพงึประสงค ขณะตรวจดวยเคร่ืองสไปโรมเิตอร เชน อาการเวยีนศีรษะ หนามดืเกดิขึ้น 

2. เมื่อมคีวามอึดอัดไมสบายใจ ขณะตอบคําถาม หรือขณะตรวจ 

3. อาสาสมัครตอบแบบสอบถามไมครบ หรือตรวจวัดสมรรถภาพปอดไมครบเนื่องจาก การยายถิ่นฐาน 

การเจ็บปวย หรือการเสยีชีวติ 

ท้ังน้ี ผูเขารวมการวิจัยอานเอกสารคําแนะนําการวิจัยท้ังหมด เพื่อใหมีความเขาใจในแบบสอบถามและมี

กระบวนการตรวจสมรรถภาพปอดอยางชัดเจนและลงช่ือยินยอมเขารวมโครงการวจิัยดังขัน้ตอนดําเนินงาน ดังภาพ 1 
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ภาพ 1 ข้ันตอนการดาํเนนิการ 
  

เครื่องมือในการวจัิย 

งานวจิัยคร้ังน้ีใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ ขอมูลดานบุคคล คือ เพศ อายุ 

ประวัติการสูบบุหร่ี ประวัติการเจ็บปวย ขอมูลสิ่งท่ีทําใหเกิดโรค คือ การสัมผัสฝุน ระยะเวลาการสัมผัสฝุน การใช

อุปกรณปองกันตัวเอง และขอมูลดานสิ่งแวดลอม ไดแก ลักษณะงานท่ีทํา บรรยากาศในท่ีทํางาน การระบายอากาศ 

การประกอบอาหารโดยใชฟนหรือเตาถานในบาน และการเผาขยะหรือวัสดุอื่นบริเวณบานและบริเวณใกลเคยีง 

เคร่ืองมือในการตรวจสมรรถภาพปอด ใชเคร่ืองสไปโรมิเตอร รุน CHEST chestgraph HI-105 โดยนัก-

กายภาพบําบัด ท่ีผานการอบรมหลักสูตรของสมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย (สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย, 

ม.ป.ป.) ใชการตรวจวัดเพื่อ Screening test ตรวจวัดสมรรถภาพปอดในตัวแปร forced vital capacity (FVC) ทําการ

ตรวจ forced vital capacity maneuver (FVC Maneuver) โดยผูเขารับการตรวจน่ังในทาท่ีถูกตอง หนีบจมูกดวยท่ีหนีบ

จมูก อมหลอดอมใหริมฝปากครอบหลอดอมไวแนน สูดหายใจเขาทางปากอยางเร็วจนสุด หยุดอยูท่ีภาวะหายใจเขา

สุดนาน < 1 วินาที หายใจออกอยางเร็วและแรงท่ีสุดจนหมด ทําซ้ําใหไดกราฟท่ีเขาเกณฑการยอมรับอยางนอย 3 

คร้ัง แตไมเกนิ 8 คร้ัง (สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย, 2557) 

การวเิคราะหขอมูล 

นําคาตัวแปรท่ีวัดไดมาหาคาจํานวน รอยละ เฉลี่ย (x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชโปรแกรม

วเิคราะหสําเร็จรูป  

 

 

 

 

แรงงานท้ังหมด (n = 31) 

แรงงานท่ีสามารถตอบ

แบบสอบถามได (n = 31) 

แรงงานท่ีสามารถตรวจ

สมรรถภาพปอดได (n = 31) 

นําขอมูลไปวเิคราะห 
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ผลการศึกษา 

ผลการวิจัย พบวา ขอมูลสวนบุคคล ประชากรเกินคร่ึงเปน เพศหญิง รอยละ 54.84 อายุเฉลี่ย 45.84 ป 

อยูระหวาง 22-65 ประวัติการสูบบุหร่ี รอยละ 32.26 ประวัติคนในครอบครัวสูบบุหร่ี รอยละ 29.03 ขอมูลท่ีทําให

เกิดโรค มีการสัมผัสฝุนในท่ีทํางาน รอยละ 100 ระยะเวลาทํางานตอวันเฉลี่ย 8.55 ช่ัวโมงตอวัน ขอมูลดาน

สิ่งแวดลอม พบวา มรีะยะเวลาสัมผัสฝุนเฉลี่ย 10.84 ป บรรยากาศในท่ีทํางาน อากาศถายเทดี รอยละ 93.55 มีการ

ระบายอากาศในท่ีทํางานโดยใชพัดลมดูดอากาศออกดานนอก รอยละ 38.71 ในบานมกีารใชฟนหรือเตาถานประกอบ

อาหาร รอยละ 83.87 บริเวณบานมกีารเผาขยะ รอยละ 41.94 ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 จํานวนและรอยละ ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลสิ่งที่ทําใหเกิดโรค และขอมูลดานสิ่งแวดลอม (n = 31) 

รายการ จํานวน        รอยละ 

เพศ   

 ชาย 14 45.16 

 หญงิ 17 54.84 

อายุ   

 21–30 ป 4 12.90 

 31–40 ป 4 12.90 

 41–50 ป 11 35.48 

 51–60 ป 9 29.03 

 มากกวา 60 ป 3 9.68 

 x̄ (S.D.) 45.84 (11.16) 

ประวัตกิารสูบบุหร่ี   

 ไมเคยสูบ 21 67.74 

 เคยสูบ 10 32.26 

            ปจจุบันเลกิสูบ 8 25.81 

            ปจจุบันยังสูบ 2 6.45 

ประวัตคินในครอบครัวสูบบุหร่ี   

 ไมเคยสูบ 22 70.97 

 เคยสูบ 9 29.03 

            ปจจุบันเลกิสูบ 8 25.81 

            ปจจุบันยังสูบ 1 3.23 

มกีารสัมผัสฝุนในท่ีทํางาน 31 100.00 

ระยะเวลาทํางานตอวัน   

 0 – 8 ชม 19 61.29 

 9 ชม ขึ้นไป 12 38.71 

 x̄ (S.D.) 8.55 (2.09) 
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ตาราง 1 (ตอ)   

รายการ จํานวน        รอยละ 

ระยะเวลาสัมผัสฝุน   

 0–5 ป 5 16.13 

 6–10 ป 3 9.68 

 11–15 ป 19 61.29 

 16–20 ป 3 9.68 

 21–25 ป 1 3.23 

 x̄ (S.D.) 10.84 (4.58) 

บรรยากาศในท่ีทํางาน   

 อากาศถายเทดี 29 93.55 

 อากาศแออัด/อับทึบ 2 6.45 

การระบายอากาศในท่ีทํางาน   

 ไมมี 6 19.35 

 มพัีดลมดูดอากาศออกดานนอก 12 38.71 

 ระบบดูดอากาศเฉพาะท่ี 6 19.35 

 พัดลมเปาเปลี่ยนทิศทาง 7 22.58 

ในบานมกีารใชฟนหรือเตาถานประกอบอาหาร   

 ไมใชเลย 5 16.13 

 ใช วันละคร้ัง 5 16.13 

 ใช สัปดาหละ 3–4 คร้ัง 9 29.03 

 ใช สัปดาหละคร้ัง 6 19.35 

 ใช เดอืนละคร้ัง 6 19.35 

บริเวณบานมกีารเผาขยะ 

 ไมใชเลย 18 58.06 

 ใช วันละคร้ัง 1 3.23 

 ใช สัปดาหละ 3–4 คร้ัง 11 35.48 

 ใช สัปดาหละคร้ัง 0 0.00 

 ใช เดอืนละคร้ัง 1 3.23 
 

การแปลผลการตรวจสมรรถภาพปอด ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยสมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย

พิจารณาสัดสวนระหวาง FEV1/FVC โดยดูท่ี % predict ของกลุมประชากร การแปลผล พบวา ปกติ รอยละ 100  

คาปริมาตรปอดขณะหายใจออกอยางเร็ว (FVC) การแปลผล พบวา ผิดปกติ รอยละ 29.04 ปริมาตรอากาศขณะท่ี

หายใจออกแรงและเร็วท่ีสุดในหน่ึงวนิาที (FEV1) การแปลผล พบวา ผดิปกติ รอยละ 38.71 ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 จํานวนและรอยละ ของการแปลผลการตรวจสมรรถภาพปอด (n = 31) 

การแปลผล 

FVC 

(% คาพยากรณ) 

FEV1 

(% คาพยากรณ) 

FEV1/FVC 

(%) 

จํานวน   รอยละ จํานวน  รอยละ จํานวน   รอยละ 

ปกติ (normal) 22 70.97 19 61.29 31 100.00 

ผดิปกติ (abnormal) 9 29.04 12 38.71   0 0.00 
  

 การจําแนกความผดิปกติจากการตรวจสมรรถภาพปอด ท่ีพบความผดิปกติของ FVC (%คาพยากรณ) พบวา 

ประชากรเกนิคร่ึงเปนเพศหญงิ รอยละ 55.56 อายุอยูระหวาง 41-50 ป รอยละ 55.56 สูบบุหร่ี รอยละ 44.44 บุคคล

ในครอบครัวสูบบุหร่ี รอยละ 33.33 มีการสัมผัสฝุนในท่ีทํางาน รอยละ 100 ระยะเวลาทํางานตอวัน 9 ชม.ขึ้นไป 

รอยละ 55.56 ระยะเวลาสัมผัสฝุน สวนใหญอยูในชวง 11-15 ป รอยละ 33.33 

 ดานความผิดปกติของ FEV1 (%คาพยากรณ) พบวา ประชากรเกินคร่ึงเปนเพศหญิง รอยละ 66.67 อายุอยู

ระหวาง 41-50 ป รอยละ 50.00 สูบบุหร่ี รอยละ 25.00 บุคคลในครอบครัวสูบบุหร่ี รอยละ 25.00 มีการสัมผัสฝุน

ในท่ีทํางาน รอยละ 100 ระยะเวลาทํางานตอวัน 0-8 ชม. รอยละ 66.67 ระยะเวลาสัมผัสฝุน สวนใหญอยูในชวง 

11-15 ป รอยละ 33.33 ดังตาราง 3 
 

ตาราง 3 จํานวนและรอยละ ของขอมูลสวนบุคคล การแปลผลการตรวจสมรรถภาพปอดที่ผดิปกต ิ 

การแปลผล 

ผิดปกติ FVC (n = 9) 

(% คาพยากรณ) 

ผิดปกติ FEV1 (n = 12) 

(% คาพยากรณ) 

จํานวน   รอยละ จํานวน  รอยละ 

เพศ     

 ชาย 4 44.44 4 33.33 

 หญงิ 5 55.56 8 66.67 

อายุ     

 21–30 ป 2 22.22 3 25.00 

 31–40 ป 1 11.11 2 16.67 

 41–50 ป 5 55.56 6 50.00 

 51–60 ป 1 11.11 1 8.33 

 มากกวา 60 ป 0 0.00 0 0.00 

ประวัตกิารสูบบุหร่ี     

 ไมเคยสูบ 5 55.56 9 75.00 

 เคยสูบ 4 44.44 3 25.00 

            ปจจุบันเลกิสูบ 3 33.33 2 16.67 

            ปจจุบันยังสูบ 1 11.11 1 8.33 
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ตาราง 3 (ตอ) 

การแปลผล 

ผิดปกติ FVC (n = 9) 

(% คาพยากรณ) 

ผิดปกติ FEV1 (n = 12) 

(% คาพยากรณ) 

จํานวน   รอยละ จํานวน  รอยละ 

ประวัตคินในครอบครัวสูบบุหร่ี     

 ไมเคยสูบ 6 66.67 9 75.00 

 เคยสูบ 3 33.33 3 25.00 

            ปจจุบันเลกิสูบ 2 22.22 2 16.67 

            ปจจุบันยังสูบ 1 11.11 1 8.33 

มกีารสัมผัสฝุนในท่ีทํางาน 9 100.00 12 100.00 

ระยะเวลาทํางานตอวัน     

 0 – 8 ชม 4 44.44 8 66.67 

 9 ชม ขึ้นไป 5 55.56 4 33.33 

ระยะเวลาสัมผัสฝุน     

 0–5 ป 2 22.22 3 25.00 

 6–10 ป 2 22.22 3 25.00 

 11–15 ป 3 33.33 4 33.33 

 16–20 ป 2 22.22 2 16.67 

 21–25 ป 0 0.00 0 0.00 
 

การแบงระดับความรุนแรงของผลการตรวจท่ีผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ เปนความผิดปกติแบบจํากัด

การขยายตัว (Restrictive abnormality) ของปอด ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยสมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย พบวา

กลุมตัวอยางมีความผิดปกติแบบจํากัดการขยายตัวของปอดอยูในระดับเล็กนอย รอยละ 25.81 และมีความผิดปกติ

แบบจํากัดการขยายตัวของปอดอยูในระดับปานกลาง รอยละ 3.23 ดังตาราง 4 
 

ตาราง 4 จํานวนและรอยละ ระดับความรุนแรงของผลการตรวจที่ผดิปกติ (n = 31) 

การแปลผล ผิดปกติแบบอุดก้ัน 

(Obstructive abnormality : OA) 

(% คาพยากรณ) 

ผิดปกติแบบจํากัดการขยายตัว 

(Restrictive abnormality : RA) 

(% คาพยากรณ) 

   จํานวน        รอยละ     จํานวน รอยละ 

ปกติ (normal) 31 100.00 22 70.97 

ผดิปกติเล็กนอย (Mild) 0 0.00 8 25.81 

ผดิปกติปานกลาง (Moderate) 0 0.00 1 3.23 

ผดิปกติรุนแรง (Severe) 0 0.00 0 0.00 
 

หมายเหตุ: OA: พจิารณาตามลําดับจาก FEV1/FVC นอยกวาคาปกติ และแบงระดับความรุนแรงจาก FEV1% predicted 

    RA: พจิารณาตามลําดับจาก FEV1/FVC ปกติ และแบงระดับความรุนแรงจาก FVC% predicted 
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สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาในแรงงานสหกรณบริการผลิตภัณฑไมบานวังวน จํากัดโดยมีอายุต้ังแต 20 ป  

ขึ้นไป อายุงานท่ีสัมผัสฝุน เฉลี่ย 10.84 ป มีสัดสวนระหวาง FEV1/FVC ปกติ ซึ่งบงบอกวาไมมีการอุดกั้นของทางเดิน

หายใจในประชากรสวนใหญ แตกลับพบวามีคา FVC ตํ่ากวาคาปกติ แสดงใหเห็นวาการสัมผัสอนุภาคมลสาร ทําให

เกิดการจํากัดการขยายตัวของปอด แตเมื่อวิเคราะหแยกรายบุคคล พบวา ประชากร 9 คน (รอยละ 29.04) มีคา

ปริมาตรปอดขณะหายใจออกอยางเร็ว (FVC) และปริมาตรอากาศขณะท่ีหายใจออกแรงและเร็วท่ีสุดในหน่ึงวินาที 

(FEV1) มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาคาปกติของประชากรไทย ประชากรท่ีสัมผัสอนุภาคมลสาร ในสหกรณบริการผลิตภัณฑไม

บานวังวนจํากัด เปนระยะเวลา 9 ชม.ขึ้นไปตอวัน รอยละ 55.56 และสัมผัสฝุนเปนเวลา 11-15 ป รอยละ 33.33  

จึงสงผลใหมีการจํากัดการขยายตัวของปอด (restrictive abnormality) โดยสอดคลองกับผลการวิจัยของทัศวิญา  

พัดเกาะ และคณะ(2556) พบวา การสัมผัสฝุนควันตอเนื่องเปนระยะเวลานานต้ังแต 3 ปขึ้นไป ทําใหเนื้อปอดสูญเสีย

ความสามารถในการขยายตัวและสงผลทําใหความชุกของผูท่ีมกีารจํากัดการขยายตัวของทรวงอกเพิ่มสูงขึ้น 

จากหลักการแปลผลคาสไปโรเมตรีย โดยสมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย หากคา FEV1/FVC ปกติ  

ใหพิจารณา คา FVC %predicted ตอ ซึ่งพบวามีกลุมประชากร ท่ีมีคา FVC % predicted ตํ่ากวาคาปกติอยูรอยละ 

29.04 ซึ่งถือวาเปนผูท่ีมีการจํากัดการขยายตัวของปอด และเมื่อแบงระดับความรุนแรงของการจํากัดการขยายตัว

ของปอด พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความรุนแรงของการจํากัดการขยายตัวของปอดอยูในระดับเล็กนอย 

จํานวน 8 คน  (รอยละ 25.81) และระดับปานกลางจํานวน 1 คน (รอยละ 3.23) สอดคลองกับการศึกษาของชวพร

พรรณ จันทรประสทิธ์ิ และคณะ (2556) พบวา กลุมตัวอยางของโรงงานทําเฟอรนิเจอรไม 2 แหง ในจังหวัดเชียงใหม 

มีคาสัดสวน FEV1/FVC ปกติ สวนคา FVC ท่ีผิดปกติของกลุมตัวอยางพบรอยละ 14.70 ในขณะท่ีคา FEV1 ท่ีผิดปกติ

ของกลุมตัวอยางพบ รอยละ 7.70 

 ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย ควรมีการประเมินสุขภาพและเฝาระวังสมรรถภาพปอดสวนบุคคลในสหกรณ

บริการผลิตภัณฑไมบานวังวนจํากัด ท่ีปฏิบัติตอเนื่องเปนเวลานานอยางเปนระบบ ควรมีการตรวจปริมาณฝุน หรือ

อนุภาคสารแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Particulate, TSP) และฝุนท่ีมีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) เปน

ระยะเพื่อเฝาระวังสิ่งท่ีกอโรค ตลอดจนจัดการดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะสถานท่ีทํางานเพื่อลดการสัมผัสฝุน และ

อนุภาคมลสาร 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาอิสระ ฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ดร.สัณหวัช ไชยวงศ อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีได

กรุณาเสียสละเวลาในการใหคําปรึกษาแนะนํา ขอเสนอแนะ ตลอดถึงความชวยเหลือตาง ๆ อยางดีย่ิง รวมถึง

คณาจารย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีไดถายทอดความรู แนวคิด วิธีการ จนสามารถดําเนินการ

การศึกษาคนควาอิสระไดสําเร็จลุลวง ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบแกไขเคร่ืองมอืในการวจิัย ขอขอบคุณ

ประธานสหกรณบริการ และแรงงานท่ีใหผูวิจัยทําการเก็บขอมูลในสหกรณบริการผลิตภัณฑไมบานวังวน จํากัดและ

ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสบสายและเจาหนาท่ีทุกทาน ท่ีทําใหผูวิจัยสามารถจัด

การศึกษาคนควาอิสระฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี 
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ความฉลาดทางสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง กลุมชาวเขาเผามง อําเภอ

เวียงแกน จังหวัดเชยีงราย 

Health literacy of hypertensive patients among Hmong hill tribe in 

Wiangkaen District, Chiangrai Province 

รพพีงษ สทิธขิันแกว4

1* และ ทววีรรณ ชาลเีครอื2 

Rapeepong Sitthikhankaew1* and Taweewun Chaleekrua2 

บทคัดยอ 

การศึกษาเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวางคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความฉลาดทางสุขภาพของผูปวย 

โรคความดันโลหิตสูงกลุมชาวเขาเผามง และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและความฉลาดทาง

สุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมโรคของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงกลุมชาวเขาเผามง อําเภอเวียงแกน 

จังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยางมีจํานวน 145 คน ทําการสุมตัวอยางดวยการสุมแบบมีระบบ เคร่ืองมือท่ีใชเปนผูวิจัย

เปนแบบสอบถาม ดําเนินการเก็บขอมูลในเดือนกุมภาพันธ 2559 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (ความถี่ 

รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) และใชสถิติเชิงอนุมาน (Spearman rank correlation และ Pearson's 

correlation)  

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความฉลาดทางสุขภาพขั้นพื้นฐานเกินคร่ึงอยูในระดับปานกลาง

รอยละ 47.6 ความฉลาดทางสุขภาพขั้นมีปฏิสัมพันธ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (X� = 2.36, S.D. = 1.23) 

พฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของกลุมตัวอยางโดยรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีปานกลาง (X� = 2.79, 

S.D. = 0.86) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธอยางนัยสําคัญทางสถิติตอพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมโรคของผูปวยโรค

ความดันโลหติสูงไดแก ความเพยีงพอของรายได (r = 0.283 P-value < 0.01),ความฉลาดทางสุขภาพขั้นปฏิสัมพันธ 

(r = 0.282 P-value < 0.01) และอาชีพ (r = 0.198, P-value < 0.05) 

ผลการศึกษาท่ีไดในคร้ังน้ีจะเปนแนวทางในการวางแผนและสงเสริมสุขภาพผูปวยโรคความดันโลหิตสูงกลุม

ชาวเขาเผามงท่ีมลัีกษณะคลายคลงึกับพื้นท่ีศึกษาตอไป 
 

คําสําคัญ: ความฉลาดทางสุขภาพ  ผูปวยโรคความดันโลหติสูง  ชาวเขาเผามงในอําเภอเวยีงแกน  จังหวัดเชียงราย  
 

Abstract  

The objectives of this cross-sectional survey study were to explore: health literacy of hypertensive 

patients and to study Personal factors and health literacy relate to control health behaviors on hypertensive 
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patients among Hmong hill tribe in Wiangkaen District, Chiangrai Province. 145 Samples were selected by using 

stratified random sampling.  Data were collected by using questionnaires during February 1-28, 2016. Statistics 

were analysed by descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) and inferential 

statistics: (Spearman rank correlation and Pearson's correlation). 

The results revealed that the level of functional literacy were at medium level 47.6 % the interactive 

health literacy were middle level (X� =2.36, S.D. = 1.23), and the level of control health behavior were middle 

(X� =2.79, S.D. = 0.86).  The result identifies  three independent  variables  significantly  influencing to control 

health behavior; economic (r = 0.283 P-value < 0.01), the interactive health literacy (r = 0.282 P-value  

< 0.01) and occupation (r = 0.198, P-value < 0.05).  

The results of this study should be used to plan and promote on hypertensive patients among Hmong 

hill tribe in the same area as this study.   
 

Keywords: Health literacy, Hypertensive patients, Hmong hill tribe in Wiangkaen District, Chiangrai Province  
 

บทนํา 

ในปจจุบันโรคความดันโลหติสูงถอืเปนภัยเงียบ ท่ีสรางปญหาทางสุขภาพใหกับมนุษยชาติ ซึ่งมักไมมีอาการ

ท่ีเห็นไดเดนชัด แตเมื่อโรคดําเนินไปมักจะพบอาการท่ีอาจสงผลตอสุขภาพอยางรายแรง เชน ภาวะอัมพฤกษ อัมพาต

หรือโรคหัวใจวายเฉียบพลัน หรือไตพิการ และอาจเสียชีวิตได ซึ่งสถานการณโรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทย

พบวา ต้ังแตป พ.ศ. 2552-2556 อัตราการตายท่ีมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นโดยในป พ.ศ. 2552 มีอัตราตาย 3.62  

ตอประชากรแสนคน ป พ.ศ. 2553 มีอัตราตาย 3.89 ตอประชากรแสนคน ป พ.ศ. 2554 มีอัตราตาย 5.71  

ตอประชากรแสนคน ป พ.ศ. 2555 มีอัตราตาย 5.73 ตอประชากรแสนคน และป พ.ศ. 2556 มีอัตราตาย 7.99 

ตอประชากรแสนคน (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, 2557) สวนผูปวยโรคความดันโลหติสูงของอําเภอเวยีงแกน 

จังหวัดเชียงราย ต้ังแตป พ.ศ. 2554-2558 พบวา มีแนวโนมของจํานวนผูปวยเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ป โดยในป พ.ศ. 

2558 มีผูปวยสะสมจํานวน 2,065 ราย คิดเปนอัตราปวย 6,679.99 ตอประชากรแสนคน อีกท้ังอําเภอเวียงแกน 

เปนอําเภอท่ีมีประชากรท่ีเปนชาวเขา ถึงรอยละ 70 ของประชาชนท้ังหมด ซึ่งสวนใหญเปนชาวเขาเผามง  โดยพบวา

เปนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีเปนชาวเขาเผามงมากขึ้นเชนกัน โดยในป พ.ศ. 2558 มีจํานวน 346 ราย 

(โรงพยาบาลเวยีงแกน, 2558) และยังมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากปจจัยหลายอยางท่ีเกี่ยวของ อาทิเชน 

ปจจัยสวนบุคคล ความรู ความเขาใจ พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไป และความฉลาดทางสุขภาพ เปนตน แตโดยท่ัวไปชาวเขา

เผามงมักจะใหความสนใจในการศึกษามากกวาชาวเขาเผาอื่นๆ ท่ีมีในประเทศไทย จึงทําใหมงมีความเฉลียวฉลาด 

และทันตอเหตุการณบานเมืองในปจจุบันมากขึ้น อยางไรก็ตามพื้นฐานระดับการศึกษาของชาวเขาเผามงในอําเภอ

เวียงแกนยังมีความจํากัดในดานฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ทําใหระดับการศึกษาสูงสุดของประชากรมง 

สวนใหญอยูในระดับตํ่ากวาประถมศึกษาเพยีงเทาน้ัน 

การศึกษาน้ีจึงตองการหาปจจัยท่ีสงผลตอกลุมผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชาวเขาเผามง จากการวัดความ

ฉลาดทางสุขภาพ หมายถงึ ความสามารถและทักษะ ในการเขาถึงขอมูล ความรู ความเขาใจ เพื่อวิเคราะห ประเมิน

การปฏิบัติ และจัดการตนเอง รวมท้ังสามารถช้ีแนะเร่ืองสุขภาพสวนบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อสุขภาพท่ีด ี

(ขวัญเมอืง แกวดําเกิง และนฤมล ตรีเพชรศรีอุไร, 2554) ซึ่งถาคนมีความฉลาดดานสุขภาพนอย ประชาชนก็จะขาด
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ความรูในการดูแลสุขภาพของตนเอง ทําใหเกิดโรคไมติดตอเร้ือรังเพิ่มขึ้น และเสียคาใชจายในการรักษาเพิ่มมากขึ้น 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมชาวเขา ซึ่งพบวาหากขาดความรู ความเขาใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง จะทําใหวิถีการ

ดําเนินชีวติเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีไมถูกตองและสงผลใหเกดิโรคความดันโลหติสูงตามมา (ยุวด ีดวงเทพ, 2551)  

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนในการศึกษาความฉลาดทางสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงกลุมชาวเขา

เผามง อําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความฉลาดทางสุขภาพของผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูงกลุมชาวเขาเผามง และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและความฉลาดทางสุขภาพกับ

พฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมโรคของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงกลุมชาวเขาเผามง อําเภอเวียงแกน จังหวัด

เชียงราย โดยคาดหวังวาขอมูลท่ีไดจากการศึกษาจะนําไปใชประโยชน หรือเปนแนวทางในการวางแผนสงเสริมสุขภาพ 

และแกไขปญหาโรคความ-ดันโลหิตสูง ตลอดจนโรคไมติดตอเร้ือรังอื่น ๆ ในกลุมชาวเขาเผามง อําเภอเวียงแกน 

จังหวัดเชียงรายตอไป 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทย ในกลุมชาวเขา

เผามง อําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชียงราย ท่ีมอีายุ 30 ปขึ้นไป และสามารถสื่อสารภาษามงได จํานวน 346 คน คํานวณ

ขนาด    กลุมตัวอยางโดยใชสูตร ดังน้ี (Supanvanich and Podhipak, 1994)  

          Z2α /2 Npq    

         Z2 α /2 pq + Nd
2    

 โดยกําหนดระดับความคาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ีระดับ 0.05 ไดขนาดกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 145 ราย  

ทําการสุมการสุมแบบโควตา (Quota sampling) คํานวณตามจํานวนผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ของหมูบานชาวเขา

เผามงอาศัยอยูมากกวารอยละ 90 ของประชากรท้ังหมดในหมูบาน ในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย จํานวน 20 

หมูบาน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บขอมูลในคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามท่ีท่ีผูวิจัยสรางขึ้น และปรับปรุงจากแบบสอบถามท่ี

เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองวับวัตถุประสงคของงานวจิัย แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูปวย ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได สิทธิการ

รักษาพยาบาล ลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 10 ขอ 

สวนท่ี 2 ความฉลาดทางสุขภาพขั้นพื้นฐาน สําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ประกอบดวย ความรูและ

ความเขาใจเกี่ยวกับโรคความดันโลหติสูง ลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 10 ขอ 

 คําถามเชิงบวก 3 ขอ คอื ขอ 2, 8 และ 10   คําถามเชิงลบ 7 ขอ คอื ขอ 1, 3, 4, 5, 6, 7 และ 9 

สวนท่ี 3 ความฉลาดทางสุขภาพขัน้มปีฏสัิมพันธ สําหรับผูปวยโรคความดันโลหติสูง เปนการประยุกตความรู

ความเขาใจ รวมกับทักษะการตัดสินใจ และทักษะการจัดการตนเอง ลักษณะคําถามเปนแบบมาตรประมาณคา 

(Rating Scale) ใหเลอืกตอบตามระดับความคดิเห็นของผูตอบแบบสอบถามจําแนกเปน 5 ระดับ ไดแก ทุกคร้ัง บอย ๆ 

คร้ัง บางคร้ัง นาน ๆ คร้ัง และไมมเีลย จํานวน 9 ขอ 

 คําถามเชิงบวก 5 ขอ คอื ขอ 2, 3, 4, 5 และ 8   คําถามเชิงลบ  4 ขอ คอื ขอ 1, 6, 7 และ 9 

n =   
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สวนท่ี 4 แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมโรคของผูปวยความดันโลหิตสูง ประกอบดวย 

พฤติกรรมการควบคุมอาหาร พฤติกรรมการรับประทานยา พฤติกรรมการจัดการความเครียด และพฤติกรรมการมา

ตรวจตามนัด ลักษณะคําถามเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ใหเลือกตอบตามความเปนจริงของผูตอบ

แบบสอบถามจําแนกเปน 4 ระดับ ไดแก ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติบอยคร้ัง ปฏิบัติบางคร้ัง และไมเคยปฏิบัติ จํานวน 

18 ขอ 

 คําถามเชิงบวก 16 ขอ คอื ขอ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 และ 17       

 คําถามเชิงลบ    2 ขอ คอื ขอ 16 และ 18 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ผูศึกษานําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน เปนผูพิจารณา ตรวจสอบเนื้อหา และนําผลไป

วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: The Index of Item Objective Congruence) โดยคาดัชนีความสอดคลองท่ี

ยอมรับได อยูในชวง 0.50-1.00 และทําการทดสอบแบบสอบถามกับกลุมประชากรท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน จํานวน 

30 ราย เพื่อนํามาหาคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ โดยหากเปนแบบสอบถามเร่ืองความฉลาดทางสุขภาพขั้นพื้นฐาน 

สําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูง หาความเช่ือม่ันโดยใชสูตร KR-20 พบวามีคาเทากับ 0.77  สวนแบบสอบถาม

เร่ืองความฉลาดทางสุขภาพขั้นมีปฏิสัมพันธ สําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ใชคาสัมประสิทธ์ิ  α อัลฟา

(Cronbach’s Alpha Coefficient) คาความเช่ือม่ันท่ีไดเทากับ 0.71 และแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุม

โรคของผูปวยความดันโลหิตสูง ใชคาสัมประสิทธ์ิ α อัลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) คาความเช่ือม่ันท่ีได

เทากับ 0.72 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษาติดตอประสานงานกับสาธารณสุขอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย เพื่อแนะนําตัวและช้ีแจง

รายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูล อธิบายวัตถุประสงคในการทําวิจัย ตลอดจนแจงการพิทักษสิทธิของผูปวยกับ

อาสาสมัครในการเก็บขอมูล ท่ีมีความสามารถในการอานออกเขียนได ซึ่งมาจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบานในเขตรับผิดชอบของแตละสถานบริการทางสาธารณสุข และสามารถถายทอดคําถามเปนภาษามงได โดย

ผูวจิัยไดประชุมอาสาสมัครในการเก็บขอมูลจํานวน 1 วัน เพื่อช้ีแจงขัน้ตอน และฝกปฏบัิติโดยใหสัมภาษณกันเองโดยมี

เจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีสื่อสารภาษามงไดเปนผูประเมินการสัมภาษณ หลังจากน้ันจึงดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม เมื่อรวบรวมขอมูลแลว นํามาตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล และวิเคราะหขอมูล

ตามวธีิการทางสถติิโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพวิเตอร 

การวเิคราะหขอมูลและสถติิที่ใช 

การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร สถิติท่ีใช ดังน้ี สถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

คาความถี่ รอยละ คามัธยฐาน และสถติิเชิงอนุมาน แยกเปนกรณท่ีีขอมูลเปนตัวแปรปจจัยสวนบุคคลจะใช Spearman 

rank correlation สวนขอมูลท่ีมมีาตรการวัดแบบ Interval Scale จะใชสถติิ Pearson correlation  
 

ผลการศึกษา 

กลุมตัวอยางผูปวยโรคความดันโลหติสูงกลุมชาวเขาเผามง จํานวน 145 คน กลุมตัวอยางเกนิคร่ึงเปนเพศหญิง 

รอยละ 55.2 อายุอยูระหวาง 59-67 ป รอยละ 29.0 รองลงมาอยูในชวงอายุระหวาง 50–58 ป รอยละ 24.8 มีอายุ

เฉลี่ย 59 ป สวนใหญมีสถานภาพอยูดวยกัน รอยละ 80.0 ไมไดเรียนหนังสือ รอยละ 80.0  เกินคร่ึงประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม รอยละ 54.5 รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 5,000 บาทตอเดือน รอยละ 75.2 ซึ่งรายได
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ไมเพยีงพอ รอยละ 61.4 สวนใหญมสีทิธิในการรักษาพยาบาลคอืหลักประกันสุขภาพถวนหนา รอยละ 89.7 รองลงมา

จะชําระเงนิเองหรือไมมสีทิธิในการรักษาพยาบาล ปวยดวยโรคความดันโลหติสูงมาไมเกนิ 5 ป รอยละ 58.6 และสวน

ใหญเคยไดรับคําแนะนําการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 95.2 โดยไดรับคําแนะนําสวนใหญมา

จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หรือเจาหนาท่ีสาธารณสุข รอยละ 93.1 
 

ตาราง 1 แสดงระดับความฉลาดทางสุขภาพข้ันพื้นฐาน 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ  

ระดับตํ่า (คะแนนตํ่ากวารอยละ 60) 34 23.4 

ระดับปานกลาง (คะแนนรอยละ 60-80) 69 47.6 

ระดับสูง (คะแนนมากกวารอยละ 80) 42 29.0 

รวม 145 100 
 

 จากตาราง 1 พบวา ระดับความฉลาดทางสุขภาพขัน้พื้นฐานของกลุมตัวอยางเกอืบคร่ึงอยูในระดับปานกลาง  

รอยละ 47.6 รองลงมา พบวา ระดับความฉลาดทางสุขภาพขัน้พื้นฐานของกลุมตัวอยางอยูในระดับสูง รอยละ 29.0 
 

ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความฉลาดทางสุขภาพข้ันมีปฏสิัมพันธ 

 รายการ Max = 4,Min = 0 S.D. 

1 บอยเพยีงใดใน 1 สัปดาหท่ีทานซื้ออาหารสําเร็จรูปมารับประทาน  2.87 0.89 

2 บอยเพยีงใดท่ีทานจัดการความเครียดไดดวยการฝกปฏบัิติสมาธิ    

หรือกจิกรรมคลายเครียดอื่น ๆ 

1.31 1.03 

3 บอยเพยีงใดท่ีทานสามารถปฏเิสธการเช้ือเชิญใหดื่มสุราจากคนอื่นได 1.95 1.57 

4 บอยเพยีงใดท่ีทานสามารถปฏเิสธการเช้ือเชิญใหสูบบุหร่ีจากคนอื่นได 1.62 1.73 

5 บอยเพยีงใดใน1 สัปดาห ท่ีทานอานฉลากยาและรับประทานยาดวยตนเอง 2.18 1.53 

6 บอยเพยีงใดใน 1 สัปดาหท่ีทานไมม่ันใจในการจัดยารับประทานเองท่ีบาน 2.57 1.11 

7 บอยเพยีงใดใน 1 สัปดาหท่ีทานตองมคีนชวยจัดยารับประทาน 2.54 1.14 

8 บอยเพยีงใดในรอบ 6 เดอืนท่ีทานไปพบหมอตามนัด 3.12 1.07 

9 บอยเพยีงใดในรอบ 6 เดอืนท่ีทานเลอืกซื้อยาสมุนไพรรักษาอาการตาง ๆ 

จากสื่อโฆษณาตาง ๆ หรือรถเรขายยา 

3.09 

 

1.01 

 

 เฉลี่ย 2.36 1.23 
 

 จากตาราง 2 พบวา ความฉลาดทางสุขภาพขั้นมีปฏิสัมพันธของกลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 

ปานกลาง (X� = 2.36, S.D. = 1.23) จากแบบสอบถามท้ังหมด 9 ขอ เมื่อพิจารณาความฉลาดทางสุขภาพขั้นมี

ปฏสัิมพันธของกลุมตัวอยาง พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอ 8. บอยเพียงใดในรอบ 6 เดือนท่ีทานไปพบหมอตาม

นัด (X� = 3.12, S.D. = 1.07) รองลงมาคือ ขอ 9. บอยเพียงใดในรอบ 6 เดือนท่ีทานเลือกซื้อยาสมุนไพรรักษาอาการ

ตาง ๆ จากสื่อโฆษณาตาง ๆ หรือ รถเรขายยา (X� = 3.09, S.D. = 1.01) และพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ ขอ 2. 

บอยเพียงใดท่ีทานจัดการความเครียดไดดวยการฝกปฏิบัติสมาธิ หรือกิจกรรมคลายเครียดอื่น ๆ (X� = 1.31, S.D. = 

1.03) 
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ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหติสูง 

               รายการ        Max = 4, Min = 1    S.D. ระดับ 

      พฤติกรรมการควบคุมโรคโดยรวม 2.79 0.86 ดปีานกลาง 

 พฤติกรรมการควบคุมอาหาร 2.45 0.95 ดปีานกลาง 

 พฤติกรรมการออกกําลังกาย 2.38 0.84 ดปีานกลาง 

 พฤติกรรมการรับประทานยา 3.37 0.77 ดมีาก 

 พฤติกรรมการจัดการความเครียด 2.75 0.83 ดปีานกลาง 

 พฤติกรรมการมาตรวจตามนัด 3.02 0.93 ดมีาก 
   

จากตาราง 3 พบวา พฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของกลุมตัวอยางโดยรวม มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับดีปานกลาง (X� = 2.79, S.D. = 0.86) เมื่อพิจารณารายดาน พบวาพฤติกรรมการรับประทานยา มีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับ ดีมาก (X� = 3.37, S.D. = 0.77) รองลงมาคือ พฤติกรรมการมาตรวจตามนัด (X� = 3.02, S.D. = 0.93) 

ตามลําดับ และยังพบวาพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง มีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ พฤติกรรมการออกกําลัง

กาย  (X� = 2.38, S.D. = 0.84)  
 

ตาราง 4 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคล และความฉลาดทางสุขภาพ กับพฤติกรรมการควบคุม 

 โรคความดันโลหติสูง 

รายการ 
พฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหติสูง 

P-value 
สัมประสทิธิ์สหสัมพันธ (r) ระดับความสัมพนัธ 

เพศ a - 0.072 - 0.388 

อายุ a - 0.035 - 0.680 

สถานภาพสมรส a    0.080 - 0.294 

ระดับการศึกษา a    0.082 - 0.359 

อาชีพ a    0.198 ระดับตํ่า   0.017* 

ฐานะทางเศรษฐกจิ    

รายไดของครอบครัวตอเดอืน a - 0.075 - 0.371 

ความพอเพยีงของรายได a   0.283   ระดับตํ่า    0.001** 

ความฉลาดทางสุขภาพขัน้พื้นฐาน aa   0.048 - 0.567 

ความฉลาดทางสุขภาพขัน้มปีฏสัิมพันธ aa   0.282 ระดับตํ่า    0.000** 
 

หมายเหตุ: a =ใชสถติิ Spearman rank correlation, aa =ใชสถติิ Pearson's correlation 

     * P-value < 0.05, ** P-value < 0.01     
 

จากตาราง 4 พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และรายไดของครอบครัว

ตอเดอืน ไมมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหติสูง  

อาชีพ มคีวามสัมพันธเชิงบวก ในระดับตํ่ากับพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติท่ีิระดับ 0.05 โดยมคีาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ เทากับ 0.198 



47 

 

- Proceedings - 

 

ความพอเพยีงของรายได มคีวามสัมพันธเชิงบวก ในระดับตํ่ากับพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง 

อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 โดยมคีาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ เทากับ 0.283 

ความฉลาดทางสุขภาพขั้นมีปฏิสัมพันธ มีความสัมพันธเชิงบวก ในระดับตํ่ากับพฤติกรรมการควบคุมโรค

ความดันโลหติสูง อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 โดยมคีาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ เทากับ 0.282 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากขอมูลการศึกษาความฉลาดทางสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง กลุมชาวเขาเผามง อําเภอ 

เวยีงแกน จังหวัดเชียงราย โดยรวมพบวายังอยูในชวงระดับปานกลาง ในสวนของพฤติกรรมการควบคุมโรคความดัน

โลหติสูงพบวา ผูปวยชาวเขาเผามงจะมพีฤติกรรมการรับประทานยาและพฤติกรรมการมาตรวจตามนัดอยูในระดับท่ี

ดมีากซึ่งเปนผลมาจากการใหความสําคัญในเร่ืองของโรคความดันโลหติสูงท่ีกําลังเผชิญอยู แมจะมีปญหาในดานการ

สื่อสารภาษา แตผูปวยก็ยังมพีฤติกรรมการมาตรวจตามนัดและการกนิยาท่ีด ีซึ่งจะสงผลดตีอสุขภาพของผูปวยเอง 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง ในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงกลุม

ชาวเขาเผามง อําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

ปจจัยดานอาชีพ มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับตํ่ากับพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง อยางมี

นัยสําคัญทางสถติิ (P-value < 0.05, r = 0.198) หมายความวา ผูปวยท่ีมอีาชีพมีพฤติกรรมการควบคุมโรคความดัน

โลหติสูงดกีวาผูปวยท่ีไมมอีาชีพ ซึ่งผลการศึกษาน้ี ยอมรับสมมติฐานขอท่ี 5 ท่ีต้ังไว และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ

อรุณี หลาเขียว (2557) ไดกลาวไววาปจจัยดานอาชีพมีความสัมพันธตอการรับประทานยาของผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งการรับประทานยาเปนหน่ึงในพฤติกรรมการควบคุมโรคความดัน

โลหติสูง ซึ่งพบวาหากกลุมตัวอยางไมประกอบอาชีพจะสงผลใหพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงตํ่าลงไป

ดวย 

ความพอเพยีงของรายได มคีวามสัมพันธเชิงบวกในระดับตํ่ากับพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง 

อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ (P-value < 0.01, r = 0.283) หมายความวา ผูปวยท่ีมรีายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอ

เดอืนท่ีเพยีงพอจะทําใหมพีฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหติสูงดขีึ้น ซึ่งผลการศึกษาน้ียอมรับสมมติฐานขอท่ี 6 

ท่ีต้ังไว และยังสอดคลองกับงานวิจัยของคนึง คํารังษี (2550) ท่ีไดกลาวไววาปจจัยดานความพอเพียงของรายได 

มคีวามสัมพันธกับการควบคุมระดับความดันโลหติของผูปวยความดันโลหติสูง อยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

หากกลุมตัวอยางไมมคีวามเพยีงพอของรายไดท่ีเปนอยูจะทําใหพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหติสูงตํ่า สาเหตุ

เพราะกลุมตัวอยางท่ีอยูในกลุมอายุท่ีมากกวา 50 ป และสวนใหญไมมีอาชีพ ทําใหไมมีความพอเพียงตอรายไดเฉลี่ย

ของครอบครัว จงึสงผลตอพฤติกรรมในการควบคุมโรคความดันโลหติสูงของผูปวยไมดตีามไปดวย 

ความฉลาดทางสุขภาพขั้นมีปฏิสัมพันธ มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับตํ่ากับพฤติกรรมการควบคุมโรค

ความดันโลหิตสูง อยางมีนัยสําคัญ (P-value < 0.01, r = 0.282) หมายความวา หากผูปวยท่ีมีความฉลาดทาง

สุขภาพขัน้มปีฏสัิมพันธในระดับท่ีสูงจะทําใหมพีฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงท่ีดีขึ้นดวย ซึ่งผลการศึกษา

น้ียอมรับสมมติฐานขอท่ี 7 ท่ีต้ังไว และยังสอดคลองกับงานวิจัยของชูเกียติ แสงบุญ (2555) ไดกลาววาความฉลาด

ทางสุขภาพกับพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหติสูงมคีวามสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

สาเหตุท่ีความฉลาดทางสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง  เปนผลมาจาก

ความสามารถ และทักษะในการเขาถึงความรู ความเขาใจ เพื่อวิเคราะห ประเมินการปฏิบัติและตัดสินใจจัดการ

ตนเอง เมื่อผูปวยมทัีกษะ ท่ีสูงขึ้นจะสามารถประยุกตใชขอมูลขาวสารในการวิเคราะห และจัดการสถานการณในการ



48 

 

- Proceedings - 

 

ดํารงชีวิตประจําวันได จึงสงผลใหมีความสามารถในการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิต

สูงท่ีดขีึ้น 

ขอเสนอแนะ  

1. ขอเสนอแนะเชิงปฏบัิติการ  

 1.1 หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรนํามาใชในการจัดโปรแกรมการพัฒนาความฉลาด โดยเนนกลุมท่ีรายไดนอย 

ไมประกอบอาชีพ  

 1.2 สถานบริการสุขภาพท่ีเกี่ยวของควรมีการจัดทําสื่อ ฉลากยาท่ีเปนภาษามงหรือรูปภาพท่ีสามารถ

สื่อสารในการควบคุม พฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหติสูงในกลุมชาวเขาเผามง  

2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 ควรนํามาใชมีการกําหนดมาตรการในการสงเสริมการพัฒนาความฉลาดขั้นพื้นฐานทางสุขภาพ เพื่อการ

พฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหติสูงในกลุมชาวเขาเผามง 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจากคณาจารย มหาวิทยาลัยพระเยา 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ทววีรรณ ชาลีเครือ อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีใหคําปรึกษาและแกไขขอผิดพลาดตาง ๆ อีกท้ังให

คําแนะนําในการปรับปรุงการศึกษาคนควาดวยตนเองใหมคีวามสมบูรณย่ิงขึ้น ขอกราบขอพระคุณไวเปนอยางสูง  

ขอบกราบขอบพระคุณ ดร.ประจวบ แหลมหลัก คุณประเสริฐ วันดี และคุณทศพล เมืองอินทร ท่ีกรุณาเปน

ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมอืการวจิัย รวมถงึอาสาสมัครเก็บขอมูล และกลุมตัวอยางท่ีใหความรวมมอืในการตอบ

แบบสอบถาม ขอกราบขอบพระคุณสาธารณสุขอําเภอเวยีงแกน สําหรับการเอื้อเฟอการเก็บขอมูลวจิัยในคร้ังน้ี 
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The elderly qualityof life in Doi Hang Subdistricts, Mueang Chiangrai District, 
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บทคัดยอ 

การศึกษาเชิงสํารวจคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและศึกษาปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับคุณภาพชีวติ ของผูสูงอายุตําบลดอยฮาง อําเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงรายโดยทําการศึกษาจาก

กลุมตัวอยางท่ีเปนผูสูงอายุจํานวน 235 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคือแบบสอบถามคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

ซึ่งดัดแปลงมาจาก เคร่ืองช้ีวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกฉบับยอ แปลเปนภาษาไทยวิเคราะหขอมูลดวย

จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และไคสสแควร 
ผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในดานรางกายสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 82.6 

ดานจิตใจผูสูงอายุสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 82.6 ดานสัมพันธภาพทางสังคมผูสูงอายุสวนใหญอยูใน

ระดับปานกลาง รอยละ 62.6 และดานสิ่งแวดลอมผูสูงอายุสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 81.7  ระดับ

คุณภาพชีวติภาพรวมอยูในระดับปานกลาง รอยละ 83.0 และพบวา สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 (p-value = 0.010)  
 

คําสําคัญ: คุณภาพชีวติ  ผูสูงอายุ 
 

Abstract  

 This survey research were aimed to determine the level of elderly quality of life and the affecting  
factors. The 235 samples were random selected by simple random sampling. Data werecollected interviewed  

questionnaireusingby WHOQOL –BREF –THA. Statistics used were descriptive statistics as frequency, percentage,  

mean, standard deviation and the chi-square. 
The result were found that majority of elderly quality of life in physical (82.6%), mental (82.6%), social 

relationship (62.6%), environmental (81.7%) and overall (83.0%) were in medium level. The factors associated 

with overall quality of life with a statistic significant at p < 0.05 was married status (p-value = 0.010).  
 

Keywords: Qualities of life, The Elderly 
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บทนํา 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรวัยสูงอายุในชวงทศวรรษท่ีผานมาเปนไปตามการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางของประชากรโลก กลาวคือจํานวนและสัดสวนผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไป เพิ่มขึ้นทางสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ไดคาดประมาณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงจากจํานวนผูสูงอายุ

ท้ังของโลกและของประเทศไทยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น อันเปนผลจากความกาวหนาทางการแพทยและสาธารณสุข 

รวมท้ังการกระจายบริการดานสาธารณสุขและจากนโยบายการวางแผนครอบครัว ท่ีสงผลใหอัตราการเจริญพันธุ

ของประชากรลดลง จงึทําใหประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นและมอีายุยนืยาวขึ้น(มูลนิธิสถาบันวจิัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 

2553)  

ประเทศไทยในชวงเวลา 20ปท่ีผานมาอัตราการเพิ่มประชากรของประเทศลดลงมาเนื่องจากนโยบายการ

คุมกําเนิด เปนผลทําใหปจจุบันและในอนาคตประชากรจะอยูในกลุมผูสูงอายุมากขึ้นตามลําดับ ประกอบกับการ

สาธารณสุขและการแพทยท่ีเจริญขึ้น ทําใหประชากรมีอายุท่ียืนยาวขึ้น เปนผลใหสังคมไทยเขาสูสังคมของผูสูงอายุ 

ซึ่งทางขอมูลป 2543-2569 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ . 2543-2568 สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดการณวาจํานวนประชากรรวมในป พ.ศ. 2543 มีประมาณ 

67,042,000 คน จํานวนประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป จะมีประมาณ 7,522,800 คน หรือรอยละ 11.8 และจํานวน

ประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป พ.ศ. 2568 จะมีประมาณ 14,452,000 คน หรือรอยละ 20 สถานการณดังกลาวน้ี ทําให

ประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งหากมกีารเตรียมความพรอมสูสังคมผูสูงอายุและทําใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิต

ท่ีด ียอมจะทําใหประเทศไทยมปีระชากรท่ีมคีุณภาพ (ภูม ิโชคเหมาะ, 2552) 

การท่ีสัดสวนและจํานวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เชนน้ียอมกอใหเกดิปญหาและผลกระทบตอ

กลุมผูสูงอายุ ไมวาจะเปนดานการแพทยการสาธารณสุขการสวัสดิการสังคมและอื่น ๆ และการท่ีประเทศไทยมี

เปาหมายและแนวโนมในการพัฒนาประเทศ จากประเทศเกษตรกรรมเปนประเทศอุตสาหกรรม ท่ีผานมาไดนํามา  

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวถิกีารดําเนินชีวติของประชาชน แนวใหมมผีลกระทบตอกลุมประชากรผูสูงอายุในประเทศอันเปน

กลุมประชากรท่ีมกีารเปลี่ยนแปลง ท้ังทางรางกายและจติใจ อันเนื่องมาจากสภาพรางกายท่ีเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ

และจิตใจ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพรางกาย การเปลี่ยนแปลงดังกลาวน้ี ยอมมีผลตอการ

ปรับเปลี่ยนสถานภาพและบทบาทของผูสูงอายุในสังคม เชน การหยุดทํางานและขาดรายไดความรูสึกทอแทความ

เหงาความกังวลท่ีถือวาตนอยูในภาวะบ้ันปลายของชีวิต ภาวะเหลาน้ีลวนเปนปญหาท่ีกลุมผูสูงอายุจะตองเผชิญ 

รวมท้ังทําใหเกิดปญหาสังคมรูปแบบใหม ซึ่งในประเทศท่ีพัฒนาแลวมีประสบการณเกี่ยวกับปญหาน้ี ไดให

ความสําคัญและมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองของผูสูงอายุคอนขางมากท้ังทางดานทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติ เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุสําหรับประเทศไทยก็ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว ทําใหทุกฝายเร่ิมใหความสําคัญ

กับโครงการท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุมากขึ้นท้ังภาครัฐและภาคเอกชนโดยลาสุดไดมีพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 

2546 ท่ีคุมครองสทิธิของผูสูงอายุในดานตาง ๆ (ธีระศักดิ์ อรัญพทัิกษ,2552) 

จังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดหน่ึง ซึ่งปรากฏจากรายงานการสํารวจประชากรสูงอายุในจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 

2558 พบวาจากประชากรท้ังสิ้นประมาณ 453,644 คน มีประชากรผูสูงอายุจํานวน 57,967 คนหรือคิดเปนรอยละ 

12.77 ของประชากรในจังหวัดเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ป และจากการสํารวจประชากรผูสูงอายุในตําบลดอยฮาง ป 2558  

มปีระชากร จํานวน 573 คน ซึ่งเปนผูสูงอายุท่ีอยูในเขตตําบลดอยฮางท่ีมีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป และขึ้นทะเบียนรับ

เบ้ียยังชีพจากเทศบาลตําบลดอยฮาง (สํานักงานสถติิจังหวัดเชียงราย, 2558) 
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ดังน้ันการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเปนสิ่งจําเปนและเปนเร่ืองเรงดวนท่ีรัฐควรเรงรีบในการดําเนินการ 

หากไมมกีารดําเนินการใด ๆ เพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุของไทย ก็จะมีแนวโนมท่ีจะตองเผชิญกับปญหาความยากจน

ของผูสูงอายุ  

จากขอมูลดังกลาว มกีารเพิ่มของประชากรผูสูงอายุมากขึ้นทุก ๆ ป ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลดอยฮาง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อท่ีจะไดรับขอมูลท่ีแทจริงและถูกตอง

เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในพื้นท่ี และท่ีสําคัญในการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพชีวติผูสูงอายุ เพื่อใหทุกภาคสวนในพื้นท่ีตําบลดอยฮาง มสีวนรวมในการสงเสริมใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

อยูกับครอบครัวและสังคมไดอยางมคีวามสุข 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี คอื ผูสูงอายุในเขตตําบลดอยฮางท่ีมีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไปท่ีขึ้นทะเบียนรับ

เบ้ียยังชีพจากเทศบาลตําบลดอยฮาง ป 2558 จํานวน 573 คน   

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ีคอื ผูสูงอายุในเขตตําบลดอยฮางท่ีมอีายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ท่ีขึ้นทะเบียน

รับเบ้ียยังชีพจากเทศบาลตําบลดอยฮาง ป 2558 จํานวน 573 คน โดยผูวิจัยไดคํานวณโดยการใชสูตรของ ทาโน ยา

มาเน (Taro Yamanae, 1973 อางถงึใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2542) พิจารณาระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดท่ีระดับ 

0.05ไดกลุมตัวอยางจํานวน 235 คน 

เครื่องมือ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามและดัดแปลงแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัย

โลก ชุดยอ ฉบับภาษาไทย (WHOQOI_BREF_THAI) โดยแบงเปน 2 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป 

สวนที่ 2 แบบวัดคุณภาพชีวติผูสูงอายุ ซึ่งมคีําถาม ประกอบดวยคุณภาพชีวติ 4 ดานคอื 

1. ดานรางกาย 

2. ดานจติใจ 

3. ดานความสัมพันธทางสังคม 

4. ดานสิ่งแวดลอม 

ข้ันรวบรวมขอมูล 

วเิคราะหขอมูล และแปรผลขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) 

คารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และไคสแคว (Chi-Square) 
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ผลการศึกษา 
 

ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ (N = 235) 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 88 37.4 

หญงิ 147 62.6 

อายุ   

60-64 ป 80 34.0 

65-69 ป 68 28.9 

70-74  ป 50 21.3 

75 ปขึ้นไป 37 15.7 

Mean = 68.22 S.D. = 6.57   

สถานภาพสมรส   

โสด 10 4.3 

สมรส 208 88.5 

หมาย 17 7.2 

การศกึษา   

ไมไดเรียน 2 0.9 

ประถมศึกษา 129 54.9 

มัธยมศึกษาตอนตน 68 28.9 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 25 10.6 

ปริญญาตรี 11 4.7 

อาชพี   

เกษตรกรรม 129 54.9 

คาขาย 71 30.2 

รับจาง 13 5.5 

ขาราชการบํานาญ 17 7.2 

อื่นๆ 5 2.1 

รายไดตอเดอืน   

ตํ่ากวา 4,999 บาท 162 68.9 

5,000–9,999 50 21.3 

10,000–14,999 5 2.1 

15,000–19,999 7 3.0 

20,000 ขึ้นไป 11 4.7 

Mean = 4802.13 S.D. = 5725.95 
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ตาราง 1 (ตอ) 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

ปจจุบันอาศัยอยูกับใคร   

อยูคนเดี่ยว 4 1.7 

อยูกับคูสมรส 157 66.8 

อยูกับบุตรหลาน 38 16.2 

อยูกับญาติพี่นอง 36 15.3 

โรคประจําตัว   

ม ี 135 57.4 

ไมม ี 100 42.6 

การใชบรกิารในรักษา   

รพ.สต. 150 93.8 

โรงพยาบาลของรัฐ 74 31.5 

โรงพยาบาลเอกชน 5 2.1 

คลนิิก 6 2.6 
 

จากตาราง 1 พบวา ผูสูงอายุสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 62.6 รองลงมาเปนชาย รอยละ 37.4 

มีอายุในชวง 60–64 ป รอยละ 34.0 มีสถานภาพสมรส รอยละ 88.5 สวนใหญไดรับการศึกษาช้ันประถมศึกษา 

รอยละ 54.9 มีอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 54.9 รายไดตอเดือนซึ่งไดรับจากเบ้ียยังชีพและอาชีประจํา รอยละ 68.9 

ผูสูงอายุสวนใหญไดอาศัยอยูกับคูสมรส รอยละ 66.8 ผูสูงอายุสวนใหญมีโรงประจําตัว รอยละ 57.4 และเขารับ

บริการในการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รอยละ 93.8 
 

ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามระดบัคุณภาพชวีติของผูสูงอายุรายดาน (N = 235) 

องคประกอบคณุภาพชวีติ ระดับ จํานวน รอยละ 

ดานรางกาย ดี 19 8.1 

 ปานกลาง 194 82.6 

 ตํ่า 22 9.4 

รวม  235 100 

ดานจิตใจ ดี 5 2.1 

 ปานกลาง 194 82.6 

 ตํ่า 36 15.3 

รวม  235  

ดานความสัมพันธทางสังคม ดี 43 18.3 

 ปานกลาง 147 62.6 

 ตํ่า 45 19.1 

รวม  235 100 
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ตาราง 2 (ตอ) 

องคประกอบคณุภาพชวีติ ระดับ จํานวน รอยละ 

ดานสิ่งแวดลอม ดี 36 15.3 

 ปานกลาง 192 81.7 

 ตํ่า 7 3.0 

รวม  235 100 
 

จากตาราง 2 พบวา องคประกอบคุณภาพชีวิตดานรางกาย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 82.6 รองลงมา

อยูในระดับตํ่า รอยละ 9.4 และในระดับดี รอยละ 8.1 ดานจิตใจอยูในระดับปานกลาง รอยละ 82.6 รองลงมาอยูใน

ระดับตํ่ารอยละ 15.3 ระดับด ีรอยละ 2.1 ดานความสัมพันธทางสังคม อยูในระดับปานกลาง รอยละ 62.6 รองลงมา

อยูในระดับตํ่า รอยละ 19.1 ระดับดีรอยละ 18.3 ดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลางรอยละ 81.7 รองลงมาอยูใน

ระดับดรีอยละ 15.3 ระดับดรีอยละ 3.0 
 

ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามระดบัคุณภาพชวีติของผูสูงอายุ (N = 235) 

ระดับคุณภาพชวีติ จํานวน รอยละ 

ดี 21 8.9 

ปานกลาง 195 83.0 

ตํ่า 19 8.1 
 

จากตาราง 3 พบวา ผูสูงอายุมคีุณภาพชีวติภาพรวมทุกดานในอยูระดับปานกลาง รอยละ 83.0 รองลงอยูใน

ระดับด ีรอยละ 8.9 และระดับตํ่า 8.1 
 

ตาราง4 แสดงปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชวีติ(N=235) 

ตัวแปร χ2 P-value 

เพศ 2.202 0.332 

อายุ 3.090 0.213 

สถานภาพสมรส 9.207 0.010* 

ระดับการศึกษา 0.562 0.755 

อาชีพ 0.3961 0.138 

รายได 1.897 0.387 

การอยูอาศัย 5.145 0.076 

โรคประจําตัว 1.951 0.377 

การรักษาพยาบาล 2.335 0.311 
 

หมายเหตุ: * P-value <0.05 
 

จากตาราง 4 พบวา ขอมูลท่ัวไปท่ีมคีวามสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ตําบลดอยฮาง อําเภอเมือง

เชียงราย จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ไดแก สถานภาพสมรส (p-value < 0.010) และ
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ปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิต ไดแก เพศ (p-value = 0.332) อายุ (p-value = 0.213) ระดับ

การศึกษา (p-value = 0.755) อาชีพ (p-value = 0.138) รายได (p-value = 0.387) การอยูอาศัย (p-value = 0.076)

โรคประจําตัว (p-value = 0.377) และการรักษาพยาบาล (p-value = 0.311) 
 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการวจิัยพบวา ผูสูงอายุสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 62.6 มีอายุในชวง 60–64 ป รอยละ 34.0 

มสีถานภาพสมรส รอยละ 88.5 สวนใหญไดรับการศึกษาช้ันประถมศึกษา รอยละ 54.9 มีอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 

54.9 รายไดตอเดือนซึ่งไดรับจากเบ้ียยังชีพและอาชีพประจํา รอยละ 68.9 สวนใหญไดอาศัยอยูกับคูสมรส รอยละ 

66.8 โรคประจําตัว รอยละ 57.4และรับบริการการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รอยละ 93.8 

คุณภาพชวีติผูสูงอายุ 

 ผลการวจิัย  พบวา ผูสูงอายุมคีุณภาพชีวติโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามองคประกอบท้ัง 

4 ดาน คอื ดานรางกาย ดานจติใจ และดานสัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม จัดอยูในระดับปานกลางดังน้ี 

 1. คุณภาพชีวิตดานรางกาย ผูสูงอายุสวนใหญมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปลานกลาง โดยผูสูงอายุสามารถ

ทํางานประกอบกิจวัตรประจําวันไดตามปกติ ตลอดจนการเจ็บปวย เชนปวดหัว ปวดทอง หรือปวดตามตัว ซึ่งทําให

ผูสูงอายุไมสามารถทําในสิ่งตองการได ผูสูงอายุมกีารพักผอนอยางเพยีงพอ และสามารถไปไหนมาไหนไดดวยตนเอง

และมีสุขภาพท่ีดีแข็งแรงเหมาะสมกับวัย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจีราพร ทองดี, ดาราวรรณ รองเมือง และ

ฉันทนา นาคฉัตรีย (2555) พบวาประชาชนผูสูงอายุสวนมากมีคุณภาพชีวิตปานกลางโดยสามารถประกอบกิจวัตร

ประจําวันไดตามปกติไมวาจะเปนอาหาร แปรงฟนและอาบนํ้าไดเอง ตลอดจนอาการเจ็บปวยของผูสูงอายุ เชน อาการ

ปวดหัว ปวดทอง หรือปวดตามตัว ซึ่งทําใหผูสูงอายุไมสามารถทําในสิ่งท่ีตองการไดน้ันเกิดขึ้น สวนการนอนหลับ

พักผอนเพื่อมพีละกําลังในการกระทําสิ่งตาง ๆ ในแตละวันน้ันผูสูงอายุระบุวา อยูในระดับปานกลางเชนกัน 

2. คุณภาพชีวิตดานจิตใจผูสูงอายุสวนใหญอยูในระดับปานกลางรูสึกพึงพอใจในชีวิต เชนมีความสุข สงบมี

สมาธิในการทํางานและกิจกรรมตางๆรูสึกพึงพอใจในตนเองและยอมรับรูปรางหนาตาของตนเองไมคอยรูสึกวิตก

กังวลรูสกึมกีําลังใจและชีวติของตนเองมคีวามหมายและมีคุณคาในตัวเอง ตอบุตร หลาน ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของจี

ราพร ทองดี, ดาราวรรณ รองเมือง และฉันทนา นาคฉัตรีย (2555) พบวา ประชาชนผูสูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิตใน

ระดับปานกลางโดยผูสูงอายุมสีิ่งยึดเหน่ียวจติใจท่ีเปนความเช่ือในสิ่งหน่ึงสิ่งใด เชน ศาสนาซึ่งทําใหผูสูงอายุมีชีวิตและ

จติใจท่ีเขมเข็ง และรูสกึวามคีุณคาในตัวเอง ตอบุตรหลาน ญาติ และมคีวามพงึพอใจในชีวติ 

 3. ดานความสัมพันธทางสังคม ผูสูงอายุสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ผูสูงอายุมีสัมพันธภาพระหวาง

สมาชิกในครอบครัวเปนมติรกับผูอื่น และเพื่อนบานใกลเคียง และเขารวมกิจกรรมตามความเหมาะสมและกําลังของ

ตนเองมีความพอใจในการดูแลจากสมาชิกในครอบครัว และพอใจในการชวยเหลือจากเพื่อนบานเวลามีเหตุฉุกเฉิน  

ซึ่งสอดคลองกับวจิัยของพจนา ศรีเจริญ (2544) ท่ีสะทอนวาการใหผูสูงอายุเปนวทิยากรใหความรู ประสบการณตาม

ความถนัดจะเปนปจจัยหน่ึงท่ีทําใหคนในชุมชนยอมรับนับถือ เกิดเครือขายการทํางานรวมกันระหวางผูสูงอายุกับ

ชุมชน ท่ีสําคัญเปนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนหรือทองถิ่นไดเปนอยางดีตอไป ดังน้ันแนวทางการพัฒนา

คุณภาพชีวิตดานการรวมกลุมทางสังคมของผูสูงอายุ ควรท่ีจะเนนการจัดต้ังกลุมหรือชมรมผูสูงอายุเพื่อสราง

เครือขายทางสังคมสาหรับผูสูงอายุ การสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุเขารวมกจิกรรมตาง ๆ ของชุมชนโดยสื่อสาร

ผานผูนาชุมชน 
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 4. ดานสิ่งแวดลอมผูสูงอายุ สวนใหญอยูในระดับปานกลางผูสูงอายุมีความพอใจในสภาพแวดลอม ท่ีอยู

อาศัยม่ันคงและปลอดภัย มีเงินพอใชในการอยูอาศัยและใชจายในสิ่งท่ีจําเปน ไดรับรูขาวสารและขอมูลตาง ๆ  

ในชีวติประจําวันและสะดวกสบายในการเดนิทางไปในท่ีตาง ๆ ตามความสามารถของตนเอง ซึ่งสอดครองกับวิจัยของ 

เกยีรตินัดดา พึ่งสมบัติ (2550) พบวา ผูสูงอายุมรีะดับคุณภาพชีวติในดานสิ่งแวดลอม อยูในระดับปานกลาง ผูสูงอายุ

มีความพอใจในสภาพแวดลอมในบานและท่ีชุมชน ไดรับรูไดรับฟง ขอมูลขาวสารตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ผูสูงอายุมี

คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม ในระดับปานกลาง ไดแก ปญหาภัยนํ้าทวม ภัยแลง และภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้น

ขอเสนอแนะวาทางองคการบริหารสวนตําบลไดจัดต้ังงบประมาณ เพื่อชวยเหลอืผูประสบภัยตาง ๆ และมอบหมายให

เจาหนาท่ีรับผดิชอบโดยตรงเขาไปชวยเหลอืและดูและเบ้ืองตน  

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช  

 จัดทําแนวทางในการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนใหมีการจัด

ประชุมหาตัวแทนจากคนในครอบครัวของผูสูงอายุ เขามารวมเสนอแนวทางในการดูแลผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

และย่ังยนืตอไป 

 ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ เพื่อเปนประโยชนในการมีสวนรวมของ

ประชาชนในชุมชน เพื่อรวมกันสงเสริมคุณภาพชีวติผูสูงอายุในแตละดานอยางเหมาะสม 

 2. ควรมีการศึกษารูปแบบพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ เพื่อใชแบงกลุมผูสูงอายุและวางแผน

พัฒนาคุณภาพชีวติใหเหมาะสมกับความตองการเฉพาะกลุม 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคร้ังน้ีสําเร็จลงไดดวยความกรุณาของอาจารยท่ีปรึกษา ดร.รุง วงศวัฒน อาจารยประจําคณะ

แพทยศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีไดกรุณาใหแนวคิดและคําแนะนํา ตลอดจนการชวยตรวจสอบและแกไขให

การศึกษาคร้ังน้ีมคีวามสมบูรณ ผูศึกษาขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ ดร.ประจวบ แหลมหลัก ดร.สมชาย จาดศรี และดร อนุกูล มะโนทน อาจารยประจําคณะ

แพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีใหความอนุเคราะหตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอืในการวจิัยคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณนางปรียากมล ชัยมงคล ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดอยฮางเจาหนาท่ี

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดอยฮางทุกทาน และอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลดอยฮางทุกทาน ในการใหความ

อนุเคราะหผูวจิัยลงเก็บขอมูลการวจิัย 

สุดทายขอขอบพระคุณครอบครัว คําบุญเรือง ท่ีเปนกําลังใจสําคัญในการทําการศึกษาคร้ังน้ีใหสําเร็จลุลวง

ไปดวยดี 
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แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบานนาหลวง อําเภอสอง จังหวัดแพร 

A guidelines for solid waste management for Naloung community, Song district, 

Phrae province 

โยธนิ หนองซวิ6

1*และ ประจวบ แหลมหลัก2 

Yotin Nongsiw1*and PrachuabLamluk2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบานนาหลวง ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 

เปนการศึกษาวจิัยเชิงปฏบัิติการ (Action research) มวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทของชุมชน แนวทางการจัดการขยะ

ของชุมชน และประเมนิผลของการนําแนวทางการจัดการขยะไปใชจริง โดยผูวิจัยไดแบงการศึกษาอกเปน 2 ระยะคือ 

ระยะท่ี 1 ศึกษาบริบทชุมชน ทบทวนปญหาการจัดการขยะของชุมชน ศึกษาแนวทางการจัดการขยะของชุมชนและทํา

แผนปฏบัิติการตามแนวทางการจัดการขยะ เก็บขอมูลโดยการใชแบบสํารวจขอมูลพื้นฐานชุมชน ประเด็นการสนทนา

กลุม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติติการ วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ระยะท่ี 2 การปฏิบัติ

ตามแผนและการประเมิลผลแนวทางการจัดการขยะโดยใชแบบสอบถาม แบบการสังเกต การช่ังนํ้าหนักขยะ 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย รอยละ เปรียบเทียบคาคะแนนกอนหลัง(Sign rank test)และการวิเคราะหเนื้อหา 

(Content Analysis) 

ผลการศึกษา พบวา ผูรวมกระบวนการศึกษามองวาคนในชุมชนขาดความรูและความสนใจในการคัดแยก

ขยะกอนท้ิง ทําใหบอขยะเต็มเร็ว ถังขยะไมเพียงพอและเปนแหลงเพาะพันธุแมลงวัน และคนในชุมชนท้ิงขยะไมเปนท่ี

ทําใหตามท่ีสาธารณะและสองขางทางของชุมชนสกปรกเต็มไปดวยขยะ ผูรวมศึกษาไดรวมกันจัดทําแนวทางการ

จัดการขยะคอื 1) ลดการใชถุงพลาสติกและวัสดุท่ีกอใหเกิดขยะมากขึ้นในชุมชน 2) สรางมาตรการในการลดการเกิด

ขยะในชุมชน 3) สรางความตะหนักใหชาวบานชวยกันแยกขยะเพื่อลดปริมาณกอนท้ิง 4) มีกิจกรรมเก็บขยะตามท่ีสา

ธารณของหมูบานเดือนละคร้ัง 5) สอนใหชาวบานแยกขยะและใชประโยชนจากขยะ 6) สรางแรงจูงใจในการจัดการ

ขยะ และไดมีการนําแนวทางไปสูการปฏิบัติโดยการทําแผนปฏิบัติการ ซึ่งผลท่ีไดหลังจาการปฏิบัติตามแผนคือ 

จํานวนขยะลดลงจากกอนดําเนินการรอยละ 39.73 ครอบครัวในชุมชนคัดแยกขยะเพิ่มขึ้นจากกอนดําเนินกิจกรรม

รอยละ 78.16 ระดับความพึงพอใจตอแนวทางการจัดการขยะอยูท่ีระดับพึงพอใจมากสุด พฤติกรรมการจัดการขยะ

ของชุมชนหลังการใชแนวทางการจัดการขยะมากกวากอนการจัดการขยะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

(p<0.001*) 
 

คําสําคัญ: แนวทาง  การจัดการขยะ 
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Abstract  

Study on a guidelines for solid waste management at Ban Naloung community, Song district, Phrae 

province study research (Action research) aims to study the community context. The waste management of 

community and evaluation of the implementation of waste management into practice. The researchers divided 

the study into twophases, the first breast study urban context, standard revisit the issue of waste management 

plans and community-based approach to waste management. Using survey data collected by community basis, 

the discussion group, the workshop flawless. Data were analyzed using content analysis. Phase 2 of the plan 

and the results of Muller waste management approach using questionnaires, observations weighing garbage. 

Data were analyzed using statistical averages, percentage points ahead of the comparative value (Sign ranktest) 

and analysis of content (Content Analysis). 

The study found that co-education process that people in the community, lack of knowledge and 

interest in the waste before disposal. Makes even landfill Trash is not enough and the breeding of flies. And the 

community litter is made by the public and the communities on either side of the dirt-filled garbage. The study 

was co-organizedapproach to waste management is doing. 1) Reduce the use of plastic bags and waste 

materials that pose a greatercommunity. 2) Establish measures to reduce waste in the community. 3) A heavy 

fine, the villagers helped to reducethe amount of waste before disposal. 4) A collection of villages, according to 

the public once a month. 5) Instructing residents to separate waste and use of waste. 6) Create incentives for 

waste management. And have adopted the guidelines into practice by the action plan. As a result, after the 

implementation of the plan. Waste decreased from 39.73 percent before the families in the community waste 

segregation activities increased from the previous 78.16 percent. Satisfaction level approach to 

wastemanagement at the highest level of satisfaction. Waste management behavior of communities after the 

implementation of waste management, waste management, rather than before a significant level of 0.05  

(p < 0.001). 
 

Keywords: guidelines, waste, management 
 

บทนํา 

ขยะเปนผลผลติจากการดําเนินกจิกรรมของมนุษย ปจจุบันสภาพสังคมอยูในสภาวะท่ีเรงรีบ มนุษยไดคิดคน

สิ่งอํานวยความสะดวกขึ้นเพื่อใหสามารถเอาชนะธรรมชาติและใชชีวติไดสะดวกสบายขึ้น วัสดุเหลาน้ีเมื่อหมดอายุการ

ใชงานแลวไมสามารถสลายไปเองตามธรรมชาติไดโดยเร็วทําใหเกิดเปนขยะท่ีสะสมบนผิวโลกเปนจํานวนมาก 

จากการศึกษาปริมาณขยะของชุมชนเมืองท่ัวโลกโดยธนาคารโลก พบวาปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นในแถบเอเชีย

ตะวันออกและตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอยางย่ิงแถบเอเชียซึ่งสวนใหญเปนขยะท่ีมาจากประเทศจีน ประมาณ 270 

ลานตันตอป หรือคิดเปนคาเฉลี่ย 0.95 กิโลกรัมตอวัน (Thaiplubica, 2555) สําหรับประเทศไทยจากการสํารวจ 

ในป 2557 พบวา มีขยะมูลฝอยในชุมชนเกิดขึ้นท่ัวประเทศ 26.17 ลานตัน จากประชากร 64.96 ลานคน (สํานัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข,2558) คิดเปนปริมาณขยะ 1.10 กิโลกรัม/คน/วัน และเปนขยะท่ีสามารถนํากลับไปใชได

เพยีง 4 ลานตัน และเปนขยะท่ีกําจัดไดอยางถูกตองเพยีง 7 ลานตัน สําหรับจังหวัดแพรน้ันจัดอยูในลําดับท่ี 8 ของ 20 
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จังหวัดท่ีมปีญหาการจัดการขยะมูลฝอยและการนํากลับมาใชใหม โดยพบวามีปริมาณขยะเกิดขึ้น 1.59 แสนตันตอป 

จากประชากร 4.55 แสนคน คิดเปนปริมาณขยะ 0.96 กิโลกรัม/คน/วัน และขยะท่ีถูกนํากลับไปใชมีเพียง 0.25 แสน

ตันตอปและขยะท่ีดีรับการกําจัดท่ีถูกตองมีเพียง 0.14 แสนตันตอป สวนขยะท่ีเหลือเกิดการสะสมบนพื้นดิน (กรม

ควบคุมมลพษิ,2558) สําหรับชุมชนบานนาหลวง พบวาจากการสํารวจในป 2556 พบวาขยะสวนใหญมาจากสวนของ

ครัวเรือนโดยเฉพาะบานท่ีมกีารประกอบกจิการคาขาย ขยะท่ีเกดิขึ้นสวนใหญเปนขยะจําพวกถุงพลาสติกและขวดแกว 

และจาการสํารวจปริมาณขยะหนาบอท้ิงขยะกอนเผาพบวา มีปริมาณขยะเกิดขึ้นในชุมชน 10 ตันตอเดือนจาก

ประชากรท้ังหมดในชุมชน 503คน คดิเปน 0.66 กโิลกรัม/คน/วัน ซึ่งมากกวาตัวช้ีวัดของสํานักนโยบายและแผนพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร

การบริการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนวาอัตราการเกดิขยะมูลฝอยชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตองไมเกิด 0.4 

กโิลกรัม/คน/วัน สวนการจัดการขยะพบวาประชาชนยังจัดการขยะไมถูกตอง โดยขยะท่ีเกิดขึ้นถูกท้ิงรวมกันท่ีถังขยะ

หนาบานโดยไมมีการคัดแยกขยะกอนท้ิงและทุกวันท่ี 15 และ 30 ของเดือนจะมีรถมาเก็บขนขยะไปท้ิงบนท่ีราบบน

ภูเขาหลังหมูบานแลวทําการเผารวมกันโดยไมมกีารคัดแยกขยะกอนเผา ทําใหเกิดมลพิษและเศษวัสดุท่ีเผาไมหมดทับ

ถมกันจํานวนมาก สงผลใหชุมชนตองเปลี่ยนท่ีท้ิงขยะบอยขึ้นเร่ือยๆ และกอเกดิแหลงเพาะพันธแมลงวันจากขยะเปยก

และยังพบวาชุมชนขาดแนวทางการปฏบัิติท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการขยะ (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนา

หลวง, 2556)  

จากปญหาและแนวทางปฏิบัติขางตนผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการจัดการขยะของชุมชน

บานนาหลวง ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการขยะท่ีมีประสิทธิภาพ

และตรงตามความตองการของชุมชนและสงผลใหปริมาณขยะในชุมชนลดลง โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อ

ศึกษาริบทของชุมชน ศึกษาแนวทางการจัดการขยะในชุมชน และประเมินผลของแนวทางการจัดการขยะของชุมชน

บานนาหลวง ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

การศึกษาแนวทางการจัดการขยะของชุมชนบานนาหลวง ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร เปนการ

ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทของชุมชน แนวทางการจัดการขยะของ

ชุมชน และประเมนิผลของการนําแนวทางการจัดการขยะไปใชจริง โดยผูวจิัยไดแบงการศึกษาออกเปน 2 ระยะคอื  

ระยะที่ 1 ศึกษาบริบทชุมชนที่มีผลตอการจัดการขยะ ทบทวนปญหาของชุมชนและทําแผน 

ปฏบิัตกิาร 

ผูใหขอมูลหลัก 

1. ประชากรท่ัวไปในชุมชนเพื่อศึกษาบริบทของชุมชนโดยการสุมตัวอยางแบบ สโนทบอล (Snowball 

sampling) โดยตัวแทนแรกเลือกเปนผูใหญบานนาหลวงและคนหาผูมีขอมูลคนตอไปจากตัวแทนคนแรกจนกวาจะได

ขอมูลครบตามท่ีตองการ 

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวเิคราะหปญหาของชุมชนคอืสภาผูนําชุมชนบานนาหลวง จํานวน 30 คน ศึกษาใน

ประชาชนท้ังหมด 

3. กลุมตัวอยางในการศึกษาการสรางแนวทางการจัดการขยะในชุมชนประกอบดวยสภาผูนําชุมชนบานนา

หลวง ศึกษาในประชากรท้ังหมด จํานวน 30 คนตัวแทนประชาชนในชุมชนบานนาหลวง จํานวน 165 หลังคาเรือน ๆ 

ละ 1 คน ศึกษาในประชากรท้ังหมดจํานวน 165 คน 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

 แบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง แบบบันทึกประจําวัน บันทึกการศึกษาจากเอกสารวิชาการ แนว

ทางการสนทนากลุม กําหนดการประชุมเชิงปฏบัิติการ แบบบันทึกประจําวันเคร่ืองบันทึกเสยีง 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. การศึกษาบริบทชุมชน 

 2. การวเิคราะหปญหาการจัดการขยะในชุมชนโดยการสนทนากลุมและประชุมประชาคม เก็บขอมูลโดยการ

จดบันทึก บันทึกเสยีง เก็บภาพ  

 3. การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาขยะในชุมชนอยางมีสวนรวม บันทึกผลกิจกรรมโดยการจด

บันทึก บันทึกเสยีงและภาพถาย 

การวเิคราะหขอมูลและสถติิที่ใช 

 สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) วเิคราะหขอมูลโดยวเิคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

ระยะที่ 2 การปฏบิัตติามแผนและการประเมิลผลแนวทางการจัดการขยะ 

ผูใหขอมูลหลัก 

 ผูใหขอมูลท่ีใชในการนําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการจัดการขยะไปสูการปฏิบัติจริงและประเมินผลการ

ดําเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการในการจัดการขยะแบบมีสวนรวมของชุมชนไดแกกลุมสภาผูนําชุมชน ตัวแทน

หลังคาเรือนในชุมชนจํานวน 165 หลังคาเรือน ๆ ละ 1 คนทําการศึกษาในประชากรท้ังหมด 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

แผนปฏิบัติการตามแนวทางการจัดการขยะจากระยะท่ี 1 แบบบันทึกประจําวันของผูวิจัย (Daily filed note) 

และกลองบันทึกภาพ แบบสังเกตแบบไมมีสวนรวมแบบมีโครงสรางและแบบสอบถามความพึงพอใจตอแนวทางการ

จัดการขยะในชุมชนซึ่งประกอบไปแบบบันทึกจํานวนปริมาณขยะหนาบอกอนและหลังดําเนินการและแบบสอบถาม

พฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชน  

ตรวจสอบแบบสอบถามโดยพิจารณาจากความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา หาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา

จากการหาคา IOC หาคาความเช่ือมันโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาก ไดคาความเช่ือมันของ

แบบสอบถามพฤติกรรมและแบบสอบถามความพงึพอใจเทากับ 0.82 และ 0.74 ตามลําดับ 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การประเมนิผลการจัดกจิกรรมตามแผนปฏบัิติการ 

   1.1 การสังเกตแบบไมมีสวนรวมโดยผูศึกษาเปนผูดําเนินการเก็บขอมูลเพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับการมีสวน

รวมของชุมชนในการจัดกจิกรรมการจัดการขยะในชุมชน จดบันทึกและถายรูป 

   1.2 ประเมนิความพงึพอใจตอการจัดการขยะในชุมชนหลังการดําเนินกจิกรรม 

2. การเปลี่ยนแปลงจากผลของการปฏบัิติการ 

 2.1 การเก็บขอมูลนํ้าหนักขยะหนาบอโดยการช่ังขยะกอนจะนําไปท้ิงบันทึกขอมูลในแบบบันทึก 

 2.2 การใชแบบสังเกตแบบมสีวนรวมในการเก็บขอมูลการคัดแยกขยะและการจัดการขยะ 

 2.3 แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการขยะกอนและหลังการดําเนินกจิกรรม 
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การวเิคราะหขอมูลและสถติิที่ใช 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)

วเิคราะหเชิงปริมาณใชสถติิ Sign rank test 
 

ผลการศึกษา 

สวนที่ 1 บรบิทของชุมชน 

ผลการศึกษาบริบทของชุมชน พบวา วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไปของคนในชุมชนจากการประกอบอาชีพเพื่อการยัง

ชีพเปลี่ยนเปนการประกอบอาชีพเพื่อการพานิชมากขึ้น เนื่องจากความเจริญทางดานเทคโนโลยีเขามาถึงในชุมชน 

ผูคนมคีวามตองการในการอุปโภคสนิคาสิ้นเปลอืงเชนคอมพวิเตอร มอืถอื มากขึ้นประชาชนจงึตองแสวงหาเงินในการ

จับจายมากขึ้นเปนเงาตามตัว ทําใหกลายเปนวิถีชีวิตท่ีตองแขงขันเรงรีบ ผูคนตองการความสะดวกสบายมากขึ้น 

อาหารสําเร็จรูป ถุงพลาสติก กลองโฟม จึงเขามาเปนสวนเติมเต็มความสะดวกสบายใหคนในชุมชน จึงทําใหขยะใน

ชุมชนบานนาหลวงเพิ่มมากขึ้นเปนเงาตามตัว จากการสํารวจพบวาขยะในชุมชนสวนใหญเปนขยะจําพวกพลาสติก 

รองลงมาคอื วัชพชื/กิ่งไม เศษแกว เศษอาหาร ตามลําดับ สําหรับการจัดการขยะของคนในชุมชนน้ันพบวาประชาชน

ท่ัวไปจะนําขยะไปท้ิงลงถังขยะแลวมรีถมาเก็บทุกวันท่ี 15 และ 30 ของเดอืนแลวนําไปท้ิงรวมกันในท่ีท้ิงขยะของชุมชน

โดยการกองท้ิงไวกลางแจงและทําการเผาภายหลัง นอกจากน้ียังมีบางสวนท่ีทําการเผาเองในท่ีแจงและนําไปท้ิงตาม

ชายปา ประชาชนยังมพีฤติกรรมท้ิงขยะไมเปนท่ีทําใหสองขางถนนเต็มไปดวยขยะ ชุมชนขาดการจัดการขยะท่ีถูกตอง

และไมไดรับความชวยเหลอืจากองคกรทองถิ่นและสวนราชการ 

สวนที่ 2 แนวทางการจัดการขยะของชุมชน 

1. ประเด็นปญหาท่ีชุมชนเลอืกในการแกไขปญหา 

 ประเด็นท่ีชุมชนมองวาขยะกําลังเปนปญหาคอืบอขยะเต็มเร็ว ถังขยะไมเพียงพอคนท้ิงขยะไมเปนท่ีทําใหมี

ขยะตามสองขางถนนของหมูบานและท่ีสาธารณะ คนในหมูบานไมมีความสนใจในการจัดการขยะแมลงวันเยอะขึ้น

เนื่องจากขยะเปยกประชาชนขาดความรูและความสนใจในการคัดแยกขยะกอนท้ิง 

 2. แนวทางการแกไขท่ีชุมชนตองการเพื่อทําแผนระยะสั้น การแกปญหาท่ีตนเหตุไดแก 1) ลดการใช

ถุงพลาสติกและวัสดุท่ีกอใหเกดิขยะมากขึ้นในชุมชน สรางมาตรการในการลดการเกดิขยะในชุมชน สรางความตะหนัก

ใหชุมชนโดยการรณรงค 2) แกปญหาท่ีการจัดการขยะ ไดแกรณรงคใหชาวบานชวยกันแยกขยะเพื่อลดกอนท้ิง มี

กิจกรรมเก็บขยะตามท่ีสาธารณของหมูบานเดือนละคร้ัง สอนใหชาวบานแยกขยะและใชประโยชนจากขยะสราง

แรงจูงใจในการจัดการขยะ 

 3. แผนระยะสัน้ตามแนวทางการจัดการขยะ 

 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนไดจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการจัดการปญหาขยะท่ีชุมชน

เลอืก ดังตอไปน้ี 

3.1 กจิกรรมท่ี 1 การอบรมใหความรูประชาชนในการจัดการขยะท่ีถูกตอง 

3.2 กจิกรรมท่ี 2 กจิกรรมรณรงคลดการใชถุงพลาสติก/โฟม และรณรงคใหมกีารคัดแยกขยะในชุมชน 

3.3 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมซื้อขายขยะเดือนละ 1 คร้ังโดยมีการนัดหมายผูซื้อขยะมารับซื้อขยะท่ีคนใน

ชุมชนไดคัดแยกไวในทุกวันท่ี 30 ของเดอืน 
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3.4 กจิกรรมท่ี 4 กจิกรรมผาปาขยะชุมชน 

3.5 กจิกรรมท่ี 5 การจัดประกวดเขตบานปลอดขยะ 

3.6 กจิกรรมท่ี 6 กจิกรรมปนเก็บตกทุกวันท่ี 15 ของเดอืน ในชวงเย็น 

สวนที่ 3 ผลจากการนําแนวทางการจัดการขยะไปดําเนนิการจรงิ 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูเขารวมการศึกษา 

 ขอมูลท่ัวไปของผูรวมศึกษาพบวาสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 67.9 ท่ีเหลือเปนเพศชาย รอยละ 32.1 

สวนใหญมีชวงอายุ 36-45 ป รอยละ 30.9 สถานภาพสมรส สวนใหญมีสภาพสมรสแลวรอยละ 77.6 รองลงมาคือ

โสด หมายและหยารางรอยละ 13.3, 7.3 และ 1.8 ตามลําดับ สถานภาพในครอบครัว สวนใหญเปนสมาชิกใน

ครอบครัว รอยละ 87.10 ผูรวมศึกษาสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมรอยละ 78.8 มีรายไดสวนใหญมีรายไดตอ

เดอืนตํ่ากวา 5,000 บาท รอยละ 49.1 และมรีายไดต้ังแต ระหวาง 5,001-10,000 บาท รอยละ 43.6 รองลงมาคือมี

รายไดอยูในชวง 10,001-15,000 บาทระดับการศึกษาของผูรวมศึกษา สวนใหญระดับประถมศึกษา รอยละ 70.9  

2. ปริมาณขยะในชุมชนพบวากอนดําเนินกิจกรรมตามแนวทางการจัดการขยะ อัตราการเกิดขยะอยูท่ี 0.57 

กโิลกรัม/วัน/คน หลังจากดําเนินกิจกรรมได 2 เดือน พบวาปริมาณขยะลดลงเหลือ 0.35 กิโลกรัม/วัน/คน และ 0.32

กิโลกรัม/วัน/คนในเดือน กุมภาพันธและมีนาคมตามลําดับ และพบวาปริมาณขยะในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเปน 0.35 

กโิลกรัม/วัน/คน ซึ่งสาเหตุท่ีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นในเดือนน้ีเนื่องจากเปนชวงเทศกาลสงกรานตมีประชาชนกลับเขา

มาในหมูบานเพิ่มมากขึ้นรวมกับมกีารจัดกจิกรรมตาง ๆ ทําใหมขียะเพิ่มมากขึ้นโดยปริมาณขยะของเดือน กุมภาพันธ 

มนีาคม และเมษายนท่ีลดลงจากเดอืน มกราคม คอืลดลงรอยละ 38.99, 43.09 และ 37.12 

3. การคัดแยกขยะและขายเปนเงินของคนในชุมชน กอนเร่ิมดําเนินกิจกรรมตามแนวทางการจัดการขยะ

ชุมชนมีจํานวนครัวเรือนท่ีทําการคัดแยกขยะแลวนําไปขายเปนเงินจํานวน 12 หลังคาเรือน คิดเปนรอยละ 7.27 

ของหลังคาเรือนท้ังหมดในชุมชน หลังดําเนินกิจกรรมตามแนวทางการจัดการขยะพบวาประชาชนมีการจัดการขยะ

เพิ่มมากขึ้น โดยพบวามกีารการคัดแยกขยะแลวนําไปขายเปนเงินจํานวน 75 หลังคาเรือน คิดเปนรอยละ 78.16 ของ

หลังคาเรือนท้ังหมดในชุมชน โดยเพิ่มขึ้นจากกอนดําเนินกจิกรรมรอยละ 78.16 

4.ระดับความพงึพอใจตอแนวทางการจัดการขยะ  
 

ตาราง 1 ระดับความพงึพอใจตอแนวทางการจัดการขยะของชุมชน 

รายการ จํานวน รอยละ 

ระดับความพงึพอใจ   

 1) พงึพอใจมากท่ีสุด 81 49.1 

 2) พงึพอใจมาก 72 43.6 

 3) พงึพอใจปานกลาง 6 3.6 

 4)พงึพอใจนอย 0 0 

 5) พงึพอใจนอยท่ีสุด 6 3.6 

 รวม 165 100.00 
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จากตาราง 1 พบวา ระดับความพึงพอใจตอแนวทางการจัดการขยะของชุมชนหลังการดําเนินกิจกรรมตาม

แนวทางการจัดการขยะ พบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอแนวทางการจัดการขยะในระดับ พึงพอใจมาก

ท่ีสุด รอยละ 49.1 ลองลงมาคือ พึงพอใจมาก รอยละ 43.6 และพึงพอใจปานกลางและพึงพอใจนอยสุดรอยละ 3.6 

จึงสรุปไดวาประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอแนวทางการจัดการขยะของชุมชนท่ีไดมีการดําเนินการมาแลว 

3เดอืน 

 5. พฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชน 
 

ตาราง 2 เปรยีบเทยีบคาเฉลีย่ของคะแนนพฤติกรรมการจัดการขยะโดยการวดักอนและหลังการดาํเนนิ    

กิจกรรมตามแนวทางการจัดการขยะในชุมชนบานนาหลวง 

 คะแนนพฤติกรรมการจัดการขยะ 
p-value 

จํานวน X� S.D. 

กอนการดําเนินกจิกรรม 165 25.58 6.53 <0.001* 

หลังการดําเนินกจิกรรม 165 28.29 5.75  
 

หมายเหตุ:โดยใชสถติิ Sign test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 *P<0.001 
 

จากตาราง 2 พบวา คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชนกอนและหลังการดําเนินกิจกรรม 

เทากับ 25.58 และ 28.29 ตามลําดับ พบวามีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) แสดงวาหลังการดําเนินกิจกรรม

ประชาชนมีคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชนสูงกวากอนการดําเนินกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติท่ีิระดับ 0.05 
 

สรุปผลการศึกษา 

บรบิทของชุมชน 

 ผลการศึกษาบริบทของชุมชน พบวา วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไปของคนในชุมชนจาการประกอบอาชีพเพื่อการยังชีพ

เปลี่ยนเปนการประกอบอาชีพเพื่อการพานิชมากขึ้น เนื่องจากความเจริญทางดานเทคโนโลยีเขามาถึงในชุมชน ผูคน 

มคีวามตองการในการอุปโภคสนิคาสิ้นเปลอืง ผูคนมวีถิชีีวติท่ีตองแขงขันเรงรีบ จงึตองการความสะดวกสบายมากขึ้น 

อาหารสําเร็จรูป ถุงพลาสติก กลองโฟม จึงเขามาเปนสวนเติมเต็มความสะดวกสบายใหคนในชุมชน จึงทําใหขยะใน

ชุมชนเพิ่มมากขึ้นเชนกันเชนเดยีวกับการศึกษาของอภิญญา ใจดี (2558) ท่ีศึกษาบริบทของชุมชนชาวเขาเผาอิ้วเมี่ยน

บานนํ้าตํ้า ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยาท่ีพบวา วิถีชิวิติท่ีเปลี่ยนไปของคนในชุมชนทําใหนิยมความ

สะดวกสบาย รวดเร็วจงึซื้ออาหารบริโภคจากรถเร และมีการนําเอาวัสดุท่ียอยสลายยากเชนพลาสติกและโฟมเขามา

ในชุมชน จากการสํารวจพบวาขยะในชุมชนสวนใหญเปนขยะจําพวกพลาสติก รองลงมาคอื วัชพืช/กิ่งไม เศษแกว เศษ

อาหาร ตามลําดับ เชนเดียวกับการศึกษาของสมบัติ ชมพูนอย (2550) ท่ีศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของ

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม จังหวัดอุตรดติถ พบวาขยะสวนใหญเปนพลาสติก รองลงมาคอื ขยะ

จําพวกขยะจําพวกเศษอาหาร กระดาษและขยะอื่น ๆ และแตกตางกับการศึกษาของศุภกรณ แสงราช (2552) ท่ีศึกษา

แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของเขตเทศบาลเมืองแมสอดอําเภอแมสอด จังหวัดตาก และ การศึกษาของอนันต 

ขัมภรัตน และวรรณา สายแกว (2549) ท่ีศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธาน ี

ท่ีพบวาขยะท่ีมมีากท่ีสุดคอืขยะจําพวกเศษอาหาร รองลงมาคอืขยะจําพวกพลาสติก ซึ่งท่ีมคีวามแตกตางกันเนื่องจาก
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บริบทของชุมชนบานนาหลวงเปนชุมชนบทขยะจําพวกเศษอาหารประชาชนสวนใหญจะเทใหสุนัขกนิหรือเทท้ิงตามหลัง

บาน ตางกับชุมชนเมืองท่ีตองเทท้ิงตามถังขยะ สําหรับการจัดการขยะของคนในชุมชนน้ันพบวาประชาชนท่ัวไปจะนํา

ขยะไปท้ิงลงถังขยะแลวมีรถมาเก็บทุกวันท่ี 15 และ 30 ของเดือนแลวนําไปท้ิงรวมกันในท่ีท้ิงขยะของชุมชนโดยการ

กองท้ิงไวกางแจงและทําการเผาภายหลัง นอกจากน้ียังมีบางสวนท่ีทําการเผาเองในท่ีแจงและนําไปท้ิงตามชายปา

เชนเดียวกับการศึกษาของดิลก ยินดีชาติ (2553) ในการศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต

องคการบริหารสวนตําบลคะเชนทร อําเภอเมอืง จังหวัดพจิติร พบวาประชาชนมีการจัดการขยะ โดยการกองและเผา

กลางแจง และการศึกษาของอาบัส ทะมมิะดงิ (2553) ท่ีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนขององคการบริหาร

สวนตําบลสะเอะ อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา ท่ีพบวาประชาชนมีการจัดการขยะโดยการท้ิงลงแมนํ้า ลําธาร การฝง

กลบท่ีไมถูกตอง การท้ิงไวริมร้ัวหลังบาน 

แนวทางการจัดการขยะของชุมชน 

ปญหาการจัดการขยะท่ีชุมชนมองวาตองแกไข ไดแก บอขยะเต็มเร็ว ถังขยะไมเพียงพอ สอดคลองกับ

การศึกษาของอุทัย ทุมไพร (2553) ท่ีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในเทศบาลตําบลนางัว อําเภอนํ้าโสมจังหวัด

อุดรธานี ท่ีพบวาปญหาสวนใหญของชุมชนในดานการจัดการขยะมูลฝอยคือปริมาณขยะมูลฝอยมีปริมาณมากทําให

ปริมาณพื้นท่ีรองรับขยะไมเพียงพอ ซึ่งขยะสวนใหญมาจากครัวเรือนเปนสวนใหญ นอกจากน้ียังมีปญหาคนท้ิงขยะ 

ไมเปนท่ีทําใหมีขยะตามสองขางถนนของหมูบานและท่ีสาธารณะ คนในหมูบานไมมีความสนใจในการจัดการขยะ

แมลงวันเยอะขึ้นเนื่องจากขยะเปยก ประชาชนขาดความรูและความสนใจในการคัดแยกขยะกอนท้ิงซึ่งปญหาเหลาน้ี

เปนปญหาท่ีชุมชนเลอืกเพื่อท่ีจะแกไข 

ในสวนของแนวทางการแกไขท่ีชุมชนตองการเพื่อทําแผนระยะสั้นไดแกลดการใชถุงพลาสติกและวัสดุท่ี

กอใหเกดิขยะมากขึ้นในชุมชน สรางมาตรการในการลดการเกดิขยะในชุมชนสอดคลองกับการศึกษาของชาญวทิย  

วิณเรศ (2553) ท่ีศึกษาสภาพปญหาและการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง อําเภอ

พรรณนานิคมท่ีพบวา การการออกขอบัญญัติ กฎระเบียบในดานการจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีบทลงโทษท่ีชัดเจนเปน

แนวทางหน่ึงในการจัดการขยะ สรางความตะหนักใหชุมชนโดยการรณรงคใหชาวบานชวยกันแยกขยะเพื่อลดกอนท้ิง 

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของประพจน สังหมื่นเมา (2553) ท่ีศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล

ตําบลบานคออําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู และศุภกร แสงราช (2552) ท่ีศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย

ของเขตเทศบาลเมืองแมสอดอําเภอแมสอด ท่ีพบวาการรณรงคใหชุมชนลดการใชขยะและคัดแยกขยะเปนแนวทาง

หน่ึงท่ีชวยลดขยะในชุมชน มีกิจกรรมเก็บขยะตามท่ีสาธารณของหมูบานเดือนละคร้ัง แนวทางสุดทายคือสอนให

ชาวบานแยกขยะและใชประโยชนจากขยะ สอดคลองกับการศึกษาของปภัศศร สะขัดออย (2553) ท่ีพบวาการให 

องคความรูแกประชาชนในการลดปริมาณขยะอยางถูกวิธี รณรงคใหประชาชนนําสิ่งของท่ีใชไดกลับมาใชใหม และมี

การซอมแซมสิ่งของท่ีชํารุดแทนการซื้อใหม และเลือกใชวัสดุท่ียอยสลายงายแทนวัสดุท่ียอยสลายยากเปนแนวทาง

หน่ึงท่ีสําคัญของการจัดการขยะ และสุดทายมีการสรางแรงจูงใจในการจัดการขยะใหคนในชุมชนเชนเดียวกับ

การศึกษาของสุปวีณ รอดเกษ (2553) ท่ีศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาล

ตําบลบานเลือก อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบวาควรมีการสรางแรงจูงใจในการจัดการขยะ มีการติดตาม

ประเมนิสภาพปญหาเปนระยะ ๆ และตอเนื่อง จัดประกวดชุมชนท่ีมกีารจัดการขยะดเีดน 

ผลจากการนําแนวทางการจัดการขยะไปดําเนนิการจรงิ 

จาการดําเนินกิจกรรมตามแนวทางการจัดการขยะท่ีชุมชนรวมกันจัดทําขึ้นพบวาทําใหปริมาณขยะในชุมชน

ลดลง โดยเฉลี่ยแลวปริมาณขยะลดลงหลังดําเนินกิจกรรมรอยละ 39.73 ประชาชนมีการคัดแยกขยะและนําไปขาย
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เปนเงินมากขึ้นจากกอนดําเนินกิจกรรมรอยละ 78.16 และพบวาหลังการดําเนินกิจกรรมประชาชนมีคาเฉลี่ยของ

คะแนนพฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชนสูงกวากอนการดําเนินกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

(p<0.001) ประชาชนมีความพึงพอใจตอแนวทางการจัดการขยะในชุมชนในระดับ พึงพอใจมากท่ีสุด สอดคลองกับ

การศึกษาของพรพิมล วิกรัยพัฒน (2550) ในการศึกษาการจัดการขยะในครัวเรือนชุมชนชางเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม

พบวาในการจัดกจิกรรม จัดทําแผนของชุมชน การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การสรางเครือขายกับชุมชนอื่น ๆ โดยให

ชุมชนเขามารวมทุกขัน้ตอน ทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชน สามารถลดปริมาณขยะท่ีตองกําจัด

ลงไดถึง 16 ตัน ประชาชนเกิดความตื่นตัวในปญหาและการจัดการขยะ และสอดคลองกับการศึกษาของสุปวีณ  

รอดเกษม (2553) ท่ีพัฒนาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบานเลือก อําเภอโพธาราม

จังหวัดราชบุรี โดยการสรางความรู สรางการมสีวนรวมและสรางแรงจูงใจ ทําใหสามารถลดปริมาณขยะลงได 9 ตัน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตัวเองคร้ังน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาของ ดร.ประจวบ แหลมหลัก ผูเปนอาจารย 

ท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา กระตุนและสงเสริมกระบวนการคิดและช้ีแนวทางการศึกษาคนควาใหผูศึกษาคนความาโดย

ตลอดผูศึกษาขอกรอบขอบพระคุณในความกรุณาของทานเปนอยางสูง ไว ณ ท่ีน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยาทุกทานท่ีไดประสิทธ์ิประสาทวิชา

ความรู ถายทอดความต้ังใจในการพัฒนางานดานสาธารณสุขเพื่อทําประโยชนแกสังคม 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.รุง วงศวัฒน ดร.สมคิด จูหวาและดร.อนุกูล มะโนทน ท่ีไดสละเวลาอันมีคา

ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะในการพัฒนาเคร่ืองมอืในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี รวมท้ังขอขอบคุณผูท่ีมสีวนในการชวย

เก็บรวบรวมขอมูลและทํารายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีใหสําเร็จลุลวง 

ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานนาหลวง ทานผูใหญบานบานนาหลวง 

ผูท่ีมสีวนเกี่ยวของในการใหขอมูลทุกทาน ท่ีไดกรุณาใหขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยและทุกคนในครอบครัว ท่ีไดเคยประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู 

ใหกําลังใจ และสนับสนุนผลักดันใหเกิดความมานะพยายามในการศึกษาและใหโอกาสในการพัฒนาพลังความรูแก 

ผูศึกษาคนควา 

คุณคาและประโยชนอันพึงมีจาการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูศึกษาขอมอบเปนกุศลสาธารณแด ผูมีพระคุณ 

ทุกทานและหวังเปนอยางย่ิงวาการศึกษาฉบับน้ีจะเปนประโยชนและสามารถเปนแนวทางการดําเนินงานตอไป 
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ประสิทธผิลของการปฏบัิติสมาธบํิาบัด ท่ีมผีลตอระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวย

โรคเบาหวาน ชนดิท่ี 2 ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชยีงราย 

Effective of meditation therapy effect blood sugar level among patients 

withtype 2 diabetes in Takao Sub District, Maesuai District, Chiang Rai 

Province 

พัชรยีา หลวงไผ7 1*และ สมคิด จูหวา2 

Phatchareeya Luangphai1* and Somkid Juwa2 

บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการปฏิบัติสมาธิบําบัด ท่ีมีผล

ตอระดับนํ้าตาลในเลอืดของผูปวยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ในการศึกษา

คร้ังน้ีใช ประชากรผูปวยเบาหวาน จํานวน 35 คน เปนการทดลองแบบหน่ึงกลุมทดลอง โดยใชการปฏิบัติสมาธิบําบัด

เปนระยะเวลา 8 สัปดาห วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผลการศึกษา พบวา ผูปวยเบาหวานมี

ระดับความรุนแรง (ปงปองจราจรชีวิต 7 สี) กอนการทดลอง อยูในระดับสีเขียวเขม 5 คน (14.28%)สีเหลือง 20 คน 

(57.14%) สสีม 10 คน (28.57%) หลังการทดลองอยูในระดับสีเขียวเขม 12 คน (34.28%) สีเหลือง 16 คน (45.71%) 

สีสม 7 คน (20%) ผูปวยเบาหวานในกลุมสีเขียวเขม หลังการทดลองมีจํานวนเพิ่ม 7 คน สีเหลืองลดลง 4 คน สีสม

ลดลง 3 คนคาเฉลี่ยระดับนํ้าตาลในเลอืดกอนการทดลอง มคีาเฉลี่ยเทากับ 142.51 มลิลกิรัมเปอรเซ็นต สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เทากับ 16.75 และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 136.31 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 20.94 ซึ่งมคีาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 
  

คําสําคัญ: ระดับนํ้าตาลในเลอืด  สมาธิบําบัด  ผูปวยเบาหวาน  ผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 
 

Abstract  

The objective of a quasi experiment study were effective of meditation therapy effectto blood sugar 

level among patients with type 2 diabetes in Takao Sub District, Maesuai  District, Chiang Rai Province. The 

subjects of this study were The subjects of this study were the diabetes patients number of 35 people as the 

one group. The focus on meditation therapy for a period of 8 weeks and Analyze the data by Statistical Package 

For Social Science.The results of the study found that diabetes patients divided according to the Severity Level 

(table tennis life traffic 7 color) before the trial diabetes patients in the dark green 5 people (14.28%), Yellow 20 

                                                 
1นสิติคณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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people (57.14%), Orange 10 people (28.57%) there is no group Red or black after the trial is in the dark green 

12 (34.28%), Yellow 16 (45.71%), Orange 7 people (20.00%) which shows the groups in the dark green up 

after the trial of 7 (20.00%) Yellow down after your free trial of 4 (11.43%) orange down after your free trial of 

3 (8.57%) average blood glucose levels before the trial is the average value is equal to 142.51 Milligrams 

Percent standard deviation is equal to 16 and after the trial with average equal to 136.31 Milligrams Percent 

standard deviation is equal to 20.94 shows that after the trial with average blood glucose levels down before 

the trial in a Statistical Significance 0.05  
 

Keywords: blood sugar levels, meditation therapy, diabetes patients, patients with type 2 diabetes 
 

บทนํา 

ในปพ.ศ. 2557 สถานการณของโรคเบาหวานท่ัวโลก มีจํานวนผูปวยโรคเบาหวาน ท้ังหมด 382 ลานคน 

ประมาณรอยละ 9 พบในผูใหญท่ีมีอายุ 18 ปขึ้นไป พ.ศ.2556 ประมาณ 1.5 ลานคนหรือกวารอยละ 80 ของการ

เสียชีวิตเปนผูปวยโรคเบาหวาน และมักจะเกิดขึ้นในประเทศท่ีมีรายไดตํ่าและรายไดปานกลาง อนาคตป พ.ศ. 2573 

คาดการณวาโรคเบาหวานจะเปน 7 สาเหตุของโรคท่ีทําใหเสียชีวิต เบาหวานเปนโรคเร้ือรังท่ีเกิดขึ้น (WHO, 2015)  

ซึ่งผูปวยโรคเบาหวานท่ีเปนโรคมานานและควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมไดดีจะเกิดภาวะแทรกซอนเร้ือรังจาก

เบาหวานท่ีตาและท่ีไต เสี่ยงตอการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงตีบตันสูงกวาประชากรท่ัวไป (สมาคมโรคเบาหวานแหง

ประเทศไทย,2557) 

ประเทศไทย ในป พ.ศ.2555 พบวามีผูท่ีขึ้นทะเบียนเปนผูปวยโรคเบาหวานรายใหม จํานวน 336,265 ราย 

คิดเปนอัตราปวย 523.24 ตอประชากรแสนคน และผูปวยสะสม (พ.ศ.2551-2555) จํานวน 1.799.977 ราย อัตรา

ความชุก 2,800.80 ตอประชากรแสนคน (สัญญา สุปญญาบุตร,2557) ผูปวยท่ีเสียชีวิต มีจํานวน 7,749 ราย อัตรา

ตาย 12.06 ตอประชากรแสนคน (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,2556) เบาหวาน จึงเปนโรคเร้ือรังท่ีเปน

ปญหาทางสาธารณสุขของประเทศกอใหเกิดภาวะแทรกซอนในหลายระบบของรางกาย สงผลกระทบตอการ

ดํารงชีวิต ภาวะเศรษฐกิจของผูปวยและครอบครัว รวมท้ังประเทศชาติ (สมชาย พรหมจักร,2550) การรับประทาน

อาหารเพื่อสุขภาพการออกกําลังกายเปนประจํา รักษานํ้าหนักตัวปกติและหลกีเลี่ยงการใชยาสูบสามารถปองกันหรือ

ชะลอการโจมตีของโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 (WHO, 2015) นอกจากน้ี การปฏิบัติสมาธิ การฝกโยคะ ไถชิ ทําใหผูฝก 

มีความสุข จิตสงบ รางกายและจิตใจมีการผอนคลาย สามารถลดความรุนแรงของโรคเบาหวานได และยังชวย

เยียวยาการเจ็บปวย ลดคาใชจายในการรักษาอาการเจ็บปวย (สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี, 2554) ผูวิจัยจึง 

มีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิโดยใชวิธีการบําบัด เพื่อศึกษาผลของการปฏิบัติสมาธิบําบัด ท่ีมีผล

ตอระดับนํ้าตาลในเลอืดของผูปวยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 

วัตถุประสงคของการศึกษา    

 วัตถุประสงคทั่วไป เพื่อศึกษาประสทิธิผลของการปฏบัิติสมาธิบําบัด ท่ีมผีลตอระดับนํ้าตาลในเลอืดของ

ผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

วัตถุประสงคเฉพาะ 

1. เพื่อศึกษาคาเฉลี่ยของระดับนํ้าตาลในเลอืดของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 กอนและหลังการทดลอง 

2. เพื่อศึกษาคาเฉลี่ยของระดับความเครียดของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 กอนและหลังการทดลอง 
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วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

วัสดุอุปกรณ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ีประกอบดวย เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลองและเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลและ ดังน้ี 

1. เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง ไดแก การฝกทาทางสมาธิบําบัด โดยการปฏิบัติสมาธิออกกําลังประสาท

สัมผัสดวยเทคนิค SKT 2 และ SKT 3 นํามาใช เปนระยะ 8 สัปดาห โดยใชสื่อประกอบการฝกสมาธิบําบัด

ประกอบดวย สื่อการสอน VDO สไลดประกอบการสอนเร่ืองสมาธิบําบัด(Power point) คูมอืการดูแลตนเองของผูปวย

เบาหวาน ท่ีผูวจิัยไดจากการทบทวนวรรณกรรม ตํารา และเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

2.เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบบันทึกขอมูลท่ัวไป แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผูปวยเบาหวาน แบบบันทึกการติดตามการปฏิบัติสมาธิบําบัด แบบประเมินความเครียด (ST5) และ

เคร่ืองมอืใชสําหรับการตรวจวัดระดับนํ้าตาลในเลอืด    

วธิกีารศกึษา 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูปวยเบาหวานท่ีขึ้นทะเบียนผูปวยโรคเบาหวานและรักษาจาก

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทากอจํานวน 35 คน โดยทําการศึกษาจากประชากรท่ีมีเกณฑศึกษา ดังน้ี 

1. มีภูมิลําเนาและไดรับการรักษาจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทากอ อําเภอแมสรวย จังหวัด

เชียงราย 

2. มอีายุระหวาง 35–65 ป  

3. เปนบุคคลท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2และไดรับยาในการควบคุมระดับ

นํ้าตาลในเลอืดชนิดรับประทานรับประทานยารักษาโรคเบาหวานสมํ่าเสมอ ไมขาดยา 

4. สามารถสื่อสารเขาใจภาษาไทยไดด ีสามารถพูด อาน เขยีนภาษาไทยได  

5. ยนิดใีหความรวมมอืในการวจิัยและเต็มใจ  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ข้ันเตรียมการขออนุมัติหนังสือจากคณะแพทยขออนุญาตเขาศึกษาและเก็บรวมรวมขอมูลจาก

มหาวิทยาลัยพะเยาถึงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทากอ เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลในพื้นท่ี โดยมีการช้ีแจง

วัตถุประสงคของการศึกษา กอนและหลังการทดลอง 

2.ข้ันดําเนนิการผูวิจัยสํารวจจํานวนผูปวยเบาหวานท่ีมารับบริการในคลินิกผูปวยโรคไมติดตอ (เบาหวาน) 

ทุกวันจันทรท่ี 4 ของเดือนรับสมัครผูปวยเบาหวานในพื้นท่ี โดยจัดประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการศึกษา

เทคนิคและขั้นตอนการดําเนินการทดลอง โดยลงพื้นท่ีเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในการสอบถามและดําเนินการทดลอง 

ซึ่งใชระยะเวลา 8 สัปดาห รายละเอียดดังน้ี 

 กอนทดลอง เก็บรวบรวมขอมูล คาเฉลี่ยระดับนํ้าตาลในเลือด แบงระดับความรุนแรงของสี โดยใช 

“ปงปองจราจรชีวติ 7 ส”ี ตอบสอบถามแบบและประเมนิความเครียด(ST5) คร้ังท่ี 1 

 สัปดาหที่1 ขัน้ตอนการสรางสัมพันธภาพ กําหนดเปาหมายและความคาดหวัง ประเมินภาวะสุขภาพของ

ผูปวยเบาหวาน การใหความรูเร่ืองโรคเบาหวานหลักการฝกสมาธิ และฝกปฏิบัติแจงแนวทางการติดตามหลังการฝก

ปฏบัิติสมาธิบําบัด โดยการติดตามเย่ียมบาน 
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  แผนการสอนและสไลด ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรม ตํารา และเอกสารท่ี

เกี่ยวของ กําหนดเวลา 4 ช่ัวโมง ประกอบดวย เนื้อหา ความรูเร่ืองโรคเบาหวาน โรคแทรกซอนท่ีเกดิจากโรคเบาหวาน

การจําแนกสีตามกลุมปวยของผูปวยเบาหวานจากการใชปงปองจราจรชีวิต 7สี หลักการฝกสมาธิในผูปวยเบาหวาน 

ขอควรระวัง การฝกสมาธิบําบัดอาหารและการออกกําลังกายสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน  

  แบบบันทึกการติดตามการปฏิบัติสมาธิบําบัดท่ีดัดแปลงมาจาก แบบบันทึกการติดตามผลการ

ปฏบัิตสิมาธิออกกําลังประสาทสัมผัสของเอกราช ระศร (2555) และแบบบันทึกการปฏิบัติสมาธิเคลื่อนไหวไทยซี่กงท่ี

บานของนวพร ไพรวัลยสถาพร (2554) รวมกับการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของโดยบันทึกผลการปฏิบัติสมาธิ

บําบัดในแตละวัน ประกอบดวย วันเดือนปท่ีฝกปฏิบัติ ชวงเวลาท่ีปฏิบัติหมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติหมายถึง

ชวงเวลาท่ีทําท้ังหมดภายในเวลา 45 นาทีตอวัน โดยปฏิบัติ 3 วันตอสัปดาห เทคนิคหรือทาท่ีปฏิบัติเปนทาทางท่ีใชใน

การปฏบัิติ(เทคนิค SKT2 และเทคนิค SKT 3) จํานวน 2 เทคนิค ๆ ละ 30 รอบ สังเกตความถูกตองของเทคนิควิธีการ

ปฏิบัติ  โดยสอบถามผูปฏิบัติระหวางท่ีฝก ติดตามการฝกปฏิบัติท่ีบานโดยติดตามทางโทรศัพทกับอาสาสมัคร ใน

สัปดาหท่ี 5-7รวมจํานวนระยะเวลาท้ังหมด 8 สัปดาห   

  คูมือการดูแลตนเองและการฝกปฏิบัติสมาธิบําบัด สําหรับผูปวยเบาหวานท่ีผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อใช

เปนคูมอืการฝกทาการปฏบัิติสมาธิบําบัด สําหรับการฝกปฏบัิติดวยตนเองท่ีบานตลอด 8สัปดาห ประกอบดวยเนื้อหา 

1) ความหมายของสมาธิบําบัด 2) แนวคิดการปฏิบัติสมาธิ 3) ทาการปฏิบัติสมาธิบําบัด เทคนิค SKT 2 และ 3 4)  

ขอควรระวังในการฝก 5) อาหารสําหรับผูปวยเบาหวาน 6)การออกกําลังกายสําหรับผูปวยเบาหวาน  

 สัปดาหที่ 2 ติดตามการเย่ียมบาน และประเมนิความเครียด(ST5)คร้ังท่ี 2 

 สัปดาหที่ 3 ติดตามการเย่ียมบาน 

 สัปดาหที่ 4 ติดตามทบทวนการปฏบัิติสมาธิบําบัด และประเมนิความเครียด (ST5)คร้ังท่ี 3 

 สัปดาหที่ 5 และ 7 ติดตามการฝกปฏบัิติสมาธิบําบัด 

 สัปดาหที่ 6 ติดตามการฝกปฏบัิติสมาธิบําบัด และประเมนิความเครียด (ST5)คร้ังท่ี 4 

 สัปดาหที่ 8 เจาะเลอืดตรวจระดับนํ้าตาลในเลอืดหลังทดลอง และประเมนิความเครียด (ST5)คร้ังท่ี 5 

 ตรวจวัดระดับนํ้าตาลในเลอืดโดยใชเข็มเจาะปลายน้ิวทําการตรวจโดยพยาบาลวิชาชีพท่ีฝกปฏิบัติจนเกิด

ความชํานาญ โดยใชเลอืดเพยีง 1–2 หยด อานผลและบันทึกคาระดับนํ้าตาลในเลอืดมหีนวยเปน มลิลกิรัมเปอรเซ็นต 

3.ข้ันรวบรวมขอมูลตรวจทานความครบถวน ความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามและแบบ

บันทึกการติดตามการปฏบัิติสมาธิบําบัด 

การวเิคราะหขอมูล 

วเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิ ประกอบดวยการวเิคราะห ดังน้ี 

1. สถติิพรรณนา โดยการแจกแจงความถี่รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. สถติิเชิงวเิคราะหเปรียบเทียบระดับนํ้าตาลในเลอืดกอน-หลังทดลอง ใชสถติิ paired sample T-test 
 

ผลการศึกษา 

ขอมูลทั่วไป 

พบวา กลุมผูปวยเบาหวาน จํานวน 35 คนสวนใหญเปนเพศหญงิ รอยละ 77.10 อายุอยูในชวง 53 ป รอยละ 

14.30สถานภาพสมรสสวนใหญอยูในสถานะ สมรส รอยละ 88.60 การศึกษาสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา รอย

ละ 71.40สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 71.40 รายไดตอเดือนสวนใหญ ตํ่ากวา 5,000 บาท รอยละ 
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65.70  สวนใหญระยะเวลาท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน คือ 5 ป รอยละ 20.00 การเคลื่อนไหวของการประกอบอาชีพ

สวนใหญ   มกีารเคลื่อนไหวรางกายตลอดเวลา รอยละ 80.00 จุดประสงคในการเขารวมปฏิบัติสมาธิบําบัดในคร้ังนี้

เทากัน คอืเพื่อคลายความเครียดและระดับนํ้าตาลในเลอืดลดลงรอยละ 45.70 

พฤติกรรมการดูแลตนเองดานการบรโิภคอาหาร  

ผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดานการบริโภคอาหาร ในภาพรวมอยูระดับปานกลางเมื่อ

พิจารณาพฤติกรรมการดูแลตนเองดานการบริโภคอาหารเปนรายขอ พบวา พฤติกรรมท่ีปฏิบัติแลวเหมาะสมมาก

ท่ีสุด คอื มกีารรับประทานอาหารครบ 3 มื้อตรงตามเวลา หรือเวลาใกลเคยีงกัน รอยละ 77.10 รองลงมา คือเลือกใช

นํ้ามันพืชในการผัดอาหาร รอยละ 60.00 สําหรับพฤติกรรมท่ีปฏิบัติแลวไมเหมาะสมมากท่ีสุด คือ สามารถ

รับประทานอาหารไดตามความตองการโดยไมจํากัดปริมาณรอยละ 42.90 และรองลงมาคือ จะใสเคร่ืองปรุงรสเชน 

ผงชูรสซอ๊ิีวซอสเกลอืนํ้าปลาลงในอาหารท่ีปรุงเอง รอยละ 17.10ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของพฤติกรรมการดูแลตนเองดานการบรโิภคอาหารจําแนกรายขอ 

พฤติกรรมการดูแลตนเองดานการบรโิภคอาหาร 
ปฏบิัต ิ

เปนประจํา 

ปฏบิัต ิ

เปนบางคร้ัง 

ไมปฏบิัติ 

1.ทานสามารถรับประทานอาหารไดตามความตองการโดยไมจาํกัด

ปริมาณ* 

15 (42.9) 14(40.0) 6(17.1) 

2.ทานรับประทานอาหารครบ 3 มื้อตรงตามเวลา หรือเวลาใกลเคยีงกัน 27 (77.1) 8 (22.9) 0(0.0) 

3. ทานทานของขบเคี้ยวอาหารทอด เชนไกทอดกลวยทอดปลาทองโก* 5(14.3) 18(51.4) 12(34.3) 

4.ทานทานอาหารท่ีปรุงดวยกะทิเชนแกงเผ็ดขนมจนีนํ้ายาขาวเหนียว

สังขยา 

6(17.1) 15(42.9) 14(40.0) 

5. ทานหลกีเลี่ยงเคร่ืองดื่มท่ีมนํ้ีาตาลเชน ชา กาแฟซองนํ้าผลไม 10(28.6) 14(40.0) 11(31.4) 

6. ทานทานผักหลากหลายชนิดโดยเฉพาะผกัใบเขยีวและผกัท่ีมสีเีหลอืง

เชน ผักคะนาผักบุงแครอท ฟกทองมากกวา 5 กํามอืตอวัน 

19(54.3) 16(45.7) 0(0.0) 

7.ในหน่ึงวันทานทานอาหารครบ 5 หมู (แปง/ขาวเนื้อสัตวผักผลไมและ

ไขมัน 

16(45.7) 18(51.4) 1(2.90) 

8. ทานดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมแีอลกอฮอล เชนสุราเบียรสาโท เปนตน* 2(5.7) 11(31.4) 22(62.9) 

9. ทานพยายามจะไมรับประทานอาหารท่ีมไีขมันสูงเชนหมูสามช้ันกุง

ปลาหมกึกะทิขนมปง เปนตน 

9(25.7) 18(51.4) 8(22.9) 

10. ทานจะใสเคร่ืองปรุงรสเชน ผงชูรสซอ๊ิีวซอสเกลอืนํ้าปลาลงในอาหาร

ท่ีปรุงเอง*    

6(17.1) 28(80.0) 1(2.9) 

11. ทานเลอืกใชนํ้ามันพชืในการผัดอาหาร  21(60.0) 14(60.0) 0(0.0) 

12. ทานจะอานขอมูลในฉลากโภชนาการเมื่อเลอืกซื้ออาหาร  16(45.7) 17(48.6) 2(5.7) 
 

หมายเหตุ: *ขอคําถามเชิงลบ        
      X� = 27.34, S.D.= 2.44 
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พฤติกรรมการดูแลตนเองดานการออกกําลังกาย 

ผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดานการออกกําลังกายในภาพรวมอยูระดับปานกลางเมื่อ

พิจารณาพฤติกรรมการดูแลตนเองดานการออกกําลังกายเปนรายขอ พบวา พฤติกรรมท่ีปฏิบัติแลวเหมาะสมมาก

ท่ีสุด คือ มีเลือกเสื้อผา และรองเทาท่ีเหมาะสมสําหรับการออกกําลังกาย เชน สวมรองเทาท่ีไมคับหรือรัดเทาแนน 

รอยละ 48.60 รองลงมา คือ มีการออกแรงหรือเคลื่อนไหวรางกาย จนรูสึกคอนขางเหนื่อยโดยหายใจเร็วกวาปกติ

เล็กนอยใชเวลามากกวา 30 นาทีรอยละ 37.10 และขณะออกกําลังกายแลวหนามืด ใจส่ันแนนหนาอก จะหยุดออก

กําลังกายทันที รอยละ 25.70 ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของพฤตกิรรมการดูแลตนเองดานการออกกําลังกาย จําแนกรายขอ 

พฤตกิรรมการดูแลตนเองดานการออกกําลังกาย 
ปฏบิัติเปน

ประจํา 

ปฏบิัตเิปน

บางคร้ัง 

ไม

ปฏบิัต ิ

1. ทานเลนกฬีาหรือออกกําลังกาย เชนปนจักรยานวิ่ง/วิ่ง

เหยาะจนรูสกึเหนื่อยมาก โดยหายใจแรงและเร็ว ใชเวลา

มากกวา 30 นาที   

5(14.3) 23(65.7) 7(20.0) 

2.ทานออกแรงหรือเคลื่อนไหวรางกายเชน ทํางานบานลางรถ 

เดนิเร็ว และอื่น ๆจนรูสกึคอนขางเหนื่อยโดยหายใจเร็วกวา

ปกติเล็กนอยใชเวลามากกวา30นาที 

13(37.1) 17(48.6) 5(14.3) 

3.ขณะออกกาํลังกายหนามดืใจส่ันแนนหนาอก ทานจะหยุด

ออกกําลังกายทันที   

9(25.7) 12(34.3) 14(40.0) 

4. กอนจะออกกําลังกายทานจะอบอุนรางกาย โดยการยดื

เหยยีดกลามเนื้อ เชน แกวงแขน ขา 

5(14.3) 21(60.0) 9(25.7) 

5. ทานจะเลอืกเสื้อผาและรองเทาท่ีเหมาะสมสําหรับการออก

กําลังกายเชน สวมรองเทาท่ีไมคับหรือรัดเทาแนน 

17(48.6) 13(37.1) 5(14.3) 

 

หมายเหตุ: X� = 10.26, S.D. =  2.53 
 

พฤติกรรมการดูแลตนเองดานการจัดอารมณ 

ผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดานการจัดการอารมณ ในภาพรวมอยูระดับปานกลาง เมื่อ

พจิารณาพฤติกรรมการดูแลตนเองดานการจัดการอารมณ เปนรายขอ พบวา พฤติกรรมท่ีปฏิบัติแลวเหมาะสมมาก

ท่ีสุด คอื เมื่อไมสบายใจจะปรึกษากับคนในครอบครัวหรือผูท่ีไววางใจได รอยละ 65.70 รองลงมา คอื เมื่อเครียดมาก

จะมีวิธีระบายความเครียด (รอยละ 48.60) สําหรับพฤติกรรมท่ีปฏิบัติแลวไมเหมาะสมมากท่ีสุด คือ นอนไมหลับ 

เวลาท่ีมเีร่ืองใหคดิมากหรือไมสบายใจรอยละ 17.10 และ กนิอาหารมากกวาหรือนอยกวาปกติเวลาท่ีมเีร่ืองใหคิดมาก

หรือไมสบายใจ เชน ทะเลาะกับคนในครอบครัวปญหาทางการเงนิ รอยละ 17.10 ตาราง 3 
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ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละของพฤติกรรมการดูแลตนเองดานการจัดการอารมณจําแนกรายขอ  

พฤตกิรรมการดูแลตนเองดานการจัดการอารมณ 
ปฏบิัติเปน

ประจํา 

ปฏบิัตเิปน

บางคร้ัง 

ไมปฏบิัติ 

1.ทานนอนไมหลับ เวลาท่ีมเีร่ืองใหคดิมากหรือไมสบายใจ* 6(17.1) 19(54.3) 10(28.6) 

2.ทานกนิอาหารมากกวาหรือนอยกวาปกติเวลาท่ีมเีร่ืองให

คดิมาก หรือไมสบายใจ เชน ทะเลาะกับคนในครอบครัว

ปญหาทางการเงนิ* 

6(17.1) 14(40.0) 15(42.9) 

 

3. ทานจะคุมอารมณตนเองไมไดเมื่อเครียดมาก*  5(14.4) 13(37.1) 17(48.6) 

4. เมื่อไมสบายใจทานจะปรึกษากับคนในครอบครัวหรือผูท่ี

ไววางใจได 

23(65.7) 8(22.9) 4(11.4) 

5. เมื่อเครียดมาก ทานจะมวีธีิระบายความเครียด เชน 

ปลูกตนไม ทําอาหารไปวัด หรือกจิกรรมท่ีสนใจ  

7(48.6) 15(42.9) 3(86) 

 

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

ระดับความรุนแรงของโรคแบงตามปงปองจราจรชวีติ 7 ส ี

เปนระบบเฝาระวัง คัดกรอง แยกคนปกติ คนเสี่ยง คนปวย แบงระดับความรุนแรงเปน 3 ระดับ ดวย 

“ปงปองจราจรชีวติ 7 ส”ี ติดตามเฝาระวังทุกเดอืน ซึ่งกลุมปวย ตองลดระดับความรุนแรงจากระดับ 3 (สีแดง) กินยา

ตามแพทยส่ังใหครบถวน ถูกตอง รวมกับการสรางสุขภาพ เพื่อลดระดับความรุนแรงเปนระดับ 2 (สีสม) ระดับ 1 (สี

เหลอืง) และกลุมปวยเปนระดับ 0 (สเีขยีวเขม) ใหได โดยใชหลักปฏบัิติ “3อ.” คอื อาหาร ออกกําลังกาย และอารมณ 

อยางเพียงพอและเหมาะสมลดจํานวนยาตามดุลยพินิจของแพทย กลุมปวยระดับรุนแรง (สีแดง) ตองลดการเกิด

ภาวะแทรกซอน  (สดํีา) ไดแก โรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลอืด หลอดเลอืดสมอง อัมพาต ไตวาย ตาบอด เนื้อตาย ปลาย

น้ิวมอื น้ิวเทา (วชัิย เทียนถาวร, 2556) 
 

ตาราง 4 แสดงจํานวนผูปวยเบาหวาน ระดับความรุนแรงของโรคแบงตามปงปองจราจรชวีติ 7 ส ี

ระดับความรุนแรง 

(ปงปองจราจรชวีติ 7 ส)ี 
จํานวน สเีขยีวเขม สเีหลอืง สสีม สแีดง สดีาํ 

กอนการทดลอง (คน) 35 5 20 10 0 0 
 

จากตาราง 4 พบวา ผูปวยเบาหวาน จํานวน  35 คน ระดับความรุนแรงของโรค แบงตามปงปองจราจรชีวิต 

7 สี กอนการทดลองผูปวยเบาหวาน อยูในสีเขียวเขม 5 คน (14.28%) สีเหลือง 20 คน (57.14%) สีสม 10 คน

(28.57%) ไมมกีลุมสแีดงหรือสดํีา 

การประเมินระดับความเครยีด  

ผูปวยเบาหวานท่ีเขารวมการปฏิบัติสมาธิบําบัด กอนทําการทดลองมีความเครียดอยูในระดับปานกลาง มี

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.20 คะแนน หลังทดลองผูปวยเบาหวานมีระดับความเครียดลดลง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.37

คะแนนดังตาราง 5 
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ตาราง 5 แสดงการเปรยีบเทยีบคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินความเครยีดกอนการทดลอง และหลังทดลอง 

ความเครยีด (คะแนน) X� แปรผล 

กอนการทดลอง    5.20 เครียดปานกลาง 

หลังทดลองในสัปดาหท่ี  2           4.91 เครียดนอย 

หลังทดลองในสัปดาหท่ี  4 4.20 เครียดนอย 

หลังทดลองในสัปดาหท่ี  6  3.37 เครียดนอย 

หลังทดลองในสัปดาหท่ี  8  2,84 เครียดนอย 
 

จํานวนผูปวยเบาหวาน แบงตามระดับความรุนแรง (ปงปองจราจรชวีติ 7 ส)ี 

ผูปวยเบาหวาน จํานวน 35 หลังการทดลองพบวา ผูปวยเบาหวานในกลุมสีเขียวเขม มีจํานวนเพิ่ม 7 คน 

(20%)  สเีหลอืงลดลง 4 คน (11.43%) สสีมลดลง 3 คน (8.57%) ไมมกีลุมสแีดงหรือสดํีา หลังตาราง 6 
 

ตาราง 6 แสดงจํานวนผูปวยเบาหวาน แบงตามระดับความรุนแรง (ปงปองจราจรชวีติ 7 ส)ี 

ระดับความรุนแรง 

(ปงปองจราจรชวีติ 7 ส)ี 
จํานวน 

สเีขยีว

เขม 
สเีหลอืง สสีม สแีดง สดีาํ 

กอนการทดลอง(คน) 35 5 20 10 0 0 

หลังการทดลอง (คน) 35 12 16 7 0 0 
 

คาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลอืดของผูปวยเบาหวานกอนทดลองและหลังทดลอง 

จากตาราง 7 พบวา คาเฉลี่ยระดับนํ้าตาลในเลือดกอนการทดลอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 142.51 มิลลิกรัม

เปอรเซ็นต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 16.75 และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 136.31 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 20.94 แสดงวาหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยระดับนํ้าตาลในเลือดนอยกวากอนการ

ทดลองอยางมนัียสําคัญทางสถติิ ท่ีระดับ 0.05 
 

ตาราง 7 แสดงเปรยีบเทยีบคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลอืดของผูปวยเบาหวานกอนทดลองและหลังทดลอง 

ระดับน้ําตาลในเลอืด 

(มลิลกิรัมเปอรเซ็นต)  

X� S.D. t df p-value 

       กอนการทดลอง            142.51 16.75 2.40 34 0.02 

       หลังการทดลอง               136.31 20.94    
 

สรุปผลการศึกษา 

1. ระดับน้าํตาลในเลอืดของผูปวยเบาหวาน 

จากการศึกษา พบวาผูปวยเบาหวานมีระดับนํ้าตาลในเลือดกอนการทดลอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 142.74 

มิลลิกรัมเปอรเซ็นต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 22.91และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 136.31 มิลลิกรัม

เปอรเซ็นต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 20.94 แสดงวาหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยระดับนํ้าตาลในเลือดกอนการ

ทดลองนอยกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งพบวาระดับความรุนแรงของโรคในผูปวยเบาหวานลดลง 

จากการทดลอง พบวา ผูปวยเบาหวานในกลุมสีเขียวเขม มีจํานวนเพิ่ม7 คน (20%) สีเหลืองลดลง 4 คน (11.43%) 

สีสมลดลง 3 คน (8.57%) ซึ่งไมพบการเปลี่ยนไปยังกลุมสีแดงหรือสีดํา ซึ่งอธิบายไดวา เมื่อกลุมทดลองไดเขารวม
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การฝกสมาธิบําบัด ประกอบไปดวย มีการกําหนดเปาหมายและความคาดหวัง ประเมินภาวะสุขภาพของผูปวย

เบาหวาน การใหความรูเร่ืองโรคเบาหวานโรคแทรกซอนท่ีเกดิจากโรคเบาหวาน การจําแนกสีตามกลุมปวยของผูปวย

เบาหวานจากการใชปงปองจราจรชีวิต 7 สีหลักการฝกสมาธิในผูปวยเบาหวาน รวมถึงขอควรระวังการฝกสมาธิ

บําบัด การบริโภคอาหารและการออกกําลังกายสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน ทําใหผูปวยเบาหวานไดมีสวนรวมในการ

ฝกปฏบัิติ และมคีวามรูความเขาใจมากขึ้น สงผลใหหลังการทดลองมีการเปลี่ยนดานระดับนํ้าตาลในเลือดลดลงกอน

การทดลอง โดยจะสอดคลองกับปาริชาติทองสาลี (2550) ท่ีไดศึกษาเร่ือง ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองและ

การฝกโยคะตอระดับนํ้าตาลในเลือดและความผาสุกของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 พบวา คาเฉลี่ยระดับนํ้าตาลใน

เลือดหลังการทดลองท่ีลดลงของกลุมทดลองมีคามากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

สอดคลองการศึกษาของเสาวลักษณ คูณทว ี(2550) ท่ีศึกษาเร่ือง ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองและการบริหาร

กาย-จิตแบบซี่กงตอระดับฮีโมโกลบินเอวันซีและความดันโลหิตของผูปวยโรคเบาหวานเขาจอประสาตา พบวา 

คาเฉลี่ยระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผูปวยโรคเบาหวานเขาจอประสาทตาหลังการทดลองของกลุมทดลองมีคานอย

กวากอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับการศึกษาของประภัสสร กิตติพีรชล

(2553)ศึกษาผลของโปรแกรมกํากับตนเองตอพฤติกรรมการออกกําลังกายแกวงแขนและระดับนํ้าตาลในเลือดของ

ผูปวยเบาหวานในชุมชน พบวา หลังการทดลอง ระดับนํ้าตาลในเลือดของกลุมทดลองลดลงมากกวากลุมควบคุม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลุมทดลองท่ีมีพฤติกรรมออกกําลังกายสมํ่าเสมอมีระดับนํ้าตาลในเลือด

ลดลงมากกวากลุมท่ีมีพฤติกรรมออกกําลังกายไมสมํ่าเสมออยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับ

อัจฉรา แสนไชย (2553) ไดศึกษาผลของการปฏิบัติสมาธิเคลื่อนไหวไทยซี่กงตอระดับฮีโมโกบินเอวันซีในผูสูงอายุ

โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 พบวา ฮโีมโกบินเอวันซใีนผูสูงอายุโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 กลุมท่ีปฏิบัติสมาธิเคลื่อนไหวไทยซี่กง

ตํ่ากวากลุมควบคุม ท่ีไมไดปฏบัิติสมาธิเคลื่อนไหวไทยซี่กงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และระดับฮีโมโกบิน

เอวันซีในผูสูงอายุโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ภายหลังปฏิบัติสมาธิเคลื่อนไหวไทยซี่กง มีคาตํ่ากวาการปฏิบัติสมาธิ

เคลื่อนไหวไทยซี่กงอยางมนัียสําคัญทางสถติิ (p < 0.05)  

2.ระดับความเครยีดของผูปวยเบาหวาน 

จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินความเครียดกอนการทดลองและหลังทดลองในสัปดาหท่ี 

2,4,6และ 8เพิ่มขึ้น ซึ่งอธิบายไดวา เมื่อกลุมทดลองไดเขารวมการฝกสมาธิบําบัด ประกอบไปดวย การฝกทาทาง

สมาธิบําบัด โดยการปฏิบัติสมาธิออกกําลังประสาทสัมผัสดวยเทคนิค SKT 2 และ SKT 3 นํามาใชเปนระยะ 8 

สัปดาห  โดยใชสื่อประกอบการฝกสมาธิบําบัดประกอบดวย สื่อการสอน VDOสไลดประกอบการสอนเร่ืองสมาธิ

บําบัด(Power point) และคูมือการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ทําใหผูปวยเบาหวานไดมีสวนรวมในการฝกปฏิบัต ิ

และมีความรูความเขาใจมากขึ้น สงผลใหหลังการทดลองมีการเปลี่ยนแปลงดานความเครียด ซึ่งอยูในระดับเครียด

นอย กอนการทดลองมคีาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 0.286 หลังการทดลอง มีคาเฉลี่ยของคะแนนเพิ่มขึ้นเทากับ 2.371 

และมคีวามแตกตางอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 ซึ่งความเครียดมสีวนสําคัญตอการเกิดกลุมอาการทางเม

ตาบอลิก  โดยความเครียดมีความสัมพันธกับระบบประสาทและฮอรโมนจากไฮโปทาลามัส ตอมใตสมอง และตอม

หมวกไต  ทําใหเกดิการสะสมไขมันบริเวณลําตัว ภาวะดื้อตออินซูลินทําใหมีไขมันและกลูโคสเหลืออยูในกระแสเลือด

มากขึ้นเพิ่มโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน มีผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด ทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น (พัช

รินทร ชนะพาห และพิสมัย กิจเกื้อกูล, 2556) หากวิตกกังวลไมสบายใจ ก็ปรึกษาหารือในครอบครัวเพื่อรวมกัน

หาทางแกไข การคลายเครียด เชน ทําบุญท่ีวัด เลอืกวธีิกําหนดลมหายใจ ทําสมาธิ หรือไมปะทะกันในครอบครัวเมื่อมี

ความขัดแยง และออกจากเหตุการณน้ันไปเลย (สมควร ชํานิงาน, 2552) ซึ่งการศึกษาของนวพร ไพรวัลยสถาพร 
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(2554) พบวา การสรางเสริมสุขภาพดวยปฏิบัติสมาธิเคลื่อนไหวไทยซี่กง มีผลทําใหกลุมทดลองมีระดับนํ้าตาลใน

เลือดนอยกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลุมทดลองมีความเครียดนอยกวากลุม

เปรียบเทียบอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับเอกราช ระศร (2555) วาสามารถปฏบัิติสมาธิไดทุก

วัน โดยเลือกเวลาท่ีเหมาะสมในแตละวัน เวลาเชาหรือเย็นของแตละบุคคล หลังการปฏิบัติสมาธิมีความรูสึกผอน

คลายรางกายและจิตใจคลายเครียด มีสมาธิ นอนหลับดีขึ้น คาเฉลี่ยของคะแนนความเครียด ดีกวากอนทดลองและ

กลุมเปรียบเทียบอยางมนัียสําคัญทางสถติิระดับ 0.05และยังพบวานํ้าตาลในเลอืดลดลงกอนการทดลองและนอยกวา

กลุมเปรียบเทียบ สอดคลองกับอติกานต เกน่ี (2556) ศึกษาเร่ือง ผลของการเดินสมาธิตอการควบคุมระดับนํ้าตาล 

ในเลือดและการตอบสนองของหลอดเลือดในผูปวยเบาหวานประเภทท่ี 2 พบวา ภายหลังจากการฝก 12 สัปดาห  

ท้ังกลุมเดนิและกลุมเดนิสมาธิพบวา มีคาเฉลี่ยของสมรรถภาพการใชออกซิเจนสูงสุดเพิ่มขึ้น การขยายตัวของหลอด

เลือดเมื่อถูกปดกั้นการไหลเวียนเพิ่มขึ้น และระดับนํ้าตาลในเลือดลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

แตพบวาเฉพาะกลุมเดินสมาธิมีคาเฉลี่ยของความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว

ลดลงระดับคอรติซอลในเลอืดลดลง 
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ประสทิธผิลของโปรแกรมการปองกันอุบัติเหตุ การพลัดตกหกลมในบรเิวณบาน

สําหรับผูสูงอายุ ตําบลบานรอง อําเภองาว จงัหวัดลําปาง 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปองกัน

อุบัติเหตุพลัดตกหกลมในบริเวณบานสําหรับผูสูงอายุ ตําบลบานรอง อําเภองาว จังหวัดลําปาง โดยประยุกตทฤษฎี

ความสามารถตนเอง (Self-efficacy Theory) มาเปนแนวคดิโปรแกรมประกอบดวยปจจัยท่ีสําคัญไดแก การใหความรู 

เกี่ยวกับสาเหตุ/ปจจัยเสี่ยง อันตราย ผลกระทบของการหกลมและการปองกันอุบัติเหตุการหกลมในผูสูงอายุ พรอม

กับการสาธิตและฝกปฏิบัติเปลี่ยนอิริยาบถ การปรับปรุงสิ่งแวดลอม ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูสูงอายุ 

ท่ีอาศัยอยูในเขตตําบล บานรอง อําเภองาว จังหวัดลําปาง จํานวน 134 คน โดยแบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม คือ 

กลุมศึกษาจํานวน 67 คน กลุมควบคุมจํานวน 67 คน เคร่ืองมือใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสัมภาษณเนื้อหา

ประกอบไปดวย ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลดานสิ่งแวดลอม ความรูและพฤติกรรมในการปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลม 

ใชเวลาในการดําเนินการวิจัยท้ังหมด 12 สัปดาห วิเคราะหขอมูลกอนและหลังใหโปรแกรมท้ังสองกลุมโดยใชสถิติ 

เชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน โดยใชสถติิ Paired t-test ,Independent Sample t-test และสถติิ Chi-Square 

ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยของความรูหลังไดรับโปรแกรมสุขศึกษาพบวาคะแนนเฉลี่ยของความรูของ

กลุมศึกษาสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (t = -4.255, P-value < 0.01) และพฤติกรรม

การปฏิบัติตัว หลังไดรับโปรแกรมสุขศึกษาพบวาพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของกลุมศึกษาสูงกวากลุมควบคุมอยาง 

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (t = -7.960, P-value < 0.01) เปนผลทําใหการเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกลมใน

บริเวณบานของผูสูงอายุลดนอยลง ซึ่งหลังการทดลองพบวาอัตราการเกิดอุบัติเหตุหกลมในบริเวณบานในกลุมศึกษา

ลกลงอยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสามารถนําโปรแกรมสุขศึกษามาประยุกตใชกับผูสูงอายุตอไปได 
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Abstract  

This study was a quasai-experimental research. The objective of this study was to investigate the 

effectiveness of program regarding prevention of accidental falls at home among the elderly in Ban Rong 

Subdistrict, Ngao district, Lampang province. The Self-efficacy theory was applied to develop the intervention 

program which awareness of falling prevention, demonstrations practicing appropriate posture, and improving 

environmental. The participant of the study was one 134 elderly people from Ban Rong Subdistrict, Ngao district, 

Lampang province. They were was divided in to 2 groups: study group (n = 67) and control group (n = 67). The 

data were collected by interview. The contents of interview form were consisted of personal data, environment 

data, knowledge and behavior regarding accidental fall. The study group was getting program for 12 weeks. 

Descriptive and inferential statistics (paired sample t-test and Independent Sample t-test) were used for data 

analysis.  

The results were found that the average knowledge and behavior score at after getting health 

education program, the mean knowledge of post-test was significantly higher than those of pre-test among the 

study group (t = -4.255, P < 0.01). The mean behavior of post-test was significantly higher than those of pre-

test among the study group (t = -7.893, P < 0.001).Resulting in decreased falling accidents at home for the 

elderly. Thus, it is recommentended that this program should be used with the elderly in other areas. 
 

Keywords: Health education program, Accidental falls, Elderly 
 

บทนํา 

ในชวงเวลากวา 2 ทศวรรษท่ีผานมา สภาวการณทางประชากรของประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรท่ีมีการลดลงของอัตราการเกิดและการเพิ่มขึ้นของอัตราการตาย 

ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจนเทคโนโลยีทางการแพทยท่ีเจริญกาวหนา รวมท้ังการเขาถึงระบบสุขภาพ 

ท่ีงายขึ้น การบริการดานสาธารณสุขท่ีมีอยูอยางท่ัวถงึสงผลใหประชากรมอีายุยืนยาวมากขึ้นทําใหผูท่ีอยูในวัยทํางาน

และผูสูงอายุมีจํานวนมากขึ้น ประเทศไทยมีประชากรท่ีมีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไปเปนจํานวนมาก และผูสูงอายุเปน 

กลุมประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่องเร่ือยมาเมื่อบุคคลเขาสูวัยผูสูงอายุ สภาพรางกาย และจิตใจ 

จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากวัยอื่น ๆ เนื่องจากมีความเสื่อมของการทํางานของระบบตาง ๆ ท่ัวรางกาย ทําใหนํามา 

ซึ่งภาวะเสี่ยง และปญหาดานสุขภาพตาง ๆ โดยเฉพาะการเจ็บปวย (คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุ

แหงชาติ, 2557) 

 การหกลมในผูสูงอายุมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเกือบทุกประเทศท่ัวโลก จากการรายงานขององคการอนามัยโลก

(WHO) พบวามีประมาณรอยละ 28-35 ของผูสูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป และเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 32-42 ใน

ผูสูงอายุท่ีมีอายุมากกวา 70 ปขึ้นไป ซึ่งอัตราของการหกลมจะเพิ่มสูงขึ้นตามอายุท่ีเพิ่มมากขึ้นดวยเชนกัน สําหรับ

ผูสูงอายุในเขตตําบลบานรอง อําเภองาว จังหวัดลําปาง ผูวจิัยทําการสํารวจขอมูลการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกลม

ของผูสูงอายุ ท่ีมีอายุ 60 ป ขึ้นไป ท่ีมารับการรักษาจากหองอุบัติเหตุฉุกเฉินจากโรงพยาบาลงาว และโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลบานสบปอน ซึ่งอัตราการเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกลมภายในบานสูงสุด ไดแก พลัดตกหกลมถึง

รอยละ 78.4 ซึ่งพบในกลุมอายุ 71-75 ป มากท่ีสุดถงึรอยละ 41.2 การหกลมสงผลกระทบโดยตรงตอผูสูงอายุท้ังทาง
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รางกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม (วลัยพร นันทศุภวัฒน, 2544) จากผลกระทบดังกลาว การปองกันจึงเปนสิ่ง

สําคัญและจําเปนอยางย่ิง เพื่อลดปจจัยเสี่ยงหรือภาวะแทรกซอนตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นตามมาในระยะยาวตลอดจนลด

อัตราการหกลมและทําใหคุณภาพชีวติของผูสูงอายุดขีึ้นดวย  

ดังน้ันการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยจึงศึกษาผลของการจัดโปรแกรมการปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลมภายในบาน

ใหกับผูสูงอายุโดยประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเอง (Self-efficacy Theory) มาเปนแนวคิดโดยกลุมตัวอยาง คือ

ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในตําบลบานรองศึกษา ซึ่งโปรแกรมการศึกษาใชเวลา 12 สัปดาห โดยโปรแกรมประกอบดวย

ปจจัยท่ีสําคัญ ไดแก การใหความรู เกี่ยวกับสาเหตุ/ปจจัยเสี่ยง อันตราย ผลกระทบของการหกลมและการปองกัน

อุบัติเหตุการหกลมในผู สูงอายุ พรอมกับการสาธิตและฝกปฏิบัติเปลี่ยนอิริยาบถ การปรับปรุงสิ่งแวดลอม  

ซึ่งการศึกษาคร้ังน้ีจะชวยใหผูสูงอายุเกิดการรับรูท่ีถูกตองเกี่ยวกับอุบัติเหตุพลัดตกหกลมในบริเวณบาน สงเสริมให

เกิดพฤติกรรมการปองกันตนเองไมใหอุบัติเหตุพลัดตกหกลม มีการเปลี่ยนอิริยาบถท่ีถูกตอง ตลอดจนสงเสริมให

ปรับปรุงสภาพแวดลอมในบริเวณบานใหปลอดภัยจากสภาพอันตรายท่ีอาจเกดิอุบัติเหตุพลัดตกหกลม 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง ชนิดศึกษาสองกลุมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของ

โปรแกรมการปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลมในบริเวณบานสําหรับผูสูงอายุ 

กรอบแนวคดิการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดกําหนดกรอบแนวคดิในการวจิัย โดยมตัีวแปรตางๆ ท่ีสัมพันธกันดังน้ี 
 

          ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แสดงความสัมพนัธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 
 

1. ความรูเร่ือง การปองกันอุบัติเหตุ

พลัดตกหกลม การเปลี่ยนอิริยาบถ 

การปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหปลอดภัย 

2. พฤติกรรม การปองกันอุบัติเหตุพลัด

ตกหกลม การเปลี่ยนอิริยาบถ  การ

ปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหปลอดภัย 

3.  อัตราการเกดิอุบัติเหตุพลัดตกหก

ลมในผูสูงอายุ 

 

โปรแกรมการพลัดตกหกลมในบริเวณบานของผูสูงอายุ 

1.  กจิกรรมการพัฒนาความรูเกี่ยวกับการปฏบัิติตนใน

ผูสูงอายุ 

  1.1 ใหความรูในเร่ือง ท่ัวไปของผูสูงอายุ การปองกัน

อุบัตเิหตุพลัดตกหกลม การเปลี่ยนอิริยาบถ การปรับปรุง

สิ่งแวดลอมใหปลอดภัย โดยบรรยายประกอบวดีทัีศน 

กจิกรรมถามตอบ พูดคุย สนทนา 

2.  กจิกรรมการพัฒนาการรับรูความสามารถตนเองและ

ความคาดหวังในผลการกระทําผูสูงอายุ ดําเนินกจิกรรม ดังน้ี                             

  2.1 อภิปรายกลุมในเร่ือง การปองกันอุบัติเหตุพลัดตก 

หกลม การเปลี่ยนอิริยาบถ การปรับปรุงสิ่งแวดลอมให

ปลอดภัย  

  2.2 สาธิตและฝกปฏบัิติการเปลี่ยนอิริยาบถ 

  2.3 แจกคูมอื การปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลมในบริเวณ

บานสําหรับผูสูงอายุ 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ประชากรในการวิจัยคือผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไป ท้ังเพศชายและ 

เพศหญงิท่ีอาศัยอยูในตําบลบานรอง อําเภองาว จังหวัดลําปางจํานวน 186 คนกลุมตัวอยางคือผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป 

ท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีไดรับการประเมินดัชนีบารเทลเอดีแอล (BarthelADLIndex: BAL) แลวผานเกณฑการ

ประเมินโดยไดคะแนนมากกวา 12 คะแนนขึ้นไปซึ่งเปนผูสูงอายุท่ีชวยเหลือตัวเองได ท้ังหมดจํานวน 134 คน 

โดยแบงเปนกลุมศึกษา 67 คน และกลุมควบคุม 67 คนไดมาจากการสุมแบบงายโดยการจับฉลากโดยหากผูสูงอายุ

จับไดเลขคี่จะเปนกลุมศึกษา และผูสูงอายุท่ีจับไดเลขคูจะเปนกลุมควบคุม 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล เคร่ืองมือใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัยสรางขึ้นแบง

ออกเปน 5 สวนและเคร่ืองมือท่ีใชในการจัดโปรแกรมคือ กิจกรรมการพัฒนาความรู พัฒนาการรับรูความสามารถ

ตนเองและความคาดหวังในผลการกระทําของผูสูงอายุใชเวลาในการดําเนินการวจิัยท้ังหมด 12 สัปดาห 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ แบบสัมภาษณไดผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจาก

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ไดทดสอบทําการทดสอบหาความเท่ียง (Reliability) โดยการวิเคราะหรายขอ หาคา

สัมประสิทธ์ิความสอดคลองดวยวิธี Cronbach’s Alpha Coefficient ไดคา Alpha เทากับ 0.84 และในสวนของความรู 

ใชวธีิคูเดอรริชารดสัน (Kuder-Richardson, KR-20) ไดคา Reliability เทากับ 0.79 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและกําหนดระดับ 

นัยสําคัญท่ี 0.05 โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแกคาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และเชิงอนุมาน โดยใชสถติิ Paired t-test และสถติิ Independent Sample t-test  
 

ผลการศึกษา 

ขอมูลสวนบุคคลจากการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุ  

1. เพศ กลุมศึกษาเปนเพศหญิงมีรอยละ 52.2 ซึ่งเพศหญิงมีจํานวนมากกวาเพศชาย สําหรับกลุมควบคุม

เพศชายรอยละ 65.7 เพศหญงิรอยละ 34.3 ซึ่งพบวาเพศชายมจีํานวนมากกวาเพศหญงิ 

2. อายุ กลุมศึกษามอีายุเฉลี่ยเทากับ 71.66 ± 7.432 ป และกลุมควบคุมมอีายุเฉลี่ยเทากับ 72.28 ± 6.906 ป 

3. สถานภาพสมรส กลุมศึกษาและกลุมกลุมควบคุมยังอยูคูกับคูสมรสรอยละ 74.6 และ 64.2 ตามลําดับ  

4. ศาสนา กลุมศึกษาและกลุมควบคุมนับถอืศาสนาพุทธรอยละ 100 

5. ระดับการศึกษา กลุมศึกษาสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 47.8 กลุมควบคุมสวนใหญ

จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 64.2  

6. อาชีพ กลุมศึกษาสวนใหญไมไดทํางานรอยละ 43.3 กลุมควบคุมสวนใหญไมไดทํางานรอยละ 40.3  

7. ประวัติการหกลม (ในรอบ 1 ป) กลุมศึกษามีประวัติการหกลมในรอบ 1 ป รอยละ 41.8 สถานท่ีในการ 

หกลม สวนใหญหกลมภายในบานรอยละ 28.4 ในชวงเวลากลางวันรอยละ 25.4 สาเหตุมาจากการเดินสะดุดรอยละ 

11.9 รองลงมาลื่นลม รอยละ 10.4 และกลุมศึกษาท่ีไมมีประวัติการหกลมรอยละ 58.2 กลุมควบคุมมีประวัติการ 

หกลมในรอบ 1 ป รอยละ 37.3 สถานท่ีในการหกลม สวนใหญหกลมภายในบานรอยละ 20.9 ในชวงเวลากลางคืน

รอยละ 19.4 สาเหตุ สวนใหญมาจากการลื่นลมรอยละ 14.9 รองลงมาเดินสะดุด รอยละ 7.5 และกลุมควบคุมท่ีไมมี

ประวัติการหกลมรอยละ 62.7 

8. โรคประจําตัว กลุมศึกษาสวนใหญมีโรคประจําตัวรอยละ 73.1 และสวนใหญกลุมศึกษามีโรคประจําตัว

เปนโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 50.7 สําหรับกลุมควบคุมสวนใหญมีโรคประจําตัวรอยละ 68.7 และสวนใหญมี 

โรคประจําตัวเปนโรคความดันโลหติสูง รอยละ 49.3  



84 

 

- Proceedings - 

 

9. การอยูอาศัยในบาน กลุมศึกษาสวนใหญอยูอาศัยภายในบานกับลูกหลานมากกวา 2 คน รอยละ 52.2 

กลุมควบคุมสวนใหญอยูอาศัยภายในบานกับลูกหลานมากกวา 2 คน รอยละ 59.7  

ขอมูลสภาพแวดลอมจากการศึกษาขอมูลสภาพแวดลอมของผูสูงอายุ พบดังน้ี 

1. ลักษณะท่ีอยูอาศัย กลุมศึกษาสวนใหญอาศัยอยูบานช้ันเดียวใตถุนสูงรอยละ 56.7 ท้ังกอนและหลัง 

การไดรับ 

2. ราวบันไดกลุมศึกษากอนไดรับโปรแกรมสวนใหญอาศัยอยูบานท่ีมีราวบันไดท้ัง 2 ขางรอยละ 47.8  

สวนหลังการไดรับโปรแกรมกลุมศึกษาไดมกีารปรับปรุงราวบันไดท่ีมีราวท้ัง 2 ขาง รอยละ 50.7 สําหรับกลุมควบคุม

หลังการไดรับโปรแกรมไมมกีารเปลี่ยนแปลงของสภาพบาน 

3. ธรณีประตู/พื้นตางระดับกลุมศึกษาและกลุมควบคุมกอนไดรับโปรแกรมสวนใหญอาศัยอยูบานท่ีมีธรณี

ประตู/พื้นตางระดับรอยละ 70.4, 61.2 ตามลําดับและไมมธีรณปีระตูและพื้นตางระดับรอยละ 29.9, 38.8 ตามลําดับ

สวนหลังการไดรับโปรแกรมกลุมศึกษาและกลุมควบคุมไมมกีารเปลี่ยนแปลงของสภาพบาน 

4. ลักษณะพื้นบานกลุมศึกษาและกลุมควบคุมกอนไดรับโปรแกรมสวนใหญอาศัยอยูบานท่ีมลัีกษณะพื้นบาน

เปนพื้นไมรอยละ 73.1 และรอยละ 44.8 ตามลําดับสําหรับหลังการไดรับโปรแกรมกลุมศึกษาและกลุมควบคุมไมมี

การเปลี่ยนแปลงของสภาพบาน 

5. การจัดวางของ/เฟอรนิเจอรภายในบานกลุมศึกษาและกลุมควบคุมกอนไดรับโปรแกรมสวนใหญอาศัยอยู

บานท่ีมีการจัดวางของ/เฟอรนิเจอรภายในบาน เปนระเบียบเรียบรอย รอยละ 76.1, 94.0 ตามลําดับไมเปนระเบียบ

เรียบรอยรอยละ 23.9, 6.0 ตามลําดับ สําหรับหลังไดรับโปรแกรมมีการจัดวางของ/เฟอรนิเจอรภายในบาน 

เปนระเบียบเรียบรอย รอยละ 91.0 สวนกลุมควบคุมไมมกีารเปลี่ยนแปลงของสภาพบาน 

6. แสงสวางภายในบาน กลุมศึกษากอนไดรับโปรแกรมสวนใหญอาศัยอยูบานท่ีมีแสงสวางภายในบาน 

เพียงพอและมองเห็นชัดเจน รอยละ 80.6 ไมเพียงพอไมชัดเจนรอยละ 19.4 ตามลําดับสําหรับหลังไดรับโปรแกรม

กลุมศึกษาไดมกีารปรับปรุงสภาพบานใหมแีสงสวางเพยีงพอรอยละ 100 

7. หองนํ้า/บริเวณท่ีต้ัง กลุมศึกษากอนไดรับโปรแกรมสวนใหญอาศัยอยูบานท่ีมีหองนํ้าอยูภายในบาน 

รอยละ 74.6 และหองนํ้าอยูภายนอกบาน รอยละ 25.4 ตามลําดับ สําหรับหลังการไดรับโปรแกรมกลุมศึกษาและ

ควบคุมไมมกีารเปลี่ยนแปลงของสภาพบาน 

8. ลักษณะโถสวม กลุมศึกษากอนไดรับโปรแกรมสวนใหญอาศัยอยูบาน ท่ีมีลักษณะโถสวมเปนแบบ 

ชักโครก รอยละ 67.2 สําหรับหลังการไดรับโปรแกรมกลุมศึกษาท่ีมลัีกษณะโถสวมเปนแบบชักโครก รอยละ 86.6  

9. ราวจับในหองนํ้ากลุมศึกษากอนไดรับโปรแกรมสวนใหญอาศัยอยูบานท่ีไมมีราวจับในหองนํ้า รอยละ 

91.0 หลังการไดรับโปรแกรมกลุมศึกษาไดมีการปรับปรุงใหมีราวจับในหองนํ้าเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 83.6 กลุมควบคุม 

ไมมกีารเปลี่ยนแปลงของสภาพบาน 

10. ลักษณะบริเวณรอบ ๆ บาน กลุมศึกษากอนไดรับโปรแกรมสวนใหญอาศัยอยูบานท่ีมีลักษณะรอบ ๆ 

บานเปนพื้นซีเมนต รอยละ 52.2 พื้นกระเบ้ือง รอยละ 22.4 พื้นดินรอยละ 17.9 และพื้นไมรอยละ 17.9 ตามลําดับ

สําหรับหลังการไดรับโปรแกรมกลุมศึกษาไมมกีารเปลี่ยนแปลงของสภาพบาน 

การเปรยีบเทยีบประวัตกิารหกลม (ในรอบ 12 สัปดาห) กอนและหลังการไดรับโปรแกรมสุขศกึษา 

 1. กลุมศึกษาหลังการไดรับโปรแกรมมปีระวัติการหกลม ลดลงจากกอนการไดรับโปรแกรมสถานท่ีในการหก

ลม กลุมศึกษาหลังการไดรับโปรแกรมสวนใหญหกลมภายนอกบาน รอยละ 100 ชวงเวลา หกลมในชวงเวลากลางคืน 
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รอยละ 57.1 ชวงกลางวันรอยละ 42.9 สาเหตุ การหกลมกลุมศึกษาหลังการไดรับโปรแกรมสวนใหญมาจากลื่นลม

รอยละ 28.6 และกลุมศึกษาท่ีไมมปีระวัติการหกลมรอยละ 89.6 ซึ่งเพิ่มมากขึ้นจากกอนไดรับโปรแกรม 

 2. กลุมควบคุมหลังการไดรับโปรแกรมมีประวัติการหกลม รอยละ 37.3 ซึ่งไมมีการเปลี่ยนแปลง สถานท่ี 

ในการหกลม กลุมศึกษาสวนใหญหกลมภายในบานรอยละ 20.9 ชวงเวลา กลางคืนรอยละ 19.4 สาเหตุการหกลมมา

จากการลื่นลมรอยละ 14.9 และกลุมศึกษาท่ีไมมปีระวัติการหกลมรอยละ 62.7 ซึ่งไมมกีารเปลี่ยนแปลงของขอมูล 

การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความรู และพฤติกรรม กอนและหลัง

การศึกษาในกลุมศึกษาและกลุมควบคุมกอนและหลังการใหโปรแกรมสุขศึกษา จากผลการวิจัย (ตาราง 2)

พบวา 

 1. การวเิคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนความรู กลุมศึกษากอนและหลังการใหโปรแกรม

สุขศึกษามีคะแนนเฉลี่ยกอน (8.72 ± 1.991) และหลัง (10.51 ± 1.636) แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

(t = -5.903, p-value < 0.01) สําหรับกลุมควบคุม กอน (8.82 ± 1.996) และหลัง (9.24 ± 1.615) การใหโปรแกรม

สุขศึกษามคีะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการไดรับโปรแกรมสุขศึกษาไมแตกตางกัน (t = -1.553, p-value < 0.125) 

 2. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยพฤติกรรมการปองกันการหกลมในผูสูงอายุ ในกลุม

ศึกษา กอนและหลังการใหโปรแกรมสุขศึกษามคีาเฉลี่ยพฤติกรรมกอน (68.75 ± 12.601) และหลัง (80.06 ± 9.283) 

การไดรับโปรแกรมสุขศึกษาแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (p-value < 0.001) กลุมควบคุมกอนและ

หลังการใหโปรแกรมสุขศึกษามีคะแนนเฉลี่ยกอน (66.04 ± 10.330) และหลัง (67.91 ± 9.818) การไดรับโปรแกรม

สุขศึกษาแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถติิ 0.05 
 

ตาราง 1 ผลการเปรยีบเทยีบคาเฉลี่ยคะแนนความรู และพฤติกรรมกอนและหลังการศกึษา ในกลุมศกึษา 

            (n = 67) และกลุมควบคุม (n = 67) 

หัวขอ 
X� + S.D. 

Mean 

difference t p-value 

Pre- test Post - test  

ความรู  กลุมศึกษา a 8.72 ± 1.991 10.51 ± 1.636 -1.791 -5.903 <0.001** 

กลุมควบคุม a 8.82 ± 1.996    9.24 ± 1.615 -.418 -1.553 0.125 

พฤตกิรรม กลุมศึกษาb 68.75 ± 12.601 80.06 ± 9.283 -11.612 -7.893 <0.001** 

กลุมควบคุมb 66.04 ± 10.330 67.91 ± 9.818 -1.866 -2.478 0.016* 
 

หมายเหตุ: a คอื คะแนนเฉลี่ยของความรูของกลุมศึกษาแตกตางกันและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน, 

   b คอื คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมของกลุมศึกษาและกลุมควบคุมแตกตางกัน,*p-value < 0.05, **p-value < 0.01 
 

สรุปผลการศึกษา 

 ประวัติการหกลม (ในรอบ 12 สัปดาห) หลังการไดรับโปรแกรมสุขศกึษา 

 จากการวิจัยพบวา ภายหลังการศึกษา กลุมศึกษาหลังการไดรับโปรแกรมมีประวัติการหกลมในรอบ  

12 สัปดาห มจีํานวน 7 คน คดิเปนรอยละ 19.4 ซึ่งลดลงจากกอนการไดรับโปรแกรมท่ีมีจํานวน 28 คนคิดเปนรอยละ 

41.8 สถานท่ีในการหกลม กลุมศึกษาหลังการไดรับโปรแกรมสวนใหญหกลมภายนอกบานรอยละ รอยละ 100

ชวงเวลาหกลมในชวงเวลากลางคืนรอยละ 57.1 ชวงกลางวันรอยละ 42.9 ชวงสาเหตุการหกลมกลุมศึกษาหลังการ
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ไดรับโปรแกรมสวนใหญมาจากลื่นลม รอยละ 28.6 รองลงมาแขนขาออนแรง รอยละ 14.3 วิงเวียนเปนลม รอยละ 

42.3 ลมแบบไมรูตัว รอยละ 14.3 และกลุมศึกษาท่ีไมมีประวัติการหกลมรอยละ 89.6 ซึ่งเพิ่มมากขึ้นจากกอนไดรับ

โปรแกรม (ดังตาราง1) สามารถอธิบายไดวาโปรแกรมการปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลมในบริเวณบานสําหรับ

ผูสูงอายุ สามารถทําใหกลุมศึกษาพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองและความคาดหวังในผลการปองกัน

อุบัติเหตุพลัดตกหกลม ซึ่งผูวิจัยไดใชวิธีการอภิปรายกลุมในเร่ืองการปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลม การปรับปรุง

สิ่งแวดลอมใหปลอดภัย การสาธิตและการสาธิตกลับจากผูสูงอายุในการการเปลี่ยนอิริยาบถ การแชรประสบการณ

การพลัดตกหกลมในอดตี และการแจกคูมอืการปองกันการพลัดตกหกลม ซึ่งกจิกรรมเหลาน้ีทําใหผูสูงอายุมีการรับรู

ความสามารถของตนเองและความคาดหวังในผลการปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลมไดดีขึ้นลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

ได 

 การปรับปรุงสภาพแวดลอมในบรเิวณบานหลังไดรับโปรแกรมสุขศกึษา 

ราวบันได หลังการไดรับโปรแกรมกลุมศึกษาไดมกีารปรับปรุงราวบันไดท่ีมรีาวท้ัง 2 ขาง รอยละ 50.7 มีราว

บันไดอยางนอย 1 ขาง รอยละ 22.4 สวนไมมีราวบันไดรอยละ 0 การจัดวางของ/เฟอรนิเจอรภายในบานหลังไดรับ

โปรแกรมมกีารจัดวางของ/เฟอรนิเจอรภายในบาน เปนระเบียบเรียบรอย รอยละ 91 ไมเปนระเบียบเรียบรอยรอยละ 

9 แสงสวางภายในบานหลังไดรับโปรแกรมกลุมศึกษาไดมีการปรับปรุงสภาพบานใหมีแสงสวางเพียงพอรอยละ 100

ลักษณะโถสวมหลังการไดรับโปรแกรมกลุมศึกษาท่ีมีลักษณะโถสวมเปนแบบชักโครก รอยละ 86.6 และลักษณะ 

โถสวมเปนแบบสวมน่ังยอง ๆ รอยละ 13.4 ราวจับในหองนํ้าหลังการไดรับโปรแกรมกลุมศึกษาไดมีการปรับปรุงใหมี

ราวจับในหองนํ้าเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 83.6 จากผลการวจิัยสามารถอภปิรายไดวา กลุมศึกษาเกิดการปรับพฤติกรรมใน

การปรับปรุงสภาพแวดลอม เนื่องจากเกิดการรับรูท่ีถูกตอง ในเร่ืองการปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหปลอดภัยวาเปนสิ่ง

สําคัญสําหรับผูสูงอายุ สําหรับผูสูงอายุท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพบานจากผลการวิจัยในคร้ังน้ี จะเห็นไดวา 

การปรับปรุงสภาพแวดลอมในบริเวณบานของผูสูงอายุไมสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําของผูวิจัยไดท้ังหมด พบวา

ปญหาอุปสรรคท่ีสําคัญคือมีขอจํากัดในเร่ืองคาใชจาย จึงไมสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําของผูวิจัยไดซึ่งสอดคลอง

กับกรองจติ วาทีสาธกจิ (2543) ไดกลาววา “มนัีกวชิาการมากมายใหคําแนะนําในการปองกันอุบัติเหตุการหกลมดาน

ปจจัยภายนอก โดยการจัดสภาพแวดลอมรอบบานใหปลอดภัย แตในความจริงผูสูงอายุทําไดหรือไม เพราะการ

ปรับปรุงตองมคีาใชจายซึ่งมักจะตรงขามกับรายไดของผูสูงอายุ” 

และสอดคลองกับงานวิจัยของนารีรัตน จิตรมนตรี  และคณะ (2541) ไดศึกษาสภาพแวดลอมภายในบาน 

ท่ีเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุหกลมในผูสูงอายุ โดยศึกษาในกลุมผูสูงอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป ในชมรมผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร 9 แหง จํานวน 417 คน พบวา ผูสูงอายุมีโรคประจําตัวรอยละ 84.2 โดยเปนโรคขอและกระดูก 

รอยละ 37.6 รองลงมาคอื โรคความดันโลหติสูง รอยละ 23.5 มปีญหาจติใจรอยละ 46.5 มีปญหาการทรงตัวรอยละ 

44.6 กลุมตัวอยางเกิดอุบัติเหตุหกลมรอยละ 54.9 โดยพบวาการหกลมเกิดขึ้นขณะเดินในบาน ขณะเขาออกหองน้ํา

และตกบันได รอยละ 21.3 และ 7.4 ตามลําดับ สวนอาการหกลมบอยท่ีสุดคือ ขาออนแรง สะดุด และมึนงง เวียน

ศีรษะรอยละ 15.3 11.6 และ 8.3 ตามลําดับสภาแวดลอมในบานท่ีเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุหกลม พบวา ลักษณะ

ขัน้บันไดและแสงสวางบริเวณบันได การจัดวางของเคร่ืองใชในหองนํ้ามีความสัมพันธกับการหกลมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติท่ีิระดับ 0.05 

ความรูในการปองกันอุบัตเิหตุพลัดตกหกลมภายในบานสําหรับผูสูงอายุ 

ระดับความรูกอนการใหโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ พลัดตกหกลมในบริเวณบาน

ของผูสูงอายุพบวา ความรูของกลุมศึกษาและกลุมควบคุมสวนใหญอยูในระดับตํ่า หลังการใหโปรแกรมปรับเปลี่ยน
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พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลมในบริเวณบานของผูสูงอายุพบวาความรูของกลุมศึกษาและกลุมควบคุม

อยูในระดับสูงขึ้นสวนใหญอยูในระดับปานกลาง การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของความรู การปองกัน

อุบัติเหตุพลัดตกหกลมในบริเวณบานของผูสูงอายุ ในกลุมศึกษา พบวา ความรูกอนและหลังการใหโปรแกรมมีความ

แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 ( t =-5.903, P-value < 0.01) และในกลุมควบคุม พบวา คะแนน

เฉลี่ยกอนและหลังการใหโปรแกรมไมมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (t = 1.553, p-value 

= 0.125) การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของความรูกอนและหลังการไดรับโปรแกรม ของกลุมศึกษาและ

กลุมควบคุม พบวา กอนการไดรับโปรแกรม กลุมศึกษาและกลุมควบคุม พบวา ความรู ไมมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (t = 0.346, p-value = 0.730) และหลังการไดรับโปรแกรม พบวา กลุมศึกษาและ

กลุมควบคุม มีความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (t = -4.255, p-value < 0.01) ซึ่ง

สอดคลองกับวลัยภรณอารีรักษ (2554) ท่ีศึกษาผลของโปรแกรมการสงเสริมพฤติกรรมการปองกัน การหกลม ตอ

การรับรู ความสามารถตนเองความคาดหวังผลดจีากการปฏิบัติและพฤติกรรมการปองกันการหกลมของผูสูงอายุท่ีมี

ความเสี่ยงตอการหกลมในชุมชนกลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุท่ีมคีวามเสี่ยงตอการหกลมท่ีอาศัยอยูในชุมชน อําเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี การวเิคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความรู การปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลมใน

บริเวณบานของผูสูงอายุ กอนและหลังการไดรับโปรแกรม พบวา ในกลุมศึกษา พบวา คะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการ

ใหความรูมคีวามแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 และในกลุมควบคุม พบวา คะแนนเฉลี่ยกอนและ

หลังการใหความรูไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การวิเคราะหเปรียบเทียบความ

แตกตางของคะแนนเฉลี่ยความรู การปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลมในบริเวณบานของผูสูงอายุ กอนและหลังการ

ไดรับโปรแกรมของกลุมศึกษาและกลุมควบคุม พบวา กอนการไดรับโปรแกรม กลุมศึกษาและกลุมควบคุมมีระดับ

คะแนนความรูไมมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และหลังการไดรับโปรแกรม พบวา กลุม

ศึกษาและกลุมควบคุมมรีะดับคะแนนความรูแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 

และสอดคลองกับกมลทิพย ภูมศิรี (2547) ไดศึกษา การวิจัยกึ่งทดลองเพื่อศึกษาผลของระบบการพยาบาล

แบบสนับสนุนและใหความรูตอการดูแลตนเองเพื่อปองกันการหกลมของผูสูงอายุ กลุมตัวอยางเปนสมาชิกของชมรม

ผูสูงอายุ สระพังทอง จังหวัดสกลนคร เลอืกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงจํานวน 40 รายแบงเปนกลุมทดลองและ

กลุมควบคุมกลุมละ 20 ราย กลุมทดลองจะไดรับระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและใหความรูจากผูวิจัยและไดรับ

การสนับสนุนจากชมรมผูสูงอายุ สวนกลุมควบคุมจะไดรับการสนับสนุนจากชมรมผูสูงอายุตามปกติ ผลการศึกษา

พบวา คะแนนการดูแลตนเองเพื่อปองกันการหกลมของผูสูงอายุกลุมทดลองหลังไดรับระบบการพยาบาลแบบ

สนับสนุนและใหความรูสูงกวากอนไดรับระบบพยาบาลแบบสนับสนุนและใหความรูอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ (p-value 

< 0.001) คะแนนการดูแลตนเองเพื่อปองกันการหกลมของผูสูงอายุกลุมทดลองหลังจากไดรับระบบการพยาบาลแบบ

สนับสนุนและใหความรูสูงกวากลุมควบคุมอยางมนัียสําคัญท่ีระดับ (p-value < 0.001) 

พฤติกรรมการปฏบิัติตัวในการปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลมภายในบานสําหรับผูสูงอายุ  

ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลมภายในบานสําหรับผูสูงอายุ กอนการให

โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พบวา พฤติกรรมของกลุมศึกษาและกลุมควบคุมสวนใหญ อยูในระดับปานกลาง 

หลังการใหโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลมในบริเวณบานของผูสูงอายุ พบวา 

พฤติกรรมของกลุมศึกษาอยูในระดับสูงขึ้น และกลุมควบคุมอยูในระดับปานกลาง การวิเคราะหเปรียบเทียบความ

แตกตางของพฤติกรรม การปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลมในบริเวณบานของผูสูงอายุ ในกลุมศึกษา พบวา 

พฤติกรรมกอนและหลังการใหโปรแกรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (t = -7.893, 
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p-value < 0.01) และในกลุมควบคุม พบวา พฤติกรรมกอนและหลังการใหโปรแกรมมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (t = -2.478, p-value = 0.016) การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของ

พฤติกรรม พบวา กอนการไดรับโปรแกรม กลุมศึกษาและกลุมควบคุม พบวา พฤติกรรมไมมคีวามแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (t = -1.223, p-value = 0.226) และหลังการไดรับโปรแกรม พบวา กลุมศึกษาและ

กลุมควบคุม มีความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (t = -7.960, p-value < 0.01) ซึ่ง

สอดคลองกับศินาท แขนอก (2553) ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปองกันการหกลมแบบสหปจจัยใน

ผูสูงอายุท่ีมารับบริการคลินิกผูสูงอายุกลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุท่ีเขารับการบริการในคลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมาระหวางเดือนธันวาคม 2552 ถึงกุมภาพันธ 2553 จํานวน 60 คน จาก

การตรวจสอบสัดสวนของกลุมตัวอยางในดานเพศ อายุ ภาวะสุขภาพ และสิ่งแวดลอม พบวา ไมมีความแตกตางกัน

ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยกลุมทดลองไดรับโปรแกรมการปองกันการหกลมแบบสหปจจัยในผูสูงอายุ

ประกอบดวย การใหความรู เกี่ยวกับสาเหตุ/ปจจัยเสี่ยง อันตราย/ผลกระทบ และการปองกันการหกลมในผูสูงอายุ

การออกกําลังกายแบบไทเกก (Tai Chi) การปรับปรุงสิ่งแวดลอม และการใหคําปรึกษาแนะนําการใชยา โดยการ

บรรยายประกอบสื่อวดีทัิศนและแจกคูมอืการปองกันการหกลมในผูสูงอายุ พรอมท้ังสาธิตการออกกําลังกายแบบไท

เกก (Tai Chi) ประกอบสื่อวีดิทัศน สวนกลุมควบคุมไดรับการสงเสริมสุขภาพตามปกติของคลินิกผูสูงอายุ เก็บ

รวบรวมขอมูลกอนและ หลังการทดลอง เปนระยะเวลา 12 สัปดาห ผลการวิจัย พบวาคาเฉลี่ยคะแนนความรู

พฤติกรรมการปองกันการหกลม และการทรงตัวในผูสูงอายุกอนกับหลังการทดลอง มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติิ ท่ีระดับ 0.05 และพบวาคาเฉลี่ยคะแนนความรู พฤติกรรมการปองกันการหกลม และการทรงตัว

ในผูสูงอายุระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สําหรับ

อุบัติการณการหกลมในผูสูงอายุ ภายหลังการทดลอง พบวา กลุมทดลองไมพบอุบัติการณ การหกลมในผูสูงอายุสวน

กลุมควบคุมพบอุบัติการณการหกลมในผูสูงอายุรอยละ 10 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการเพิ่มระยะเวลาท่ีใชศึกษาและติดตามผลการปฏิบัติตัวต้ังแต 6 เดือนขึ้นไป เพื่อติดตาม 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีแทจริงและย่ังยนื 

 2. ควรทําการศึกษาโดยใหครอบครัวและญาติเขามามีสวนรวมในการศึกษาวิจัย เนื่องจากการปองกัน 

การพลัดตกหกลมในผูสูงอายุสวนหน่ึงตองอาศัยครอบครัวและญาติเขามามีบทบาทสําคัญในการดูแลชวยเหลือ

สนับสนุน เพื่อใหการปองกันประสบความสําเร็จย่ิงขึ้น 

 3. ควรทําการศึกษารวมกันในทีมสหสาขาวิชาชีพ เนื่องจากการหกลมในผูสูงอายุสวนใหญเกิดจากหลาย

ปจจัยรวมกัน และควรทํางานประสานกันท้ังในสวนของโรงพยาบาลและชุมชน เพื่อใหเกดิประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาคนควาดวยตนเองในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ ซึ่งผูวิจัย

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.รัตนา ทรัพยบําเรอ อาจารยท่ีปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิท่ีใหคําแนะนํา ตลอดจนผูตอบ

แบบสอบถามทุกทาน ท่ีไดมสีวนชวยใหงานวจิัยน้ีสําเร็จไดดวยด ี 
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ปจจัยทํานายการปฏบิติังานตามบทบาทหนาท่ี ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน ตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร 

The prognosis factors in duty working of public health volunteers at 

Naphunsubdistrict, Wangchin district, Phrae Province 

ราเชนทร จีกัน9

1* และ ประจวบ แหลมหลัก2 

Rachain Jeegun1* and PrachuabLamluk2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาปจจัยทํานายการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานตําบลนาพูน อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร โดยทําการศึกษาจากกลุมประชากรจํานวน 200 คน 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ยของคะแนน (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณแบบขัน้ตอน (stepwise multiple regression analysis) 

ผลการศึกษาพบวา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 69 มีอายุระหวาง 

41-50 ป รอยละ 44.5 ความสัมพันธภาพในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานอยูในระดับมากท่ีสุดคิด

เปนรอยละ 72.50 คุณลักษณะความเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานอยูในระดับมาก คดิเปนรอยละ 60.50 

การเสริมพลังอํานาจในการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 51.00 

ความพึงพอใจในงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 51.00 และศึกษา

ขอมูลดานการปฏบัิติงานตามบทบาทหนาท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อยูในระดับมาก คดิเปนรอยละ 

47.50 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) พบวา ปจจัยท่ีสามารถ

ทํานายการการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลนาพูน อําเภอวังช้ิน 

จังหวัดแพร ไดแก การเสริมพลังอํานาจในงาน (p-value = 0.017) กับคุณลักษณะการเปนอาสาสมัคร (p-value = 

0.008) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถทํานายการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลนาพูน อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร ไดรอยละ 11.6  
 

คําสําคัญ: ปจจัยทํานายการทํางานตามบทบาทหนาท่ี  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
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Abstract  

This study aimed to examine prognosis factors on duty working of public health volunteers in 

Naphunsubdistrict, Wangchin district, Phrae province. The study population consisted of 200 public health 

volunteers in Naphunsubdistrict. Data were collected by using questionnaires and analyzed by using frequency, 

percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression. 

The study found that the majority of village health volunteers were as followed ; 69 percentswere 

female, 44.5 percent were 41-50 years old, 72.5 percent were at the most level of fellowship in community 

health volunteers in the village, 60.50 percent were at high level of attribution in village health volunteer. 51.00 

percent were at high level of power in the work of village health volunteers. 51.00 percent were at high level of 

the job satisfaction and 47.50 percent were at high level of the information on implementation of the roles of 

village health volunteers. The stepwise multiple regression analysis showed that factors predicted the 

performance of the duty working of public health volunteers at Naphun district, Wangchinsubdistrict, Phrae 

province were Empowerment in (p-value = 0.017) with feature subjects (p-value = 0.008), a significant level 

of .05, that predicted the performance of the duty working of public health volunteers at Naphunsubdistrict, 

Wangchinsubdistrict, Phrae province at 11.6 percent.  
 

Keywords: prognosis factor, duty working, public health volunteer 
 

บทนํา 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เปนกลุมประชาชนในหมูบานท่ีผานการอบรมจากเจาหนาท่ี

สาธารณสุข และไดรับการแตงต้ังใหเปนผูชวยเหลือเจาหนาท่ีสาธารณสุขในดานการปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ 

(อาลีมินทร เศรษฐพงศ, 2552) เปนกลุมบุคคลท่ีมีประวัติศาสตรรวมสมัยกับเจาหนาท่ีสาธารณสุขมาตลอด 2 

ทศวรรษ เปนประชาชนในหมูบานหรือชุมชนท่ีอาสาเสียสละเวลา หยาดเหงื่อแรงกาย และทุนทรัพย มาชวยดูแล

สุขภาพของประชาชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานไดดําเนินการในฐานะท่ีเปนผูทําการเปลี่ยนแปลงดาน

สุขภาพ  ในระดับชุมชน และระดับหมูบานมกีจิกรรมตาง ๆ มากมาย ท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 

ไดดําเนินการรวมกับประชาชนท้ังในดานโภชนาการ โดยรวมดําเนินงานคัดกรองเพื่อลดภาวะเด็กขาดสารอาหาร ดาน

การใหภูมคิุมกันโรค โดยรวมรณรงคการปองกันโรคโปลโิอในเด็ก ดานการสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม ทําใหประชาชน

เห็นอันตรายของโรคทองรวง ดานการจัดหายาท่ีจําเปนในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ทําใหประชาชนมียา

ท่ีจําเปนไวใชในครอบครัวและชุมชน ไดดานอนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัวดูแลแมและเด็กในชุมชน 

โดยการใหคําแนะนําและประสานไปยังเจาหนาท่ีสาธารณสุข การช่ังนํ้าหนักเด็กเพื่อทําใหเด็กทารกมีสุขภาพดี เปนตน

และมบีทบาทสําคัญในการพัฒนางานหมูบานจัดการสุขภาพ ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เปนท้ัง

เปาหมายการพัฒนาและเปนตัวกลางนําการพัฒนาไปสูประชาชน ซึ่งเจาหนาท่ีไมสามารถเขาถึงไดอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จึงเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญเปนอยางย่ิงในการทํางานในชุมชน การพัฒนา

หมูบานใหย่ังยืนและการท่ีจะทํางานใหประสบความสําเร็จไดน้ันปจจัยสําคัญก็คือ การมีสวนรวมของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) (เพ็ญศรี เปลี่ยนขํา, 2542) ดังน้ันจงึมกีารพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.) เพื่อใหรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและตอเนื่องของงานระบบสุขภาพท่ีกําลังเกิดขึ้น โดยมี
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วัตถุประสงค เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีบรรลุตามตัวช้ีวัดของกระทรวงสาธารณสุขและสามารถดูแลสุขภาพ

ของตนเองและชุมชน เกิดการดําเนินกิจกรรม การดําเนินงานในหมูบานจัดการสุขภาพโดยอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.) และภาคเีครือขายดานสุขภาพในชุมชน เจาหนาท่ีสาธารณสุของคกรปกครองสวนทองถิ่นและ

องคกรเอกชนเปนเพียงผูสนับสนุน ซึ่งการปฏิบัติหนาท่ีตามศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

(อสม.)  น้ันตองอาศัยปจจัยในดานตาง ๆ รวมถึงแรงจูงใจในการแสดงบทบาทหรือปจจัยอื่นท่ีมีผลตอพฤติกรรมใน

การดําเนินงานในหมูบานจัดการสุขภาพ หรืออาจกลาวไดวาการดําเนินงานในหมูบานจัดการสุขภาพ เพื่อใหเกิดความ

ตอเนื่องและย่ังยืนน้ันตองอาศัยศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เปนสําคัญรวมท้ังสราง

แกนนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ตองชวยกันปลุกระดมใหประชาชนหัน

มามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของชุมชน รับผิดชอบดูแลสุขภาพตนเองไมใหเจ็บปวย เพื่อจะไดมีโอกาสในการ

ทํางานไดตามปกติ 

การทํางานของ อสม. ในพื้นท่ีจังหวัดแพรน้ันทํางานตามบริบทพื้นท่ี ท้ังทางดานภูมิประเทศ เศรษฐกิจ 

ภายใตกรอบงานสาธารณสุขท้ังงานสงเสริม ปองกัน ฟนฟู อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จัดการ

สุขภาพแบบองครวม ภายใตตัวช้ีวัด คือ การทํารายงานการปฏิบัติงานสงทุกเดือนโดยมีคาปวยการเปนขวัญกําลังใจ 

แนนอนวา เมื่อมคีาขวัญกําลังใจขึ้นมาจะตองมกีารเปรียบเทียบการทํางานเกิดขึ้น ทํามาก กับทํานอย หรือทําเลยก็ได

คาขวัญกําลังใจเทากัน สงผลใหกระทบตอระบบ งานสาธารณสุขมูลฐานเกดิปญหาไมปฏบัิติงานแตมรีายงานสง ทําให

ขอมูลท่ีรายงานกับการปฏบัิติงานจริงไมตรงกัน และต้ังแตป 2552 เปนตนมามอีาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

(อสม.) ในอําเภอวังช้ินลาออก 256 คน เปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในเขตตําบลนาพูน 43 คน 

(ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, 2558)  

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน ตําบลนาพูน อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร นําความรูท่ีไดไปเปนขอมูลพื้นฐานในการแกไขปรับปรุงและ

สงเสริมสนับสนุน ประเมนิผลการปฏิบัติงานในดานการดําเนินงานในหมูบาน ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

และสามารถนําไปเปนแนวทางในการประยุกตใชกับอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อพัฒนาสังคมใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

ตอไป 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

วัสดุอุปกรณ 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามแบบแบบสํารวจรายการ (CheckList) และเติมขอความใน

ชองวาง ผูวิจัยไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ วัตถุประสงคของการวิจัย และกรอบแนวคิดในการ

วจิัย แลวออกแบบเคร่ืองมอื ดังน้ี 

สวนที่ 1 แบบสอบถามดานขอมูลท่ัวไปของอาสาสมัครสาธารณสุประจําหมูบาน เปนแบบสอบถามขอมูล

พื้นฐาน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ประสบการณเปนอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน 

สวนที่ 2 แบบสอบถามสัมพันธภาพในชุมชน จํานวน 8 ขอ 

สวนที่ 3 แบบสอบถามคุณลักษณะความเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 15 ขอ 
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สวนที่ 4 แบบสอบถามการเสริมพลังอํานาจในการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 

15 ขอ 

สวนที่ 5 แบบสอบถามความพงึพอใจในงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 10 ขอ 

สวนที่ 6 แบบสอบถามการปฏบัิติงานตามบทบาทหนาท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 

20 ขอ 

 วธิกีารศกึษา 

ประชากร การศึกษาคร้ังน้ีทําการศึกษาจากประชากรท้ังหมดคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

ตําบลนาพูน อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพรจํานวน 200 คน  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวจิัยดําเนินการขอเอกสารรับรองโครงการวจิัยในมนุษย จากคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับวจิัยในมนุษย 

มหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อเปนการพทัิกษสทิธ์ิกลุมประชากร เมื่อไดรับการพจิารณาและรับรองแลวผูวจิัยจงึดําเนินการ

ตามขัน้ตอนการวจิัยดังน้ี 

 1. ผูศึกษาขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา ขอความรวมมือเก็บรวบรวมขอมูลไปยังสาธารณสุขอําเภอวัง

ช้ิน ในการตอบแบบสอบถาม 

 2. ผูศึกษานําแบบสอบถามเก็บขอมูลจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในชวงประชุมประจําเดือน

ของแตละหมูบานดวยตนเองตามวันและเวลาท่ีนัดไว 

 3. ผูศึกษาแนะนําตัวพรอมช้ีแจงวัตถุประสงคการมาเก็บขอมูลรวมถงึการพทัิกสทิธ์ิในการเก็บขอมูลคร้ังน้ี ใน

การตอบแบบสอบถามอาสาสมัครสาธารณสุขจะเปนอิสระตอกัน ตอบแบบสอบถามดวยตนเอง หากมีขอสงสัยให

ถามผูศึกษาโดยตรงไมถามหรือปรึกษากันเอง 

4. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความสมบูรณ นํามาวเิคราะหตอไป 

 การวเิคราะหขอมูล 

 วเิคราะหขอมูล และแปรผลขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยมีการกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 

0.05 และใชสถติิในการศึกษา 2 รูปแบบ ไดแก 

 สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics)ประกอบดวย 

 1. วเิคราะหขอมูลท่ัวไปของประชากร โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. วิเคราะหการเสริมพลังอํานาจในการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน คุณลักษณะ 

ความเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน การปฏบัิติงานตามบทบาทหนาท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน ความพึงพอใจในงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน โดยใชสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย

ของคะแนน (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สถติเิชงิอนุมาน (Analytical Statistics) 

ใชสถิติ วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) เพื่อวิเคราะหหา

ทํานายการปฏบัิติงานตามบทบาทหนาท่ีของอาสาสมัคร 
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ผลการศึกษา 

ขอมูลทั่วไป 

กลุมตัวอยาง จํานวน 200 คน สวนใหญเปนเพศหญงิ รอยละ 69 รองลงมาเปนเพศชาย รอยละ 31 มีอายุ

ระหวาง 41-50 ป มีมากท่ีสุดรอยละ 44.5 รองลงมาอายุ 51-60 ป รอยละ 34.5 สถานะภาพสมรสรอยละ 84.0 

รองลงมาคือโสด รอยละ 6 ระดับการศึกษาสูงสุดอยูในระดับประถมศึกษา รอยละ 55.5 รองลงมาคือ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 22.0 กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 78.0 รับจาง รอยละ 

19.0 คาขาย รอยละ 3.0 รายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท รอยละ 43.0 รองลงมาคือ 5,001–10,000 บาท 

รอยละ 36.5 ระยะเวลาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขฯ 6–10 ป รอยละ 28.5 รองลงมาคือ 11–15 ป รอยละ 24.0

บทบาทหนาท่ีในชุมชนนอกเหนอืจากการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขฯไมมีบทบาทในชุมชนรอยละ 75.0 รองลงมาคือ

คณะกรรมการกองทุนหมูบาน กลุมบทบาทสตรีประจําหมูบาน รอยละ 9.5 

ขอมูลดานสัมพันธภาพในชุมชน 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญมีระดับสัมพันธภาพในชุมชนอยูในระดับมากท่ีสุดคิดเปน

รอยละ 72.50 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.02 ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก ขอท่ี 7 คนในชุมชน

ใหความรวมมือเปนอยางดีในการทํากิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข เชน การคัดกรองความเสี่ยงเบาหวาน  

ความดัน เปนตนและขอท่ี 8 คนในชุมชนใหความสนใจในงานสาธารณสุข เชน การเฝาระวังการระบาดของโรค

ไขเลอืดออก การใสสารกําจัดลูกนํ้ายุงลาย โดยมคีาเฉลี่ยเทากับ 4.45 และ 4.47 ตามลําดับ ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 การวเิคราะหหาสัมพันธภาพในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลนาพูน 

อําเภอวังชิน้ จังหวัดแพร (n = 200) 

ขอคําถาม Mean S.D. ระดับสัมพนัธภาพ 

7. คนในชุมชนใหความรวมมอืเปนอยางดใีนการทํากจิกรรมของ

อาสาสมัครสาธารณสุข เชน การคัดกรองความเสี่ยงเบาหวาน 

ความดัน เปนตน 

4.45 0.59 มากท่ีสุด 

8. คนในชุมชนใหความสนใจในงานสาธารณสุข เชน การเฝาระวัง

การระบาดของโรคไขเลอืดออก การใสสารกาํจัดลูกนํ้ายุงลาย 

4.47 0.56 มากท่ีสุด 

  

 ขอมูลดานคุณลักษณะความเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญมรีะดับคุณลักษณะความเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน อยูในระดับมาก คดิเปนรอยละ 60.50 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 7.65 ประเด็นท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับ

แรก ไดแก ขอท่ี 2 ทานเปนผูมีความซื่อสัตยและขอท่ี 4 ทานเปนผูท่ีมีความต้ังใจทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็ม

ความสามารถ โดยมคีาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และ 4.21 ตามลําดับ ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 การวิเคราะหหาคุณลักษณะความเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น 

จังหวัดแพร (n = 200) 

ขอคําถาม Mean S.D. ระดับคุณลักษณะ 

 2. ทานเปนผูมคีวามซื่อสัตย 4.22 0.66 มาก 

4. ทานเปนผูท่ีมคีวามต้ังใจทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็ม

ความสามารถ 
4.21 0.63 มาก 

 

ขอมูลดานการเสรมิพลังอํานาจในการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญมีระดับการเสริมพลังอํานาจในการทํางานอยูในระดับมาก 

คดิเปนรอยละ 51.00 ประเด็นท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก ขอท่ี 4 บุคคลในครอบครัวของทานสนับสนุนทาน

ใหเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานและขอท่ี 5 เจาหนาท่ีสาธารณสุขชวยช้ีแนะแนวทางการปฏิบัติงานของ

ทานใหสําเร็จ โดยมคีาเฉลี่ยเทากับ 4.38 และ 4.37 ตามลําดับ ดังตาราง 3 
 

ตาราง 3 การวเิคราะหหาการเสรมิพลังอํานาจในการทาํงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

ตําบลนาพูน อําเภอวงัชิ้น จังหวดัแพร (n = 200) 

ขอคําถาม Mean S.D. ระดับคุณลักษณะ 

4. บุคคลในครอบครัวของทานสนับสนุนทานใหเปนอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน 
4.38 0.55 มาก 

5. เจาหนาท่ีสาธารณสุขชวยช้ีแนะแนวทางการปฏบัิติงานของ

ทานใหสําเร็จ 
4.37 0.53 มาก 

 

ขอมูลดานความพงึพอใจในงานของอาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมูบาน 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญมีระดับความพึงพอใจในงานของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบานอยูในระดับมาก คดิเปนรอยละ 51.00 ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก ขอท่ี 1 ทานพอใจ 

ท่ีจะปฏิบัติงานเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน แมวาจะตองเสียเวลาในการทํามาหากินและขอท่ี 2 ทาน

พอใจ เมื่อทานทํางานท่ีไดรับมอบหมายไดสําเร็จ โดยมคีาเฉลี่ยเทากับ 4.39 และ 4.32 ตามลําดับ ดังตาราง 4 
 

ตาราง 4 การวเิคราะหหาความพงึพอใจในงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลนาพูน 

อําเภอวังชิน้ จังหวัดแพร (n = 200) 

ขอคําถาม Mean S.D. ระดับคุณลักษณะ 

1. ทานพอใจท่ีจะปฏบัิติงานเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน แมวาจะตองเสยีเวลาในการทํามาหากนิ 
4.39 0.61 มาก 

 2. ทานพอใจเมื่อทานทํางานท่ีไดรับมอบหมายไดสําเร็จ 4.32 0.56 มาก 
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ตาราง 5 จํานวนและรอยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จําแนกตามระดบัการปฏบัิตงิานตาม

บทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (n = 200) 

การปฏบิัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน 
จํานวน รอยละ 

ระดับนอย 15 7.50 

ระดับปานกลาง 49 24.50 

ระดับมาก 95 47.50 

ระดับมากท่ีสุด 41 20.50 

รวม 200 100 
 

หมายเหตุ: x  = 53.75, S.D. = 13.39 
  

 

จากตาราง 5 แสดงผลการศึกษาจํานวนและรอยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จําแนกตาม

ระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน พบวา อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบานสวนใหญ มีระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อยูใน

ระดับมาก คิดเปนรอยละ 47.50 รองลงมามีระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบานในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 24.50 ในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 20.50 และในระดับนอย  

คิดเปนรอยละ 7.50 คาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

เทากับ 53.75 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 13.39 

ผลการวิเคราะหปจจัยทํานายการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน 

การวเิคราะหปจจัยทํานายการปฏบัิติงานตามบทบาทหนาท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบล

นาพูน อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร ดําเนินการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression 

analysis) ผลการวเิคราะหดังตาราง 6 
 

ตาราง 6 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน ปจจัยทํานายการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที ่

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร 

ตัวแปรทีไ่ดรับการคดัเลอืก B Std. Error Beta F P 

การเสริมพลังอํานาจในงาน 0.467 0.194 0.191 2.404 0.017* 

คุณลักษณะการเปนอาสาสมัคร 0.371 0.139 0.212 2.675 0.008* 

R Square=0.125          Adjusted R Square= 0.116          Std. Error of the Estimate=12.596 
 

หมายเหตุ: *มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 
 

จากตาราง 6 พบวา ตัวแปรอิสระท่ีไดรับการคัดเลือกไดแก ตัวแปรการเสริมพลังอํานาจในงานกับ

คุณลักษณะการเปนอาสาสมัคร มผีลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

ตําบลนาพูน อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคาอํานาจการทํานายการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลนาพูน อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร 
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(Adjusted R Square) = 0.116 แสดงวา ปจจัยดานการเสริมพลังอํานาจในงานกับคุณลักษณะการเปนอาสาสมัคร

สามารถทํานายการปฏบัิติงานตามบทบาทหนาท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลนาพูน อําเภอวังช้ิน 

จังหวัดแพร ไดรอยละ 11.6 

จากผลการวิเคราะห สามารถเขียนสมการทํานายการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานตําบลนาพูน อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร ไดดังน้ี 

จากสมการ  Y = a1X1 + a2X2 + a3X3 + a4X4 + a5X5 + a6X6 + a7X7 + a8X8 + a9X9 + a10X10 

             + a11X11 + a12X12 +C 

C = คาคงท่ี 

X1 = เพศ 

X2 = อายุ 

X3 = สถานะภาพสมรส 

X4 = ระดับการศึกษา 

X5 = อาชีพ 

X6 = รายไดตอเดอืน  

X7 = ระยะเวลาการเปนอาสาสมัคร 

X8 = บทบาทนอกเหนือจากการเปนอสม. 

X9 = สัมพันธภาพในชุมชน  

X10 = คุณลักษณะความเปนอาสาสมัคร 

X11 = การเสริมพลังอํานาจในงาน 

X12 = ความพึ่งพอใจในงาน 

Y = การปฏบัิติงานตามบทบาทหนาท่ี 

แทนคาในสมการ 

  Y = (0.371) (X10) + (0.467) (X11) 
 

จากสมาการอธบิายไดวา 

 1. ถาตัวแปรดานคุณลักษณะความเปนอาสาสมัคร มีคะแนนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน จะทําใหคะแนนการ

ปฏบัิติงาน ตามบทบาทหนาท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลนาพูนอําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร เพิ่มขึ้น 

0.371 คะแนน โดยตัวแปรอื่นมคีาคงท่ี 

2. ถาตัวแปรดานการเสริมพลังอํานาจในงาน มคีะแนนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน จะทําใหคะแนนการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลนาพูน อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร เพิ่มขึ้น 0.467 คะแนน 

โดยตัวแปรอื่นมคีาคงท่ี 
 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญมีระดับสัมพันธภาพในชุมชนอยู

ในระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 72.50 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.02 แสดงวาคนในชุมชนใหความรวมมือเปน

อยางดใีนการทํากจิกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข เชน การคัดกรองความเสี่ยงเบาหวาน ความดัน เปนตน และคน

ในชุมชนใหความสนใจในงานสาธารณสุข เชน การเฝาระวังการระบาดของโรคไขเลือดออก การใสสารกําจัดลูกนํ้า
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ยุงลาย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวนิดา วีระกุล และนัตถะวุฒิ ภิรมยไทย (2546) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ

ความสําเร็จของการทําหนาท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานพบวาปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด ไดแก ปจจัยดาน

ประชาชน และคุณสมบัติของประชาชนท่ีสําคัญ ไดแก การมสีวนรวม 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญมรีะดับคุณลักษณะความเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบานอยูในระดับมาก คดิเปนรอยละ 60.50 รองลงมามีระดับคุณลักษณะความเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบานในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.50 และมีระดับคุณลักษณะความเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบานอยูในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 5.00 คาเฉลี่ยคุณลักษณะความเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบานเทากับ 58.20 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 7.65 แสดงวาอาสาสมัครเปนผูมีความซื่อสัตย และมีความต้ังใจ

ทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของทัศพร ชูศักดิ์ (2554) พบวาตัวแปรท่ี

มีอิทธิพลทางออมตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแกการเสริมสรางพลังอํานาจใน

งานสัมพันธภาพในชุมชน คุณลักษณะความเปนอาสาสมัครและลักษณะงาน  

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญมีระดับการเสริมพลังอํานาจในการทํางานของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานอยูในระดับมาก คดิเปนรอยละ 51.00 รองลงมามีระดับการเสริมพลังอํานาจในการทํางาน

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 49.00 คาเฉลี่ยการเสริมพลังอํานาจใน

การทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเทากับ 61.99 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 5.46 แสดงวา

บุคคลในครอบครัวของทานสนับสนุนทานใหเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และเจาหนาท่ีสาธารณสุขชวย

ช้ีแนะแนวทางการปฏิบัติงานของทานใหสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับวินัย แกวพรหม (2553) ศึกษาความคาดหวังตอ

บทบาท และการปฏิบัติงานจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในงานสาธารณสุขมูลฐาน ตามทัศนะของ

ประชาชนในตําบลโพธ์ิไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พบวาเจาหนาท่ีสาธารณสุข และผูนําชุมชน 

สวนใหญมคีวามคาดหวังตอบทบาทของ อสม. ในงานสาธารณสุขมูลฐานในภาพรวมและรายดานยอยอยูในระดับมาก 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญมีระดับความพึงพอใจในงานของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบานอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 51.00 รองลงมามีระดับความพึงพอใจในงานของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.50 คาเฉลี่ยความพึงพอใจในงานของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานเทากับ 41.29 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 4.58 ซึ่งสอดคลองกับทรงสวัสดิ์ ราศี (2539) 

ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธรณสุข อําเภอบึงบูรณ จังหวัดศรีสะเกษ 

พบวา อาสาสมัครสาธารณสุขมคีวามพงึพอใจในการปฏบัิติงานตามบทบาทหนาท่ีของอาสาสมัครอยูในระดับสูง 

ตัวแปรอิสระท่ีไดรับการคัดเลือกไดแก ตัวแปรการเสริมพลังอํานาจในงานกับคุณลักษณะการเปน

อาสาสมัคร มีผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลนาพูน อําเภอ

วังช้ิน จังหวัดแพร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคาอํานาจการทํานายการปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลนาพูน อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร (Adjusted R Square) = 0.116

แสดงวา ปจจัยดานการเสริมพลังอํานาจในงานกับคุณลักษณะการเปนอาสาสมัครสามารถทํานายการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลนาพูน อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร ไดรอยละ 11.6 

ซึ่งสอดคลองกับอมรมิตร มงคลเคหา (2552) ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในเขตพื้นท่ีเทศบาลบานนิเวศน อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ดานการ

ยอมรับนับถอื ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานการดําเนินงานดานสาธารณสุข มีความสัมพันธกับแรงจูงใจใน

เชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และการศึกษาของไพเราะ ไตรติลานันท (2534) พบวา แรงจูงใจดาน
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การไดรับการยอมรับนับถือความสําเร็จของงานและความรับผิดชอบมีความสัมพันธกับปริมาณและคุณภาพงาน

สุขาภิบาลของเจาหนาท่ีสาธารณสุขในสถานีอนามัยจังหวัดฉะเชิงเทรา และผลการศึกษาน้ีไดสนับสนุนการศึกษาของ

ทัศพร ชูศักดิ์(2554) พบวา ตัวแปรท่ีมอิีทธิพลทางออมตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ไดแก การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน สัมพันธภาพในชุมชน คุณลักษณะความเปนอาสาสมัครและลักษณะงาน 

ขอเสนอแนะ  

1. สัมพันธภาพในชุมชนอยูในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากชุมชนรับรูไดจากการปฏิบัติงานอาสาสมัคร

สาธารณสุข เชน การสํารวจลูกนํ้ายุงลาย พรอมใสสารเคมีกําจัดลูกนํ้ายุงลาย การคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน 

ความดัน เปนตน ทําใหชุมชนขาดความกระตือรือรนในการแกไขปญหาดวยตนเอง รอแตอาสาสมัครสาธารณสุขเปน

ผูดําเนินการให  ทําใหชุมชนไมสามารถแกไขปญหาดวยชุมชนเองได ดังน้ันตัวอาสาสมัครสาธารณสุขตองเปน

แบบอยางและชักชวนใหชุมชนจัดการกับปญหาสุขภาพดวยชุมชนเองโดยมอีาสาสมัครสาธารณสุขเปนพี่เลี้ยง 

2. การเสริมพลังอํานาจในการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ควรจัดหลักสูตรเสริมสราง

ความรูใหแกอาสาสมัครสาธารณสุข สามารถถายทอดความรูแกชุมชนได สนับสนุนดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ 

ใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อใชในการดําเนินการแกไขปญหาสุขภาพในชุมชน เสริมสรางใหชุมชนเขมแข็ง ชุมชน

แกไขปญหาสุขภาพดวยชุมชนเองโดยมอีาสาสมัครสาธารณสุขเปนพี่เลี้ยง คอยแนะนําใหคําปรึกษา 

3. คุณลักษณะการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ควรมีการจัดหลักสูตรในการกระตุน

คุณลักษณะการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เพื่อใหการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีเปนไปอยางมี

ประสทิธิภาพ 
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คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีไดกรุณาใหแนวคิดและคําแนะนํา ตลอดจนการชวยตรวจสอบและแกไขให

การศึกษาคร้ังน้ีมคีวามสมบูรณ ผูศึกษาขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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วัฒนอาจารยประจําคณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา และดร.อนุกุล มโนทน อาจารยประจําคณะแพทยศาสตร 

มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีใหความอนุเคราะหตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอืในการวจิัยคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณนายประเสริฐ พริบไหว ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแมแปง นายอุทัย 

อินตะสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาพูน และนายนพดล เสนากุล ผูอํานวยการโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลบานวังลกึ ในการใหความความอนุเคราะหผูวจิัยลงเก็บขอมูลการวจิัย 
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ปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบรกิารการแพทยฉุกเฉิน ของประชาชน

เขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชยีงราย 

Factors relating with people’s behavior towards using emergency medical 

service among people in Wiangchai District, Chiangrai Province 

แพรวไพรรนิทร จันตะขัติ10

1* และ อนุกูล มะโนทน2 

Preawpairin Chantakad1* and Anukool Manotoon2 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช

บริการการแพทยฉุกเฉิน ของประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมใชบริการการแพทยฉุกเฉิน ของประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยางท่ีใชใน

การศึกษา จํานวนท้ังหมด 440 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามท่ีผานการทดสอบคุณภาพอยูใน

เกณฑท่ียอมรับได สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก สถติิเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถติิเชิงวเิคราะห โดยใชสถติิ Chi-square test ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนเพศหญงิ รอยละ 57.95 อายุสวนใหญอยูในชวง 30-49 ป รอยละ 34.31 มสีถานภาพสมรสเปนสวนใหญ รอยละ

56.36 การศึกษาสวนใหญจบการศึกษาระดับปฐมศึกษา รอยละ 48.40 สวนใหญประกอบอาชีพลูกจาง รอยละ

38.63 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญมากกวา 8,000 บาท และทราบการประชาสัมพันธเกี่ยวกับระบบการแพทย

ฉุกเฉินจากบุคลากรสาธารณสุขเปนสวนใหญ รอยละ 70.68 มีความรูอยูในระดับสูง รอยละ 79.77 มีการรับรู

เกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินอยูในระดับสูง รอยละ 73.86 ทัศนคติตอการบริการการแพทยฉุกเฉิน ในระดับปานกลาง 

รอยละ 60.90 มกีารเขาถงึบริการการแพทยฉุกเฉิน ในระดับสูง รอยละ 74.31 มีรถยนตสวนตัวท่ีเอื้อตอการเดินทาง

ไปยังสถานพยาบาล รอยละ 62.95 และไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมตอการบริการการแพทยฉุกเฉินในระดับปาน

กลาง รอยละ 50.20 มีพฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉินในระดับปานกลาง รอยละ 81.13 สวนปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก ความรู

เกี่ยวกับ การเจ็บปวยฉุกเฉนิ การรับรูระบบบริการการแพทยฉุกเฉนิ การเขาถงึบริการการแพทยฉุกเฉนิ 
 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉนิ 
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Abstract  

This descriptive research aimed to examine using emergency medical services in Wiangchai District, 

Chiangrai Province and behaviors factors relating to the people’ utilization behaviors of Emergency Medical 

Service System in Wiangchai District, Chiangrai Province. The samples consisted of 440 people in Wiangchai 

District, Chiangrai Province. The research instruments were questionnaires, developed by the researchers, which 

have been taken quality test and accepted. Data were analyzed by using descriptive statistic, frequency 

distribution, percentage, mean, standard deviation and Chi-square test. The research findings showed that more 

than half of samples 57.95% were female. The average ages were between 30-49 years 34.31%. Likely half 

56.36% were married and about 48.40% had completed elementary school. While, a few number 38.63% 

were employees. Almost haft 40% of the participants had average income over 8,000 Baht/month. Other than 

that, a large number 70.68% have had public relations about The Emergency Medical Service System from 

public health support officers. Also, about 79.77% had high education and about 73.86% had highly awareness 

on The Emergency Medical Service System. About 60.90% had average attitude, and about 74.31% had mostly 

accessibility to The Emergency Medical Service System.There were fair numbers of respondents 62.95% had 

their own cars that likely comfort them to drive to medical service center. Meanwhile On the other hand, there 

were moderate grade of social supports to The Emergency Medical Service System about 50.20%, about 

81.13% had Emergency Medical Service System utilization behaviors in medium level. Regarding the related 

factors of Emergency Medical Service utilization behaviors, that had statistical significance level at 0.05 included: 

Knowledge about emergency sickness, perception about Emergency Medical Service System, accessibility of 

Emergency Medical Service System. 
 

Keywords: using emergency medical services behaviors 
 

บทนํา 

ในยุคโลกาภิวัฒน เทคโนโลยีมคีวามเจริญกาวหนาพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงในดาน

ตาง ๆ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกจิ ดานสังคม ดานคมนาคม และดานสาธารณสุข เทคโนโลยีทางดานคมนาคม มีความ

เจริญกาวหนา เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการเดินทาง ความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนจึงมีจํานวนท่ี

เพิ่มขึ้นทุกวัน (อนัญญา ปญญามนี, 2552) การเกิดอุบัติเหตุดังกลาว ทําใหเกิดความพิการและเสียชีวิตตามมา 

นอกจากน้ีในดานเศรษฐกิจ ท่ีมีความเจริญรุงเร่ือง คานิยมสูง สงผลตอสังคมการแขงขันในการทํางาน ประชาชนให

ความสําคัญกับงานและเงนิเปนสวนใหญ เวลาในการดูแลสุขภาพตนเองจงึนอยลง ทําใหเกิดผลกระทบตอรางกายเกิด

โรคเร้ือรังตาง (สุชาติ และคณะ, 2556)  

จังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดท่ีไดตอบรับนโยบายพัฒนาการบริการการแพทยฉุกเฉิน โดยมีสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเปนศูนยกลางในการดําเนินการโดยเร่ิมกอต้ังในป พ.ศ. 2547 ออกปฏิบัติการแยกเปน

หนวยบริการระดับสูง Advanced life support หนวยบริการระดับพื้นฐาน Basic life support และหนวยบริการระดับ

เบ้ืองตน Frist responder (สํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน, 2558) ในการปฏิบัติงาน พบวาประชาชนยังไม

รูจักระบบบริการการแพทยฉุกเฉนิเนื่องจากยังขาดการประชาสัมพันธ และพบวา ผูปวยท่ีมภีาวะฉุกเฉนิท่ีมารับบริการ
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ในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สวนใหญแลวมารับบริการ โดยมีญาติและพลเมืองดีนําสงโรงพยาบาล ขาดการ

ชวยเหลือเบ้ืองตนจากบุคลากรทางการแพทยฉุกเฉิน ทําใหผูปวยฉุกเฉินบางรายไดรับการรักษาชา หรือไดรับการ

ชวยเหลือท่ีไมถูกวธีิสงผลตออัตราการเสยีชีวติและเกดิความพกิาร 

 ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน และตระหนักถึงปญหาท่ีพบในพื้นท่ี

ใหบริการเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาระบบการใหบริการการแพทยฉุกเฉินจึงสนใจท่ีจะศึกษา พฤติกรรมการใช

บริการการแพทยฉุกเฉิน และปจจัยตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมท่ีจะใชบริการการแพทยฉุกเฉิน เพื่อท่ีจะ

สามารถนําผลการวจิัย มาพัฒนาระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน และแกไขปญหาใหมีความครอบคลุม ประชาชน

สามารถใชบริการการแพทยฉุกเฉนิไดมากขึ้น และอาจสงผลใหอัตราการเสยีชีวติ และความพกิารลดลง 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉนิ ของประชาชนในเขตอําเภอเวยีงชัย จังหวัดเชียงราย 

 2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน ของประชาชนในเขต อําเภอ

เวยีงชัย จังหวัดเชียงราย 

วธิกีารศกึษา 

กรอบแนวคดิการวจัิย 
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ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

ปจจัยนํา 

- ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดอืน การประชาสัมพันธ

การแพทยฉุกเฉนิ 

- ความรูของประชาชนเกี่ยวกับการเจ็บปวยฉุกเฉนิ 

- การรับรูของประชาชนตอการบริการการแพทยฉุกเฉนิ 

- ทัศนคติของประชาชนตอการบริการการแพทยฉุกเฉนิ 

 

ปจจัยเอ้ือ 

- การเขาถงึระบบการบริการการแพทยฉุกเฉนิ 

- การมรีถยนตสวนตัวท่ีเอื้อตอการเดนิทางไปสถานพยาบาล

พยาบาล 

 

 ปจจัยเสรมิ 

- การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม 

 

พฤติกรรมการใชบรกิาร

การแพทยฉุกเฉนิ 

- ใชบริการบริการการแพทย

ฉุกเฉนิ 

- ไมใชบริการการแพทย

ฉุกเฉนิพทยฉุกเฉนิ 

- ใชบริการบริการการแพทย

ฉุกเฉนิ 

- ไมใชบริการการแพทยฉุกเฉนิ 
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ประชากรที่ใชในการศกึษา 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป ท่ีอาศัยอยูใน อําเภอเวียงชัย จังหวัด

เชียงราย จํานวน 38,314 คน  

ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane ไดกลุม

ตัวอยาง จํานวนท้ังหมด 440 คน 

การสุมกลุมตัวอยาง 

 สุมตัวอยาง โดยใชการสุมแบบหลายขัน้ตอน (Multistage random sampling) ดังน้ี 

 1. แบงจัดช้ัน (Stratified sampling) แบงกลุมตัวอยางจํานวน 6 ตําบล จากกลุมตัวอยางจํานวนท้ังหมด 

440 คน 

 2. สุมกลุมตัวอยางโดยการจับฉลากชนิดไมแทนท่ี (Sampling without replacement) กําหนดกลุมตัวอยาง 

1 คน ตอ 1 ครัวเรือน ตามสัดสวนของจํานวนครัวเรือนซึ่งหาพบวาครัวเรือนท่ีจับฉลากไดไมมีผูอยูอาศัย ในชวง

ระยะเวลาดังกลาว จะทําการจับฉลากใหม  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คอื แบบสอบถาม โดยใหกลุมตัวอยางตอบเองซึ่งแบงโครงสรางของ

แบบสอบถามออกเปน 5 สวน ดังน้ี 

 1. สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 8 ขอ  

 2. สวนท่ี 2 ขอมูลดานปจจัยนําไดแกความรูเกี่ยวกับการเจ็บปวยฉุกเฉิน การรับรูระบบบริการการแพทย

ฉุกเฉนิและ ทัศนคติระบบบริการการแพทยฉุกเฉนิ จํานวน 43 ขอ  

 3. สวนท่ี 3 ขอมูลดานปจจัยเอื้อ ประกอบดวย การเขาถึงการบริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 7 ขอ และ

การมรีถยนตสวนตัวท่ีเอื้อตอการเดนิทางไปยังสถานพยาบาล จํานวน 1 ขอ 

 4. สวนท่ี 4 ขอมูลดานปจจัยเสริม ไดแกการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม จํานวน 6 ขอ 

5. สวนท่ี 5 ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉนิ จํานวน 6 ขอ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ผูศึกษานําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นใหผูทรงคุณวุติ 3 ทาน พิจารณาความถูกตองเหมาะสมของภาษาและ

ความตรงของเนื้อหา นําแบบสอบถามมาปรับปรุงคําถามใหเหมาะสม ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ หลังจากน้ัน

ผูวิจัยนําแบบสอบถามท้ังหมดไปทดลองใช (Try out) กับประชากร ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางท่ีใชใน

การศึกษา จํานวน 30 คน ในอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และวิเคราะหคาความเช่ือม่ันโดยใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

แอลฟาของครอนบาค (cronbach alpha) ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามสวนท่ี 2 เทากับ 0.746 สวนท่ี 3 เทากับ 

0.739 สวนท่ี 4 เทากับ 0.811 และสวนท่ี 5 เทากับ 0.817 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวจิัยคร้ังน้ีเปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยผูวจิัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง และ

ขอความรวมมอืจาก อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานดําเนินการตามลําดับขัน้ตอนดังน้ี 

1. ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําหนังสือจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นท้ัง 6 ตําบล และผูวิจัยเขาพบนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อขอเก็บขอมูลกับกลุม
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ตัวอยาง และขอความรวมอืจากกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน เพื่อเปนผูชวยวจิัยในการเก็บแบบสอบถาม ช้ีแจง

รายละเอียดวัตถุประสงค และการดําเนินการศึกษาพรอมแบงหนาท่ีในการเก็บขอมูล และแจงวันในการเก็บรวบรวม

ขอมูล 

2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางช้ีแจงวัตถุประสงค ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ และวิธีการ

ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน เพื่อใหกลุมตัวอยางทราบและตอบแบบสอบถามดวย

ตนเอง  

3. ผูวจิัยนําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาตรวจสอบความถูกตอง ตรวจสอบความสมบูรณทุกฉบับทุกขอ 

บันทึกผลของขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอร และนําขอมูลไปวเิคราะหในขัน้ตอนตอไป 

การวเิคราะหขอมูล 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถติิเชิงวเิคราะห โดยใชสถติิ Chi-square test 

 

ผลการศึกษา 

1. ขอมูลสวนบุคคล 

เพศ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 57.95 อายุ สวนใหญมีอายุระหวาง 30-49 ป รอยละ 

34.31 สถานภาพสมรสพบวา ประชากรสวนใหญมีสถานภาพสมรสแลว รอยละ 56.36 ระดับการศึกษา พบวา 

ประชาชนสวนใหญมีระดับการศึกษาระดับปฐมศึกษา รอยละ 48.40 ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพลูกจาง 

จํานวน 170 คน รอยละ 38.63 มีรายไดเฉลี่ย/เดือน สวนใหญมีสูงกวา 8,000 บาท รอยละ 40 และประเภทของการ

ประชาสัมพันธการบริการการแพทยฉุกเฉิน สวนใหญทราบการประชาสัมพันธจากบุคลากรสาธารณสุข รอยละ 

70.63  

2. พฤติกรรมการใชบรกิารการแพทยฉุกเฉนิ ของประชาชนในเขตอําเภอเวยีงชัย จังหวัดเชยีงราย 
 

ตาราง 1 แสดงพฤติกรรมการใชบรกิารการแพทยฉุกเฉนิ ของประชาชนในเขตอําเภอเวยีงชัย จังหวดัเชยีงราย 

ระดับพฤติกรรมการใชบรกิารการแพทยฉุกเฉนิ จํานวน (คน) รอยละ 

พฤติกรรมการการแพทยฉุกเฉนิใชบริการระดับตํ่า 11 2.54 

พฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉนิระดับปานกลาง 357 81.10 

พฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉนิระดับสูง 72 16.42 

รวม 440 100.00 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา ประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย สวนใหญมีพฤติกรรมการใชบริการ

การแพยฉุกเฉินในระดับปานกลางจํานวน 357 คน คิดเปนรอยละ 81.1 รองลงมามีพฤติกรรมการใชบริการการแพย

ฉุกเฉินในระดับสูง จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 16.4 และมีพฤติกรรมการใชบริการการแพยฉุกเฉินในระดับตํ่า

จํานวน 11 คน คดิเปนรอยละ 2.5 
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3. ความสัมพันธระหวางขอมูลดานปจจัยนํา กับการพฤติกรรมการใชบรกิารการแพทยฉุกเฉนิ 
  

ความรูเก่ียวกับการเจ็บปวยฉุกเฉนิ 

ประชาชนในเขตอําเภอเวยีงชัย จังหวัดเชียงรายสวนใหญมคีวามรูอยูในระดับมาก (รอยละ 79.8)  
 

ตาราง 2 แสดงความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมการใชบรกิารการแพทยฉุกเฉนิ 

ระดับความรู 
พฤติกรรมการใชบรกิารการแพทยฉุกเฉนิ 

df 𝑥2 
p-

value เคยใชบรกิาร ไมเคยใชบรกิาร รวม 

ระดับตํ่า 9(2.04) 15(3.40) 24(5.5) 2 31.533 0.000 

ระดับปานกลาง 31(7.04) 34(7.72) 65(14.77)    

ระดับสูง 61(13.86) 290(65.90) 351(79.77)    

รวม 101(23) 290(65.90) 440(100)    

หมายเหตุ: **มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .001 
 

 จากตารางพบวาความรูเกี่ยวกับการเจ็บปวยฉุกเฉินมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการการแพทย

ฉุกเฉนิ ของประชาชนในเขตอําเภอเวยีงชัย จังหวัดเชียงราย อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.001 

 การรับรูระบบบรกิารการแพทยฉุกเฉนิ 

 ประชาชนสวนใหญในเขตอําเภอเวยีงชัย จังหวัดเชียงราย มีการรับรูเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินอยูในระดับสูง 

รอยละ 73.86  
 

ตาราง 3 แสดงความสัมพันธระหวางการรับรูระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกับพฤติกรรมการใชบริการ

การแพทยฉุกเฉนิ 

ระดับการรับรู 
พฤติกรรมการใชบรกิารการแพทยฉุกเฉนิ 

df 𝑥2 p-value 
เคยใชบรกิาร ไมเคยใชบรกิาร รวม 

ระดับตํ่า 3(0.68) 3(0.68) 6(1.36)  11.23 0.002 

ระดับปานกลาง 36(8.18) 73(16.54) 109(24.77)    

ระดับสูง 62(14.09) 263(59.77) 325(73.86)    

รวม 101(23) 399(77) 440(100)    

หมายเหตุ: **มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
 

จากตาราง พบวา การรับรูระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ

การแพทยฉุกเฉนิ ของประชาชนในเขตอําเภอเวยีงชัย จังหวัดเชียงราย อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 

ทัศนคติ 

 ประชาชนในเขตอําเภอเวยีงชัย จังหวัดเชียงราย สวนใหญมทัีศนคติตอการบริการการแพทยฉุกเฉิน ในระดับ

ปานกลาง รอยละ 60.90 เมื่อทดสอบหาความสัมพันธพบวาทัศนคติ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ

การแพทยฉุกเฉนิของประชาชนในเขตอําเภอเวยีงชัย จังหวัดเชียงราย อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 
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ปจจัยเอ้ือ 

 การเขาถงึการบรกิารการแพทยฉุกเฉนิ 

 ประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย สวนใหญ มีการเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน ในระดับสูง 

รอยละ 74.31  
 

ตาราง 4 แสดงความสัมพันธระหวางการเขาถึงการบริการการแพทยฉุกเฉินกับพฤติกรรมการใชบริการ

การแพทยฉุกเฉนิ 

ระดับการเขาถงึการ

บรกิารการแพทย

ฉุกเฉนิ 

พฤติกรรมการใชบรกิารการแพทยฉุกเฉนิ 

df 𝑥2 
p-

value 
เคยใชบรกิาร ไมเคยใชบรกิาร รวม 

ระดับปานกลาง 44(10) 69(15.68) 113(25.68) 1 21.96 0.000 

ระดับสูง 57(12.95) 270(61.36) 327(74.31)    

รวม 101(22.95) 339(77.04) 440(100)    

หมายเหตุ: **มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .001 
 

 จากตารางพบวา การเขาถึงการบริการการแพทยฉุกเฉิน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ

การแพทยฉุกเฉนิ ของประชาชนในเขตอําเภอเวยีงชัย จังหวัดเชียงราย อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.001 

ปจจัยเสรมิ 

 การไดรับแรงสนับสนนุทางสังคม  

ประชาชนในเขตอําเภอเวยีงชัย จังหวัดเชียงรายสวนใหญ มแีรงสนับสนุนทางสังคมตอการบริการการแพทย

ฉุกเฉนิในระดับปานกลาง รอยละ 50.2 เมื่อทดสอบหาความสัมพันธพบวา การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉนิ ของประชาชนในเขตอําเภอเวยีงชัย จังหวัดเชียงราย อยาง

มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 
 

สรุปผลการศึกษา 

พฤตกิรรมการใชบรกิารการแพทยฉุกเฉนิ 

 พบวาประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีพฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน รอยละ

22.95 ไมเคยใชบริการการแพทยฉุกเฉิน รอยละ 77.04 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของปยะวรรณ เพียรภายลุน 

(2554) ท่ีศึกษาความรู ทัศนคติ และความคาดหวังของประชาชนในพื้นท่ี ความรับผดิชอบของโรงพยาบาลสามโคกตอ

บริการการแพทยฉุกเฉนิ พบวากลุมตัวอยางมทัีศนคติระดับปานกลาง ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากประสบปญหาการรอ

คอยรถของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน ใชเวลานานเกินไป ผลการดําเนินงานท่ีผานมา ประสบปญหาการคอยรถ

ของหนวยบริการ ณ จุดเกิดเหตุใชเวลานานทําใหประชาชนมีทัศนคติเชิงลบ อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางไมรูจัก 

ระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน เขาใจวาการไปโรงพยาบาลดวยระบบการแพทยฉุกเฉิน ใหบริการชากวาการนํา

ผูปวยไปสงดวยตนเองท่ีสถานพยาบาล ทําใหโอกาสในการรอดชีวิตมีนอยลง และในบางรายท่ีเคยใชบริการอาจเกิด

ความไมประทับใจ ในการใหบริการของหนวยกูชีพ ท้ังในเร่ืองของการแตงกาย ทักษะการปฏบัิติงาน และมีการสื่อสาร

โดยการใชคําพูดท่ีไมดกีับผูปวย หรือญาติผูปวย  
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 ปจจัยที่มีผลกับพฤติกรรมการใชบรกิารการแพทยฉุกเฉนิ 

 ความรูเกี่ยวกับการเจ็บปวยฉุกเฉิน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน ของ

ประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 สอดคลองกับการศึกษา

ของปยะวรรณ เพียรภายลุน (2554) ท่ีศึกษาความรู ทัศนคติ และความคาดหวังของประชาชนในพื้นท่ี ความ

รับผิดชอบของโรงพยาบาลสามโคกตอบริการการแพทยฉุกเฉิน พบวาการประชาสัมพันธท่ีขาดการอธิบายความรู 

ความเขาใจอยางแทจริง ทําใหประชาชนทราบเฉพาะขอมูลดานเปาหมาย และการแจงเหตุเนื่องจากขาดการ

ประชาสัมพันธในสวนของความรู ขอมูลขาวสารท่ีไมชัดเจน ทําใหประชาชนไมเขาใจในการดําเนินงานของระบบการ

บริการการแพทยฉุกเฉนิ อธิบายไดวาผูท่ีมคีวามรูอยูในระดับสูงและระดับปานกลางมีการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน

มากกวาผูท่ีมคีวามรูอยูในระดับตํ่า ความรูท่ีแตกตางกันทําใหทราบโอกาสเสี่ยงตอภาวะฉุกเฉิน และความรุนแรงของ

การบาดเจ็บรวมถึงโอกาสรอดชีวติแตกตางกัน คนท่ีมีความรูเกี่ยวกับการเจ็บปวยฉุกเฉิน จะมีเขาใจวาหากไดรับการ

ปฐมพยาบาลเบ้ืองตนอยางมีประสิทธิภาพ และการมีบุคลากรจากทีมปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินดูแล ตลอดการ

นําสงกอนไปถงึสถานพยาบาล จะทําใหมโีอกาสการรอดชีวติมากย่ิงขึ้น 

 การรับรูระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉิน ของ

ประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งแตกตางกับศึกษาของนง

นุช บุญยัง และคณะ (2550) ท่ีศึกษาการรับรูและความคาดหวังของผูใหบริการและผูรับบริการ เกี่ยวกับระบบการ 

บริการการแพทยฉุกเฉนิใน จังหวัดนราธวาส พบวามกีารรับรูเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน รอยละ 51.7 กลุมผูใหบริการ

มีการรับรูในเร่ืองการแพทยฉุกเฉินอยางไมท่ัวถึง เนื่องจากระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน เปนบริการท่ีคอนขางใหม 

ในระบบการแพทยของไทย ซึ่งพึ่งเปดใหบริการมาไมนาน จึงมีการใชบริการการแพทยฉุกเฉินนอย อธิบายไดวา หาก

ประชาชนมกีารรับรูไดดใีนดานการปฏบัิติงาน ในแตละดานจากการประชาสัมพันธไดอยางท่ัวถึง ไมวาจะเปนดานการ

แจงเหตุผานหมายเลข 1669 ดานการออกปฏิบัติการของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน ดานการบริการในสถานท่ี

เกดิเหตุ และดานการลําเลยีงขนยายและการดูแลระหวางนําสง ประชาชนอาจทราบถึงโอกาสในการรอดชีวิต หากใช

บริการการแพทยฉุกเฉิน และทราบถึงผลเสียเมื่อตัดสินใจนําผูปวยหรือผูบาดเจ็บสงสถานพยาบาลเอง จึงมึการ

เรียกใชบริการจากหนวยบริการการแพทยฉุกเฉนิ  

 การเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการการแพทยฉุกเฉินของ

ประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 แตกตางกับการศึกษาของ 

สุภมิล แสนคําปน (2556) ท่ีศึกษาอุปสรรคในการใหบริการการแพทยฉุกเฉินสําหรับผูบาดเจ็บ โรงพยาบาลจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม พบวาการเขาถึงการบริการการแพทยฉุกเฉิน ยังไมมีความครอบคลุม เนื่องจากประชาชนสวนใหญ 

ยังไมเขาใจลักษณะการทํางานของระบบการใหบริการ ไมไดรับการช้ีแจงขอบเขตในการออกใหบริการประชาชนสวน

ใหญ จงึไมเรียกใชบริการการแพทยฉุกเฉนิ อธิบายไดวา ประชาชนท่ีสามารถเขาถงึระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน

ไดดหีรือระดับสูง ไดแก การมโีทรศัพทใชเพื่อเรียก 1669 เนื่องจากระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน สามารถเขาถึง

บริการไดท้ังชาวไทย และชาวตางชาติ ใชบริการไดอยางเทาเทียมกัน สามารถโทรเรียกเพื่อขอใชบริการไดตลอด 24 

ช่ัวโมง โดยไมเสียคาธรรมเนียมโทรศัพทและคาบริการเมื่อไดรับการชวยเหลือ และนําสงสถานพยาบาลจากทีม

ปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน อีกท้ังน้ีในปจจุบันองคการบริหารสวนทองถิ่น เขามามีบทบาทในระบบการบริการ

การแพทยฉุกเฉินมากขึ้น ในทุกตําบลจะมีหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับตน (First Responder) เพื่อเปนการ

กระจายการใหบริการไดอยางครอบคลุมทุกพื้นท่ีในแตละตําบล จึงทําใหประชนสามารถเขาถึงระบบการบริการ

การแพทยฉุกเฉนิ ไดอยางท่ัว 
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ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

เนื่องดวยการศึกษาคร้ังน้ี เปนการศึกษาเฉพาะปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤกรรมการใชบริการการแพทย

ฉุกเฉินของประชาชนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อใหไดผลสําหรับช้ีนํา

นโยบายและแนวทางในการปฏบัิติใหเกดิการพัฒนาการบริการการแพทยฉุกเฉนิ เชน 

1. ควรมีการศึกษาทัศนคติ และความคาดหวังของผูรับบริการการแพทยฉุกเฉิน โดยศึกษาเชิงลึกถึงปจจัย 

แตละดาน ท่ีมผีลตอการรอดชีวติของผูปวยฉุกเฉนิในระบบการบริการการแพทยฉุกเฉนิ 

2. ควรมกีารศึกษาอุปสรรคในการทํางานในระบบการบริการการแพทยฉุกเฉินขององคการท่ีมีสวนเกี่ยวของ 

โดยศึกษาเชิงลกึถงึปจจัยแตละดานเพื่อเปนโอกาสพัฒนาคุณภาพของการทํางานระบบการบริการการแพทยฉุกเฉนิ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดีเพราะไดรับความกรุณาและความชวยเหลืออยางดี

ยิ่งจาก ดร.อนุกูล มะโนทน อาจารยท่ีปรึกษาการศึกคนควาดวยตนเอง ท่ีไดกรุณาใหความรู คําปรึกษา ตลอดจน

ปรับปรุง และตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ตลลอดจนช้ีแนะแนวทางอันเปนประโยชนตอการศึกษาคนควา 

ดวยตนเองดวยความเอาใจใส พรอมท้ังใหกําลังใจ ติดตามความกาวหนาเพื่อใหเกิดความสมบูรณของเนื้อหา

สอดคลองและเปนไปตามวัตถุประสงค ต้ังแตเร่ิมตนจนการศึกษาคนควาดวยตนเองเสร็จสมบูรณ ผูศึกษาขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอการน้ี 

 ขอขอบคุณประชาชนอําเภอเวียงชัยทุกทาน ท่ีไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก และใหความ

รวมมือในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนเกี่ยวของในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี 

ท้ังน้ีเจาหนาท่ีแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ท่ีไดใหความชวยเหลือ เปนกําลังใจ 

ในการศึกษาจนการศึกษาคนควาดวยตนเองเสร็จสมบูรณ ตลอดจนเพื่อนทุกคนท่ีคอยใหกําลังใจ สนับสนุน 

เปนแรงผลักดันใหขาพเจามคีวามอดทนมานะพยายามจนสําเร็จการศึกษาในคร้ังน้ี 

คุณคาและประโยชนท่ีเกิดขึ้นจาการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ผูศึกษาขอมอบแด บิดา มารดาครู 

อาจารยทุกทานท่ีไดใหความรู อบรม ส่ังสอนขาพเจาในการศึกษาคร้ังน้ีรวมท้ังมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีไดประสิทธ์ิ

ประสาทปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติแกขาพเจา 
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ปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล ของนักเรยีน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา 

Factors associated with alcohol drinking behaviors among high school 

students in Chiangkham District, Phayao Province 

สุรยิา สะเภาคํา11

1* และ สมคิด จูหวา2 

Suriya Sapaokham1* and Somkid Juwa2 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดย

ทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 4-6 ทุกสายการเรียน ปการศึกษา 2558

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอเชียงคํา คือ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมและโรงเรียน 

ปยมิตรวิทยา จังหวัดพะเยา ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากตาราง

มาตรฐานของเครซี่และมอรแกนท่ีระดับความเช่ือม่ัน95% ใชวธีิการเลอืกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีสุมแบบแบงเปนช้ันภูมิ

ใชสัดสวนจําแนกแตละโรงเรียนตามสัดสวนประชากร โดยใชวิธีการสุมอยางงาย โดยสุมใหไดครบตามจํานวนกลุม

ตัวอยางรวมท้ังสิ้น 317 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ 

(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยของคะแนน (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และสถิติเชิงวิเคราะห(Analysis Statistic) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของกลุม

ตัวอยางโดยใชสถติิ (Chi-square test) 

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล รอยละ 63.72 โดยมีระดับการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล อยูในระดับปกติมากท่ีสุด รอยละ 46.69 สวนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก เพศ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน 

การเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเพื่อนสนิท การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของคนในครอบครัว การยอมรับการดื่มของ

ครอบครัว การเขาถงึเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล การโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและทัศนคติตอเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคร้ังน้ี ใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับบุคลากรทางสุขภาพเพื่อประกอบการกําหนดแนว

ทางการแกไขปญหาการดื่มเคร่ืองแอลกอฮอลของวัยรุนไดถูกตองเหมาะสมตอไป  
 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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Abstract  

The objectives of this study were to study alcohol drinking behaviors and factors associated with alcohol 

drinking behaviors among high school students in Chiangkham District, Phayao Province. The study on high 

school. In Chiang Kham District include Chiangkham wittayakhom School, Faikwang wittayakhom School and 

Piyamit wittaya School It determines the sample size was calculated from the table Kerjcie and Morkan 95% 

Confidence Level and simple random sampling. There were 317 patients selected randomly. Data were collected 

using questionnaires.The data were analyzed by using descriptive statistics, and Chi-Square Test. 

The study revealed that the samples were mostly used to drinking alcohol (63.72%) and drinking in 

normal level (46.69%). The factors had associated with alcohol drinking behaviors at statistically significant of 

0.05 level were gender, grade, income, friend alcohol drinking behaviors, family alcohol drinking behaviors, 

family adoption, alcohol advertising and attitude. 

Information obtained from this study will provide basic information for health professionals to develop 

guidelines.The problem of teenage drinking alcohol was must appropriate. 
 

Keywords: Alcohol drinking behaviors, High school students 
 

บทนํา 

การบริโภคแอลกอฮอลกอใหเกดิปญหาและผลกระทบตอท้ังตัวผูดื่มและคนรอบขางในครอบครัว ชุมชน และ

สังคม ผานการเปนพษิ การมนึเมา และการเสพติด ซึ่งกอใหเกิดปญหาไดโดยฉับพลันและแบบเร้ือรัง จากการสํารวจ

พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในป 2554 (ศูนยวิจัยปญหาสุรา สํานักงานนโยบายสุขภาพระหวาง

ประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, 2556) พบวา คนไทยอายุ 15 ปขึ้นไปเปนนักดื่มในปจจุบัน (Current drinker) หรือผูท่ี

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใน 12 เดอืน ท่ีผานมาจํานวน 16,992,017 คน หรือคิดเปนรอยละ 31.5 ของประชากรผูใหญ 

พบวาภาพรวมความชุกของ นักดื่มในชวง 10 ปท่ีผานมาน้ันคอนขางคงท่ี โดยมทิีศทางลดลงเล็กนอย คือ รอยละ 32.7 

เปนรอยละ 31.5 ในป 2554 ซึ่งลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.37 ตอป กลุมประชากรท่ีมีความชุกของนักดื่มสูงท่ีสุด คือ วัย

ผูใหญ (อายุ 25-59 ป) โดยดื่มใน 12 เดอืน ท่ีผานมารอยละ 37.3 รองลงมาคือกลุมเยาวชนผูท่ีอายุ 15-24 ป น้ันดื่ม

รอยละ 23.7 สําหรับวัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) ดื่มรอยละ 16.6 โดยประชากรชายดื่มมากกวาหญงิในทุกกลุมอายุ 

สําหรับจังหวัดพะเยา ความชุกของนักดื่มในประชากร อายุ 20 ปขึ้นไป รอยละ 56.4 และความชุกของนักดื่ม

ในประชากรวัยรุน อายุ 15-19 ป รอยละ 30.4 เปนจังหวัดท่ีมีความชุกนักดื่มในประชากรวัยรุนสูงสุด โดยมีสัดสวน

ของ นักดื่มท่ีดื่มแลวมีปญหารอยละ 0.7 และดัชนีคะแนนความเสี่ยงตอปญหาแอลกอฮอลของจังหวัดสูงท่ีสุด 0.766

ซึ่งคาใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดยเฉลี่ย (บาท/เดือน) 261 บาท (สํานักงานนโยบายสุขภาพระหวาง

ประเทศ, 2556) สวนอําเภอเชียงคํา จากการสํารวจของสรรพสามิตอําเภอเชียงคํา พบวา อําเภอเชียงคํามีราน

จําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนจํานวน 1,613 แหง วัยรุนมักจะมีการรวมกลุม สงผลใหวัยรุนสามารถเขาถึงสถาน

บันเทิงและรานจําหนายเหลาน้ันไดงาย เอื้อตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนเปนอยางมาก และบอยคร้ังท่ีมี

การเกดิอุบัตเิหตุจราจร  จากการขับขี่ขณะเมา 

วัตถุประสงคของการศึกษา คือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายอําเภอเชียงคํา จังหวัด
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พะเยา ดวยเหตุผลดังกลาว จึงทําใหผูศึกษาสนใจท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลของวัยรุนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ของโรงเรียนในเขต อําเภอเชียงคํา จังหวัด

พะเยา 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

ประชากรที่ใชในการศกึษา 

นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 4-6 ทุกสายการเรียน ปการศึกษา 2558 ในโรงเรียน

มัธยมศึกษาในอําเภอเชียงคํา คือ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมและโรงเรียนปยมิตรวิทยา 

จังหวัดพะเยา จํานวนท้ังสิ้น 1,768 คน 

 ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากตารางมาตรฐานของเครซี่ และ 

มอรแกน(Kerjcie and Morkan,1970 อางอิงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน95% โดยเปนกลุมตัวอยาง

จํานวน 317 คน 

 การสุมกลุมตัวอยาง 

 ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีสุมแบบแบงเปนช้ันภูมิใชสัดสวน (Proportional stratified random 

sampling) จําแนกแตละโรงเรียนเรียนตามสัดสวนประชากร โดยใชวธีิการสุมอยางงาย (simple random sampling) 

 ในแตละโรงเรียน คือ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมและโรงเรียนปยมิตรวิทยา โดยใชตาราง

เลขสุมใหไดครบตามจํานวนกลุมตัวอยางรวมท้ังสิ้น 317 คน 
 

วัสดุอุปกรณ 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คอื แบบสอบถาม โดยใหกลุมตัวอยางตอบเองซึ่งแบงโครงสรางของ

แบบสอบถามออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

 1. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 10 ขอ 

 2. ขอมูลปจจัยทางสังคม จํานวน 5 ขอ 

 3. แบบวัดทัศนคติตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จํานวน 20 ขอ 

 4. แบบวัดพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จํานวน 15 ขอ 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูศึกษานําหนังสือจากคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูอํานวยการโรงเรียนในเขตอําเภอเชียง

คํา จังหวัดพะเยา ท่ีผูศึกษาทําการศึกษา จํานวน 3 โรงเรียน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษา ขออนุญาต และขอ

ความรวมมอืในการทําการศึกษา 

 2. เมื่อไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการโรงเรียนแลว ผูศึกษาเขาพบอาจารยฝายกิจกรรมนักเรียนเพื่อแนะนํา

ตัว ช้ีแจงวัตถุประสงค ขอความรวมมือในการศึกษา และรวบรวมขอมูล รวมท้ังอธิบายถึงการยินยอมและการพิทักษ

สทิธ์ิของผูเขารวมการศึกษา รวมท้ังเลอืกเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บขอมูล 

 3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม ช้ีแจงวัตถุประสงค พรอมท้ังอธิบาย

การทําแบบสอบถามและใหนักเรียนตอบในหองเรียน โดยไมตองระบุช่ือ หรือท่ีอยู และรอรับแบบสอบถามคืนจาก

กลุมตัวอยางดวยตนเองทันทีเมื่อตอบแบบสอบถามเรียบรอย 
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 4. นําขอมูลท่ีไดตรวจสอบความถูกตองครบถวนของแบบสอบถาม บันทึกผลของขอมูลโดยใชโปรแกรม

คอมพวิเตอร โดยมรีหัสผานเขาถงึ 

ข้ันรวบรวมขอมูล 

 วเิคราะหขอมูล และแปรผลขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป ไดแก 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Description statistic) ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ยเลขคณติ (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) ในการอธิบายลักษณะ ขอมูลท่ัวไป ความรูสึก

มีคุณคาในตัวเอง การรับรูความสามารถของตนเองในการปฏิเสธเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทัศนคติในการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล และพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง 

2. สถิติเชิงวิเคราะห (Analysis Statistic) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

ของกลุมตัวอยางโดยใชสถติิ (Chi-square test) 
 

ผลการศึกษา 

ปจจัยสวนบุคคล 

 กลุมตัวอยางจํานวน 317 คน สวนใหญเปนเพศหญงิ รอยละ 52.05 อายุสวนใหญของกลุมตัวอยาง คอื 17 ป  

คดิเปนรอยละ 32.81 ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 เปนจํานวนใกลเคียงกัน รอยละ 42.27 34.7 และ 23.03 

ตามลําดับ รายรับตอเดอืนสวนใหญไดรับ 1,001–2,000 บาท รอยละ 38.49 สวนใหญอาศัยอยูกับบิดา-มารดา รอย

ละ 71.61 สถานภาพครอบครัวไดอาศัยอยูกับบิดา-มารดาอยูดวยกันมากท่ีสุด รอยละ 67.82 บิดาและมารดา

ประกอบอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุด รอยละ 33.44 รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน 5,001–10,000 บาท รอยละ 

32.18 รายไดสวนใหญพอมพีอกนิและเหลอืเก็บ รอยละ 78.86  

ปจจัยทางสังคม 

เพื่อนสนิทของกลุมตัวอยางมากกวาคร่ึงหน่ึงเคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พบวาเคยดื่ม รอยละ 73.5 มเีพียง 

รอยละ 26.5 ท่ีไมเคยดื่มเลย สวนคนในครอบครัวเคยดื่มแอลกอฮอล รอยละ 87.07 มีเพียง รอยละ 12.93 ท่ีไมเคย

ดื่ม บิดาและมารดาของกลุมตัวอยางไมยอมรับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล รอยละ 62.78 และยอมรับ รอยละ 

37.22 กลุมตัวอยางเคยเขาถึงสถานบันเทิงและรานจําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล รอยละ 41.64 และไมเคย รอยละ 

58.34 เห็นสื่อโฆษณาแลวอยากดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล รอยละ 20.05 ไมอยากดื่มมากถงึ รอยละ 79.5 

 ทัศนคตติอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

จากการสอบถามถงึทัศนคติตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง พบวา 

กลุมตัวอยางมทัีศนคติไมเห็นดวยอยางย่ิงมากท่ีสุด คือ การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล มักเปนคนท่ีไดรับการ

ยอมรับจากสังคม รอยละ 14.2 รองลงมา ไดแก นักเรียนท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลถูกมองวาเปนคนทันสมัยมีความ

เปนตัวของตัวเอง และ การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนการแสดงความเปนพวกเดยีวกัน รอยละ 13.56  

กลุมตัวอยางมทัีศนคติเห็นดวยอยางย่ิงมากท่ีสุด คอื ในเร่ืองของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ทําใหเกิดการ

ทะเลาะวิวาท รอยละ 53.63 รองลงมาไดแก ทําใหเกิดการทํารายรางกายกันในครอบครัว รอยละ 41.64 และ 

เปนการสิ้นเปลอืงเงนิโดยเปลาประโยชน รอยละ 39.43 
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ระดับทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง 

 จากการวเิคราะหทัศนคติตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีทัศนคติ

ปานกลางตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล มีมากท่ีสุด รอยละ 77.29 รองลงมาคือ ทัศนคติท่ีดี รอยละ 12.62 และ

ทัศนคติ ท่ีไมด ีรอยละ 10.09 

 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 กลุมตัวอยางสวนใหญเคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล รอยละ 63.72 ไมเคยดื่มเลย รอยละ 36.28 สวนใหญจะ

ดื่มคร้ังหรือสองคร้ังตอป รอยละ 32.81 รองลงมาคือ ดื่มคร้ังหรือสองคร้ังตอเดือน รอยละ 20.5 กลุมตัวอยางมีการ

ดื่มคร้ังสุดทายในชวงระหวาง 6 เดือนถึง 1 ป รอยละ 17.35 รองลงมาคือ ดื่มนานเกินกวา 1 ปมาแลว รอยละ 15.46 

และดื่มวันสุดสัปดาห รอยละ 4.42 พบวา กลุมตัวอยางเร่ิมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลคร้ังแรก เมื่ออายุ 14 หรือ 15 ป 

รอยละ 26.18รองลงมาดื่มเมื่อหลังอายุ 15 ป รอยละ 24.45 ชนิดของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีนิยมดื่มมากท่ีสุดคือ 

เบียร รอยละ 29.34 รองลงมาคอื เหลา รอยละ 19.87 สวนการไดมาของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลพบวามากกวาคร่ึงของ

กลุมตัวอยางคอื เพื่อนให รอยละ 37.85 และมเีพยีงเล็กนอยท่ีไดมาจากพอแมหรือญาติพี่นองให รอยละ 7.89 

 สําหรับเหตุผลท่ีเร่ิมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เพราะมีความประหมา กลุมใจ มีปญหาในใจ รอยละ 20.19 

รองลงมาคือ ตองการทําตามเพื่อน รอยละ 16.72 และพบวา เกือบ 1 ใน 4 รูสึกเศรา หงอยเหงา เดียวดาย รอยละ 

12.62  เวลาท่ีมักจะดื่มกวา 4 ใน 5 ของกลุมตัวอยาง มักจะดื่มตอนกลางคืน รอยละ 55.83 รองลงมาคือ ตอนบาย 

รอยละ 4.1  สวนเหตุผลสวนใหญในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลคร้ังแรกเนื่องจากตองการจะรูรสชาติ รอยละ 35.33 

รองลงมาคอื เพื่อนคะย้ันคะยอใหดื่ม รอยละ 11.04 

 การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในแตละคร้ังของกลุมตัวอยาง พบวา ดื่มจนกระท่ังเมา รอยละ 23.34 รองลงมา

ดื่ม 1 ดร้ิงค รอยละ 13.25 บุคคลท่ีมักจะดื่มดวยพบวาดื่มกับเพื่อนท่ีอายุไลเลี่ยกัน มากท่ีสุด รอยละ 43.53 รองลงมา

คอืกับเพื่อนท่ีอายุมากกวา รอยละ 6.94 

 จากการสอบถามวา เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใหผลอยางไรสวนใหญตอบวา รูสึกเมา รอยละ 26.13 รองลงมา

คือ รูสึกเมานิด ๆ รอยละ 17.67 สวนผลกระทบท่ีมีตอชีวิตมากกวาคร่ึงของกลุมตัวอยาง พบวา ไมมีผลกระทบเลย 

 รอยละ 41.01 รองลงมาคือ ทําใหไมสามารถจะพูดคุยกับคนอื่นไดรูเร่ืองและทําใหเกิดอุบัติเหตุ รอยละ 7.89 

ความรูสึกเกี่ยวกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสวนใหญตอบวาไมมีปญหาอะไรเลย รอยละ 27.13 รองลงมาคือ 

สามารถควบคุมการดื่มได รอยละ 19.24 มีเพียงเล็กนอยท่ีตอบวารูสึกไมคอยดี รอยละ 6.31 สวนความคิดเห็นของ

บุคคลอื่นเมื่อกลุมตัวอยางดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลกวา 4 ใน 5 ของกลุมตัวอยางตอบวาไมแนใจ รอยละ 47.95 

รองลงมาคอื เมื่อดื่มเหลาก็มักจะละเลย ลมืนึกถงึครอบครัวหรือเพื่อน รอยละ 7.89 

ระดับของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง 

 จากการวิเคราะหระดับของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีไมดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล รอยละ 36.28 และมีการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล รอยละ 63.72 โดยมีการแบงระดับการดื่ม

เปน 3 ระดับ จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมรีะดับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับปกติมากท่ีสุด รอยละ 

46.69 รองลงมา คอื การดื่มในระดับมากผดิปกติ รอยละ 17.03 และไมพบกลุมตัวอยางท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใน

ระดับเปนโรคติดการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล รอยละ 36.28 

 



116 

 

- Proceedings - 

 

ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางสังคม และทัศนคติการดื่มกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 
 

ตาราง 3 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ปจจัยสวนบุคคล 𝑥2 df p-value 

1. เพศ 9.628* 2 0.008 

2. อายุ 4.648 2 0.086 

3. ระดับการศึกษา 18.834** 4 0.001 

4. รายรับจากผูปกครอง 4.120 4 0.664 

5. สถานภาพครอบครัว 1.828 4 0.876 

6. อาชีพของบิดาและมารดา 8.216 10 0.524 

7. ฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครัว 1.860 2 0.412 

หมายเหตุ:  *p < 0.05 
 

จากตาราง 3 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พบวา เพศ 

ระดับช้ันเรียน และรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน มีความสัมพันธกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (P-value < 0.05) สวนปจจัยดาน อายุ รายรับตอเดือนจากผูปกครอง บุคคลท่ีพักอาศัยดวย 

สถานภาพครอบครัว อาชีพบิดา อาชีพมารดา และฐานะทางเศรษฐกิจ ไมมีความสัมพันธกับการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 
 

ตาราง 4 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ปจจัยทางสังคม 𝑥2 df p-value 

1. การมเีพื่อนดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 26.984** 2 0.000 

2. การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของคนในครอบครัว 6.424 2 0.038 

3. การยอมรับของบิดามารดาตอการดื่มของบุตร 46.892** 2 0.000 

4. การเขาถงึสถานบันเทิงและรานจําหนาย 53.706** 2 0.000 

5. การโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 44.146** 2 0.000 

หมายเหตุ: **p < 0.001 
 

 จากตาราง 4 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พบวา การดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของคนในครอบครัว การยอมรับการดื่มของครอบครัว การเขาถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

การโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและทัศนคติตอเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล มีความสัมพันธกับการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลอยางมนัียสําคัญทางสถติิ (P-value < 0.05) 
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ตาราง 5 แสดงความสัมพันธระหวางทัศนคตติอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ทัศนคติตอการดื่ม

เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

ระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
𝑥2 

 

p-value 

 ไมดื่ม ดื่ม 
ดื่มมาก

ผิดปกติ 
รวม 

ดี 30(75.0) 6(15.0) 4(10.0) 40(12.62) 46.632 0.000 

ปานกลาง 87(35.51) 121(49.39) 37(15.1) 245(77.29)   

ไมด ี 3(9.38) 18(56.25) 11(34.38) 32(10.09)   

รวม 120(37.85) 145(45.74) 52(16.4) 317(100.0)   

หมายเหตุ: **p < 0.001 
 

 จากตาราง 5 แสดงความสัมพันธระหวางทัศนคติตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลกับการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล พบวา ทัศนคติตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยางมี

นัยสําคัญทางสถติิ (P-value < 0.05) 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลรอยละ 63.72 ของกลุม

ตัวอยางท้ังหมด โดยพบวามกีารดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับปกติ รอยละ 46.69 เร่ิมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

คร้ังแรก เมื่ออายุ 14 หรือ 15 ป รอยละ 26.18 สําหรับเหตุผลในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลคร้ังแรกเนื่องจาก

ตองการจะรูรสชาติ รอยละ 35.33 การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในแตละคร้ังของกลุมตัวอยาง พบวา ดื่มจนกระท่ัง

เมา รอยละ 23.34   ซึ่งสามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยางกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งอยูในชวง

วัยรุน เปนวัยท่ีอยากรูอยากลองประสบการณท่ีแปลกใหม โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีเปนการเสี่ยงภัย ทาทาย ทําใหเกิด

ความสนุกสนาน เชน   การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและการเท่ียวกลางคนืกับเพื่อน เพราะเพื่อนชวน ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของสิริรัฐ  สุกันธา (2550) ท่ีไดทําการศึกษา.พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของประชาชนใน

จังหวัดเชียงใหม ในกลุม ประชากรท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ี 4 อําเภอ และ 2 กิ่งอําเภอ พบวา วัยท่ีเร่ิมดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลคร้ังแรก คอื ในวัยหนุมสาว ชวงอายุ 18-29 ป สําหรับเหตุผลท่ีกลุมตัวอยางเร่ิมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

คร้ังแรกคือ ดื่มเพื่อสังสรรค มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ดื่มสังสรรคและเพื่อเขาสังคม และสอดคลองกับ

การศึกษาของประไพรัตน คาวนิวทิย (2554) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับปริมาณการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ในกลุมนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา เมื่อไดทดลองดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแลวก็จะมี

แนวโนมท่ีจะดื่มเพิ่มมากขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้นหรือมพีฤติกรรมการดื่มไปในทิศทางท่ีผดิได  

บุคคลท่ีมักจะดื่มดวย พบวา ดื่มกับเพื่อนท่ีอายุไลเลี่ยกัน มากถงึรอยละ 43.53 รองลงมาคือ กับเพื่อนท่ีอายุ

มากกวา รอยละ 6.94 สอดคลองกับการศึกษาของพงษศักดิ์ อนมอย (2554) ท่ีไดทําการศึกษา การบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลคร้ังแรกและการดื่มแบบเมาหัวรานํ้าของเยาวชนอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ พบวา บุคคลท่ีกลุม

ตัวอยางมักจะดื่มกับเพื่อนหรือเพื่อนรวมงาน นอกจากน้ีผลการศึกษาคร้ังน้ียังพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีรายได 501-

3,000 บาทตอเดอืน (รอยละ 45.11) จะมแีนวโนมในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมากกวากลุมท่ีมีรายไดตอเดือนนอย 

เนื่องมาจากการท่ีมีรายไดตอเดือนมาก จะมีเงินเหลือเพียงพอท่ีจะสามารถใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาของ (ฤทัยรัตน รงคสยามานนท, 2551) ท่ีไดทําการศึกษา พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่ม
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แอลกอฮอลผสมพรอมดื่มของวัยรุนในอําเภอเมืองเชียงใหม ในกลุม ประชากรท่ีมีอายุต้ังแต 18-22 ป ซึ่งรูจักและ

บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลผสมพรอมดื่มจํานวนท้ังสิ้น 374 คน พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดเฉลี่ย 2,517.76 บาท 

ถอืเปนรายไดท่ีคอนขางมากสําหรับนักศึกษา สงผลตอการมพีฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนอันตรายได 

จากผลการศึกษาทัศนคติของกลุมตัวอยางท่ีมตีอเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล กลุมตัวอยาง ไมเห็นดวยอยางย่ิงวา

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล มักเปนคนท่ีไดรับการยอมรับจากสังคม รอยละ 14.2 นักเรียนท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

ถูกมองวาเปนคนทันสมัย มีความเปนตัวของตัวเอง และการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนการแสดงความเปนพวก

เดียวกัน รอยละ 13.56 อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางยังอยูในวัยเรียนจึงคิดวาตนไมสมควรท่ีจะดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล เนื่องจากเปนพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน และคิดวาในสังคมเห็นวาเปนสิ่งท่ีนักเรียนไมควร

กระทํา ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของประไพรัตน คาวินวิทย (2554) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับปริมาณ

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ในกลุมนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา สังคมไทยมองเร่ืองการ

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนเร่ืองปกติธรรมดา มักจะใหเหตุผลในการดื่มสุราเพราะตองการเขาสังคมและพบปะ

สังสรรค เห็นวาการดื่มสุราเปนเร่ืองปกติในสังคมและเปนสิ่งท่ีสังคมยอมรับในปจจุบัน ท้ังน้ีเพราะวาทัศนคติตอการ

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของแตละบุคคลตางกัน อาจขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคลหรือปจจัยทางสังคมดวย ท่ีทําใหเกิด

ทัศนคติในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีตางกัน 

กลุมตัวอยางรอยละ 42.59 ไมแนใจวาการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพื่อนฝูงมากขึ้น ซึ่งไมสอดคลอง

กับการศึกษาของอุทัยทิพย จันทรเพ็ญ (2554) ท่ีไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

แบบผดิปกติ ในกลุมวัยรุน จังหวัดขอนแกน พบวา ผลดีของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ทําใหสนุกสนาน พูดคุยเกง

ขึ้นชวยใหผูกมติรไมตรีไดงาย มเีพื่อนฝูงมาก ชวยสรางสัมพันธภาพเขาสังคมไดงายขึ้น ชวยใหการติดตอประสานงาน

งายขึ้น และผูท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล มักเปนคนท่ีมจีติใจออนแอ รอยละ 47.32 ท่ีขัดแยงกับการศึกษาของ (อรมัย 

เหมืองหมอ, 2551) พบวา ไมเห็นดวยวาผูหญิงท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมักเปนคนท่ีมีจิตใจออนแอ ท้ังน้ีเพราะวา 

อาจจะเปนความเช่ือของแตละบุคคล ท่ีเช่ือวาการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจะทําใหมีเพื่อนมากเปนการสราง

สัมพันธภาพ แตก็อาจจะมีอีกมุมมองหน่ึงคือ การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จะทําใหเกิดผลเสียตอตนเองท้ังทางกาย

และจติใจ 

กลุมตัวอยางมากกวาคร่ึงเห็นดวยอยางย่ิงในเร่ืองของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ทําใหเกิดการทะเลาะ

ววิาท รอยละ 53.63 และทําใหเกดิการทํารายรางกายกันในครอบครัว รอยละ 41.64 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ

กรมสุขภาพจิต (2547) พบวา ครอบครัวท่ีบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีแนวโนมของการเกิดความรุนแรงใน

ครอบครัวสูงเปน 4 เทา เมื่อเทียบกับครอบครัวท่ีไมไดบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และกลุมตัวอยางมีทัศนคติคตอ

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล วาเปนการสิ้นเปลอืงเงนิโดยเปลาประโยชน รอยละ 39.43 ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษา

ของศิรินทิพย มีสุขอําไพรัสมี (2545) ท่ีไดทําการศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม

สุราแชผลไม  ในกลุมสตรีวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สังคมถือเร่ืองการดื่มสุราเปนสิ่งท่ีจําเปน

ของสังคม ดังน้ันการดื่มสุราจงึไมเปนเร่ืองสิ้นเปลอืง นอกจากน้ีกลุมตัวอยาง รอยละ 12.3 เห็นดวยอยางย่ิงวาการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลชวยใหลืมปญหาท่ีเกิดขึ้นได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของธนกฤต ชัยถวัลยวงศ และคณะ 

(2555) ท่ีพบวา การดื่มสุราชวยใหหายกลุม คลายเครียดได และการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทําใหสามารถลมืปญหา

ท่ีเกดิขึ้นได 
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 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานตาง ๆ กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 1. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากการศึกษา พบวา ดานรายได

เฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลน้ัน โดยพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดมาก (มากกวา 

2,000 บาทตอเดือน) จะมีแนวโนมในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมากกวากลุมท่ีมีรายไดตอเดือนนอย เนื่องมาจาก

การท่ีมีรายไดตอเดือนมากจะมีเงินเหลือเพียงพอท่ีจะสามารถใชจายในการซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและพบวาเพศ

ชายดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมากกวาเพศหญงิ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของฤทัยรัตน รงคสยามานนท (2551) ท่ีได

ทําการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลผสมพรอมดื่ม ในกลุมวัยรุนอําเภอเมือง เชียงใหม กลุม

ประชากร ท่ีมอีายุต้ังแต 18-22 ป ซึ่งรูจักและบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลผสมพรอมดื่มจํานวนท้ังสิ้น 374 คน พบวา 

กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดเฉลี่ย 2,517.76 บาท ถือเปนรายไดท่ีคอนขางมากสําหรับนักศึกษา สงผลตอการมีพฤติกรรม

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนอันตรายได 

 2. ความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จากการศึกษา พบวา การดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของ บิดา มารดา พี่นอง และเพื่อนสนิท มีความสัมพันธกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของ

กลุมตัวอยาง อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางมคีวามสัมพันธท่ีดตีอบุคคลขางตน และอาจเห็นบุคคลขางตนดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลใหเห็นในชีวติประจําวันและในงานเทศกาลตาง ๆ จึงมีพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลคลอยตาม 

สอดคลองกับการศึกษาของ อัญชลี เหมชะญาติ และศรีวรรณ ยอดนิล (2555) ท่ีไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ ตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ในกลุมนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเขาคิชฌกูฏ 

จังหวัดจันทบุรี พบวา การมีบุคคลในครอบครัวดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีอิทธิพลทางบวกตอการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.001 และสอดคลองกับการศึกษาของอุทัยทิพย จันทรเพ็ญ (2554) ท่ี

ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแบบผิดปกติ ในกลุมวัยรุน จังหวัดขอนแกน พบวา 

การคบเพื่อนท่ีมพีฤติกรรมไมพงึประสงค รอยละ 60 จะมโีอกาสดื่มสุราสูงกวากลุมอื่น 

3. ทัศนคติตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ผลการศึกษา พบวา ทัศนคติตอ

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดยรวม มีความสัมพันธกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 ท้ังน้ีเปนผลเนื่องมาจากวา ทัศนคติและคานิยมของนักเรียนท่ีมสีวนผลักดันใหนักเรียนมพีฤติกรรมท่ีคลอย

ตามหรือทําตามความเช่ือของตนเอง ท้ังน้ี ทัศนคติ เปนความสัมพันธท่ีคาบเกี่ยวกันระหวางความรูสึกและความเช่ือ 

หรือการรับรูของบุคคลกับแนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมโตตอบในทางใดทางหน่ึงตอเปาหมายของทัศนคติน้ัน และเปน

เร่ืองของจติใจ ทาที ความรูสกึนึกคดิ และความโนมเอียงของบุคคล ท่ีมีตอขอมูลขาวสาร ซึ่งเปนไปไดท้ังเชิงบวกและ

เชิงลบ ทัศนคติ มีผลใหมีการแสดงพฤติกรรมออกมาจะเห็นไดวา ทัศนคติประกอบดวยความคิดท่ีมีผลตออารมณ 

และความรูสกึน้ันออกมาโดยพฤติกรรม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของออยทิพย ถานันตะ (2550) ท่ีไดทําการศึกษา

ทัศนคติตอการดื่มสุรา ในกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา วัยรุนมีทัศนคติทางบวกจะมีพฤติกรรมการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมากกวาวัยรุนท่ีมทัีศนคติทางลบ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี เพราะไดรับความกรุณาและความชวยเหลืออยางดี

ยิ่งจาก ดร.สมคิด จูหวา อาจารยท่ีปรึกษาการศึกคนควาดวยตนเอง ท่ีไดกรุณาใหความรู คําปรึกษา ตลอดจน

ปรับปรุงและตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนช้ีแนะแนวทางอันเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาดวย

ตนเองดวยความเอาใจใส พรอมท้ังใหกําลังใจ ติดตามความกาวหนาเพื่อใหเกิดความสมบูรณของเนื้อหา สอดคลอง
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และเปนไปตามวัตถุประสงค ต้ังแตเร่ิมตนจนการศึกษาคนควาดวยตนเองเสร็จสมบูรณ ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ

เปนอยางสูงไว ณ โอการน้ี 

ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียน ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหาร รวมถึงนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลายทุกทาน ท่ีไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือในการเก็บขอมูลและตอบ

แบบสอบถามในคร้ังน้ี 

ขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนเกี่ยวของในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ท้ังน้ีเจาหนาท่ีสรรพสามิตอําเภอเชียงคํา 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา ท่ีไดใหความชวยเหลือ เปนกําลังใจในการศึกษาจนการศึกษาคนควาดวยตนเอง

เสร็จสมบูรณ ตลอดจนญาติพี่นองและเพื่อนทุกคนท่ีคอยใหกําลังใจ สนับสนุน เปนแรงผลักดันใหขาพเจามีความ

อดทนมานะพยายามจนสําเร็จการศึกษาในคร้ังน้ี 

คุณคาและประโยชนท่ีเกิดขึ้นจาการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ผูศึกษาขอมอบแด บิดา มารดา ครู 

อาจารยทุกทานท่ีไดใหความรู อบรม ส่ังสอนขาพเจาในการศึกษาคร้ังน้ีรวมท้ังมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีไดประสิทธ์ิ

ประสาทปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติแกขาพเจา 
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ปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก 3-5 ป ของผูปกครอง 

ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลสระ อําเภอเชยีงมวน จังหวัด

พะเยา 

Factors associated to brushing behavior in parent for children aged 3-5 

years, in Sra Tambon health promoting hospital, Chiangmuan District, 

Phayao Province 

วลิาสนิ ีมูลศร1ี2

1* และ สมชาย จาดศรี2 

Wilasinee Moolsri1* and Somchai Jadsri2 

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก

3-5 ป ของผูปกครองในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 

กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ผูปกครองของเด็กอายุ 3-5 ป ท่ีอาศัยอยูในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล สระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา จํานวน 94 คน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวย

สถิติเชิงพรรณนา เชน ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก Eta 

correlation, Point biserial correlation, Pearson correlation และ Multiple linear regression  

ผลการวิจัย พบวา ระดับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็กของผูปกครองอยูในระดับสูง รอยละ 52.10 ระดับ

ปานกลาง รอยละ 39.40 และระดับตํ่า รอยละ 8.50 พบปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็กของ

ผูปกครอง ปจจัยนํา คือ อายุ  (r = -0.289, p-value = 0.005) การศึกษา (r = 0.307, p-value = 0.003) รายได

เฉลี่ยตอเดอืน (r = 0.279, p-value = 0.006) ความสัมพันธกับเด็ก (r = 0.360, p-value = 0.006) ความรูดานทันต

สุขภาพ (r = 0.265, p-value = 0.005) ปจจัยเอื้อดานทักษะการแปรงฟนของผูปกครอง (r = 0.373, p-value = 

0.000) และปจจัยเสริมในการไดรับแรงสนับสนุนและการสงเสริมพฤติกรรมจากแหลงตาง ๆ แรงกระตุน และการ

ไดรับสารเสริม ฟลูออไรด (r = 0.505, p-value = 0.000) และพบวา ตัวแปรท่ีสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการ

แปรงฟนของ ผูปกครอง คอื การไดรับขาวสารและการสนับสนุนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปาก (p-value = 0.000)

ความสัมพันธ แบบพี่เลี้ยง/ พี่นอง (p-value = 0.004) ความรูระดับอนุปริญญา/ ปวส. (p-value = 0.007) และทักษะ

การแปรงฟนใหเด็กของผูปกครอง (p-value = 0.010)  
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Abstract  

 The aims of this research were to study factors associated to brushing behavior in parent for children 

aged 3-5 years, in Sra Tambon health promoting hospital, Chiangmuan District, Phayao Province. There were 

94 parents in the study. Data was collected by questionnaire and analyzed by descriptive statistics such as 

frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics such as Eta correlation, Point biserial 

correlation, Pearson correlation and multiple linear regression. 
The result found that brushing behavior was at good behavior 52.10%, moderate behavior 39.40%, 

and low behavior 8.50%. Factors found correlated with brushing behavior were age (r = 0.289, p-value = 

0.005), education (r = 0.307, p-value = 0.003), the average income per month (r = 0.279, p-value = 0.006), 

relationships (r = 0.360, p-value = 0.006), knowledge (r = 0.265, p-value = 0.005), Brushing skills (r = 

0.373, p-value = 0.000), To get support and encouragement from various sources impulse behavior and  

exposure added fluoride (r = 0.505, p-value = 0.000). The variables found to significantly predict the parent 

brushing behavior were to get support and encouragement from various sources impulse behavior and exposure 

added fluoride (p-value = 0.000), sibling relationships (p-value = 0.004), education diploma (p-value = 0.007) 

and Brushing skills (p-value = 0.010). 
 

Keywords: Brushing behavior, Parent 
 

บทนํา 

โรคฟนผุในเด็ก เปนปญหาสําคัญของประเทศ เนื่องจากเด็กไมสามารถดูแลสุขภาพชองปากของตนเองได 

ผูปกครองจึงมีบทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก เพราะผลของการเกิดโรคฟนผุจะมีตอระบบการเคี้ยว

อาหาร อีกท้ังยังสงผลกระทบตอสุขภาพรางกาย เศรษฐกจิ และสังคม นอกจากน้ีปญหาทางทันตสุขภาพยังทําใหเกิด

การสูญเสียทางเศรษฐกิจท้ังในระดับสวนตัวและระดับสวนรวม จากขอมูลการจัดสรรคาใชจายทันตกรรมสงเสริม

ปองกัน พ.ศ. 2556 พบวา รัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณของงานทันตกรรมสงเสริมปองกันถึงกวา 3,231 ลานบาท 

สะทอนใหเห็นวา รัฐบาลจะตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก เพื่อใชจายในการบรรเทาและแกปญหาทันต

สาธารณสุข (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2556)  

จากผลการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพแหงชาติคร้ังท่ี 2-7 ในป พ.ศ. 2527-2555 ของกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข พบวา เด็กอายุ 3-15 ป มฟีนผุคร่ึงหน่ึงโดยอยูในชวงรอยละ 51-87 ซึ่งจากผลสํารวจสภาวะทันตสุขภาพ

แหงชาติคร้ังท่ี 7 พ.ศ. 2555 พบวา เด็กอายุ 3 ปรอยละ 48.3 และเด็กอายุ 5 ปรอยละ 21.5  ปราศจากฟนผุในฟน

นํ้านม (สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2555) สําหรับสถานการณฟนผุในเด็ก 3-5 ป ใน

เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระ ป 2557 พบวา เด็กเปนโรคฟนผุ คิดเปนรอยละ 68.75 ซึ่งเกิน

เปาทันตสุขภาพประเทศไทยในป พ.ศ. 2563 ท่ีตองการใหเด็กกลุมอายุ 3 ปเปนโรคฟนผุไมเกินรอยละ 50.31 (สํานัก

ทันต-สาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2555, หนา 34) 

สําหรับเด็กกอนวัยเรียนท่ียังชวยเหลอืตัวเองไมได ตองอาศัยการดูแลจากผูปกครองท่ีเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งเปนผูท่ีมี

บทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก ดังน้ัน จึงใหความสนใจในเร่ืองพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็กของ

ผูปกครอง เนื่องจาก พบวา พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากของเด็กไมถูกตอง และไมสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะ
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พฤติกรรมการแปรงฟนของผูปกครองใหเด็ก ซึ่งควรจะเร่ิมแปรงใหเด็กต้ังแตท่ีเด็กมีฟนซี่แรกขึ้นในชองปาก คือ ชวง

อายุประมาณ 6-9 เดือน และชวยแปรงตอไปจนกวาเด็กจะมีทักษะมือท่ีดี คือชวงอายุประมาณ 6-8 ป โดยพบวา 

ผูปกครองของเด็ก 3 ป รอยละ 55.8 ยังปลอยใหเด็กแปรงฟนดวยตนเอง มีเด็กเพียงรอยละ 44.2 ท่ีมีผูปกครองชวย

ดูแลการแปรงฟนใหเด็ก (สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2555) 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา ปจจัยสําคัญท่ีมผีลในการปองกันฟนผุในเด็กกอนวัยเรียน คอื พฤติกรรม

การแปรงฟนใหเด็กของผูปกครอง ซึ่งในเขตตําบลสระ ยังไมมีขอมูลพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็กของผูปกครอง 

อีกท้ังการศึกษาสวนใหญแสดงใหเห็นการปฏบัิติ แตยังไมไดศึกษาวาเพราะเหตุใด หรือมปีจจัยอะไร ท่ีทําใหผูปกครอง

มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กท่ีไมเหมาะสม ดังน้ัน ผูวิจัยจึงใหความสนใจในการศึกษาปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก 3-5 ปของผูปกครอง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา โดยสนใจศึกษาในกลุมเด็กอายุ 3-5 ป เพราะเปนชวงท่ีเด็กมีฟนนํ้านมขึ้น

แลว และยังไมมฟีนแทในชองปาก อีกท้ังเด็กยังชวยเหลอืตัวเองไมได ตองอาศัยการดูแลจากผูปกครองท่ีเลี้ยงดูซึ่งเปน

ผูมบีทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก เพื่อจะไดเปนแนวทางในการสงเสริมทันตสุขภาพในเด็กกอนวัยเรียน

ท่ีเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก 3-5 ปของผูปกครองในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 

2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก 3-5 ปของผูปกครองในเขตรับผิดชอบ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา  

3. เพื่อสรางสมการในการทํานายพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก 3-5 ปของผูปกครองในเขตรับผิดชอบ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา   

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปจจัยนํา ประกอบดวยขอมูลท่ัวไปของผูปกครอง ความรูและทัศนคติดานทันตสุขภาพของผูปกครองมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก 3-5 ปของผูปกครองในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา  

2. ปจจัยเอื้อ ประกอบดวย ทักษะการแปรงฟนใหเด็ก การจัดหาอุปกรณแปรงฟนใหเด็ก การเขาถึงแหลง

บริโภค และความสะดวกในการเขาหาแหลงบริการของผูปกครองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก  

3-5 ปของผูปกครอง ในเขตรับผดิชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 

3. ปจจัยเสริม ประกอบดวย การไดแรงสนับสนุนและการสงเสริมพฤติกรรมการแปรงฟนจากแหลงตางๆ 

แรงกระตุน และการใชสารปองกันฟนผุ มคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก 3-5 ปของผูปกครอง ในเขต

รับผดิชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูปกครองของเด็กอายุ 3-5 ป ท่ีอาศัยอยูในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลสระ โดยใชวธีิการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดจํานวน 94 คน  
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซึ่งไดรับการปรับปรุงมาจาก

แบบสอบถามของนฤชิต ทองรุงเรืองชัย (2555) แบงเปน 6 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูปกครอง สวนท่ี 2

ขอมูลเกี่ยวกับความรูของผูปกครอง สวนท่ี 3 ทัศคติตอการดูแลสุขภาพชองปาก สวนท่ี 4 ทักษะการแปรงฟน การ

จัดหา แหลงอุปกรณแปรงฟน การเขาถึงแหลงบริโภค และความสะดวกในการเขาถึงแหลงบริการสุขภาพ สวนท่ี 5 

เปนขอมูล เกี่ยวกับการไดรับขอมูลขาวสารและการสนับสนุนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปาก และสวนท่ี 6 เปน

พฤตกิรรมการแปรงฟนใหเด็กของผูปกครอง  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ แบบสอบถามไดผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจาก

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทานไดทดสอบความเช่ือม่ันแบบสอบถามโดยใชวิธีสัมประสิทธ์ิคอนบรากอัลฟา (Cronbachs’ 

alpha coefficient) ไดคาความเช่ือม่ัน (Reliability) เทากับ 0.74 

การวเิคราะหขอมูล วเิคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิและกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 โดย

ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติอธิบายความสัมพันธ ไดแก 

Eta correlation, Point biserial correlation, Pearson correlation และสถิติทํานายปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การแปรงฟนโดยใช Multiple linear regression  

กรอบแนวคดิการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดกําหนดกรอบแนวคดิในการวจิัย โดยมตัีวแปรตาง ๆ ท่ีสัมพันธกันดังน้ี 
 

  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

ปจจัยนํา 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูปกครอง (เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพสมรส รายไดครอบครัว/

เดอืน อาชีพ ความสัมพันธกับเด็ก จํานวนบุตร

ในความดูแล) 

2. ความรูของผูปกครองในการดูแลสุขภาพชองปาก 

3. ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพชองปาก 

 ปจจัยเอ้ือ 

1. ทักษะการแปรงฟนใหเด็กของผูปกครอง 

2 .การจัดหาอุปกรณแปรงฟนใหเด็ก 

3. การเขาถงึแหลงบริโภคขนมหวาน/นํ้าหวาน 

4. ความสะดวกในการเขาหาแหลงบริการ

 
 

ปจจัยเสรมิ 

1. การไดรับแรงสนับสนุนและการสงเสริม

พฤติกรรมการแปรงฟนจากแหลงตางๆ   

2. แรงกระตุน 

3. การใชสารปองกันฟนผ ุ
 

พฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก 3-5 ป 

 ของผูปกครอง 
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ผลการศึกษา 

สวนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลท่ัวไปของผูปกครอง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 83.0 และเพศชาย

รอยละ 17.0 โดยสวนใหญเปนวัยกลางคน มีอายุอยูในชวง 21-40 ป รอยละ 70.2 รองลงมาชวง 41-6 ป รอยละ 

25.5 (คามัธยฐานของอายุเทากับ 35 ป) ระดับการศึกษาสวนใหญคือมัธยมศึกษา/ปวช. รอยละ 52.1 รองลงมา คือ 

ระดับประถมศึกษารอยละ 24.5 อาชีพสวนใหญมีอาชีพรับจางท่ัวไปรอยละ 46.8 รองลงมา คือ อาชีพเกษตรกรรอย

ละ 38.3 สวนใหญมีรายไดครัวเรือนตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท รอยละ 55.3 รองลงมา คือ ชวง 5,000 ถึง 

10,000  บาทรอยละ 42.6 (คามัธยฐานรายไดครอบครัวตอเดือนเทากับ 4,000 บาท) สถานภาพสมรสสวนใหญ คือ 

แตงงานอยูดวยกันรอยละ 91.5 และผูปกครองมคีวามสัมพันธกับเด็กเปนบิดามารดามากท่ีสุด รอยละ 74.5 รองลงมา 

คอื ปู ยา ตา ยาย รอยละ 20.2 และสวนใหญจะมเีด็กในความดูแลเพยีง 1 คนเทาน่ัน คดิเปนรอยละ 64.9 

สวนท่ี 2 ผลการวเิคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็กของผูปกครอง ดังแสดงในตาราง 1 
 

ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก 3-5 ป ของผูปกครองในเขตรับผิดชอบ

โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลสระ อําเภอเชยีงมวน จังหวัดพะเยา 

ระดับพฤติกรรม จํานวน รอยละ 

1. พฤติกรรมอยูในระดับดี 49 52.10 

2. พฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง 37 39.40 

3. พฤติกรรมอยูในระดับตํ่า  8 8.50 

รวม 94 100.00 
 

จากตาราง 1 พบวา ผูปกครองของเด็ก 3-5 ป มีพฤติกรรมการแปรงฟนอยูในระดับดีคิดเปนรอยละ 52.10  

รองลงมา คอื มพีฤติกรรมระดับปานกลางคดิเปนรอยละ 39.40 และมพีฤติกรรมอยูในระดับตํ่า คดิเปนรอยละ 8.50  

สวนท่ี 3 ผลการวเิคราะหขอมูลปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟน ดังแสดงในตาราง 2 
 

ตาราง 2 แสดงผลการวเิคราะหขอมูลปจจัยที่ความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก 3-5 ป ของผูปกครอง

ในเขตรับผดิชอบโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลสระ อําเภอเชยีงมวน จังหวัดพะเยา 

ปจจัย R P-value 

ปจจัยนํา   

1. เพศ           .570**             .587 

2. อายุ         -.289             .005* 

3. การศึกษา           .307             .003* 

4. อาชีพ           .164***             .484 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดอืน           .279             .006* 

6. สถานภาพ            .172***             .912 

7. ความสัมพันธกับเด็ก           .360***             .006* 

8. จํานวนเด็กในความปกครอง          -.620             .554 
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9. ความรูดานในการดูแลสุขภาพชองปาก            .265             .005* 

10. ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพชองปาก            .034             .373 

ตารางที่ 2 (ตอ) 

ปจจัย R P-value 

ปจจัยเอ้ือ 

11. ทักษะการแปรงฟนใหเด็กของผูปกครอง 

 

.373 

 

.000* 

12. การจัดหาอุปกรณการแปรงฟนใหเด็ก .028 .792 

13. การเขาถงึแหลงบริโภคขนมหวาน/นํ้าหวาน .087 .404 

14. ความสะดวกในการเขาถงึแหลงบริการสุขภาพ          .177            .089 

ปจจัยเสรมิ   

15. การไดรับแรงสนับสนุนและการสงเสริมพฤติกรรมจากแหลง

ตาง ๆ  แรงกระตุน และการไดรับสารเสริมฟลูออไรด 

          .505            .000* 

หมายเหตุ: * P-value < .05    

  ** Point biserial correlation 

  *** Eta correlation 
 

จากตางราง 2 พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก 3-5 ป ของผูปกครองในเขตรับผิดชอบ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก 

อายุ การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ความสัมพันธกับเด็ก ความรูดานทันตสุขภาพ ทักษะการแปรงฟนใหเด็กของ 

ผูปกครอง การไดรับแรงสนับสนุนและการสงเสริมพฤติกรรมจากแหลงตาง ๆ แรงกระตุน และการไดรับสารเสริมฟลูออไรด 

โดยมคีาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ เทากับ -.289, .307, .279, .360, .265, .373 และ .505 ตามลําดับ สวนปจจัยท่ีไม

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟน ไดแก เพศ อาชีพของผูปกครอง สถานภาพสมรส จํานวนเด็กใน ความปกครอง 

ทัศนคติ การจัดหาอุปกรณการแปรงฟนใหเด็ก การเขาถึงแหลงบริโภคขนมหวาน/ นํ้าหวาน และความสะดวกในการเขาถึง

แหลงบริการสุขภาพ 

 สวนท่ี 4 ผลการวเิคราะหขอมูลปจจัยท่ีมผีลตอพฤติกรรมการแปรงฟน ดังแสดงในตาราง 3  
 

ตาราง 3 แสดงผลการวเิคราะหขอมูลปจจัยที่ความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก 3-5 ป ของผูปกครอง

ในเขตรับผดิชอบโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลสระ อําเภอเชยีงมวน จังหวัดพะเยา 

ตัวแปรที่ศกึษา b SE. t-statistic P-value 

คาคงท่ี (constant) 2.511    

ไดรับการสนับสนุน/แรงกระตุน 0.507 0.088 5.742 .000*  

ความสัมพันธแบบพี่นอง/พี่เลี้ยง 4.888 1.653 2.958 .004  

ความรูระดับอนุปริญญา/ปวส. 1.615 0.589 2.744 .007  

ทักษะการแปรงฟน 1.093 0.417 2.619 .010  

R = .650         R2 = .396     

หมายเหตุ: *P-value < .05, ** P-value < .01 
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จากตาราง 3 พบวา ปจจัยดานการไดรับการสนับสนุน/แรงกระตุนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก 

การศึกษา ความสัมพันธแบบพี่นอง/พี่เลี้ยง ความรูระดับอนุปริญญา/ ปวส. และทักษะการแปรงฟนของผูปกครอง

สามารถทํานายพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก 3-5 ป ของผูปกครองในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 นํามาจัดเปนสมการในรูปแบบ

คะแนนดบิไดดังน้ี พฤติกรรมการแปรงฟน = 2.511 + 0.507 (แรงสนับสนุน/ แรงกระตุน) + 4.888 (ความสัมพันธแบบ

พี่เลี้ยง/พี่นอง)   + 1.615 (ความรูระดับอนุปริญญา/ปวส.) + 1.093 (ทักษะการแปรงฟน) และมีอํานาจการทํานาย

ความถูกตอง 39.6% 
 

สรุปผลการศึกษา 

1. พฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก 3-5 ป ของผูปกครองในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพสระ

อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา พบวา มีพฤติกรรมอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 52.10 อธิบายไดวา ผูปกครองสวน

ใหญ  มีความรูระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากเคยมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขามาจัดกิจกรรม อบรมใหความรูกับ

ผูปกครอง จึงสงผลตอการแสดงออกของพฤติกรรม สอดคลองกับการศึกษาของ พรรณราย ทัพนันตกุล (2556) 

กลาววา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูดานทันตสุขภาพระดับปานกลาง ทําใหเกิดพฤติกรรมท่ีดีในการดูแลทันต

สุขภาพใหกับเด็กในความปกครอง ประกอบกับผูปกครองสวนใหญมีชวงอายุ 21-40 ป ซึ่งเปนชวงวัยกลางคนและมี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ผูปกครองสวนมากคิดวาเด็กสามารถแปรงฟนดวยตัวเองไดแลว และสะอาด

เพยีงพอ สอดคลองกับ หฤทัย สุขเจริญโกศล (2545) กลาววา การแปรงฟนเปนมาตรการสําคัญในการปองกันฟนผุ

สําหรับเด็กกอนวันเรียน ผูปกครองสวนใหญดูแลใหเด็กแปรงฟนเพียงวันละ 1 คร้ัง โดยการแปรงฟนตอนเชาหลังตื่น

นอน ในทัศนะของผูปกครอง การดูแลความสะอาดชองปากเปนสิ่งท่ีตองปฏบัิติเพื่อเขาสังคม ดังน้ันผูปกครองจึงพอใจ

กับการท่ีเด็กแปรงฟนวันละ 1 คร้ังในตอนเชา สําหรับวิธีการแปรงฟนของเด็ก พบวา เปนการแปรงฟนดวยตนเอง 

ผูปกครองไมไดแปรงซ้ําให เนื่องจากคิดวาเด็กมีความสามารถดีพอในการแปรงฟน ซึ่งหากผูปกครองชวยแปรงชํ้าจะ

ชวยควบคุมความสะอาดในชองปากไดดกีวาใหเด็กแปรงเอง และชวยลดการเกดิฟนผุได ดังน้ัน การปลูกฝงพฤติกรรม

การแปรงฟนในเด็กกอนวัยเรียนตองเร่ิมจากสถาบันครอบครัว ซึ่งเปนสถานบันท่ีมีความสําคัญตอกระบวนการหลอ

หลอมพฤติกรรมเด็ก 
2. ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟน ปจจัยตาง ๆ ของผูปกครองท่ีมี

ความสัมพันธกับโรคฟนผุในเด็กกอนวัยเรียน 3 ปจจัยคือ ปจจัยนําไดแก อายุ การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ความสัมพันธกับเด็ก ความรูดานทันตสุขภาพ ปจจัยเอื้อดานทักษะการแปรงฟนของผูปกครอง และปจจัยเสริมในการ

ไดรับแรงสนับสนุนและการสงเสริมพฤติกรรมจากแหลงตาง ๆ แรงกระตุน และการไดรับสารเสริมฟลูออไรด มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็กของผูปกครอง ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
โดยปจจัยนําท่ีมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็กของผูปกครอง คอื อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ความรูดานทันตสุขภาพ สอดคลองกับการศึกษาของ ภาวิณี ดวงศร (2552) กลาววา ปจจัยทางชีวสังคมของผูดูแล

เด็ก ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลทันต

สุขภาพของผูดูแลเด็ก ปจจัยหลัก ไดแก ความรูทางทันตสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลชองปาก 

สอดคลองกับ ลักขณา อุยจริากุล (2556) พบวา ความรูของผูปกครองมีความสัมพันธกับการเลี้ยงดูและการเกิดโรค

ฟนผุในเด็ก  แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ สุภัทรา สนธิเศวต (2551) ท่ีพบวา ไมมคีวามแตกตางกันระหวางความ

เชื่อและทัศนคติของผูปกครองของเด็กท่ีปราศจากฟนผุและเด็กท่ีมีฟนผุมาก ซึ่งผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับ
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การศึกษาของอรุโณทัย ภูมิภาค (2545) พบวา ไมมีความสัมพันธระหวางทัศคติกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ

ของผูปกครองเด็ก ความสัมพันธกับเด็กมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟน สอดคลองกับ เฉลิมวิทย หาช่ืน 

(2553) พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการดูแลชองปากของเด็กไดแกผูดูแลเด็กท่ีเปนพอแม สอดคลองกับ สายฝน ศิลาวงค 

(2554) พบวา ผูปกครองเด็กสวนใหญเปนเพศหญงิ มอีายุอยูในชวง 21–32 ป สถานภาพสมรสคูมากท่ีสุด สถานภาพ

ท่ีเกี่ยวของสวนใหญเปนพอแม และมคีวามรูในการดูแลสุขภาพชองปาก 
ปจจัยเอื้อ ทักษะการแปรงฟนของผูปกครอง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟน สอดคลองกับ 

นฤชิต ทองรุงเรืองชัย (2555) พบวา ทักษะการแปรงฟนใหเด็กมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก และ

สอดคลองกับการศึกษาของ อุทัยวรรณ สวัสดิ์รักษา (2553) กลาววา การเขาถึงแหลงบริการทันตกรรมไมมีผลตอ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครอง  
ปจจัยเสริมในการไดรับแรงสนับสนุนและการสงเสริมพฤติกรรมจากแหลงตางๆ แรงกระตุน และการไดรับ

สารเสริมฟลูออไรด สอดคลองกับการศึกษาของ นฤชิต ทองรุงเรืองชัย (2555) กลาววา การไดรับคําแนะนําดานทันต

สุขภาพจากครูผูดูแลเด็กมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็กของผูปกครอง ซึ่งสอดคลองกับ วิชุตา คม

ขา (2554) พบวา ปจจัยเสริมดานการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากญาติ เพื่อนบาน เจาหนาท่ีสาธารณสุข และ

หนวยงานตาง ๆ มีผลตอพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของเด็กกอนวัยเรียนมากท่ีสุด สอดคลองกับการศึกษาของ 

อุทัยวรรณ สวัสดิ์รักษา (2553) พบวา การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการการดูแลสุขภาพชองปาก การไดรับขอมูล

ขาวสารจากญาติ เจาหนาท่ีสาธารณสุข และหนวยงานตาง ๆ มผีลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กกอนวัย

เรียนของผูปกครอง และยังสอดคลองกับ ภาวิณี ดวงศร (2552) พบวา แรงสนับสนุนทางสังคมจากผูปกครอง 

หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูรวมงาน และเจาหนาท่ีสาธารณาสุขมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ

ของผูดูแลเด็ก  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช  

การดําเนินงานควรไดรับแรงสนับสนุน/ แรงกระตุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ท้ังจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข 

องคการบริการสวนทองถิ่น ครูผูดูแลเด็ก ในการสงเสริมใหผูปกครองแปรงฟนใหเด็กเปนประจําทุกวัน โดยมุงเนนการ

พัฒนาองคความรู ทัศนคติและสรางความตระหนักในการดูแลสุขภาพชองปากเด็กแกท้ังผูปกครอง และผูท่ีมีสวน

เกี่ยวของ เพื่อเกื้อหนุนเปนแรงเสริมรวมกับการพัฒนาทักษะการแปรงฟนใหเด็กของผูปกครอง โดยมุงเนนในกลุมพี่

เลี้ยง และกลุมท่ีมคีวามรูระดับอนุปริญญา/ ปสว.  

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

เนื่องจากการศึกษาคร้ังน้ีทําเฉพาะในสวนของเขตริบผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระ ดังน้ัน

ในการศึกษาคร้ังตอไปควรทําการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็กของผูปกครองในสังกัดอําเภอ  

เชียงมวนท้ังหมดวาตางกันหรือไม รวมท้ังควรทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็กของ

ผูปกครองในอําเภออื่น ๆ ของจังหวัดพะเยาและควรศึกษาเพิ่มเกี่ยวกับความรวมมือของเด็กและทักษะของผูปกครอง

ในการจัดการเด็กท่ีไมใหความรวมมอืตอไป 
 

 

 

 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CD%D8%B7%D1%C2%C7%C3%C3%B3%20%CA%C7%D1%CA%B4%D4%EC%C3%D1%A1%C9%D2%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CD%D8%B7%D1%C2%C7%C3%C3%B3%20%CA%C7%D1%CA%B4%D4%EC%C3%D1%A1%C9%D2%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธกับสภาวะฟนผุในกลุมเด็กนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1-6 

โรงเรยีนบานทับผ้ึง อําเภอศรสํีาโรง จังหวัดสุโขทัย 

Factors associated to caries status of students in Bantupphung School, 

Srisamrong District, Sukhothai Province 

เอื้อมพร จูหวา13

1* และ สมคิด จูหวา2 

Auamporn Juwa1* and Somkid Juwa2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค เพื่อศึกษาความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากและเพื่อหา

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับสภาวะฟนผุในกลุมเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 โรงเรียนบานทับผึ้ง ตําบลทับผึ้ง

อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย โดยทําการศึกษาจากกลุมประชากร จํานวน 36 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบ

สัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured interview schedule) วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการแจกแจงความถี่

(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยของคะแนน (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

การทดสอบแมน-วิทนีย ยู (Mann-Whitney U test) การทดสอบครัสคาล-วัลลิส (Kruskal-Wallis test) และสถิติ

สหสัมพันธของของสเปยรแมน (Spearman rank correlation coefficient) 

 ผลการศึกษา พบวา รอยละ 58.3 เปนเพศชาย สวนใหญอาศัยอยูกับพอแม คิดเปนรอยละ 55.6 ผูปกครอง

สวนใหญจบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 75 มีอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 80.6 และมีรายได

เฉลี่ยตอเดอืน 5,000 บาท นักเรียนสวนใหญมรีะดับมคีวามรูเกี่ยวกับโรคฟนผุและเหงอืกอักเสบอยูในระดับสูง คดิเปน

รอยละ 77.78 มรีะดับทัศนคติอยูในระดับปานกลาง คดิเปน รอยละ 88.33 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแล

ทําความสะอาดอยูในระดับปานกลาง คิดเปน รอยละ 72.22 และมีพฤติกรรมการเขาถึงอาหารท่ีมีความเสี่ยงตอ

สุขภาพอยูในระดับปานกลาง คิดเปน รอยละ 52.73 ขอมูลดานสภาวะฟนผุ พบวา นักเรียนท่ีมีคาดัชนีฟนผุ (DMFT) 

คิดเปน รอยละ 36.11 มีคาเฉลี่ย ฟนผุถอนอุด 1.00 ซี่ตอคน ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับสภาวะฟนผุ ไดแก อายุ (r = 

0.483, p-value = 0.003) ช้ันป (p-value = 0.039) ผูดูแลเด็ก (p-value = 0.041) ความรูเร่ืองอาหารท่ีมีประโยชน

ตอฟน คือ เนื้อ นม ไข ผัก และผลไม (r = -0.383, p-value = 0.021) ความรูเร่ืองโรคฟนผุและเหงือกอักเสบไม

สามารถรักษาใหหายได (r = 0.362, p-value = 0.030) นักเรียนแปรงฟนทุกวันตอนเชา (r = -0.373, p-value = 

0.025)  

 จากผลการศึกษาคร้ังน้ี สามารถนําไปใชในการวางแผนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคฟนผุ

ในกลุมเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาได โดยเนนเร่ืองของการใหความรู ทัศนคติท่ีถูกตอง นําไปสูการปฏิบัติท่ีถูกวิธี 

รวมท้ังสงเสริมพฤติกรรมการดูแลรักษาความสะอาด และการหลกีเลี่ยงการเขาถงึอาหารกลุมเสี่ยงตาง ๆ 
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คําสําคัญ: ปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธ  สภาวะฟนผุ  เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
 

Abstract  

 The objective of this study were to determine knowledge, attitude, oral health behavior and factors 

associated to caries status of students in Bantupphung School, Srisamrong District, Sukhothai Province. The 

subjects of this study were 36 students. The data were collected through structured interview schedule. Data 

were analysed by descriptive statistics, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test and Spearman rank 

correlation coefficient. 

 The results showed that 58.3 percent of students were male, 55.6 percent lived with father and 

mother, 75 percent of parent had primary education, 80.6 percent were farmer and had revenue per month 

5,000 bath. 77.78 percent of students had high knowledge level, 88.33 percent had medium attitude, 72.22 

percent had medium behavior about consume and oral health care and 52.73 percent had medium risk 

behavior. Students had caries experience 36.11 percent. DMFT was 1.00. The factors statistically significant 

associated with dental caries status were age (r = 0.483, p-value = 0.003), classroom (p-value = 0.039) 

caregiver (p-value = 0.041), knowledge about benefit oral health food (r = -0.383, p-value = 0.021), 

knowledge about dental caries and gingivitis can not treatment (r = 0.362, p-value = 0.030), students brushed 

your teeth every morning (r = -0.373, p-value = 0.025) 

 The result can be used to make guidelines for dental caries promotion and prevention in primary 

education students. Promote about oral health knowledge, good attitude related to good behavior, included 

behavior oral health care and avoid risk factors. 
 

Keywords: Associated factors, Dental caries status, Primary education students 
 

บทนํา 

ปญหาสุขภาพชองปากของเด็กไทยเปนปญหาท่ีเร้ือรังมายาวนาน โดยเฉพาะโรคฟนผุและเหงือกอักเสบ 

โรคฟนผุ มสีาเหตุหลักจากปจจัย 4 ประการรวมกันคอื เช้ือจุลนิทรีย สภาพของฟนและนํ้าลาย นํ้าตาลจากอาหารท่ีตกคาง

อยูในชองปาก และระยะเวลาท่ีกอใหเกิดการสูญเสียแรธาตุของเนื้อฟน (สิทธิชัย ขุนทองแกว, 2552) นอกจากน้ี 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งแวดลอม และพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เคร่ืองดื่มท่ีมีสวนผสมของนํ้าตาลก็มี

เพิ่มมากขึ้น สิ่งเหลาน้ีจะกลายเปนปจจัยหลักท่ีสงเสริมใหเกดิโรคฟนผุของเด็กไทยในอนาคต 

จากรายงานผลการสํารวจ สภาวะสุขภาพชองปากแหงชาติ คร้ังท่ี 7 พ.ศ. 2555 ของสํานักงานทันตสาธารณสุข 

กรมอนามัย ซึ่งดําเนินการสํารวจทุก ๆ 5 ป การสํารวจทําเฉพาะกลุมอายุท่ีเปนตัวแทนของสภาวะในชองปากท่ีสําคัญ

แตละชวงวัย ผลการสํารวจ พบวา เด็กวัยเรียนกลุมอายุ 12 ป เปนวัยท่ีฟนแทขึ้นครบ 28 ซี่ จงึใชเปนกลุมเปรียบเทียบ

ความรุนแรงของฟนผุในทางสากล ผลการสํารวจ พบวา เด็กอายุ 12 ป พบสภาวะฟนผุลดลง โดยพบรอยละ 52.3 

มคีาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด 1.3 ซี่ตอคน จากเดิมการสํารวจคร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2550 มีฟนผุรอยละ 56.9 และคาเฉลี่ยฟนผุ

ถอน อุด 1.6 ซี่ตอคน ปจจัยสําคัญท่ีทําใหการเกิดโรคฟนผุคอนขางคงท่ี คือ การเขาถึงบริการทันตกรรมท่ีเพิ่มขึ้น อยาง

ชัดเจน ประเด็นปญหาสําคัญท่ียังคงเปนปจจัยเสี่ยงตอโรค โดยเฉพาะการปองกันและควบคุมโรคฟนผุในเด็กกลุมน้ี คือ 

พฤติกรรมการดื่มนํ้าอัดลมและนํ้าหวาน รวมท้ังพฤติกรรมการบริโภคขนมกรุบกรอบซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นคอนขางมากตาม
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กระแสนิยม (สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2556) สวนสภาวะฟนผุของเด็กนักเรียนใน

เขตอําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ในป พ.ศ. 2556 พบวา เด็กอายุ 12 ป มฟีนแทผุรอยละ 69.71 คาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด 2.5 

ซี่ตอคน เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูล ป พ.ศ. 2557 พบวา เด็กอายุ 12 ปมีฟนผุลดลง เหลือรอยละ 55.5 คาเฉลี่ยฟนผุ 

ถอน อุด 2.23 ซี่ตอคน สําหรับโรงเรียนบานทับผึ้ง ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ขอมูลการตรวจ

สุขภาพชองปากป พ.ศ. 2556 พบฟนแทผุ รอยละ 66.67 คาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด 2 ซี่ตอคนและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  

โดยสังเกตจากขอมูลป พ.ศ. 2557 พบฟนแทผุ รอยละ 69.71 คาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด 2.5 ซี่ตอคน (สํานักงานทันตสาธารณสุข 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2557) 

ดังน้ันจากขอมูลดังกลาว ทางผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับสภาวะฟนผุในกลุม

เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 โดยศึกษาทางดานความรู ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปาก

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 โรงเรียนบานทับผึ้ง ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อจะไดนํา

ขอมูล ท่ีไดจากการศึกษานําไปเปนแนวทางในการวางแผนการใหความรู คําแนะนํา และการปฏิบัติตัวในการดูแล

สุขภาพชองปากของเด็กนักเรียนไดอยางมปีระสทิธิภาพและย่ังยนืตอไป  
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

วัสดอุุปกรณ 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured interview schedule) ผูวิจัย

ไดสรางขึ้น แบงเปน 6 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของนักเรียน  

สวนที่ 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับความรูโรคในชองปาก  

สวนที่ 3 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับทัศนคติตอโรคในชองปาก  

สวนที่ 4 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก  

สวนที่ 5 แบบสัมภาษณการเขาถงึอาหารท่ีมคีวามเสี่ยงตอสุขภาพชองปาก  

สวนที่ 6 แบบบันทึกสภาวะฟนผุและความตองการบริการทันตกรรม 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจิัยดําเนินการขอเอกสารรับรองโครงการวจิัยในมนุษยจากคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับวิจัยในมนุษย 

มหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อเปนการพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยาง เมื่อไดรับการพิจารณาและรับรองแลวผูวิจัยจึงดําเนินการ

ตามขัน้ตอนการวจิัย  

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขัน้ตอน ดังน้ี 

1. สํารวจขอมูลเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 โรงเรียนบานทับผึ้ง ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง 

จังหวัดสุโขทัย 

2. ติดตอประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียนบานทับผึ้ง ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อ

ขออนุญาตเขาไปศึกษาคนควาดวยตนเองในโรงเรียน 

3. แจกเอกสารการขอความยินยอมจากผูปกครองและเด็กนักเรียน โดยมีการช้ีแจงถึงรายละเอียดในการ

วิจัยคร้ังน้ีอยางชัดเจนเพื่อใหเด็กนักเรียนเขาใจ และสามารถนํากลับไปอธิบายใหผูปกครองเขาใจได ซึ่งการเขารวม

โครงการวิจัยในคร้ังน้ีจะตองไดรับความยินยอมจากท้ังตัวผูปกครองและเด็กนักเรียน หากนักเรียนหรือผูปกครอง 
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คนใด คนหน่ึงไมยินยอมเขารวมโครงการวิจัยสามารถปฏิเสธการเขารวมโครงการวิจัยไดโดยไมมีผลกระทบใด ๆ ตอ

สทิธิท่ีพงึไดรับ 

4. ประสานงานกับครูอนามัยโรงเรียนและครูประจําช้ันเพื่อเขาสัมภาษณแกนักเรียนและรวบรวมกลับคนื 

5. ทําการตรวจสภาวะฟนผุ 

6. นําขอมูลจากแบบสัมภาษณและผลการตรวจสภาวะฟนผุมาวเิคราะหทางสถติิ 

7. สรุปและประเมนิผล 

ข้ันรวบรวมขอมูล 

วเิคราะหขอมูล และแปรผลขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป ไดแก 

สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

1. วเิคราะหขอมูลท่ัวไปของประชากร โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. วิเคราะหแบบสอบถาม ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมการดูแลทําความสะอาดชองปากและการบริโภค

อาหาร โดยใชสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยของคะแนน (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

สถติเิชงิอนุมาน (Analytical Statistics) 

ใชการทดสอบแมน-วทินีย ยู (Mann-Whitney U test) การทดสอบครัสคาล-วัลลิส (Kruskal-Wallis test) และสถิติ

สหสัมพันธของของสเปยรแมน (Spearman rank correlation coefficient) เพื่อวิเคราะหหาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับสภาวะ

ฟนผุในกลุมเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 

 

ผลการศึกษา 

ขอมูลทั่วไป 

นักเรียนสวนใหญเปนเพศชาย คดิเปนรอยละ 58.3 รองลงมาเปนเพศหญิง รอยละ 41.7 สวนใหญมีชวงอายุ

9-10 ป คดิเปนรอยละ 41.6 รองลงมา มชีวงอายุ 7-8 ป คดิเปนรอยละ 36.2 มอีายุเฉลี่ยเทากับ 9.19 ป คาเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทากับ 1.89 นักเรียนสวนใหญศึกษาอยูในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 คิดเปนรอยละ 25.0 รองลงมาศึกษา

ในระดับช้ันประถมศึกษาท่ี 3 คิดเปนรอยละ 22.0 และระดับช้ันท่ีมีนักเรียนศึกษานอยสุดคือ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

คดิเปนรอยละ 8.3 สวนใหญ รอยละ 55.6 อาศัยอยูกับพอและแม รองลงมาอาศัยอยูกับปูยา/ตายาย คิดเปนรอยละ 

41.7 ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 75 รองลงมาจบการศึกษาในระดับช้ัน

มัธยมศึกษา  คิดเปนรอยละ 22.2 และมีผูปกครองรอยละ 2.8 ท่ีไมไดเรียนหนังสือ มีอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 

80.6 รองลงมาประกอบอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 13.9 และสวนใหญมีรายไดประมาณ 5,000 บาทตอเดือน คิด

เปนรอยละ 72.2 มรีายไดมากกวา 5,000 บาท คดิเปนรอยละ 19.4 รายไดเฉลี่ยตอเดอืนเทากับ 5,005.56 บาท 

ขอมูลดานความรูเก่ียวกับโรคฟนผุและเหงอืกอักเสบ  

นักเรียนสวนใหญมีระดับความรูอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 77.78 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.51 

ประเด็นท่ีนักเรียนตอบคําถามไดถูกตองมากท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 1 เร่ืองโรคฟนผุเกิดจากการรับประทานอาหารแลวไม

แปรงฟน และขอท่ี 5 เร่ืองควรเลือกซื้อแปรงสีฟนท่ีดามแปรงตรง ขนแปรงนุม จับถนัดมือ เหมาะกับชองปากของ

ตนเอง คดิเปนรอยละ 91.7 สวนประเด็นท่ีนักเรียนตอบคําถามไดถูกตองนอยท่ีสุดคือขอท่ี 4 เร่ืองฟนผุตองไดรับการ

รักษาโดยการถอนฟนเพยีงอยางเดยีวเทาน้ัน คดิเปนรอยละ 63.9 คาเฉลี่ยคะแนนความรูเทากับ 6.36 
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ขอมูลดานทัศนคต ิ

ทัศนคติเกี่ยวกับโรคฟนผุและเหงือกอักเสบ พบวา นักเรียนสวนใหญมีระดับทัศนคติอยูในระดับปานกลาง 

คดิเปนรอยละ 88.33 ประเด็นท่ีกลุมนักเรียนประเมนิในคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอท่ี 2 การรับประทานอาหารจําพวกผัก

และผลไมจะทําใหฟนแข็งแรง ขอท่ี 6 การแปรงฟนเปนเร่ืองท่ีนาเบ่ือและเสียเวลา และขอท่ี 7 พอแมท่ีมีฟนผุมาก 

ฟนของลูกก็จะผุมากดวย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.81 สวนประเด็นท่ีกลุมนักเรียนประเมินในคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ขอท่ี 4 

ฟนผุเกดิจากแมงกนิฟนมคีาเฉลี่ย 1.81  

ขอมูลดานพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารและการดูแลทําความสะอาด 

กลุมนักเรียนสวนใหญมีระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลทําความสะอาดอยูในระดับปาน

กลาง คดิเปนรอยละ 72.22 ประเด็นท่ีกลุมนักเรียนประเมินคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอท่ี 6 นักเรียนแปรงฟนทุกวันตอน

เชาหรือไม มีคาเฉลี่ย 2.67 สวนประเด็นท่ีกลุมนักเรียนประเมินในคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ขอท่ี 4 นักเรียนกินลูกอมหรือไม 

คาเฉลี่ย 1.75 ขอมูลในดานพฤติกรรมการเขาพบทันตบุคลากร พบวา นักเรียนเคยไดรับการตรวจสุขภาพชองปากจาก

ทันตบุคลากร รอยละ 86.1 

ขอมูลการเขาถงึอาหารที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพ 

กลุมนักเรียนสวนใหญมีระดับพฤติกรรมการเขาถึงอาหารท่ีมีความเสี่ยงตอสุขภาพอยูในระดับปานกลาง 

คิดเปนรอยละ 52.73 ประเด็นท่ีกลุมนักเรียนประเมินคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอท่ี 5 นักเรียนซื้อขนมท่ีรานคาใกล

โรงเรียน มีคาเฉลี่ย 2.28 สวนประเด็นท่ีกลุมนักเรียนประเมินในคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือขอท่ี 6 ท่ีโรงเรียนมีการจําหนาย

อาหารท่ีเสี่ยงตอฟนผุ เชน ลูกอม นํ้าอัดลม คาเฉลี่ย 1.58  

ผลการศึกษาจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีมีสภาวะฟนผุจําแนกตามดัชนีฟนผุ (DMFT) พบวา กลุม

นักเรียนท่ีมีคาดัชนีฟนผุ (DMFT) คิดเปนรอยละ 36.11 มีคาเฉลี่ยฟนผุถอนอุด 1.00 ซี่ตอคน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.69 

วเิคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีความสัมพันธกับสภาวะฟนผุ 
 

ตาราง 1 แสดงความสัมพันธระหวางอายุ ดัชนมีวลกายและรายไดตอเดอืนของผูปกครองกับสภาวะฟนผุ (n = 36) 

ขอมูล r p-value 

1. อายุ 

2. ดัชนีมวลกาย 

3. รายไดตอเดอืนของผูปกครอง 

 0.483** 

0.025 

0.209  

0.003 

0.885 

0.221 

หมายเหตุ: **p < 0.01 
 

 จากตาราง 1 แสดงผลการศึกษาความสัมพันธระหวางอายุ ดัชนีมวลกายและรายไดตอเดือนของผูปกครอง

กับสภาวะฟนผุ พบวา อายุมคีวามสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับสภาวะฟนผุ อยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01  (r = 0. 483, p-value = 0.003) 
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ตาราง 2 แสดงความสัมพนัธระหวางช้ันปกับสภาวะฟนผุ (n = 36) 

ช้ันป จํานวน คามัธยฐาน P25th-P75th p-value 

ป.1 

ป.2 

ป.3 

ป.4 

ป.5 

ป.6 

9 

4 

8 

7 

3 

5 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.00 

2.00 

0.00-0.50 

0.00-0.50 

0.00-2.25 

0.00-2.00 

1.00-2.50 

1.00-5.00 

0.039* 

หมายเหตุ: *p < 0.05 
 

 จากตาราง 2 แสดงผลการศึกษาความสัมพันธระหวางช้ันปกับสภาวะฟนผุ พบวา คากลางของขอมูลระหวาง

ช้ันปกับสภาวะฟนผุมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p-value = 0.039) หมายความวา ย่ิง

อยูในระดับช้ันปท่ีสูงขึ้นการมสีภาวะฟนผุก็เพิ่มมากขึ้น 
 

ตาราง 3 แสดงความสัมพันธระหวางผูดูแลเด็กกับสภาวะฟนผุ (n = 36) 

ผูดูแลเด็ก จํานวน คามัธยฐาน P25th-P75th p-value 

พอและแม 

ปูยา/ตายาย 

ปา 

20 

15 

 1 

0 

1 

- 

0.00-0.00 

0.00-3.00 

- 

0.041* 

หมายเหตุ: *p < 0.05 
 

จากตาราง 3 แสดงผลการศึกษาความสัมพันธระหวางผูดูแลเด็กกับสภาวะฟนผุ พบวา คากลางของขอมูล

ระหวางผูดูแลเด็กกับสภาวะฟนผุมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p-value = 0.041) 

หมายความวา เด็กสวนใหญท่ีอาศัยอยูกับปูยา/ตายายจะเสี่ยงตอการมสีภาวะฟนผุท่ีสูงกวา 
 

ตาราง 4 แสดงความสัมพันธระหวางความรูเก่ียวกับโรคฟนผุและเหงอืกอักเสบกับสภาวะฟนผุ (n = 36) 

ความรู r p-value 

1. โรคฟนผุเกดิจากการรับประทานอาหารแลวไมแปรงฟน 

2. อาหารท่ีมลัีกษณะเหนียวติดฟนงายจะทําใหฟนผุไดมากกวา 

3. อาหารท่ีมปีระโยชนตอฟน คอื เนื้อ นม ไข ผัก และผลไม 

4. ฟนผุตองไดรับการรักษาโดยการถอนฟนเพยีงอยางเดยีวเทาน้ัน 

5. ควรเลอืกซื้อแปรงสฟีน ท่ีดามแปรงตรง ขนแปรงนุม จับถนัดมอื  

เหมาะกับชองปากของตนเอง 

6. ควรเลอืกซื้อยาสฟีนท่ีมสีวนผสมของฟลูออไรด 

7. โรคฟนผุและเหงอืกอักเสบไมสามารถรักษาใหหายได 

8. ควรพบทันตแพทยตรวจสุขภาพชองปากเปนประจําทุก ๆ  6 เดอืน 

0.073 

0.17 

  -0.383* 

0.250 

 

-0.152 

0.086 

0.362* 

-0.014 

0.671 

0.922 

0.021 

0.142 

 

0.376 

0.620 

0.030 

0.934 

หมายเหตุ: *p < 0.05 
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จากตาราง 4 แสดงผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุและเหงือกอักเสบกับสภาวะ

ฟนผุ พบวา ความรูขอท่ี 3 อาหารท่ีมปีระโยชนตอฟนคอื เนื้อ นม ไข ผัก และผลไม มีความสัมพันธเชิงผกผันในระดับ

ตํ่ากับสภาวะฟนผุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (r = -0.383, p-value = 0.021) ความรูขอท่ี 7 โรคฟนผุ

และเหงือกอักเสบไมสามารถรักษาใหหายไดมีความสัมพันธเชิงตรงในระดับตํ่ากับสภาวะฟนผุอยางมีนัยสําคัญทาง

สถติิท่ีระดับ 0.05 (r = 0.362, p-value = 0.030) 
 

ตาราง 5 แสดงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบรโิภคอาหารและการดูแลทําความสะอาดกับสภาวะฟนผุ (n = 36) 

พฤติกรรม R p-value 

1. นักเรียนกนิขนมระหวางมื้อ 

2. นักเรียนดื่มนํ้าอัดลม 

3. นักเรียนดื่มนํ้าหวาน/นํ้าผลไมผสมนํ้าตาล 

4. นักเรียนกนิลูกอม 

5. นักเรียนกนิขนมถุงกรุบกรอบ 

6. นักเรียนแปรงฟนทุกวันตอนเชา 

7. นักเรียนแปรงฟนหลังอาหารกลางวันท่ีโรงเรียนทุกวัน 

8. นักเรียนแปรงฟนกอนนอนทุกวัน 

9. นักเรียนใชยาสฟีนผสมฟลูออไรด 

10. นักเรียนบวนปากหลังจากรับประทานขนม 

0.325 

0.247 

-0.135 

0.235 

0.109 

-0.373* 

-0.225 

-0.191 

0.142 

-0.185 

0.053 

0.147 

0.433 

0.167 

0.529 

0.025 

0.188 

0.264 

0.409 

0.279 

หมายเหตุ: *p < 0.05 
 

 จากตาราง 5 แสดงผลการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลทําความ

สะอาดกับสภาวะฟนผุ พบวา ขอท่ี 6 นักเรียนแปรงฟนทุกวันตอนเชา มคีวามสัมพันธกับสภาวะฟนผุเชิงผกผันในระดับ

ตํ่าอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 (r = -0.373, p-value = 0.025) 
 

สรุปผลการศึกษา 

วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากของนักเรียน

ช้ันประถมศกึษาปที่ 1-6 โรงเรยีนบานทับผ้ึง ตําบลทับผ้ึง อําเภอศรสีําโรง จังหวัดสุโขทัย 

จากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา นักเรียนสวนใหญมรีะดับมคีวามรูอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 77.78 รองลงมา   

มีความรูอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 22.22 คาเฉลี่ยคะแนนความรู เทากับ 6.36 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 1.51 แสดงวาเด็กนักเรียนโรงเรียนบานทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรค

ฟนผุและเหงอืกอักเสบ ประกอบดวยเนื้อหาท่ีสําคัญคอื สาเหตุการเกดิโรค ลักษณะอาการ ผลเสียและการดูแลรักษา

สุขภาพชองปากอยูในเกณฑสูง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของทวีชัย สายทอง (2551) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการปองกันฟนผุของเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

พบวา นักเรียนสวนใหญมคีวามรูถูกตองดานการแปรงฟนและการดูแลรักษาฟนเมื่อเกดิฟนผุ 

ขอมูลดานทัศนคติเกี่ยวกับโรคฟนผุและเหงือกอักเสบ พบวา นักเรียนสวนใหญมีระดับทัศนคติอยูในระดับ  

ปานกลาง คดิเปนรอยละ 5.56 รองลงมามรีะดับทัศนคติอยูในระดับสูง คดิเปนรอยละ 11.11 และมีระดับทัศนคติอยูใน

ระดับตํ่า คิดเปนรอยละ 5.56 คาเฉลี่ยระดับทัศนคติ เทากับ 18.5 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.89 แสดงวาเด็ก
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นักเรียนโรงเรียนบานทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง ความรูสึกท้ังเชิงบวกและเชิงลบท่ีมีตอโรคฟนผุและเหงือกอักเสบในชอง

ปากอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของศิริพร คุยเพียรภูมิ (2555) ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพชองปากของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาโรงเรียนนครวิทยาคม ตําบลสันมะเค็ด อําเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย พบวา กลุมตัวอยางมทัีศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปากและคานิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร

ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับ Jianghong, et al., (2014) ศึกษาสภาวะสุขภาพชองปากและ

ความรูเกี่ยวกับสุขภาพชองปาก ทัศนคติ และพฤติกรรมในกลุมเด็กมณฑลสานซี ทางตะวันตกของประเทศจีน พบวา

กลุมตัวอยางมทัีศนคติดานบวกเกี่ยวกับสุขภาพชองปาก  

ขอมูลดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลทําความสะอาด พบวา นักเรียนสวนใหญมีระดับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลทําความสะอาดอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 72.22 รองลงมามี

ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลทําความสะอาดในระดับตํ่า คิดเปนรอยละ 19.44 และมีระดับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลทําความสะอาดอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 8.34 คาเฉลี่ยระดับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลทําความสะอาดเทากับ 21.47 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.99 แสดงวา

เด็กนักเรียนโรงเรียนบานทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย มีการกระทําท่ีเปนการดูแลสงเสริมสุขภาพชองปาก

ของตนเอง  ซึ่งประกอบดวย การบริโภคอาหาร การดูแลทําความสะอาดชองปากและการเขาพบทันตบุคลากรอยูใน

ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับอัญชลี มะเหศวร (2550) ศึกษาปจจัยท่ีทําใหเกิดโรคฟนผุในนักเรียนประถมศึกษา 

อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ปจจัยดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดโรคฟนผุในเด็ก

นักเรียนโรงเรียนประถม รองลงมา คอืปจจัยดานการดูแลทันตุขภาพ 

ขอมูลดานการเขาถึงอาหารท่ีมีความเสี่ยงตอสุขภาพ พบวา นักเรียนสวนใหญมีระดับพฤติกรรมการเขาถึง

อาหารท่ีมีความเสี่ยงตอสุขภาพอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 52.73 รองลงมามีระดับพฤติกรรมการเขาถึง

อาหารท่ีมีความเสี่ยงตอสุขภาพในระดับตํ่า คิดเปนรอยละ 36.11 และมีระดับพฤติกรรมการเขาถึงอาหารท่ีมีความ

เสี่ยงตอสุขภาพ อยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 11.16 คาเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการเขาถึงอาหารท่ีมีความเสี่ยงตอ

สุขภาพ เทากับ 11.08 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.01 ซึ่งสอดคลองกับอัญชล ีมะเหศวร (2550) ศึกษาปจจัยท่ีทํา

ใหเกดิโรคฟนผุในนักเรียนประถมศึกษา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา นักเรียนประถมศึกษามีการบริโภค

ขนมตามสื่อโฆษณาทางโทรทัศน โดยขนมท่ีบริโภคสวนใหญมักเปนขนมท่ีมีของแถม บรรจุภัณฑภายนอกสวยงาม 

และผลติภัณฑมคีวามแปลกใหม 

วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อหาปจจัยที่ มีความสัมพันธกับสภาวะฟนผุในกลุมเด็กนักเรียนช้ัน

ประถมศกึษาปที่ 1-6 โรงเรยีนบานทับผ้ึง ตําบลทับผ้ึง อําเภอศรสีําโรง จังหวัดสุโขทัย 

ปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธกับสภาวะฟนผุ พบวา อายุมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับสภาวะฟนผุ 

อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 (r = 0.483, p-value = 0.003) ซึ่งสอดคลองกับจนิตนา พเิคราะหงาน (2551) 

ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับสภาวะฟนผุของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาโรงเรียนแมแตง อําเภอแมแตง จังหวัด

เชียงใหม พบวา อายุมีความสัมพันธกับสภาวะฟนผุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และสอดคลองกับกฤษณา 

เมืองมูล (2551) ศึกษาโรคฟนผุ ภาวะนํ้าหนักเกินและพฤติกรรมการบริโภคของเด็กกอนวัยเรียนในตําบลหนองหาร 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา กลุมตัวอยางมอัีตราความชุกของโรคฟนผุเพิ่มขึ้นตามอายุ 

คากลางของขอมูลระหวางช้ันปกับสภาวะฟนผุมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

(p-value = 0.039) หมายความวาย่ิงอยูในระดับช้ันปท่ีสูงขึ้นการมสีภาวะฟนผุก็เพิ่มมากขึ้นซึ่งมีความสัมพันธกับอายุ

โดยพบวา นักเรียนท่ีเรียนอยูในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นมอีายุเพิ่มมากขึ้น การเกดิสภาวะฟนผุก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย ท้ังน้ี
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อาจเนื่องมาจากเร่ืองของความรูความเขาใจในการดูแลทําความสะอาดชองปาก และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

รวมถงึการดูแลทําความสะอาดชองปากรวมดวย 

คากลางของขอมูลระหวางผูดูแลเด็กกับสภาวะฟนผุมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ

0.05 (p-value = 0.041) หมายความวา เด็กสวนใหญท่ีอาศัยอยูกับปูยา/ตายายจะเสี่ยงตอการมีสภาวะฟนผุท่ีสูงกวา

ซึ่งสอดคลองกับสุขสมพร บุญญาฤทธ์ิ (2550) ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเกิดฟนผุในเด็กนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษา อายุ 6 ป ของอําเภอไกสอนพมวิหาน จังหวัดสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พบวา ลักษณะการเลี้ยงดูของผูปกครอง มีความสัมพันธกับการเกิดฟนผุของเด็กนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p < 0.05) 

ความรูเร่ืองอาหารท่ีมปีระโยชนตอฟน คอื เนื้อ นม ไข ผัก และผลไม มคีวามสัมพันธเชิงผกผันในระดับตํ่ากับ

สภาวะฟนผุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (r = -0.383, p-value = 0.021) หมายความวา ถานักเรียนรูจัก

เลอืกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกายก็จะทําใหการเกิดสภาวะฟนผุตํ่าได ความรูเร่ืองโรคฟนผุและเหงือก

อักเสบ  ไมสามารถรักษาใหหายไดมคีวามสัมพันธเชิงตรงในระดับตํ่ากับสภาวะฟนผุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 (r = 0.362, p-value = 0.030) หมายความวา ถานักเรียนมคีวามเขาใจวาโรคฟนผุและเหงอืกอักเสบไมสามารถ

รักษาใหหายไดสูงก็จะสามารถเกิดสภาวะฟนผุไดสูง ซึ่งสอดคลองกับ Vasundhara, et al. (2014) ศึกษาการประเมิน

การเปลี่ยนแปลงของความรู ทัศนคติและการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพชองปาก ติดตามจากสุขศึกษาของเด็กท่ี

โรงเรียนซันเดอรนาการ เมืองฮิมาชาล ประเทศอินเดีย พบวา ความรูเกี่ยวกับสุขภาพชองปากสงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติและการปฏบัิติตัวในการดูแล ควบคุม และปองกันโรคฟนผุ 

พฤติกรรมการดูแลทําความสะอาดเร่ือง นักเรียนแปรงฟนทุกวันตอนเชา พบวา มคีวามสัมพันธกับสภาวะฟน

ผุเชิงผกผันในระดับตํ่าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (r = -0.373, p-value = 0.025) หมายความวา ถา

นักเรียนแปรงฟนทุกวันตอนเชาอยางสมํ่าเสมอการเกดิสภาวะฟนผุจะเกิดขึ้นไดนอย ซึ่งจะไมสอดคลองกับ Kazuhiko, 

et al. (2008) ศึกษาความสัมพันธของการแปรงฟนและพฤติกรรมการรับประทานอาหารกับการเกิดฟนผุ พบวา กลุม

ตัวอยางท่ีแปรงฟนกอนนอนทุกวัน จะมคีวามสัมพันธตอการเกดิสภาวะฟนผุอยางมนัียสําคัญทางสถติิ (p < 0.05) 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคร้ังน้ีสําเร็จลงไดดวยความกรุณาของอาจารยท่ีปรึกษา ดร.สมคิด จูหวา อาจารยประจําคณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีไดกรุณาใหแนวคิดและคําแนะนํา ตลอดจนการชวยตรวจสอบและแกไขให

การศึกษาคร้ังน้ีมคีวามสมบูรณ ผูศึกษาขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยทันตแพทยดร.อนุพันธ สิทธิโชคชัยวุฒิ อาจารยประจําคณะทันต

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.ประจวบ แหลมหลัก อาจารยประจําคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

และทันตแพทยหญงิช่ืนสุข ตันเจริญ ทันตแพทยชํานาญการ หัวหนาแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัด

สุโขทัย ท่ีใหความอนุเคราะหตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอืในการวจิัยคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณนายวันชัย  ปานชัย ผูอํานวยการโรงเรียนบานทับผึ้ง และนายวีระ ขันธศรี ผูอํานวยการ

โรงเรียนบานเตว็ดกลาง ในการใหความความอนุเคราะหผูวจิัยลงเก็บขอมูลการวจิัย 

สุดทายขอขอบพระคุณครอบครัว จูหวา ท่ีเปนกําลังใจสําคัญในการทําการศึกษาคร้ังน้ีใหสําเร็จลุลวงไป

ดวยด ี
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ปจจัยท่ีมผีลตอการเกดิโรคฟนผุในเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน

Factors related dental caries in children under 3 years in Santisuk District, 

Nan Province 

ปรฉิัตร ลมิปกาญจนโกวทิ14

1* และ สมชาย จาดศรี2 

Parichat Limpikanjanakovit1* and Somchai Jadsri2 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาอุบัติการณในการเกิดโรคฟนผุ ในกลุมเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป 

ในอําเภอสันติสุข จังหวัดนาน และเพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเกิดโรคฟนผุในกลุมเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป ในอําเภอ

สันติสุข จังหวัดนาน  

การศึกษาน้ีเปนการศึกษาแบบ retro-cohort study โดยทําการศึกษาจากผูปกครองเด็กท่ีอาศัยในพื้นท่ีอําเภอ

สันติสุข จังหวัดนาน ในชวงเดอืน สงิหาคม 2558 – เมษายน 2559 สุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster random sampling)

เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง คือ ผูปกครองท่ีมีบุตรหลานอายุตํ่ากวา 3 ป และเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป

จํานวน 73 คู 

ผลการศึกษา พบวา อุบัติการณการเกิดโรฟนผุในเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป คือ 315.08 ตอพันประชากร หาก

ผูปกครอง ปจจัยเสี่ยงท่ีมผีลตอการเกดิโรคฟนผุ คอื ผูปกครองไมแปรงฟนซ้ําใหเด็กกอนนอน เด็กจะมีโอกาสเกิดโรค

ฟนผุมากกวาการท่ีผูปกครองแปรงฟนซ้ําใหเด็ก (adjOR = 4.817, 95%CI = 1.017-22.816) และหากผูปกครองมีการ

รับรูความรุนแรงของโรคฟนผุในระดับตํ่า เด็กจะมีโอกาสเกิดโรคฟนผุสูงกวาการท่ีผูปกครองมีการรับรูความรุนแรง

ของโรคในระดับสูง (adjOR = 5.452, 95%CI = 1.488-19.973) ปจจัยท่ีมผีลตอการปองกันการเกิดโรคฟนผุ คือ การ

ท่ีผูปกครองมีการรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันโรคฟนผุในระดับตํ่า เด็กจะมีโอกาสเกิดโรคฟนผุนอย

กวาผูปกครองท่ีมีการรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมในระดับสูง (adjOR = 0.147, 95%CI = 0.038-0.568) 

และถาเด็กเคยไดรับการเคลือบฟลูออไรด จะมีโอกาสเกิดโรคฟนผุนอยกวาเด็กท่ีไมเคยไดรับการเคลือบฟลูออไรด

(adjOR= 0.169, 95%CI = 0.046-0.616) 
  

คําสําคัญ: ฟนผุ  เด็กปฐมวัย  ผูปกครอง 
 

Abstract  

 This study aimed to investigate incidence of dental caries and factors related dental caries in children 

aged less than 3 years old who lived in Santisuk district Nan province  
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 This retro–cohort study targeted parents of children aged less than 3 years old visiting well baby clinic 

in Santisuk district Nan province. Information on parents’ behavior and cognition was collected. Chi-square and 

binary logistic regression analyses were performed for data analysis. The significant level set as 0.05 

The finding showed that incidence rate of dental caries was 315.07 per 1,000 populations. The risk 

factors were not brushing before bedtime and awareness of severity. Parents did not brush their children’s teeth 

before going to bed. Children would have the higher chance of tooth decay than the parents brushed over the 

child (adjOR = 4.817, 95% CI = 1.017-22.816). Parents who awared of severity of dental caries at low level 

could influence dental caries in their children higher than parents who had high level of severity perception 

(adjOR = 5.452, 95%CI = 1.488-19.973). The protective factors were barrier perception and fluoride’s coating. 

The low level of parents’ barrier perception reduced dental caries in their children. (adjOR = 0.147, 95%CI = 

0.038-0.568). The children who had been coated fluoride; they would have lower caries than children who had 

not been fluoride’s coating. (adjOR = 0.169, 95% CI = 0.046-0.616). 
 

Keywords: Dental caries, Preschool children, parents 

 

บทนํา 

จากรายงานผลการสํารวจสภาวะชองปากระดับประเทศคร้ังท่ี 7 ในป 2555 พบวา ในกลุมเด็กกอนวัยเรียน

อายุ 3 ป มแีนวโนมการเกดิโรคฟนผุลดลง โดยในกลุมเด็กอายุ 3 ป มกีารเกดิโรคฟนผุในฟนนํ้านมเทากับรอยละ 51.7 

(สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2556) จากรายงานผลการสํารวจสภาวะชองปากจังหวัด

นานประจําป 2557 พบวา  ในกลุมเด็กอายุ 18 เดอืน มีรอยละการเกิดโรคฟนผุในฟนนํ้านมเทากับ 9 และในกลุมเด็ก

อายุ 3 ป มีรอยละการเกิดโรคฟนผุในฟนนํ้านมเทากับ 49.95 ซึ่งมีแนวโนมลดลงเชนเดียวกับระดับประเทศ (กมล 

เศรษฐชัยยันณ, 2558) แตจากรายงานผลการสํารวจสภาวะชองปากของอําเภอสันติสุขในป 2557 พบวา ในกลุมเด็ก

อายุ 18 เดอืน มรีอยละการเกดิโรคฟนผุ ในฟนนํ้านมเทากับ 10.71 และในกลุมเด็กอายุ 3 ป มรีอยละการเกิดโรคฟนผุ

ในฟนนํ้านมเทากับ 73.38 ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยจํานวนรอยละการเกิดโรคฟนผุของอําเภอสันติสุขป 2552–2556 

เทากับ 72.09, 69.70, 69.70, 72.56, 78.18 ตามลําดับและมคีาตํ่ากวาคาเฉลี่ยระดับประเทศและระดับจังหวัด   

เมื่อเกิดโรคฟนผุจะมีผลกระทบตอเด็กและผูปกครอง โดยเด็กอาจมีอาการไมสบาย เจ็บปวดเคี้ยวอาหาร

ไมได นําไปสูการขาดสารอาหารได นอกจากนี้หากเด็กมีภูมิตานทานตํ่าลงอาจทําใหเกิดการติดเช้ือ เด็กตองขาด

โรงเรียนทําใหเรียนไมทันเพื่อน และหากไมไดรับการรักษาตองถอนฟน เกิดการสูญเสียฟนกอนกําหนด อาจทําใหฟน

เกหรือมกีารสบฟนท่ีผดิปกติมีผลตอสภาพจิตใจเด็กสวนผลกระทบตอผูปกครองคือทําใหผูปกครองตองขาดงานเพื่อ

พาบุตรหลานมาทําฟนหลาย ๆ คร้ัง ตองขาดรายไดและเพิ่มคาใชจายอีกดวยและจากรายงานผลสํารวจพบวาเด็กอายุ 

18 เดอืน ซึ่งมฟีนขึ้นในชองปากเพยีงไมนานก็มปีญหาโรคฟนผุแลว และการใหการรักษาทางทันตกรรมในเด็กเล็กก็ทํา

ไดยาก ซึ่งหากปลอยท้ิงไวก็จะมภีาวะโรคฟนผุเพิ่มขึ้น (ชุติมา ไตรรัตนวรกุล, 2554) 

เนื่องจากผูปกครองเปนผูท่ีอยูใกลชิดเด็ก และมีความสําคัญในการดูแลเด็กในทุก ๆ ดาน โดยจากผลการ

สํารวจสภาวะสุขภาพชองปากระดับประเทศ และระดับจังหวัด พบวา เด็กยังตองไดรับการดูแลเพิ่มเติมจากผูปกครอง 

ในเร่ืองการแปรงฟน การดื่มนมรสหวานและรสเปร้ียว และการใชขวดนม และจากการสํารวจในกลุมเด็กปฐมวัยใน

ศูนยพัฒนา เด็กเล็กในอําเภอสันติสุข พบวา เด็กสวนมากมีสภาวะฟนผุกอนท่ีจะเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่ง
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ระยะเวลาดังกลาวเด็กจะอยูในความดูแลของผูปกครอง ดังน้ัน ผูวจิัยจงึมคีวามสนใจในการศึกษาปจจัยของผูปกครอง

ท่ีสงผลตอการเกดิโรคฟนผุในกลุมเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป เพื่อนําผลท่ีไดมาใชในการวางแผนงานสงเสริมทันตสุขภาพเชิง

รุกในเขตอําเภอสันติสุข เพื่อลดการเกดิโรคฟนผุในเด็กตอไป 

ดังน้ันการศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาอุบัติการณในการเกิดโรคฟนผุในกลุมเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป

และเพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเกดิโรคฟนผุในกลุมเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป ในอําเภอสันติสุข จังหวัดนาน 

นยิามศัพท 

ผูปกครอง หมายถึง พอ แม ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา ท่ีเปนผูอบรมเลี้ยงดูเด็ก เปนผูจัดเตรียมอาหาร

และดูแลพฤตกิรรมการรับประทานอาหารของเด็ก รวมท้ังการดูแลสุขภาพชองปากของเด็กโดยจะเลอืกจากผูท่ีใชเวลา

อยูกับเด็กมากท่ีสุด 

เด็กอายุตํ่ากวา 3 ป คอื เด็กท่ีมอีายุต้ังแต 6 เดอืนถงึอายุ 2 ป 11 เดอืน 29 วัน และมฟีนขึ้นในชองปาก 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

การวจิัยน้ีเปนการศึกษาแบบ retro-cohort study เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดโรคฟนผุในกลุมเด็กอายุ

ตํ่ากวา 3 ป โดยทําการศึกษาจากผูปกครองและเด็กในอําเภอสันติสุข จังหวัดนาน ในชวงเดือนสิงหาคม 2558– 

เมษายน 2559 

กรอบแนวคดิการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดกําหนดกรอบแนวคดิในการวจิัย โดยมตัีวแปรตาง ๆ ท่ีสัมพันธกันดังน้ี 
 

                  ตัวแปรตน                                           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา เปนผูปกครองท่ีมีบุตรหลานอายุตํ่ากวา 3 ป จํานวน 179 คู จากขนาดกลุม

ตัวอยาง คํานวณโดยใชสูตรของ Taro Yamane n = N/(1+(Ne2)) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 124 คู ใชวิธีการสุมตัวอยาง

แบบกลุม (Cluster random sampling) (รัตนา ทรัพยบําเรอ, 2557, หนา 105) และมีเกณฑคัดเขา คือ ผูปกครอง

อนุญาตใหเด็กเขารวมการวิจัย ผูปกครองสามารถใชภาษาไทยในการสื่อสารได และผูปกครองและเด็กอาศัยอยูใน

พื้นท่ีอําเภอสันติสุขในชวงเวลาท่ีดําเนินการเก็บขอมูล โดยจากเกณฑคัดเขามอีาสาสมัครเขารวมจํานวน 73 คู 

 

 

- ความเช่ือ 

- การรับรูความรุนแรงของโรค 

- การรับรูประโยชน 

- การรับรูอุปสรรค 

- แรงสนับสนุนทางสังคม 

- พฤติกรรมการดูแลเด็ก 

 

 

 

  

 

 

โรคฟนผุในเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป 
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เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บขอมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือแบบสอบถามท่ีผูศึกษาไดสรางขึ้นจากการดัดแปลงจากแบบสอบถาม

ของสํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย (สุณี วงศคงคาเทพ, ขนิษฐ รัตนรังสิต และอังศณา ฤทธ์ิอยู, 2547) ซึ่งมี

ลักษณะโครงสรางของแบบสอบถามประกอบดวยขอคําถาม 8 สวน ดังน้ี  

 สวน 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา 

รายได ลักษณะครอบครัว จํานวนบุตรหลาน ความสัมพันธกับเด็กซึ่งเปนคําถามมลัีกษณะเปนแบบเลอืกตอบ และเติม

ขอความ จํานวน 20 ขอ 

 สวนท่ี 2 แบบสํารวจสภาวะชองปากเด็กและผูปกครองโดยปรับปรุงจากแบบบันทึกสภาวะชองปากของ

สํานักทันตสารณสุขแลวนํามาคิดเปนดัชนีฟนผุถอนอุดในฟนแท (DMFT) และนํามาคิดเปนดัชนีฟนผุถอนอุดในฟน

นํ้านม (dmft)  

 สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การทําความสะอาดชองปาก และการ

ไดรับบริการทันตกรรมของเด็ก จํานวน 31 ขอ ซึ่งเปนคําถามมลัีกษณะเปนแบบเลอืกตอบ และเติมขอความ 

 สวนท่ี 4-8 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเช่ือเกี่ยวกับโรคฟนผุ การรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุ การรับรู

ประโยชนของพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันโรคฟนผุ และการ

สนับสนุนทางสังคมตอการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันโรคฟนผุ จํานวนสวนละ 9 ขอ ลักษณะการตอบของผูตอบ

แบบสอบถามน้ี  ตองตอบใหไดครบทุกขอ อาศัยการวัดตามวธีิของลิเคิรท (Likert’s scale) ซึ่งเปนขอความท้ังทางบวก

และดานลบ  

การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 

ผูศึกษานําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิท่ีมคีวามรู จํานวน 3 ทาน เปนผูพิจารณา ตรวจสอบเนื้อหา และ

นําผลไปวเิคราะหคาดัชนีความสอดคลอง และนําแบบสอบถามท่ีผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิแลวไปทดลองใช

กับกลุมท่ีมลัีกษณะคลายกับกลุมตัวอยาง โดยเปนผูปกครองท่ีมีบุตรหลานอายุนอยกวา 36 เดือน ในเขตอําเภอสันติ

สุขท่ีเหลอืจากการสุมกลุมตัวอยางแลว จํานวน 30 คน แลวคํานวณหาคาความเช่ือม่ันของขอมูล โดยใชสัมประสิทธ์ิ

คอนบราคอัลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) = 0.8577 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษาขออนุญาตทําการเก็บขอมูล โดยผานการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย มหาวิทยาลัย

พะเยา และไดติดตอขออนุญาตเก็บขอมูลในพื้นท่ีจากนายอําเภอสันติสุข รวบรวมขอมูลโดยการนําแบบสอบถาม

สัมภาษณผูปกครอง และตรวจชองปากเด็กและผูปกครอง ท่ีมารับบริการฉีดวัคซีนท่ีคลินิกเด็กดีโรงพยาบาลสันติสุข 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพงษ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาแลวหลวง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลบานราษฎรรัฐพัฒนา และสถานบริการสุขภาพชุมชนบานปางชาง 

การวเิคราะหขอมูลและสถติิที่ใช 

วเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิ ประกอบดวยการวเิคราะห ดังน้ี 

1. วเิคราะหโดยใชสถติิพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบ่ียงเบน-มาตรฐาน 

2. วเิคราะหความสัมพันธ โดยใชสถติิ chi square และ binary logistic regression 
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ผลการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ี เปนการศึกษาเพื่อศึกษาความชุกในการเกิดโรคฟนผุในกลุมเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป ในอําเภอ

สันติสุข จังหวัดนาน และเพื่อศึกษาปจจัยของผูปกครองท่ีสงผลตอการเกิดโรคฟนผุในกลุมเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป ใน

อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน มีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 73 คู โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งขอมูลท่ีได

วเิคราะหจากแบบสอบถาม มรีายละเอียดดังน้ี 
 จากการศึกษาขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 46 คน คิดเปน 

รอยละ 63 เพศหญงิ จํานวน 27 คน คดิเปนรอยละ 37 มอีายุเฉลี่ย 20.45 เดอืน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.388 สวน

ใหญอาศัยอยูในเขตพื้นท่ีราบ จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 58.5 รองลงมาเปนพื้นท่ีสูง 30 คน คิดเปนรอยละ 41.5 

กลุมตัวอยางสวนใหญยังไมเขาเรียน จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 53.4 รองลงมาคือ ศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

33 คน คิดเปน  รอยละ 45.2 ศึกษาในระดับช้ันอนุบาล 1 คน คิดเปนรอยละ 1.4 ผลการตรวจสุขภาพชองปาก ปวย

ดวยโรคฟนผุ จํานวน 23 คน คดิเปนรอยละ 31.5 
 

ตาราง 1 แสดงความสัมพนัธระหวางการเกิดฟนผุกับปจจัยตาง ๆ โดยใชสถติิไค-สแควร 

ปจจัย จํานวน 

ฟนผุ (คน) 

จํานวน รอยละ 

คนที่มีฟนผุ 

Risk 

Ratio 

P-value 

- ความเชื่อตอการเกดิโรคฟนผ ุ ตํ่า 16 37 43.2 2.224 0.01432* 

สูง 7 36 19.4 

- ระดับการรับรูความรุนแรง

เกี่ยวกับโรคฟนผ ุ

ตํ่า 16 35 45.7 2.482 0.007168* 

สูง 7 38 18.4 

- ระดับการรับรูประโยชนตอการ

ปองกันโรคฟนผ ุ

ตํ่า 1 6 16.7 0.5076 0.2365 

สูง 22 67 32.8 

- ระดับการรับรูอุปสรรคตอการ

เกดิโรคฟนผ ุ

ตํ่า 15 31 48.4 0.3362 0.001067* 

สูง 8 42 19.0 

- ระดับแรงสนับสนุนทางสังคมตอ

การเกดิโรคฟนผ ุ

ตํ่า 9 27 33.3 1.095 0.3991 

 สูง 14 46 30.4 

- สื่อ โฆษณา มสีวนกระตุนใหซื้อ

ขนม นม ใหเด็ก 

ไมม ี 14 49 28.6 1.061 0.4339 

ม ี 9 24 37.5 

- ในชุมชนมรีานคาท่ีสามารถซื้อ

ขนมใหเด็กไดงาย 

ไมม ี 5 26 19.2 1.991 0.04769* 

ม ี 18 47 38.3 

- การรับประทานขนมกรุบกรอบ ไมกนิ 12 36 33.3 0.8819 0.3741 

กนิ 11 37 29.7 

- การรับประทานขนมเคก/ขนมปง ไมกนิ 13 51 25.5 1.783 0.04715* 

กนิ 10 22 45.5 
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ตาราง 1 (ตอ) 

ปจจัย จํานวน 

ฟนผุ (คน) 

จํานวน รอยละ 

คนที่มีฟนผุ 

Risk 

Ratio 

P-value 

- การรับประทานนมเปร้ียว ไมกนิ 10 52 25.0 1.905 0.03627 

กนิ 6 21 47.6 

- การรับประทานนมกอนนอน ไมกนิ 6 15 40.0 0.6638 0.1432 

กนิ 17 58 29.3 

- การมพีฤติกรรมอมขาว ไมทํา 12 50 24.0 1.933 0.02580* 

 ทํา 11 23 47.8   

- การใชเวลารับประทานอาหาร

มากกวา 1 ช่ัวโมง 

ไมทํา 16 59 27.1 1.844 0.04995* 

ทํา 7 14 50.0 

- สุขภาพชองปากผูปกครอง ไมมฟีนผ ุ 11 38 28.9 1.184 0.3172 

มฟีนผุ 12 35 34.3 

- ผูปกครองเปาอาหารกอนปอนเด็ก ไมทํา 2 11 18.2 0.75 0.2769 

ทํา 21 62 33.9 

- ผูปกครองเช็ดปากใหเด็ก ไมทํา 11 21 52.4 0.4406 0.0101* 

ทํา 12 52 23.1 

- ผูปกครองแปรงฟนซ้ําใหเด็ก 

เวลาเชา 

ไมทํา 1 16 6.3 6.175 0.005844* 

ทํา 22 57 38.6 

- ผูปกครองแปรงฟนซ้ําใหเด็ก 

กอนนอน 

ไมทํา 15 57 26.3 1.9 0.03676* 

ทํา 8 16 50.0 

- การไดรับการเคลอืบฟลูออไรด ไมเคย 17 35 48.6 3.167 0.001150* 

เคย 6 38 15.8 

- ถิ่นท่ีอยู พื้นราบ 12 43 27.9 1.314 0.2209 

ท่ีสูง 11 30 36.7 

หมายเหตุ: *มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 1 พบวา ถาผูปกครองมีความเช่ือในการเกิดโรคฟนผุสูง เด็กจะมีโอกาสเกิดฟนผุนอยกวา

ผูปกครองท่ีมคีวามเช่ืออยูในระดับตํ่า (p-value = 0.01432) การมรีะดับการรับรูความรุนแรงเกี่ยวกับโรคฟนผุตํ่า เด็ก

จะมโีอกาสเกดิโรคฟนผุมากกวาผูปกครองท่ีมีระดับการรับรูความรุนแรงเกี่ยวกับโรคฟนผุสูง (p-value = 0.007168) 

การมีการรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันโรคฟนผุในระดับสูง เด็กจะมีโอกาสเกิดโรคฟนผุสูงกวา 

ผูปกครองท่ีมีการรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันโรคฟนผุในระดับตํ่า (p-value = 0.001067) การมี

รานคาในชุมชนซึ่งสามารถซื้อขนมใหเด็กไดงาย เด็กจะมีโอกาสเกิดโรคฟนผุสูงกวาในชุมชนท่ีไมมีรานคา (p-value = 

0.0469) หากเด็กรับประทานขนมปงหรือขนมเคกจะมีโอกาสเกิดฟนผุสูงกวาเด็กท่ีไมรับประทาน (p-value = 

0.04715) หากเด็กรับประทานนมเปร้ียวจะมีโอกาสเกิดฟนผุสูงกวาเด็กท่ีไมรับประทานนมเปร้ียว (p-value = 

0.03627) หากเด็กมีพฤติกรรมอมขาวจะมีโอกาสเกิดฟนผุ สูงกวาเด็กท่ีไมมีพฤติกรรม (p-value = 0.02580) หาก
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เด็กมพีฤติกรรมกนิไปเลนไป ใชเวลาในการรับประทานอาหารมากกวา 1 ช่ัวโมง จะมีโอกาสเกิดฟนผุสูงกวาเด็กท่ีไมมี

พฤติกรรม (p-value = 0.04995) การท่ีผูปกครองเช็ดชองปากใหเด็ก เด็กจะมีโอการเกิดฟนผุนอยกวาการท่ี

ผูปกครองไมปฏิบัติ (p-value = 0.0101) การแปรงฟนซ้ําใหเด็กในตอนเชา  โดยผูปกครอง (p-value = 0.005844)

เด็กจะมีโอกาสเกิดฟนผุนอยกวาการท่ีผูปกครองไมปฏิบัติ ผูปกครองท่ีแปรงฟนซ้ําใหเด็กกอนนอน (p-value = 

0.03676) เด็กจะมโีอกาสเกดิฟนผุนอยกวาการท่ีผูปกครองไมปฏบัิติ เด็กท่ีเคยไดรับการเคลือบฟลูออไรดจะมีโอกาส

เกดิฟนผุนอยกวาเด็กท่ีไมเคยไดรับการเคลอืบฟลูออไรด (p-value = 0.001150) 

 จากตาราง 1 พบวา ระดับการรับรูประโยชนตอการปองกันโรคฟนผุ แรงสนับสนุนทางสังคม สื่อ โฆษณาการ

รับประทานขนมกรุบกรอบ การรับประทานนมกอนนอน สุขภาพชองปากของผูปกครอง ผูปกครองเปาอาหารกอน

ปอนเด็ก และถิ่นท่ีอยูไมมคีวามสัมพันธกับการเกดิโรคฟนผุอยางมนัียสําคัญทางสถติิ 
 

ตาราง 2 แสดงความสัมพนัธระหวางการเกิดฟนผุกับปจจัยตาง ๆ โดยใชสถติิ Binary Logistic Regression 

ปจจัย B S.E. p-value adjOdds 

ratio 

95% CI 

การรับรูอุปสรรคตํ่า -1.915 0.688 0.005 0.147 0.038-0.568 

การไดรับฟลูออไรด -1.780 0.661 0.007 0.169 0.046-0.616 

ผูปกครองไมแปรงฟนซ้ําใหเด็กกอน

นอน 

1.572 0.794 0.048 4.817 1.017-22.816 

การรับรูความรุนแรงตํ่า 1.698 0.662 0.010 5.452 1.488-19.973 

Cnstant -0.204 0.644 0.751 0.815  
 

จากตาราง 1 พบวา มีปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเกิดโรคฟนผุ จํานวน 11 ตัว เมื่อนํามาวิเคราะห โดยใช 

logistic regression พบวา หากผูปกครองมีการรับรูอุปสรรคในระดับตํ่า เด็กจะมีโอกาสเกิดโรคฟนผุนอยกวา

ผูปกครองท่ีมีการรับรูอุปสรรคในระดับสูง (adjOR = 0.147, 95%CI = 0.038-0.568) และหากผูปกครองมีการรับรู

ความรุนแรงของโรคฟนผุ     ในระดับตํ่า เด็กจะมีโอกาสเกิดโรคฟนผุสูงกวาการท่ีผูปกครองมีการรับรูความรุนแรง

ของโรคในระดับสูง (adjOR = 5.452, 95%CI = 1.488-19.973) ถาเด็กเคยไดรับการเคลอืบฟลูออไรด จะมโีอกาสเกดิ

โรคฟนผุนอยกวาเด็กท่ีไมเคยไดรับการเคลอืบฟลูออไรด (adjOR = 0.169, 95%CI = 0.046-0.616) หากผูปกครองไม

แปรงฟนซ้ําใหเด็กกอนนอน เด็กจะมโีอกาสเกิดโรคฟนผุมากกวาการท่ีผูปกครองแปรงฟนซ้ําใหเด็ก (adjOR = 4.817, 

95%CI = 1.017-22.816) ดังแสดงผลในตาราง 2 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษา พบวา สามารถเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางได 73 คูจากกลุมเปาหมายจํานวน 124 คู คิด

เปนรอยละ 58.87 มอุีบัติการณในการเกดิโรคฟนผุในกลุมเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป ในอําเภอสันติสุข จังหวัดนาน 315.08 

ตอพันประชากร เนื่องจากการเก็บกลุมตัวอยางไดจริงมจีํานวนนอยกวากลุมตัวอยางท่ีคํานวณ อาจจะไดคาประมาณ

พารามิเตอรความชุกจริงท่ีความเช่ือม่ัน 95%CI มีความกวางมาก จนทําใหคําตอบคาความชุกท่ีไดน้ีเกือบจะไมบอก

อะไรเกี่ยวกับคาในประชากรไดมากนัก ซึ่งอาจมสีาเหตุเนื่องมาจากกลุมตัวอยางท่ีคัดเลือกมาทําการศึกษาคร้ังน้ี เปน

การศึกษาในกลุมผูปวยเด็กเล็กท่ีมาเขารับบริการฉีดวัคซีนในคลินิกทันตกรรมเด็กดี ซึ่งผูปกครองท่ีนําบุตรหลานมา

เขารับบริการมักมคีวามกังวลในเร่ืองอาการงอแงของเด็กหลังการฉดีวัคซนี ทําใหไมสะดวกในการใหขอมูล และผูปวย
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เด็กเล็กมักมคีวามกลัวในการรับบริการทันตกรรม จงึตองถอนตัวเนื่องจากการพทัิกษสทิธิตามหลักจริยธรรมในมนุษย 

รวมท้ังเด็กไมมารับบริการตามนัด นอกจากน้ีผูปกครองท่ีอยูในพื้นท่ีสูงบางคนไมสามารถสื่อสารภาษาไทยได  

สําหรับผลการศึกษาความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ท่ีมีตอการเกิดโรคฟนผุในกลุมเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป ใน

อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน พบวา ปจจัยเสี่ยงท่ีมีผล คือ การท่ีผูปกครองไมแปงฟนซ้ําใหเด็กกอนนอน ซึ่งสอดคลอง

กับการศึกษาของทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ และสุจิตตรา ชาตา (2557) คือ การใหขนมเปนรูปแบบหน่ึงของการเลี้ยงดู

ยายมีความรูสึกวาการมีฟนนอยซี่การเช็ดฟนก็เพียงพอ การดื่มนมอยางเดียวไมทําใหเกิดฟนผุ และยายไมไดรับ

อิทธิพลการเลี้ยงดูจากสื่อโทรทัศน  แตไมสอดคลองกับการศึกษาของพรรณราย ทัพนันตะกุล (2556) ซึ่งพบวาการ

แปรงฟนใหเด็กไมสัมพันธกับการเกิดโรคฟนผุ และการท่ีผูปกครองท่ีมีการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุในระดับตํ่า

เด็กจะมีโอกาสเกิดโรคฟนผุไดมากกวาการท่ีผูปกครองมีการรับรูความรุนแรงของโรคในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของ Pisarnturakit, et al. (2012) ซึ่งพบวาหากเพิ่มการรับรูความรุนแรงของโรคฟนผุเด็กจะมีโอกาสเกิดโรค

ฟนผุลดลง ปจจัยท่ีมผีลตอการปองกันการเกดิโรคฟนผุ คอื การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันการเกิด

โรคฟนผุ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Azevedo, et al. (2014) ซึ่งพบวา หากมารดามีความเช่ือในเชิงบวก จะมีการ

เตรียมการในการปฏิบัติพฤติกรรมท่ีปองกันการเกิดโรคฟนผุ และการศึกษาของ Hoeft, Barker and Masterson 

(2010) ซึ่งพบวา หากมารดามีความรูและความเช่ือท่ีถูกตองเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก เด็กจะมี

โอกาสเกิดโรคฟนผุลดลง รวมท้ังการศึกษาของ ณัฐวุธ แกวสุทธา (2557) พบวาหากมีการรับรูความเสี่ยงและ

อุปสรรคมากเกนิไปอาจทําใหเกดิความลังเล และมโีอกาสท่ีจะไมปฏบัิติพฤติกรรมดูแลอนามัยชองปาก และการไดรับ

การเคลอืบฟลูออไรด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Weintraub, et al. (2006) พบวา การใชฟลูออไรดวานิชมีผลใน

การปองกันการเกดิโรคฟนผุ และการศึกษาของประดษิฐ วงศสุภา และคณะ (2557) การทาซลิเวอรฟลูออไรดมีผลใน

การหยุดยัง้ฟนผุ แตไมสอดคลองกับการศึกษาของสุพรรณี สุคันวรานิล และสุภาวดี พรหมมา (2554) พบวา การทา

ฟลูออไรดวานิชไมมคีวามสัมพันธกับการเกดิฟนผุ  

 ขอเสนอแนะ  

จากผลการศึกษา ควรมีการใหความรูแกผูปกครองเกี่ยวกับความรุนแรงของโรคฟนผุ เชน ผลกระทบของ

โรคฟนผุตอคุณภาพชีวติของเด็ก มกีารฝกทักษะการแปรงฟนใหเด็กแกผูปกครอง และเนนย้ําใหผูปกครองแปรงซ้ําให

เด็กกอนนอน ในพื้นท่ีสูงท่ีมีขอจํากัดในเร่ืองนํ้า หรือบานท่ีมีหองนํ้าอยูภายนอกบานท่ีอาจะเปนอุปสรรคในการแปรง

ฟนกอนนอน อาจแนะนําวธีิแปรงฟนแบบแปรงแหง ลดอุปสรรคในการเขาถึงบริการทันตกรรม เชน การใหบริการทัน

ตกรรมนอกสถานท่ีในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล และในสถานบริการสุขภาพ

ชุมชน มีการเคลือบฟลูออไรดใหเด็กตามความจําเปน และมีการเลือกชนิดของฟลูออไรดใหเหมาะกับสภาพฟน เชน 

ถาเด็กไมมฟีนผุอาจใชฟลูออไรดชนิดเจลหรือวานิช และหากเด็กมีฟนผุท่ียังไมทะลุประสาทฟน อาจใชฟลูออไรดชนิด

ซิลเวอรฟลูออไรด ในการทําศึกษาคร้ังตอไป อาจทําการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโปรแกรมในการอบรม

ผูปกครองเชิงปฏบัิติการสงเสริมทักษะการดูแลชองปาก การพัฒนารูปแบบการลดโรคฟนผุโดยนําภาคเีครือขายเขามา

มีสวนรวม และควรมีการรวมมือกับหนวยงานอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เพราะหากประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น มคีุณภาพชีวติดขีึ้น จะมเีวลาใสใจสุขภาพชองปาก 
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ปัจจัยท่ีมผีลต่ออัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน: กรณีศกึษาเปรยีบเทียบระหว่าง

หมู่บ้านท่ีมีอัตราอุบัติการณ์เกิดโรคไขเ้ลือดออกสูงและต่ า อ าเภอปง จังหวัดพะเยา

Factors Affecting On Dengue Hemorrhagic Fever In Community: Case 

Study Of Comparison Between The Village With High And Low Incidence 

Density Rate In Pong District, Phayao Province 

อภริุจ ีเกนทา1* และ บุญลือ ฉิมบ้านไร่2 

Apirujee Kenta1* and Boonlue Chimbanrai2 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งแบบตัดขวาง (Cross-sectional study) มี

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน ระหว่างหมู่ บ้านท่ีมีอัตราอุบัติการณ์เกิด

โรคไข้เลอืดออกสูงและต่ า อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย  ระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 – มีนาคม 2559 โดย

ศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง ในพื้นท่ีท่ีมีอัตราอุบัติการณ์เกิดโรคไข้เลือดออกสูง จ านวน 202 หลังคาเรือน และอุบัติการณ์

ต่ า จ านวน 178 หลังคาเรือน เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้น า

ชุมชน จ านวน 10 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา อธิบายความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ และการ

วเิคราะห์ความถดถอยไบนารีโลจิสตคิ 

ผลการศึกษา พบว่า หมู่บ้านท่ีประชาชนติดมุ้งลวดในบ้านครบทุกบาน จะมีโอกาสท่ีจะมีอุบัติการณ์โรค

ไข้เลือดออกสูงมากกว่า 13.11 เท่าของหมู่บ้านท่ีไม่ติดมุ้งลวด (95 % CI 4.29-40.07), หมู่บ้านท่ีประชาชนไม่มีการ

เลีย้งสัตว ์จะมีโอกาสท่ีจะมีอุบัติการณ์โรคไข้เลือดออกสูงมากกว่า 5.82 เท่าของหมู่บ้านท่ีมีการเลี้ยงสัตว์ (95 % CI 

2.60-13.04), หมู่บ้านท่ีประชาชนจัดการขยะโดยการแยกไว้ขาย เผา ฝัง/กลบ จะมีโอกาสท่ีจะมีอุบัติการณ์โรค

ไข้เลือดออกสูงมากกว่า 31.85 เท่าของหมู่บ้านท่ีไม่ได้จัดการขยะโดยการแยกไว้ขาย เผา ฝัง/กลบ (95 % CI 2.51-

403.58),  หมู่บ้านท่ีประชาชนมีระดับการปฏิบัติในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกระดับน้อย จะมีโอกาสท่ีจะมี

อุบัติการณ์โรคไข้เลือดออกสูงมากกว่า 18.18 เท่าของหมู่บ้านท่ีมีระดับการปฏิบัติในการควบคุมป้องกันโรค

ไข้เลอืดออกระดับดี (95 % CI 5.46-60.53), หมูบ้่านตรวจพบค่าดัชนลีูกน้ ายุงลาย (CI) ระดับไม่ปลอดภัย จะมีโอกาส

ท่ีจะมีอุบัตกิารณ์โรคไข้เลอืดออกสูงมากกว่า 15.45 เท่าของหมูบ้่านตรวจพบค่าดัชนลีูกน้ ายุงลาย (CI) ระดับปลอดภัย 

(95 % CI 6.14-38.87), หมูบ้่านท่ีประชาชนไม่เข้าร่วมมาตรการทางสังคมของชุมชน จะมีโอกาสท่ีจะมีอุบัติการณ์โรค

ไข้เลือดออกสูงมากกว่า 63.52 เท่าของหมู่บ้านท่ีประชาชนเข้าร่วมมาตรการทางสังคมของชุมชน (95 % CI 7.80-

517.36) 
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 ผลข งการศึกษานี้แสดงให้เรห็นว่า  การจัดการสิ่งแวดล้ มเรป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญท่ีส่งผลต่  ัตราป่วย

โรคไข้เรลื ด  ก ผลจากการศึกษาคร้ังนี้จะสามารถน าไปก าหนดยุทธศาสตร์ในการป้ งกันควบคุมโรคไข้เรลื ด  ก 

เรชน่ ก าหนดแนวทางการด าเรนนิการป้ งกัน ควบคุมโรคไข้เรล ืด  กโดยเรนน้การมีสว่นร่วมข งประชาชน  การก าหนด

มาตรการชุมชน เรกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดล ้มเรพื่ ไม่ให้มแีหลง่เรพาะพันธ์ุยุงลาย 
 

ค าส าคัญ: โรคไข้เรล ืด  ก   ุบัตกิารณ์  หมู่บ้าน 
 

Abstract  

The purpose of this  study was to determine factors affecting the incident of Dengue Hemorrhagic 

Fever (DHF) comparison between the community with higher Dengue Hemorrhagic Fever incident rate and lower 

Dengue Hemorrhagic Fever incident rate. Cross-sectional study design was conducted in two villages of Pong 

District, Phayao Province, Thailand, during August  2015-March 2016. The number of 202 households in higher 

Dengue Hemorrhagic Fever incident rate and 178 households in lower Dengue Hemorrhagic Fever incident rate 

were interviewed by questionnaire and in-depth interview with 10  community leaders. Descriptive statistics 

included frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics included chi-square and 

binary logistics regression were used to data analysis by computer program. 

The results showed that the communities which households were used  the mosquito wire screen in 

their houses have significantly increase the incident of DHF higher than households that were not 13.11 time (95 

% CI 4.29-40.07), households do not livestock farming have significantly increase the incident of DHF higher 

than households were done 5.82 times (95 % CI 2.60-13.04), the disposal waste by waste separation, 

incineration and embedment have significantly increase the incident of DHF higher than households that were do 

not 31.85 time (95 % CI 2.51-403.58 ), the lower level of dengue fever prevention and control have 

significantly increase the incident of DHF higher than households that were high level 18.18 times (95 % CI 

5.46-60.53),  the higher average of mosquitoes index (CI) were significantly increase the incident of DHF higher 

than households that lower average CI 15.45 times (95 % CI 6.14-38.87), and the people have not participate 

in setting the social measurement were significantly increase the incident of DHF higher than households which 

were done 63.52 times (95 % CI 7.80-517.36) 

In conclusion, research findings reveal that the environment management was the important factor that 

affecting the incident of Dengue Hemorrhagic Fever. This finding could be utilized to strategy in prevention and 

control of Dengue Hemorrhagic Fever, such as guidelines for prevention control the dengue disease with the 

community participation, the public policy about environmental management measures to prevent the breeding 

mosquito. 
 

Keywords: Dengue fever, Incidence Density, community 
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บทน า 

โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever) เป็นโรคติดต่อน าโดยแมลง ท่ีส าคัญของกลุ่มประเทศ 

ในภูมภิาคเขตร้อน เชน่ ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน โรคไข้เลือดออก มียุงเป็นพาหะ องค์การอนามัยโลก 

(WHO) รายงานวา่ 50 ปีท่ีผ่านมีประชากรเสี่ยง 2.5 พันล้านคน ในพื้นท่ีเสี่ยงกว่า 100 ประเทศไทยมีรายงานโรคนี้มา

ตัง้แตปี่ 2501 นับได้ 57 ปี กระทรวงสาธารณสุขไทย ได้ประกาศก าหนดค่าเป้าหมายอัตราการเกิดโรคและอัตราการ

ป่วยตายดว้ยโรคไข้เลอืดออก คือ อัตราการเกิดโรคไม่เกิน 50 ตอ่แสนประชากรและอัตราการป่วยตาย  ไมเ่กินร้อยละ 

0.15 ของผู้ป่วยท้ังหมด จากข้อมูลสถิติการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของส านักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในภาพรวมประเทศไทย 5 ปี ย้อนหลังพบว่า อัตราการเกิดโรคสูง

กว่าค่ามาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดทุกปี (กลุ่มระบาดวิทยา ส านักโรคติดต่อ  น าโดยแมลง กรมควบคุม

โรค กระทรวงสาธารณสุข, 2557)  

สถานการณ์การเกิดโรคไข้เลือดออกอ าเภอปง สถานการณ์การเกิดโรคไข้เลือดออกย้อนหลัง 5 ปี  

พ.ศ. 2553–2557 พบวา่ มหีมูบ้่านหน่ึงในอ าเภอปง เป็นพื้นท่ีท่ีมีอัตราป่วยสูงสุด ทุกปี แต่ในอีกหมู่บ้านซึ่งมีเขตพื้นท่ี

ใกล้กัน เป็นพื้นท่ีท่ีมีอัตราป่วยต่ าสุดของอ าเภอปง ในทุก ๆ ปี  จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจ ศึกษาและ

เปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราปว่ยโรคไข้เลอืดออกในพืน้ท่ีหมูบ้่านท่ีมีอัตราอุบัตกิารณ์โรคไข้เลือดออกแตกต่างกัน 

โดยศึกษาระดับพฤตกิรรมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลอืดออก ด้วยมาตรการ 5ป. 1 ข., การเข้าร่วมมาตรการทาง

สังคมของชุมชนในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลอืดออกการ, เคลื่อนย้ายประชากร, ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม บริเวณบ้าน/

ภายในบ้าน สิ่งแวดลอ้มในชุมชน ของตัวแทนจากครอบครัว ในอ าเภอปง ผลการวิจัยนี้สามารถน าไปก าหนดแนวทาง

ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลอืดออกท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเชิงพรรณา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งแบบตัดขวาง (Cross-sectional study) เพื่อ

ศกึษาและเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลตอ่อัตราปว่ยโรคไข้เลอืดออกในชุมชน ระหว่างหมู่บ้านท่ีมีอัตราอุบัติการณ์เกิดโรค

ไข้เลอืดออกสูงและต่ า อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ หลังคาเรือนท่ีต้ังอยูใ่นหมู่บ้าน ซึ่งมอีัตราอุบัตกิารณ์โรคไข้เลอืดออกสูงสุด

และมีอัตราการเกิดผู้ป่วยซ้ าสูง จ านวนหลังคาเรือน 407 หลังคาเรือน และหมู่บ้านซึ่งไม่เกิดโรคไข้เลือดออกเลยเป็น
เวลา 18 ปี จ านวนหลังคาเรือน 319 หลังคาเรือน รวมเป็น 726 หลังคาเรือนก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทา

โร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ได้หมู่บ้านอุบัติการณ์สูง 202 หลังคาเรือน และหมู่บ้าน

อุบัตกิารณต์่ า 178 หลังคาเรือน รวมเป็น 380 คน สุ่มตัวอยา่งแบบสะดวก (Convenience sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการระบาดของ 

โรคไข้เลอืดออก อ าเภอปง ส าหรับชุมชน และ แบบสอบถามและสังเกตสภาพแวดล้อม ซึ่ง ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น แบ่งเป็น 

5 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง, ส่วนท่ี 2 ข้อมูลสภาพท่ีอยู่อาศัย, ส่วนท่ี 3 การปฏิบัติในการ

ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ 5 ป. 1 ข., ส่วนท่ี 4 การส ารวจแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย รอบนอกบ้าน 

และ ในบ้าน, ส่วนท่ี 5 การเข้าร่วมมาตรการทางสังคมของชุมชนในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลอืดออก 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื แบบสัมภาษณเ์ชงิลึก และแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความ

ตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ได้ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbachs’ alpha coefficient) ได้คา่ความเช่ือมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.85 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ แบบสัมภาษณเ์ชงิลึกปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคไข้เลอืดออก  

อ าเภอปง ส าหรับชุมชน น ามาสรุป และจัดหมวดหมู่ค าตอบ ส าหรับข้อมูลจาก แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและก าหนดระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) สถิติ 

เพื่ออธิบายความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) และวิเคราะห์ความถดถอยไบนารีโลจิสติค (Binary  

Logistic Regression analysis) 
 

ผลการศึกษา 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้น าชุมชน 

1. หมู่บ้านที่มีอัตราอุบัตกิารณ์เกิดโรคไข้เลือดออกสูง 

 1.1 บริบทของชุมชน สภาพสังคมและวัฒนธรรม มีลักษณะเป็นเขตพื้นท่ีในเมืองของอ าเภอ ประกอบด้วย

ตลาดสดขนาดใหญ่และร้านขายสินค้า ธนาคาร คลินิกแพทย์ เป็นย่านจับจ่ายซื้อของระดับอ าเภอ รถโดยสารประจ า

ทางทุกสายจะจอดรับส่งผู้โดยสารผ่านถนนสายนี ้ท าให้ชุมชนแห่งนี้ ติดต่อสื่อสารกับสังคมภายนอกอยู่เสมอ สังคมมี

ลักษณะเป็นชนบทกึ่งเมอืง ประชาชนท่ีอาศัยในพืน้ท่ีน้ีหรือเข้ามาในพืน้ท่ีน้ี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย รับจ้าง ซึ่ง

มักจะอาศัยอยู่อีกหมู่บ้าน มีบ้านเช่า และบ้านว่างไม่มีคนอาศัยอยู่จ านวนมาก บางบ้านมีเพียงผู้สูงอายุอยู่ตามล าพัง 

ลูกหลานมักจะอาศัยอยู่ต่างถิ่น หรือส่งบุตรไปเรียนต่างอ าเภอ จะไปและกลับในช่วงเย็น มีโรงเรียนวัดปริยัติธรรม 

(โรงเรียนสามเณร) จะมีสามเณรจากวัดตา่ง ๆ ในอ าเภอมาศกึษาท่ีวัดแหง่นี้ ท าให้การเคลื่อนย้ายประชากรของพื้นท่ีนี้

มีมาก การติดต่อสื่อสารกับประชาชนในชุมชน มีการประชุมประจ าเดือนหมู่บ้าน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วม 

จะมเีพยีงกลุ่มผู้น าชุมชนและประธานคุ้ม บางส่วนในชุมชน การสื่อสารหลัก ใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย 

และการสื่อสารตรงเคาะประตูบ้าน โดย อสม. ร่วมกับ แกนน าชุมชน  

 1.2 วัฒนธรรมการใชน้้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค ประชาชนส่วนใหญ่ใช้น้ าประปาส่วนภูมิภาค เป็นน้ า เพื่ออุปโภค 

และจะมกีารเก็บน้ าในภาชนะเก็บน้ าไวเ้ล็กน้อย อย่างนอ้ยครัวเรือนละ 1-3 ใบ เนื่องจากพื้นท่ีเป็นน้ าไหลตลอด มักไม่

มีปัญหาเร่ืองขาดน้ าใช้ เนื่องจากเป็นต้นน้ า มีน้ าเพื่อท าน้ าประปาตลอดปี จะมีเพียงบางช่วงท่ีซ่อมประปา ซึ่งจะมี

ประกาศเตือนประชาชนก่อนทุกคร้ัง ภาชนะเก็บน้ าขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ปิดฝาภาชนะ แต่หากเป็นภาชนะเล็ก   ซึ่งใช้

หมดทุกวันจะไม่ปิดฝาภาชนะ ส่วนน้ าดื่ม พื้นท่ีนี้มีโรงผลิตน้ าดื่มเอกชน 2 แห่ง ของหมู่บ้านอีก 1 แห่ง ประชาชนส่วน

ใหญ่ซือ้น้ าเป็นขวดเพื่อบริโภค  

 1.3 มาตรการทางสังคมของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการในการป้องกันโรค

ไข้เลอืดออกของชุมชนนี้ จะเนน้ไปท่ีกลุม่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และกลุ่มเจ้าหนา้ที่สาธารณสุข 

โดยท่ีการดูแลเร่ืองแหลง่เพาะพันธ์ุยุงลายแตล่ะบา้นจะดูแลบา้นตนเอง ในสว่นของสถานท่ีสาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน 

จะมกีารก าหนด อสม. รับผิดชอบโดย อสม. จะรับผิดชอบติดตามสุ่มตรวจไขว้หมู่บ้าน หากพบลูกน้ ายุงลายก็จะแจ้ง

เจ้าบา้น ไมม่มีาตรการลงโทษแตจ่ะเนน้การขอความร่วมมอื มกีารพัฒนาท าความสะอาดหมู่บ้านโดยทีมแกนน าชุมชน 

จะประกาศขอความร่วมมอืประชาชนให้มาร่วมท าความสะอาดสถานท่ีสาธารณะ โดยจะมีการรณรงค์ท าความสะอาด

ในวันส าคัญต่าง ๆ และช่วงก่อนการระบาด ช่วงท่ีมีการระบาด อสม. จะเป็นแกนน าในการสุ่มส ารวจลูกน้ า โดยมี

เทศบาลให้การสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ในการควบคุมโรค ลักษณะของพื้นท่ีนี้จะมีทางระบายน้ าสาธารณะตลอด

เส้นทางหมูบ้่าน ซึ่งมีน้ าขัง และตรวจพบลูกน้ ายุงลายเป็นจ านวนมาก อยู่เป็นประจ า หากพบผู้น าชุมชนหรือ  อสม. จะ

ท าการแจ้งไปท่ีเทศบาลเพื่อให้ปรับพื้นท่ีและฉีดน้ าท าความสะอาดทางระบายน้ า  
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 1.4 การให้ความร่วมมือด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของคนในชุมชน จากสภาพบริบทชุมชน

ลักษณะชนบทกึ่งเมือง มีคนต่างถิ่นเข้ามาพักอาศัยเป็นการชั่วคราว ท าให้ความผูกพันของคนในชุมชนกับชุมชน 

รวมถึงความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในภาพส่วนรวมมีน้อย จะให้ความสนใจกับอาชีพและรายได้มากกว่า  

บางบา้นจะไมย่อมให้ อสม. เข้าไปส ารวจในบ้านเนื่องจากเป็นร้านขายของ กลัวของหาย รวมถึงบ้านท่ีไม่มีคนอาศัยอยู่

จะไมส่ามารถเข้าไปได้เนื่องจากจะปดิลอ๊กอย่างด ี 

 1.5 ผลลัพธ์การด าเนินการเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลอืดออก การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 

พบว่า ยังคงมีผู้ป่วยไข้เลือดออกทุกปี และการป้องกันควบคุมโรคยังไม่มีประสิทธิภาพท าให้เกิดการป่วยต่อเนื่อง 

(Second Generation)  

 1.6 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปัญหาอุปสรรค ในการป้องกัน

ควบคุมโรคไข้เลอืดออก พบแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ในบ้านท่ีไมม่ผีู้อยูอ่าศัยประจ า บ้านท่ีผู้สูงอายุอยู่ล าพัง ทางระบายน้ า

สาธารณะซึ่งพบลูกน้ ายุงลายเป็นจ านวนมาก ขยะในพื้นท่ีสาธารณะ ชุมชนขาดความต่อเนื่องในการป้องกัน ควบคุม

โรคไข้เลอืดออก การเคลื่อนย้ายประชากรมาในพืน้ท่ีเกิดขึ้นตลอด  

2. หมู่บ้านที่มีอัตราอุบัตกิารณ์เกิดโรคไข้เลือดออกต่ า 

2.1 บริบทของชุมชน สภาพสังคมและวัฒนธรรม เป็นสงัคมชนบท ประชาชนมคีวามสามัคคี เคารพผู้น าชุมชน 

มีกฎของชุมชน อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาล ตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างไม่หนาแน่น รอบบ้านจะมีการปลูกพืชผักสวน

ครัว บางบ้านโดยเฉพาะกลุ่ม อสม. ผู้น าชุมชนจะมีการปลูกตะไครห้อมเพื่อไล่ยุง และน ามาสกัดน้ ามันหอยระเหยเพื่อ

ใช้ทาป้องกันยุง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกข้าว ยาสูบ ข้าวโพด มีการปลูกพืชหมุนเวียน ท้ังปี 

ช่วงกลางวันมักไม่พบผู้คนอยู่ท่ีบ้าน จะมีเพียงแค่เด็กเล็กท่ียังไม่ได้เข้าโรงเรียนอยู่กับผู้ปกครอง และผู้สู งอายุท่ีไม่ได้

ออกไปประกอบอาชพี การตดิตอ่สื่อสารกับประชาชนจะมีการประชุมประจ าเดือนหมู่บ้านซึ่งทุกบ้านต้องมีตัวแทนเข้า

ร่วม และมเีสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน   

2.2 วัฒนธรรมการใชน้้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค ประชาชนส่วนใหญ่ใช้น้ าประปาหมู่บ้าน เป็นน้ าเพื่ออุปโภค และ

จะมกีารเก็บน้ าในภาชนะเก็บน้ าไวใ้ช ้อยา่งน้อยครัวเรือนละ 3 ใบขึ้นไป ส่วนใหญ่ภาชนะเป็นโอ่งมังกรมีฝาปิด ร่วมกับ

การใส่ทรายทีมีฟอส ในภาชนะท่ีไม่ได้ปิดฝาตลอด แต่หากเป็นภาชนะเล็กซึ่งใช้หมดทุกวันจะไม่ปิดฝาภาชนะ  ส่วนน้ า

ดื่ม พื้นท่ีนีม้โีรงผลิตน้ าดื่มหมูบ้่าน 1 แหง่ ประชาชนสว่นใหญ่ซือ้น้ าเป็นขวดเพื่อบริโภค  

2.3 มาตรการทางสังคมของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลอืดออก มกีระบวนการประชาคม ในหมู่บ้าน 

และในระดับต าบล ท าให้เกิดมาตรการชุมชน และแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคท่ีชัดเจน คือ มาตรการ 3 

ตอ้ง 2 ไม ่ห่างไกลโรคไข้เลอืดออก คือ 

ต้องท่ี 1. คือ ต้อง..ไม่ให้ยุงเกิด ประกอบด้วยกิจกรรม มีการก าหนด อสม.ผู้รับผิดชอบคอยดูแล 

สถานท่ีสาธารณะ มีจัด Big Cleaning Day เก็บขยะและท าความสะอาดชุมชน มีโครงการธนาคารขยะและการจัดการ

ขยะในชุมชน มกีารสุ่มไขว้ตรวจลูกน้ ายุงลาย มีการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่น่ามองซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์เร่ืองห้ามพบ

ลูกน้ ายุงลาย มีกิจกรรมกองทุนลุ้นไข้เลือดออกซึ่งมีลักษณะท่ีทุกหมู่บ้านจะน าเงินไปรวมกันไว้ท่ีส่วนกลาง และหาก

หมูบ้่านใดไม่มีไข้เลือดออกจะได้รับนั้น หมู่บ้านท่ีเกิดไข้เลือดออกจะไม่ได้รับเงินคืน  มีการประกวดนวัตกรรมเพื่อการ

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลอืดออก  

ต้องท่ี 2. คือ ต้อง..ไม่ให้ยุงกัดประกอบด้วยกิจกรรม รณรงค์ปลูกตะไคร้หอมไล่ยุง (บูรณาการ

ร่วมกับการประกวดหมู่บ้าน) การสกัดและแปรรูปผลิตภัณฑน์้ ามันตะไคร้หอมไล่ยุง 



157 

 

- Proceedings - 

 

ต้องท่ี 3. คือ ต้อง..ไม่เกิด ผู้ป่วยต่อเนื่องจากรายแรกใน 28 วัน (Second Generation) ประกอบด้วย

กิจกรรม ใชม้าตรการ 3 ร คือ รูเ้ร็ว รายงานเร็ว และควบคุมเร็ว หากพบว่ามีผู้ป่วยรายแรก จะมีการแจ้งข่าวควบคุม

โรคทันที โดยการก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย และพ่นหมอกควันเพื่อฆ่ายุงตัวแก่ หากเทศบาลยังไม่พร้อมจะพ่น

หมอกควันจะใชส้เปรยฆ์า่แมลงแบบกระป๋องพน่ในบ้านท่ีมีผู้ป่วยก่อน  

ไม่ท่ี 1. คือ ชุมชน ไม่..พ่นสารเคมีป้องกัน ประกอบด้วยกิจกรรม สร้างความเข้าใจกับชุมชน จน

สามารถก าหนดเป็นมาตรการชุมชน ไมม่กีารพน่หมอกควันเพื่อป้องกันไข้เลือดออก  

ไม่ท่ี 2. คือ ไม่..ท าลายศัตรูธรรมชาติของยุง ประกอบด้วยกิจกรรม ลดการใช้สารเคมีในภาค

การเกษตร โดยเนน้การท าเกษตรปลอดสาร และห้ามไม่ให้พ่นยาฆ่าแมลงในเขตท่ีอยู่อาศัย ของชุมชน โดยมาตรการ

แต่ละมาตรการจะมีแผนงาน และแผนงบประมาณ ในรูปแบบของโครงการในการบริหารจัดการกิจกรรม โดยได้รับ

งบประมาณจากส่วนของพื้นท่ีชุมชน ร่วมกับ เทศบาลสนับสนุน 

2.4 การให้ความร่วมมือด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของคนในชุมชน กลุ่มผู้น า กลุ่มชุมชนต่าง ๆ 

ภาคีภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังรัฐ เทศบาล เอกชน รวมถึงประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการดูแลบ้าน

บริเวณบ้านตนเอง และการร่วมกิจกรรมกับชุมชน เนื่องจากมกีารประชุมพูดคุยอย่างสม่ าเสมอ การด าเนินการต่าง ๆ

ของพืน้ท่ีชุมชนนี้จึงได้รับความร่วมมอืเป็นอยา่งดี  

2.5 ผลลัพธ์การด าเนินการเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก พื้นท่ีหมู่บ้านนี้ ไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก มา

เป็นเวลานาน 18 ปี อีกท้ัง ชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีนี้ ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงาน

เร่ืองการจัดการขยะ และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอีกด้วย เป็นผลให้ประชาชนในหมู่บ้านเกิดความรู้สึก

ภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ดังค ากล่าวของผู้น าชุมชนท่ีว่า “เราทุ่มเทท างานกันมา บ้านเราท าได้ดีไม่มีไข้เลือดออกก็ดี

มากแล้ว คนข้างนอกเห็นบ้านเราก็เห็นวา่บา้นเราดีเราท าได้ ก็อยากท าตามมาขอเรียนรู้ว่าเราท ายังไง มันนา่ภูมใิจ” 

2.6 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ถึงแม้ประชาชนส่วนใหญ่จะให้

ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ยังคงมีบางกลุ่มมีแนวคิดว่า การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก การดูแลไม่ให้มีลูกน้ า

ยุงลาย เป็นบทบาทหน้าท่ีของ อสม. และอีกประเด็นส าคัญคือเร่ืองขาดความต่อเนื่องของการด าเนินการ ส่วนใหญ่

มักจะเนน้หนักในช่วงหนา้ฝน  

ข้อมูลจากแบบสอบถาม และสังเกตสภาพแวดล้อม 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง  

เพศ ในหมู่บ้านอุบัติการณ์สูง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส าหรับหมู่บ้านอุบัติการณ์ต่ า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

อายุ ในหมูบ้่านอุบัติการณ์สูง มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 55.76 ± 12.64 ปี ส าหรับหมู่บ้านอุบัติการณ์ต่ า มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 

54.6 ± 13.84 ปี วุฒกิารศึกษาสูงสุด ในหมูบ้่านอุบัตกิารณ์สูง ส่วนใหญ่จบระดับประถมศึกษา หมู่บ้านอุบัติการณ์ต่ า 

จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพ หมู่บ้านอุบัติการณ์สูง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย หมู่บ้านอุบัติการณ์ต่ า 

ประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของหมู่บ้านอุบัติการณ์สูงมีค่าเฉลี่ย 12,406 บาท ซึ่งสูงกว่า หมู่บ้าน

อุบัติการณ์ต่ า รายได้เฉลี่ย 5,783.19 การเคลื่อนย้ายประชากร ในหมู่บ้านอุบัติการณ์สูง จะมีการเคลื่อนย้าย

ประชากรมากกวา่ หมูบ้่านอุบัตกิารณ์ต่ า  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลสภาพที่อยู่อาศัย 

 ลักษณะบ้าน หมู่บ้านอุบัติการณ์สูง จะมีลักษณะบ้านเป็น บ้านเดี่ยวไม่มีใต้ถุนสองชั้น สร้างปูน ติดมุ้งลวด

แต่ครบทุกบาน ร้อยละ 93.8 และจะมีมุ้งนอนร่วมด้วย ร้อยละ 49.4 การกระจายตัวของบ้านน้อย สร้างบ้านติดกัน 
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ส่วนใหญ่บ้านสะ าดเรลี้ยง และส่วนใหญ่ไม่มีการเรลี้ยงสัตว์ไว้ในบ้านและบริเรวณ ร้ ยละ 71 หมู่บ้าน ุบัติการณ์ต่ า มี

ลักษณะเรป็นบ้านเรดี่ยวมีใต้ถุน ชั้นเรดียว สร้างจากไม้ ติดมุ้งลวดแต่ไม่ครบทุกบาน ร้ ยละ 67.7 แต่จะมีการใช้มุ้งน น

ร่วมดว้ย ร ้ยละ 50.6 การกระจายตัวข งบ้านสูง บ้านมักจะห่างกันมาก ส่วนใหญ่บ้านสะ าด โล่ง แต่จะมีการเรลี้ยง

สัตว์ไว้ในบ้านและบริเรวณ ร ้ยละ 74.5 การจัดการขยะ หมู่บ้าน ุบัตกิารณ์สูงส่วนใหญ่ จะเรก็บขยะใส่ถุงและร ให้รถ

ขยะจาก งคก์รปกคร งส่วนท้ งถิ่นมารับ ร ้ยละ 53.2 โดยจะมีการแยกเรก็บขยะท่ีสามารถขายได้ไว้ในบ้าน เรผา ฝัง/

กลบ ร้ ยละ 96.4 หมู่บ้าน ุบัตกิารณ์ต่ า ส่วนใหญ่จะเรก็บขยะใส่ถุงและร ให้รถขยะจาก งค์กรปกคร งส่วนท้ งถิ่น

มารับ ร ้ยละ 46.8 โดยจะมีการแยกเรก็บขยะที่สามารถขายได้ไว้ในบา้น เรผา ฝัง/กลบ ร้ ยละ 3.6  

ส่วนที่ 3 การปฏิบัติในการควบคุมป้องกันโรคไขเ้ลือดออก ตามมาตรการ 5 ป. 1 ข 

 พบวา่ ในหมู่บ้าน ุบัติการณ์สูง ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติในการควบคุมป้ งกันโรคไข้เรลื ด  ก ตามมาตรการ 

5 ป. 1 ข ในระดับปฏบัิตนิ ้ยร้ ยละ 66 ส าหรับหมูบ้่าน ุบัตกิารณ์ต่ า ส่วนใหญ่  ยูใ่นระดับปฏบัิตดิี ร้ ยละ 87 

ส่วนที่ 4 การส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รอบนอกบ้าน และ ในบ้าน 

 พบว่า ในหมู่บ้าน ุบัติการณ์สูง ส่วนใหญ่ค่าดัชนีลูกน้ าส่วนใหญ่ ยู่ในระดับไม่ปล ดภัย ร้ ยละ 65.7 

ส าหรับหมูบ้่าน ุบัติการณ์ต่ า มีภาชนะขังน้ าท่ีสามารถเรป็นแหล่งเรพาะพันธ์ุยุงลาย ทุกหลังคาเรรื น และค่าดัชนีลูกน้ า

ส่วนใหญ่ ยู่ในระดับปล ดภัย ร ้ยละ 79.2 

ส่วนที่ 5 การเขา้ร่วมมาตรการทางสังคมของชุมชนในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 พบวา่ ในหมู่บ้าน ุบัตกิารณ์สูง ส่วนใหญ่ไม่เรข้าร่วมมาตรการทางสังคมข งชุมชนในการควบคุมป้ งกันโรค

ไข้เรลื ด  ก ร้ ยละ 99.1 ส าหรับหมู่บ้าน ุบัติการณ์ต่ า ส่วนใหญ่ เรข้าร่วมมาตรการทางสังคมข งชุมชนในการ

ควบคุมป้ งกันโรคไข้เรล ืด  ก ร้ ยละ 65.1 
 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่ออัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน 

ตาราง 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับมีผลต่ออัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 
 

รายการ 

หมู่บ้าน 

   df p-value อุบัติการณส์ูง อุบัติการณ์ต่ า 

จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

การเคลื่อนย้ายประชากร      

1) ไมม่กีารย้าย  ก/เรดินทาง 191 (51.9) 177 (48.1) 7.380 1 0.007* 

2) มีการย้าย  ก/เรดินทาง 11 (91.7) 1 (8.3)    

วัสดุสร้างบ้าน      

1) ไม้ /กึ่งไม้กึง่ปูน 129 (50.4) 127 (49.6) 2.413 1 0.126 

2) ปูน 73 (58.9) 51 (41.1)    

จ านวนชัน้ของบา้น      

1) ชัน้เรดียว 89 (42.8) 119 (57.2) 19.844 1 < 0.01* 

2) 2 ชั้นขึน้ไป 113 (65.7) 59 (34.3)    
 

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

รายการ 

หมู่บ้าน 

   df 
p-

value 
อุบัติการณส์ูง อุบัติการณ์ต่ า 

จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

สภาพรอบบ้าน/บริเวณบ้าน      

1) รก ทึบ 5 (83.3) 1 (16.7) 2.229 1 0.140 

2) โล่ง          197 (52.7) 177 (47.3)    

การติดมุ้งลวดที่หน้าต่าง      

1) ไมม่ี/  มไีมค่รบทุกบาน 81 (32.3) 170 (67.7) 129.543 1 < 0.01* 

2) มคีรบทุกบาน    121 (93.8) 8 (6.2)    

การใช้มุ้งส าหรับใช้นอนอยู่ในบ้าน      

1) ไมม่ ี 47 (71.2) 19 (28.8) 10.456 1 0.002* 

2) มี 155 (49.4) 159 (50.6)    

เลี้ยงสัตว ์      

1) เลีย้งสัตว์ 38 (25.5) 111 (74.5) 75.281 1 < 0.01* 

2) ไมเ่ลีย้งสัตว ์ 164 (71) 67 (29)    

การกระจายของบ้าน      

1) เป็นกลุ่มใหญ่ 6 หลังคาเรือนขึน้ไป 150 (70.1) 64 (29.9) 56.427 1 < 0.01* 

2) เป็นกลุ่ม 1-5 หลังคาเรือน 52 (31.3) 114 (68.7)    

ขยะ ใสถุ่งมีรถขยะเทศบาล/อบต.มาเก็บ     

1) ใช ้ 201 (53.2) 177 (46.8) .008 1 0.718 

2) ไมใ่ช ้ 1 (50) 1 (50)    

ขยะ แยกไว้ขาย เผา ฝัง/กลบ      

1) ใช ้ 27 (96.4) 1 (3.6) 22.729 1 < 0.01* 

2) ไมใ่ช ้ 175 (49.7) 177 (50.3)    

ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย (CI)       

1) ระดับไม่ปลอดภัย (CI > 0) 180 (65.7) 94 (34.3) 61.988 1 < 0.01* 

2) ระดับปลอดภัย (CI = 0) 22 (20.8) 84 (79.2)    

ระดับการปฏบิัตใินการควบคมุป้องกันโรคไข้เลือดออก 

1) ปฏบัิตนิ้อย 190 (66) 98 (34) 78.447 1 < 0.01* 

2) ปฏบัิตดิี 12 (13) 80 (87)    
 

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

รายการ 

หมู่บ้าน 

   df 
p-

value 
อุบัติการณส์ูง อุบัติการณ์ต่ า 

จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

การเขา้ร่วมมาตรการทางสังคมของชุมชน     

1) ไมเ่ข้าร่วม 107 (99.1) 1 (0.9) 127.751 1 < 0.01* 

2) เข้าร่วม 95 (34.9) 177 (65.1)    
 

หมายเหตุ : * p-value < 0.05 
  

 จากตาราง 1 พบว่า ปัจจัยด้านการเคลื่อนย้ายประชากร, จ านวนชั้นของบ้าน, เลี้ยงสัตว์, การติดมุ้งลวดท่ี

หน้าต่าง,  การนอนในมุ้ง, การกระจายของบ้าน, การจัดการขยะโดยการแยกไว้ขาย เผา ฝัง/กลบ, ค่าดัชนีลูกน้ า

ยุงลาย (CI), ระดับการปฏบัิตใินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลอืดออก, การเข้าร่วมมาตรการทางสังคมของชุมชนในการ

ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก มีความสัมพันธ์กับ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 
 

ตาราง 2 แสดงความสัมพนัธร์ะหว่างอัตราอุบัติการณ์เกดิโรคไข้เลือดออกกับปัจจัยต่าง ๆ โดยใช้สถิติ Binary 

Logistic Regression 
 

ปัจจัย B S.E. p-value Adjusted OR 95% CI 

มมีุง้ลวดครบทุกบาน 2.573 0.570 < 0.01* 13.105 4.286-40.071 

ไม่เลีย้งสัตว ์ 1.761 0.412 < 0.01* 5.820 2.597-13.040 

จัดการขยะโดยการแยกไวข้าย เผา 

ฝัง/กลบ 

3.461 1.296 0.008* 31.847 2.513-403.579 

ระดับการปฏบัิตใินการควบคุม

ป้องกันโรคไข้เลอืดออกน้อย 

2.901 0.614 < 0.01* 18.183 5.462-60.528 

ค่าดัชนลีูกน้ ายุงลาย (CI) ไม่

ปลอดภัย 

2.737 0.471 < 0.01* 15.445 6.137-38.871 

ไม่เข้าร่วมมาตรการทางสังคมของ

ชุมชน 

4.151 1.070 < 0.01* 63.515 7.797-517.364 

Constant 2.869 0.850 0.001 17.615  
 

หมายเหตุ : * p-value < 0.05 
 

 ในตาราง 1 พบว่า มีปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูงในชุมชน จ านวน 10 ตัว เมื่อ

น ามาวิเคราะห์ โดยใช้ logistic regression พบว่า หมู่บ้านท่ีประชาชนติดมุ้งลวดในบ้านครบทุกบาน จะมีโอกาสท่ีจะมี

อุบัตกิารณ์โรคไข้เลอืดออกสูงมากกว่า 13.11 เท่าของหมูบ้่านท่ีประชาชนไม่ตดิมุง้ลวดในบ้าน, หมู่บ้านท่ีประชาชนไม่มี



161 

 

- Proceedings - 

 

การเลี้ยงสัตว์ จะมีโอกาสท่ีจะมีอุบัติการณ์โรคไข้เลือดออกสูงมากกว่า 5.82 เท่าของหมู่บ้านท่ีประชาชนมีการเลี้ยง

สัตว์, หมูบ้่านท่ีประชาชนจัดการขยะโดยการแยกไว้ขาย เผา ฝัง/กลบ จะมีโอกาสท่ีจะมีอุบัติการณ์โรคไข้เลือดออกสูง

มากกว่า 31.85 เท่าของหมู่บ้านท่ีประชาชนไม่ได้จัดการขยะโดยการแยกไว้ขาย เผา ฝัง/กลบ ,  หมู่บ้านท่ีประชาชนมี

ระดับการปฏิบัติในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกระดับน้อย จะมีโอกาสท่ีจะมีอุบัติการณ์โรคไข้เลือดออกสูง

มากกวา่ 18.18 เท่าของหมู่บ้านท่ีมีระดับการปฏิบัติในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกระดับดี,  หมู่บ้านตรวจพบ

ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย (CI) ระดับไม่ปลอดภัย จะมีโอกาสท่ีจะมีอุบัติการณ์โรคไข้เลือดออกสูงมากกว่า 15.45 เท่าของ

หมู่บ้านตรวจพบค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย (CI) ระดับปลอดภัย, หมู่บ้านท่ีประชาชนไม่เข้าร่วมมาตรการทางสังคมของ

ชุมชน จะมีโอกาสท่ีจะมีอุบัติการณ์โรคไข้เลือดออกสูงมากกว่า 63.52 เท่าของหมู่บ้านท่ีประชาชนเข้าร่วมมาตรการ

ทางสังคมของชุมชน ดังแสดงผลในตาราง 2 
 

สรุปผลการศึกษา 

1. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้น าชุมชน ผลของการศึกษาในส่วนท่ีได้จากการสัมภาษณ์ เชิง

ลึกมีข้อจ ากัดในด้านการเป็นตัวแทนของประชากร จึงไม่สามารถน าไปอ้างอิงกลุ่มประชากรท่ีมีบริบทแตกต่างกันได้ 

แตก่ารศึกษาครัง้นี้จะสามารถสะท้อนมุมมองของผู้ท่ีอยู่ในเหตุการณ์จริงและผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรค

ไข้เลอืดออกในพื้นท่ีซึ่งสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ในการด าเนนิการต่อไป 

2. ข้อมูลจากแบบสอบถาม และสังเกตสภาพแวดล้อม 

 ส าหรับผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน อ าเภอ

ปง จังหวัดพะเยา พบว่า การมีมุ้งลวดครบทุกบาน, การเลี้ยงสัตว์, การจัดการขยะโดยการแยกไว้ขาย เผา ฝัง/กลบ, 

ระดับการปฏิบัติในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก, ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย (CI), เข้าร่วมมาตรการทางสังคมของ

ชุมชน  

 โดยพบวา่ หมูบ้่านท่ีประชาชนติดมุ้งลวดในบา้นครบทุกบาน จะมีโอกาสท่ีจะมีอุบัติการณ์โรคไข้เลือดออกสูง

มากกวา่ 13.11 เท่าของหมูบ้่านท่ีประชาชนไม่ตดิมุง้ลวดในบ้าน ซึ่งสอดคล้อง นารถลดา ขันธิกุล และคณะ(2555) ซึ่ง

พบว่า บ้านท่ีติดมุ้งลวดท่ีหน้าต่างทุกบานมีโอกาสเสี่ยงต่อการระบาดของไข้เลือดออก 1.87 เท่าของบ้านท่ีไม่ติดมุ้ง

ลวดท่ีหน้าตา่ง 

 หมูบ้่านท่ีประชาชนไม่มกีารเลีย้งสัตว ์จะมีโอกาสที่จะมอีุบัตกิารณ์โรคไข้เลอืดออกสูงมากกว่า 5.82 เท่าของ

หมู่บ้านท่ีประชาชนมีการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของบุญเรือง เปียหลิ่ม (2552) พบว่า การเลี้ยงสัตว ์

(ได้แก่ วัว และเป็ดไก่) มีความสัมพันธ์กับอัตราปว่ยโรคไข้เลอืดออกในชุมชน อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 หมูบ้่านท่ีประชาชนจัดการขยะโดยการแยกไว้ขาย เผา ฝัง/กลบ จะมีโอกาสท่ีจะมีอุบัตกิารณ์โรคไข้เลือดออก

สูงมากกว่า 31.85 เท่าของหมู่บ้านท่ีประชาชนไม่ได้จัดการขยะโดยการแยกไว้ขาย เผา ฝัง/กลบ ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ สอดคล้องกับการศึกษาของนารถลดา ขันธิกุล และคณะ(2555) พบว่า การจัดการขยะครัวเรือน (ใส่

ถุงมีรถเทศบาล/ อบต. เก็บ , เผา/ฝัง/กลบ/แยกขยะไว้ขาย) มีความสัมพันธ์กับการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ 

 หมู่บ้านท่ีประชาชนมีระดับการปฏิบัติในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกระดับน้อย จะมีโอกาสท่ีจะมี

อุบัติการณ์โรคไข้เลือดออกสูงมากกว่า 18.18 เท่าของหมู่บ้านท่ีมีระดับการปฏิบัติในการควบคุมป้องกันโรค

ไข้เลอืดออกระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของทนงศักดิ์ พลอาษา (2553) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการควบคุมโรค
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ไข้เลอืดออก กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างต าบลปลอดโรคไข้เลือดออกกับต าบลท่ีมีการะบาดของโรคไข้เลือดออก 

พบว่า ตัวแปรมีเวลาในการปฏิบัติตนควบคุมโรคไข้เลือดออกสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการควบคุมโรค

ไข้เลอืดออกได้ 

 หมูบ้่านตรวจพบค่าดัชนลีูกน้ ายุงลาย (CI) ระดับไม่ปลอดภัย จะมีโอกาสที่จะมอีุบัตกิารณ์โรคไข้เลือดออกสูง

มากกวา่ 15.45 เท่าของหมู่บ้านตรวจพบค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย (CI) ระดับปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนา

รถลดา ขันธิกุล และคณะ (2555) จากส านักป้องกันควบคุมโรคท่ี 10 กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ศึกษา

เร่ือง รูปแบบการพยากรณ์การระบาดโรคไข้เลือดออกใน 8 จังหวัด ภาคเหนือของประเทศไทย  พบว่า ปัจจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับการระบาดของไข้เลอืดออกในพื้นท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ค่า CI ท่ีเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ท าให้การระบาด

ของไข้เลอืดออกเพิ่มขึ้น 1.76 เท่า 

 หมูบ้่านท่ีประชาชนไม่เข้าร่วมมาตรการทางสังคมของชุมชน จะมีโอกาสท่ีจะมีอุบัติการณ์โรคไข้เลือดออกสูง

มากกวา่ 63.52 เท่าของหมูบ้่านท่ีประชาชนเข้าร่วมมาตรการทางสังคมของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของบุญ

เรือง เปียหลิ่ม (2552) พบว่า การมีสว่นร่วมในการป้องกันควบคุมโรคในพื้นท่ีท่ีมีอัตราการเกิดโรค สูงและต่ ามีความ

แตกตา่งกัน 
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บทคัดยอ 

การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูง การรับรูโอกาส

เสี่ยงทางสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง การรับรูประโยชน 

การรับรูอุปสรรคของการรับประทานยา และเพื่อหาปจจัยท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานยาของผูปวยความ

ดันโลหติสูง กลุมตัวอยางเปนผูปวยโรคความดันโลหติสูงชนิดไมทราบสาเหตุและไดรับการควบคุมความดันโลหติ ดวย

ยาไมตํ่ากวา 6 เดือน ท่ีมารับการรักษาในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลบานหลวง อําเภอบานหลวง 

จังหวัดนาน จํานวน 246 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทาน

ยา การรับรูโอกาสเสี่ยงทางสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง 

การรับรูประโยชน และการรับรูอุปสรรคของการรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูง วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง

พรรณา และสถติิเชิงวเิคราะหหาความสัมพันธ โดยใชคาไคสแคว (Chi-Square) 

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมรีะดับพฤติกรรมการรับประทานยาอยูในระดับดี การรับรูโอกาสเสี่ยงทาง

สุขภาพ การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง และการรับรูประโยชนของการรับประทานยาอยูในระดับมาก  

การรับรูอุปสรรคของการรับประทานยาอยูในระดับปานกลาง ปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานยา 

ไดแก ระดับการศึกษา (P-value = 0.001) การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง (P-value = 0.000) และ

การรับรูอุปสรรคของการรับประทานยารักษาความดันโลหติสูง (P-value = 0.000) 

ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคร้ังน้ี ใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับบุคลากรทางสุขภาพเพื่อประกอบการกําหนดแนว

ทางการสงเสริมใหผูท่ีมคีวามดันโลหติสูงมพีฤติกรรมการรับประทานยาท่ีถูกตองเหมาะสมครอบคลุมทุกดาน 
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Abstract  

The objective of this descriptive study was to explore medication taking behavior of patients with 

hypertension and to look into perceived susceptibility to hypertension, severity of hypertension, medication taking 

benefits, the barriers to medication taking; in addition, to examine factors related with the medication taking 

behavior of hypertensive patients. The participants were patients diagnosed with Primary Hypertension (Essential 

Hypertension), received high blood pressure medication treatment and were monitored at least six months in the 

Hypertension Clinic at Ban Luang Hospital, Ban Luang District, Nan Province. There were 246 patients. Data 

were collected using a set of questionnaires questions that included general information, medication taking 

behaviors, perceived susceptibility to hypertension, perceived severity of hypertension, perceived benefits  and 

perceived barriers to medication taking. The data were analyzed by using descriptive statistics, and Chi-Square 

Test.  

The results revealed that the mean scores of medication taking behaviors of hypertensive patients were 

at the good level. The mean scores of perceived susceptibility to hypertension, perceived severity of 

hypertension and perceived benefits of medication taking were at the high level, whereas the mean scores of 

perceived barriers to medication taking of hypertensive patients was only at the moderate level. The factors 

statistically significantly related with medication taking behaviors were education (P-value = 0.001), perceived 

severity of the disease (P-value = 0.000) and perceived barriers of medication taking (P-value = 0.000).  

Information obtained from this study will provide basic information for health professionals to develop 

guidelines in promoting medication taking behaviors among persons with hypertension. 
 

Keywords: factors related, medication taking behaviors, hypertension 
 

บทนํา 

โรคความดันโลหติสูงเปนปญหาทางสาธารณสุขท่ีมกีารระบาดไปท่ัวโลก สําหรับในประเทศไทยจากรายงาน

ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบวาอัตราตายดวยโรคความดันโลหิตสูงตอ

ประชากรแสนคน ในภาพรวมของประเทศ ในป 2556-2558 เทากับ 8.09 18.28 และ 25.32  ตามลําดับ เห็นไดวา

อัตราการตายดวยโรคความดันหิตสูงในป 2558 เพิ่มขึ้นมากกวา 3 เทาจากป 2556 สงผลกระทบท้ังดานรางกาย 

จติใจ ครอบครัว สังคมและประเทศ ดังน้ัน จงึตองมกีารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการรักษาดวยยา  

การรักษาความดันโลหติสูงโดยการใชยามคีวามจําเปน เนื่องจากพฤติกรรมการใชยาท่ีถูกตองจะชวยใหผูท่ีมี

ความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได (ธิรารัตน ญี่นาง, 2555) ความรวมมือในการรักษาดวยยา

เปนปจจัยสําคัญท่ีจะสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได (รักษชนก ทองศิลป, 2554) และความเช่ือดานสุขภาพ

เปนปจจัยหน่ึงท่ีมีสวนชวยสงเสริมใหผูท่ีมีความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการใชยาท่ีถูกตอง (ศศิธร อุตตะมะ, 2549) 

ซึ่งความเชื่อเปนสิ่งจูงใจประการหน่ึงท่ีกอใหเกิดการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ ความเช่ือมักเปนสิ่งท่ีฝงแนนอยูในตัว

บุคคล เปนการรับรูตามความเขาใจของตนเอง ถาบุคคลมีความเช่ือในเร่ืองใดก็จะปฏิบัติพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับ

ความเช่ือหรือความเขาใจของตน ซึ่ง Becker ไดอธิบายพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลโดยใชแนวคิดแบบแผนความเช่ือ

ดานสุขภาพ (health belief model) บุคคลจะปฏิบัติหรือไมปฏิบัติพฤติกรรม ตองมีความเช่ือและเปรียบเทียบวาสิ่งนั้น
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กอผลดีลดโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงได หรือสิ่งท่ีจะกระทําน้ันกอใหเกิดความไมสะดวกท่ีเปนอุปสรรคขัดขวาง

มากกวากัน โดยถาบุคคลรับรูถงึประโยชนมากกวาก็มแีนวโนนท่ีจะปฏบัิติ แตถารับรูถงึอุปสรรคมากกวาก็มีแนวโนมท่ี

จะไมปฏิบัติพฤติกรรมน้ัน ดังน้ันความเช่ือดานสุขภาพของผูปวยนาจะเปนปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการรับประทาน

ยาในผูปวยความดันโลหติสูง สําหรับสถานการณผูปวยโรคเร้ือรังของอําเภอบานหลวงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

เนื่องจากสาเหตุปจจัยเสี่ยงหลายปจจัยท่ีเกิดจากพฤติกรรม จากผลการดําเนินงานท่ีผานมาพบผูปวยโรคความดัน

โลหติสูงท่ีควบคุมระดับความดันโลหติไดด ีในป พ.ศ. 2557 รอยละ 67.52  

จากขอมูลดังกลาวทําใหผูศึกษามีความสนใจการเร่ืองการใชยาของผูปวยความดันโลหิตสูง ซึ่งอาจสงผล

ตอประสทิธิภาพของการรักษาทําใหไมสามารถควบคุมระดับความดันโลหติได เพราะความรวมมอืในการรักษาดวยยา

เปนปจจัยสําคัญท่ีจะสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดดี ดังน้ัน จึงไดศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการ

รับประทานยาของผูปวยความดันโลหติสูง ซึ่งยังไมมกีารศึกษาน้ีในอําเภอบานหลวง  และผูวิจัยคาดวาผลการวจิัยท่ีได

จะเปนขอมูลพื้นฐาน ในการวางแผนใหการดูแลรวมท้ังสงเสริมสนับสนุนผูปวยโรคความดันโลหติสูงใหมพีฤติกรรมการ

รับประทานยาท่ีถูกตอง เหมาะสม รับประทานยาตามแผนการรักษาตอไป 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

การวจิัยคร้ังน้ีเพื่อศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานยาของผูปวยความดันโลหติสูง   

กรอบแนวคดิการวจัิย 

                                   ตัวแปรตน                          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีศึกษา คอื ผูท่ีไดรับการวนิิจฉัยโดยแพทยวาเปนโรคความดันโลหิต

สูงชนิดไมทราบสาเหตุ และไดรับการรักษาดวยยาลดความดันโลหิตสูงไมตํ่ากวา 6 เดือน ท่ีมาบริการในคลินิกความ

ดันโลหติสูง โรงพยาบาลบานหลวง อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน โดยดูขอมูลจากแฟมทะเบียนประวัติ (OPD CARD) 

ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล 

1. เพศ                            8. จํานวนชนิดยา 

2. อายุ                           9. จํานวนเม็ดยา 

3. สถานภาพสมรส           10. จํานวนมื้อยา 

4. ระดับการศึกษา            11. ประวัติการเปนโรคความดัน          

5. อาชีพ                             โลหติสูงในครอบครัว 

6. รายไดของครอบครัว      12. การมผีูดูแลเร่ืองการ 

7. ระยะเวลาท่ีปวยดวยโรค       รับประทานยา 

 ความดันโลหติสูง             13. ระดับความดันโลหติ 

พฤติกรรมการ

รับประทานยา 

ปจจัยดานความเชื่อดานสุขภาพ 

1. การรับรูโอกาสเสี่ยง 

2.การรับรูความรุนแรง 

3.การรับรูประโยชน 

4. การรับรูอุปสรรค 
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ในชวงระหวาง เดอืน ตุลาคม 2557 ถงึ เดอืน กันยายน 2558 จํานวน 507 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร

ทาโร ยามาเน ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ไดจํานวน 224 คน เพื่อปองกันการสูญหายของขอมูลและขอมูลไมครบ

จึงเพิ่มอีก รอยละ 10 (คลีพัตรา ไชยศรี และคณะ, 2556) เปนขนาดตัวอยาง 246 คน การคัดเลือกกลุมตัวอยางใช

วธีิการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับสลาก  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล เปนแบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม โดยเก็บ

รวบรวมขอมูลดวยตนเอง ประกอบดวย 6 สวน ดังน้ี สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป สวนท่ี 2 แบบสอบถาม

พฤติกรรม การรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูง สวนท่ี 3 แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงทางสุขภาพของ

ผูปวยโรคความ-ดันโลหิตสูง สวนท่ี 4 แบบสอบถามการรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง สวนท่ี 5 

แบบสอบถามการรับรูประโยชนของการรับประทานยา และสวนท่ี 6 แบบสอบถามการรับรูอุปสรรคของการ

รับประทานยา 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ แบบสอบถามไดผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดย

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน และตรวจสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือ โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

(Cronbachs’ alpha coefficient) ไดคาความเท่ียงของแบบสอบท้ังฉบับเทากับ 0.85 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS และกําหนด

ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 โดยใชสถติิเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ

เชิงวเิคราะหเพื่อหาความสัมพันธโดยใชสถติิไคสแควร (Chi-Square) 
 

ผลการศึกษา 

ขอมูลทั่วไป  

กลุมตัวอยางเกนิคร่ึงเปนเพศหญงิรอยละ 56.1 และเพศชายรอยละ 43.9 มีอายุมากกวา 61 ป รอยละ 47.6  

(Mean = 60.69) สถานภาพสมรสคู รอยละ 68.7 ระดับการศึกษาคือประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 67.1 อาชีพ

เกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 44.7 มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 

52.4 ระยะเวลาท่ีปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงสวนมากเฉลี่ยแลวอยูท่ี 1–5 ป คิดเปนรอยละ 64.2 (Mean = 4.71)  

สวนจํานวนชนิดยาท่ีรับประทานสวนมากอยูท่ี 1–2 ชนิด คดิเปนรอยละ 78.0 (Mean = 1.84) จํานวนเม็ดยาตอวัน ท่ีใช

รักษาโรคความดันโลหติสูง 0.5–2.5 เม็ด คดิเปนรอยละ 69. 5 (Mean = 2.22) สวนจํานวนมื้อยาลดความดันโลหติตอ

วันท่ีรับประทาน เปน 1 มื้อ คิดเปนรอยละ 57.3 (Mean = 1.47) สวนใหญไมมีประวัติโรคความดันโลหิตสูงใน

ครอบครัว คิดเปนรอยละ 76.8 ผูดูแลในการรับประทานยาสวนใหญจัดยาเอง คิดเปนรอยละ 93.1 ระดับความดัน

โลหติคอื 120/80–139/89 มลิลเิมตรปรอท รอยละ 42.7  

พฤติกรรมการรับประทานยาของผูปวยความดันโลหติสูง 

 กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการรับประทานยาโดยรวมแลวอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 85.47 (S.D. =  

9.92) และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการรับประทานเปนรายดาน พบวา ดานการตรวจสอบยา ดานการ

รับประทานยาถูกตองตามหลักการ  และดานการปฏิบัติตัวท่ีเกี่ยวกับการใชยาอื่น ๆ อยูในระดับดี โดยมีคาคะแนน

เฉลี่ยเทากับ 12.76 (S.D.= 3.41), 36.39 (S.D.= 3.43), 16.62 (S.D.= 3.45) ตามลําดับ สวนดานการปฏิบัติเพื่อ

ปองกันอันตรายจากการใชยาและการจัดการกับอาการขางเคียงของยาขณะและหลังรับประทานยาอยูในระดับ

พฤติกรรมปานกลาง มคีะแนนเฉลี่ยเทากับ 19.69 (S.D.= 2.90) ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ชวงคะแนน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการรับประทานยาของกลุม 

ตัวอยางผูปวยความดันโลหติสูง (n = 246)  

พฤติกรรมการรับประทานยา ชวงคะแนน x̄  S.D. 
ระดับ

พฤติกรรม 

โดยรวม 77.01-105.00   85.47 9.92      ด ี

รายดาน     

     1.การตรวจสอบยา 11.01–15.00    12.76 3.41      ด ี

     2. การรับประทานยาถูกตองตามหลักการ 29.34–40.00   36.39 3.43      ด ี

     3. การปฏบัิติเพื่อปองกันอันตรายจากการใชยาและ 

     การจัดการกับอาการขางเคยีงของยาขณะและ 

     หลังรับประทานยา 

14.01–22.00   19.69 2.90 ปานกลาง 

     4.การปฏบัิติตัวท่ีเกี่ยวกับการใชยาอื่น ๆ 14.68–20.00   16.62 3.45     ด ี
 

 ปจจัยความเชื่อดานสุขภาพ  

กลุมตัวอยางมรีะดับความเช่ือดานสุขภาพ ไดแก การรับรูโอกาสเสี่ยงทางสุขภาพ การรับรูความรุนแรงของ

โรคความดันโลหิตสูง และการรับรูประโยชนของการรับประทานยาอยูในระดับมาก โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

35.31  (S.D.= 3.24),  34.78 (S.D.= 4.18),  34.59 (S.D.= 3.52) ตามลําดับ สวนการรับรูอุปสรรคของการ

รับประทานยาอยูในระดับปานกลาง มคีะแนนเฉลี่ยเทากับ 24.15 (S.D.= 6.03) ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 ชวงคะแนน คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเชื่อดานสุขภาพของกลุมตัวอยาง

ผูปวยความดันโลหติสูง (n = 246)  

ตัวแปร ชวงคะแนน x̄  S.D. ระดับความเชื่อดานสุขภาพ 

การรับรูโอกาสเสี่ยง 33.01-45.00 35.31  3.24          มาก 

การรับรูความรุนแรง 33.01-45.00   34.78    4.18          มาก 

การรับรูประโยชน 33.01-45.00  34.59 3.52          มาก 

การรับรูอุปสรรค 21.01-33.00 24.15 6.03         ปานกลาง 

 

วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานตาง ๆ กับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาความดัน

โลหติสูง 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูง

โดยใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square) พบวา ระดับการศึกษา การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง 

และการรับรูอุปสรรคของการรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานยา

รักษาความดันโลหติสูงอยางมนัียสําคัญทางสถติิ ดังตาราง 3, 4 
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ตาราง 3 แสดงความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปสวนบุคคล กับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูง

ของกลุมตัวอยางผูปวยความดันโลหติสูง (n = 246) 

ปจจัย 
พฤติกรรมการรับประทานยา 

              𝑥2  df p-value 

เพศ 2.331 2 0.326 

อายุ 12.160 8 0.222 

สถานภาพสมรส 11.320 6 0.067 

ระดับการศึกษา 24.230 8  0.001* 

อาชีพ  11.070 8 0.170 

รายได 3.219 4 0.506 

ระยะเวลาท่ีปวยดวยโรคความดันโลหติสูง  1.849 4 0.781 

จํานวนชนิดยา 3.846 4 0.427  

จํานวนเม็ดยา 4.772 4 0.287 

จํานวนมื้อยา 4.337 4 0.346 

ประวัติโรคความดันโลหติสูงในครอบครัว  0.815 2 0.685 

ผูดูแลในการรับประทานยา  2.749 2 0.324 

ระดับความดันโลหติ   5.267 8 0.780 

หมายเหตุ: * p-value < 0.05    
 

จากตาราง พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูง

อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 (P-value = 0.001)  
 

ตาราง 4 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยความเชื่อดานสุขภาพ กับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาความดันโลหติสูง 

ปจจัย 
พฤติกรรมการรับประทานยา 

          𝑥2 df p-value 

การรับรูโอกาสเสี่ยง  7.423 4 0.189 

การรับรูความรุนแรง  20.844 4   0.000* 

การรับรูประโยชน 5.626 2 0.060 

การรับรูอุปสรรค 45.110 4  0.000* 

หมายเหตุ: *p-value < 0.05   
 

จากตาราง พบวา การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหติสูง และการรับรูอุปสรรคของการรับประทาน

ยารักษาความดันโลหติสูง มคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาความดันโลหติสูงอยางมนัียสําคัญ

ทางสถติท่ีิระดับ 0.05 (P-value = 0.000) และ (P-value = 0.000) ตามลําดับ 
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สรุปผลการศึกษา 

1. พฤติกรรมการรับประทานยาของผูปวยความดันโลหติสูง 

 จากการท่ีกลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการรับประทานยาในดานการตรวจสอบยา ดานการ

รับประทานยาถูกตองตามหลักการ ดานการปฏิบัติตัวท่ีเกี่ยวกับการใชยาอื่น ๆอยูในระดับดี และดานการปฏิบัติเพื่อ

ปองกันอันตรายจากการใชยาและการจัดการกับอาการขางเคียงของยาขณะและหลังรับประทานยาอยูในระดับปาน

กลาง จงึทําใหคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการรับประทานยาโดยรวมอยูในระดับดี เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญไดรับ

การวินิจฉัยปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงเฉลี่ยอยูท่ี 4.7 ป จึงมีประสบการณของการดูแลสุขภาพทําใหมีพฤติกรรม

การรับประทานยาอยูในระดับด ีสอดคลองกับการศึกษาของศศิธร อุตตะมะ (2549) ศึกษาความเช่ือดานสุขภาพและ

พฤติกรรมการใชยาของผูท่ีมคีวามดันโลหติสูง โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูปวยท่ีมกีารใชยานาน 3 

ป ขึ้นไปทําใหมกีารรับรูจากประสบการณของการเจ็บปวยและการรักษาดวยยาเปนอยางดี ประกอบกับกลุมตัวอยาง

สวนใหญอยูในวัยผูใหญอายุเฉลี่ย 60.69 ป และเปนเพศหญงิ ซึ่งถอืวาเปนวัยท่ีวัยวุฒิเพิ่มมากขึ้น จงึมีการตัดสินใจใน

การปฏบัิติกจิกรรมเพื่อใหสุขภาพด ีเชนเดยีวกับการศึกษาของหทัยรัตน ธิติศักดิ์ (2540) ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูหญงิโรคความดันโลหติสูงในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูปวยชวงอายุ 35–60 ป เปนวัยผูใหญมีความรับผิดชอบสูงทํา

ใหมีความสนใจในการดูแลตนเอง อีกท้ังกลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาสามารถอานออก 

เขียนได เชน ตรวจสอบช่ือ-สกุล วิธีการรับประทานยาจากฉลากหนาซองยากอนรับประทานยาแตละคร้ัง ทําให

พฤตกิรรม การรับประทานยาท้ังสี่ดานโดยรวมอยูในระดับด ี  

2. ปจจัยความเชื่อดานสุขภาพ  

 กลุมตัวอยางมีการรับรูโอกาสเสี่ยงทางสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูสูงอายุ รอยละ 47.6 จึงอาจเคยมีประสบการณไดรูไดเห็นเกี่ยวกับโอกาสเสี่ยง

ของการเกดิโรคความดันโลหติสูง เชน รับรูวามโีอกาสเจ็บปวยไดงายกวาคนปกติ เสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ เสนเลือด

ในสมองแตก เปนตน สวนใหญมาตรวจตามนัดทุกคร้ังไดรับการรักษาอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ และทุกคร้ังท่ีมา

ตรวจตามนัดจะไดรับความรูเกี่ยวกับเร่ืองโอกาสเสี่ยงทางสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหติสูง และวธีิการปฏบัิติตน

สอดคลองกับแนวคิดแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ บุคคลจะปฏิบัติหรือไมปฏิบัติพฤติกรรม ตองมีความเช่ือและ

เปรียบเทียบวาสิ่งน้ันกอผลดีลดโอกาสเสี่ยง หากรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคมาก ก็จะปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อ

ปองกันโรคน้ัน  สอดคลองกับการศึกษาของศศิธร อุตตะมะ (2549) พบวา กลุมตัวอยางมกีารรับรูโอกาสเสี่ยงตอการ

เกดิภาวะแทรกซอนของ ความดันโลหิตสูงอยูในระดับเหมาะสมมาก จึงทําใหกลุมตัวอยางมีการรับรูโอกาสเสี่ยงทาง

สุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหติสูงอยูในระดับมาก 

 กลุมตัวอยางมีการรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับมาก  ท้ังน้ีอาจเนื่องจากกลุม

ตัวอยางสวนใหญเปนผูสูงอายุ จงึอาจเคยมปีระสบการณไดรู ไดเห็นเกี่ยวกับภาวะแทรกซอนของโรคความดันโลหติสูง

ท้ังทางตรงและทางออมท่ีเกดิขึ้นกับบุคคลในครอบครัวหรือเพื่อนบาน เปนโรคท่ีอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ทํา

ใหเสยีชีวติได จงึทําใหสามารถเรียนรูและเลือกวิธีท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อปองกันโรค ไดดี สอดคลอง

กับการศึกษาของสุมาล ีวังธนากร และชุติมา ผาติดํารงกุล (2550) กลาววาการท่ีกลุมตัวอยางมีการรับรูความรุนแรง

ของโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเนื่องจากกลุมตัวอยางเคยมีประสบการณ เพราะการเรียนรูและ

ประสบการณในอดตีจะมีความสัมพันธกับการรับรูของบุคคล ดังน้ันผูปวยจึงพยายามขวนขวายท่ีจะรักษาและปฏิบัติ

ตัวตามแผนการรักษาไดอยางถูกตอง และปจจุบันการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงผานสื่อ 
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ท่ีหลากหลายรูปแบบลงสูชุมชนมากขึ้นท้ังโทรทัศน วทิยุ แผนพับ ชมรมตาง ๆ และเจาหนาท่ีอาสาสมัครหมูบาน ทําให

บุคคลไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลระหวางกันมากขึ้น จึงทําใหกลุมตัวอยางมีการรับรูความรุนแรงของโรคความ

ดันโลหติสูงอยูในระดับมาก 

 กลุมตัวอยางมกีารรับรูประโยชนของการรับประทานยารักษาความดันโลหติสูงอยูในระดับมาก  อธิบายได

วาจากการไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับโรคความดันโลหติสูง การดูแลภาวะแทรกซอน ความจําเปนของการรับประทานยา

จากแพทย พยาบาล เภสัชกร เจาหนาท่ีสาธารณสุขผูดูแลเมื่อมาตรวจท่ีโรงพยาบาล และท่ีติดตามเย่ียมท่ีบานรวมถึง 

ในการมาตรวจในแตละคร้ังจะมกีารบันทึกระดับความดันโลหติท่ีวัดไดลงในสมุดบันทึกประจําตัวผูปวยแตละคน ทําให

ผูปวยเห็นการเปลี่ยนแปลงของระดับความดันโลหิตท่ีมีแนวโนมลดลง ทําใหรับรูถึงประโยชนของการรับประทานยา

อยางถูกตอง สมํ่าเสมอตามคําแนะนําสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดดี ปองกันการเกิดโรคตางๆ และมี

คุณภาพชีวติท่ีดขีึ้น สนับสนุนแนวคดิความเช่ือดานสุขภาพของ  Becker (1978 อางโดย ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวิง 

สุวรรณ, 2534 ) กลาววา ผูปวยท่ีมีความเช่ือในระดับท่ีสูงเกี่ยวกับคุณคาของการปฏิบัติตนตามคําแนะนําในการ

รักษาพยาบาล เช่ือวาคําแนะนําเหลาน้ันจะชวยลดโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค จะปฏิบัติตามคําแนะนําในการ

รักษาพยาบาลมากกวากลุมผูปวยท่ีไมมีความเช่ือดังกลาว เห็นไดจากการศึกษาคร้ังน้ีท่ีพบวากลุมตัวอยางรอยละ 

93.78 เห็นดวย รอยละ 54.54 เห็นดวยอยางย่ิงกับการรับรูประโยชนของการรับประทานยาอยางสมํ่าเสมอสามารถ

ควบคุมระดับความดันโลหิตไดดี และสอดคลองกับการศึกษาของศศิธร อุตตะมะ (2549) พบวา กลุมตัวอยางการมี

รับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมท่ีถูกตองเหมาะสมอยูในระดับเหมาะสมมาก จึงทําใหกลุมตัวอยางมีการรับรู

ประโยชนของการรับประทานยารักษาความดันโลหติสูงอยูในระดับมาก  

 การรับรูอุปสรรคของการรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูงของกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลาง 

ท้ังน้ีอาจเนื่องจากกลุมตัวอยางไดรับยารักษาความดันโลหิตสูงเฉลี่ยแลวอยูท่ี 1.84  ชนิดตอวัน จํานวนเม็ดยา 2.22 

เม็ดตอวัน จํานวนมื้อยารับประทานสวนมากอยูท่ี 1 มื้อ จงึไมยุงยาก ไมซับซอน และอาจเนื่องจากกลุมตัวอยางเปนผูท่ี

ใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนาของโรงพยาบาลโดยตรง จึงไมตองวิตกกังวลเกี่ยวกับคาใชจายในการ

รักษาพยาบาลและสามารถเดนิทางไปมาเพื่อเขารับบริการสะดวก แสดงใหเห็นวายังมพีฤติกรรมปฏิบัติตัวรับประทาน

ยาอยางถูกตอง สมํ่าเสมอ สอดคลองกันแนวคดิแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพถารับรูถงึอุปสรรคมากกวาก็มแีนวโนม

ท่ีจะไมปฏิบัติพฤติกรรมน้ัน เชนเดียวกับการศึกษาของเมธา ขัตตินานนท และเสริมทรัพย พุมพุทรา (2551) พบวา 

การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติตนตามคําแนะนําอยูในระดับปานกลาง  จึงทําใหกลุมตัวอยางมีการรับรูอุปสรรคใน

ระดับปานกลาง 

3. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาความดันโลหติสูง 

 ปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูงพบวา ระดับการศึกษากับ

พฤตกิรรมการรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยท่ี

กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 67.1 มีความรู สามารถอานออก เขียนได 

มีวิธีการดูแลตนเองท่ีดี จึงทําใหสามารถปฏิบัติตนรับประทานยาไดอยางถูกตอง เหมาะสม สอดคลองกับการศึกษา

ของสุภร บุษปวนิช (2549) พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาท่ีไมเหมาะสมดานการ

เลอืกใชยาอยางสมเหตุสมผลของผูปวยโรคไตเร้ือรังอยางมนัียสําคัญทางสถติิ  

การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหติสูงมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาความดัน

โลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสนับสนุนแนวคิดความเช่ือดานสุขภาพ อธิบายไดวาการท่ีบุคคล

รับรูความเจ็บปวยวารุนแรงมาก บุคคลน้ัน ๆ มแีนวโนมท่ีจะเกดิพฤติกรรมปองกันโรคตามท่ีแนะนํามากขึ้น หากบุคคล
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รับรูความเจ็บปวยของตนเองเปนเร่ืองเล็กนอยก็จะทําใหบุคคลน้ัน ๆ ไมเห็นความสําคัญตอการปฏิบัติตนเพื่อปองกัน

และลดความรุนแรงของโรค สอดคลองกับการศึกษาของเมธา ขัตตินานนท และเสริมทรัพย พุมพุทรา (2551)  ศึกษา

ปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหติสูงเขตเทศบาลเมอืงชัยนาท จังหวัด

ชัยนาท พบวา การรับรูความรุนแรงมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความ

ดันโลหติสูงอยางมนัียสําคัญทางสถติิ  

การรับรูอุปสรรคของการรับประทานยารักษาความดันโลหติสูงมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทาน

ยารักษาความดันโลหติสูงอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสนับสนุนแนวคดิความเช่ือดานสุขภาพ อธิบายได

วา การท่ีบุคคลรับรูถงึขอจํากัดหรือผลท่ีไมพึงประสงคของการปฏิบัติพฤติกรรมน้ัน ๆ ก็จะขาดความมุงม่ันเกิดความ

ทอแท เชนเดียวกับการรับรูอุปสรรคของ การรับประทานยาวาเปนเร่ืองยุงยาก ซับซอนทําใหสิ้นเปลืองคาใชจาย ไม

สะดวกในการรับบริการ เปนตน สอดคลองกับการศึกษาของปยนุช เสาวภาคย (2549) ศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับ

พฤติกรรมการรับประทานยาของผูสูงอายุโรคความดันโลหติสูง พบวา ความสัมพันธระหวางการรับรูอุปสรรคของการ

รับประทานยากับพฤติกรรมการรับประทานยา โดยท่ีกลุมตัวอยางท่ีมกีารรับรูอุปสรรคของการรับประทานยาในระดับ

มากมีอัตราเสี่ยง ท่ีจะไมรับประทานยาตามแผนการรักษามากกวาเปน 6.16 เทา ของผูท่ีรับรูอุปสรรคของการ

รับประทานยาในระดับนอย แสดงใหเห็นวาการรับรูอุปสรรคเปนตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการ

รับประทานยา และนอกจากน้ียังสามารถใชทํานายพฤติกรรมการรับประทานยาไดอีกดวย และสอดคลองกับ

การศึกษาของสุมาล ีวังธนากร และชุติมา ผาติดํารงกุล (2550) ศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอพฤติกรรมการรับประทานยาใน

ผูปวยความดันโลหิตสูง พบวา การรับรูอุปสรรคเปนตัวแปรเดียวท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมการรับประทานยาใน

ผูปวยความดันโลหติสูงไดอยางมนัียสําคัญทางสถติิ  

สําหรับการรับรูโอกาสเสี่ยงทางสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหติสูงพบวาไมมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรม

การรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยอาจคิดวาเปนโรคท่ีสามารถ

ควบคุมได หากรับประทานยาหรือปฏิบัติพฤติกรรมดูแลตนเองท่ีเหมาะสม ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ เมธา 

ขัตตินานนท และเสริมทรัพย พุมพุทรา, (2551) ศึกษาปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย

โรคความดันโลหิตสูงพบวาการรับรูโอกาสเสียงตอการเกิดโรคและภาวะแทรกซอน มีความสัมพันธทางบวกกับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหติสูงอยางมนัียสําคัญทางสถติิ 

การรับรูประโยชนของการรับประทานยาไมมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานยาอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังน้ีกลุมตัวอยางอาจรับรูวาหากรับประทานยาสมํ่าเสมอจะสามารถควบคุมโรคได สามารถ

ปฏิบัติตนในเร่ืองการปองกันโรคไดเปนอยางดี สอดคลองกับการศึกษาของ กัลยารัตน แกววันดี, (2558) พบวาการ

รับรูประโยชนของการปฏบัิติตนในเร่ืองของการปองกันโรค ไมมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 
 

กติตกิรรมประกาศ 

บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาคนควาดวยตนเองในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งผูวิจัย

ขอขอบพระคุณอาจารยท่ีปรึกษา ดร.สมคิด จูหวา และผูทรงคุณวุฒิท่ีใหคําแนะนํา ตลอดจนผูตอบแบบสอบถามทุก

ทาน ท่ีไดมสีวนชวยใหงานวจิัยน้ีสําเร็จไดดวยดี 
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ผลของการออกก าลังกายโดยวิธีร าไม้พลองป้าบุญมีต่อคุณภาพการนอนหลับของ

ผู้สูงอายุ ต าบลป่าตัน อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

The effects of Boonmee long-stick exercise on sleep quality among elderly in 

Patan Subdistrict, Maetha District, Lampang Province 

พรชัย ชัยดายันท์1* และ ประจวบ แหลมหลัก2 

Pornchai Chaidayun1* and Prachuab Lamluk2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เรป็นการวิจัยเรชิงกึ่งทดล ง มีวัตถุประสงค์เรพื่ ศึกษาผลข งการ  กก าลังกายโดยวิธีร าไม้พล ง

ป้าบุญมีต่ คุณภาพการน นหลับข งผู้สูง ายุ โดยเรปรียบเรทียบคุณภาพการน นหลับข งผู้สูง ายุในกลุ่มท่ีได้รับ

กิจกรรมการ  กก าลังกายโดยวิธีร าไม้พล งป้าบุญมี กับกลุ่มท่ีได้รับค าแนะน าปกติ กลุ่มตัว ย่างเรป็นผู้สูง ายุ  

ในต าบลป่าตัน   าเรภ แม่ทะ จังหวัดล าปาง จ านวน 62 คน โดยคัดเรลื กตามคุณสมบัติท่ีก าหนดไว้ และแบ่งกลุ่มตัว ย่าง

  กเรป็นกลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 31 คน กลุ่มทดล งจะได้รับกิจกรรมการ  กก าลังกายโดยวิธีร าไม้พล ง

ป้าบุญมี คร้ังละ 45 นาที สัปดาห์ละ 3 คร้ัง ระยะเรวลา 6 สัปดาห์ รวมท้ังหมด 18 คร้ัง เรคร่ื งมื ท่ีใช้ในการทดล ง คื  

แบบส บถามข้ มูลท่ัวไปข งผู้สูง ายุ และแบบสัมภาษณ์คุณภาพการน นหลับ The Pittsburgh Sleep Quality Index 

(PQSI) วเิรคราะห์ข ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science Program)  

จากการศกึษา พบวา่ หลังการทดล ง กลุ่มทดล งมรีะดับคะแนนคุณภาพการน นหลับลดลงเรมื่ เรทียบกับก่ น

การทดล ง ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 และกลุ่มทดล งมีระดับคะแนนคุณภาพการน นหลับต่ ากว่า  

กลุ่มควบคุม ย่างมนีัยส าคัญที่ระดับ 0.001 แสดงว่ากลุ่มทดล งมคีุณภาพการน นหลับดีขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม 
 

ค าส าคัญ: ผู้สูง ายุ    กก าลังกาย  การน นหลับ 
 

Abstract  
 This research is a quasi-experimental research. The purpose is to study the effects of Boonmee long-

stick exercise on sleep quality of the elderly. By comparison, the quality of sleep of older people in the group 

that received Boonmee long-stick exercise. The group was advised to normal. The sample was aged in Patan 

Subdistrict, Maetha District, Lampang Province of 62 people selected by the required properties. They were 

divided into the experimental group and control group, each with 31 subjects. The experimental group received 

Boonmee long-stick exercise according to program of the 45 minute per session, three times per week for 6 
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weeks, altogether 18 times. The data collection instrument consisted of demographic data about the elderly, The 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), and the dance therapy program. The data were analyzed by SPSS 

program.  

The findings of this study revealed that, after the experimental: the post-test seep quality scores for 

the experimental group were significantly lower than the pre-test scores (p < 0.001), and the experimental 

group had statistically lower sleep quality scores than the control group (p < 0.001) 
 

Keywords: elderly, sleep, exercise 
 

บทน า 

การน นหลับเรป็นความต้ งการพื้นฐานข งมนุษย์ เรพื่ คงไว้ซึ่งการมีสุขภาพดีทางร่างกายและจิตใจ 

เรนื่ งจากขณะหลับ ร่างกายใช้พลังงานลดลง ท าให้มีการสะสมพลังงานไว้ในเรซลล์ การส าร งพลังงานเรพื่ ใช้ในวัน

ถัดไป การน นหลับในแต่ละช่วง ายุมีความแตกต่างกันโดยระยะเรวลาการน นหลับและคุณภาพการน นหลับ 

จะลดลงตาม ายุท่ีมากขึ้นผู้สูง ายุเรป็นกลุ่มบุคคลท่ีมักมีปัญหากับการน นหลับ เรนื่ งจากแบบแผนการน นหลับ

เรปลี่ยนแปลงท้ังในดา้น ปริมาณและคุณภาพข งการน นหลับเรมื่ ผู้สูง ายุมกีารน นหลับ ไมเ่รพยีงพ  ร่างกายจะทรุด

โทรมลงมากกวา่ผู้สูง ายุท่ีน นหลับ ย่างเรพียงพ  มีโ กาสเรกิดการเรจ็บป่วยมากขึ้นและระยะเรวลาท่ีเรจ็บป่วยนั้นจะนาน

และเรรื ้รังกว่าวัย ื่น ๆ ก่ ให้เรกิดผลโดยตรงต ่สมดุลการท างานข งร่างกายและจิตใจ โดยร่างกายจะรู้สึก ่ นเรพลีย 

ซึม หงุดหงิด ไม่มีสมาธิ สับสน เรรียนรู้ช้า ความทนและความสามารถในการปรับตัวต่ ความเรครียดลดลง ปัจจัยท่ี

ส่งเรสริมให้ผู้สูง ายุมีคุณภาพการน นหลับท่ีดีขึ้น สามารถการใช้กิจกรรมต่าง ๆ ช่วยในการน นหลับได้  ซึ่งใน

ประเรทศไทยมหีลากหลายวธีิท่ีได้มกีารศึกษาไว ้เรช่น การฝึกสมาธิแบบ านาปานสต ิการสวดมนต ์การ  กก าลังกายแบบ

ไทจี๋ช่ีกง การฟังดนตรีไทย การร ามวยจนี เรป็นต้น 

ดังนั้นโรงพยาบาลส่งเรสริมสุขภาพต าบล บ้านนาคต จึงได้เรห็นความส าคัญข งคุณภาพการน นหลับข ง

ผู้สูง ายุ จึงได้จัดให้มีการ  กก าลังกายโดยวธีิร าไมพ้ล ง ซึ่งเรป็นการ  กก าลังกาย ย่างหนึ่งท่ีมีการเรคลื่ นไหวข ง

ร่างกาย ผู้คดิค้นการ  กก าลังกายโดยวิธีร าไมพ้ล งคื  คุณป้าบุญมี เรคร ืรัตน์ มีลักษณะเรด่นคื เรรียนรู้และฝึกฝนได้

ง่ายโดยไม่ต้ ง าศัยทักษะในการฝึกใด ๆ มาก่ นสามารถ  กก าลังกายได้ทุกท่ีทุกเรวลาท่ีต้ งการ ผู้ท่ีไม่มีเรวลา  ก

ก าลังกายสามารถน าการ  กก าลังกายป้าบุญมีน าไปใช้ได้  ุปกรณ์ในการ  กก าลังกายหาได้ง่าย   ไม่ต้ งเรสีย

ค่าใช้จ่ายใด ๆ สามารถ  กก าลังกายได้โดยล าพังคนเรดียวหรื เรป็นหมู่คณะก็ได้แล้วแต่ความพึงพ ใจ  จะเรห็นได้ว่า 

การ  กก าลังกายโดยวิธีร าไมพ้ล งเรป็นการ  กก าลังกายท่ีส ดคล้ งกับชีวิตในยุคปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผล

ข งการ  กก าลังกายโดยวิธีร าไม้พล งป้าบุญมีต่ คุณภาพการน นหลับข งผู้สูง ายุ เรพื่ ใช้เรป็นแนวทางในการส่งเรสริม

คุณภาพการน นหลับ และส่งเรสริมกิจกรรมสุขภาพข งข งผู้สูง ายุใน นาคตต่ ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการศึกษาครัง้นี้ได้ก าหนดกร บแนวคิดในการวจิัย โดยมีตัวแปรตา่ง ๆ ท่ีสัมพันธ์กันดังนี้ 
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                  ตัวแปรต้น                                          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

ภาพ 1 แผนภูมแิสดงความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรต้นและตวัแปรตาม 

 

รูปแบบการศึกษา 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา เรป็นผู้สูง ายุ 60 ปีขึ้นไป ท้ังเรพศชายและเรพศหญิง ท่ีได้รับการประเรมินดัชนีบาร์

เรทลเร ดีแ ล (Barthel ADL Index: BAL) แล้วผ่านเรกณฑ์การประเรมินโดยได้คะแนนมากกว่า 12 คะแนนขึ้นไป ซึ่งเรป็น

ผู้สูง ายุท่ีช่วยเรหล ืตัวเร งได้ ท้ังหมดจ านวน 62 คน โดยแบ่งเรป็นกลุ่มทดล ง 31 คนและกลุ่มควบคุม 31 คน โดยใช้

วธีิการสุ่มตัว ยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) โดยการจับฉลาก  
 

ตาราง 1 แบบแผนการศกึษา 

 ก่อนการทดลอง สิ่งทดลอง หลังการทดลอง 

 (Before treatment) (Intervention) (After treatment) 

กลุ่มการทดล ง (R) วัดก่ นการทดล ง(O1) X วัดหลังการทดล ง(O2) 

(Experimental group) (Pre-test)  (Post-test) 

กลุ่มควบคุม (R) วัดก่ นการทดล ง(O3) - วัดหลังการทดล ง(O4) 

(Control group) (Pre-test)  (Post-test) 
   

 สัญลักษณ์ท่ีใชใ้นการทดล งมดีังนี้  

 R หมายถงึ การจัดด าเรนนิการแบบสุ่ม (Randomization) 

  O1, 2 หมายถึง ผู้วิจัยชี้แจง ธิบายวัตถุประสงค์การวิจัยและขั้นต นการวิจัย พิทักษ์สิทธ์ิ และเรก็บรวบรวม

ข้ มูลกลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุม ก่ นการทดล งโดยใช้แบบส บถามข้ มูลส่วนบุคคล แบบประเรมินคุณภาพการ

น นหลับข งผู้สูง ายุโดยใชแ้บบส บถามคุณภาพการน นหลับ (PSQI)          

  O3, 4 หมายถึง การเรก็บรวบรวมข้ มูลกลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุม หลังการทดล งโดยใช้แบบส บถาม

ข้ มูลสว่นบุคคล แบบประเรมินคุณภาพการน นหลับข งผู้สูง ายุโดยใชแ้บบส บถามคุณภาพการน นหลับ (PSQI) 

         X1-X18 หมายถงึ การจัดกิจกรรม  กก าลังกายดว้ยวธีิร าไมพ้ล ง มีผู้วิจัยเรป็นผู้น า การ  กก าลังกาย และมี

การควบคุมความแรงในการ  กก าลังกายโดยก าหนดจ านวนคร้ังในการ  กก าลังกายท่าละ 99 คร้ัง ระยะเรวลาใน

การ  กก าลังกาย 45 นาที สัปดาห์ละ 3 ครัง้ รวม 6 สัปดาห์ รวมท้ังหมด 18 ครัง้ 

 

การออกก าลังกายร าไม้พลองแบบป้าบุญมี 

1. วดีทัีศน์การ  กก าลังกายร าไมพ้ล งแบบป้า

บุญมี เรคร ืรัตน์ จัดท าโดย กรม นามัย 

กระทรวงสาธารณสุข แสดงการ  กก าลังกาย

โดย ป้าบุญมี เรคร ืรัตน์ มีความยาวประมาณ 

30 นาท ี 

2. ตัวผู้วจิัย ซึ่งท าหนา้ที่เรป็นผู้ส นร าไมพ้ล งป้า

บุญม ี

  

 
 

คุณภาพการนอนหลับ 
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เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 เรครื่ งมื ท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี้ คื เรป็นแบบส บถามเรพื่ ใชเ้รก็บรวบรวมข ้มูล 2 ส่วนคื   

 ส่วนท่ี 1 แบบส บถามข้ มูลส่วนบุคคลท่ัวไป ประก บด้วย เรพศ  ายุ น้ าหนัก ส่วนสูง สถานภาพสมรส 

ศาสนา ระดับการศึกษา  าชีพ รายได้เรฉลี่ย จ านวนสมาชิกในคร บครัว บทบาทในคร บครัว โรคประจ าตัว  

ยาท่ีรับประทานเรป็นประจ า 

 ส่วนท่ี 2 แบบประเรมินคุณภาพการน นหลับ (PSQI) ข ง Buysse et al. ใชแ้บบท่ีแปลเรป็นภาษาไทย (ตะวันชัย 

จิรประมุขพิทักษ ์และคณะ, 2542)  

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื 

 แบบประเรมินคุณภาพการน นหลับ (PSQI) ได้หาความเรชื่ มั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ ัลฟาข งคร นบาค 

(Cronbach's Alpha Coefficient) ได้เรท่ากับ 0.83 (กุสุมาลย ์รามสริิ, 2543) ซึ่งผู้วจิัยได้ท าการ pilot กับผู้สูง ายุบ้านหัว

ฝาย ต าบลนาครัว   าเรภ แม่ทะ จังหวัดล าปาง จ านวน 30 คน ได้คา่ความเรช่ื มั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ ัลฟาข งคร 

นบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ได้เรท่ากับ 0.78 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ศึกษาข  นุมัติหนังสื ข  นุญาตเรก็บรวมรวมข้ มูลจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเรยา จากนั้น 

น าหนังสื จากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเรยาถึงชุมชนประธานชมรมผู้สูง ายุ หน่วยงานท่ีเรกี่ยวข้ ง ชี้แจง

วัตถุประสงค์ข งการศึกษา และข ความร่วมมื ในการเรก็บรวบรวม ข้ มูล ด าเรนินการเรก็บข้ มูลจากกลุ่มตัว ย่าง  

โดยใชแ้บบส บถาม 

การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิตทิี่ใช ้

สถิตเิรชงิพรรณนา ศึกษาการกระจายข งข ้มูลไดแ้ก่ เรพศ  ายุ น้ าหนัก ส่วนสูง สถานภาพสมรส ศาสนา 

ระดับการศกึษา  าชีพ รายได้เรฉลี่ย จ านวนสมาชกิในคร บครัว บทบาทในคร บครัว โรคประจ าตัว ยาท่ีรับประทาน

เรป็นประจ า จะใชส้ถิต ค่ามัชฌิมาเรลขคณิต (mean) ส่วนเรบ่ียงเรบนมาตรฐาน (standard deviation) ความถี ่(frequency) 

ร้ ยละ (Percentage) 

สถิตเิรชงิวเิรคราะห์ ใชว้เิรคราะห์เรปรียบเรทียบผลข งการ  กก าลังกายโดยวิธีร าไมพ้ล งป้าบุญมตี ่คุณภาพ

การน นหลับข งผู้สูง าย ุก่ นและหลังการได้รับกจิกรรมการ  กก าลังกายโดยวิธีร าไมพ้ล งป้าบุญ ทดส บ

สมมุติฐานโดยใชส้ถิต ิMann-Whitney U test และ Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

ผลการศึกษา 
การศึกษาครัง้นี้เรป็นการศึกษาการวเิรคราะห์ผลข งการ  กก าลังกายโดยวิธีร าไม้พล งป้าบุญมีต่ คุณภาพ

การน นหลับข งผู้สูง ายุ ต าบลป่าตัน   าเรภ แม่ทะ จังหวัดล าปาง มกีารเรก็บข้ มูลจากกลุ่มตัว ย่าง จ านวน 62 คน 

โดยใชแ้บบส บถาม ซึ่งข้ มูลท่ีได้วเิรคราะหจ์ากแบบส บถาม มรีายละเร ยีดดังนี้ 

 จากการศึกษาข้ มูลท่ัวไปข งกลุ่มตัว ย่างพบว่า ผู้สูง ายุกลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่เรป็นเรพศ

หญิง ร้ ยละ 77.42 ที่ ส่วนใหญ่มีช่วง ายุ 68–74 ปี ร้ ยละ 58.06 และ 54.84 ตามล าดับ ดัชนมีวลกายข งผู้สูง ายุ

กลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่มลีักษณะน้ าหนักเรกิน ร้ ยละ 64.52 และ 67.74 ตามล าดับ การนับถื ศาสนา 

พบว่า ผู้สูง ายุท้ังส งกลุ่ม มีการนับถื ศาสนาพุทธท้ังหมด ด้านสถานภาพสมรส พบว่า ผู้สูง ายุกลุ่มทดล งและ

กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่/หม้าย/หย่า/แยก ร้ ยละ 90.32 และ 96.77 ตามล าดับ ส่วนระดับ

การศึกษาข งผู้สูง ายุกลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษา ร้ ยละ 90.32 
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และ 80.65 ตามล าดับ ในด้าน าชีพ พบว่า ผู้สูง ายุกลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่ประก บ าชีพ ร้ ยละ 

54.84 และ 64.52 ตามล าดับ รายได้ พบวา่ ผู้สูง ายุกลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่มีรายได้น้ ยกว่า 3,810 

บาท ร้ ยละ 90.32 และ 74.19 ตามล าดับ ส่วนจ านวนสมาชิกในคร บครัว พบว่า ผู้สูง ายุกลุ่มทดล งและกลุ่ม

ควบคุม ส่วนใหญ่มีสมาชิกในคร บครัว 4 คนขึ้นไป ร้ ยละ 74.19 และมี 64.52 ตามล าดับ บทบาทในคร บครัว 

ผู้สูง ายุ กลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่เรป็นสมาชิกในคร บครัว ร้ ยละ 93.55 และ 87.10 ตามล าดับ โรค

ประจ าตัว ผู้สูง ายุ กลุ่มทดล ง และกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่ไม่มโีรคประจ าตัว ร้ ยละ 83.87 และ 80.65 ตามล าดับ 

ยาท่ีใช้ประจ า ผู้สูง ายุกลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่ไม่มียาท่ี ใช้ประจ า ร้ ยละ 83.87 และ 80.65 

ตามล าดับ 
 

ตาราง 2 การเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและ

หลังทดลอง 

คุณภาพการนอนหลับ กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง p-value 

(n=31) (n=31) 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

ก่ นทดล ง 8.19 0.910 8.03 0.948 0.560 

หลังทดล ง 7.68 1.045 4.26 0.929       0.000*** 
 

หมายเหตุ:  ใชส้ถิต ิMann-Whitney U test ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

                ***P < 0.001 
 

 จากตาราง 1 ผลการเรปรียบเรทียบคะแนนคุณภาพการน นหลับข งผู้สูง ายุกลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุม 

ก่ นและหลังทดล ง พบว่า ค่าเรฉลี่ยคะแนนคุณภาพการน นหลับข งผู้สูง ายุกลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุมมีคะแนน

เรร่ิมต้นท้ังส งกลุ่มเรท่ากัน เรท่ากับ 8.19 และ 8.03 ตามล าดับ ไม่แตกต่างกัน ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.560) 

และหลังการทดล งมีค่าเรฉลี่ยคะแนนคุณภาพการน นหลับข งผู้สูง ายุกลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุม เรท่ากับ 7.68 

และ 4.26 ตามล าดับ พบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.000) แสดงว่ากลุ่มทดล งมีค่าคะแนนเรฉลี่ยน้ ยกว่า 

กลุ่มควบคุม 
  

ตาราง 3 การเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังทดลอง 

กลุ่มทดลอง 

(n = 31) 

คุณภาพการนอนหลับ p-value 

 ̅ S.D. 

ก่ นทดล ง 8.03 0.948 0.000*** 

หลังทดล ง 4.26 0.929  

หมายเหตุ: ใชส้ถิต ิWilcoxon Signed Ranks Test ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

   ***P < 0.001 
 

จากตาราง 2 ผลการเรปรียบเรทียบคะแนนคุณภาพการน นหลับข งผู้สูง ายุกลุ่มทดล ง ก่ นและหลัง

ทดล ง พบว่า ค่าเรฉลี่ยคะแนนคุณภาพการน นหลับข งผู้สูง ายุกลุ่มทดล ง เรท่ากับ 8.03 และ 4.26 ตามล าดับซึ่ง
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แตกต่างกัน ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.000) แสดงว่าผู้สูง ายุในกลุ่มทดล งมีคุณภาพการน นหลับภายหลัง

การทดล งดีขึ้น ย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
 

สรุปผลการศึกษา 

 การวิจัยนี้เรป็นการศึกษาผลข งการ  กก าลังกายร าไม้พล งโดยวิธีป้าบุญมีต่ คุณภาพการน นหลับข ง

ผู้สูง ายุ ต าบลป่าตัน   าเรภ แม่ทะ จังหวัดล าปาง ผลการวจิัย พบวา่ 

ข้ มูลท่ัวไปข งผู้สูง ายุกลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกันโดยเรมื่ น าข้ มูลไป

ทดส บความแตกต่างทางสถิติ พบว่า เรพศ  ายุ ดัชนีมวลกาย ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  าชีพ 

รายได้ จ านวนสมาชิกในคร บครัว บทบาทในคร บครัว โรคประจ าตัว ยาท่ีใช้ประจ า ข งท้ังส งกลุ่มไม่แตกต่าง

 ย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

กลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุมมีคุณภาพการน นหลับท่ีดีขึ้น แต่คุณภาพการน นหลับในกลุ่มทดล งดีกว่า

กลุ่มควบคุม ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 จากค่าคะแนนเรฉลี่ยคุณภาพการน นหลับข งผู้สูง ายุกลุ่ม

ทดล งและกลุ่มควบคุม ก่ นการทดล งมีค่าเรฉลี่ยคะแนนคุณภาพการน นหลับเรท่ากับ 8.03 และ 8.19 ตามล าดับ 

ภายหลังการทดล งกลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุมมีค่าเรฉลี่ยคะแนนคุณภาพการน นหลับ เรท่ากับ 4.26 และ 7.68 

ตามล าดับ ซึ่งจะเรห็นว่าค่าคะแนนเรร่ิมตน้ข งกลุ่มทดล งและกลุ่มควบคุมไมแ่ตกตา่งกัน แต่ภายหลังการทดล งพบวา่

คะแนนเรฉลี่ยข งกลุ่มทดล งน้ ยกว่ากลุ่มควบคุม ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ซึ่งแสดงว่ากลุ่มท่ีได้รับ

กิจกรรมการ  กก าลังกายร าไมพ้ล งโดยวิธีป้าบุญมีมีคุณภาพการน นหลับท่ีดกีว่ากลุ่มควบคุม  

การ  กก าลังกายโดยวิธีร าไม้พล งป้าบุญมี เรป็นการ  กก าลังกายร าไม้พล งใช้แรงเรบาถึงปานกลาง ซึ่ง

ตรงกับการ  กก าลังกายข งผู้สูง ายุ และเรป็นการ  กก าลังกายท่ีง่ายต่  การฝึกฝนในการเรคลื่ นไหวเรป็นการ  ก

ก าลังกายท่ีเรหมาะสมกับผู้สูง ายุ ส ดคล้ งกับการศึกษา (กันติมา ธนะขว้าง และคณะ, 2555) ท่ีพบว่าการ  ก

ก าลังการร าไม้พล งม งเรซิงเรมื งน่านเรป็นการ  กก าลังกายท่ีมีความหนักระดับปานกลาง  ซึ่งเรป็นความหนักเรบา

เรหมาะสมกับผู้สูง ายุ มปีระโยชนใ์นการส่งเรสริมสุขภาพชีวิตให้ดีขึ้นท้ังทางรา่งกายและจิตใจ การ  กก าลังกายโดยวิธี

ร าไมพ้ล งป้าบุญมี เรป็นการเรคลื่ นไหวข งร่างกายโดยมีการยืดและหดตัวข งกล้ามเรนื้  ย่างต่ เรนื่ ง มีกระบวนท่า

ในการ  กก าลังกายจ านวน 12 ท่า แต่ละท่าในการ  กก าลังกายส ดคล้ ง ย่างเรป็นธรรมชาติต่ เรนื่ งท่ีเรรียนรู้ได้

ง่ายสามารถ  กก าลังกายเรวลาใดก็ได ้ส ดคล้ งกับวิถีชีวิตในยุคปัจจุบันส ดคล้ งกับแนวคดิ (นภัสวรรณ ทรัพย์มา, 

2557) การ  กก าลังกายดว้ยร าไมพ้ งช่วยลด าการปวดเรมื่ ยตามร่างกายได้ โดยผู้สูง ายุได้เรข้าร่วมกิจกรรมร าไม้

พล งเรป็นประจ าทุกคร้ัง และสามารถท าได้ทุกวัน และมีการท าสมาธใินขณะ  กก าลังกายโดยวิธีร าไม้พล งป้าบุญมี

ร่วมดว้ย ซึ่งส ดคล้ งกับการศกึษา (กร งกานต์ จะสุปาโล, 2552) ท่ีพบว่าการหายใจด้วยเรทคนิคแบบผ่ นคลายท า

ให้เรห็นความส าคัญข งคุณภาพการน นหลับท่ีเรกิดขึ้น กลุ่มท่ีได้รับการผ่ นคลายมีคุณภาพการน นหลับท่ีดีกว่ากลุ่ม

ท่ีไม่ได้รับการผ่ นคลาย  ีกท้ังมีการน นหลับท่ีต่ เรนื่ งมากกว่า ส ดคล้ งกับแนวคิด (ปรียาภรณ์ ส งศร, 2550) 

การนวดแผนไทยช่วยเรพิ่มช่วงเรวลาการน นหลับ  งค์ประก บท่ี 3 ระยะเรวลาการน นหลับในแต่ละคืน หลังการ

ทดล งมรีะยะเรวลาการน นหลับเรพิ่มมากขึน้  การจัดกิจกรรม  กก าลังกายดว้ยวธีิร าไม้พล ง ก าหนดจ านวนคร้ังใน

การ  กก าลังกายท่าละ 99 คร้ัง ระยะเรวลาในการ  กก าลังกาย 45 นาที สัปดาห์ละ 3 คร้ัง รวม 6 สัปดาห์ รวม

ท้ังหมด 18 ครัง้ ส ดคล ้งกับการศึกษา (พิณธร ปรัชญานุสรณ์, 2548) ท่ีได้ศึกษาเรร่ื งการท านาฏกรรมบ าบัด คร้ัง 

1 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3 คร้ัง ระยะเรวลา 6 สัปดาห์ รวมท้ังหมด 18 คร้ัง หลังการการทดล ง พบว่ากลุ่มทดล งมี

ระยะเรวลาการน นหลับท่ียาวขึน้ ตาม งค์ประก บท่ี 3 ระยะเรวลาการน นหลับในแต่ละคนืซึ่งส ดคล้ งกับการศกึษา
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ข ง (ปรียาภรณ์ ส งศร, 2550) ที่พบวา่การนวดแผนไทย ท่ีท าให้กลา้มเรนื้ ผ่ นคลายช่วยเรพิ่มช่วงเรวลาการน นหลับ 

ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดล ง กลุ่มทดล งมีระดับคะแนนคุณภาพการน นหลับลดลง เรมื่ เรทียบกับก่ นการ

ทดล ง ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.001 และกลุ่มทดล งมีระดับคะแนนคุณภาพการน นหลับต่ ากว่ากลุ่ม

ควบคุม ย่างมนีัยส าคัญที่ระดับ 0.001 แสดงว่ากลุ่มทดล งมีคุณภาพการน นหลับดีขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม ส ดคล้ ง

กับการศึกษา (พิณธร ปรัชญานุสรณ์, 2548) ได้ศึกษาผลข งนาฏกรรมบ าบัดต่ คุณภาพการน นหลับข งผู้สูง ายุ

ในชมรมผู้สูง ายุ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดล งมีระดับคะแนนคุณภาพการน นหลับลดลง เรมื่ เรทียบกับก่ นการ

ทดล ง ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 และกลุ่มทดล งมีระดับคะแนนคุณภาพการน นหลับต่ ากว่ากลุ่ม

ควบคุม ย่างม ีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.001 แสดงว่ากลุ่มทดล งมคีุณภาพการน นหลับท่ีดีขั้นกว่ากลุ่ม ควบคุม 

และผลการวิจัยยังส ดคล้ งกับการศึกษา (ศศิวิมล วรรณท ง, 2549) การบริหารกายจิตแบบชี่กง ย่างต่ เรนื่ ง 

สัปดาห์ละ 3 คร้ัง ๆ ละ 60 นาที เรป็นระยะเรวลา 4 สัปดาห์ รวมท้ังหมด 12 คร้ัง ภายหลังการทดล งกลุ่มทดล งมี

คุณภาพการน นหลับดีกวา่ก่ นการทดล ง ย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ข้อเสนอแนะ  

ควรมีการศึกษาติดตามระยะยาว ถึงผลข งกิจกรรมการ  กก าลังกายโดยวิธีการร าไม้พล งป้าบุญมีต่ 

คณุภาพการน นหลับข งผู้สูง ายุ และควรมกีารศึกษากิจกรรมการ  กก าลังกายโดยวิธีการร าไม้พล งป้าบุญมีต่ 

คุณภาพการน นหลับในกลุ่มวัย ื่น ๆ เรช่น วัยเรรียน วัยรุ่น วัยท างาน และควรมีการส่งเรสริมให้มีกิจกรรมวิธีการร าไม้

พล งป้าบุญมใีนผู้สูง ายุกลุ่ม ื่น ๆ ท่ีมีบริบทใกล้เรคียงกัน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ข ข บพระคุณ ดร.ประจวบ แหลมหลัก  าจารย์ ท่ีปรึกษาท่ีได้ให้ค าปรึกษาแนะน าตล ดจนแก้ไข

ข้ บกพร่ งต่าง ๆ และปรับปรุงงานวิจัย ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยข กราบข บพระคุณมา ณ โ กาสนี้  

และข ข บคุณเรจ้าหนา้ที่โรงพยาบาลสง่เรสริมสุขภาพต าบล บ้านนาคต และผู้สูง ายุบ้านปง ต าบลนาคต   าเรภ แม่ทะ 

จังหวัดล าปาง ท่ีได้ให้ความร่วมม ืในการด าเรนนิการวิจัยจนท าให้ งานวจิัยฉบับนี้เรสร็จสมบูรณ์ดว้ยดี  
 

เอกสารอ้างอิง 
กันติมา ธนะขว้าง และคณะ. (2555). ผลข งการร าไม้พล งม งเรซิงเรมื งน่านต่ สมรรถภาพทางกายและ

คุณภาพชีวิต. วารสารพยาบาลสาร, 40(2), 148-161. 

กุสุมาลย์ รามศิริ. (2543). คุณภาพการนอนหลับ ปัจจัยที่รบกวน และการจัดการกับปัญหาการนอน

หลับของผู้สูงอายุ. วิทยานิพนธ์ พย.ม., มหาวิทยาลัยเรชียงใหม่, เรชียงใหม่. 

กร งกานต์ จะสุปาโล. (2553). ผลของโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับด้วยสุวคนธบ าบัดร่วมกับเทคนิค

หายใจผ่อนคลายต่อคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่เข้ารับการรักษา           

ในโรงพยาบาล. วิทยานิพนธ์ พย.ม., มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา. 

ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ และคณะ. (2542). ปัญหาคุณภาพการน นหลับข งพยาบาลประจ าการ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 42(3), 123-132. 

นภัสวรรณ ทรัพย์มา. (2557). แบบแผนการด าเรนินชีวิตข งผู้สูง ายุท่ีมี ายุยืนยาวในชุมชนด นคา              

  าเรภ ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 40(2), 108-120. 

 



180 

 

- Proceedings - 

 

เอกสารอ้างอิง (ต่อ) 

ปรียาภรณ์ ส งศร. (2550). ผลของการนวดแผนไทยต่อรูปแบบการนอนหลับ: ศึกษาโดยวิธี   

POLYSOMNOGRAPHY. วิทยานิพนธ์ วท.ม., มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม. 

พิณธร ปรัชญานุสรณ์. (2548). ผลของนาฏกรรมบ าบัดต่อคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุในชมรม  

ผู้สูงอายุ. วิทยานิพนธ์ วท.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเรทพ ฯ. 

ศศิวิมล วรรณท ง. (2549). ผลของโปรแกรมส่งเสริมการนอนต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุ .  

วิทยานิพนธ์ พย.ม., มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม. 

 
 
  



181 

 

- Proceedings - 

 

ผลของโปรแกรมการเรยีนรูแบบมสีวนรวมตอการรับรูและพฤติกรรมการปองกัน

โรคเบาหวานของกลุมเส่ียงโรคเบาหวานชนดิท่ี 2 ในเขตโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพ

ตําบลบานบอแกว อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร 

Effects of participatory learning program on perception and preventive 

behaviors of diabetes among type 2 diabetes risk group in Tambon 

Banborkaew health promotion hospital, Denchai district, Phrae province 

คํารณ พงศกฤตญา18

1* และ เทยีนทอง ตะแกว2 

Khumron Pongkittaya1* and Tienthong Takaew2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลองเบ้ืองตน (Pre-experimental Research) แบบกลุมทดลองกลุมเดียว

วัดผลกอนและหลังการทดลอง (One group pretest-posttest design) มวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูและพฤติกรรม

การปองกันโรคเบาหวานกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน  

ชนิดท่ี 2 และเปรียบเทียบการรับรูและพฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวานกอนและหลังเขาโปรแกรมการเรียนรูแบบ 

มีสวนรวมของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบอแกว อําเภอเดนชัย 

จังหวัดแพร กลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน ใชวิธีเลือกตัวอยางแบบงายโดยการจับฉลาก โปรแกรมประกอบดวย การ

บรรยายการสาธิต การฝกปฏิบัติ การเรียนรูผานตัวตนแบบ การจดบันทึกสถานะสุขภาพลงในสมุดคูมือ การติดตาม

เยี่ยมบาน ใชระยะเวลา 12 สัปดาห เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช สถิติเชิงพรรณา 

และสถติิเชิงอนุมาน ไดแก Paired t-test 

ผลการวจิัย พบวา กอนเขารวมโปรแกรม กลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับดี รอยละ 54.0 พฤติกรรมการ

ปองกันโรคเบาหวานอยูในระดับปานกลาง รอยละ 88.0 สวนโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมตอการรับรูและ

พฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวาน มีกิจกรรมดังน้ี กิจกรรมท่ี 1 การเรียนรูแบบมีสวนรวมโดยประยุกตแบบแผน

ความเชื่อดานสุขภาพในการปฏบัิติตัวเพื่อปองกันโรค การใชตัวตนแบบ และฐานความรูโมเดลอาหาร ทําใหกลุมเสี่ยง

มีความสนใจในการเรียนรูกิจกรรม มีการรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชน และอุปสรรคใน

การปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคมากขึ้น กิจกรรมท่ี 2 การเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อสรางเสริมพฤติกรรมการปองกัน

โรคเบาหวานผานการเรียนรูจากตัวแบบ และกระบวนการกลุม ทําใหกลุมเสี่ยงไดฝกบริหารรางกาย ฝกการผอน

คลาย  มคีวามรูในการเลอืกรับประทานอาหารท่ีมปีระโยชนตอสุขภาพ กิจกรรมท่ี 3 การใหความรูและการฝกปฏิบัติ

อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อติดตามเย่ียมบานกลุมเสี่ยง ทําใหอาสาสมัครสาธารณสุข มีความรูและทักษะเร่ืองการ 

                                                 
1นสิติคณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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ปองกันโรคเบาหวานมากขึ้นและมีความพรอมในการปฏิบัติงาน กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการกระตุน แรงสนับสนุนทาง

สังคม ทําใหกลุมเสี่ยงมีกําลังใจในการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง ไดรับคําแนะนําในการแกไขปญหาดานสุขภาพ 

กิจกรรมท่ี 5 การประเมินผล ทําใหกลุมเสี่ยงไดรับทราบสถานะสุขภาพของตนเอง มีการใหรางวัลและมอบ

ประกาศนียบัตรใหกับกลุมเสี่ยงท่ีสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหดีขึ้น หลังเขารวมโปรแกรม กลุมตัวอยางมี

การรับรูอยูในระดับด ีรอยละ 86.0 พฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวานอยูในระดับปานกลาง รอยละ 92.0 

การรับรูและพฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวานกอนและหลังการเขารวมโปรแกรม พบวา มีความแตกตาง

กัน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 (p-value = < 0.001, < 0.001 ตามลําดับ) 
 

คําสําคัญ: โรคเบาหวาน  การมสีวนรวม  แบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ 
 

Abstract  

This research is a pre-experimental research type one group pretest-posttest design. The objective 

was to study perception and preventive behaviors of diabetes among type 2 diabetes risk group before and 

after received participatory learning program and to compare intervention groups before and after 

implementation of the program. The sample group was 50 people who risk of type 2 diabetes in Tambon 

Banborkaew health promotion hospital, Denchai district, Phrae province selected by simple random sampling. 

They received participatory learning program included lecture, demonstration, practice, role model, diabetes 

self-check handbook and home visit. The duration of data collection covered 12 weeks. The data were collected 

by questionnaire and analyzed by computing descriptive and analytical statistics including Paired t-test. 
Before participating in the program, the results showed that the sample group had good perception 

level (54.0%) and 88.0% had preventive behavior on diabetes at a moderate level. The participatory learning 

program composed of 5 group activities to improve perception and preventive behavior on diabetes. Activity I; 

Participatory learning program by applied Health Belief Model on preventive behaviors of diabetes, role model 

and food model were interested by the sample group. The positive change appeared in the area of perceived 

susceptibility, perceived severity, perceived benefits and perceived threat. Activity II; Participatory learning 

program to promoting preventive behavior of diabetes, role model and group process. They were exercise 

practice, relaxation training and could select benefit food for health. Activity III; Educating and training volunteers 

for home visits, the activity making health volunteers had more knowledge and skills of diabetes prevention and 

the availability of operational activities. Activity IV; Stimulate activity and social support, they were encouraged 

to make ongoing activities and improved health problem. Activity V; The assessment have been made aware of 

their health status and the award ceremony of the risk to health behavior change for the better. By the end of 

the program, the sample group had good perception level (86.0%) and 92.0% had preventive behavior on 

diabetes at a moderate level. 

The study results showed that the perceived by health beliefs model about diabetes and behaviors to 

prevent diabetes before and after the trial are different in a statistical significant at the 0.05 level (p-value = < 

0.001, < 0.001) 
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บทนํา 

สถานการณโรคไมติดตอเร้ือรัง พื้นท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ป พ.ศ. 2556 ในโรคเบาหวาน มีผูปวย

สะสม 248,793 ราย อัตราความชุก 4,381.13 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 5,514 ราย อัตราตายสะสม 97.10 ตอ

ประชากรแสนคน มีผูปวยรายใหม 20,394 ราย อัตราอุบัติการณ 359.13 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 13 ราย 

อัตราตาย 0.23 ตอประชากรแสนคน ในพื้นท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จังหวัดแพร เปนจังหวัดท่ีมีอัตราความชุก

สูงท่ีสุด คดิเปน 7,367.88 ตอประชากรแสนคน และมอัีตราอุบัติการณสูงเปนลําดับท่ี 2 คดิเปน 516.83 ตอประชากร

แสนคน (สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 10 เชียงใหม, 2557) ซึ่งโรคเบาหวานเปนสาเหตุทําใหเกิดการปวยและตาย

กอนวัยอันสมควร จากภาวะแทรกซอนตอตา ไต ระบบประสาท หัวใจและหลอดเลือดสมอง โดยพบวา 1 ใน 3 ของผู

ท่ีเปนเบาหวานไมทราบวาตนเองเปนโรคเบาหวานมากอน สวนผูท่ีไดรับการวนิิจฉัยโดยแพทยวาเปนเบาหวาน รอยละ 

3.3 ไมไดรับการรักษา และผูท่ีไดรับการรักษามีเพียง รอยละ 28.5 ท่ีคุมระดับนํ้าตาลใหอยูในเกณฑได ฉะน้ันการ

คนหาผู ท่ีเปนเบาหวานและกลุมเสี่ยงต้ังแตยังไมมีอาการ การลดปจจัยเสี่ยงและรักษาต้ังแตระยะเร่ิมแรกจึงเปน

มาตรการท่ีจะชวยลดและชะลอการเกิดโรคและผลกระทบดังกลาว เบาหวานมีสาเหตุหลายปจจัยเสี่ยงรวมกันท่ี

สามารถปองกันได ตามท่ีองคการอนามัยโลกประกาศไววาโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 รอยละ 80 สามารถปองกันได 

(นิตยา พันธุเวทย และคณะ, 2553)  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบอแกว มีประชากรในเขตรับผิดชอบ 1,676 คน จากขอมูลสถานะ

สุขภาพในป 2557–2558 พบผูปวยเบาหวานท่ีเขารับการรักษา 69 และ 67 คน ตามลําดับ และมีผูปวยเบาหวานราย

ใหมเพิ่มขึ้นในแตละป จํานวน 5 คน และ 8 คน ตามลําดับ (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบอแกว, 2557-

2558) การสงเสริมและปองกันการเกิดโรคเบาหวานรายใหมเปนสิ่งท่ีสําคัญ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบาน

บอแกว ไดดําเนินงานเพื่อปองกันและควบคุมโรคเบาหวาน เชน การตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน การจัด

อบรมใหความรูกับประชาชนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน แตยังพบวามผีูปวยเบาหวานเพิ่มมากขึ้น อาจเนื่องมาจากการให

ความรูเปนรูปแบบการสื่อสารทางเดียว ประชาชนโดยเฉพาะกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ขาดการรับรูท่ีถูกตองในการ

ปองกันโรคเบาหวาน ยังไมเกิดความตระหนักในการท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปองกันโรคเบาหวาน ซึ่งจาก

การศึกษาพบวา การเรียนรูแบบมีสวนรวม เปนรูปแบบการอบรมท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคลท้ังดานความรู 

ทัศนคติ และทักษะไดดท่ีีสุด (กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข, 2543) 

จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจในการศึกษาผลของโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมโดยการประยุกต

แบบแผนความเช่ือดานสุขภาพรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมตอการรับรูและพฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวานของ

กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 เพื่อท่ีจะนําผลท่ีไดไปปรับใชใหเกิดประโยชนในการปองกันการปวยดวยโรคเบาหวาน

ของประชากรกลุมเสี่ยงในพื้นท่ี และนําขอมูลท่ีไดไปใชในพื้นท่ีอื่น ๆ ตอไป 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ี เปนการการวิจัยเชิงทดลองเบ้ืองตน (Pre-experimental Research) แบบกลุมทดลอง 

กลุมเดยีว ทําการวัดผลกอนและหลังการทดลอง (One group pretest-posttest design)  
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ประชากรและกลุมตัวอยาง  

เปนประชากรกลุมเสี่ยงผูมีความเสี่ยงโรคเบาหวาน เพศชายและหญิง อายุ 35 ปขึ้นไป ท่ีอาศัยในเขต

รับผดิชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบอแกว ตําบลไทรยอย อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร  

กลุมตัวอยางจํานวน 50 คน ใชวิธีเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑคัดเขา 

(Inclusion criteria) คือ เปนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานท่ีไดรับการตรวจคัดกรองสุขภาพของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

บานบอแกวท่ีมีอายุ 35 ป ขึ้นไป ไมปวยเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการเขารวมการวิจัย เพศหญิงไมต้ังครรภ มีท่ีอยู

แนนอนสามารถติดตอไดสะดวก สามารถอานหนังสือได สามารถฟงการบรรยายและสนทนาไดดี เต็มใจเขารวมการ

วจิัยตลอดระยะการทําการวจิัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล  

1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 

    เปนเคร่ืองมือท่ีผูวิจัยจัดทําขึ้นเพื่อใชในโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมโดยการประยุกตแบบแผน 

ความเช่ือดานสุขภาพรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม และสื่อวีดีทัศน ซึ่งองคกรของรัฐไดทําไวใชในการใหขอมูล

เผยแพรอยูแลว เพื่อสงเสริมปองกันโรคผานสื่อสาธารณะ ท่ีผูวจิัยไดนํามาปรับใชใหเขากับเนื้อหา ประกอบดวย 

 1.1 โปรแกรมการปองกันโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ซึ่งใชแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพรวมกับแรงสนับสนุน

ทางสังคม ซึ่งประกอบดวยการใหความรูเร่ืองโรคเบาหวาน การปองกันโรคเบาหวานสําหรับกลุมเสี่ยง การรับรูโอกาส

เสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซอน การรับรูความรุนแรงตอการเกิดภาวะแทรกซอนและการปองกันการเกิด

ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน การรับรูประโยชนของการปองกันโรค การรับรูตออุปสรรคในปฏิบัติตัวตาม

คําแนะนําเพื่อปองกันการเปนโรคเบาหวาน พฤติกรรมการปฏบัิติตัวท่ีถูกตอง โดยมีการสาธิตและฝกปฏิบัติ พรอมท้ัง

อภิปรายกลุมสะทอนความคิดและหาแนวทางแกไข มีการติดตามเย่ียมบาน โดย อสม. และเจาหนาท่ีทีมหมอ

ครอบครัว และมีการเย่ียมติดตามทางโทรศัพท การประชาสัมพันธทางหอกระจายขาวของแตละหมูบาน และมอบ

รางวัลใหกับบุคคลตัวอยางท่ีเปนตนแบบในการปฏบัิติตัวในการปองกันโรคเบาหวาน 

 1.2 โปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 โดยประยุกตใชแบบแผนความ

เชื่อดานสุขภาพรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในการดูแลสุขภาพตนเองท่ีถูกตองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน 

  1.2.1 สื่อวีดีทัศน (VCD)/สไลด ใหความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน สาเหตุอาการ การรักษา การเกิด

ภาวะแทรกซอน ความรุนแรงของภาวะแทรกซอน วิธีการปองกันการเกิดโรคเบาหวาน การปฏิบัติตัวท่ีถูกตองของ

กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน 

  1.2.2 สื่อวดีทัีศน (VCD)/สไลด การปองกันโรคเบาหวาน 

  1.2.3 สื่อท่ีใชในการใหขอมูล ความรูในการอบรม ไดแก แผนพับ ภาพโปสเตอร เกี่ยวกับการปองกัน

โรคเบาหวาน (ใชของหนวยงานท่ีทําสื่อแจก) 

  1.2.4 สมุดคูมือการดูแลตนเองวิธีการปองกันโรคเบาหวาน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรูเ ร่ือง

โรคเบาหวาน การปองกันโรคเบาหวาน จัดทําขึ้นซึ่งมีเนื้อหาดังน้ี สาเหตุ อาการ อาการแสดง ภาวะแทรกซอน ของ

โรคเบาหวาน การปองกันโรคเบาหวานในกลุมเสี่ยง การเขารับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน การประเมินสุขภาพ

ตนเอง การคํานวณดัชนีมวลกาย  
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2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

    แบบสอบถาม แบงเปน 3 สวน คอื 

    สวนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรและขอมูลท่ัวไป ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา 

อาชีพ และรายได  

    สวนท่ี 2 การรับรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานตามแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ 

    สวนท่ี 3 พฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวาน  

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  

แบบสอบถามไดผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ทดสอบความ

เช่ือม่ันของแบบสอบถาม ดานการรับรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และพฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวาน โดยใชวิธี

สัมประสทิธ์ิคอนบาชอัลฟา (Cronbachs’ alpha coefficient) เทากับ 0.73 และ 0.71 ตามลําดับ 

การวเิคราะหขอมูลและสถติิที่ใช  

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 โดยใชสถิติ 

เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) คือ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน  

ใช Paired t-test 
 

ผลการศึกษา 

ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางจํานวน 50 คน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58.0 มีอายุ 41-76 ป มีสถานภาพสมรส-คู 

รอยละ 82.0 จบช้ันประถมศึกษา รอยละ 82.0 อาชีพเกษตรกร รอยละ 58.0 รองลงมา รายไดของครอบครัว 1,000-

15,000 บาท/เดอืน  

ผลการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการเรยีนรูแบบมีสวนรวม  

กอนเขาสูบทเรยีน กิจกรรมสัมพันธ 

1. วัตถุประสงคกิจกรรม เพื่อสรางสัมพันธภาพระหวางสมาชิก  

2. ข้ันตอนกิจกรรม 

 ระยะการเตรยีมการ 

 ผูวิจัยกลาวตอนรับและขอขอบคุณท่ีเขารวมกิจกรรม ผูวิจัยช้ีแจงวัตถุประสงคการวิจัยและการดําเนิน

กิจกรรม ประโยชนท่ีสมาชิกจะไดรับ ตอดวยกิจกรรม การละลายพฤติกรรม การสรางสัมพันธภาพระหวาง

ผูทําการวจิัยและสมาชิกกลุม โดยใชกจิกรรม คอื 

 2.1 กิจกรรมการแนะนําตัวเอง แนะนําช่ือ สกุล อาชีพ มีพี่นองกี่คน อายุเทาไหร เพื่อเปนการละลาย

พฤติกรรมสรางความคุนเคยกันระหวางสมาชิกมากขึ้น กระตุนใหสมาชิกกลาแสดงออกจากคําถามงาย ๆ 

 2.2 กจิกรรม “ถาฉันเปนดอกไม ฉันจะเปนดอกไมอะไร” แจกกระดาษใหสมาชิกตอบพรอมอธิบายสั้น ๆ 

วา เพราะอะไรฉันจงึเปนดอกไมชนิดน้ัน เพื่อกระตุนใหสมาชิกไดมกีารสื่อสารระหวางกันมากขึ้นและทราบถึงความคิด

และเหตุผลการเลอืก ความชอบของแตละคน 

 2.3 กจิกรรม อุณหภูมใิจ โดยการแจกกระดาษใหสมาชิกเขยีนความในใจ ความคาดหวัง ความรูสึก หรือ

ความกังวลใจ ฯลฯ ท่ีเขามารวมกจิกรรมท่ีผูวจิัยไดจัดขึ้นในคร้ังน้ี ผูวจิัยรวบรวมแลวนําอานหนาหองเพื่อสมาชิกจะได

ทราบความในใจของแตละคน วามีความในใจหรือความคาดหวังท่ีแตกตางกัน ผูวิจัยนําขอมูลความในใจไปปรับการ
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ดําเนินกจิกรรมในแตละคร้ังตามความคาดหวังของแตละคนใหไดมากท่ีสุด เพื่อสรางความประทับใจใหกับสมาชิก นํา

กระดาษ ไปติดขางหองประชุมเพื่อสมาชิกจะไดอานตอนเลกิกจิกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนกันอาน 

สรุปผลของการจัดกจิกรรม สมาชิกท่ีเขารวมกิจกรรมมีความสนุกสนานและมีความคุนเคยกันมากขึ้นคลาย

ความวติกกังวลใจกับสิ่งท่ีตองทํากับเวลาท่ีตองมาเขารวมกจิกรรม กลาแสดงออกและซักถามความเปนอยูระหวางกัน

มากขึ้นโดยสังเกตจากการรวมพูดคุยระหวางกัน การซักถามถึงสถานสุขภาพ ระดับนํ้าตาล ความดันโลหิต สมาชิกมี

ความคุนเคยกับวทิยากร โดยสังเกตจากการซักถามและการตอบคําถาม มคีวามราเริง มากขึ้น  

ระยะดําเนนิการ 

กิจกรรมที่ 1 การเรยีนรูแบบมีสวนรวมโดยการประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ดานการรับรู

โอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชนและอุปสรรคในการปฏบิัตตัิวเพื่อปองกันโรค 

วัตถุประสงคกิจกรรม เพื่อใหกลุมเปาหมายมคีวามรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การรับรูความเสี่ยง

การเกดิโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชน และการรับรูอุปสรรคในการปองกันโรคเบาหวาน 

ข้ันตอนการนําเสนอวชิาการ 

1. การแบงกลุมตามระดับนํ้าตาลในเลือด โดยจัดกลุม 5 กลุม พรอมต้ังช่ือกลุมเปนช่ือดอกไม 

2. แจกคูมอืประจําตัวปองกันเบาหวาน รุนท่ี 1 ใหกับสมาชิกทุกคน 

3. การบรรยายประกอบ Power Point โดยวิทยากรเปนพยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบัติกร นําเสนอใชรูปภาพ

ประกอบความรูเร่ืองโรคเบาหวาน สาเหตุการเกิดโรค ความเสี่ยงในการเกิดโรค ภาวะแทรกซอนและผลกระทบ

ทางดานรางกาย จติใจ เศรษฐกจิและสังคมจากการเจ็บปวยดวยโรคเบาหวาน การปองกันการเกิดโรคเบาหวานและ

การปฏบัิติตัวใหหางไกลจากโรค 

4. แจกเอกสาร แผนพับความรูเร่ืองโรคเบาหวาน 

5. เรียนรูจากตัวตนแบบกลุมเสี่ยงในการปองโรคเบาหวาน ประเด็นนําเสนอคือ “ทําอยางไร ถึงสามารถ

ควบคุมระดับนํ้าตาลและปองกันโรคเบาหวานได” และ “มีเทคนิคหรือวิธีปฏิบัติใหมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของเรา

อยางไร”  

6. เรียนรูจากตนแบบท่ีทีภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน โดยมีประเด็นการนําเสนอ/ต้ังคําถาม “ความ

สูญเสยีและทุกขทรมานกับการเจ็บปวย” และ “หากยอนเวลากลับไปได อยากทําอะไรเปนอันดับแรก” 

7. สนทนา ซักถาม แลกเปลี่ยนความคดิเห็น 

8. การระดมสมอง วิเคราะห (สาเหตุการเกิดโรค แนวทางแกไข) โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

กระบวนการกลุม การสรางภาพฝน การนําเสนอ การอภิปรายกลุม นัดหมายกจิกรรมอีก 2 สัปดาห 

สรุปผลของการจัดกิจกรรม สมาชิกท่ีเขารวมมือในการทํากิจกรรม กลาแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ตาม

แนวทางและความคดิเห็นของตนเอง นําเสนอความคิดรวบยอดของกลุมหนาช้ันได มีความสนใจในการเรียนรูผานตัว

ตนแบบ  

กิจกรรมที่ 2 การเรียนรูแบบมีสวนรวม เพื่อสรางเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติ ผานการเรียนรูเชิง

ประสบการณ การเรียนรูจากตัวแบบ และกระบวนกลุมโดยการอบรมเชิงปฏบัิติการดานพฤติกรรมการปองกันโรค 

วัตถุประสงคกิจกรรม เพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวดานการบริโภค

อาหาร ดานการออกกําลังกายและดานการผอนคลายความเครียด ในการปองกันโรคเบาหวาน  
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ข้ันตอนการดําเนนิกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 2.1 ความรูเร่ืองการเลือกบริโภคอาหาร โดยการการบรรยายประกอบ Power Point โดยใช

รูปภาพประกอบการนําเสนอ การจัดโมเดลอาหารโดยแยกเปน 2 ชุด คือ อาหารท่ีควรรับประทานในแตละวัน 1 ชุด

และชุดโมเดลอาหารท่ีควรหลีกเลี่ยง จํานวน 1 ชุด แจกกระดาษปรูพ ปากกาเคมี ใหแตละกลุมเขียนเมนูชูสุขภาพแต

ละวันใน 1 สัปดาหและนําเสนอหนาช้ัน 

กิจกรรมท่ี 2.2 การวัดรอบเอว การช่ังนํ้าหนัก วัดสวนสูง การวัดความดันโลหิต ของสมาชิกแตละคนและ

บันทึกในสมุดคูมอื 

1. เรียนรูจากตัวตนแบบคนรูปรางดี สมสวน บุคลิกภาพดี ประเด็นนําเสนอคือ “ทําอยางไร ถึงสามารถ

ควบคุมนํ้าหนักได”และ “มเีทคนิคหรือวธีิปฏบัิติใหมคีวามเหมาะสมกับวถิชีีวติของเราอยางไร”  

2. เรียนรูจากตนแบบท่ีมภีาวะอวน โดยมีประเด็นการนําเสนอ/ต้ังคําถาม “มีความรูสึกกับภาวะอวนอยางไร

บาง”และ “จากประสบการณคนภายนอกมองความอวนของเราอยางไร” 

กิจกรรมท่ี 2.3 ความรูดานการออกกําลังกาย โดยมีวิทยากร สาธิตการออกกําลังกายโดยใชทาการยึด

เหยยีดและการบริหารรายกายแบบงาย การออกกําลังกายโดยใชไมพลองประกอบการออกกําลังกาย นัดหมายอีก 1 

สัปดาห 

กิจกรรมนําเขาบทเรยีน 

1. การทบทวนกจิกรรมท่ีผานมา 

2. การใชแบบประเมินความเครียด โดยใหสมาชิกแตละคนทําแบบประเมินความเครียด ผูวิจัยใหสมาชิก

ประเมนิผลระดับความเครียดตนเอง 

กิจกรรมท่ี 2.4 การจัดการความเครียด โดยการการบรรยายประกอบ Power Point โดยใชรูปภาพ

ประกอบการนําเสนอกิจกรรมการผอนคลาย ภัยเงียบจากความเครียด การฝกการน่ังสมาธิกําหนดลมหายใจ โดย

นิมนตเจาอาวาสเปนพระวทิยากร  

กจิกรรมท่ี 2.5 ฝกปฏบัิติในการผอนคลายความเครียด โดยการควบคุมการหายใจดวยกระบังลม การคลาย

กลามเนื้อ และน่ังสมาธิ โดยปรับบรรยากาศหองประชุมใหมคีวามเงยีบ ผอนคลาย 

กจิกรรมท่ี 2.6 การวางแผน และขอตกลงรวมกันในการปรับเปลี่ยนเพื่อเปนการผอนคลายความเครียดท่ีเกิด

จากการประกอบกจิวัตรประจําวัน 

สรุปผลของการจัดกิจกรรม สมาชิกท่ีเขารวมกิจกรรมไดฝกการควบคุมการหายใจ ทําใหรูสึกผอนคลาย 

มีความสนุกสนานในการออกกําลังกายพรอมกันโดยการยืดเหยียด การบริหารรางกายโดยใชไมพลองประกอบจาก

วิทยากร สิ่งท่ีไดคือ สมาชิกบางคนไดทราบถึงสมรรถภาพและความยึดหยุนรางของตนเอง การเรียนรูจากโมเดล

อาหารท่ีจัดหมวดหมูอาหารท่ีควรรับประทานกับหมวดหมูอาหารท่ีควรหลกีเลี่ยงสมาชิกใหความสนใจในโมเดลอาหาร

ซึ่งเปนโมเดลอาหารเสมอืนจริง สามารถสัมผัสไดเปนฐานความรูในแตละฐาน ทําใหมีความสนใจในการเรียนรูมากขึ้น 

การมตีนแบบทําใหสมาชิกเกดิความสนใจ 

กิจกรรมที่ 3 การใหความรูการเย่ียมบานแกกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข การฝกปฏิบัติการติดตาม

เยี่ยมบาน 

วัตถุประสงคกิจกรรม 

1. เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การรับรูความ
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เสี่ยงการเกดิโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชน และการรับรูอุปสรรคในการปองกันโรคเบาหวาน  

2. เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมคีวามรู ความเขาใจในการปฏบัิติการติดตามเย่ียมบานกลุม

เสี่ยงโรคเบาหวาน 

ข้ันตอนกิจกรรมนําเขาบทเรยีน 

ผูวิจัยกลาวตอนรับท่ีเขารวมกิจกรรม ผูวิจัยช้ีแจงวัตถุประสงคการการอบรมและการดําเนินกิจกรรม ตอ

ดวยกจิกรรม การละลายพฤติกรรม การสรางสัมพันธภาพระหวางผูทําการวจิัยและสมาชิกกลุม โดยใชกจิกรรม คอื 

1. กิจกรรมการแนะนําตัวเอง แนะนําช่ือ สกุล ดวยอักษรตัว “ฮ” เพื่อเปนการละลายพฤติกรรมสรางความ

สนุกสนาน ผอนคลายระหวางสมาชิก 

2. กิจกรรม เกมสจับกลุม โดยมีกติกา คือ ใหผูชายเปนเหรียญบาท ผูหญิงเปนเหรียญ 50 สตางค โดยมี

เพลงประกอบและจับเวลา คนไหนไมมกีลุม จะถูกทําโทษหนาช้ัน 

ข้ันตอนกิจกรรม 

การลงบันทึก ความรูเร่ืองโรคเบาหวาน การรับรูความเสี่ยง การรูโอกาส การรับรูประโยชนและการรับรู

อุปสรรคในการปองกันโรคเบาหวานในกลุมเสี่ยง โดยการการบรรยายประกอบ Power Point เพื่อเปนการเตรียมความ

พรอมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการออกเย่ียมบานติดตามสมาชิกกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานท่ีผานกระบวนการ เปน

การใหกําลังใจและแนะนําการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคเบาหวาน โดยแบงอาสาสมัครสาธารณสุขตามละแวก

รับผดิชอบ 

สรุปผลของการจัดกิจกรรม อาสาสมัครสาธารณสุขท่ีเขารวมกิจกรรมมีความมีความเปนกันเองในการรวม

กจิกรรม มคีวามคุนเคยเปนกันเอง และสามารถลงบันทึกตัวอยางการเย่ียมบานไดอยางถูกตองจากการทดลองการลง

บันทึกกจิกรรม มเีปาหมายเปนรายกลุมท่ีรับผดิชอบการติดตามตามเย่ียมบาน มแีผนการติดตามเย่ียมบาน 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการกระตุน แรงสนับสนุนทางสังคม 

วัตถุประสงคกิจกรรม เพื่อใหเย่ียมติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเสี่ยง 

ข้ันตอนกิจกรรม 

1. การประชาสัมพันธรณรงคสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทางหอกระจายขาวหมูบาน  

สัปดาหละ 1 คร้ัง  

2. ติดตามเย่ียมบาน โดยอาสาสมัครสาธารณสุข ทีมหมอครอบครัว การกระตุนเตือนการ ปฏิบัติตาม

ขอตกลงการใหคําแนะนําปรึกษา และใหกําลังใจ 

3. การติดตามเย่ียมบาน โดยอาสาสมัครสาธารณสุข ทีมหมอครอบครัว การกระตุนเตือนการ ปฏิบัติตาม

ขอตกลงการใหคําแนะนําปรึกษา และใหกําลังใจ การนัดหมายเขารวมกจิกรรมในคร้ังตอไป 

สรุปผลของการจัดกิจกรรม สมาชิกกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานไดรับการเยี่ยมติดตาม การช่ังนํ้าหนัก การวัด

ความดันโลหติ การใหกําลังใจ การซักถามเกี่ยวกับสุขภาพ ปญหาอุปสรรคตาง ๆ จากทีมหมอครอบครัว อาสาสมัคร

สาธารณสุข กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานมกีารลงบันทึกกจิกรรมในสมุดคูมอืประจําตัวของตนเอง 

กิจกรรมที่ 5 การประเมินผล 

วัตถุประสงคกิจกรรม เพื่อประเมินผล ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การรับรูความเสี่ยงการ

เกดิโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชน และการรับรูอุปสรรคในการปองกันโรคเบาหวาน  
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ข้ันตอนกิจกรรม 

1. ประเมนิพฤติกรรมของกลุมเสี่ยง ติดตาม การช่ังนํ้าหนัก การวัดความดันโลหติ การวัดรอเอว 

2. กลุมเสี่ยง และเจาหนาท่ีรวมสรุปผลการปฏบัิติ ปญหา อุปสรรค 

3. มเีวทีรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น มอบใบประกาศนียบัตร รางวัลบุคคลตนแบบเพื่อเปนกําลังใจ 

4. วัดการรับรู พฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวานของกลุมเสี่ยงหลังการเขารวมโปรแกรม 

5. รวบรวม ติดตาม ขอมูลพื้นฐานของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีเขารวมโครงการ จากโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลบานบอแกว คร้ังท่ี 2 

6. ผูวจิัยนําแบบสอบถามและแบบเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจัดเก็บไดมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง 

สรุปผลของการจัดกจิกรรม สมาชิกกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานไดรับการประเมนิผล ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

โรคเบาหวาน การรับรูความเสี่ยงการเกดิโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชน และการรับรูอุปสรรค

ในการปองกันโรคเบาหวาน สมาชิกไดรับทราบผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปองกันโรคเบาหวานของตนเอง โดย

ผูวจิัยและคนืขอมูลใหกับสมาชิกท่ีรวมกจิกรรมไดรับทราบ การวัดเวทีมอบรางวัลและใบประกาศใหกับสมาชิกดีเดนทําให

สมาชิกท่ีเขารวมกิจกรรมมีความยินดีและสรางความช่ืนชมกับการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมแสะสมรรถภาพ

รางกายท่ีเกดิขึ้น  

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการรับรูเก่ียวกับโรคเบาหวานตามแบบแผนความเชื่อดาน

สุขภาพ และพฤตกิรรมการปองกันโรคเบาหวาน กอนและหลังการเขาโปรแกรม 

การรับรูโอกาสเสี่ยงตอโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรูตออุปสรรคในการปองกัน

โรคเบาหวาน และการรับรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานโดยรวม กอนและหลังการทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ 0.05 (p-value = 0.007, 0.021, 0.001 และ < 0.001 ตามลําดับ) พฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวานดาน

การรับประทานอาหาร พฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวานดานการจัดการความเครียด และพฤติกรรมการปองกัน

โรคเบาหวานโดยรวม กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p-value = < 0.001,  

< 0.001 และ < 0.001 ตามลําดับ) ดังรายละเอียดตามตาราง 1 
 

ตาราง 1 เปรยีบเทยีบความแตกตางของการรับรูและพฤติกรรมกอนและหลังการเขาโปรแกรม 

รายการ คาเฉลี่ย (คาตํ่าสดุ-คาสูงสดุ) p-value 

กอนทดลอง หลังทดลอง 

การรับรูโอกาสเสี่ยงตอโรคเบาหวาน 28.62 (16-36) 30.74 (26-40) 0.007* 

การรับรูความรุนแรงโรคเบาหวาน 24.88 (14-33) 26.20 (22-35) 0.021* 

การรับรูประโยชนการปองกันการเกดิ

โรคเบาหวาน 

22.88 (12-27) 23.54 (17-30) 0.167 

การรับรูอุปสรรคในการปองกันโรคเบาหวาน 26.20 (18-33) 29.24 (19-35) 0.001* 

การรับรูเก่ียวกับโรคเบาหวานโดยรวม 102.58 (62-121) 108.70 (96-128) < 0.001* 
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ตาราง 1 (ตอ) 

รายการ คาเฉลี่ย (คาตํ่าสดุ-คาสูงสดุ) p-value 

กอนทดลอง หลังทดลอง 

พฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวาน 

ดานการรับประทานอาหาร 

21.74 (15-29) 25.60 (18-30) < 0.001* 

พฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวาน 

ดานการออกกําลังกาย 

12.72 (6-19) 12.34 (5-20) 0.453 

พฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวาน 

ดานการจัดการความเครียด 

14.30 (8-20) 16.76 (12-22) < 0.001* 

พฤตกิรรมการปองกันโรคเบาหวานโดยรวม 48.76 (33-63) 54.70 (40-68) < 0.001* 

หมายเหตุ : *p-value < 0.05 
 

สรุปผลการศึกษา 

การรับรูโอกาสเสี่ยงตอโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรูตออุปสรรคในการ

ปองกันโรคเบาหวาน และการรับรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานโดยรวม กอนและหลังการเขาโปรแกรมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของกรรณกิาร แวนใหญ (2555) ศึกษาเร่ือง การเรียนรู

แบบมสีวนรวมโดยการประยุกตแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อปองกันโรคเบาหวาน

ชนิดท่ี 2 ของกลุมเสี่ยง พบวา กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูตามแบบแผนความเช่ือดาน

สุขภาพและพฤติกรรมของกลุมเสี่ยงในการปองกันโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 หลังการทดลองมากกวากอนการทดลอง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 และสอดคลองกับผลการศึกษาของถาวร สุรศร (2553) ศึกษาการ

ประยุกตใชแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปองกันโรคเบาหวานของประชากร

กลุมเสี่ยง ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมยพบวา กลุมทดลองมีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด

โรค การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชนและอุปสรรคเพิ่มจากกอนการทดลอง และมากกวากลุม

เปรียบเทียบ อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 

พฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวานดานการรับประทานอาหาร ดานการจัดการความเครียด และโดยรวม 

กอนและหลังการเขารวมโปรแกรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา

ของสมควร ชํานิงาน (2552) ศึกษาโปรแกรมการใหความรูในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อปองกัน

โรคเบาหวานของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา 

กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองดานการรับประทานอาหาร ดานการออกกําลังกาย และดาน

การคลายความเครียด มากกวากอนทดลองอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. การใชกระบวนการเรียนรูแบบมสีวนรวม และกจิกรรมสันทนาการนําเขาสูบทเรียน โดยเปดโอกาสใหผูทํา

กิจกรรมไดแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความสนใจในการ

ทํากจิกรรมการเรียนรู 
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2. การติดตามเย่ียมบานเปนการสรางสัมพันธภาพท่ีดี ทําใหผูกลุมตัวอยางทํากิจกรรมตามขั้นตอนได

ตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

ควรมีการทําวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองของกลุมเสี่ยง

โรคเบาหวานเชนแผนการดําเนินชีวิต ภาวะสุขภาพ ภาระในครอบครัวและฐานะทางเศรษฐกิจ บริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม 
 

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ ดร.เทียนทอง ตะแกว อาจารยท่ีปรึกษา 
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พฤติกรรมการบรโิภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนักของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา

The consumption behavior of weight loss food products among students  

in University of Phayao 

สุภาภรณ ใจบุญลอื19

1* และ บุญลอื ฉมิบานไร2 

Supaporn Jaiboonlue1* and Boonlue Chimbanrai2 

บทคัดยอ 

การวจิัยคร้ังน้ี เปนการวจิัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง มวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ

อาหารเพื่อลดนํ้าหนัก และปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนักของนิสิต

มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวนตัวอยาง 430 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช สถิติเชิงพรรณา 

และสถติิเชิงอนุมาน ไดแก ไคสแควร และการวเิคราะหความถดถอยไบนารีโลจสิติค 

ผลการศึกษา พบวา สวนใหญเปนนิสิตเพศหญิง รอยละ 57.4 มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ แบงเปน 

2 กลุม คือ ไมเคยบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก รอยละ 93.0 กําลังบริโภคอยูหรือเคยบริโภค รอยละ 7.0 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนักอยางมีนัยสําคัญ ไดแก เพศ อายุ 

ดัชนีมวลกาย เสนรอบเอว การรับรูเกี่ยวกับรูปราง ความพงึพอใจในรูปราง และทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเพื่อ

ลดนํ้าหนัก เมื่อวิเคราะหการถดถอยไบนารีโลจิสติค พบวา ตัวแปรท่ีสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการบริโภค

ผลติภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก คอื เพศ อายุ และทัศนคติเกี่ยวกับผลติภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก  

สามารถเขยีนเปนสมการ ไดดังน้ี Logit (P) = -2.410 + 1.436 X1 + .884 X2 + 1.968 X3 + 4.598 X4 
 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการบริโภค  ผลติภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก 
 

Abstract  

This study was a cross-sectional survey research. The aims of this study were to explore weight loss 

food products consumption behavior and factors related of weight loss food products consumption behavior 

among students in University of Phayao. The samples were composed of 430 students in University of Phayao. 

The data were collected by questionnaire and analyzed by computing descriptive and analytical statistics : Chi-

square test and Binary Logistic Regression analysis. 

The results of the study showed that most of the sample were females (57.4%). There were two 

groups of weight loss food products consumption behavior : “not consumed” (93.0%), “consuming and 

consumed” (7.0 %). The factors that were found significantly related to consumption behavior were : gender, 
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age, income, BMI, perceived body image, satisfaction with body image, and attitude towards weight loss food 

products. According to the Binary Logistic Regression analysis, it was found that the factors that could predict 

food consumption behavior together were gender, age, and attitude towards weight loss food products. The 

equation derived from the analysis was as follows :  

Logit (P) = -2.410 + 1.436 X1 + .884 X2 + 1.968 X3 + 4.598 X4 
 

Keywords: consumption behavior, weight loss food products 
 

บทนํา 

ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยี ขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย สงผลใหพฤติกรรมและแบบแผนการดําเนินชีวิตของมนุษยเปลี่ยนแปลงไป 

โดยสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีใหพลังงานสูงและขาดการออกกําลังกาย สงผลใหภาวะนํ้าหนักเกิน

มาตรฐานและโรคอวนมีแนวโนมสูงขึ้น สถานการณภาวะนํ้าหนักเกินและภาวะโรคอวนในประเทศไทย มีแนวโนมจะ

ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต จากผลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายในป 2552 พบคนไทยอายุ 

15 ปขึ้นไปมากกวา 1 ใน 3 อยูในภาวะนํ้าหนักเกนิและอวนเพิ่มขึ้นสองเทาตัว เมื่อเทียบกับในชวง 2 ทศวรรษท่ีผานมา 

(ป 2534-2552) และหากเปรียบเทียบในระดับภูมิภาคพบวา คนไทยอวนสูงสุดเปนอันดับ 2 จากท้ังหมด 10 ประเทศ

อาเซยีน (สถาบันวจิัยประชากรและสังคม มหาวทิยาลัยมหดิล, 2557)  

คานิยมของสังคมในปจจุบันตองการใหมรูีปรางผอมบางเหมอืนดารานักแสดง นักรอง หรือนางแบบ ผานสื่อ

และการโฆษณาขายสนิคาตาง ๆ จากอิทธิพลดังกลาวทําใหผูบริโภคเกดิความกังวลใจเกี่ยวกับรูปรางและนํ้าหนักของ

ตนเอง (ดารณี ประคําศรีวงศ, 2557) โดยเฉพาะผูท่ีมีดัชนีมวลกายสูงมีแนวโนมท่ีจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปราง

และนํ้าหนักของตนเองมากกวาคนท่ีมีดัชนีมวลกายตํ่ากวา ซึ่งหากบุคคลใหความสําคัญกับรูปรางและนํ้าหนักมาก

เกินไป แมวาในความเปนจริงตนเองจะมีรูปรางและนํ้าหนักปกติหรือผอมอยูแลวก็ตาม อาจนําไปสูภาวะซึมเศรา 

ความภาคภูมิใจในตนเองตํ่า และอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ มีพฤติกรรมแสวงหาวิธีการลดนํ้าหนักในรูปแบบ

ตาง ๆ โดยเฉพาะวิธีท่ีไดผลรวดเร็ว เชน การซื้อยาลดความอวนมารับประทาน การลวงคอเพื่อใหอาเจียนหลังจาก

รับประทานอาหาร การใชยาระบาย การอดอาหาร การออกกําลังกายอยางหักโหม เพื่อควบคุมนํ้าหนัก ซึ่งถาปฏิบัติ

เปนประจํา จะทําใหเกดิผลเสยีตอภาวะสุขภาพได (ดาราวรรณ รองเมอืง, 2556) 

จากคานิยมเร่ืองรูปรางผอมเพรียวน้ี ทําใหธุรกิจผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนักเติบโตอยางรวดเร็ว 

โดยระบบจัดจําหนายและชองทางกระจายสนิคาสูผูบริโภคมหีลายวธีิ ท้ังวางจําหนายในรานคาขนาดใหญ รานขายยา

ท่ัวไป รานจําหนายสินคาสุขภาพ ซุปเปอรมารเกต รานคาขายปลีก ตัวแทนขายตรง และอินเทอรเน็ต โดยมีการใช 

กลยุทธทางการตลาดและการโฆษณาท่ีสูงมาก (ศิริวรรณ เลศิสุชาตวนิช, 2549) 

จากขอมูลและสถานการณดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหาร

เพื่อลดนํ้าหนัก โดยศึกษาในกลุมนิสติมหาวทิยาลัยพะเยา 
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วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

การวจิัยคร้ังน้ี เปนการวจิัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง มวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ

อาหารเพื่อลดนํ้าหนัก และปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนักของนิสิต

มหาวทิยาลัยพะเยา 

กรอบแนวคดิการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดกําหนดกรอบแนวคดิในการวจิัย โดยมตัีวแปรตาง ๆ ท่ีสัมพันธกันดังน้ี 
 

  ตัวแปรตน            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากร คอื นิสติมหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทวิภาค ปกติ ทุกคณะ จํานวนท้ังสิ้น 

16,561 คน จาก 15 คณะ 1 วิทยาลัย กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับ

ความเชื่อม่ันรอยละ 95 ไดจํานวน 391 คน เพื่อความเหมาะสมและปองกันความผิดพลาด จึงกําหนดเพิ่มอีก รอยละ 

10 เปน 430 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสุมแบบมีสัดสวนเทากัน (Proportional stratified sampling) โดยแยก

ตามคณะและวทิยาลัย และทําการสุมตัวอยางแบบสะดวกสบาย (Convenience sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล  

เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี คอื แบบสอบถาม ซึ่งไดปรับปรุงมาจาก แบบสอบถามของ ชุติมา ศรีหามาตย 

(2548) แบงเปน 3 สวน คอื สวนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรและขอมูลท่ัวไป สวนท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ

อาหารเพื่อลดนํ้าหนัก สวนท่ี 3 ทัศนคติเกี่ยวกับผลติภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  

แบบสอบถามไดผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ไดทดสอบความ-

เช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยใชวิธีสัมประสิทธ์ิครอนบาคอัลฟา (Cronbachs’ alpha coefficient) ไดคาความเช่ือม่ัน 

(Reliability) เทากับ 0.86 

 

 

ปจจัยดานประชากร  

- เพศ 

- อายุ 

- รายได 

- ดัชนีมวลกาย 

- เสนรอบเอว 

การรับรูและความพงึพอใจในรูปราง 

ทัศนคติเก่ียวกับผลติภัณฑอาหาร 

เพื่อลดน้าํหนัก 

 

 

พฤติกรรมการบรโิภค 

ผลติภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก 

- บริโภค 

- ไมบริโภค 
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การวเิคราะหขอมูลและสถติิที่ใช  

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 โดยใชสถิติ 

เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) สถิติเพื่ออธิบายความสัมพันธโดยใชสถิติไคสแควร (Chi-Square) สถิติอธิบาย

ขนาดความสัมพันธ และทํานายพฤติกรรมการบริโภคโดยใชการวิเคราะหความถดถอยไบนารีโลจิสติค (Binary 

Logistic Regression analysis) 
 

ผลการศึกษา 

ลักษณะทางประชากรและขอมูลทั่วไป 

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง จํานวน 430 คน สวนใหญเปนนิสิตเพศหญิง รอยละ 57.4 มีอายุระหวาง  

17-23 ป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 บาท รอยละ 61.8 มีคาดัชนีมวลกายอยูในเกณฑปกติ (18.5-22.9 กก./ม2) 

รอยละ 51.2 และมีเสนรอบเอวอยูในเกณฑมาตรฐาน รอยละ 86.05 สวนใหญรับรูวาตนเองมีรูปรางพอดี รอยละ 

49.5 รูสึกพึงพอใจในรูปรางของตน รอยละ 36.7 และมีทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนักอยูในระดับ

ปานกลาง รอยละ 69.5 

พฤติกรรมการบรโิภคผลติภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก  

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ไมเคยบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก รอยละ 93.0 

กําลังบริโภคอยู รอยละ 3.7 เคยบริโภคแตเลิกมานานแลว รอยละ 2.6 และเคยบริโภคแตเลิกมาไมเกิน 1 ป รอยละ 

0.7 ในสวนของผูท่ีกําลังบริโภคหรือเคยบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก จํานวน 30 คน พบวา มีการบริโภค

ผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนักท่ีหลากหลาย 3 อันดับแรก คือ ชาเขียว, สมุนไพร และกลุมผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

โดยท่ีบางรายมกีารบริโภคผลติภัณฑมากกวา 1 ชนิด 

ดานเหตุผลในการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก พบวา สวนใหญบริโภคเพราะคาดวาสามารถ 

ลดนํ้าหนักไดจริง รอยละ 23.7 รองลงมาคอื ตองการมรูีปรางผอมบาง รอยละ 17.1 ไดรับคําแนะนําจากบุคคลใกลชิด 

รอยละ 17.1 ตองการทดลองใช รอยละ 13.2 มีการใหขอมูลโฆษณาท่ีนาสนใจ รอยละ 9.2 ราคาไมแพง รอยละ 9.2 

ไดรับคําแนะนําจากผูจําหนาย รอยละ 6.6 และเหตุผลอื่น ๆ รอยละ 3.9 

ดานบุคคลท่ีมผีลทําใหบริโภคผลติภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก พบวา สวนใหญเปนเพื่อน คนใกลชิด รอยละ 

57.1 รองลงมาคอื ครอบครัว ญาติ รอยละ 16.7 พนักงานขาย รอยละ 11.9 บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในโฆษณา รอยละ 9.5 

แพทย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย รอยละ 4.8 

ดานสื่อท่ีมีผลทําใหบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก พบวา สวนใหญเปนสื่อประเภทอินเทอรเน็ต  

รอยละ 68.3 รองลงมาคอื โทรทัศน รอยละ 21.9 นิตยสาร รอยละ 9.8 

ดานแหลงซื้อผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก พบวา สวนใหญส่ังซื้อทางอินเทอรเน็ต รอยละ 25.9 

รองลงมาคอื รานขายเคร่ืองสําอาง รอยละ 17.3 ซุปเปอรมารเกต/หางสรรพสินคา รอยละ 13.8 การขายตรง/ตัวแทน

จําหนาย รอยละ 10.3 รานคาท่ัวไป รอยละ 10.3 รานขายยา รอยละ 8.6 สถานเสริมความงาม/รานเสริมสวย รอยละ 

6.9 คลนิิก รอยละ 6.9 

ดานคาใชจายในการซื้อผลติภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนักตอเดือน พบวา สวนใหญมีคาใชจายอยูท่ี 100–500 

บาท/เดือน รอยละ 63.3 รองลงมา มากกวา 1,000 บาท/เดือน รอยละ 16.7 นอยกวา 100 บาท/เดือน รอยละ 10.0 

และ 501–1,000 บาท/เดอืน รอยละ 10.0 

ดานความรูสึกหลังบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก พบวา สวนใหญรูสึกพึงพอใจ รอยละ 50.0 
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เนื่องจาก ลดนํ้าหนักไดจริง รองลงมา รูสึกไมพึงพอใจ รอยละ 26.7 เนื่องจาก เมื่อเลิกใชแลวกลับมาอวนอีก/  

โยโย เอฟเฟค และรูสกึเฉย ๆ รอยละ 23.3 

ดานผลขางเคียงตอรางกายหลังบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมมี

ผลขางเคียง รอยละ 41.9 รองลงมา คือ หนามืด รอยละ 11.6 ถายอุจจาระบอย รอยละ 11.6 ออนเพลีย ไมมีแรง  

รอยละ 9.3 ใจส่ัน รอยละ 7.0 ปสสาวะบอย รอยละ 7.0 เวียนศีรษะ รอยละ 4.7 อาเจียน รอยละ 2.3 ปวดทอง  

รอยละ 2.3 และอื่น ๆ ไดแกปากแหง รอยละ 2.3 

ในสวนของผูท่ีกําลังบริโภคอยู จํานวน 16 คน พบวา สวนใหญจะบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก

ตอไป รอยละ 62.5 รองลงมา คือ ไมบริโภคตอ รอยละ 37.5 เหตุผลของผูท่ีบริโภคตอ จํานวน 10 คน พบวา สวน

ใหญใชแลวเห็นผลชัดเจน รอยละ 42.1 รองลงมา คือ  ไมมีผลขางเคียง รอยละ 31.6 หาซื้อไดงาย รอยละ 15.8 

ระยะเวลาในการบริโภคยังไมนานพอท่ีจะเห็นผล รอยละ 10.5 เหตุผลของผูท่ีไมบริโภคตอ จํานวน 6 คน และผูท่ีเคย

บริโภคแตเลิกบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนักไปแลว จํานวน 14 คน รวม 20 คน พบวา สวนใหญ ใชวิธีการ

ปฏบัิติตนแทน เชน การออกกําลังกาย รอยละ 28.6 รองลงมา คอื ใชแลวไมไดผล รอยละ 25.0 เพียงแคอยากลองใช 

รอยละ 25.0 มผีลขางเคยีง รอยละ 17.8 วธีิใชยุงยาก รอยละ 3.6 

เหตุผลของผูท่ีไมเคยบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก จํานวน 400 คน พบวา สวนใหญ คิดวาไมมี

ความจําเปน รอยละ 37.2 รองลงมา คือ ไมกลารับประทานเพราะกลัวผลขางเคียง รอยละ 23.3 ไมเช่ือถือใน

สรรพคุณ รอยละ 15.5 ราคาแพงเกินไป รอยละ 9.7 มีวิธีควบคุมนํ้าหนักอื่น ๆ รอยละ 9.0 ไมทราบวาตนเองควรใช

ผลติภัณฑประเภทใด รอยละ 2.7 ไมทราบวาจะซื้อผลติภัณฑไดจากท่ีใด รอยละ 2.6 

 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนักของนิสิต

มหาวทิยาลัยพะเยา 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก 

โดยใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square) พบวา เพศ อายุ ดัชนีมวลกาย เสนรอบเอว การรับรูเกี่ยวกับรูปราง  

ความพึงพอใจในรูปราง และทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

บริโภคผลติภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนักของกลุมตัวอยางอยางมนัียสําคัญทางสถติิ ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับพฤติกรรมการบรโิภคผลติภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก 

รายการ 

พฤติกรรม 

Chi-

squared 
p-value 

บรโิภค ไมบรโิภค 

จํานวน  

(รอยละ) 

จํานวน  

(รอยละ) 

เพศ     

1) หญงิ 24 (9.7) 223 (90.3) 6.713 0.010* 

2) ชาย 6 (3.3) 177 (96.7)   
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ตาราง 1 (ตอ) 

รายการ 

พฤติกรรม 

Chi-

squared 
p-value 

บรโิภค ไมบรโิภค 

จํานวน  

(รอยละ) 

จํานวน  

(รอยละ) 

อายุ     

1) 17–19 ป 12 (4.8) 240 (95.2) 4.601 0.032* 

2) 20–23 ป 18 (10.1) 160 (89.9)   

รายไดเฉลี่ยตอเดอืน     

1) ตํ่ากวาหรือเทากับ 5,000 บาท 16 (9.8) 148 (90.2) 3.156 0.076 

2) 5,001 บาท ขึ้นไป 14 (5.3) 252 (94.7)   

คาดัชนมีวลกาย (BMI)      

1) นํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑ (นอยกวา 18.5 กก./ม2) 2 (2.0) 99 (98.0) 10.163 0.006* 

2) นํ้าหนักอยูในเกณฑปกติ (18.5-22.9 กก./ม2) 14 (6.4) 206 (93.6)   

3) นํ้าหนักเกนิมาตรฐาน (ต้ังแต 23 กก./ม2 ขึ้นไป) 14 (12.8) 95 (87.2)   

เสนรอบเอว (เซนติเมตร)     

1) อยูในเกณฑมาตรฐาน# 20 (5.4) 350 (94.6) 10.088 0.001* 

2) เกนิเกณฑมาตรฐาน 10 (16.7) 50 (83.3)   

การรับรูเก่ียวกับรูปราง     

1) อวนไป 20 (14.1) 122 (85.9) 16.504 < 0.001* 

2) ผอมไป หรือ พอดี 10 (3.5) 278 (96.5)   

ความพงึพอใจเก่ียวกับรูปรางของตน     

1) ไมพอใจ 16 (12.1) 116 (87.9) 8.928 0.012* 

2) พอใจ 5 (3.2) 153 (96.8)   

3) เฉยๆ 9 (6.4) 131 (93.6)   

ทัศนคติเก่ียวกับผลติภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก    

1) ดี 3 (50.0) 3 (50.0) 16.858 < 0.001* 

2) ปานกลาง 25 (8.4) 274 (91.6)   

3) ไมดี 2 (1.6) 123 (98.4)   

หมายเหตุ : * p-value < 0.05 # เพศชาย ≤ 90 เซนติเมตร เพศหญงิ ≤ 80 เซนติเมตร 
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การวิเคราะหความถดถอยไบนารีโลจิสติค (Binary Logistic Regression analysis) พบวา ปจจัยท่ีสามารถ

รวมกันทํานายพฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนักไดอยางมนัียสําคัญทางสถิติ มี 3 ปจจัย คือ เพศ 

อายุ และทัศนคติเกี่ยวกับผลติภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก ดังตาราง 2  
 

ตาราง 2 รูปแบบสุดทายของปจจัยทํานายพฤติกรรมการบรโิภคผลติภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก 

ปจจัยทํานาย B OR 95% CI p-value 

เพศ     

1) ชาย  (1)   

2) หญงิ                                           (X1) 1.436 4.203 1.595-11.075 .004* 

อายุ     

1) 17 – 19 ป   (1)   

2) 20 – 23 ป                                    (X2) .884 2.421 1.095–5.354 .029* 

ทัศนคติเก่ียวกับผลติภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก    

1) ไมดี  (1)   

2) ปานกลาง                                     (X3) 1.968 7.155 1.649-31.046 .009* 

3) ด ี                                              (X4) 4.598 99.313 10.651-925.998 < 0.001* 

คาคงท่ี (Constant) -2.410 .090  < 0.001* 

หมายเหตุ : * p-value < 0.05 
 

สามารถเขยีนเปนสมการ ไดดังน้ี  

Logit (P) = -2.410 + 1.436 X1 + .884 X2 + 1.968 X3 + 4.598 X4  

เมื่อ Logit (P) หมายถงึ โอกาสท่ีนิสติจะบริโภคผลติภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก  

โดยท่ีสมการถดถอยไบนารีโลจิสติค สามารถทํานาย กลุมนิสิตท่ีไมบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก

ไดถูกตอง รอยละ 99.8 และทํานายกลุมนิสิตท่ีบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนักไดถูกตอง รอยละ 6.7  

โดยเฉลี่ยแลวสามารถทํานายไดถูกตอง รอยละ 93.3 ดังตาราง 3 
 

ตาราง 3 อัตราความถูกตองของการทํานายดวยสถติิความถดถอยไบนารโีลจิสตคิ 

กลุมตัวอยางจรงิ กลุมทาํนาย (Predicted group) อัตราความถูกตอง  

(รอยละ) (Observed group) ไมบริโภค บริโภค 

1. กลุมนิสติท่ีไมบริโภคผลติภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก 399 1 99.8 

2. กลุมนิสติท่ีบริโภคผลติภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก 28 2 6.7 

รวม   93.3 
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สรุปผลการศึกษา 

พฤติกรรมการบรโิภคผลติภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนักของนสิติมหาวทิยาลัยพะเยา พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญ ไมเคยบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก รอยละ 93.0 เนื่องจาก คิดวาไมมี

ความจําเปน ในสวนของผูท่ีกําลังบริโภคหรือเคยบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก รอยละ 7 พบวา มีการ

บริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนักท่ีหลากหลาย เนื่องจาก คาดวาสามารถลดนํ้าหนักไดจริง ตองการเห็นผล

อยางรวดเร็ว มีการซื้อตามเพื่อน โดยสื่อท่ีมีผลในการบริโภคและชองทางการส่ังซื้อสวนใหญ คือ ทางอินเทอรเน็ต  

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ดารณ ีประคําศรีวงศ (2557) พบวา กลุมตัวอยางตัดสนิใจซื้อหรือทดลองใชผลติภัณฑ

ลดนํ้าหนักท่ีสามารถสังเกตเห็นผลลัพธไดอยางชัดเจน นิยมบอกตอไปยังเพื่อนและคนใกลชิด หากผลิตภัณฑหรือวิธี

ลดนํ้าหนักท่ีใชแลวเห็นผลและตอบสนองความตองการของตนเองไดอยางท่ีคาดหวัง สอดคลองกับการศึกษาของ 

ศิริพร เสนาธรรม (2553) พบวา กลุมท่ีบริโภคกาแฟลดนํ้าหนักสวนใหญตัดสนิใจซื้อเพราะตองการควบคุมนํ้าหนัก ใช

เงินประมาณ 101-500 บาท ในการซื้อแตละคร้ัง เลือกซื้อจากแหลงท่ีหาซื้อไดงาย สะดวก หรือมีเพื่อนแนะนํา และ

สอดคลองกับการศึกษาของ ศิวรักษ กจิชนะไพบูลย (2550) พบวา การตัดสนิใจเลอืกใชวธีิลดนํ้าหนักในรูปแบบตาง ๆ 

สวนใหญมักไมใชขอมูลหรือเหตุผลทางวชิาการเปนเคร่ืองมอืในการตัดสนิใจ แตมักเปนไปตามคําบอกเลาของเพื่อน ๆ 

และการโฆษณา 

การศกึษาปจจัยที่มีผลกับพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก พบวา 

เพศ มคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนักอยางมนัียสําคัญทางสถติิ และ

สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการบริโภคไดอยางมนัียสําคัญ โดยเพศหญงิ มโีอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อ

ลดนํ้าหนัก มากกวา เพศชาย 4.203 เทา เนื่องจากเพศหญิงสนใจและใหความสําคัญกับรูปรางอยางมาก และ

พยายามรักษารูปรางและนํ้าหนักตัวเสมอ ทําใหเพศหญิงมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก

มากกวาเพศชาย สอดคลองกับการศึกษาของ ศิริวรรณ เลศิสุชาตวนิช (2549) พบวา เพศหญงิมกีารบริโภคผลติภัณฑ

เสริมอาหารท่ีใชควบคุมนํ้าหนักสูงกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญ และสอดคลองกับ สมศักดิ์ ถิ่นขจี และพูลศักดิ์  

พุมวเิศษ (2555) พบวา เพศ มคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการลดความอวน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 

อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก และสามารถรวมทํานาย

พฤติกรรมการบริโภคไดอยางมีนัยสําคัญโดยนิสิตกลุมท่ีมีอายุ 20-23 ป (วัยผูใหญตอนตน) มีโอกาสท่ีจะบริโภค

ผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก มากกวา นิสิตกลุมท่ีมีอายุ 17-19 ป (วัยรุนตอนปลาย) 2.421 เทา เนื่องจาก  

ในวัยผูใหญตอนตนจะมีความกังวลเกี่ยวกับรูปรางและนํ้าหนักสูงกวาวัยอื่น ซึ่งหากบุคคลใหความสําคัญกับรูปราง

และนํ้าหนักมากเกินไป ก็อาจมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ (ดาราวรรณ รองเมือง, 2556) สอดคลองกับ การศึกษา

ของ ศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิช (2549) ซึ่งพบวา กลุมอายุ 20-30 ป มีการบริโภคมากผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีใช

ควบคุมนํ้าหนักท่ีสุด 

รายได ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก เนื่องจาก คาใชจายใน

การซื้อผลติภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนักของนิสิตสวนใหญอยูท่ี 100–500 บาท รายไดท่ีแตกตางกันจึงไมคอยมีผลทํา

ใหมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน ไมสอดคลองกับการศึกษาของ ศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิช (2549) ซึ่งพบวา รายได เปน

ปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธกับการบริโภคผลติภัณฑเสริมอาหารท่ีใชควบคุมนํ้าหนักอยางมนัียสําคัญ 

ดัชนีมวลกาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนักอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ เนื่องจาก ผูท่ีมีดัชนีมวลกายสูงมีแนวโนมท่ีจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปรางและนํ้าหนักของตนเอง
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มากกวาคนท่ีมีดัชนีมวลกายตํ่ากวา (ดาราวรรณ รองเมือง, 2556) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศิริวรรณ  

เลิศสุชาตวนิช (2549) ซึ่งพบวา ดัชนีมวลกาย เปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีใช

ควบคุมนํ้าหนักอยางมีนัยสําคัญ โดยในกลุมตัวอยางท่ีมีคาดัชนีมวลกายเกินเกณฑ อวน และอวนมาก มีการบริโภค

ผลติภัณฑเสริมอาหารท่ีใชควบคุมนํ้าหนักมากกวากลุมตัวอยางท่ีมคีาดัชนีมวลกายปกติ 

เสนรอบเอว การวัดเสนรอบเอว เปนวิธีการประเมินความอวน เพื่อบงบอกความเสี่ยง ตอการเกิดปญหา

สุขภาพ เนื่องจากการสะสมของไขมันบริเวณหนาทอง ในทางปฏบัิติควรนํามาประกอบกับดัชนีมวลกายเพื่อระบุปจจัย

เสี่ยงของโรคท่ีชัดเจนขึ้น ซึ่งผลการศึกษา พบวา เสนรอบเอว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ

อาหารเพื่อลดนํ้าหนักอยางมนัียสําคัญทางสถติิ ในทํานองเดยีวกับ ดัชนีมวลกาย 

การรับรูและความพงึพอใจในรูปราง จากการศึกษา พบวา ท้ังการรับรูเกี่ยวกับรูปราง และความพึงพอใจ

ในรูปราง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนักอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เนื่องจาก คานิยมเกี่ยวกับภาพลักษณท่ีตองการมีรูปรางผอมบาง ผูบริโภคจึงใหความสําคัญกับรูปรางและนํ้าหนัก

คอนขางมาก คนท่ีรับรูวารางกายตนเองอวน หรือคนท่ีไมพึงพอใจในภาพลักษณของตน จึงมีความพยายามแสวงหา

วิธีการท่ีจะทําใหตนเองมีรูปรางตามท่ีตนเองตองการ ดังเชนการศึกษาของ นนนิตา ต้ังไพบูรณทรัพย (2553) พบวา 

ผูหญิงท่ีตองการลดนํ้าหนักมีความตองการท่ีจะมีรูปรางหนาตาตามแบบท่ีสังคมกําหนด น่ันคือ ผูหญิงสวยตองมี

รูปรางผอมบาง เพื่อใหเปนท่ียอมรับของสังคม และสอดคลองกับการศึกษาของ ศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิช (2549) ซึ่ง

พบวา การรับรูเกี่ยวกับรูปราง และ ความพงึพอใจในรูปราง เปนปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธกับการบริโภคผลิตภัณฑเสริม

อาหารท่ีใชควบคุมนํ้าหนักอยางมนัียสําคัญ โดยกลุมตัวอยางท่ีมกีารรับรูเกี่ยวกับรูปรางวา อวน มกีารบริโภคมากกวา

กลุมท่ีมกีารรับรูวารูปรางพอดีหรือผอม และกลุมท่ีไมมีความพึงพอใจในรูปรางมีการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ี

ใชควบคุมนํ้าหนักสูงกวากลุมท่ีมคีวามพงึพอใจในรูปราง  

ทัศนคติเก่ียวกับผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดน้ําหนัก จากการศึกษา พบวา ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

อาหารเพื่อลดนํ้าหนัก มคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนักอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ และสามารถรวมทํานายพฤติกรรมการบริโภคไดอยางมีนัยสําคัญ โดยนิสิตท่ีมีทัศนคติท่ีดี และปานกลาง ตอ

ผลติภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก มโีอกาสท่ีจะบริโภคผลติภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก มากกวา นิสิตท่ีมีทัศนคติท่ีไมดี

ตอผลิตภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก 99.313 เทา และ 7.155 เทา ตามลําดับ สอดคลองกับแนวคิดองคประกอบ

ทัศนคติ 3 ประการ (tricomponent attitude model) ของ Schiffman and Kanuk (2004) คือ องคประกอบดานความ

เขาใจ (ความรู การรับรู ความเช่ือ) องคประกอบดานความรูสกึ (อารมณ ความรูสกึ) และองคประกอบดานพฤติกรรม 

(ความต้ังใจท่ีจะซื้อ) ซึ่งแตละดาน มีความสําคัญและมีความสัมพันธกันโดยอาศัยความรูความเขาใจเปนพื้นฐานของ

ทัศนคติท่ีเกี่ยวของกับความรูสึกของบุคคล ซึ่งอาจจะแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรม ความพอใจ ไมพอใจ ชอบ  

ไมชอบ ซึ่งกลาวไดวา ทัศนคติเปนสิ่งกําหนดแนวทางของการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางท่ีมพีฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนักมจีํานวนเพยีง 

30 คน หรือรอยละ 7 ทําใหมขีอจํากัดในการศึกษา ฉะน้ัน ควรมกีารปรับคําถามเปนลักษณะอันตรภาคช้ัน 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรทําการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑอาหารเพื่อลดนํ้าหนักในกลุมท่ีมกีาร

บริโภค เพื่อใหไดขอมูลเชิงลกึมาเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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2. ควรศึกษาหารูปแบบการใหสุขศึกษา หรือการจัดโปรแกรมการเรียนรูเพื่อใหผูบริโภครูเทาทันสื่อ ไม

หลงเชื่องาย ซึ่งจะชวยลดปญหาพฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑสุขภาพท่ีมกีารโฆษณาโออวดเกนิจริง 
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พฤติกรรมและความพงึพอใจของผูรับบรกิารดานการแพทยแผนไทย โรงพยาบาล

สงเสรมิสุขภาพตําบลบานสบปอน อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

The behavior and satisfaction of clients receiving Thai traditional medicine at 

Ban Soppon Health Promoting Hospital, Banrongsubdistrict, Ngao district, 

Lampang province 

สุจิณณา มณรัีตน20

1*และ ทวีวรรณ ชาลเีครอื2 

Sujinna Maneerat1*and Taweewun Chaleekrua2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจ

ของผูรับบริการดานการแพทยแผนไทย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสบปอน อําเภองาว จังหวัดลําปางโดย

ใชกลุมตัวอยางคือผูรับบริการดานการแพทยแผนไทย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสบปอน อําเภองาว 

จังหวัดลําปางระหวางเดอืน กุมภาพันธ-มีนาคม 2559 จํานวน 139คน เคร่ืองมือท่ีใชคือ แบบสอบถามและวิเคราะห

ขอมูลดวย สถติิรอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน Independent samples t-test และOne-way ANOVA  

 ผลการศึกษาพบวาผูมารับบริการมีเหตุผลของการใชบริการเพราะความสะดวกใกลบาน/ใกลท่ีทํางาน

พฤติกรรมการใชบริการสวนใหญมารับบริการประเภทนวดแผนไทย มารับบริการคร้ังแรก มาในชวงเวลา13.00-

16.30น.ชําระคาบริการโดยใชสิทธ์ิบัตรทอง (30 บาท) ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.06) เมื่อ

วิเคราะหรายดานพบวา ดานชองทางการเขารับบริการ (X� = 4.14) มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก 

ดานสถานท่ี (X� = 4.07)ดานบุคลากร (X� = 4.05) ดานราคา (X� = 4.04) และดานกระบวนการ (X� = 4.01) ตามลําดับ 

ผูมารับบริการท่ีม ีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายไดตอเดอืนตางกัน มีระดับความพึงพอใจ

แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 และผูมารับบริการท่ีมีเหตุผลของการรับบริการ จํานวนการมารับ

บริการตอเดอืนประเภทการรับบริการ และวธีิการชําระคาบริการ มรีะดับความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติท่ีิระดับ 0.05 
 

คําสําคัญ: พฤติกรรม  ความพงึพอใจ  แพทยแผนไทย 
 

Abstract  

This study was a cross-sectional survey research aiming to assess behavior and satisfaction of clients 

who received Thai traditional medicine at Ban Soppon Health Promoting Hospital, Banrongsubdistrict, Ngao 
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district, Lampang province. A total of 139 respondents from the cliens who used Thai traditional medicine Ban 

Soppon Health Promoting Hospital, Banrongsubdistrict, Ngao district, Lampang province during February-

march2016. Questionnaires were used to collect the person. Data was analyzed using percentage, mean, 

standard deviation, Independent samples t-test and One-way ANOVA  

 The results were found that most clients usually reason they visit health promoting hospital since it was 

near their house and their working place. The service for the first time, the most received service Thai massage, 

uses the service during 13.00-16.00 pm. The payment was used universal health coverage.  

The overall satisfaction analyzed with the high level (X� = 4.06). Considering the separate aspects, it was found 

that service Channel (X� = 4.14) were the most satisfied. The following services composed personnel  

(X� = 4.05), price (X� = 4.04), process (X� = 4.01). Clients with sexual, aged, marriage status, education level, 

occupation and income of the clients affected the satisfaction statistically significant at 0.05. Moreover, reasons 

for using the service, frequency of visit per month, receiving service period, and payment method also affected 

the satisfaction statistically significant at 0.05. 
 

Keywords: behavior, satisfaction, Thai traditional medicine 
 

บทนํา 

ในทศวรรษท่ีผานมา มีการเปลี่ยนแปลงมากมายของสังคมโลก รวมท้ังประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป

อยางรวดเร็ว ท้ังดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทําใหการแขงขัน ท้ังในดานการตลาด การคมนาคม การสื่อสาร

ตลอดจนการพัฒนาในดานตาง ๆ มากมาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต และสุขภาพ

ของประชาชนเปนอยางมากการเจ็บปวยและปญหาสุขภาพ เปนสิ่งท่ีกระทบตอผูปวยท้ังดานรางกาย จิตใจ สังคมและ

เศรษฐกิจ กอใหเกิดภาวะเครียดและตองทนทุกขทรมานจากการเจ็บปวย จึงตองทําการเยียวยาหรือแสวงหาการ

รักษาเพื่อท่ีจะบําบัดอาการเจ็บปวย 

การแพทยแผนไทยไดเขามามบีทบาทมากขึ้น อีกท้ังมกีารบรรจุอยูในแผนพัฒนา สาธารณสุขแหงชาติฉบับท่ี 

10ทําใหสถานบริการสาธารณสุขของรัฐหลายแหงไดเปดใหมีการบริการการแพทยแผนไทยขึ้น จากการกระจายการ

บริการการแพทยแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ พบวา มีการจัดบริการแพทยแผนไทย 2,521 แหง รอย

ละ 72.48โดยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุดรองลงมาเปนภาคกลางโดยพบการกระจายการบริการอยูใน

ภาครัฐครอบคลุมสถานบริการสาธารณสุขในสวนโรงพยาบาลทุกระดับสถานบริการสวนใหญมีการใหบริการ

การแพทยแผนไทยมากกวา 1 ประเภทซึ่งประเภทการบริการท่ีสถานบริการนิยมใหบริการมากท่ีสุด คอื การรักษาดวย

ยาสมุนไพร รองลงมาการนวดเพื่อสงเสริมสุขภาพ การนวดเพื่อรักษา การอบ ประคบ ตามลําดับ ผูรับบริการสวน

ใหญไดรับการรักษาดวยการนวดมากท่ีสุด รองลงมารักษาดวยยาสมุนไพร การอบ ประคบ (จิราพร ลิ้มปานานนท 

และรัชน ีจันทรเกษม, 2552) 

 จากขอมูลและสถานการณดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ

ผูรับบริการดานการแพทยแผนไทย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสบปอน อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
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วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการ

ของผูมารับบริการดานการแพทยเพื่อศึกษาความพงึพอใจของผูมารับบริการเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ

ผูมารับบริการดานการแพทยแผนไทยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสบปอน ตําบลบานรอง อําเภองาว 

จังหวัดลําปาง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และพฤติกรรมการใชบริการ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ ผูมารับบริการดานการแพทยแผนไทยของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

บานสบปอน อําเภองาว จังหวัดลําปาง ท้ังเพศชายและเพศหญิง อายุ 20 ปขึ้นไป ท่ีมีความรูสึกตัวดี มีสติปญญารับรู

ดีฟงและอานภาษาไทยไดรูเร่ืองเขาใจ มีความสมัครใจและยินดีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม จํานวน  

207 คน ซึ่งเปนขอมูลการมารับบริการดานการแพทยแผนไทย 3 เดือนยอนหลัง คือเดือนกรกฎาคม–เดือนกันยายน 

2558คํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Supanvanich andPodhipak (1994) ไดจํานวน 135 คน เพื่อปองกัน

การสูญเสียขอมูลและเพื่อความเหมาะสมในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ันจํานวนกลุมตัวอยางท่ีจะตองใชในการเก็บ

ขอมูลคร้ังน้ี เทากับ 139 คน สุมตัวอยางโดยวธีิการคัดเลอืกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือก

กลุมตัวอยางท่ีมารับบริการดานการแพทยแผนไทยของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสบปอนอําเภองาว 

จังหวัดลําปาง ในวันจันทร-ศุกรชวงเวลาต้ังแต 09.00-16.00 น. ใชเวลาในการเก็บขอมูล 1 เดือนจนครบจํานวน 139

คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลในคร้ังนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น และปรับปรุงจากแบบสอบถามท่ี

เกี่ยวของเพื่อใหสอดคลองวับวัตถุประสงคของงานวิจัย แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แบงเปน 3 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูมารับบริการ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพหลักราย ไดตอเดือน 

สถานะสุขภาพ สวนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการดานการแพทยแผนไทย ไดแก เหตุผลของการมารับบริการ ความถี่

การรับบริการตอเดือน ประเภทการรับบริการ ชวงเวลาการมารับบริการ และวิธีชําระคาบริการ สวนท่ี 3  

ระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการดานการแพทยแผนไทยไดแก ดานบุคลากร ดานกระบวนการ ดานราคา  

ดานสถานท่ี และดานชองทางการเขารับบริการ ลักษณะคําถามเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ของ Likert 

Scale ใหเลอืกตอบตามระดับความพงึพอใจของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกเปน 5 ระดับ ไดแก 

 5 คะแนน     หมายความวา     ระดับพงึพอใจมากท่ีสุด 

 4 คะแนน     หมายความวา     ระดับพงึพอใจมาก 

 3 คะแนน     หมายความวา     ระดับพงึพอใจปานกลาง 

 2 คะแนน     หมายความวา     ระดับพงึพอใจนอย 

 1 คะแนน     หมายความวา     ระดับพงึพอใจนอยท่ีสุด 

เกณฑการแบงระดับความพงึพอใจของผูมารับบริการดานการแพทยแผนไทย แบงเปน 5 ระดับ โดยมีเกณฑ

การใหคะแนนในการพจิารณาดังน้ี (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2536) 
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ซึ่งทําใหไดเกณฑในการแปลความหมาย ดังน้ี 

 คาเฉลี่ย 4.20–5.00 คะแนน   หมายความวา    มรีะดับพงึพอใจมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย 3.40–4.19 คะแนน  หมายความวา    มรีะดับพงึพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 2.60–3.39 คะแนน หมายความวา มรีะดับพงึพอใจปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.80–2.59 คะแนน  หมายความวา    มรีะดับพงึพอใจนอย 

คาเฉลี่ย 1.00–1.79 คะแนน   หมายความวา   มรีะดับพงึพอใจนอยท่ีสุด 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

แบบสอบถามไดผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ไดทดสอบความ

เช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยใชวิธีสัมประสิทธ์ิคอนบรากอัลฟา (Cronbach’s Alpha coefficient) ไดคาความเช่ือม่ัน 

(Reliability) เทากับ 0.71 

การวเิคราะหขอมูลและสถติิที่ใช 

วเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิและกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี0.05 โดยใชสถิติเชิงพรรณนา  

(Descriptive statistics) ความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณติ (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) คา Independent samples t-test เพื่อทดสอบสมมติฐานของตัวแปร2ตัว และOne-way ANOVA

เพื่อทดสอบสมมติฐานของตัวแปรต้ังแต 3 ตัวขึ้นไป 
 

ผลการศึกษา 

พฤตกิรรมการใชบรกิารของผูมารับบรกิาร 
 

ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูมารับบรกิาร จําแนกตามพฤติกรรมการใชบรกิาร 

พฤติกรรมการใชบรกิาร จํานวน(139)       รอยละ 

เหตุผลของการมารับ

บรกิาร 

1. มบีริการท่ีหลากหลาย 54 38.8 

2. คาบริการไมแพง 20 14.4 

3. เบิกคาใชจายได 5 3.6 

4. ความสะดวกใกลบาน/ใกลท่ีทํางาน 60 43.2 

ความถี่มารับบรกิารตอ

เดอืน 

1. มาใชบริการคร้ังแรก 57 41.0 

2. มาใชบริการจํานวน 1-2 คร้ัง/เดือน 54 38.9 

3. มาใชบริการจํานวน 3-4 คร้ัง/เดอืน 23 16.5 

4. มาใชบริการจํานวน 5 คร้ังขึ้นไป 5 3.6 

ประเภทการรับบรกิาร 

1. นวดแผนไทย 86 61.9 

2. ประคบสมุนไพร 14 10.0 

3. อบสมุนไพร 31 22.3 

4. ยาสมุนไพร 8 5.8 
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ตาราง 1 (ตอ) 

พฤติกรรมการใชบรกิาร จํานวน(139)       รอยละ 

ชวงเวลามารับบรกิาร 
1. เวลา 8.00-12.00น. 45 32.4 

2. เวลา 13.00-16.30น. 94 67.6 

วธิกีารชําระเงนิ 

1. เบิกได 15 10.8 

2. ประกันสังคม 15 10.8 

3. บัตรทอง (30 บาท) 85 61.1 

4. ชําระเอง 24 17.3 
 

จากตาราง 1 พบวา เหตุผลของการใชบริการของผูมารับบริการสวนใหญ คือ ความสะดวกใกลบาน/ใกลท่ี

ทํางานจํานวน 54 คน รอยละ 43.2 ความถี่การรับบริการสวนใหญมาใชบริการคร้ังแรก จํานวน 57 คน รอยละ 41.0 

สวนใหญมารับบริการประเภทนวดแผนไทย จํานวน 86 คน รอยละ 61.9 ชวงเวลาท่ีมารับบริการสวนใหญคือ เวลา 

13.00-16.30น.จํานวน 94คน รอยละ 67.6และสวนใหญมีวิธีการชําระคาบริการโดยใชสิทธ์ิบัตรทอง (30 บาท) 

จํานวน 85คน รอยละ 61.1 
 

ระดับความพงึพอใจของผูรับบรกิาร 
 

ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ย (X�) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพงึพอใจภาพรวม โดยรวมทุกดาน 

ความพงึพอใจ 
n = 139 ระดับ 

ความพงึพอใจ X� S.D. 

1. ดานบุคลากร 4.05 0.77 มาก 

2. ดานกระบวนการ 4.01 0.74 มาก 

3. ดานราคา 4.04 0.74 มาก 

4. ดานสถานท่ี 4.07 0.76 มาก 

5. ดานชองทางการเขารับบริการ 4.14 0.73 มาก 

เฉลี่ย 4.06 0.75 มาก 
 

จากตาราง 2 พบวา ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.06) เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน พบวา 

ดานชองทางการเขารับบริการ (X� = 4.14) มีระดับความพึงพอใจสูงสุด รองลงมา คือ ดานสถานท่ี (X� = 4.07) 

ดานบุคลากร (X� = 4.05) ดานราคา (X� = 4.04) และดานกระบวนการ (X� = 4.01) ตามลําดับ 
 

การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจภาพรวมของผูมารับบริการดานการแพทยแผนไทย 

จําแนกตามจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรม 
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ตาราง 3 แสดงการวเิคราะหเพื่อเปรยีบเทยีบระดับความพงึพอใจภาพรวมของผูมารับบริการดานการแพทย

แผนไทย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรม 
 

ปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรม N X� S.D. t/f p-value 

เพศ 1. ชาย 40 9.7263 .76 
-3.87 .001 

2. หญงิ 99 10.1821 .56 

อายุ 1. 21-30 ป 7 9.9077 .69 

7.51 .000 

2. 31-40 ป 39 9.8562 .65 

3. 41-50 ป 31 10.0072 .59 

4. 51-60 ป 20 9.7010 .94 

5. 60 ปขึ้นไป 42 10.4546 .24 

สถานภาพ 1. โสด 15 9.6268 .64 

4.16 .007 
2. สมรส 107 10.0539 .67 

3. หยา/แยกกันอยู 7 10.2659 .21 

4. หมาย 10 10.5049 .22 

ระดับการศกึษา 1. ตํ่ากวาปริญญาตรี 100 10.3107 .33 

45.57 .000  2. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 34 9.3765 .83 

 3. สูงกวาปริญญาตรี 5 9.4427 .73 

อาชพีหลัก 1. ขาราชการ/รัฐวสิาหกจิ 25 9.3993 .84 

16.82 .000 

 2. เกษตร 69 10.3455 .27 

 3. ธุรกจิสวนตัว/คาขาย/รับจาง 28 9.9017 .76 

 4. งานบาน 13 10.2858 .36 

 5. อื่น ๆ (พนักงาน

บริษัทเอกชน) 
4 9.3246 .26 

รายไดตอเดอืน 1. ตํ่ากวา 4,999 บาท 44 10.3218 .23 

35.66 .000 

 2. 5,000-9,999 บาท 56 10.3283 .38 

 3. 10,000-14,999 บาท 14 9.7786 .69 

 4. 15,000-19,999 บาท 11 9.1009 .76 

 5. มากกวา 20,000 บาท 14 9.1092 .69 

เหตุผลของการ 1. มบีริการท่ีหลากหลาย 54 10.4348 .24 

13.24 .000 

รับบรกิาร 2. คาบริการไมแพง 20 9.7260 .61 

 3. เบิกคาใชจายได 5 9.5434 .95 

 4. ความสะดวกใกลบาน/ 

ใกลท่ีทํางาน 

60 9.8561 .74 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรม N X� S.D. t/f p-value 

ความถี่การมารับ 1. มาใชบริการคร้ังแรก 57 10.4215 .30 

28.41 .000 

บรกิารตอเดอืน 2. มาใชบริการจํานวน  

1-2 คร้ัง/เดอืน 

54 10.0424 .49 

 3. มาใชบริการจํานวน  

3-4 คร้ัง/เดือน 

23 9.2811 .82 

 4. มาใชบริการจํานวน  

5 คร้ังขึ้นไป 

5 9.4603 .93 

ประเภทการรับ 1. นวดแผนไทย 86 10.1786 .57 

5.02 .002 
บรกิาร 2. ประคบสมุนไพร 14 10.0750 .67 

 3. อบสมุนไพร 31 9.8547 .76 

 4. ยาสมุนไพร 8 9.3971 .60 

วธิชํีาระ 1. เบิกได 15 9.6767 1.04 

20.92 .000 
คาบรกิาร 2. ประกันสังคม 15 9.9535 .59 

 3. บัตรทอง (30 บาท) 85 10.3216 .33 

 4. ชําระเอง 24 9.3874 .69 
 

 จากการศึกษามตัีวท้ังหมด ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายไดตอเดือน สถาน

สุขภาพ เหตุผลของการรับบริการ ความถี่การมารับบริการตอเดือน ประเภทการรับบริการ ชวงเวลาการรับบริการ 

และวธีิการชําระคาบริการ จากการศึกษาพบวา เพศ (t = -3.87, P-value = .001) อายุ (f = 7.51, P-value = .000) 

สถานภาพ (f = 4.16, P-value = .000) ระดับการศึกษา (f = 45.57, P-value = .000) อาชีพหลัก (f = 16.82, P-

value = .000)รายไดตอเดือน (t = 35.66, P-value = .000) เหตุผลของการรับบริการ (t = 13.24, P-value = .000) 

ความถี่การมารับบริการตอเดือน (f = 28.41, P-value = .000) ประเภทการรับบริการ (f = 5.02, P-value = .002) 

และวธีิการชําระคาบริการ (f = 20.92, P-value = .000) ตางกัน มรีะดับความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติท่ีิระดับ 0.05 
 

สรุปผลการศึกษา 

พฤติกรรมการใชบริการของผูมารับบริการ พบวาเหตุผลของการใชบริการของผูมารับบริการสวนใหญคือ 

ความสะดวกใกลบาน/ใกลท่ีทํางาน รองลงมาคือมีบริการท่ีหลากหลาย สวนใหญมาใชบริการเปนคร้ังแรก มารับ

บริการประเภทนวดแผนไทย รองลงมาคืออบสมุนไพร ชวงเวลาท่ีมารับบริการสวนใหญคือ เวลา 13.00-16.30 น. 

และสวนใหญมวีธีิการชําระคาบริการโดยใชสทิธ์ิบัตรทอง (30 บาท) รองลงมา คอื ชําระเอง 

ความพึงพอใจของผูมารับบริการ พบวา ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อวิเคราะหเปนรายดาน 

พบวา ดานชองทางการเขารับบริการ มรีะดับความพงึพอใจสูงสุด รองลงมา คอื ดานสถานท่ี ดานบุคลากร ดานราคา

และดานกระบวนการตามลําดับ สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Aday and Anderson (1971) วาความพึงพอใจดาน

ความสะดวกท่ีไดรับจากบริการ (convenience) ไดแก การใชเวลารอคอยในการรับบริการ (Office waiting time) ความ
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สะดวกในการเขาถึงบริการเมื่อตองการ (Availability of care when needs) ความงายตอการใชบริการ (Ease of 

getting to care) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจภาพรวมของผูมารับบริการดานการแพทยแผนไทย จําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรม จากการศึกษา พบวา 

เพศตางกันมรีะดับความพงึพอใจแตกตางกัน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 (t = -3.87, P-value = 

.001) ยอมรับสมมุติฐานท่ีต้ังไว  

อายุตางกันมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (f = 7.51, P-value = 

.000) ยอมรับสมมุติฐานท่ีต้ังไว 

สถานภาพตางกันมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน  อยางมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ 0.05  

(f=4.16, P-value =.000) ยอมรับสมมุติฐานท่ีต้ังไว 

ระดับการศึกษาตางกันมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

(f = 45.57, P-value =.000) ยอมรับสมมุติฐานท่ีต้ังไว ซึ่งสอดคลองกับ นงลักษณ สถิตธรรม (2553) พบวา 

ผูรับบริการท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอมาตรฐานการบริการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาล สังกัด

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ในภาพรวมแตกตางกัน 

อาชีพหลักต างกันมี ระดับความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ท่ี ระดับ 0.05  

(f=16.82, P-value=.000) ยอมรับสมมุติฐานท่ีต้ังไวซึ่งสอดคลองกับ นงลักษณ สถติธรรม (2553) พบวา ผูรับบริการ

ท่ีมอีาชีพตางกัน มคีวามพงึพอใจตอมาตรฐานการบริการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาล สังกัดสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดลพบุรี ในภาพรวมแตกตางกัน 

รายไดตอเดือน ตางกันมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

(t = 35.66, P-value = .000) ยอมรับสมมุติฐานท่ีต้ังไว ซึ่งสอดคลองกับศุรดา มาพันธ (2551) พบวา ผูมารับบริการ

ท่ีมเีพศอายุระดับการศึกษารายไดตอเดอืนสถานภาพและสิทธิในการรักษาพยาบาลแตกตางกันมีปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสนิใจใชบริการแพทยแผนไทยแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 

เหตุผลของการรับบริการตางกันมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

(t = 13.24, P-value = .000) ยอมรับสมมุติฐานท่ีต้ังไว 

ความถี่การมารับบริการตอเดอืนตางกันมรีะดับความพงึพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 (f = 28.41, P-value = .000) ยอมรับสมมุติฐานท่ีต้ังไว 

ประเภทการรับบริการตางกันมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

(f = 5.02, P-value = .002) ยอมรับสมมุติฐานท่ีต้ังไวซึ่งสอดคลองกับชลธิชา ยรรยง (2552) พบวาผูมารับบริการท่ีมี

ประเภทการใชบริการ และวธีิชําระคาบริการมรีะดับความพงึพอใจแตกตางกัน ยกเวน ชวงเวลาท่ีมารับบริการ 

วิธีการชําระคาบริการตางกันมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

(f = 20.92, P-value = .000) ยอมรับสมมุติฐานท่ีต้ังไวสอดคลองกับแนวคิดของ Andersen and Newman (1973)  

วาการใชบริการสุขภาพของบุคคลขึ้นอยูกับปจจัยสนับสนุนไดแกความพรอมความเพียงพอของระบบบริการคาใชจาย

ในการรักษาพยาบาลประกันสุขภาพประกันชีวติเครือขายสนับสนุนตาง ๆ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูรับบริการดานการแพทยแผนไทย ผูมารับบริการมี

ความพงึพอใจอยูในระดับมากทุกดาน แตพบวาในดานกระบวนการมคีาเฉลี่ยความพงึพอใจท่ีตํ่ากวาดานอื่น ๆ ซึ่งทาง
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หนวยงานควรใหความสนใจในการพัฒนาในดานน้ีดวย ทางหนวยงานควรมีการกําหนดขั้นตอนในการใหบริการตาม

มาตรฐานท่ีชัดเจน และจัดระบบการนัดหมายและการจัดควิเพื่อใหเกดิความสะดวกกับผูใชบริการ 

 2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธดานศักยภาพในการดูแลรักษาปญหาสุขภาพของแพทยแผนไทยผานสื่อตาง ๆ 

ใหเขาถงึกลุมเปาหมายท่ีเขามารับบริการ เพื่อเปนอีกทางเลอืกสําหรับประชาชน  

ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาปญหาการใหบริการ เพื่อใหทราบถึงปญหาของการบริการ และนําผลวิจัยท่ีไดมาใชในแนว

ทางการแกไขปญหาท่ีเกดิขึ้น 

2. ควรมกีารศึกษาพฤติกรรมการและความพงึพอใจของผูรับบริการดานการแพทยแผนไทยในสถานบริการแพทยแผน

ไทยอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสบปอน อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
 

กติตกิรรมประกาศ 
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แบบสอบถามทุกทาน ท่ีไดมสีวนชวยใหงานวจิัยน้ีสําเร็จไดดวยด ี
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พฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนอื อําเภอวังเหนอื จังหวัด

ลําปาง 

Health Behavior of Aging in Tambon Wangnua, Wangnua District, Lampang 

Province 

สุปาณ ีจินาสวัสดิ2์1

1* และ เทียนทอง ตะแกว2 

Supanee Jinaswat1* and Tientong Takeaw2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลสวนบุคคล พฤติกรรมสุขภาพ และความแตกตางระหวาง

ขอมูลสวนบุคคลกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 

จํานวน 379 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถติิเชิงอนุมาน ไดแก สถติิ Kruskal-WallisTest, Mann-Whitney U 

ผลการศึกษา พบวา กลุมประชากรสวนใหญ เปนเพศหญิง อายุ 60-69 ป สถานภาพสมรส การศึกษา

ระดับประถมศึกษา รายไดเฉลี่ย 999 บาทตอเดือ น แหลงท่ีมาของรายไดรับจากสวัสดิการจากรัฐ มีโรคความดัน

โลหติสูงเปนโรคประจําตัว พฤติกรรมสุขภาพ พบวา ดานการรับประทานอาหาร (Mean = 28.88, S.D. = 2.80) อยู

ในระดับปานกลางรอยละ 60.69 ดานการออกกําลังกาย (Mean = 22.86, S.D. = 6.60) อยูในระดับปานกลางรอยละ 

68.34 ดานการจัดการความเครียด (Mean = 25.87, S.D. = 3.27) อยูในระดับปานกลางรอยละ 69.66  ดานการ

ปฏบัิติตนในภาวะเจ็บปวย (Mean = 25.83, S.D. = 3.33) อยูในระดับปานกลางรอยละ 78.36  และเมื่อเปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวางขอมูลสวนบุคคลกับพฤติกรรมสุขภาพ พบวา เพศท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพดานการ

รับประทานอาหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อายุท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพดานการ

รับประทานอาหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สถานภาพสมรสท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรม

สุขภาพดานการรับประทานอาหาร  พฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย พฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนใน

ภาวะเจ็บปวยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพ

ดานการรับประทานอาหาร พฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 รายไดท่ีแตกตางกัน  มีพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหาร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 การมีโรคประจําตัวท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหาร พฤติกรรมสุขภาพดาน

การออกกําลังกาย พฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการความเครียดพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะ

เจ็บปวยแตกตางกัน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05  
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คําสําคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ  ผูสูงอายุ 
 

Abstract  

The purposes of this study were to study personal data, health behavior and to compare the overall 

health behavior of the aging categorized by personal data among aging in Wangnua Municipality, Wangnua 

District, Lampang Province. The data were collected from the sample group consisting of 379 aging people. The 

data were collected by questionnaire and analyzed by computing descriptive and analytical statistics :Kruskal-

Wallis Test, Mann-Whitney U. 

The findings revealed that most of the aging were female respondents whose age ranged from 60 to 

69 years. The respondents’ marital status was married. They had primary school education. The respondents’ 

monthly income was 999 baht. The source of most of their income was the government welfare. For those with 

congenital disease, high blood pressure was found the most. For the analysis of health behavior among aging in 

Wangnua Municipality, Wangnua District, Lampang Province, it was found that eating habit was at the moderate 

level (60.69%, Mean = 28.88, S.D. = 2.80). Exercise behavior was at the moderate level (68.34%, Mean = 

22.86, S.D. = 6.60). Stress management was at the moderate level (69.66%, Mean = 25.87, S.D. = 3.27). 

The practice during illness was at the moderate level (78.36%, Mean = 25.83, S.D. =3.33). When there was 

the comparison of health behavior of the aging categorized by their personal data, it was found that the aging 

with different age, marital status, level of education, income and the condition of congenital disease differed in 

food consumption behavior at the significance level of .05. The aging with different marital status, level of 

education and the condition of congenital disease differed in exercise behavior at the significance level of .05. 

The aging with different marital status and the condition of congenital disease differed in the practice during 

illness at the significance level of .05. The aging with the condition of congenital disease differed in stress 

management behavior at the significance level of .05. 
 

Keywords: words : Health Behavior, Aging 
 

บทนํา 

สํานักงานสถิติแหงชาติระบุวาประเทศไทย ไดถูกจัดใหเปนประเทศท่ีอยูในสังคมผูสูงอายุมาต้ังแตป พ.ศ. 

2548 กลาวคือ ในขณะน้ัน ประเทศไทยมีประชากรผูสูงอายุรอยละ 10.40 ของประชากรท้ังหมด ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดพยากรณโครงสรางประชากรไทยกําลังเปลี่ยนผานเขาสู

สังคมผูสูงอายุวา “ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรและเปนสังคมผูสูงอายุสมบูรณแบบภายในชวง

ระหวางป พ.ศ. 2551-2571 สัดสวนประชากรท่ีมอีายุ 60 ปขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นจากรอยละ 11.10 เปนรอยละ 23.50 หรือ 

1 ใน 4 ของประชากรท้ังประเทศ การเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุ สงผลใหภาวะประชากรของประเทศไทยเขาสูยุค

ท่ีเรียกวา “ภาวะประชากรผูสงอายุ” ซึ่งผลกระทบท่ีเกดิขึ้นมไิดจํากัดขอบเขตอยูเพียงผลกระทบดานประชากรเทานั้น 

แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวน้ี เปนเสมอืนปฏกิริิยาลูกโซท่ีสงผลกระทบไปยังระบบอื่น ๆ ไดแกผลกระทบดานสุขภาพ 

ผลกระทบดานเศรษฐกจิ และผลกระทบดานชีวติความเปนอยูและการปรับตัว (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุ

ไทย, 2556) 
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ต าบลวังเรหนื  เรป็นต าบลหนึ่งข ง  าเรภ วังเรหนื  จังหวัดล าปางมีประชากรท้ังหมด 2,190 คน จ านวน

ผู้สูง ายุ 379 คนคิดเรป็นร้ ยละ 17.31 ข งประชากรท้ังหมด มีลักษณะเรป็นชนบทกึ่งเรมื ง ประชาชนมีวิถีการด าเรนิน

ชวีติท่ีแตกตา่งกัน ส่วนใหญ่ประก บ าชพีข้าราชการ รับจ้าง ค้าขาย เรกษตรกรรม มลีักษณะคร บครัวเรป็นคร บครัว

ขยายและมีความผูกพันฉันเรครื ญาติกับเรพื่ นบ้าน มีการเรคารพเรชื่ ฟังค าสั่งส นจากผู้ใหญ่และผู้ท่ี าวุโสกว่า

ผู้สูง ายุส่วนใหญ่ าศัย ยู่กับลูกหลานและมีส่วนน้ ยท่ี าศัย ยู่กับบุคคล ื่น ประชาชนส่วนใหญ่เรมื่ ไดรับความ

เรจ็บป่วยจะมาท าการรักษา ท่ีโรงพยาบาลวังเรหน ื แตเ่รมื่ ไดรับการบาดเรจ็บหรื การเรจ็บป่วยร้ายแรงก็จะท าการส่งต่ 

ผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลศูนยล์ าปาง (เรทศบาลต าบลวังเรหน ื   าเรภ วังเรหน ื จังหวัดล าปาง, 2558) 

จากการท่ีผู้วิจัยได้รับผิดช บงานผู้สูง ายุข งโรงพยาบาลวังเรหนื  จึงมีความสนใจและให้ความส าคัญใน

เรร่ื งสุขภาพข งผู้สูง ายุท่ีเรกิดจากการปฏิบัติข งตนเร งและจากการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่ พฤติกรรมสุขภาพ

ได้แก่  ายุ เรพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ การมีโรคประจ าตัวส่งผลต ่พฤติกรรมสุขภาพข งผู้สูง ายุ 

ซึ่งส ดคล้ งกับการศึกษาข งวัชพลประสิทธ์ิ ก้ นแก้ว (2557) เรพราะปัจจัยท่ีส่งผลต่ การปฏิบัติตัวข งผู้สูง ายุใน

การดูแลสุขภาพข งตนเร งน้ัน น กจากจะท าให้ทราบถึงปัญหาและความต้ งการท่ีแท้จริงข งผู้สูง ายุแลว ยังท าให้

ทราบถึงระดับพฤติกรรมข งผู้สูง ายุและเรป็นแนวทางในการปฏบัิตงิานสง่เรสริมสุขภาพต่ ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

ประชากร 

กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี้ ได้แก่ ผู้สูง ายุท่ี าศัย ยู่ในเรขตเรทศบาลต าบลวังเรหนื    าเรภ วังเรหนื 

จังหวัดล าปาง ท่ีมี ายุตัง้แต ่60 ปีขึน้ไปท้ังหมดจ านวน 379 คน 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

ใช้แบบส บถามโดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเร ง แบ่งเรป็น 4 ส่วน ได้แก่ ข้ มูลส่วนบุคคล จ านวน 7 ข้  พฤติกรรม

สุขภาพด้านการรับประทาน าหาร จ านวน 13 ข้  พฤติกรรมสุขภาพด้านการ  กก าลังกาย จ านวน 10 ข้  

พฤติกรรมสุขภาพด้านการจัดการความเรครียด จ านวน 10 ข้  พฤติกรรมสุขภาพด้านการปฏิบัติตนในภาวะเรจ็บป่วย 

จ านวน 10 ข้  

 

 

- เรพศ 

-  ายุ 

- ระดับการศกึษา 

- สถานภาพสมรส 

- รายได ้

- แหลง่ท่ีมาข งราย 

- การมโีรคประจ าตัว 
 

ตัวแปรต้น 

        พฤตกิรรมสุขภาพ 

- ด้านการรับประทาน าหาร 

- ด้านการ  กก าลังกาย 

- ด้านการปฏบัิตตินในภาวะเรจบ็ป่วย 

- ด้านการจัดการความเรครยีด 
 

 

ตัวแปรตาม 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดานความเช่ือม่ัน (Reliability) หาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s alpha Coefficient) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งไดคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเทากับ 

0.75 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา ถึงเทศบาลตําบลวังเหนือ เพื่อขออนุญาตในการเก็บ

รวบรวม ขอมูลดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม 

การวเิคราะหขอมูล 

สถติิเชิงพรรณนาท่ีใช ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

สถติิเชิงอนุมาน ไดแก สถติิ  Kruskal-Wallis Test, Mann-Whitney U  
 

ผลการศึกษา 

ตาราง 1 ระดับพฤติกรรมสุภาพ 

พฤติกรรมสุขภาพ จํานวน (n = 379) รอยละ  Mean    S.D. 

พฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหาร 

ระดับตํ่า (1-26.08) 

ระดับปานกลาง(26.09-31.68) 

ระดับสูง (31.69-39) 

 

75 

230 

74 

 

19.79 

60.69 

19.52 

28.88 2.80 

พฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย 

 ระดับตํ่า(1-16.25) 

ระดับปานกลาง (16.26-29.46) 

ระดับสูง (29.47-30) 

 

71 

259 

49 

 

18.73 

68.34 

12.93 

22.86 6.60 

พฤติกรรสุขภาพดานการจัดการความเครียด 

 ระดับตํ่า(1-22.60) 

ระดับปานกลาง (22.61-29.13) 

ระดับสูง (29.14-30) 

 

58 

264 

57 

 

15.30 

69.66 

15.04 

25.87 3.27 

พฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะ

เจ็บปวย 

ระดับตํ่า (1-22.50) 

ระดับปานกลาง (22.51-29.15) 

ระดับสูง (29.16-30) 

 

69 

297 

13 

 

18.21 

78.36 

3.43 

25.83 3.33 

พฤติกรรมสุขภาพโดยรวม   

ระดับตํ่า (1-92.20) 

ระดับปานกลาง(92.21-114.66) 

ระดับสูง(114.67-129) 

 

65 

260 

54 

 

17.15 

68.60 

14.25 

103.44 11.23 
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จากตาราง 1 พบวา พฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหาร (Mean = 28.88, S.D. = 2.80) อยูใน

ระดับปานกลางรอยละ 60.7 พฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการความเครียด (Mean = 25.87, S.D. = 3.27) อยูใน

ระดับปานกลางรอยละ 69.7 พฤติกรรมสุขภาพดานการปฏบัิติตนในภาวะเจ็บปวย (Mean = 25.83, S.D. = 3.27) อยู

ในระดับปานกลางรอยละ 78.4 พฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการออกกําลังกาย (Mean = 22.86, S.D. = 6.60) อยู

ในระดับปานกลางรอยละ 63.83 พฤติกรรมสุขภาพโดยรวม (Mean = 103.44, S.D. = 11.23) อยูในระดับปานกลาง

รอยละ 68.6   
 

ตาราง 2 การเปรยีบเทยีบความแตกตางของขอมูลสวนบุคคล (เพศ) กับพฤติกรรมสุขภาพ  

เพศ จํานวน (n = 379) Mean rank    Z P Value 

เพศกับพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทาน

อาหาร 

ชาย 

หญงิ 

 

165 

214 

 

210.92 

  172.87 

-3.285 0.001 

เพศกับพฤติกรรมการสุขภาพดานการออก

กําลังกาย 

ชาย 

หญงิ 

 

165 

214 

 

200.58 

181.85 

 -1.657 0.098 

เพศกับพฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการ

ความเครียด  

ชาย 

หญงิ 

 

165 

214 

 

178.80 

198.64 

-1.760 0.078 

เพศกับพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนใน

ภาวะเจ็บปวย 

ชาย 

หญงิ 

 

165 

214 

 

190.15 

189.88 

-0.024 0.981 

 

เพศกับพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม 

ชาย 

หญงิ 

 

165 

214 

 

202.17 

180.61 

-1.901 0.057 

 

จากตาราง 2 พบวา ขอมูลสวนบุคคล (เพศ) ท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหาร 

แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 (P Value = 0.001) 
 

 

 

 

 



216 

 

- Proceedings - 

 

ตาราง 3 การเปรยีบเทยีบความแตกตางของขอมูลสวนบุคคล (อายุ) กับพฤติกรรมสุขภาพ 

อายุ จํานวน (n = 379) Mean rank Z P Value 

อายุกับพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทาน

อาหาร 

60-69 ป 

70 ปขึ้นไป 

 

215 

164 

 

201.15 

175.38 

-2.283 0.022 

อายุกับพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย 

60-69 ป 

70 ปขึ้นไป 

 

215 

164 

 

192.37 

186.90 

-0.483 0.629 

อายุกับพฤติกรรมสุขภาพด านการจัดการ

ความเครียด 

60-69 ป 

70 ปขึ้นไป 

 

215 

164 

 

182.87 

198.07 

-1.262 0.207 

อายุกับพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนใน

ภาวะเจ็บปวย 

60-69 ป 

70 ปขึ้นไป 

 

 

215 

164 

 

 

187.10 

193.80 

-0.600 0.548 

อายุกับพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม 

60-69 ป 

70 ปขึ้นไป 

 

215 

164 

 

190.12 

189.84 

-0.025 0.980 

 

จากตาราง 3 พบวา ขอมูลสวนบุคคล (อายุ) ท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหาร 

แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 (P value = 0.022) 
 

ตาราง 4 การเปรยีบเทยีบความแตกตางของขอมูลสวนบุคคล (สถานภาพสมรส) กับพฤติกรรมสุขภาพ 

สถานภาพสมรส จํานวน 

(n = 379) 

Mean 

rank 

Z P Value 

สถานภาพกับพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทาน

อาหาร 

คู 

โสด/หมาย/หยา/แยก 

 

253 

126 

 

202.61 

164.69 

-3.195 0.001 

สถานภาพกับพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย 

คู 

โสด/หมาย/หยา/แยก 

 

253 

126 

 

200.13 

169.66 

-2.561 0.010 
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ตาราง 4 (ตอ) 

สถานภาพสมรส จํานวน 

(n = 379) 

Mean 

rank 

Z P Value 

สถานภาพกับพฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการ

ความเครียด 

คู 

โสด/หมาย/หยา/แยก 

 

253 

126 

 

196.61 

176.73 

-1.675 0.094 

สถานภาพกับพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนใน

ภาวะเจ็บปวย 

คู 

โสด/หมาย/หยา/แยก 

 

253 

126 

 

199.37 

171.18 

-2.403 0.016 

สถานภาพกับพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม 

คู 

โสด/หมาย/หยา/แยก 

 

253 

126 

 

202.30 

165.30 

-3.100 0.002 

 

จากตาราง 4 พบวา ขอมูลสวนบุคคล (สถานภาพสมรส) กับพฤติกรรมสุขภาพรายดาน พบวา ขอมูลสวน

บุคคล (สถานภาพสมรส) ท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมสุขภาพดานการการรับประทานอาหาร พฤติกรรมสุขภาพดาน

การออกกําลังกายพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏบัิติตนในภาวะเจ็บปวย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 (P Value = 0.001, 0.010, 0.0169 ตามลําดับ) 
 

ตาราง 5 การเปรยีบเทยีบความแตกตางของขอมูลสวนบุคคล (ระดับการศกึษา) กับพฤติกรรมสุขภาพ 

ระดับการศกึษา จํานวน  

(n = 379) 

Mean 

rank 

df P Value 

ระดับการศึกษากับพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทาน

อาหาร 

ตํ่ากวาประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

สูงกวาประถมศึกษา 

 

83 

230 

66 

 

157.38 

181.13 

261.95 

2 0.000 

ระดับการศึกษากับพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย 

ตํ่ากวาประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

สูงกวาประถมศึกษา 

 

83 

230 

66 

 

158.60 

188.58 

234.42 

2 0.000 
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ตาราง 5 (ตอ) 

ระดับการศกึษา จํานวน  

(n = 379) 

Mean 

rank 

df P Value 

ระดับการศึกษากับพฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการ

ความเครียด 

ตํ่ากวาประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

สูงกวาประถมศึกษา 

 

83 

230 

66 

 

168.98 

197.40 

191.47 

2 0.133 

ระดับการศึกษากับพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนใน

ภาวะเจ็บปวย 

ตํ่ากวาประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

สูงกวาประถมศึกษา 

 

83 

230 

66 

 

168.33 

197.40 

203.02 

2 0.109 

ระดับการศึกษากับพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม 

ตํ่ากวาประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

สูงกวาประถมศึกษา 

 

83 

230 

66 

 

151.48 

187.87 

245.89 

2 0.000 

 

จากตาราง 5 พบวา ขอมูลสวนบุคคล (ระดับการศึกษา) กับพฤติกรรมสุขภาพรายดาน พบวา ขอมูลสวน

บุคคล (ระดับการศึกษา) ท่ีแตกตางกันมพีฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหารและพฤติกรรมสุขภาพดานการ

ออกกําลังกายแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 (P Value = 0.000, 0.000 ตามลําดับ) 
 

ตาราง 6 การเปรยีบเทยีบความแตกตางของขอมูลสวนบุคคล (รายได) กับพฤติกรรมสุขภาพ 

รายได จํานวน 

(n = 379) 

Mean 

rank 

Z P 

Value 

รายไดกับพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหาร 

1-999 บาท 

1000 บาทขึ้นไป 

 

190 

189 

 

171.28 

208.82 

-3.357 0.001 

รายไดกับพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย 

1-999 บาท 

1000 บาทขึ้นไป 

 

190 

189 

 

194.72 

185.26 

-0.844 0.399 

รายไดกับพฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการความเครียด 

1-999 บาท 

1000 บาทขึ้นไป 

 

190 

189 

 

199.5 

180.35 

-1.722 0.085 
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ตาราง 6 (ตอ) 

รายได จํานวน 

(n = 379) 

Mean 

rank 

Z P 

Value 

รายไดกับพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะ

เจ็บปวย 

1-999 บาท 

1000 บาทขึ้นไป 

 

190 

189 

 

200.99 

178.96 

-1.993 0.051 

รายไดกับพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม 

1-999 บาท 

1000 บาทขึ้นไป 

 

190 

189 

 

192.75 

187.24 

-0.490 0.624 

 

 

จากตาราง 6 พบวา ขอมูลสวนบุคคล (รายได) กับพฤติกรรมสุขภาพรายดาน พบวา ขอมูลสวนบุคคล (รายได) 

แตกตางกันมีพฤติกรรมพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหารแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 (P Value = 0.001) 
 

ตาราง 7 การเปรยีบเทยีบความแตกตางของขอมูลสวนบุคคล (การมีโรคประจําตัว) กับพฤติกรรมสุขภาพ 

การมีโรคประจําตัว จํานวน  

(n = 379) 

Mean 

rank 

Z P 

Value 

การมีโรคประจําตัวกับพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทาน

อาหาร 

  ไมมโีรคประจําตัว 

มโีรคประจําตัว 

 

144 

235 

 

196.71 

185.89 

-0.940 0.347 

การมโีรคประจําตัวกับพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย 

ไมมโีรคประจําตัว 

มโีรคประจําตัว 

 

144 

235 

 

190.5 

189.64 

-0.082 0.935 

การมีโรคประจําตัวกับพฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการ

ความเครียด 

ไมมโีรคประจําตัว 

มโีรคประจําตัว 

 

144 

235 

 

180.30 

195.94 

-1.359 0.174 

การมีโรคประจําตัวกับพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะ

เจ็บปวย 

ไมมโีรคประจําตัว 

มโีรคประจําตัว 

 

144 

235 

 

177.90 

197.41 

-1.714 0.087 

การมโีรคประจําตัวกับพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม 

ไมมโีรคประจําตัว 

มโีรคประจําตัว 

 

144 

235 

 

184.32 

193.48 

-0.790 0.429 
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 จากตาราง 7 พบวา ขอมูลสวนบุคคล (การมีโรคประจําตัว) ท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมพฤติกรรมสุขภาพ 

ดานการรับประทานอาหาร พฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย พฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการความเครียด 

พฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตัวในภาวะเจ็บปวยไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P Value 
= 0.347, 0.935, 0.174, 0.087 ตามลําดับ) 
 

สรุปผลการศึกษา 

เพศ พบวา กลุมประชากรท่ีมีขอมูลสวนบุคคล (เพศ) ท่ีตางกันมีพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทาน

อาหารแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P Value = 0.001) ท้ังน้ี ผลการวิเคราะหพบวา ผูสูงอายุ

เพศชายมีพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหารดีกวาผูสูงอายุเพศหญิง เนื่องจากโดยธรรมชาติผูชายมักมี

รูปรางสูงใหญกวาผูหญิง และผูชายมักทํางานหนักมากกวาผูหญิง ซึ่งผูหญิงมักไดทํางานท่ีเบาหรือใชพลังงานนอย

กวา ผูหญิงจึงมีพฤติกรรมการบริโภคแตกตางจากเพศชาย เชน เพศชาย รับประทานหารอาหาร 3 มื้อ โดยไม

รับประทานจุบจบิ สวนเพศหญงิมักรับประทานจุบจิบ และบางคร้ัง รับประทานอาหารไมครบ 3 มื้อ ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของขวัญดาว กล่ันรัตน (2554) ไดศึกษาพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย 

พบวา ผูสูงอายุท่ีมีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกัน ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของวรรณวิมล เมฆวิมล 

(2555) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูสูงอายุ จังหวัดสมุทรสงคราม 

พบวาผูสูงอายุท่ีมเีพศแตกตางกันมพีฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหารไมแตกตางกัน  

อายุ พบวา กลุมประชากรท่ีมีขอมูลสวนบุคคล (อายุ) ท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมสุขภาสุขภาพดานการ

รับประทานอาหารแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P Value = 0.022)ผลการวิเคราะหพบวา

ผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60-69 ปมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารดีกวาผูสูงอายุท่ีมีอายุ 70 ปขึ้นไปเนื่องจากกลุมน้ีเปน

กลุมผูสูงอายุท่ีตองดูแลใสใจในเร่ืองของอาหารท่ี รับประทานเปนพิเศษ และตองเผชิญกับปญหาดานสุขภาพจากการ

เสื่อมโทรมของสุขภาพรางกาย ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหติสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุด

กัน้เร้ือรัง  ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของวรรณวิมล เมฆวิมล(2555) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารของผูสูงอายุ จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา ผูสูงอายุท่ีมอีายุแตกตางกันมพีฤติกรรมสุขภาพดานการ

รับประทานอาหารไมแตกตางกัน  

สถานภาพสมรส พบวา ขอมูลสวนบุคคล (สถานภาพสมรส) กับพฤติกรรมสุขภาพรายดาน พบวา ขอมูล

สวนบุคคล (สถานภาพสมรส) ท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมสุขภาพดานการการรับประทานอาหาร พฤติกรรมสุขภาพ

ดานการออกกําลังกายพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 (P Value = 0.001, 0.010, 0.0169 ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P Value = 

0.094) ผลการวเิคราะหพบวาผูท่ีมีสถานภาพสมรสคูมีพฤติกรรมสุขภาพดานการการรับประทานอาหาร พฤติกรรม

สุขภาพดานการออกกําลังกาย พฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวยดีกวาสถานภาพโสด หมาย หยา 

แยกท้ังน้ี อาจเนื่องจากสถานสมรสจะแสดงถึงลักษณะความสัมพันธท้ังทางดานสังคมและจิตใจระหวางบุคคลและ

การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากระบบครอบครัว การมีคูชีวิต จะมีความผูกพันตอกันอยางลึกซึ้งระหวางคูสมรส

กับคูสมรสเมื่อคูสมรสเจ็บปวยจะมีคนดูแลชวยเหลือเอาใจใสตอกัน ตางจากกลุมสถานภาพสมรสอื่นท่ีอยูอยางโดด

เดี่ยวท่ีตองชวยเหลอืตัวเองท้ังปกติและยามเจ็บปวย จงึทําใหผูท่ีมสีถานภาพโสด หมาย หยา แยกกัน ตองใสใจตนเอง

ใฝหาความรูท่ีถูกตองและพยายามดูแลตนเองเพื่อใหมีสุขภาพแข็งแรงเพราะไมมีผูดูแล หากเจ็บปวยจะเกิดปญหา 

อื่น ๆ ตามได เชน คาใชจายไมพอ ไมมีคนเฝายามเจ็บปวย จึงทําใหผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพสมรสตางกันมีพฤติกรรม
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สุขภาพท่ีแตกตางซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ขวัญดาว กล่ันรัตน (2554) ไดศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรม

สุขภาพของผูสูงอายุในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พบวา ผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มี

พฤติกรรมสุขภาพแตกตางกัน ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของเบญจมาศ นาควจิติร (2551) ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมท่ี

เกี่ยวของกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและความสุขของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดสํานัก

การแพทยกรุงเทพมหานคร พบวาผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองไม

แตกตาง  

ระดับการศึกษา พบวา กลุมประชากรท่ีมีขอมูลสวนบุคคล (ระดับการศึกษา) ท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรม

สุขภาพดานการรับประทานอาหารและพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถติิ ท่ีระดับ 0.05 (P Value = 0.000, 0.000 ตามลําดับ) โดยพบวา ผูสูงอายุท่ีมรีะดับการศึกษาสูงกวาประถมศึกษา

ขึ้นไปมพีฤติกรรมการดูแลสุขภาพดกีวาผูสูงอายุท่ีระดับการศึกษาประถมศึกษา ตํ่ากวาประถมศึกษา เพราะการศึกษา

เปนปจจัยหน่ึงท่ีมผีลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ ผูสูงอายุท่ีมรีะดับการศึกษาสูงมคีวามสามารถในการ

แสวงหาความรูและขาวสารตางๆจากแหลงท่ีเปนประโยชนและแหลงนันทนาการตางๆไดมากกวาผูท่ีมีการศึกษานอย

กวาโดยเฉพาะในเร่ืองการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายตลอดจนการทํากิจกรรมในกลุมของผูสูงอายุ

อยางสมํ่าเสมอ ผูสูงอายุท่ีมรีะดับการศึกษาสูงสามารถเขาใจการกระทําตางๆ ไดดีกวาและสามารถนําความรูท่ีไดรับ

ไปใชไดมากกวาผูสูงอายุกลาท่ีจะซักถามปญหาท่ีสงสัยหรือไมเขาใจมากกวา การศึกษาจึงมีสวนชวยใหบุคคลไดรับ

ทราบและเขาใจขอมูลความรูความเขาใจพฤติกรรมเสี่ยงท่ีมผีลตอสุขภาพชวยใหบุคคลมคีวามสามารถในการตัดสนิใจ

แกไขปญหาไดอยางถูกตองและม่ันใจซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของธราธร ดวงแกว และหิรัญญา เดชอุดม (2550) 

ไดศึกษาพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุ ตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม พบวา ระดับการศึกษาตางกัน มี

พฤติกรรมสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และขวัญดาว กล่ันรัตน (2554 ) ไดศึกษาปจจัย

เชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พบวา ผูสูงอายุท่ีมีระดับ

การศึกษาแตกตางกัน มพีฤติกรรมสุขภาพแตกตางกัน  

รายได พบวา กลุมประชากรท่ีมีขอมูลสวนบุคคล (รายได) แตกตางกันมีพฤติกรรมพฤติกรรมสุขภาพดาน

การรับประทานอาหารแตกตางกัน  อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 (P Value = 0.001) โดยพบวาผูสูงอายุท่ีมี

รายไดต้ังแต 1000 บาทขึ้นไปมพีฤติกรรมสุขภาพดานการรับปรทานอาหารดกีวาผูสูงอายุท่ีมรีายไดตํ่ากวา 1000 บาท

อาจเนื่องจากรายได เปนตัวบงช้ีถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงแหลงประโยชนของบุคคล ซึ่งเปน

ปจจัยพื้นฐานท่ีมอิีทธิพลและมคีวามสําคัญตอการดํารงชีพ เพื่อตอบสนองความตองการขัน้พื้นฐานและความสามารถ

ในการดูแลตนเอง ผูสูงอายุท่ีมีรายไดพอเพียง สามารถท่ีจะซื้ออาหารท่ีมีประโยชนในการดํารงสุขภาพทางกายให

แข็งแรง และตอบสนองความตองการดานการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย อาจกลาวไดวารายไดเปนปจจัยท่ีสําคัญใน

การดํารงชีวิตของคนในสังคมปจจุบันท่ีสนองความตองการดานตาง ๆ รายไดนับเปนปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ี

สําคัญตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ ในปจจุบันรายไดเปนสิ่งท่ีทําใหผูสูงอายุมีโอกาสท่ีจะไดรับการตอบสนองความ

ตองการในดานตาง ๆ รวมท้ังเปนแหลงปจจัยท่ีมีผลทําใหเกิดความผาสุกในครอบครัวสอดคลอง สอดคลองกับ

การศึกษาของเบญจมาศ นาควิจิตร (2551) ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ตนเองและความสุขของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร พบวา 

ผูสูงอายุท่ีมรีายไดแตกตางกันมพีฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแตกตางกัน 

การมีโรคประจําตัว พบวา ขอมูลสวนบุคคล(การมีโรคประจําตัว)ท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมพฤติกรรม

สุขภาพดานการรับประทานอาหาร พฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย พฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการ
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ความเครียด พฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตัวในภาวะเจ็บปวยไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 (P Value = 0.347, 0.935, 0.174, 0.087 ตามลําดับ) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ธราธร ดวงแกว และ

หรัิญญา เดชอุดม (2550) ไดศึกษาพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุ ตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมอืง จังหวัดนครปฐม พบวา 

ภาวการณมโีรคประจําตัวตางกัน มพีฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05   

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการนําวจัิยไปใช 

 1.1 ใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับผูบริหารโรงพยาบาลวังเหนือ เทศบาลตําบลวังเหนือในการกําหนด

นโยบายแนวทางปฏบัิติและแบบแผนการดําเนินงานสุขศึกษาใหแกผูสูงอายุ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ

ท่ีถูกตองและเหมาะสมตอไป 

 1.2 ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของกับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุใหสอดแทรกผลการวิจัยน้ี โดย

การใหพยาบาลทราบถงึภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนของตนเองเปนอยางไร เพื่อนํามาเปน

ขอมูลพื้นฐานในการวางแผนการพยาบาลตอไป     

2. ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

 2.1 ควรมกีารศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในดานอื่น ๆ ของผูสูงอายุใหครอบคลุมมากย่ิงขึ้น เชน การปองกัน

อุบัติเหตุการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกดิโรคตาง ๆ 

 2.2 ควรมกีารศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ 
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พฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของบุคลากรโรงพยาบาลเวียงปาเปา     

จังหวัดเชยีงราย 

Health behaviors and nutritional status of Wiangpapao Hospital Personel, 

Chiangrai Province 

นศิาชล ลิ้มวเิศษศลิป22

1* และ รุง วงศวัฒน2 

Nisachon Limwisetsin 1* and Rung Wongwat2 

บทคัดยอ 

งานวิจัยเชิงสํารวจคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของบุคลากร พฤติกรรมสุขภาพของ

บุคลากร และเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการของบุคลากรโรงพยาบาลเวียงปาเปา จังหวัด

เชียงราย จํานวน 213 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และไคสแควร 

ผลการศึกษาพบวา บุคลากรในโรงพยาบาลเวียงปาเปา โดยมีภาวะโภชนาการเกินเกณฑมาตรฐาน รอยละ 

45.1 การบริโภคอาหารอยูในระดับควรปรับปรุง รอยละ 71.8 มีการออกกําลัง รอยละ 55.9 มีอารมณอยูในระดับด ี

รอยละ 80.3 ดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล รอยละ 60.1 สวนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการ  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก เพศ (p-value < 0.001) อายุ (p-value = 0.004) โรคประจําตัว (p-value < 

0.001) การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (p-value = 0.024) และพฤติกรรมการสูบบุหร่ี (p-value = 0.049) 

ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคร้ังน้ี ใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับบุคลากรทางสุขภาพ เพื่อประกอบการกําหนด

แนวทางการแกไขปญหาพฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของบุคลากรไดถูกตองเหมาะสมตอไป  
 

คําสําคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ  ภาวะโภชนาการ 
 

Abstract  

he objectives of this descriptive research were to study nutritionalstatus and health behaviors of 

personnel and to study the factors affected with nutritionalstatus. The population were 213. The data were 

collected by using a questionnaire. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard 

deviation and Chi-square. 
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The results revealed that the nearly a half of population were over nutritional status (45.1%), food 

consumption in poor level (71.8%), exercise (55.9%), mental in good level (80.3%), alcohol drinking (60.1%). 

showed that the factors affected statistically significant with nutritional status at 0.05 level were sex  

(p-value < 0.001), age (p-value = 0.004), disease (p-value < 0.001), alcohol drinking (p-value = 0.024) and 

smoking (p-value = 0.049). 

 Information obtained from this study will provide basic information for health professionals to develop 

guidelines. The problem of personel health behaviors and nutritional status was most appropriate. 
 

Keywords: Health behavior, nutritional status 
.  

บทนํา 

การบริโภคอาหารท่ีไมถูกตองตามหลักโภชนาการและขาดการออกกําลังกายประจําวัน เปนปญหาท่ีสําคัญ

ของบุคลากรทางดานการแพทยและสาธารณสุข ทําใหเกิดผลตอสุขภาพในดานตาง ๆ ตามมา และเมื่อพิจารณา 

ถงึโรคท่ีเปนปญหาสุขภาพของคนไทยในอดตีและปจจุบันมีความแตกตางกันอยางชัดเจน โดยในอดีตสวนใหญจะเปน

ลักษณะของโรคติดตอตาง ๆ เชน โรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก แตในปจจุบันโรคเหลาน้ีมีแนวโนมลดลงโดยสวนใหญ

แลวเปนโรคไมติดตอ โรคท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ตลอดจนโรคเร้ือรังตาง ๆ (ฤทัยชนก กุลสืบ และวรัญญา เช้ือ

ทอง, 2550) 

จากการสํารวจของกระทรวงสาธารณสุข ในป พ.ศ. 2558 พบวาสาเหตุการตาย 5 ลําดับแรกท้ังประเทศ

ไทย ไดแก โรคหัวใจ อัตราตาย (55.8 ตอแสนประชากร) ความดันโลหิตสูง อัตราตาย (14.5 ตอแสนประชากร) ติด

เช้ือในกระแสเลือด อัตราตาย (12.11 ตอแสนประชากร) โรคเบาหวาน อัตราตาย (8.8 ตอแสนประชากร) และ

โรคมะเร็งตับ  อัตราตาย (8.62 ตอแสนประชากร) ซึ่ง 3 ใน 5 โรคดังกลาว ประกอบดวย โรคหัวใจ โรคความดัน

โลหิตสูง และโรคเบาหวานเปนโรคท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวาเกิดจากการดําเนินวิถีชีวิตท่ีไมถูกตองหรือมีพฤติกรรม

สุขภาพท่ีไมเหมาะสม โดยอยางย่ิงการขาดการออกกําลังกาย บริโภคอาหารไมถูกตอง (สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2558) 

จากผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลเวียงปาเปาประจําปงบประมาณ 2557 จํานวน 213 

ราย พบวา บุคลากรในโรงพยาบาลเวียงปาเปา มีภาวะนํ้าหนักเกิน คิดเปนรอยละ 15.38 นํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑหรือ

รูปรางผอม คดิเปนรอยละ 10.65 และโรคอวน คิดเปนรอยละ 18.34 นอกจากน้ันผูท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวน

เกิดภาวะแทรกซอนโรคตาง ๆ ไดแก โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง และกรดยูริกในเลือดสูง (กลุมงานอาชีว 

อนามัยและความปลอดภัย โรงพยาบาลเวยีงปาเปา, 2557) 

จากพฤติกรรมการการบริโภคอาหารท่ีไมถูกตองตามหลักโภชนาการและการออกกําลังกายท่ีไมสมํ่าเสมอ 

และผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลเวียงปาเปาในป 2557 ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรม

สุขภาพและภาวะโภชนาการของบุคลากรโรงพยาบาลเวยีงปาเปา จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาน้ีจะเปนขอมูลพื้นฐาน

ท่ีจะนําไปเปนแนวทางในการจัดกจิกรรมการสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลเวียงปาเปาใหมีประสิทธิภาพ 

อันจะสงผลใหบุคลากรในโรงพยาบาลเวียงปาเปา มีสุขภาพและคุณภาพท่ีดี เพื่อเปนแบบอยางในดานพฤติกรรม

สุขภาพท่ีดแีกประชาชนตอไป 
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วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของบุคลากรและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร โรงพยาบาลเวยีงปาเปา 

 2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการของบุคลากรโรงพยาบาลเวยีงปาเปา  

วธิกีารศกึษา 

กรอบแนวคดิการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคดิในการวจัิย 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนบุคลากรท่ีปฏบัิติงานในโรงพยาบาลเวยีงปาเปา จังหวัดเชียงราย ท่ียินดี

และใหความรวมมอืในการวจิัย โดยมกีลุมประชากรจํานวน 213 คน การศึกษาคร้ังน้ีศึกษากับประชากร 

เครื่องมือและอุปกรณทีใ่ชในการศกึษา  

เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวจิัยในคร้ังน้ี คอื แบบสอบถาม แบงออกเปน 7 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน 7 ขอ 

สวนท่ี 2 แบบบันทึกภาวะโภชนาการ จํานวน 1 ขอ  

สวนท่ี 3 แบบวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จํานวน 14 ขอ  

สวนท่ี 4 แบบวัดพฤติกรรมการออกกําลังกาย จํานวน 8 ขอ  

สวนท่ี 5 แบบวัดพฤติกรรมดานอารมณ จํานวน 10 ขอ  

สวนท่ี 6 แบบวัดพฤติกรรรมการดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมแีอลกอฮอล 10 ขอ  

สวนท่ี 7 แบบวัดพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 10 ขอ 

ขอมูลสวนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- รายได 

- ระดับการศึกษา 

- ลักษณะงาน 

- โรคประจําตัว 

พฤติกรรมสุขภาพ 

- พฤติกรรมการบริโภค 

- พฤติกรรมการออกกําลังกาย 

- พฤติกรรมดานอารมณ 

-พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมี

แอลกอฮอล 

-พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

ภาวะโภชนาการ 

-ภาวะโภชนาการตํ่ากวา

มาตรฐาน 

-ภาวะโภชนาการปกติ 

-ภาวะโภชนาการเกนิมาตรฐาน 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ผูศึกษานําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน พิจารณาความถูกตองเหมาะสมของภาษาและ

ความตรงของเนื้อหาและนําแบบสัมภาษณมาปรับปรุงคําถามใหถูกตองเหมาะสมตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ

หลังจากผูวิจัยนําแบบสอบถามท้ังหมดไปทดลองใช (Try out) กับกลุมบุคลากรสาธารณสุข ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับ

กลุมประชากรท่ีศึกษา จํานวน 30 คน ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง และ

วเิคราะหคาความเช่ือม่ันโดยใชสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธแอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha) ไดคาความเช่ือม่ันของ

แบบทดสอบเทากับ 0.820 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวจิัยคร้ังน้ีเปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยผูวจิัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง และ

ดําเนินการตามลําดับขัน้ตอนดังน้ี 

1. ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําหนังสือจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูอํานวยการ

โรงพยาบาลเวยีงปาเปา จังหวัดเชียงราย และผูวจิัยเขาพบผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย และ

แนะนําตัวตอกลุมประชากร เพื่อช้ีแจงรายละเอียดในการดําเนินการศึกษา ประสานงาน และแจงวันในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ขออนุญาต และขอความรวมมอืในการทําการศึกษา 

2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแนะนําตัวตอกลุมประชากร ช้ีแจงวัตถุประสงคประโยชนท่ีคาดวาจะ

ไดรับ หลังจากน้ันผูวจิัยช้ีแจงการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการ เพื่อใหกลุมตัวอยางทราบ

และตอบแบบสอบถามดวยตนเอง โดยผูท่ีศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  

3. ผูวจิัยนําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาตรวจสอบความถูกตอง ตรวจสอบความสมบูรณทุกฉบับทุกขอ 

บันทึกผลของขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรและนําขอมูลไปวเิคราะหในขัน้ตอนตอไป 

สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

 1. สถิติพรรณนา (Description statistic) ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เปนตน 

2. สถติิเชิงวเิคราะห (Analysis Statistic) โดยใชคาสถติิไคสแควร (Chi-Square) 
 

ผลการศึกษา 

1. ขอมูลสวนบุคคล 

 ขอมูลสวนบุคคล พบวาประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 71.4 โดยกลุมอายุท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 

31-40 ป รอยละ 37.1 มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด รอยละ 61.5 และเมื่อจําแนกตามรายไดพบวารายไดสูงกวา 

16,000 บาท มีมากท่ีสุด รอยละ 46.0 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด รอยละ 68.1 และมีลักษณะ

งานปฏบัิติงานเฉพาะเวรเชามากท่ีสุด รอยละ 38.5 สวนใหญเปนผูท่ีไมมโีรคประจําตัว รอยละ 78.4 และเปนผูท่ีมีโรค

ประจําตัว ไดแก โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ โรคความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะอาหาร โรคไทรอยด โรคปวดหลังและ

โรค SLE รอยละ 21.6 
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2. ภาวะโภชนาการของบุคลากร 
 

ตาราง 1 จํานวนและรอยละจําแนกตามภาวะโภชนาการ 

ภาวะโภชนาการ จํานวน (N = 123 คน) รอยละ 

นํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑ 21 9.9 

นํ้าหนักปกติ 96 45.1 

ภาวะโภชนาการเกนิ 96 45.1 

รวม 213 100.0 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา ประชากรโดยรวมมีภาวะโภชนาการปกติและภาวะโภชนาการเกินเกณฑมาตรฐาน 

จํานวน 96 คน รอยละ 45.1 รองลงมาคอื ภาวะโภชนาการนํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน จํานวน 21 คน รอยละ 9.9 
 

3. พฤติกรรมสุขภาพ 

พฤติกรรมสุขภาพ ไดแก พฤติกรรมการบริโภคอาหารในภาพรวมอยูในระดับพอใช มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.1620 

มพีฤติกรรมการออกกําลังกาย รอยละ 55.9 มพีฤติกรรมดานอารมณเกี่ยวกับการผอนคลายความเครียดในภาพรวม

อยูในระดับพอใช มคีาเฉลี่ยเทากับ 1.82 พฤติกรรรมการดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมแีอลกอฮอล รอยละ 60.1 และไมมพีฤติกรรม

การสูบบุหร่ี รอยละ 87.3 

4. ความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคลและภาวะโภชนาการของบุคลากรโรงพยาบาลเวียงปาเปา 

จังหวัดเชยีงราย 
 

ตาราง 2 แสดงความสัมพนัธระหวางขอมูลสวนบุคคลกับภาวะโภชนาการ 

ขอมูลสวนบุคคล 
ภาวะโภชนาการ 

Chi-square df p-value 

เพศ 17.647 2 .000** 

อายุ 19.245 6 .004** 

สถานภาพสมรส 5.651 4 .227 

รายได 4.956 6 .549 

ระดับการศึกษา 6.096 6 .413 

ลักษณะงาน 3.537 4 .472 

โรคประจําตัว 45.801 14 .000** 

หมายเหตุ: **มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 
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  จากตารางท่ี 2 พบวา ขอมูลท่ัวไปท่ีมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการของบุคลากรโรงพยาบาลเวียงปาเปา 

จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ไดแก เพศ (p-value < 0.001) อายุ(p-value = 0.004) โรค

ประจําตัว (p-value < 0.001) และขอมูลสวนบุคคลท่ีไมมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการ ไดแก สถานภาพสมรส 

(p-value = 0.227) รายได (p-value = 0.227) ระดับการศึกษา (p-value = 0.413) ลักษณะงาน (p-value = 0.472) 

5. ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของบุคลากรโรงพยาบาลเวยีงปาเปา 

จังหวัดเชยีงราย 
 

ตาราง 3 แสดงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพกับภาวะโภชนาการ 

พฤติกรรมสุขภาพ 
ภาวะโภชนาการ 

Chi-square df p-value 

การบริโภคอาหาร .245 2 .885 

การออกกําลังกาย 2.372 2 .305 

อารมณ 1.346 4 .853 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 7.456 2 .024* 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 6.023 2 .049* 

หมายเหตุ: *มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

ไดแก การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (p-value = 0.024) และพฤติกรรมการสูบบุหร่ี (p-value = 0.049) สวน

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร (p-value = 0.885) พฤติกรรมการออกกําลังกาย (p-value = 0.305) พฤติกรรม

ทางดานอารมณ (p-value = 0.853) ไมมคีวามสัมพันธกับภาวะโภชนาการ 
 

สรุปผลการศึกษา 

ในการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของบุคลากรโรงพยาบาลเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

พบวา ประชากรโดยรวมมีภาวะโภชนาการปกติและภาวะโภชนาการเกินเกณฑมาตรฐาน รอยละ 45.1 รองลงมาคือ

ภาวะโภชนาการนํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน รอยละ 9.9 มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารในภาพรวมอยูในระดับ

พอใช มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.1620 มีพฤติกรรมการออกกําลังกาย รอยละ 55.9 มีพฤติกรรมดานอารมณเกี่ยวกับการ

ผอนคลายความเครียดในภาพรวมอยูในระดับพอใช มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.82 พฤติกรรรมการดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมี

แอลกอฮอล รอยละ 60.1 และไมมพีฤติกรรมการสูบบุหร่ี รอยละ 87.3 

ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ โรคประจําตัว มีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการของบุคลากร

โรงพยาบาลเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และขอมูลสวนบุคคล ไดแก 

สถานภาพสมรถ รายได ระดับการศึกษา ลักษณะงาน ไมมคีวามสัมพันธกับภาวะโภชนาการอยางมนัียสําคัญทางสถติิ 

 เพศ ผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับภาวะโภชนาการของบุคลากรในโรงพยาบาลเวียงปาเปา

พบวา เพศมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการของบุคลากรในโรงพยาบาลเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับนงลักษณ สุขเอี่ยมและวาสนา ชุหา (2554) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมี
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ความสัมพันธตอภาวะโภชนาการเกนิ ของตํารวจภูธรเมอืงชลบุรี พบวา เพศมคีวามสัมพันธกับภาวะโภชนาการอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากเพศหญิงและเพศชายเมื่อมีอายุมากขึ้นมักมีโอกาสนํ้าหนักเพิ่มขึ้นได เนื่องจากมีการ

เปลี่ยนแปลงทางชีวภาพในทิศทางท่ีเสื่อมลง ความสามารถในการทํากิจกรรมตาง ๆ ก็ลดลง เมื่อการบริโภคอาหาร

ของรางกายยังคงเปนปกติเหมือนเดิม เทาเดิม หรือมากกวา จึงเกิดการสะสมของพลังงานและสารอาหารท่ีเปน

สวนเกนิไว ประกอบกับรางกายมกีารหล่ังฮอรโมนลดลงท้ังเพศหญงิและเพศชาย มผีลทําใหเกนิการยับย้ังศูนยควบคุม

อุณหภูมขิองรางกายในตอมใตสมอง อุณหภูมริางกายจงึลดลง สงผลใหอัตราการเผาผลาญในเซลลลดลง   

 อายุ ผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับภาวะโภชนาการของบุคลากรในโรงพยาบาลเวียงปาเปา

พบวา อายุมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการของบุคลากรในโรงพยาบาลเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับนงลักษณ สุขเอี่ยมและวาสนา ชุหา (2554) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธตอภาวะโภชนาการเกนิ ของตํารวจภูธรเมืองชลบุรี พบวา อายุมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการอยาง

มนัียสําคัญทางสถติิ เนื่องจากเพศหญงิและเพศชายเมื่อมอีายุมากขึ้นมักมโีอกาสนํ้าหนักเพิ่มขึ้นได เนื่องจากบุคลากร

ท่ีมอีายุมากขึ้นมักโอกาสนํ้าหนักเพิ่มขึ้นได เนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพในทิศทางท่ีเสื่อมลง การทํางานของ

เซลลและอวัยวะเสื่อมลง ความสามารถในการทํากจิกรรมตาง ๆ ก็ลดลง เมื่อการบริโภคอาหารของรางกายยังคงเปน

ปกติเหมือนเดิม เทาเดิม หรือมากกวา จึงเกิดการสะสมของพลังงานและสารอาหารท่ีเปนสวนเกินไว ประกอบกับ

รางกายมีการหล่ังฮอรโมนลดลง มีผลทําใหเกินการยับย้ังศูนยควบคุมอุณหภูมิของรางกายในตอมใตสมอง อุณหภูมิ

รางกายจงึลดลง สงผลใหอัตราการเผาผลาญในเซลลลดลง ดัง้น้ันจงึทําใหมนํ้ีาหนักเพิ่มขึ้นตามอายุท่ีมากขึ้น 

โรคประจําตัว ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางโรคประจําตัวกับภาวะโภชนาการของบุคลากร 

ในโรงพยาบาลเวยีงปาเปาพบวา โรคประจําตัวมคีวามสัมพันธกับภาวะโภชนาการของบุคลากรในโรงพยาบาลเวียงปา

เปาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากการวิเคราะหขอมูลพบวาบุคลากรโรงพยาบาลเวียงปาเปา จังหวัด

เชียงราย ผูท่ีมีโรคประจําตัวซึ่งไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคภูมิแพ และโรคปวดหลัง จะมีภาวะ

โภชนาการเกนิเกณฑเปนสวนใหญ จงึทําใหโรคประจําตัวมคีวามสัมพันธกับภาวะโภชนากร 

ความสัมพันธระหวางพฤตกิรรมสุขภาพกับภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานของบุคลากรโรงพยาบาล

เวยีงปาเปา จังหวัดเชยีงราย 

 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลกับภาวะโภชนาการของบุคลากรในโรงพยาบาลเวยีงปาเปา พบวา การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

มคีวามสัมพันธกับภาวะโภชนาการของบุคลากรในโรงพยาบาลเวยีงปาเปา จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับสุภัค เพ็ชรนิล (2550) ท่ีศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของคนวัยทํางาน 

ตําบลเชิงกลัด อําเภอบางระจัน จังหวัดสงิหบุรี พบวา พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมคีวามสัมพันธกับภาวะ

โภชนาการอยางมนัียสําคัญทางสถติิ พบวา คนท่ีดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมแีอลกอฮอลมอัีตราความเสี่ยงตอการเปนโรคอวนสูง 

เนื่องจากผูท่ีดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเปนระยะเวลาตอเนื่องจะทําใหการรับรสผิดปกติ จึงทําใหผูท่ีดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลมักจะชอบรับประทานอาหารรสจัด เชน หวานจัด เค็มจัด เปร้ียวจัด เผ็ดจัด เปนตน และเมื่อดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลจะตองมีอาหารหรือกับแกลมทําใหรับประทานกับแกลมในปริมาณท่ีมากโดยไมรูตัว ซึ่งสงผลใหผูท่ีดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลน้ันมภีาวะโภชนาการเกนิ 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสูบบุหร่ีกับภาวะโภชนาการ

ของบุคลากรในโรงพยาบาลเวียงปาเปา พบวา การสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการของบุคลากรใน
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โรงพยาบาลเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับนงลักษณ สุขเอ่ียม 

และวาสนา ชุหา (2554) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอภาวะโภชนาการเกิน ของตํารวจภูธรเมืองชลบุรี พบวา

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีมคีวามสัมพันธกับภาวะโภชนาการเกนิอยางมนัียสําคัญทางสถิติ เนื่องจากบุคลากรสวนใหญท่ี

สูบบุหร่ี จะสูบบุหร่ีเมื่อมกีารดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมแีอลกอฮอลรวมดวย ซึ่งการดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลมีความเสี่ยงตอ

โรคอวนสูง และดื่มระยะเวลาตอเนื่องจะทําใหการรับรสผิดปกติไป ทําใหรับประทานอาหารรสหวาน มัน เค็ม เปร้ียว 

เผ็ดจัด และมกีารกนิกับแกลมในปริมาณท่ีมาก จงึทําใหบุคลากรท่ีสูบบุหร่ีน้ันมภีาวะโภชนาการเกนิ 
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แบบสอบถาม และเปนกําลังใจในการศึกษาจนการศึกษาคนควาดวยตนเองเสร็จสมบูรณ  
 

เอกสารอางองิ 

กลุมงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรงพยาบาลเวียงปาเปา. (2557). ขอมูลการตรวจสุขภาพประจําป 2557

โรงพยาบาลเวียงปาเปา. เชียงราย: โรงพยาบาลเวยีงปาเปา. 

นงลักษณ สุขเอ่ียม และวาสนา ชูหา. (2554). ปจจัยที่มีความสัมพันธตอภาวะโภชนาการเกิน ของตํารวจภูธร 

เมอืงชลบุร.ี ชลบุรี: ศูนยกรมอนามัยท่ี 3. 

ฤทัยชนก กุลสบื และวรัญญา เช้ือทอง. (2550). พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนใน 

ตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุร.ี งานวจิัย วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน),  

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 

สุภัค เพ็ชรนิล. (2550). พฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของคนวัยทาํงาน ตําบลเชงิกลัด  

อําเภอบางระจัน จังหวดัสงิหบุร.ี วทิยานิพนธ ส.ม., มหาวทิยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม. 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองสถติิสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. (2558). สถติิสาธารณสุข  

 พ.ศ. 2558. กรุงเทพมหานคร: สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข.  
  



232 

 

- Proceedings - 

 

ลักษณะพฤติกรรมเส่ียงของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ในพื้นท่ีอําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา 

The risk behaviors characteristic of stroke patients in Dok Kham Tai district, 

Phayao province 

ปตพิร พมิพหอม23

1* และ สัณหวัช ไชยวงศ2 

Pitiporn Phimhom1* and Sanhawat Chaiwong2 

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรมเสี่ยงดานบุคคล และสิ่งแวดลอมของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

ประชากรคือผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคหลอดเลือดสมอง ในเขตอําเภอดอกคําใตจํานวน 12 ตําบลท่ีขึ้น

ทะเบียนผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาลดอกคําใต ในระหวางป พ.ศ. 2556-2558 จํานวน 65 คน เคร่ืองมอืท่ีใช

ในการศึกษาเปนแบบสอบถามท่ีใชเก็บขอมูลผูปวยระหวางเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2559 โดยใชสถิติพรรณนา 

(Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา  

กลุมประชากรสวนใหญเปนเพศหญงิ รอยละ 52.31 อายุ 65 ปขึ้นไป รอยละ 53.85 ขอมูลดานสุขภาพมโีรคประจําตัว

รอยละ 73.85 โดยเปนโรคความดันโลหติสูง รอยละ 77.08 บุคคลในครอบครัวมโีรคประจําตัว รอยละ 41.54 โดยเปน 

โรคเบาหวาน รอยละ 55.56 ขอมูลดานกายภาพ ระยะทางจากท่ีพักถึงโรงพยาบาลมากกวา 5 กิโลเมตร รอยละ 

90.77 เดนิทางมาโรงพยาบาลโดยรถยนตสวนตัว รอยละ 58.46 มคีวามสะดวกในการเดนิทางมาโรงพยาบาล รอยละ 

90.77 ขอมูลดานพฤติกรรมเสี่ยง เมื่อจําแนกรายดานพบวา พฤติกรรมเสี่ยงสูงสุดคือ ดานการออกกําลังกาย 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.62 พบวา ออกกําลังกาย แตละคร้ังใชเวลานอยกวา 20-30 นาที มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 ซึ่งมี

พฤติกรรมเสี่ยงอยูในระดับสูง และออกกําลังกายนอยกวาสัปดาหละ 3 คร้ัง เชน เดิน วิ่ง เตนแอโรบิก ปนจักรยาน  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 ซึ่งมีพฤติกรรมเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง พฤติกรรมเสี่ยงดานการเผชิญความเครียดพบวา 

กลุมประชากรมพีฤติกรรมเสี่ยงสูงสุด 3 อันดับ ดังน้ี รูสึกหงุดหงิด รําคาญใจ อารมณไมดี วุนวายใจ ไมอยากพบปะ

ผูคน คาเฉลี่ยเทากับ 2.91 รองลงมา คอื เผชิญกับเหตุการณท่ีกอใหเกดิความเครียดในชีวิตประจําวัน คาเฉลี่ยเทากับ 

2.89 และนอนไมหลับกังวลใจคาเฉลี่ยเทากับ 2.71  
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Abstract  

The objective was to study the risk behaviors characteristic of host and environment in stroke patients 

who was registration in Dok Kham Tai hospital between 2013–2015, and lived in 12 sub district in Dok Kham Tai 

hospital Phayao province. The 65 patients were collected the data from February to March, 2016 by 

questionnaire using. The descriptive statistics was used in terms of frequency, percentage, means and standard 

deviation. The majors of respondents was female (52.31%), age more than 65 years old (53.85%), congenital 

disease (73.85%) including hypertension disease (77.08%), congenital disease in their family (41.54%) including 

diabetes mellitus(55.56%), the distance from their home to hospital more than 5 kms. (90.77%), private car 

traveling (58.46%), convenient traveling (90.77). The exercise factor, the most major risks was exercise less 

than 20–30 minutes (mean = 3.71) and less than 3 times per week (mean = 3.54). The serious factor, the most 

major risks was Feeling irritable, annoyance, moody, upheavals, do not want to meet people (mean = 2.91), 

faced with events that cause stress (mean = 2.89), and Insomnia, nervousness (mean = 2.71) 
 

Keywords: Risk behaviors, Stroke disease patient, Phayao province 
 

บทนํา 

โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease, stroke) หรือโรคอัมพฤกษอัมพาตเปนโรคทางระบบ

ประสาทท่ีพบบอยและเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของโลกและประเทศองคการอัมพาตโลก (World Stroke 

Organization, 2010) รายงานสาเหตุการตายจากโรคหลอดเลือดสมองเปนอันดับ 2 ของประชากรอายุมากกวา 60 ป

ท่ัวโลกและเปนสาเหตุการตายเปนอันดับ 5 ของประชากรอายุมากกวา 15-59 ป และในแตละปมีคนท่ัวโลกเสียชีวิต

จากโรคหลอดเลอืดสมองประมาณ 6 ลานคน ซึ่งมากกวาคนท่ัวโลกท่ีเสยีชีวติดวยโรคเอดส วัณโรค และโรคมาลาเรีย

รวมกันท้ังน้ีองคการอัมพาตโลกคาดการณวาในป พ.ศ. 2558 คนท่ัวโลกจะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองถึง 6.5 

ลานคน จํานวนผูปวยและเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเนื่องจากประชากรท้ังโลกเขาสูภาวะ

ผูสูงอายุมากขึ้นและ สวนใหญจะอยูในประเทศกําลังพัฒนาไดมีการประมาณวาผูปวยท่ีเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือด

สมองจะเพิ่มเปน 2 เทาเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2535 และ 2563 รายงานสถิติสาธารณสุขในรอบ 10 ปท่ีผานมา 

(พ.ศ. 2544-2553) พบวาอัตราตายดวยโรคหลอดเลือดสมองตอประชากรแสนคนในป พ.ศ. 2544 คือ 18.2 ตอมามี

แนวโนมเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ จนกระท่ังป พ.ศ. 2553 เปน 27.5 นอกจากน้ีขอมูลจากสํานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหวาง

ประเทศไดรายงาน 10 ลําดับแรกของการตายในประชากรไทยป พ.ศ. 2547 พบวาการตายในประชากรเพศชายดวย

โรคหลอดเลือดสมองพบอยูในลําดับ 3 และในประชากรเพศหญิงพบอยูในลําดับ 1 สวนในป พ.ศ. 2552 พบวา การ

ตายดวยโรคหลอดเลอืดสมองนําขึ้นมาอยูในลําดับ 1 ท้ังในประชากรเพศชายและเพศหญงิ 

สถานการณโรคหลอดเลอืดสมองในประเทศไทยจากรายงานสถิติสาธารณสุขในรอบ 10 ป ท่ีผานมา  (พ.ศ. 

2546-2555) ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตรสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุขพบวา อัตราตายดวยโรคหลอดเลอืด

สมองตอประชากร 100,000 คนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ โดยเมื่อพิจารณาแยกในปพบวา อัตราตายเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่องต้ังแตป 2551 จาก 20.8 เปน 31.7 ในป 2555 ในประเทศไทยโรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุสําคัญของการ

สูญเสียอันดับ 3 ในผูชายรองจากอุบัติเหตุจราจรและการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และอันดับ 2   ในผูหญิงรอง

จากโรคเบาหวาน (สํานักโรคไมติดตอกรมควบคุมโรค, 2555) 
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ปจจัยเสี่ยง 

1) การรับประทานอาหาร 

2) การดื่มแอลกอฮอล 

3) การสูบบุหร่ี 

4) การออกกาลังกาย 

5) การเผชิญสภาวะเครียด 

โรงพยาบาลดอกคําใตเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียงมผีูปวยโรคหลอดเลอืดสมองตีบและอุดตัน ท่ีมา

รักษาท่ีโรงพยาบาลดอกคําใตป 2556 จํานวน 44 รายป 2557 จํานวน 50 รายป 2558 จํานวน 79 รายจะเห็นวาพบ

คอนขางมากในแตละปและมจีํานวนท่ีเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ (งานศูนยขอมูลกลุมงานยุทธศาสตรและสารสนเทศโรงพยาบาล

ดอกคําใต จังหวัดพะเยา, 2558) ซึ่งการปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันน้ัน  หลังความเจ็บปวย (Post 

Stroke) แลวผูปวยจะยังมีความพิการหลงเหลืออยูมีคุณภาพชีวิตท่ีลดลงมาก ผูศึกษาในฐานะเปนผูท่ีปฏิบัติงานดาน

สาธารณสุข ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาเร่ืองโรคหลอดเลอืดสมองดังกลาว แตยังไมมกีารศึกษาขอมูลโรคหลอด

เลือดสมองและขาดการวางแผนแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาปจจัยเสี่ยง

ของกลุมผูปวยโรคหลอดเลอืดสมอง เพื่อชวยในการติดตามและชวยเหลอืผูปวย สามารถลดความสูญเสยีจากโรคและ

สามารถวางแผนการรักษาพยาบาล รวมท้ังสงเสริมสุขภาพผูปวยโรคหลอดเลอืดสมองไดอยางตอเนื่อง 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

 รูปแบบการศกึษา 

 เปนการศึกษาเชิงพรรณนา 

กรอบแนวคดิการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวจัิย 

 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา เปนประชากรท่ีมีคุณสมบัติเปนผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคหลอดเลือด

สมอง (stroke) และขึ้นทะเบียนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลดอกคําใตซึ่งอาศัยอยูในพื้นท่ีของอําเภอ

ดอกคําใตจังหวัดพะเยาต้ังแตป พ.ศ. 2556–2558 ครอบคลุมประชากรในพื้นท่ี 12 ตําบล 125 หมูบาน 22,231 

ครัวเรือน มผีูปวยรวมท้ังสิ้น 65 ราย 

 

ขอมูลทั่วไป 

- อายุ 

- เพศ 

- โรคประจําตัว 

- ดัชนีมวลกาย 

การเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง (stroke) 
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 เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการศกึษา 

แบบสอบถาม แบงออกเปน ม ี3 สวนดังน้ี 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและสภาพเศรษฐกิจ 

ซึ่งเปนคําถามมลัีกษณะเปนแบบสํารวจรายการ (check list) และเติมขอความ จํานวน 5 ขอ 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานสุขภาพ เปนคําถามมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (check list) 

และเติมขอความจํานวน 13 ขอแบงเปน ปจจัยดานสุขภาพจํานวน 5 ขอและปจจัยดานพฤติกรรมสุขภาพจํานวน 8 ขอ  

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานกายภาพ เปนคําถามมลัีกษณะเปนแบบสํารวจรายการ (check list) 

และเติมขอความจํานวน 3 ขอ  

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ผูศึกษานําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน พิจารณาความถูกตองเหมาะสมของภาษาและ

ความตรงของเนื้อหาและนําแบบสัมภาษณมาปรับปรุงคําถามใหถูกตองเหมาะสมตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ

หลังจากน้ันนําไปทดลองใชกับกลุมผูปวยโรคหลอดเลอืดสมอง ในพื้นท่ีโรงพยาบาลใกลเคยีง จํานวน 30 คนซึ่งมคีวาม

คลายคลงึกับกลุมประชากรจริงท่ีจะทําการศึกษา จากน้ันนําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ

โดยหาหาความเช่ือมัน (Reliability) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.854 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีผู ศึกษาทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยทําหนังสือผานบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยพะเยาถึงสํานักงานสาธารณสุขอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษาผู

ศึกษาสํารวจขอมูลเกี่ยวกับกลุมผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลดอกคําใต โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง

ออกเก็บขอมูลภาคสนามพบปะกลุมประชากรแนะนําตนเองพรอมท้ังอธิบาย 
 

ตาราง 1 เกณฑการประเมินพฤตกิรรมเสี่ยง 

ชวงคะแนนเฉลี่ย  ระดับพฤติกรรมเสี่ยง 

1.00–2.33  ตํ่า 

2.34–3.67  ปานกลาง 

3.68–5.00  สูง 
 

 สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจก

แจงความถี่รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการศึกษา 

1. ขอมูลสวนบุคคล 

 จากตาราง 1 แสดงขอมูลสวนบุคคล พบวา ประชากรสวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 52.31 อายุ 65 

ปขึ้นไป รอยละ 53.85 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 56.92 อาชีพ พบวา ไมไดประกอบอาชีพ รอยละ 

41.54 รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน พบวา มีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท รอยละ 

50.77 ตําบลท่ีอยูอาศัย พบวา ประชากรอาศัยมากท่ีสุด คอื ตําบลดอนศรีชุมและตําบลบานถ้ํา รอยละ 18.46 เทากัน   
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ตาราง 2 จํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (N = 65 คน) รอยละ 

เพศ   

ชาย 31 47.69 

หญงิ 34 52.31 

อายุ   

35-50 ป 9 13.85 

51-65 ป 21 32.31 

มากกวา 65 ปขึ้นไป 35 53.85 

ระดับการศกึษา   

ไมไดศึกษา 26 40.00 

ประถมศึกษา 37 56.92 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 1 1.54 

ปริญญาตรี 1 1.54 

อาชพี   

ไมไดประกอบอาชีพ 27 41.54 

เกษตรกร 17 26.15 

รับจาง 12 18.46 

แมบาน 6 9.23 

รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดอืน   

นอยกวา 5,000 บาท 33 50.77 

5,000-10,000 บาท 12 18.46 

10,001-15,000 บาท 20 30.77 

ตําบลที่อยูอาศัย   

ดอนศรีชุม 12 18.46 

บานถ้ํา 12 18.46 

หวยลาน 9 13.85 

บานปน 9 13.85 

สันโคง 6 9.23 

บุญเกดิ 6 9.23 
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2. ขอมูลดานสุขภาพ 

จากตาราง 2 แสดงขอมูลดานสุขภาพ พบวา นํ้าหนักกลุมประชากรนํ้าหนัก 50-55.9 กิโลกรัม รอยละ 

36.92 สวนสูงพบวา มีสวนสูง 150.1-160.2 เซนติเมตร คิดเปนรอยละ 46.15 มีดัชนีมวลกาย (BMI) ท่ีปกติ (BMI = 

18.50-22.99) รอยละ 52.31 มรีอบเอว 75-85 เซนติเมตร รอยละ 41.54 ประชากร รอยละ 73.85  มีโรคประจําตัว 

โดยแยกเปนโรคความดันโลหติสูง รอยละ 77.08 รองลงมาภาวะไขมันในเลอืดสูง รอยละ 54.17  โรคเบาหวาน 37.50 

และโรคหัวใจ 10.42 สวนโรคประจําตัวของบุคคลในครอบครัวมี รอยละ 41.54 โดยแยกเปน โรคเบาหวาน 55.56 

รองลงมาโรคความดันโลหติสูง รอยละ 51.85 ภาวะไขมันในเลอืดสูงและโรคหัวใจ รอยละ 3.07 เทากัน  
 

ตาราง 3 จํานวนและรอยละขอมูลดานสุขภาพ 

ขอมูลดานสุขภาพ จํานวน (N = 65 คน) รอยละ 

น้ําหนัก   

นอยกวา 50 กก. 19 29.23 

50-55.9 กก. 24 36.92 

มากกวาหรือเทากับ 56 กก. 22 33.85 

สวนสูง   

นอยกวาหรือเทากับ 150 ซม. 23 35.38 

150.1-160 ซม. 30 46.15 

มากกวา 160 ซม. 12 18.46 

ดัชนมีวลกาย (BMI)   

นํ้าหนักนอย (BMI < 18.5) 9 13.85 

นํ้าหนักปกติ (BMI = 18.5-22.99) 34 52.31 

นํ้าหนักเกนิ (BMI = 23-24.99) 11 16.92 

อวนระดับ 1 (BMI = 25-29.99) 7 10.77 

อวนระดับ 2 (BMI > = 30) 4 6.15 

รอบเอว   

นอยกวา 75 ซม. 23 35.38 

75-85 ซม. 27 41.54 

มากกวา 85 ซม. 15 23.08 

โรคประจําตัว   

ไมมี 17 26.15 

ม ี 48 73.85 

ตอบไดมากกวา 1 ขอ (n = 48)   

โรคความดันโลหติสูง 37 77.08 

โรคหัวใจ 5 10.42 

โรคเบาหวาน 18 37.50 

ภาวะไขมันในเลอืดสูง 26 54.17 
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ตาราง 3 (ตอ)  

ขอมูลดานสุขภาพ จํานวน (N = 65 คน) รอยละ 

โรคประจําตัวของบุคคลในครอบครัว   

โรคความดันโลหติสูง 14 51.85 

โรคหัวใจ 1 3.70 

โรคเบาหวาน 15 55.56 

ภาวะไขมันในเลอืดสูง 1 3.70 
  

3. พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพในดานการออกกําลังกาย 

 พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพในดานการออกกําลังกายพบวา ประชากรมีระดับพฤติกรรมเสี่ยงเสี่ยงสูงสุด 

ไดแก ออกกําลังกายแตละคร้ังใชเวลานอยกวา 20-30 นาที มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.71 ซึ่งมพีฤติกรรมเสี่ยงอยูในระดับสูง   

และออกกําลังกายนอยกวาสัปดาหละ 3 คร้ัง เชน เดิน วิ่ง เตนแอโรบิก ปนจักรยานมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 ซึ่งมี

พฤติกรรมเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง ดังตารางท่ี 3 
 

ตาราง 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย           

จําแนกรายขอ 

พฤติกรรมเสี่ยงดานการออกกําลังกาย Mean S.D. ระดับ 

1. ออกกําลังกายนอยกวาสัปดาหละ 3 คร้ัง เชน เดนิ วิ่ง เตนแอโรบิก   

   ปนจักรยาน 
3.54 1.62 ปานกลาง 

2. ออกกําลังกายแตละคร้ังใชเวลานอยกวา 20-30 นาที 3.71 1.56 สูง 

รวม 3.62 1.57 สูง 

 

4. พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพในดานการเผชญิความเครยีด 

พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพในดานการเผชิญความเครียดจําแนกรายขอ พบวา กลุมประชากรมีพฤติกรรม

เสี่ยงสูงสุด 3 อันดับ ดังน้ี รูสึกหงุดหงิด รําคาญใจ อารมณไมดี วุนวายใจ ไมอยากพบปะผูคน คาเฉลี่ยเทากับ 2.91

รองลงมา คือ เผชิญกับเหตุการณท่ีกอใหเกิดความเครียดในชีวิตประจําวัน คาเฉลี่ยเทากับ 2.89 และนอนไมหลับ

กังวลใจคาเฉลี่ยเทากับ 2.71 ดังตารางท่ี 4 
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ตาราง 5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับพฤตกิรรมสุขภาพดานการเผชญิ

ความเครยีดจําแนกรายขอ 

พฤติกรรมเสี่ยงดานการเผชญิความเครยีด Mean S.D. ระดับ 

1. รูสกึหงุดหงดิ รําคาญใจ อารมณไมด ีวุนวายใจ ไมอยากพบปะผูคน 2.91 1.22 ปานกลาง 

2. เผชิญกับเหตุการณท่ีกอใหเกดิความเครียดในชีวติประจําวัน 2.89 1.16 ปานกลาง 

3. นอนไมหลับกังวลใจ 2.71 1.45 ปานกลาง 

4. เบ่ือหนายไมอยากทําอะไร 2.65 1.42 ปานกลาง 

5. รูสกึหมดหวังในชีวติ 2.55 1.53 ตํ่า 

6. ปวดหัวขางเดยีวหรือปวดบริเวณขมับท้ังสองขาง 2.29 1.32 ตํ่า 

รวม 2.67 1.10 ปานกลาง 

 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาปจจัยเสี่ยงดานบุคคล ตัวกอโรคและสิ่งแวดลอมของการเกิดโรคโรคหลอดเลือดสมองในพื้นท่ี

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยเสี่ยงดานบุคคล ตัวกอโรคและสิ่งแวดลอมของการเกิด

โรคโรคหลอดเลอืดสมองกลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาคอืผูปวยท่ีไดรับการวนิิจฉัยวาเปนโรคหลอดเลอืดสมอง ท่ีเขา

รับการรักษาในโรงพยาบาลดอกคําใต ในระหวางป พ.ศ. 2556-2558 จํานวน 65 คนผลการศึกษาพบวากลุม

ประชากรสวนใหญเปนเพศหญงิ รอยละ 52.31 ขอมูลดานพฤติกรรมเสี่ยงพบวาประชากรมพีฤติกรรมสุขภาพดานการ

ออกกําลังกาย ออกกําลังกายแตละคร้ังใชเวลานอยกวา 20-30 นาทีมคีาเฉลี่ยเทากับ 3.71 ซึ่งมพีฤติกรรมเสี่ยงอยูใน

ระดับสูงพฤติกรรมเสี่ยงดานการเผชิญความเครียดพบวา กลุมประชากรมีพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุด 3 อันดับ ดังน้ี รูสึก

หงุดหงิด รําคาญใจ อารมณไมดี วุนวายใจ ไมอยากพบปะผูคน คาเฉลี่ยเทากับ 2.91 รองลงมา คือ เผชิญกับ

เหตุการณท่ีกอใหเกดิความเครียดในชีวติประจําวัน คาเฉลี่ยเทากับ 2.89 และนอนไมหลับกังวลใจคาเฉลี่ยเทากับ 2.71 

การวจิัยดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของกนกวรรณ จันทรแดง (2541, บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมการ

สงเสริมสุขภาพของผูนําศาสนาอิสลาม จังหวัดปตตานี โดยกลุมประชากรเปนผูนําศาสนาอิสลามจํานวน 300 คน 

เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามพบวา มีพฤติกรรมการออกกําลังกายอยูในระดับตํ่า และจากสถิติพบวา ประชากรใน

ภาคใตเปนโรคอวน 285 ตอประชากร 100,000 คน หรือคดิเปนอัตรา 11.22 สูงเปนอันดับสามรองจากกรุงเทพฯ และ

ภาคกลาง  

ซึ่งไมสอดคลองกับวิไล สุรสาคร (2549, หนา 58-85) ไดศึกษาการเผชิญความเครียดและปจจัยทํานาย

ความเครียดจากการดูแลของผูดูแลผูปวยอัมพาต กลุมประชากรเปนผูดูแลหลักท่ีพาผูปวยมารับการตรวจตามนัดท่ี

คลินิกศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลสมุทรสาคร จํานวน 100 ราย ผลการวิจัยพบวาสัมพันธภาพในครอบครัว

โดยรวมอยูในระดับดปีานกลาง และมีความสัมพันธเชิงลบกับระดับความเครียดจากการดูแล การรับรูสมรรถนะแหง

ตนและสัมพันธภาพในครอบครัวสามารถรวมทํานายความผันแปรของระดับความเครียดจากการดูแลของผูดูแลได

รอยละ 62.4 อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ี 0.05 และเดยีรบอน (Dearborn, 2009 อางอิงใน สุทัสสา ทิจะยัง, 2557) ได

ศึกษาเกี่ยวกับการรับรูความเสี่ยง และความรูเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงในผูหญงิท่ีมคีวามเสี่ยงสูงตอการเกดิโรคหลอดเลือด

สมองโดยศึกษา ในประชากร เพศหญิง 805 รายอายุ 50–70 ป ซึ่งเลือกมาจากมหาวิทยาลัยศูนยโรคหัวใจแหง 
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คอนแนกติกัน มีปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง ผลการศึกษาพบวา กลุมประชากรไมสามารถบอกถึงภาวะ

สุขภาพของตนเองวามคีวามเสี่ยงตอการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองโดยมขีอมูลเพิ่มเติมอีกวาผูหญิงจํานวนมากมีความ

รับผดิชอบในการมพีฤติกรรมการปองกันตนเอง ระดับปฐมภูมแิละมกีารรับรูความเสี่ยงอยูในระดับตํ่า 

ขอเสนอแนะ 

การดูแลของผูแลหรือสมาชิกในครอบครัวของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ควรเนนสัมพันธภาพท่ีดี ภายใน

ครอบครัวเพื่อลดความเครียดท้ังของผูดูแลและตัวผูปวยเอง ท้ังยังรวมถึงการประกอบอาหารท่ีควรเนนอาหารท่ีมี

รสชาติจดื ไมเนนรสชาติหวาน มันและเค็ม 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดเีพราะไดรับความกรุณาและความชวยเหลืออยางดี

ยิ่งจาก ดร.สัณหวัช ไชยวงศ อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ท่ีไดกรุณาใหความรู คําปรึกษา ตลอดจน

ปรับปรุง และตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ตลลอดจนช้ีแนะแนวทางอันเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาดวย

ตนเองดวยความเอาใจใสขอขอบคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลดอกคําใต รวมถึงผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทุกทาน  

ท่ีไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถามและ 

เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพทุกตําบลในอําเภอดอกคําใต ท่ีไดใหความชวยเหลอื เปนกําลังใจในการศึกษาจน

การศึกษาคนควาดวยตนเองเสร็จสมบูรณ 
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กรณศีกึษาการใชหลักการ 3MU ในโครงการกอสรางงานรั้วของบรษัิท เอิรทคอน

แท็ค จํากัด จังหวัดเชยีงราย 

A Case Study of Using 3MU Technique in Fence Construction Project of Earth 

Contact Co., Ltd., Chiang Rai Province 

อธวิตัน เทพหัสดนิ ณ อยุธยา0

1*, สุรยิาวุธ ประอาย1

2และ อภิชาต บัวกลา3 

Adhiwat Thephassadin Na Ayudhaya1*, Suriyavut Praai2 and Apichat Buakla3 

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชหลักการ 3MU ในโครงการกอสรางงานร้ัวของบริษัท เอิรทคอน

แท็ค จํากัด จังหวัดเชียงราย โดยการวิเคราะหความสูญเสียตาง ๆ ในขั้นตอนการกอสรางร้ัว ดวยเทคนิคลดการ

สูญเสียดวย 3 MU (Muda, Mura, Muri) ระบุแนวทางแกไขปรับปรุงขั้นตอนการกอสรางร้ัวดวยหลักการ ECRS 

ดําเนนิการแกไขปรับปรุง และเปรียบเทียบผลการทางแกไขปรับปรุงขั้นตอนการกอสรางร้ัวกอนและหลังการปรับปรุง 

ผลการวิจัยพบวา การแกไขปรับปรุงขั้นตอนการกอสรางร้ัวและการใชทรัพยากรทําใหไดคูมือวิธีการตรวจสอบแนว

เขตท่ีดิน คูมืองานมัดเหล็กและผูกเหล็ก คูมือการตรวจสอบจุดกึ่งกลางเสา คูมือวิธีการทาสีร้ัว ท่ีเปนมาตรฐานการ

ทํางานของบริษัท มกีารนําเคร่ืองจักรและรถบรรทุกมาใชขนวัสดุและอุปกรณ เพื่อลดเวลาการทํางานในแตละขั้นตอน

การกอสรางร้ัว ทําใหพนักงานทํางานสะดวก รวดเร็ว และงายขึ้น เปนการเพิ่มผลผลิตขั้นตอนการกอสรางร้ัวทําให

ประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมดีขึ้น ซึ่งผลลัพธท่ีเกิดขึ้นภายหลังการปรับปรุง คือ ดานแรงงาน (คน) ใชแรงงาน

ลดลง 2 คน ดานเวลา ใชเวลาการทํางานลดลง 10.3 ช่ัวโมง ดานระยะทางมีระยะทางลดลง 12,200 เมตร หรือ 12.2 

กโิลเมตร และการเพิ่มผลผลติเพิ่มขึ้นรอยละ 0.20  
 

คําสําคัญ: หลักการ 3MU  งานกอสรางร้ัว  การลดความสูญเสยี 
 

Abstract  

The purpose of this independent study was to study of the fence construction project of Earth Contact 

Co., Ltd., Chiang Rai Province by 3MU (Muda, Mura, Muri) technique, ECRS technique  for waste reduction in 

process, and comparing the results between before and after of the process. According to the techniques used 

were detected, The solutions were writing the manual of the fence construction, using the machines and trucks 

to transport materials and equipment that its made the staff worked quickly and more easily. As the results, the 
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outputs were the staff reduction (2 people), work in process reduction (10.3 hours), distance reduction (12,200 

meters) and the productivity increased 0.20%. 
 

Keywords: technique, 3MU (Muda, Mura, Muri), Fence construction, Waste reduction 
 

บทนํา 

อุตสาหกรรมกอสรางในภูมภิาคเปนอีกหน่ึงธุรกิจท่ีเติบโตควบคูไปกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ

จังหวัดท่ีมกีจิกรรมการคาชายแดน และจังหวัดทองเท่ียวสําคัญ ๆ ทําใหมกีารลงทุนการกอสรางอยางตอเนื่อง ในการ

แขงขันธุรกิจ  สิ่งท่ีผูประกอบการจําเปนตองใหความสําคัญ คือ ปจจัยสนับสนุนการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 

คือ ความมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย ตนทุนตํ่า คุณภาพสูง และการสงมอบท่ีตรงเวลา และปจจัยดานการจัดการ

คลังสินคาและโลจิสติกส เพราะเปนกิจกรรมสนับสนุนหลักท่ีมีความสําคัญตอระบบการทํางาน เพื่อทําใหมีการ

เช่ือมโยงการทํางานรวมกันกับทุกหนวยงานท้ังภายในและภายนอกองคการ ท้ังดานอุปสงคและอุปทาน อันจะทําให

สินคาและบริการมีคุณคาในสายตาของลูกคา การดําเนินธุรกิจภายใตสภาวการณแขงขันท่ีสูง จึงจําเปนตองเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันเพื่อสนองตอความตองการของลูกคาใหได นโยบายสําคัญประการหน่ึงท่ีผูบริหารใหความ

สนใจคือ กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดการ

สูญเสีย ลดตนทุนการผลิตท่ีไมจําเปน เพื่อใหกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น นํามาซึ่งประโยชนและผล

ประกอบการท่ีดตีอองคกร  

บริษัท เอิรทคอนแท็ค จํากัด ต้ังอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานกอสรางท่ี

พักอาศัย ไดแก งานกระเบ้ือง งานเหล็ก งานฝาเพดานและอลูมิเนียม งานสี งานเคร่ืองจักรกลกอสราง และผลิต

ผลิตภัณฑอลูมิเนียมสําหรับบาน ไดแก กรอบบานประตู กรอบบานหนาตาง โครงสรางหลังคา ร้ัวบาน โครงสราง

อาคารสูง เปนตน โดยมีกลุมลูกคาเปาหมาย คือ บริษัทแลนด แอนด เฮาส จํากัด และกลุมลูกคาในจังหวัดเชียงราย 

จากการสํารวจปญหาการดําเนินงานธุรกิจและขั้นตอนการกอสราง โดยเฉพาะอยางย่ิงขั้นตอนการกอสรางร้ัวบาน 

ประกอบดวย งานตรวจสอบแนวเขตและขุดหลุมฐานราก งานมัดเหล็กและผูกเหล็ก งานหลอเสาตอมอ งานคานคอ

ดนิ งานกอผนังร้ัวและเทคอนกรีตเสา งานเทคอนกรีตเอ็นทับหลัง งานจับเหลี่ยมและฉาบปูน และงานตกแตงและทาสี

ร้ัว พบปญหาคือ ไมมีการวางแผนงานปฏิบัติงาน มีการจัดทําขอมูลกลุมคูคา ลูกคา สินคาไมครบถวน กิจกรรมใน

ขั้นตอนการกอสรางยอยบางกิจกรรมท่ีไมมีความจําเปน บางกิจกรรมมีความซ้ําซอน บางกิจกรรมเกิดการรอคอย 

เกิดความลาชา ทําใหเกิดความสูญเปลาขึ้นซึ่งสงผลตอตนทุนการผลิตท่ีสูงขึ้น ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ี

ปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นตอนการกอสรางร้ัวโดยใชเทคนิคลดการสูญเสียดวย 3 MU (Muda, Mura, Muri) ซึ่งเปน

เทคนิคท่ีชวยคนหาความสูญเสียตาง ๆ ในกระบวนการผลิต และทุกกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ พรอมกับนําเอาหลักการ 

ECRS ประกอบดวย การกําจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม (Rearrange) และการทําใหงาย 

(Simplify) มาเปนเคร่ืองมือในการปรับปรุงคุณภาพงาน สามารถใชลดความสูญเสียหรือ MUDA ในเบ้ืองตนไดเปน

อยางด ีเพื่อใหเกดิความมปีระสทิธิภาพในการลดตนทุน ลดระยะเวลาการทํางาน สงมอบงานทันตามเวลา และสราง

ความพงึพอใจใหแกลูกคา 
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วัตถุประสงคการศึกษา 

เพื่อศึกษาการใชหลักการ 3MU ในโครงการกอสรางงานร้ัวของบริษัท เอิรทคอนแท็ค จํากัด จังหวัดเชียงราย 
 

กรอบแนวคดิการวจัิย 

 
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิการวจัิย 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดแนวทางการปรับปรุงงานเพื่อความสูญเสียตาง ๆ ในขั้นตอนการกอสรางร้ัวของบริษัท เอิรทคอนแท็ค 

จํากัด 

2. สามารถลดขัน้ตอนในขัน้ตอนการกอสรางร้ัวบานและการใชทรัพยากรมนุษย เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรท่ี

เกนิความจําเปนได 

3. ผลการปรับปรุงงานในงานวิจัยน้ี ชวยใหผูท่ีสนใจสามารถนําหลักการและแนวทางไปประยุกตใชในการ

ปรับปรุงงานเพื่อลดตนทุนการผลติและระยะเวลา และสรางความพงึพอใจใหแกลูกคา 
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วธิดีําเนินการวจัิย 

 การวจิัยเร่ือง กรณีศึกษาการใชหลักการ 3MU ในโครงการกอสรางงานร้ัวของบริษัท เอิรทคอนแท็ค จํากัด 

จังหวัดเชียงราย มวีธีิดําเนินการวจิัยตามลําดับดังน้ี  

1. ศึกษาทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ไดแก การเพิ่มผลผลิต (Productivity) การลดการสูญเสียดวย 3 MU 

(Muda, Mura, Muri) ความสูญเปลา 7 ประการ (7 Wastes) หลักการ ECRS และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทาง

ในการเขยีนงานวจิัย 

2. ศึกษาขัน้ตอนการกอสรางร้ัวบานของบริษัท เอิรทคอนแท็ค จํากัด 

3. คนหาความสูญเสยีตาง ๆ ในขัน้ตอนการกอสรางร้ัวบาน โดยใชเทคนิคลดการสูญเสียดวย 3 MU (Muda, 

Mura, Muri) 

4. ระบุแนวทางแกไขปรับปรุงขัน้ตอนการกอสรางร้ัวบานดวยหลักการ ECRS 

5. นําแนวทางท่ีไดมาประยุกตใชในขัน้ตอนการกอสรางร้ัวบาน เพื่อความสูญเสยีตาง ๆ  

6. เปรียบเทียบผลการทางแกไขปรับปรุงขั้นตอนการกอสรางร้ัวบานเพื่อลดความสูญเสียกอนและหลังการ

ปรับปรุง 

7. สรุปผลการวจิัย 

ขอมูลการกอสรางร้ัว 

ในการวจิัยน้ี ไดเลอืกการกอสรางร้ัวโครงการหมูบานสวีล ีศรีเวยีง เชียงรายเปนกรณีศึกษา เพื่อจุดมุงหมาย

ในการลดความสูญเสียในขั้นตอนการกอสรางร้ัว โดยการกอสรางร้ัวจํานวน 46 แปลง (ขอมูลอางอิงป 2558) 

ประกอบดวย  1. งานร้ัวดานหลัง เปนร้ัวทึบสูง 1.7 เมตร 

2. งานร้ัวดานขาง เปนการกอสรางร้ัวทึบสูง 1.7 เมตร และร้ัวโปรงสูง 1.5 เมตร 

3. งานร้ัวดานหนา ไดแก การกอสรางสวนเพิ่มแผงกัน้ถังขยะ แผงกัน้ถังขยะ ร้ัวโปรงสูง 1.5 เมตร ประตูใหญ

บานเดี่ยว 5.2 เมตร และซุมประตูเล็ก 2.05 เมตร 

วัสดุและอุปกรณกอสรางร้ัว 

1. วัสดุกอสราง ไดแก หินโม ทรายหยาบ ทรายละเอียด ปูนซีเมนต เหล็กเสน ตะปู ลวดผูกเหล็ก วัสดุกอร้ัว

ชนิดตาง ๆ สรีองพื้น สทัีบหนา เปนตน 

2. เคร่ืองมืออุปกรณกอสราง ไดแก โมผสมปูน รถเข็นปูน โตะดัดเหล็ก ประแจดัดเหล็ก ถังใสนํ้า 200 ลิตร 

สายยาง มีด จอบ เสียม พล่ัว บุงกี๋ เกรียงกอ เกรียงฉาบ เกรียงบรรทัด กระบะถือปูน กระปองปูน คอนหงอน คอน

ปอนด ฉากเหล็ก เหล็กสกัด ระดับนํ้า ลูกดิ่ง ฟองนํ้า ไมกวาด สายยางระดับ เลื่อยตัดไม เชือกเอ็น ดินสอดํา เคร่ือง

ตัดเหล็ก คมี สวาน ตลับเมตร น่ังราน แปรงทาส ีตลับสายไฟ ไมแบบ และไมค้ํายัน เปนตน 
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ข้ันตอนการกอสรางร้ัวและการใชทรัพยากร 

 
 

ภาพ 2 แสดงข้ันตอนการกอสรางร้ัวและการใชทรัพยากร 
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ตาราง 1 แสดงสรุปขอมูลแรงงาน จํานวนเวลา และจํานวนระยะทางในข้ันตอนการสรางร้ัวบานหนึง่หลัง 

ข้ันตอนการสรางร้ัวบาน แรงงาน 

(คน) 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

ระยะทาง 

(เมตร) 

งานตรวจสอบแนวเขตและขุดหลุมฐานราก 18 19 5200 

งานมัดเหล็กผูกเหล็ก 22 23.4 1120 

งานหลอเสาตอมอ 25 13.1 5700 

งานคานคอดนิ 25 12.5 5300 

งานกอผนังร้ัวและเทคอนกรีตเสา 20 15.5 5850 

งานเทคอนกรีตเอ็นทับหลัง 20 10 3800 

งานจับเหลี่ยมและฉาบปูน 18 21 7250 

งานตกแตงและทาสร้ัีว 6 17 900 

รวม 154 132.5 35120 
 

จากตาราง 1 พบวา การกอสรางร้ัวบาน 1 หลัง ใชเวลา (Lead time: L/T) ท้ังหมด 132.5 ช่ัวโมง หรือ

ประมาณ 16.56 วัน หรือ 17 วัน ใชจํานวนแรงงานสูงสุดในงาน 25 คน และระยะทาง 35120 เมตร สามารถนามา

สรุปความสามารถในการผลติ ไดดังน้ี 

 

การเพิ่มผลผลติ  = 
ปรมิาณผลผลติท่ีได (Outputs)

ปรมิาณปจจัยการผลติท่ีใช (Inputs)
 

                 

         = 
132.5
25

  =  5.3 Sets/คน 

     

ปญหาการกอสรางร้ัวบาน 

การวเิคราะหปญหาในขั้นตอนการกอสรางร้ัวโดยใชเทคนิคลดการสูญเสียดวย 3 MU (Muda, Mura, Muri) โดย

การวิเคราะหสาเหตุจาก 4M ไดแก คน (Man) วัสดุ (Material) เวลา (Minute) และการจัดการ (Management) พบ

รายละเอียดปญหาดังน้ี 
 

ตาราง 2 แสดงลักษณะและจํานวนปญหาที่เกิดขึน้ในข้ันตอนการสรางร้ัว 

ลักษณะปญหา จํานวนปญหา รอยละของปญหา จํานวนปญหาสะสม 

ใชเวลานานเกนิไป 12 52.17 52.17 

คนงานมมีาตรฐานการทํางาน/วธีิการ

ทํางานไมเหมอืนกัน 5 21.74 73.91 

คนงานทํางานหนักเกนิไป 6 26.09 100.00 

รวม 23 100  
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ภาพ 3 แสดงลักษณะและจํานวนปญหาที่เกิดขึ้นในข้ันตอนการสรางร้ัว 
 

แนวทางแกไขปรับปรุงข้ันตอนการกอสรางร้ัวดวยหลักการ ECRS 

งานวิจัยน้ีไดนําหลักการ ECRS มาประยุกตใชเปนเคร่ืองมือในการปรับปรุงขั้นตอนการกอสรางเพื่อใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยมุงประเด็นไปท่ีการลดความสูญเปลาในดานการใชเวลานานเกินไป คนงานมีมาตรฐาน

การทํางาน/วิธีการทํางานไมเหมือนกัน คนงานทํางานหนักเกินไป โดยการระดมสมอง (Brain Storming) เพื่อใหเกิด

แนวคดิหลาย ๆ แนวคดิท่ีสรางสรรค จงึเกดิแนวทางแกไขปรับปรุงขัน้ตอนการกอสรางร้ัว มดัีงน้ี 
 

ตาราง 3 แสดงแนวทางแกไขปรับปรุงข้ันตอนการกอสรางร้ัวดวยหลักการ ECRS 

ข้ันตอน 

การกอสราง 

แนวทางปรับปรุงแกไข หลักการ ECRS 

การ

กําจัด 

(E) 

การ

รวมกัน 

(C) 

การจัด

ใหม 

(R) 

การทํา

ใหงาย 

(S) 

งานตรวจสอบแนว

เขตและขุดหลุมฐาน

ราก 

1. จัดทํามาตรฐานการใชเคร่ืองจักรงาน

ตรวจสอบแนวเขตและขุดหลุมฐานราก 

    

 2. ใชเคร่ืองจักรทดแทน     

งานมัดเหล็กและผกู

เหล็ก 

จัดทําคูมอืงานมัดเหล็กและผูกเหล็ก     

งานหลอเสาตอมอ 1. จัดทํามาตรฐานงานหลอเสาและตอมอ     

 2. ใชเคร่ืองจักรทดแทน     
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ตาราง 3 (ตอ) 

ข้ันตอน 

การกอสราง 

แนวทางปรับปรุงแกไข หลักการ ECRS 

การ

กําจัด 

(E) 

การ

รวมกัน 

(C) 

การจัด

ใหม 

(R) 

การทํา

ใหงาย 

(S) 

งานคานคอดนิ ใชเคร่ืองจักรทดแทน     

งานกอผนังร้ัวและเท

คอนกรีตเสา 

1. จัดเตรียมวัสดุใหครบถวน     

 2. ใชเคร่ืองจักรทดแทน     

งานเทคอนกรีตเอ็นทับ

หลัง 

1. จัดหารถบรรทุกเพื่อเคลื่อนยายได

จํานวนมากและรวดเร็วขึ้น 

    

 2. ใชเคร่ืองจักรทดแทน     

งานจับเหลี่ยมและฉาบปูน 1. จัดหารถบรรทุกเพื่อเคลื่อนยายได

จํานวนมากและรวดเร็วขึ้น 

    

 2. ใชเคร่ืองจักรทดแทน     

งานตกแตงและทาสร้ัีว กําหนดวธีิการทาสีรองพื้น     
 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาการใชหลักการ 3MU ในโครงการกอสรางงานร้ัวของบริษัท เอิรทคอนแท็ค จํากัด จังหวัด

เชียงราย สรุปไดดังน้ี 

 จากการแกไขปรับปรุงขั้นตอนการกอสรางร้ัวและการใชทรัพยากร ไดคูมือวิธีการตรวจสอบแนวเขตท่ีดิน 

คูมอืงานมัดเหล็กและผูกเหล็ก คูมอืการตรวจสอบจุดกึ่งกลางเสา คูมือวิธีการทาสีร้ัว ท่ีเปนมาตรฐานการทํางานของ

บริษัท มีการนําเคร่ืองจักรและรถบรรทุกมาใชขนวัสดุและอุปกรณ เพื่อลดเวลาการทํางานในแตละขั้นตอนการ

กอสรางร้ัว ทําใหพนักงานทํางานสะดวก รวดเร็ว และงายขึ้น เปนการเพิ่มผลผลิตขั้นตอนการกอสรางร้ัวทําให

ประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมดีขึ้น ซึ่งผลลัพธท่ีเกิดขึ้นภายหลังการปรับปรุง คือ ดานแรงงาน (คน) ใชแรงงาน

ลดลง 2 คน ดานเวลา ใชเวลาการทํางานลดลง 10.3 ช่ัวโมง ดานระยะทางมีระยะทางลดลง 12,200 เมตร หรือ 12.2 

กโิลเมตร 
 

ตาราง 4 แสดงการเปรยีบเทยีบขอมูลกอนและหลังการปรับปรุงข้ันตอนการกอสรางร้ัวและการใชทรัพยากร 

รายการ กอนการปรับปรุง หลังการ

ปรับปรุง 

ผลตาง 

แรงงาน (คน) 25 23 ใชแรงงานลดลง 2 คน 

เวลา (ช่ัวโมง) 132.5 122.2 ใชเวลาลดลง 10.3 ช่ัวโมง 

ระยะทาง (เมตร) 35120 22920 ระยะทางลดลง 12200 เมตร 

การเพิ่มผลผลติ 5.30 5.31 เพิ่มขึ้น 0.01 
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ภาพ 4 แสดงขอมูลระยะทางกอนและหลังการปรับปรุงข้ันตอนการกอสรางและการใชทรัพยากร 

 

 
 

 

ภาพ 5 แสดงผลลัพธจากการแกไขปรับปรุงข้ันตอนการกอสรางร้ัว 
 

จากภาพ 3 ผลลัพธจากการแกไขปรับปรุงขัน้ตอนการกอสรางร้ัว สามารถสรุปไดดังน้ี 

1. จํานวนแรงงานลดลง รอยละ 8 (กอนการปรับปรุงใชแรงงานจํานวน 25 คน ภายหลังการปรับปรุงใช

แรงงานจํานวน 23 คน) 

2. จํานวนเวลาทํางานลดลง รอยละ 7.77 (กอนการปรับปรุงใชเวลาทํางาน 132.5 ช่ัวโมง ภายหลังการ

ปรับปรุงใชเวลาทํางาน 122.2 ช่ัวโมง) 
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3. จํานวนระยะทางการทํางานลดลงรอยละ 34.74 (กอนการปรับปรุงมีระยะทางในการทํางาน 35,120 

เมตร ภายหลังการปรับปรุงมรีะยะทางในการทํางาน 22,920 เมตร) 

4. การเพิ่มผลผลติเพิ่มขึ้นรอยละ 0.20 (กอนการปรับปรุงมกีารเพิ่มผลผลติเทากับ 5.3 Sets/คน ภายหลัง

การปรับปรุงมกีารเพิ่มผลผลติเทากับ 5.31 Sets/คน) 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากการสรุปผลการวิจัยดังกลาวขางตน สามารถนํามาอภิปรายผลได กลาวคือ การแกไขปรับปรุงขั้นตอน

การกอสรางร้ัวและการใชทรัพยากร ทําใหไดคูมอืวธีิการตรวจสอบแนวเขตท่ีดิน คูมืองานมัดเหล็กและผูกเหล็ก คูมือ

การตรวจสอบจุดกึ่งกลางเสา คูมือวิธีการทาสีร้ัว ท่ีเปนมาตรฐานการทํางานของบริษัท มีการนําเคร่ืองจักรและ

รถบรรทุกมาใชขนวัสดุและอุปกรณ เพื่อลดเวลาการทํางานในแตละขั้นตอนการกอสรางร้ัว ทําใหพนักงานทํางาน

สะดวก รวดเร็ว และงายขึ้น เปนการเพิ่มผลผลติขัน้ตอนการกอสรางร้ัวทําใหประสทิธิภาพการทํางานโดยรวมดีขึ้น ซึ่ง

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นภายหลังการปรับปรุง คือ ดานแรงงาน (คน) ใชแรงงานลดลง 2 คน ดานเวลา ใชเวลาการทํางาน

ลดลง 10.3 ช่ัวโมง ดานระยะทางมีระยะทางลดลง 12,200 เมตร หรือ 12.2 กิโลเมตร ท้ังน้ีเนื่องมาจากบริษัทไดมอง

หากระบวนการทํางานดวยวธีิท่ีลดตนทุนดานแรงงาน เวลา และระยะทางในขั้นตอนการกอสราง เพื่อใหการกอสราง

ร้ัวมีความเปนมาตรฐานและเสร็จเรียบรอยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และมีประสิทธิภาพในการทํางาน จึงไดจัดทํา

คูมือการทํางานในแตละขั้นตอนท่ีมีปญหาและจัดหาเคร่ืองจักรและรถบรรทุกเพื่อใชในการขนยายวัสดุและอุปกรณ

กอสรางในปริมาณมาก ลดการขนสงท่ีซ้ําซอนในขั้นตอนการกอสราง จัดลําดับงานใหมหรือปรับปรุงใหกระบวนการ

เดมิทํางานไดงายขึ้น ซึ่งผลลัพธท่ีไดทําใหการเพิ่มผลผลติเพิ่มขึ้นรอยละ 0.20 ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับผลการวิจัย

ของ (ดษิฐพงษ วลัิยกร,2545), (วรรณภัสร พูลสุวรรณ, 2553) และ (สาทิตย สนิีลพันธ และณฐา คุปตัษเฐยีร, 2554) 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวจัิย 

 จากผลการวจิัยดังกลาวขางตน ผูวจิัยไดคนพบขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. ขัน้ตอนการกอสรางร้ัวแตละงาน พนักงานมทัีกษะและความชํานาญงานแตกตางกัน ทําใหมมีาตรฐานการ

ทํางานไมเหมือนกัน ดังน้ันในการงานกอสรางร้ัวของบริษัท จึงจําเปนตองอธิบายวิธีการทํางานในแตละขั้นตอนให

พนักงานไดทราบ เพื่อใหมคีุณภาพและประสทิธิภาพการทํางานเปนมาตรฐานและเปนไปในทิศทางเดยีวกัน  

 2. ควรมกีารติดตามและตรวจสอบการทํางานของพนักงานอยางใกลชิด เพื่อใหงานมีคุณภาพและสงมอบให

ลูกคาทันตามกําหนด 

 3. บริษัทควรมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานอยางตอเนื่อง นําเคร่ืองจักร รถบรรทุก หรือเทคโนโลยี

ใหม ๆ มาใชลดความซ้ําซอนในการขนยายวัสดุและอุปกรณกอสรางและขัน้ตอนการกอสราง 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาแนวคดิการพัฒนาคุณภาพงานกอสรางของบริษัทกอสรางในจังหวัดเชียงราย 

 2. ควรศึกษาองคความรูและระดับความชํานาญการของพนักงานของบริษัทกอสรางในจังหวัดเชียงราย  

 3. ควรสรางองคความรูและวธีิการในขัน้ตอนการกอสรางร้ัวและการใชทรัพยากร เพื่อประโยชนในการศึกษา 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จดวยดีโดยไดรับความกรุณา ความชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนํา 

พรอมท้ังตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ขอบกพรองตาง ๆ จาก ดร.สุริยาวุธ ประอาย และอาจารยอภิชาต บัวกลา จนทํา
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ใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ ซึ่งตองกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี และ

ขอขอบคุณผูท่ีเกี่ยวของทุกทานท่ีใหการอนุเคราะหขอมูล และมีสวนรวมและเกี่ยวของในการศึกษาคนควาดวยตนเอง

ฉบับน้ี คุณคาและประโยชนท่ีไดรับขอมอบใหแดบิดา มารดา ผูใหชีวิต ตลอดจนคณาจารยผูท่ีใหการศึกษาอบรมส่ัง

สอนใหมคีวามรูอันทรงคุณคาตลอดจนผูมสีวนเกี่ยวของทุกทาน  
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การพัฒนาแหลงน้ําสําหรับการขยายพืน้ท่ีใหบรกิาร: กรณศึีกษา การประปาสวน

ภูมภิาคสาขาพาน 

Water resources Development for extending service area: Case Study 

Provincial Waterworks Authority Phan Branch 

จุลพงศ มะโนเครื่อง2

1*และ กิตตพิงษ  วุฒิจํานงค3 2 

Junlapong Manokrueng1* and KittipongVuthjumnong2 

บทคัดยอ 

การพัฒนาแหลงนํ้าสําหรับการขยายพื้นท่ีใหบริการพบวา “หนองฮาง”: เปนแหลงนํ้าธรรมชาติ มีปริมาณนํ้า

เพียงพอในการใชเปนแหลงนํ้าดิบ และจากการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม พบวา มูลคาปจจุบันของ

ผลตอบแทนสุทธิ เทากับ 517,100 บาท อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C) มีคาเทากับ 1.49 ดังน้ัน การพัฒนา

แหลงนํ้าฯ จงึเปนโครงการท่ีมคีวามเหมาะสม ถารวมตนทุนคงท่ีแลว จะทําใหโครงการไมมคีวามเหมาะสม แตอยางไร

ก็ตาม การลงทุนสําหรับตนทุนคงท่ี เปนภารกิจหลักของการประปาสวนภูมิภาคท่ีจะตองดําเนินการโดยคาดวาจะมี

จํานวนผูใชนํ้าในพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
 

คําสําคัญ: มูลคาปจจุบันสุทธิ  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน  การประปาสวนภูมภิาคสาขาพาน 
 

Abstract  

The development of resources for the expansion service area founded that “Nong Hang”, a natura 

water resources has sufficient supply of raw water. The study based on economic engineering analysis revealed 

that the Net Present Value (NPV) was 517,100 baht and B/C ratio was 1.49. Therefore the development of 

“Nong Hang”was appropriate project. If the investment cost was included it turned out that the project was not 

appropriate, however this kind of investment is the main PWA mission to carry out,  by expecting the water user 

in the expanded area will increasing in the future. 
 

Keywords: Net Present Value, Benefit-Cost Ratio, Provincial Waterworks Authority Phan Branch 
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นํ้าเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณคาย่ิงตอมนุษย เปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต ดังน้ันนํ้าท่ีมนุษยจะ

นํามาใชในการอุปโภคบริโภคน้ัน จะตองเปนนํ้าสะอาด จะตองมีการปรับปรุงคุณภาพนํ้าใหเหมาะสมสําหรับการ

อุปโภค บริโภค ซึ่งในปจจุบันถือวานํ้าประปาเปนนํ้าสะอาด เปนนํ้าท่ีผานการปรับปรุงคุณภาพเพื่อใหเปนนํ้าสําหรับ

การอุปโภคบริโภค การจัดหานํ้าสะอาดในรูปแบบนํ้าประปาสําหรับประชาชนในปจจุบัน คือ การประปาสวนภูมิภาค 

ซึ่งมภีารกจิและหนาท่ีสํารวจแหลงนํ้าดบิและจัดใหไดมาซึ่งนํ้าดบิ ผลติจัดสงและจําหนายท่ัวประเทศ ยกเวน กรุงเทพฯ 

นนทบุรี และสมุทรปราการ  

สถานีผลตินํ้าพาน มกีําลังผลติรวม 100 ลบ.ม./ชม. คดิเปนนํ้าดบิ 0.88 ลาน ลบ.ม. ตอป โดยชักนํ้าดบิจาก

คลองชลประทานสาย 8L ของคลองสายใหญฝงขวา (R.M.C) ของโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมลาว เขาสูสระพัก

นํ้าดบิ ขนาดความจุ 60,000 ลบ.ม. ซึ่งเปนท่ีราชพัสดุ มเีนื้อท่ี 49 ไร ซึ่งนับวามีความเพียงพอและม่ันคงดี แตอยางไร

ก็ตาม ในชวงฤดูแลง โครงการฯ จําเปนตองหยุดการสงนํ้า เพื่อกําจัดวัชพชื หรือซอมคลองสงนํ้าและอาคารประกอบท่ี

เสยีหายเนื่องจากการใชงาน และในปจจุบันเกษตรกรมกีารทําการเพาะปลูกในฤดูแลงสูงขึ้นมาก จงึเกดิปญหาการแยง

นํ้ากับกลุมเกษตรกร ซึ่งนับวันจะมคีวามรุนแรงเพิ่มขึ้น  

จากการวเิคราะหปริมาณความตองการใชนํ้าดบิในการผลิตนํ้าประปาในอนาคต การขยายเขตจําหนายน้ํา

ของ กปภ.สาขาพาน และการเตรียมความพรอมรับสถานการณการเกิดวิกฤตินํ้าขาดแคลน ในภายภาคหนา จึง

จําเปนตองพิจารณาหาแหลงนํ้าดิบท่ีอยูใกลเคียง เพื่อนํามาเสริมความม่ันคงในอนาคต ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ี

ตองการศึกษาเร่ือง การพัฒนาแหลงนํ้าสําหรับการขยายพื้นท่ีใหบริการ กรณศึีกษา การประปาสวนภูมภิาคสาขาพาน 

เพื่อไดมาซึ่งแหลงนํ้าดบิสํารองเพื่อใชเปนประโยชนตอการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน และการใหบริการประชาชน

ตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาและจัดหาแหลงนํ้าสําหรับการขยายพื้นท่ีใหบริการของการประปาสวนภูมภิาคสาขาพาน 
2. เพื่อวเิคราะหตนทุนการผลิตนํ้าของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน ในกรณีใชแหลงนํ้าใหมสําหรับการ

ขยายพื้นท่ีใหบริการ 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

1. เคร่ืองคอมพวิเตอร 

2. เคร่ืองคํานวณ 

3. ขอมูลผลการดําเนินงานของการประปาสวนภูมภิาคสาขาพาน 
 

ผลการศึกษา 

พบวาจากการสํารวจหาแหลงนํ้าดบิท่ีอยูใกลเคยีง เพื่อนํามาเสริมความม่ันคงในการผลตินํ้าในอนาคต พบวา 

หนองฮาง ซึ่งอยูหางออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 10 กิโลเมตร เปนหนองนํ้าธรรมชาติขนาดใหญมีพื้นท่ี

มากกวา 2,500 ไร ครอบคลุม 3 ตําบล ไดแก ตําบลหัวงม ตําบลทานตะวัน และตําบลมวงคํา มีปริมาณนํ้าเพียง

พอท่ีจะใชเปนแหลงนํ้าดบิของ กปภ.สาขาพาน 
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ภาพ 1 แสดงแหลงน้าํธรรมชาตหินองฮาง 

 

หนองฮางเปนพื้นท่ีสาธารณะ ซึ่งถูกบุกรุกครอบครองพื้นท่ีบางสวนไปเปนจํานวนมาก แตการบุกรุกและ 

ครอบครองกรรมสิทธ์ิยังคงมีอยู ปจจุบันมีการออกหนังสือสําคัญท่ีหลวง (นสล.) ในพื้นท่ี 2.786 ตารางกิโลเมตร  

(1,741.64 ไร) ท่ีดินบริเวณรอบหนองฮางมีการออกเอกสารสิทธ์ิประเภทโฉนด และ นส. 3 และยังมีท่ีบางสวน 

ซึ่งเปนพื้นท่ีไมมเีอกสารสทิธ์ิ แตมกีารจับจองครอบครองสําหรับพื้นท่ีประกาศ นสล. 

บริเวณขอบหนองฮางไดมีการขุดลอกและยกรางคูระหวางป พ.ศ. 2537–2539 และนําดินมาทําถนนลอม 

รอบหนองเพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บนํ้าและปองกันการบุกรุกท่ีสาธารณะ ดินจากการขุดลอกยังใชจัดทํา 

สวนปาสรางเปนท่ีพักผอนหยอนใจ และกอสรางท่ีทําการสภาตําบล ในฤดูแลงมีการทําประมงและใชเคร่ืองมือท่ีผิด

กฎหมาย เชน จับปลาโดยใชกระแสไฟฟา การดักจับสัตวนํ้าโดยกั้นทางเดินนํ้า นอกจากน้ียังมีการตัดไม และการจับ

นก นอกจากน้ียังมีปญหาการรุกล้ําท่ีสาธารณะ โดยเฉพาะในพื้นท่ีบางสวนท่ีอยูนอกคันคูกั้น ปญหาสัตวนํ้าลด

ปริมาณลง ซึ่งเกดิจากาวะการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ซึ่งการสรางคันคูลอมรอบพื้นท่ีเดิม แตโครงการบูรณะขุด

ลอกท่ีไมไดมกีารวางแผนอยางัดกุมอาจมผีลกระทบตอระบบนิเวศโดยตรง 

โครงการท่ีดําเนินอยูในปจจุบันเปนการขุดลอกเปนสระและคูนํ้าเพื่อเก็บกักนํ้า การปองกันการบุกรุกพื้นท่ี 

สาธารณะ นอกจากน้ียังมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวนํ้า ซึ่งแนวทางการพัฒนาของสภาตําบลท่ีดูแล 

รอบหนองนํ้ามุงหวังจะพัฒนาหนองฮางไปสูการทองเท่ียว การสรางท่ีพักผอนหยอนใจ และการจัดสรางท่ีพัก 

ตากอากาศ 

การวเิคราะหทางดานเศรษฐศาสตร 

จากการศึกษารวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของการประปาสวนภูมภิาคสาขาพาน (สถานีผลตินํ้าพาน) ใน

ปงบประมาณ 2558 พบวา ปริมาณนํ้าดบิท่ีสูบเพื่อมาผลตินํ้าประปา 1,178,435 ลูกบาศกเมตร ผานกระบวนการผลติ

แลวเปนปริมาณนํ้าประปาท่ีใชได 1,017,313 ลูกบาศกเมตร โดยมีคาใชจายในการดําเนินการผลิตนํ้าประปาท้ังหมด  

6,246,218.71 บาท ซึ่งมตีนทุนตอหนวย 6.14 บาท / ลูกบาศกเมตร   
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ตารางที่ 1 แสดงตนทุนตอหนวยการผลติน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน (สถานผีลติน้ําพาน) 

ในปงบประมาณ 2558 

ปรมิาณน้ําดบิ 

(ลบ.ม.) 

ปรมิาณน้ําที่ผลติจาย 

(ลบ.ม.) 

คาใชจาย 

(บาท) 

ตนทุนตอหนวย 

(บาท / ลบ.ม.) 

 

1,178,435 

 

1,017,313 

 

6,246,218.71 

 

6.14 

หมายเหตุ: การประปาสวนภูมภิาคสาขาพาน, 2558 
 

การวเิคราะหตนทุนของโครงการ 

 คาใชจายในการลงทุนเบ้ืองตน ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับท่ีดิน  ไดแก คาจัดซื้อและปรับท่ีดิน ,คา

กอสรางระบบนํ้าดบิ ไดแกสถานีสูบนํ้าดิบ (แบบต้ังบนดิน) เคร่ืองสูบนํ้าและมอเตอร ทอสงนํ้าดิบ ระบบไฟฟาสายสง

แรงสูง คาระบบผลตินํ้าประปา ประกอบดวย สถานีผลิตและจายนํ้าประปา ทอจายนํ้าหลัก 
 

ตาราง 2 แสดงคาใชจายในการลงทุนเบื้องตนของโครงการ       

ลําดับ องคประกอบโครงการ หนวย ปรมิาณ ราคาตอหนวย  จํานวนเงนิ  

 

1 

 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

การจัดหาที่ดนิ 

กอสรางสถานีผลตินํ้า 

ระบบน้ําดบิ 

สถานีสูบนํ้าดบิ (แบบต้ังบนดนิ) 

เคร่ืองสูบนํ้า และมอเตอร (10 Hp) 

ทอสงนํ้าดบิ (200 มม.) ความยาว 

ระบบไฟฟาแรงสูง 

ระบบผลติน้ําประปา 

สถานีผลติและจายนํ้าประปา 

ทอจายนํ้าหลัก (200 มม.) 

 

ไร 

 

แหง 

ชุด 

กม. 

กม 

 

ลบ.ม./ชม 

กม. 

 

10 

 

1 

2 

0.1 

1 

 

100 

5 

 

ขอใชพื้นท่ี 

 

987,000 

321,000 

880,000 

600,000 

 

- 

1,130,000 

 

- 

 

987,000 

642,000 

88,000 

600,000 

 

34,252,000 

5,650,000 

คดิเปนคาลงทุน    42,219,000 

หมายเหตุ: การประปาสวนภูมภิาค, 2554 

 คาใชจายในการดําเนินงาน (Operating Cost) หรือตนทุนแปรผัน เปนคาใชจายในการบริหารงานท่ัวไป และ 

คาใชจายในการผลตินํ้าประปา ไดแก คาจางพนักงาน คาจัดหาวัตถุดบิ คาดําเนินงานและซอมบํารุง โดยคดิเหมาเปน

ราย 
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ตาราง 3 แสดงคาใชจายในการดําเนนิงาน         

ลําดับ                  รายการ จํานวนเงนิ / ป 

1 

2 

3 

 

คาจางพนักงาน 

คาใชจายในการผลตินํ้าประปา 

คาดูแลและซอมบํารุง 

คาใชจายดําเนนิงานทั้งหมด 

169,920 

322,255 

20,000 

512,175 

จากการประมาณการคาใชจายของโครงการทําใหมาคิดตนทุนตอหนวยในการผลิตนํ้าประปาของแหลงน้ํา

ใหมไดมาจาก การคาดการณ รอยละ 20 ของผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2558 ไดแก ปริมาณนํ้าดิบท่ีสูบเพื่อ

มาผลิตนํ้าประปา 235,687 ลูกบาศกเมตร ผานกระบวนการผลิตแลวเปนปริมาณนํ้าประปาท่ีใชได 203,463 

ลูกบาศกเมตร โดยมีคาใชจายในการดําเนินการผลิตนํ้าประปาท้ังหมด  512,175 บาท  ซึ่งมีตนทุนตอหนวย 2.52  

บาท / ลูกบาศกเมตร  

 ตาราง 4 แสดงตนทุนตอหนวยการผลติน้ําประปาของแหลงน้ําใหม (สถานผีลติน้ําหนองฮาง) 

ปรมิาณน้ําดบิ 

(ลบ.ม.) 

ปรมิาณน้ําที่ผลติจาย 

(ลบ.ม.) 

คาใชจาย 

(บาท) 

ตนทุนตอหนวย 

(บาท / ลบ.ม.) 

235,687 203,463 512,175 2.52 

ผลตอบแทนของโครงการไดมาจากรายไดจากการจําหนายนํ้าประปา ในราคา 10.20 บาท / ลูกบาศกเมตร  

ซึ่งเปนราคาพื้นฐานในการใชนํ้าประปาของผูใชนํ้าประเภทท่ี 1 (ท่ีอยูอาศัย) ท้ังน้ี รายไดอาจมากกวาท่ีคาดการณไว 

เนื่องจาก ผูใชนํ้าในเขตพื้นท่ีอําเภอพาน มีท้ัง ผูใชนํ้าประเภทท่ี 2 (ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก) และผูใชนํ้าประเภทท่ี 

3 (โรงงานและธุรกจิขนาดใหญ) ซึ่งใชนํ้าประปาเปนจํานวนมากตอเดอืน ทําใหอัตราคานํ้า เพิ่มขึ้นตามอัตรากาวหนา 

ตาราง 5 แสดงการคาดการณผลตอบแทนของโครงการ 

ปรมิาณน้ําที่ผลติจาย 

(ลบ.ม. / ป) 

ตนทุนตอหนวย 

(บาท / ลบ.ม.) 

น้ําจําหนาย 

(บาท / ลบ.ม.) 

รายไดน้าํ

จําหนาย 

(บาท / ป) 

ผลตอบแทนโครงการ 

(บาท / ป) 

203,463 2.52 10.20 2,075,322 1,562,595 

การวเิคราะหความคุมคาของโครงการ 

วิเคราะหเปรียบเทียบความคุมคาในการลงทุนของการพัฒนาแหลงนํ้าสําหรับการขยายพื้นท่ีใหบริการ 

กรณศึีกษาการประปาสวนภูมภิาคสาขาพาน จะพจิารณาถงึความเหมาะสมดานเศรษฐศาสตร โดยจะทําการวเิคราะห

เพื่อหาความเหมาะสมในการลงทุน โดยกําหนดใหอัตราดอกเบ้ียเทากับ 7%  และอายุการใชงาน 20 ป 
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  =        

   

=       0.094393 
 

คาใชจายในการลงทุน (Investment Cost) หรือการลงทุนเบ้ืองตน ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับท่ีดิน ไดแก 

คาจัดซื้อและปรับท่ีดนิ คากอสรางระบบนํ้าดบิ ไดแกสถานีสูบนํ้าดิบ (แบบต้ังบนดิน) เคร่ืองสูบนํ้าและมอเตอร ทอสง

นํ้าดบิ ระบบไฟฟาสายสงแรงสูง คาระบบผลตินํ้าประปา ประกอบดวย สถานีผลติและจายนํ้าประปา ทอจายนํ้าหลัก 

  = 42,219,000 x 0.094393 

  = 3,985,175บาท/ป 
 

คาใชจายในการดําเนินงาน (Operating Cost) หรือตนทุนแปรผัน เปนคาใชจายในการบริหารงานท่ัวไป และ 

คาใชจายในการผลตินํ้าประปา ไดแก คาจางพนักงาน คาจัดหาวัตถุดบิ คาดําเนินงานและซอมบํารุง โดยคิดเหมาเปน

รายป ซึ่งจากการคาดการณ ความตองการการใชนํ้าดิบ การจางพนักงานเพิ่มเพื่อดําเนินการผลิตนํ้าประปา และคา

ดูแลซอมบํารุงตาง ๆ 

 = 512,175  บาท/ป 

ตนทุนรายปรวม 

 = 3,985,175 + 512,175 

 = 4,497,350  บาท/ป 
 

ตาราง 6 แสดงผลการวเิคราะหโครงการ 

ผลตอบแทน 

(บาท / ป) 

คาใชจายใน

การลงทุนรายป 

ตนทุนแปร

ผันรายป 

ตนทุนรวม

รายป 

มูลคาปจจุบันสทุธ ิ

(NPV) 

อัตราสวน

ผลตอบแทนตอการ

ลงทนุ (B/C) 

1,562,595 3,985,175 512,175 4,497,350 -2,934,755 0.347 

 

จากการวเิคราะหโครงการคร้ังแรก โครงการพัฒนาแหลงนํ้าสําหรับการขยายพื้นท่ีใหบริการ มีมูลคามูลคา

ปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ–2,934,755 และ อัตราสวนผลตอบแทนตอคาลงทุน (B/C) นอยกวา 1 คือ 0.347 แต

เนื่องจากการประปาสวนภูมภิาคสาขาพานมีภารกิจและหนาท่ีสํารวจแหลงนํ้าดิบและจัดใหไดมาซึ่งนํ้าดิบ ผลิตจัดสง

และจําหนายใหแกประชาชนผูใชนํ้า ซึ่งหากหักตนทุนคงท่ีของสิ่งปลูกสราง ไดแก คากอสรางระบบนํ้าดิบ, คากอสราง

ระบบผลติน้ําประปา ท่ีเปนสิ่งท่ี กปภ.ตองลงทุนเพื่อบริการประชาชนอยูแลว ทําใหการลงทุนเบ้ืองตนในโครงการน้ี คดิ

แตคากอสรางงานวางทอจําหนายนํ้า จงึสามารถวเิคราะหโครงการไดดังน้ี 
 

คาใชจายในการลงทุน (Investment Cost) หรือการลงทุนเบ้ืองตน ไดแก คากอสรางการวางทอจําหนายนํ้า 

  = 5,650,000 x 0.094393 

  = 533,320  บาท/ป 
 

 

 

 

0.07(1+0.07)20 

[(1+0.07)20-1] 
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คาใชจายในการดําเนินงาน (Operating Cost) หรือตนทุนแปรผัน เปนคาใชจายในการบริหารงานท่ัวไป และ 

คาใชจายในการผลตินํ้าประปา ไดแก คาจางพนักงาน คาจัดหาวัตถุดบิ คาดําเนินงานและซอมบํารุง โดยคิดเหมาเปน

รายป ซึ่งจากการคาดการณ ความตองการการใชนํ้าดิบ การจางพนักงานเพิ่มเพื่อดําเนินการผลิตนํ้าประปา และคา

ดูแลซอมบํารุงตาง ๆ 
 

 = 512,175  บาท/ป 

ตนทุนรายปรวม 

 = 533,320 + 512,175 

 = 1,045,495  บาท/ป 

 

ตาราง 7 แสดงผลการวเิคราะหโครงการเม่ือหักตนทุนคงที่ของสิ่งปลูกสราง 

ผลตอบแทน 

(บาท / ป) 

คาใชจายในการ

ลงทุนรายป 

ตนทุนแปรผัน

รายป 

ตนทุนรวมราย

ป 

มูลคาปจจุบันสุทธิ 

(NPV) 

อัตราสวนผลตอบแทน

ตอการลงทุน (B/C) 

 

1,562,595 

 

533,520 

 

512,175 

 

1,045,495 

 

517,100 

 

1.49 

 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาคนควาดวยตัวเองในคร้ังน้ี มวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาหาแหลงนํ้าท่ีเหมาะสมเพื่อใชเปนแหลงนํ้าดิบ

ในการผลิตนํ้าประปา สําหรับการขยายพื้นท่ีใหบริการของ กปภ.สาขาพาน และการหาความคุมคาในการลงทุนของ

โครงการ โดยการวิเคราะหผลตอบแทนตอตนทุน B/C ซึ่งจะดูจากคาท่ีคํานวณได หากผลท่ีไดมีคานอยกวา 1 คือ ไม

เหมาะสมหรือไมนาสนใจท่ีจะลงทุนเพราะทําใหไดผลตอบแทนนอยกวา หากผลท่ีไดมีคาเทากับ 1 แสดงวาโครงการท่ี

จะลงทุนน้ีไมมผีลกําไรหรือขาดทุน และหากผลท่ีไดมีคามากกวา 1 แสดงวาโครงการมีความเหมาะสมและนาสนใจท่ี

จะทําการลงทุน เพราะทําใหไดผลกําไร ซึ่งจากการวเิคราะหโครงการคร้ังแรก พบวา โครงการการพัฒนาแหลงนํ้าฯ มี

คา B/C เทากับ 0.347 แตเมื่อหักตนทุนคงท่ีของสิ่งปลูกสรางออกไป เพราะเปนสิ่งท่ี กปภ.ตองลงทุนเพื่อบริการ

ประชาชนอยูแลว จงึทําการวเิคราะหโครงการอีกคร้ัง พบวา อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน B/C เทากับ 1.49 ทําให

ประเมินผลไดวาเปนโครงการท่ีเหมาะสมแกการลงทุน ซึ่งเมื่อพิจารณาแลว การประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน ซึ่งมี

ภารกจิและหนาท่ีสํารวจแหลงนํ้าดบิและจัดใหไดมาซึ่งนํ้าดิบ ผลิตจัดสงและจําหนายใหแกประชาชนผูใชนํ้า ซึ่งสถานี

ผลิตนํ้าพานรับนํ้าจากคลองชลประทานสาย 8L ของคลองสายใหญฝงขวา (R.M.C.) ของโครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาแมลาว โดยในสถานการณปจจุบัน เกษตรกรในอําเภอพานมีการทําการเพาะปลูกในฤดูแลงสูงขึ้นมาก ทํา

ใหมปีญหาการแยงนํ้าดบิกับเกษตรกรอยูเสมอ ซึ่งนับวันจะทวคีวามรุนแรงเพิ่มขึ้น การใชนํ้าดิบจากคลองชลประทาน

เพยีงอยางเดยีว จงึไมมคีวามม่ันคงตอการผลตินํ้าประปา กปภ.สาขาพานจึงจําเปนตองมีแหลงนํ้าดิบเพิ่มเติมจากเดิม 

เพื่อไวขยายพื้นท่ีใหบริการ ซึ่งจะสงผลกําไรเมื่อม ีผูใชนํ้าเพิ่มตามแผนการขยายเขตพื้นท่ีจําหนายนํ้าทุกปงบประมาณ 

และ สามารถใชแหลงนํ้าดบิใหมน้ี (สถานีผลตินํ้าหนองฮาง) ผลตินํ้าและแจกจายแกพื้นท่ีจําหนายนํ้าเดมิในฤดูแลงได 

ขอเสนอแนะ 

 เนื่องจากโครงการพัฒนาแหลงนํ้าฯ น้ีไดใชหลักการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร ซึ่งเปนการคิดในแงของ
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การแสวงหาผลตอบแทน กําไร ในขณะท่ีการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน ก็ตองการปริมาณนํ้าดิบท่ีม่ันคงเพียงพอ

ตอการผลตินํ้าประปาตลอดปไวจําหนายในเขตพื้นท่ีจําหนายนํ้าเดมิและในเขตพื้นท่ีท่ีทําการขยายเขตบริการ ซึ่งหากมี

แผนการพัฒนาดําเนินโครงการจริง ทางหนวยงานควรทําการวเิคราะหโครงการใหด ีเพื่อการบริหารงบประมาณอยาง

มปีระสทิธิภาพ 

ขอเสนอแนะในการศกึษาคร้ังตอไป  

ควรศึกษาและพิจารณาทางเลือกในการพัฒนาแหลงนํ้า เพื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทียบประกอบการ

ตัดสินใจในการเลือกแหลงนํ้า เชนศึกษาหาแหลงนํ้าท่ีเหมาะสมหลาย ๆ แหง โดยศึกษาหาผลกระทบในดานพื้นท่ี 

ผลกระทบตอราษฎรท่ีใชนํ้าเพื่อการเกษตร และการหาความคุมคาคุมทุนของแหลงนํ้าแตละแหง เพื่อเปรียบเทียบ

ความเหมาะสม ความนาสนใจ ในการพจิารณาโครงการการพัฒนาแหลงนํ้า 
 

กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยคร้ังน้ีไดรับแรงสนับสนุนจากบุพการี และครอบครัวท่ีเปนผูใหกําลังใจมาโดยตลอด ขอบคุณรุนพี่ 

และเพื่อน ๆ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย สาขาวิชาการบริหารงานกอสราง ท่ีให

คําแนะนําและแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ เพื่อนํามาใชในงานวิจัยคร้ังน้ี ขอขอบคุณ อาจารยกิตติพงษ วุฒิ

จํานงค ทานอาจารยท่ีปรึกษา ท่ีใหความรู ใหคําปรึกษา ตลอดจนใหคําแนะนําแกไขและตรวจทานความถูกตอง 

ขอบคุณการประปาสวนภูมภิาคเขต 9 และการประปาสวนภูมภิาคสาขาพาน ท่ีใหความอนุเคราะหขอมูลในการทํางาน

วจิัย และขอบคุณอาจารยทุกทานและเจาหนาท่ีมหาวทิยาลัยพะเยาท่ีชวยใหการวจิัยคร้ังน้ีสําเร็จไปไดดวยด ี 
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การศึกษาความคุมคาของธุรกจิไมแบบใหเชา: กรณศึีกษาในเขตอําเภอแมอาย 

จังหวัดเชยีงใหม 

A Study of the Investments of Shuttering Hire in Mae Ai District, Chiang Mai 

Province 

พลากร สุวรรณรัตน4 1* และ สุรยิาวุธ ประอาย5

2 

Plalakorn Suwanrat1* and Suriyavut Praai2 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจไมแบบใหเชา ในเขตอําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม ตามแนวทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรม และวิเคราะหความไวในเชิงเศรษฐศาสตร โดยมีอายุโครงการ 

10 ป ผลการวิจัยพบวา ตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจไมแบบใหเชา ในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม พบวา 

ตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจไมแบบพลาสติกมีระยะเวลาคืนทุนท่ีสั้นท่ีสุดคือ ประมาณ 1 ป 5 เดือน มีมูลคา

ปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 7,570,159.45 บาท มอัีตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับรอยละ 71.32 และอัตราสวน

มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุนท่ีอัตราคิดลดรอยละ 10 มีคาเทากับ 2.49  ตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจ

ไมแบบเหล็กมรีะยะเวลาคนืทุนท่ีสัน้ท่ีสุดคอื ประมาณ 1 ป 6 เดือน มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 7,407,146.75 

บาท มอัีตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับรอยละ 68.48 และอัตราสวนมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุนท่ี

อัตราคดิลดรอยละ 10 มคีาเทากับ 2.31 และตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจไมแบบไมธรรมชาติ มีระยะเวลาคืนทุน

ท่ีสัน้ท่ีสุดคอื ประมาณ 2 ป มมูีลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 6,596,967.06 บาท มีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 

เทากับรอยละ 42.74 และอัตราสวนมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุนท่ีอัตราคดิลดรอยละ 10 มีคาเทากับ 1.34 

แสดงใหเห็นวาธุรกิจมีความคุมคาในการลงทุน ควรตัดสินใจลงทุน และการวิเคราะหความไวเชิงเศรษฐศาสตร 4 

กรณ ีคอื การมคีูแขงเพิ่มขึ้น กรณกีารกอสรางขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10 กรณีการกอสรางขยายตัวลดลงรอยละ 10 

และการเพิ่ม-ลดราคาเชาไมแบบ ธุรกจิยังมคีวามคุมคาในการลงทุน และควรตัดสนิใจลงทุน  
 

คําสําคัญ: ตนทุนและผลตอบแทน  การวเิคราะหโครงการ  ธุรกจิไมแบบใหเชา 
 

Abstract  

The purpose of this independent study was to study of cost-benefits analysis and financial sensitivity 

analysis of the investments of shuttering hire in Mae Ai district, Chiang Mai province. This analysis was 

conducted in terms of the Net Present Value (NPV), the Internal Rate of Return (IRR), the Benefit/Cost Ratio 

                                                 
1 นสิติคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา พะเยา 56000 
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2School of Engineering, University of Phayao, Phayao 56000 

Corresponding author : phalak1972@hotmail.com 



262 

 

- Proceedings - 

 

(BCR) and the Payback Period (PBP) for 10 years project. Findings are as follows: Cost-benefits of plastic 

shuttering hire business were the payback period (PBP) equal to 1.5 years, the Net Present Value (NPV) equal to 

7,570,159.45 Baht; the Internal Rate of Return (IRR) was 71.32% and the Benefit/Cost Ratio (BCR) equal to 

2.34. Cost-benefits of steel shuttering hire business were the payback period (PBP) equal to 1.6 years, the Net 

Present Value (NPV) equal to 7,407,146.75 Baht; the Internal Rate of Return (IRR) was 68.48 and the 

Benefit/Cost Ratio (BCR) equal to 2.31. And cost-benefits of wood shuttering hire business were the payback 

period (PBP) equal to 2 years, the Net Present Value (NPV) equal to 6,596,967.06 Baht; the Internal Rate of 

Return (IRR) was 42.74% and the Benefit/Cost Ratio (BCR) equal to 1.23. These mean that the business under 

study was appropriate as an investment worthy. Moreover, in conducting a financial sensitivity analysis that 

even if the business has more competitors, the business grows reaches 10% or slowdown in 10% and 

increasing-decreasing hire rates. The results showed this business would still be appropriate and investment 

worthy. 
 

Keywords: Cost-benefits analysis, Investment analysis, Shuttering Hire 

 

บทนํา 

ปจจุบันธุรกจิรับเหมากอสรางไดขยายตัวในตางจังหวัดเนื่องจากผูบริโภคนิยมสรางบานในตางจังหวัดมากขึ้น 

ทําใหเกดิผูประกอบการรับเหมากอสรางรายใหม ๆ ท่ีมธุีรกจิรับสรางบานท่ีมสีถานประกอบการอยูในตางจังหวัดมาก

ขึ้น ซึ่งมตีนทุนการรับเหมาในราคาท่ีถูกกวาสวนกลาง การแขงขันดานราคาทําใหผูประกอบการตองมกีารปรับตัว เพื่อ

ลดตนทุนกอสรางและใหไดกําไรมากย่ิงขึ้น โดยการกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กน้ัน ไมแบบ (Form work) เปน

อุปกรณหน่ึงท่ีสําคัญสําหรับการยกประกอบติดต้ังการกอสรางอาคาร เพื่อใหงานกอสรางมีความคงทนและไมผิดรูป 

ไมแบบสวนใหญทํามาจากธรรมชาติ แตพบปญหาคือ ไมแบบขาดแคลนและหายาก ไมเพียงพอกับความตองการ 

ดังน้ันผูรับเหมากอสรางจงึปรับตัวโดยใชไมแบบเหล็ก (Steel Formwork) แทน เนื่องจากสามารถนํามาใชงานไดดีและ

ใชซ้ําไดอีก แตมขีอเสยี คอื ราคาสูงและมนํ้ีาหนักมาก อยางไรก็ตามปจจุบันไดมกีารพัฒนารูปแบบไมแบบท่ีทํามาจาก

พลาสติก ซึ่งมคีุณสมบัติ คอื คุณภาพด ีทนแดด กรด-ดาง สารเคมี ไมเปนเช้ือรา เหนียว ไมแตกราว ปลวกและมอด

ไมเจาะ สามารถนํามาใชซ้ําไดหลายคร้ัง ถอดแบบงายและมรีาคาถูกกวาไมแบบท่ีทําจากเหล็ก  

ในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มผีูประกอบการธุรกจิรับเหมากอสรางขนาดเล็ก จํานวน 50 ราย และ

มผีูประกอบธุรกิจไมแบบใหเชา จํานวน 1 ราย โดยใหบริการเชาไมแบบพลาสติกประเภทไมแบบเสา ไมแบบฐานราก 

ไมแบบคาน ท่ีสามารถติดต้ังและร้ือถอนไดงายและสะดวก ทนทานตอสภาวะอากาศ และสามารถเสริมแกนเหล็กหรือ

เคราเหล็กใหสามารถรับนํ้าหนักไดมากขึ้น และมบีริการขนสงถงึสถานท่ีกอสราง การประกอบธุรกิจไมแบบใหเชาน้ีได

เติบโตไปพรอม ๆ กับธุรกิจรับเหมากอสราง และมีแนวโนมขยายตัวขึ้นเร่ือย ๆ อาจทําใหเกิดการแขงขันดานความ

หลากหลายของไมแบบ ราคา การบริการลูกคา และความตองการลดตนทุนการกอสราง ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงมีความ

สนใจศึกษาความคุมคาของธุรกิจไมแบบใหเชา ในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม โดยศึกษาถึงตนทุนและ

ผลตอบแทนของธุรกจิไมแบบใหเชาตามแนวทางเศรษฐศาสตรวศิวกรรมและวเิคราะหความไวในเชิงเศรษฐศาสตรของ

ธุรกจิไมแบบใหเชา เพื่อทราบถงึความคุมคาตอการลงทุนธุรกจิไมแบบใหเชา ในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 
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วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจไมแบบใหเชา ในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ตาม

แนวทางเศรษฐศาสตรวศิวกรรม 

2. เพื่อวเิคราะหความไวเชิงเศรษฐศาสตรของธุรกจิไมแบบใหเชา ในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

กรอบแนวคดิ  

 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิในงานวจัิย 
 

วธิดีําเนินการวจัิย 

 การวิจัยเร่ือง การศึกษาความคุมคาของธุรกิจไมแบบใหเชา ในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มี

วธีิดําเนินการวจิัยตามลําดับดังน้ี  

   ขอมูลธุรกิจไมแบบใหเชา 

ผูประกอบการธุรกจิไมแบบใหเชา ในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สําหรับการวิจัยน้ี คือ รานหวยปูไม

แบบเชา ต้ังอยูท่ีบานหวยปู หมูท่ี 1 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมสีนิคาและบริการดังน้ี   
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1. ขอมูลผลิตภัณฑ (Product) และราคา (Price) การจัดซื้อไมแบบเพื่อการลงทุน ตัดสินใจจัดซื้อไมแบบ

พลาสติก ยี่หอ Extar เปนแผนไมเทียม ซึ่งผลิตจากขยะเก็บจากชุมชน แปรรูปและสังเคราะห มีคุณสมบัติเหนียว ใช

แทนไมธรรมชาติ เปนแผนไมแทนไมธรรมชาติ  

2. กลุมลูกคาเปาหมาย คอื ผูประกอบการธุรกจิรับเหมากอสรางขนาดเล็ก จํานวน 50 ราย 

3. ชองทางการจัดจําหนาย ไดแก รานคา และโทรศัพท 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) ไดแก การติดปายโฆษณา การโฆษณาทางรายการวิทยุกับสถานีวิทยุ

ยอดนิยม เว็บไซตและโซเซยีลมเีดยี เชน เฟซบุค 

5. บุคลากร (People) ประกอบดวย เจาของกจิการและพนักงาน ไดแก คนขับรถ คนยกของ และชางไม 

6. กระบวนการใหบริการ มดัีงน้ี 

 6.1 การจัดสงสนิคนระยะทางไมเกนิ 10 กโิลเมตร คดิคาบริการขนสง 300 บาทตอเท่ียวพรอมคนลง 

 6.2 การจัดสงสนิคนระยะทางไมเกนิ 20 กโิลเมตร คดิคาบริการขนสง 500 บาทตอเท่ียวพรอมคนลง 

 6.3 การจัดสงสินคนนอกพื้นท่ีซึ่งมีระยะทางมากกวา 20 กิโลเมตร ขึ้นไป ทางรานหวยปูไมแบบเชามี

บริการติดตอรถนอกไวบริการ ราคาขึ้นกับระยะทางในการขนสง 

7. ขอมูลดานการเงนิ 

 7.1 ทุนของธุรกิจไมแบบใหเชา ไดแก มูลคาการลงทุน รายรับ-รายจายท่ีสามารถวัดเปนมูลคาเงินได 

ประกอบดวย ตนทุนเร่ิมแรกของธุรกจิไมแบบใหเชา ไดแก ตนทุนไมแบบพลาสติก เหล็ก และไมธรรมชาติ ยานพาหนะ

ขนสง อุปกรณสํานักงาน เงนิทุนหมุนเวยีน และตนทุนระหวางดําเนินงาน ไดแก คาใชจายตอเดอืน และคาเสื่อมราคา 

 7.2 ผลตอบแทนของธุรกิจไมแบบใหเชา เปนการประเมินรายรับจากการใหเชาไมแบบตอการสรางบาน

เดี่ยวช้ันเดยีวและการสรางบานเดี่ยวสองช้ัน เปนการประมาณการรายไดท้ังหมดตอป 

การวเิคราะหตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจไมแบบให 

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจไมแบบใหเชา ไดรวบรวมขอมูลจากการดําเนินงานของราน

หวยปูไมแบบเชา เพื่อวิเคราะหความเปนไปไดทางดานการเงิน การประมาณการกระแสเงินสด และวิเคราะห

ผลตอบแทนจากการลงทุน ขอมูลท่ีนํามาวเิคราะห ไดแก 

1. ตนทุนทางการเงนิ ไดแก ตนทุนในการลงทุน ประกอบดวย ตนทุนในการซื้อไมแบบใหเชา (การลงทุนคร้ัง

แรก) คายานพาหนะขนสง คาอุปกรณสํานักงาน เงินทุนหมุนเวียน และคาใชจายในดําเนินการ และตนทุนหมุนเวียน

หรือตนทุนในการดําเนินงาน ไดแก คาเชาท่ีดนิและสิ่งปลูกสราง คาแรงงานตอเดือน คาไฟฟา คาประปา คาโทรศัพท 

คานํ้ามัน คาโฆษณา และคาใชจายอื่น ๆ   

2. ผลตอบแทนทางการเงนิ ไดแก รายไดจากการดําเนินธุรกจิไมแบบใหเชา 

3. การวเิคราะหทางการเงนิ ไดใชเคร่ืองมอืท่ีเกี่ยวของ ดังน้ี 

 3.1 มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) เปนการหาผลรวมสุทธิของมูลคาปจจุบันของกระแส

เงนิสดรับและเงนิสดจายท่ีเกดิขึ้นตลอดระยะเวลาของโครงการ ซึ่งมสูีตรในการคํานวณดังน้ี 
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กําหนดให  CFt = กระแสเงนิสดรับสุทธิ ณ ปท่ี t 

    I = เงนิสดจายลงทุนของโครงการ 

    k = อัตราผลตอบแทนท่ีตองการ 

    n = อายุโครงการ 
 

ถา NPV > 0  แสดงวา มูลคาผลตอบแทนมมีากกวามูลคาตนทุน ดังน้ัน ควรตัดสนิใจลงทุน 

ถา NPV < 0  แสดงวา มูลคาผลตอบแทนมนีอยกวามูลคาตนทุน ดังน้ัน ควรตัดสนิใจไมลงทุน 

ถา NPV=  0 แสดงวาการลงทุน หรือไมลงทุนในโครงการไมเกดิผลประโยชน หรือผลเสยีใดๆ 

3.2 อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) คอื อัตราผลตอบแทนท่ีทําใหมูลคา

ปจจุบันของกระแสเงนิสดรับสุทธิ หรือผลตอบแทนโครงการเทากับมูลคาปจจุบันของกระแสเงนิสดจายหรือตนทุนของ

โครงการซึ่งเปนอัตราท่ีทําใหมูลคาปจจุบันของกระแสเงนิสดไดสุทธิจากการลงทุนมคีาเทากับศูนย โดยมสูีตรดังน้ี  
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โดยกําหนดให IRR  = อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 

highr   = อัตราคดิลดท่ีใชในการคํานวณท่ีทําให NPV เปนลบ 

lowr   = อัตราคดิลดท่ีใชในการคํานวณท่ีทําให NPV เปนบวก 

highrNPV  = มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการท่ีใชอัตราคดิลด highr  

lowrNPV  = มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการท่ีใชอัตราคดิลด lowr  
 

หลักเกณฑในการตัดสนิใจเพื่อลงทุนในโครงการตามวธีิอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ โดยดูจาก

คาท่ีคํานวณไดดังน้ี 

ถาคา IRR ท่ีไดสูงกวาอัตราผลตอบแทนตํ่าสุด ท่ีหนวยธุรกจิยอมรับได แสดงวา โครงการคุมคาในการลงทุน 

ถาคา IRR ท่ีไดเทากับอัตราผลตอบแทนตํ่าสุด ท่ีหนวยธุรกจิยอมรับได แสดงวา สามารถยอมรับหรือปฏิเสธ

โครงการกไ็ด 

ถาคา IRR ท่ีไดตํ่ากวาอัตราผลตอบแทนตํ่าสุด ท่ีหนวยธุรกจิยอมรับได แสดงวา โครงการไมคุมคาในการ

ลงทุน ควรปฏเิสธการลงทุน 

3.3 อัตราสวนมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio: B/C Ratio) คือ อัตรา

เปรียบเทียบระหวางผลตอบแทนซึ่งสามารถคํานวณออกมาไดในรูปของมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนเทียบกับมูลคา

ปจจุบันของตนทุนท่ีจายไปในการดําเนินโครงการ ซึ่งมวีธีิคํานวณดังสูตร 
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โดยกําหนดให Bt = มูลคาตอบแทนของโครงการท่ีเกดิขึ้นในปท่ี t 

Ct = มูลคาตนทุนของโครงการท่ีเกดิขึ้นในปท่ี t 

i = อัตราคดิลด (Discount rate) 

t = ปของโครงการ คอื ปท่ี 0,1,2…,n 

n = อายุโครงการ  

โดยท่ี 

 ถา B/C > 1 แสดงวามูลคาผลตอบแทนมมีากกวามูลคาตนทุน ดังน้ันควรตัดสนิใจลงทุน 

 ถา B/C < 1 แสดงวามูลคาผลตอบแทนมนีอยกวามูลคาตนทุน ดังน้ันไมควรตัดสนิใจลงทุน 

 ถา B/C = 1 แสดงวาการลงทุนหรือไมลงทุนในโครงการลวนไมเกดิประโยชนหรือเสยีประโยชนแตอยางใด 

3.4 ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) คือ ระยะเวลาคืนทุนท่ีคาดวาจะไดรับกระแสเงินสดรับสุทธิท่ี

เกิดจากการลงทุนเทากับเงินลงทุนท้ังหมดท่ีลงไปในตอนแรก ดังน้ันระยะเวลาคืนทุนจะคํานึงถึงระยะเวลาท่ี

ผลตอบแทนสุทธิจากการดําเนินงานหรือผลกําไรท่ีไดรับในแตละปรวมกัน โดยเปนกําไรสุทธิหลังหักภาษี ดอกเบ้ีย 

และคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน เทากับคาใชจายในการลงทุนเร่ิมแรกของโครงการ ถามีระยะเวลาสั้นก็จะดี เพราะ

หมายถงึความเสี่ยงนอย และผูลงทุนสามารถนําเงนิท่ีถอนทุนไปลงทุนในกจิการอื่น ๆ ได การคํานวณระยะเวลาคืนทุน

ทําได โดยพิจารณาจํานวนปท่ีไดรับผลประโยชนกับคาใชจายในการลงทุน ดังสมการน้ี (ชัยรัตน รากุล. 2554, หนา 

25-26)  
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โดยท่ี 0C  = เงนิลงทุนเร่ิมแรกท่ีเวลาศูนยหรือเวลาปจจุบัน 

tR  = รายรับสุทธิในคาบท่ี t 
 

การวเิคราะหความไวในเชงิเศรษฐศาสตรของธุรกิจไมแบบใหเชา 

การวิเคราะหความไวในเชิงเศรษฐศาสตรของธุรกิจไมแบบใหเชา เพื่อใหทราบวาการดําเนินธุรกิจไมแบบใหเชาน้ี

สมควรลงทุนตอหรือไม เนื่องจากตนทุนของสนิคาและความไมแนนอนของตลาดท่ีไมสามารถคาดการณได อาจสงผล

ตอการดําเนินธุรกิจได ดังน้ันผูวิจัยเลือกศึกษาลักษณะความไวเชิงเศรษฐศาสตรออกเปน 4 กรณี ไดแก การมีคูแขง

เพิ่มขึ้น กรณีการกอสรางขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10 กรณีการกอสรางขยายตัวลดลงรอยละ 10 และการเพิ่ม-ลด

ราคาเชาไมแบบ 
 

ผลการศึกษา 

 ผลการวเิคราะหความคุมคาของธุรกจิไมแบบใหเชา ในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สรุปไดดังน้ี 

 1. ตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจไมแบบพลาสติกใหเชา ในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มี

ระยะเวลาคนืทุนท่ีสัน้ท่ีสุดคอื ประมาณ 1 ป 5 เดือน มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 7,570,159.45 บาท มีอัตรา

ผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับรอยละ 71.32 และอัตราสวนมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุนท่ีอัตราคิดลด

รอยละ 10 มคีาเทากับ 2.34แสดงวา การดําเนินธุรกิจไมแบบพลาสติกใหเชามีความคุมคาในการลงทุน ควรตัดสินใจ

ลงทุน 
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 2. ตนทุนและผลตอบแทนของธุรกจิไมแบบเหล็กใหเชา ในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มรีะยะเวลาคืน

ทุนท่ีสั้นท่ีสุดคือ ประมาณ 1 ป 6 เดือน มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 7,407,146.75 บาท มีอัตราผลตอบแทน

ภายใน (IRR) เทากับรอยละ 68.48 และอัตราสวนมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุนท่ีอัตราคิดลดรอยละ 10 มี

คาเทากับ 2.31 แสดงวา การดําเนินธุรกจิไมแบบเหล็กใหเชามคีวามคุมคาในการลงทุน ควรตัดสนิใจลงทุน 

 3. ตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจไมแบบไมธรรมชาติใหเชา ในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มี

ระยะเวลาคืนทุนท่ีสั้นท่ีสุดคือ ประมาณ 2 ป มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 6,596,967.06 บาท มีอัตรา

ผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับรอยละ 42.74 และอัตราสวนมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุนท่ีอัตราคิดลด

รอยละ 10 มคีาเทากับ 1.23 แสดงวา การดําเนินธุรกจิไมแบบธรรมชาติใหเชามคีวามคุมคาในการลงทุน ควรตัดสินใจ

ลงทุน 

 ดังน้ันควรเลอืกไมแบบท่ีทําจากวัสดุพลาสติกเปนไมแบบใหเชา เนื่องจากมีระยะคืนทุนท่ีสั้นท่ีสุดและมีมูลคา

ปจจุบันสุทธิ (NPV) กับผลตอบแทนภายในมากท่ีสุด  
 

ตาราง 1 แสดงสรุปการวเิคราะหการดําเนนิธุรกิจไมแบบใหเชา 

ธุรกิจ 

ไมแบบใหเชา 

ตนทุนและผลตอบแทน การลงทุน 

Payback period NPV IRR B/C Ratio 

ไมแบบพลาสติก 1 ป 5 เดอืน 7,570,159.45 71.32% 2.34 มคีวามคุมคาในการ

ลงทุน ควรตัดสนิใจ

ลงทุน 

ไมแบบเหล็ก    1 ป 6 เดอืน 7,407,146.75 68.48% 2.31 มคีวามคุมคาในการ

ลงทุน ควรตัดสนิใจ

ลงทุน 

ไมแบบ 

ไมธรรมชาติ 

2 ป 6,596,967.06 42.74% 1.23 มคีวามคุมคาในการ

ลงทุน ควรตัดสนิใจ

ลงทุน 
 

การวเิคราะหความไวเชิงเศรษฐศาสตร เมื่อธุรกจิตองเผชิญกับสภาพเศรษฐกจิ ตนทุนของสนิคาและความไม

แนนอนของตลาดท่ีไมสามารถคาดการณได ซึ่งสงผลตอรายรับและรายจายในการดําเนินธุรกจิ ผลการวเิคราะหความ

ไวเชิงเศรษฐศาสตร 4 กรณี คือ การมีคูแขงเพิ่มขึ้น กรณีการกอสรางขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10 กรณีการกอสราง

ขยายตัวลดลงรอยละ 10 และการเพิ่ม-ลดราคาเชาไมแบบ แสดงใหเห็นวา หากธุรกิจมีการลงทุนสินคา คือ ไมแบบท่ี

เปนพลาสติก เหล็ก ไมธรรมชาติ ธุรกจิยังมคีวามคุมคาในการลงทุน และควรตัดสนิใจลงทุน 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากการสรุปผลการวจิัยดังกลาวขางตน สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังน้ี 

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจ เปนการศึกษาปญหาและโอกาสทางธุรกิจ การกําหนด

เปาหมาย สถานการณของธุรกจิ ตนทุนและผลประโยชนตอบแทนสูงสุดจากการลงทุน เพื่อทราบถงึโอกาสท่ีโครงการ

จะประสบความสําเร็จ ซึ่งขอบเขตของการศึกษาความเปนไปไดของการดําเนินธุรกิจไมแบบใหเชา ในเขตอําเภอแม

อาย จังหวัดเชียงใหม พบวา ตนทุนและผลตอบแทนของธุรกจิไมแบบใหเชา ในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ท้ัง
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ไมแบบพลาสติก ไมแบบเหล็ก และไมแบบไมธรรมชาติ มีความคุมคาในการลงทุน ควรตัดสินใจลงทุน และการ

วเิคราะหความไวเชิงเศรษฐศาสตร 4 กรณี คือ การมีคูแขงเพิ่มขึ้น กรณีการกอสรางขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10 กรณี

การกอสรางขยายตัวลดลงรอยละ 10 และการเพิ่ม-ลดราคาเชาไมแบบ แสดงวา การดําเนินธุรกิจไมแบบใหเชามี

ความคุมคาในการลงทุน ควรตัดสินใจลงทุน ซึ่งแตกตางจากธุรกิจอื่นท่ีมีลักษณะสภาพแวดลอมทางการตลาด 

ประชากรกลุมเปาหมาย ลักษณะพื้นท่ีแตกตางกัน สําหรับการวิจัยน้ีมุงเนนใหผูสนใจทําธุรกิจไมแบบใหเชา ซึ่งเปน

ธุรกจิ SME ใหทราบถงึความเปนไปไดในการลงทุน การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน ประกอบดวย ระยะเวลาคืน

ทุน มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน และอัตราสวนมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุน โดย

การศึกษาความคุมคาท่ีเกิดจากการลงทุนทําธุรกิจไมแบบใหเชา รวมถึงการวิเคราะหสภาพทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจาก

ความไมแนนอนของตลาดรวมถึงปจจัยภายนอกอื่น ๆ ท่ีสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงตลาด โดยเฉพาะอยางย่ิง

ดานการเงนิ รายรับ รายจาย ลักษณะของลูกคาในปจจุบันและอนาคตท่ีจะเกดิขึ้น ซึ่งในสภาวะความเปนจริงสวนแบง

ทางการตลาดอาจเกิดจากผูรับเหมารายยอยมีตนทุนไมแบบเปนของตนเองเปนทุนในการประกอบกิจการรับเหมา

กอสรางอยูบางสวนแลว เหตุน้ีจะสงผลกระทบถึงรายไดของธุรกิจทําใหลดลงได ขอมูลท่ีไดจะเปนเคร่ืองมือตัดสินใจ

ดําเนินธุรกิจหรือแนวปฏิบัติเพื่อใหไดทางเลือกท่ีเปนไปได ซึ่งตัวช้ีวัดท่ีสําคัญและมักถูกพิจารณาในการวิเคราะหเชิง

เศรษฐศาสตรเพื่อการคัดเลือกโครงการตาง ๆ คือ ขอกําหนดดานการเงิน (Financial criteria) (สุรเมศวร พิริยะวัฒน, 

ม.ป.ป, สื่อออนไลน) 

ขอเสนอแนะ  

 จากผลการวจิัยดังกลาวขางตน ผูวจิัยไดคนพบขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจไมแบบใหเชา ในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม เปน

การวเิคราะหเบ้ืองตนเพื่อเปนแนวทางตัดสนิใจกอนการลงทุนเทาน้ัน ดังน้ันในทางปฏบัิติผูประกอบการอาจตองศึกษา

ขอมูลของปจจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของอยางละเอียดเพื่อประกอบการตัดสนิใจลงทุนในธุรกจิ 

 2. การวเิคราะหของธุรกจิไมแบบใหเชา ในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหมน้ี เปนการคาดการณอนาคตท่ี

ยังไมเกิดขึ้น การประมาณการตนทุนและผลตอบแทนท่ีไดจึงเปนสิ่งไมแนนอน ขึ้นอยูสภาพแวดลอมของธุรกิจและ

สภาพแวดลอมทางการตลาดท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังน้ันการคาดการณตนทุนและผลตอบแทนอาจมี

ความคาดเคลื่อนเมื่อมกีารดําเนินธุรกจิจริง 

 3. การประกอบธุรกจิไมแบบใหเชาน้ัน เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของลูกคาใหเหมาะสมกับงานท่ี

หลากหลายของลูกคา ผูประกอบการควรมไีมแบบใหเชาท้ัง 3 ประเภท คอื ไมแบบพลาสติก ไมแบบเหล็ก และไมแบบ

ท่ีทําจากไมธรรมชาติ พรอมท้ังไมค้ํายันประกอบ และน่ังราน เขามารวมดวยจะทําใหธุรกจิครบองคประกอบมากย่ิงขึ้น 

4. ในสภาวะท่ีผูประกอบการมรีายไดลดลงจากเปาหมายท่ีวางไว ชวงระยะเวลาท่ีเวนวางจากธุรกิจไมแบบให

เชา ผูประกอบการควรมธุีรกจิรับเหมากอสรางเพื่อเปนท่ีรองรับเพื่อเพิ่มความม่ันคงของธุรกิจ และเสริมรายไดในสวน

ท่ีขาดไป 
 

กติตกิรรมประกาศ 
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ไดรับขอมอบใหแดบิดา มารดา ผูใหชีวิต ตลอดจนคณาจารยผูท่ีใหการศึกษาอบรมส่ังสอนใหมีความรูอันทรงคุณคา

ตลอดจนผูมสีวนเกี่ยวของทุกทาน  
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การศึกษาความเปนไปไดการใชวัสดุเหลือใชในการกอสรางเขื่อนปองกันตล่ิง: 

กรณศึีกษา ตําบลปางิ้ว อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชยีงราย 

Feasibility study of using recycled materials in riverbank protection: Case 

Study Pa Ngio Sub-District, Wiang Pa Pao District, Chiangrai Province 

นคิม กันทะวงค6 1*, สุรยิาวุธ ประอาย2 และ อภิชาต บัวกลา3 

Nikom Guntawong1*Suriyavet Praai2 and Apichat Buakla3 

บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีนําเสนอรูปแบบการวเิคราะหวธีิปองกันตลิ่งแมนํ้าลาว ซึ่งพบวาท้ัง 3 วิธีท่ีนําเสนอ คือ 1) Gabion 

Box บรรจุดวยหนิใหญคละ 2) หนิเรียงยาแนว และ 3) Gabion Box บรรจุเศษคอนกรีตจากการร้ือถอนอาคาร มีความ

เหมาะสมท่ีจะใชปองกันตลิ่ง ตรงบริเวณท่ีทําการศึกษาไดเปนอยางดี เมื่อทําการศึกษาความเหมาะของวิธีการตาง ๆ 

ทางดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม ผลของการศึกษา แสดงวา วิธีการปองกันตลิ่งโดยใช Gabion Box บรรจุดวยเศษ

คอนกรีตจากการร้ือถอนอาคาร เปนวิธีท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยมีคาลงทุนรายปท่ีความยาว 80 เมตร ของ

ตลิ่งมี่คาเทากับ 78,249 บาท อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุนรายปมีคาเทากับ 1.64 ในขณะท่ี วิธีปองกันตลิ่ง

โดย Gabion Box บรรจุดวยหนิใหญคละ และ วธีิปองกันตลิ่งโดยหนิเรียงยาแนว มีคาตนทุนรายปมีคาเทากับ 122,819 

บาทและ 99,913 บาท ตามลําดับ คาอัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุนรายปเทากับ 1.04 และ 1.28 ตามลําดับ 

Gabion Box บรรจุดวยเศษคอนกรีตจากการร้ือถอนอาคาร เปนอีกวิธีหน่ึงท่ีมีความเหมาะสมในการกอสรางเขื่อน

ปองกันตลิ่งเมื่อพจิารณาการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมดวยการลดการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ 
 

คําสําคัญ: เขื่อนปองกันตลิ่ง  การลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ  ความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร  
 

Abstract  

This paper presents the analysis of riverbank protection consisting of 3 methods (i.e., gabion filled with 

small-sized stone, mortar riprap and gabion filled with recycled materials). It is found that all three methods are 

suitable for riverbank protection at the studied site. The engineering economic analysis for these 3 methods 

reveals that the method of which the gabions are filled with recycled materials is the most suitable method. Its 

annual investment cost (for 80 meters long) is 78,249 bath, the benefit cost ratio is 1.64. The rock gabion and 

mortar riprap methods provide the annual investment cost of 122,819 bath and 99,913 bath, respectively. The 
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benefit cost ratios are 1.04 and 1.28, respectively. It can be concluded that the gabion filled with recycled 

materials is an appropriate solution when considering the reduction of resource consumption. 
 

Keywords: Riverbank protection works, Reduction of resource consumption, Appropriate economics 
 

บทนํา 

แมนํ้าลาว ตนนํ้าเกิดจากเทือกเขานางแกวในเขตอําเภอเวียงปาเปา ไหลผานอําเภอแมสรวย อําเภอเมือง

เชียงราย มาบรรจบกับแมนํ้ากกท่ี สบลาว ใกลบานแมขาวตม มีความยาวประมาณ 117 กิโลเมตร ในปจจุบันปญหา

การกัดเซาะของกระแสนํ้าแมนํ้าลาวไดสรางความเสยีหายตอสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร และเปนปญหาท่ีสําคัญท่ี

ตองดําเนินการแกไข (ดังแสดงในภาพ 1) แมนํ้าลาวท่ีมีลักษณะไหลจากทิศใตไปทางทิศเหนือ ไดไหลผานพื้นท่ีของ

ตําบลปางิ้ว อําเภอเวยีงปาเปา จังหวัดเชียงราย ทําการกัดเซาะตลิ่งซึ่งเปนท่ีสาธารณะเกิดการพังเสียหายเปนอันมาก 

และท่ีสําคัญในเขตพื้นท่ีอําเภอเวียงปาเปาไดมีอาคารท่ีเกาแกมีอายุมากกวาหาสิบปเปนจํานวนมาก ซึ่งควรคาท่ีจะ

อนุรักษไว ทําใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของใหความสําคัญตอการปองกันการกัดเซาะตลิ่ง 

โดยท่ัวไปในการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งในเขตพื้นท่ีของตําบลปางิ้ว อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงรายนั้น  

วัสดุท่ีใชตองนําเขาจากโรงโมหนิท่ีต้ังอยูในพื้น ตําบลผางาม อําเภอเวยีงชัย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมรีะยะทางไกลจากจุด

ท่ีจะทําการกอสรางเปนอันมาก ทําใหเสยีเวลาและคาใชจายในการขนสงเปนจํานวนมาก รวมถึงในการกอสรางเขื่อน

ปองกันตลิ่งจําเปนจะตองใชทรัพยากรธรรมชาติ (ท่ีมอียูอยางจํากัด) เปนจํานวนมาก ดังน้ันแนวคิดท่ีวาถาสามารถนํา

เศษคอนกรีตท่ีไดจากการร้ือถอนอาคาร มาใชแทนหินใหญคละในการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งแบบ Gabion Box จึง

ถูกนํามาศึกษา เพื่อท่ีจะเปนการชวยลดตนทุนในการกอสรางไดรวมถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดและ

คุมคา โดยการเปรียบเทียบหาขอแตกตางในดานตนทุนราคาในการกอสรางและความเหมาะสมในดานเศรษฐศาสตร 

 

 
ภาพ 1 แสดงการกัดเซาะตลิ่งของแมน้ําลาว 

 

วัตถุประสงคการศึกษา 

เพื่อเปรียบเทียบหาขอแตกตางในดานตนทุนราคาในการกอสรางวา การปองกันตลิ่งแบบไหนท่ีมตีนทุนตํ่า

และมคีวามเหมาะสมในดานเศรษฐศาสตร 
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วธิกีารศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดทําการสํารวจและเก็บขอมูลพื้นท่ีท่ีจะทําการกอสราง พบวาสภาพโดยท่ัวไปของแมน้ํา

ลาวมีความกวาง 30.00 เมตร ระยะแนวราบ 1.50 เมตร ความสูงของตลิ่ง 3.50 เมตร ความลึกกลางรองนํ้า 1.00 

เมตร อัตราการกัดเซาะเฉลี่ยประมาณ 0.01–1.00 เมตรตอป ความยาวของตลิ่งมีการพังทลายครอบคลุมระยะทาง

ประมาณ 70.00 เมตร สภาพภูมปิระเทศริมตลิ่งเปนพื้นท่ีการเกษตร ไมมบีานเรือนริมตลิ่งท่ีไดรับผลกระทบ 

จากผลการเจาะสํารวจดิน จะพบวาดินภายในพื้นท่ีสวนใหญจะมีคา SPT-N blow count มากกวา 20 ซึ่ง 

สามารถจําแนกเปนช้ันดนิท่ีมคีวามหนาแนนมาก (Very stiff) คาความสามารถในการรับนํ้าหนักบรรทุกประลัยของดิน 

มคีาเทากับ 50 ตัน/ตารางเมตร  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 แสดงรูปตัดตามขวางแมน้ําลาว 

 

 รูปแบบของเขื่อนปองกันตลิ่ง  

 1. เขื่อนปองกันตลิ่งแบบ Gabion Box บรรจุดวยหนิใหญคละ  

เขื่อนปองกันตลิ่งแบบ Gabion Box บรรจุดวยหนิใหญคละ (ภาพ 3) จะตองใชหินขนาด 15-30 เซนติเมตร       

ปูบนตลิ่งท่ีมคีวามลาดชัน 1:0.6 (แนวต้ัง:แนวนอน) โดยท่ีฐานของเขื่อนจะตองวางกลอง Gabion เปนฐานโดยระดับพื้น

ของกลอง Gabion ตํ่ากวาระดับนํ้าตํ่าสุดไมนอยกวา 1.00 เมตร เพื่อเปนฐานเขื่อนปองกันการไถลของตัวเชิงลาด 

ปองกันการกัดเซาะท่ีฐาน และเพื่อความเหมาะสมในการกอสรางในนํ้า โดยกอนจะวางกลอง Gabion บนลาดตลิ่ง

จะตองทําการปรับระดับดวยทรายถมอัดแนน ปูลาตลิ่งดวยแผนใยสังเคราะห (Geotextile) กอนเพื่อปองกันไมให

อนุภาคของเม็ดดนิขนาดเล็กหลุดออกไปจากลาดตลิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3 แสดงรูปตัดเขื่อนปองกันตลิ่งแบบ Gabion Box บรรจุดวยหนิใหญคละ 
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 2. หนิเรียงยาแนว 

 เขื่อนปองกันตลิ่งแบบใชหินเรียง จะตองใชหินขนาด 15-30 เซนติเมตร ปูบนตลิ่งท่ีมีความลาดชัน 1:2.5 

(แนวต้ัง:แนวนอน) หนาไมนอยกวา 30 เซนติเมตร (ภาพ 4) โดยท่ีฐานของเขื่อนจะตองวางกลอง Gabion เปนฐานโดย

ระดับพื้นของกลอง Gabion ตํ่ากวาระดับนํ้าตํ่าสุดไมนอยกวา 1.00 เมตร เพื่อเปนฐานเขื่อนปองกันการไถลของตัวเชิง

ลาด ปองกันการกัดเซาะท่ีฐาน และเพื่อความเหมาะสมในการกอสรางในนํ้า โดยกอนจะปูหินเรียงบนลาดตลิ่งจะตอง

ทําการปรับระดับดวยทรายถมอัดแนน ปูลาดตลิ่งดวยแผนใยสังเคราะห (Geotextile) กอนเพื่อปองกันไมใหอนุภาคของ

เม็ดดนิขนาดเล็กหลุดออกไปจากลาดตลิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 4 แสดงรูปตัดหนิเรยีงยาแนว 
 

 3. เขื่อนปองกันตลิ่งแบบ Gabion Box บรรจุดวยเศษคอนกรีตจากการร้ือถอนอาคาร 

 เขื่อนปองกันตลิ่งแบบ Gabion Box บรรจุดวยเศษคอนกรีตจากการร้ือถอนอาคาร ขั้นตอนและวิธีการ

เชนเดียวกับเขื่อนปองกันตลิ่งแบบ Gabion Box บรรจุดวยหินใหญคละ  จะแตตางกันโดยการเปลี่ยนวัสดุท่ีนํามาใช  

จากการใชหินขนาด 15-30 เซนติเมตร ก็เปนการใชเศษคอนกรีตจากการร้ือถอนอาคารแทน (ภาพ 5) ทําการปูบน

ตลิ่งท่ีมคีวามลาดชัน 1:0.6 (แนวต้ัง:แนวนอน) โดยท่ีฐานของเขื่อนจะตองวางกลอง Gabion เปนฐานโดยระดับพื้นของ

กลอง Gabion ตํ่ากวาระดับนํ้าตํ่าสุดไมนอยกวา 1.00 เมตร เพื่อเปนฐานเขื่อนปองกันการไถลของตัวเชิงลาด ปองกัน

การกัดเซาะท่ีฐาน และเพื่อความเหมาะสมในการกอสรางในนํ้า โดยกอนจะวางกลอง Gabion ลาดตลิ่งจะตองทําการ

ปรับระดับดวยทรายถมอัดแนน ปูลาดตลิ่งดวยแผนใยสังเคราะห (Geotextile) กอนเพื่อปองกันไมใหอนุภาคของเม็ดดิน

ขนาดเล็กหลุดออกไปจากลาดตลิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 5 แสดงรูปตัดการวางกลอง Gabion บรรจุดวยเศษคอนกรตีจากการรื้อถอนอาคาร 
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 คุณสมบัติของหนิทีใ่ชบรรจุในกลอง Gabion 

คุณสมบัติของหินท่ีใชบรรจุในกลอง Gabion จะตองมีนํ้าหนักรวมกลองใหมีนํ้าหนักไมนอยกวา  1,400 กก./

ลบ.ม.  และจะตองมกีารจัดเรียงหนิเปนอยางด ี(กษิดศิ วัฒนศัพท และคณะ, 2555, สื่อออนไลน)  

 คุณสมบัติของเศษคอนกรตีทีไ่ดจากการรื้อถอนอาคาร 

คุณสมบัติของเศษคอนกรีตท่ีไดจากการร้ือถอนอาคารท่ีนํามาใชในงาน เขื่อนปองกันตลิ่งแบบ Gabion Box 

จากงานวิจัยของอภิรักษ มาตรนอก เร่ืองการศึกษาผลกระทบของสถานะความช้ืนและการดูดซึมนํ้าของมวลรวม

หยาบธรรมชาติและรีไซเคิลตอคาการยุบตัวและกําลังอัดของคอนกรีต 

ไดใหขอมูลคุณสมบัติจําเพาะของมวลรวมวา มวลรวมหยาบท่ีไดจากการยอยเศษคอนกรีตท่ีสภาวะอ่ิมตัวผิว

แหง  เทากับ 2.70 และมหีนวยนํ้าหนักเทากับ 1,432 กก./ลบ.ม. (อภิรักษ มาตรนอก, 2555) ซึ่งสามารถนํามาใชแทน

หนิใหญคละเพื่อเปนการชวยลดตนทุนในการกอสรางได  

 การประเมินมูลคาทางดานเศรษฐศาสตร 

ในการวิเคราะหขอมูลจะใชเปนอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางผลตอบแทนซึ่งสามารถคํานวณออกมาในรูป

ของมูลคาการลงทุนรายป คํานวณไดจากสมการความสัมพันธดังน้ี (ชิตชัย ปนทรายมูล, 2556) 

มูลคาตนทุนรายป =  P x recovery factor 

โดย  P = ตนทุนท่ีลงทุนไปกับโครงการ 

 recovery factor = เปนคาท่ีใชสําหรับเปลี่ยนมูลคาหรือตนทุนของโครงการเปนตนทุนรายป คาเหลาน้ีจะ

ขึ้นอยูกับอัตราดอกเบ้ีย และอายุของโครงการ ซึ่งไดมกีารกําหนดไวเปนตารางหรืออาจจะคํานวณไดจากสมการ 

 
1N1)(i

Ni)i(1
  factor  recovery

−+
+=                                                                                    (1) 

โดย   i = อัตราดอกเบ้ียเปนเปอรเซ็นตตอป 

 N = อายุของอาคารหรือโครงการ 
 

อัตราสวนผลตอบแทนตอคาใชจาย (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio) สามารถคาํนวณไดจากสมการความสัมพันธดังน้ี 
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                                                                                          (2)  

โดยท่ี       Bt = มูลคาผลตอบแทนของโครงการในปท่ี t 

  Ct = มูลคาของตนทุนการดําเนินงานของโครงการในปท่ี t 

  C0 = มูลคาของการลงทุนเร่ิมแรก (ตนทุนในปท่ี 0) 

   i  = อัตราสวนลดหรืออัตราดอกเบ้ีย (Discount Rate) 

    t  = ปของโครงการคอืปท่ี 0,1,2,3…,n 

   n = อายุของโครงการ 

         ปท่ี 0 = ปท่ีมกีารลงทุนเร่ิมแรก (Initial Investment) 
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ผลการศึกษา 

จากการศึกษาวเิคราะหเปรียบเทียบความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร ดังแสดงในตารางท่ี 1 แนวทางใน

การปองกันการพังทลายของตลิ่งแมนํ้าลาวในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลปางิ้ว สามแนวทางคือ หน่ึงการปองกันแบบ 

Gabion Box  บรรจุดวยหนิใหญคละ สองการปองกันแบบเรียงหนิยาแนว และ สามการปองกันแบบ Gabion Box บรรจุ

ดวยเศษคอนกรีตจากการร้ือถอนอาคาร เมื่อพจิารณาตนทุนคากอสรางโดยคิดในรูปแบบของตนทุนรายปรวม พบวา 

แนวทางท่ีสาม การปองกันตลิ่งแบบ Gabion Box บรรจุดวยเศษคอนกรีตจากการร้ือถอนอาคารเปนแนวทางท่ีมีการ

ลงทุนในรูปแบบของตนทุนรายปนอยท่ีสุดคือประมาณ 78,249 บาทตอความยาว 80 เมตร ในสวนของการปองกัน

ตลิ่งแบบเรียงหินยาแนวจะใชงบประมาณ 99,913 บาทตอความยาว 80 เมตร และในสวนของการปองกันตลิ่งแบบ 

Gabion Box บรรจุดวยหินใหญคละจะใชงบประมาณ 122,819 บาทตอความยาว 80 เมตร ดังน้ันในการเปรียบเทียบ

ตนทุนรายปรวมน้ันิรูปแบบของการปองกันตลิ่งแบบ Gabion Box บรรจุดวยเศษคอนกรีตจากการร้ือถอนอาคารจึงมี

ความเหมาะสมกวาอีก 2 แบบท่ีมกีารลงทุนรายปท่ีมากกวา 

จากการวเิคราะหผลตอบแทนตอตนทุน ซึ่งจะดูจากคาท่ีไดถาผลท่ีไดมคีา Benefit นอยกวา 1.0 คอื ไมเหมาะ

ท่ีจะลงทุนเพราะทําใหขาดทุน หรือผลท่ีไดมีคาเทากับ 1.0 คือ แสดงวาระบบท่ีลงทุนน้ีเทาทุนและถาผลท่ีไดมีคา

มากกวา 1.0 คือ เหมาะสมท่ีจะทําการลงทุนจากการวิเคราะหพบวา ในการลงทุนมีคา Benefit มากกวา 1.0 ท้ังสาม

รูปแบบ แตท่ีมคีามากท่ีสุดก็คือ การปองกันตลิ่งแบบ Gabion Box บรรจุดวยหินใหญคละมีคาเทากับ 1.04 ทําใหมีผล

กําไรท่ี 5,180 บาท/ป สวนการปองกันเรียงหินยาแนวมีคาเทากับ 1.28 ทําใหมีผลกําไรท่ี 28,086 บาท/ป และระบบ

การปองกันตลิ่งแบบ Rock Gabion บรรจุดวยเศษคอนกรีตจากการร้ือถอนอาคาร มีคาเทากับ 1.64  ทําใหมีผลกําไรท่ี 

49,750 บาท/ป การวเิคราะหในสวนน้ีจงึสงผลใหการปองกันแบบ Gabion Box บรรจุดวยเศษคอนกรีตจากการร้ือถอน

อาคารมคีวามเหมาะสมท่ีจะลงทุนมากท่ีสุด และจะเปนอีกวิธีท่ีมีความเหมาะสมในการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งเมื่อ

พจิารณาการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมดวยการลดการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ตาราง 1 แสดงการวเิคราะหผลตอบแทนตอตนทุน B/C 

แนวทาง ผลตอบแทน 

บาท/ป (B) 

ตนทุนรายป

รวม( C ) 

อัตราสวน 

B/C 

ผลตาง B-C 

บาท/ป 

1. การปองกันตลิ่งแบบ Rock Gabionคอื 

 กลองลวดตาขายบรรจุหนิ 

128,000 122,819 1.04    5,180 

2. การปองกันตลิ่งแบบเรียงหนิยาแนว 128,000 99,913 1.28  28,086 

3. การปองกันตลิ่งแบบ Rock Gabion กลอง

ลวดตาขายบรรจุดวยเศษคอนกรีตจากการ

ร้ือถอนอาคาร 

128,000 78,249 1.64   49,750 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการวเิคราะหขอมูลราคาตนทุนรายปจะพบวาการปองกันตลิ่งแบบ Gabion Box บรรจุดวยเศษคอนกรีต

จากการร้ือถอนอาคารมีคาใชจายนอยกวาอีกสองวิธี และเมื่อวิเคราะหผลตอบแทนตอตนทุน ซึ่งก็พบวาการปองกัน

ตลิ่งแบบ Gabion Box บรรจุดวยเศษคอนกรีตจากการร้ือถอนอาคาร มีความคุมคาตอการลงทุนมากกวาอีกสองวิธี 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาแตละวิธีมีอายุการใชงานท่ีไมเทากัน และรวมถึงระยะทางในการขนสงวัสดุอุปกรณในการ
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กอสราง แตท้ังน้ีในการปองกันตลิ่งแตละชนิดยอมเปนผลดีตอประชาชนท่ีมีพื้นท่ีอยูติดกับแมนํ้าลาว ซึ่งถาไมมีการ

ปองกันในแตละปน้ันตลิ่งจะมีการพังทลายเปนจํานวนมากท้ังน้ีการพังทลายจะมากหรือนอยเพียงใดอาจขึ้นอยูกับ

ระดับน้ําลาวหรืออัตราการไหลของนํ้า รูปแบบท่ี 3 Gabion Box บรรจุดวยเศษคอนกรีตจากการร้ือถอนอาคาร เปนอีก

วธีิหน่ึงท่ีมคีวามเหมาะสมในการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งเมื่อพจิารณาการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมดวยการลด

การบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 คนควาน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เนื่องจากไดรับความชวยเหลอือยางดย่ิีง ท้ังดานวชิาการ และขอมูลในการดําเนิน

โครงงานในคร้ังน้ี จากบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ไดแก 

กองชางเทศบาลตําบลปางิ้ว ท่ีออกแบบกอสราง ประมาณราคาคากอสรางของโครงงานน้ี ขอขอบคุณ

อาจารยสุริยาวุธ ประอาย และ อาจารยอภิชาต บัวกลา อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีใหความรู ใหคําปรึกษา ตลอดจนให

คําแนะนําแกไขและตรวจทานความถูกตอง ท่ีไดใหขอเสนอแนะแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนมีความสมบูรณย่ิงขึ้น และ

สําเร็จไดดวยดีขอขอบพระคุณทานอาจารยผูสอนทุกทาน ท่ีไดประสิทธิประสาทวิชาแกขาพเจา และขอบพระคุณ

เจาหนาท่ีมหาวทิยาลัย ท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการศึกษา และการทําโครงงานมหาบัณฑิตของขาพเจาขอบคุณ

เพื่อนๆ พี่นองบัณฑติศึกษา หลักสูตรการบริหารงานกอสรางทุกทาน ท่ีชวยเหลอืกันตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 
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การศึกษาความเหมาะสมในการขยายเขตพื้นท่ีใหบรกิาร: กรณศึีกษา ระบบประปา

หมูบาน บานทุงใหม ตําบลอวน อําเภอปว จังหวัดนาน 

Feasibility Study of Extending Service Area Case Study: Village Water Supply 

System Ban TungMai, Tambon Aun, Pue District, Nan Province 

รุงอรุณ อุปจักร7 1* และ กติติพงษ วุฒจํิานงค8 2 

Rungaroon Upajak1* and Kittipong Vuthijumnonk 2 

บทคัดยอ 

การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการขยายเขตใหบริการประปาและศึกษา

ตนทุนและผลตอบแทนของการขยายเขตใหบริการ ผลการศึกษาพบวา โครงการขยายเขตใหบริการประปา จะตอง

ผลตินํ้า จํานวน 76.05  ลูกบาศกเมตรตอวัน โดยกําหนดใหประชากร 1 คนใชนํ้า 50 ลิตรตอคนตอวัน กําหนดอัตรา

คาจําหนายนํ้าประปา เทากับ 6 บาทตอลูกบาศกเมตร  โดยมีตนทุนการขยายเขตวางระบบทอประปา เทากับ 

699,300 บาท และมีรายได เทากับ 182,268 บาท การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม พบวา มูลคา

ปจจุบันของ ผลตอบแทนสุทธิ (NPV) เทากับ-33,025 อัตราสวนของมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุน  (B/C 

ratio) เทากับ 0.846 
 

คําสําคัญ: ตนทุน ผลตอบแทน  ระบบทอประปา 
 

Abstract  

The objectives of this research study were to study the suitability of the extending of water service 

area and the cost and benefit of extended service area.The result revealed that the amount of water produce 

was 76.05 cubic meters per day base on the water consumption of 50 liters per capita per day. The water fee 

is 6 bath per cubic meter. The cost of extended pipeline was 699,300 bath and the revenue was 182,268 

bath. The economic engineering analysis founded that the net present value (NPV) was-33,025 the benefit cost 

ratio (B/C ratio) was 0.846   
 

Keywords: Cost, Benefit, Plumbing system 
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บทนํา 

 “การจัดบริการระบบนํ้าสะอาด” เปนบริการสาธารณะประเภทหน่ึงท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาท่ี

ดําเนินการตามภารกิจถายโอนบริการสาธารณะจากสวนราชการ ตามแผนปฏิบัติการกําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกทองถิ่น ซึ่งในปจจุบันภารกิจน้ีไดรับการถายโอนมายังทองถิ่นเรียบรอยแลว ดังน้ัน จึงนับวาเปน

บทบาทหนาท่ีของทองถิ่นเองท่ีจะตองดําเนินการจัดบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานประเภทดังกลาวน้ีใหไดมาตรฐาน

และมีประสิทธิภาพอยางไรก็ดี การจัดการระบบนํ้าสะอาดในท่ีน้ี หมายถึง การจัดทําระบบประปาหมูบาน ซึ่งเปน

บริการนํ้าเพื่อการอุปโภคเทาน้ัน มิไดมีความหมายครอบคลุมถึงการจัดบริการนํ้าเพื่อการบริโภคแตประการใด 

เนื่องจากนํ้าเพื่อการบริโภคน้ันจะตองมีระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยท่ีมากกวานํ้าเพื่อการอุปโภค ซึ่ง

หมายถึงจะตองมีมาตรฐานตัวช้ีวัดการบริการและดําเนินการท่ีแตกตางกันเปนอยางมากในพื้นท่ีเขตรับผิดชอบของ

องคการบริหารสวนตําบลอวน ยังมี 2 หมูบานท่ียังไมมีระบบประปาหมูบาน คือ ประชาชนในบานทุงกลาง หมูท่ี 4 

และ บานไรพัฒนา หมูท่ี 9 ตําบลอวน อําเภอปว  จังหวัดนาน ประสบปญหาความเดือดรอนในเร่ืองของนํ้า อุปโภค 

บริโภค ในฤดูแลงมาโดยตลอด เนื่องจากไมมรีะบบประปาหมูบาน ซึ่งนํ้าท่ีใชในชีวติประจําวัน บานทุงกลาง หมูท่ี 4 ใช

ระบบประปาภูเขา ตอนํ้าจากลําหวยตอ และเมื่อถงึฤดูแลงนํ้าในลําหวยตอมปีริมาณนอย ไมเพยีงพอตอความตองการ

ใชนํ้าของประชาชนในหมูบาน บานไรพัฒนา  หมูท่ี 9 ใชนํ้าจากการขุดบอนํ้าตื้น โดยการขุดบอและวางทอคอนกรีต

เสริมเหล็กวางเรียงกัน ความลึกของบอนํ้าประมาณ 8.00 เมตร สูบนํ้าดวยเคร่ืองสูบนํ้าอัตโนมัติ เดินระบบทอสงนํ้า

เขาใชในครัวเรือน และเมื่อถึงฤดูแลงตองประสบกับปญหาความเดือดรอนเนื่องจากนํ้าในบอนํ้าตื้นแหงและไมมีนํ้าใช

ในการอุปโภค บริโภค 

 องคการบริหารสวนตําบลอวน มรีะบบประปาหมูบาน จํานวน 2 แหง แหงท่ี 1 ต้ังอยูบานทุงใหม หมูท่ี 11 ใช

แหลงนํ้าจาก ลํานํ้าอวนในการผลตินํ้าประปา และแจกจายให 3 หมูบาน แหงท่ี 2 ต้ังอยูบานดอนนํ้ายาว หมูท่ี 10 ใช

แหลงนํ้าจากลํานํ้ายาวในการผลิตนํ้าประปา และแจกจายให 4 หมูบาน เนื่องจากระบบประปาหมูบาน บานทุงใหม

เปนระบบประปาผวิดนิขนาดใหญ มรีะบบการผลติ คอื ถังกรองนํ้าผวิดนิ 10 ลบ.ม./ชม. ถังนํ้าใสขนาด 100 ลบ.ม. หอ

ถังสูง 30 ลบ.ม. มผีูใชนํ้าจํานวน 95 ครัวเรือน และยังมนํ้ีาเพยีงพอท่ีจะสงไปยัง บานทุงกลางและบานไรพัฒนาได  

จากปญหาท่ีกลาวมาขางตนผูศึกษามีความสนใจท่ีจะทําการศึกษา ความคุมคาในการขยายเขตใหบริการ

ประปาทุงใหมมายัง 2 หมูบานท่ีประสบปญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค เพื่อรองรับความตองการของประชาชน

ผูบริโภค และเปนการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภคท่ีย่ังยนื 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

 1. คอมพวิเตอร 

           2. เทปวัดระยะ 

          3. เคร่ืองคํานวณ 

 วธิกีารศกึษา 

            ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขอระเบียบกฎหมาย และงานวิจัยท่ีใกลเคียงกับโครงงานท่ีศึกษา โดย การวิเคราะห

เอกสาร และการสํารวจเก็บขอมูล ระบบทอสงนํ้าประปาท่ีจะขยายเขต ระยะทางท่ีวางทอสงจายนํ้า พรอมออกแบบและ

ประมาณการคาใชจายท้ังหมดรวมท้ังคาซอมบํารุง เมื่อไดขอมูลตาง ๆ ครบถวน จึงนําขอมูลมาวิเคราะหหาความคุมทุน

ทางเศรษฐศาสตร  
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 ในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการวเิคราะหทางดานเศรษฐศาสตร ในดานของการขยายเขตการใหบริการประปา จึง

ทําการวเิคราะหเฉพาะตนทุนทางตรง ท่ีเกี่ยวของกับการขยายระบบเดนิทอสงนํ้าประปา ดังน้ี 
 

                            ตนทุนทางตรง        =      ตนทุนคงท่ี              +               ตนทุนแปรผัน                           

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงตนทุนการผลติน้าํประปา 
 

 ตนทุนคงที่ (Fixed Cost) หมายถงึทรัพยสนิ เคร่ืองมอืการผลติหรือสิ่งปลูกสราง ซึ่งมีคาคงท่ีไมเปลี่ยนแปลง

ตามปริมาณการผลตินํ้าประปา แตจะมคีาเสื่อมราคาของตนทุนเหลาน้ี ตนทุนคงท่ีจะประกอบดวยตนทุนตอไปน้ี 

           1. ตนทุนการลงทุนคร้ังแรก (Investment Cost) เปนรายจายท่ีการประปาไดใชเพื่อการลงทุนในการกอสราง 

โรงสูบนํ้า อาคารผลตินํ้าประปา ถังนํ้าใส หอถังสูง เคร่ืองสูบนํ้า และอุปกรณ เปนตน 

           2. ตนทุนสวนเพิ่ม (Incremental Cost) เปนรายจายเพื่อซื้อเคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ เพื่อขยายกําลังการ

ผลตินํ้าประปา 

           ตนทุนผันแปร (Variable Cost) หมายถึงตนทุนท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตนํ้าประปา และ 

คุณภาพนํ้าดบิ โดยจะทําการวเิคราะหเฉพาะ Direct Cost ในสวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าดบิเทาน้ัน ประกอบดวย 

           1. คาวัสดุเคมภัีณฑ ไดแก คาสารสม คาสารคลอรีน และคาปูนขาว 

           2. คากระแสไฟฟา ในการผลตินํ้าประปา 

           3. คาวัสดุดําเนินการซอมและบํารุง ไดแก คาใชจายในการซอมแซมอุปกรณการผลิตนํ้าประปา เชน ลูกปน 

อะไหลเคร่ืองจักรกลตาง ๆ รวมถงึ คานํ้ามันเช้ือเพลงิ และหลอลื่น 

 การวเิคราะหทางเศรษฐศาสตร 

 การศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ โดยการเปรียบเทียบผลประโยชนกับคาการลงทุนเพื่อวัด

ความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร ซึ่งการประเมินคาการลงทุนแบบคิดคาปจจุบันของเงิน ไดแก มูลคาปจจุบันของ

ผลตอบแทนสุทธิ (Net present value, NPV) อัตราสวนผลตอบแทนตอคาลงทุน (Benefit cost ratio, B/C ratio) และ

อัตราผลตอบแทนจากโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net present 

value, NPV) เปนการวเิคราะหการลงทุนโดยพจิารณาท่ีมูลคาผลตอบแทนสุทธิ ซึ่งการลงทุนท่ีมีโอกาสทํากําไรไดจะมี

มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิมากกวาศูนย และจะมีกําไรมากขึ้นตามมูลคาของผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นในทางบวก 

ในทางตรงกันขามหากมูลคาผลตอบแทนท่ีไดมีคาในทางลบก็แสดงวาการลงทุนดังกลาวไมคุมทุน การคํานวณมูลคา

ปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิสามารถทําไดโดย 

 
 

 

- ทอประปา 

 
 

- คาวัสดุเคมภัีณฑ 

- คากระแสไฟฟา 

- คาวัสดุดําเนินการ 

  และซอมบํารุง 
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                                           ……………………………………………………………………………………(1) 

เมื่อ          Bt    =  ผลตอบแทนในปท่ี t (t= 1, 2, 3,....n ) 

               Ct    =  ตนทุนในปท่ี t (t= 1, 2, 3,....n ) 

               i      =  อัตราดอกเบ้ีย หรือ หรืออัตราคดิลด 

               n     =  อายุโครงการ 

 การประเมนิโครงการดวย NPV น้ี มขีอจํากัดวาไมสามารถนําไปจัดอันดับความสําคัญของโครงการได เพราะ

คา NPV สวนใหญจะขึ้นอยูกับขนาดของโครงการหรือเงินลงทุน โครงการท่ีมีขนาดใหญมักมี NPV สูงกวาโครงการ

ขนาดเล็ก เนื่องจากมีความสามารถในการผลิตมากกวาอัตราสวนของมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุน 

(Benefit cost ratio, B/C ratio)หมายถึงอัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันของผลประโยชนตอมูลคาปจจุบันของตนทุน

ท้ังหมด โครงการจะมีความเหมาะสมในการลงทุนถา B/C Ratio มีคามากกวา 1 เพราะอัตราสวนท่ีคํานวณไดจะเปน

การแสดงมูลคาปจจุบันของผลประโยชนตอมูลคาของตนทุน ดังน้ันขนาดของโครงการจงึไมมอิีทธิพลตอคา B/C ratio 

โดย 

                                           …………………………………………………………………….(2) 

เมื่อ               Bt      =     ผลตอบแทนในปท่ี t (t = 1, 2, 3,....n ) 

                    Ct      =      ตนทุนในปท่ี t (t = 1, 2, 3,....n ) 

                    i        =      อัตราดอกเบ้ีย หรือ หรืออัตราคดิลด 

                    n       =     อายุโครงการ 

 การตัดสนิใจการลงทุน (Investment Decision)หมายถงึ การตัดสนิใจเกี่ยวกับการเลอืกโครงการลงทุนวาควร

ลงทุนในโครงการใดจึงจะใหผลตอบแทนตามท่ีตองการ โดยใชเกณฑในการตัดสินใจทางการลงทุนท่ีคํานึงถึงคาเสีย

โอกาส (Opportunity Cost) ไดแก มูลคาปจจุบันสุทธิของผลตอบแทน (NPV) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C 

ratio) และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ตามรายละเอียดท่ีกลาวมาขางตน 

 เกณฑตาง ๆ ท่ีใชในการตัดสนิใจในการลงทุน จะทําใหผูวิเคราะหโครงการลงทุนตัดสินใจไดวาควรลงทุนใน

โครงการน้ันหรือไม โดยปกติโครงการท่ีใหคาตาง ๆ ดังตอไปน้ี ถือเปนโครงการท่ีควรลงทุนโดยพิจารณาจากมูลคา

ปจจุบันของผลตอบแทน (NPV) มีคามากกวาศูนย หรือมีคาเปนบวกจะแสดงวา การลงทุนในโครงการน้ันได

ผลตอบแทนคุมกับการลงทุน เนื่องจากผลตอบแทนแกเจาหน้ีระยะยาว หรือหุนกู คอื ดอกเบ้ียมอัีตราคงท่ี NPV สวนท่ี

เปนบวก ของโครงการจงึจะตกเปนผลตอบแทนของเจาของ ดังน้ัน เมื่อลงทุนโครงการท่ี NPV = 0 สวนของเจาของจะ

ไมเพิ่มขึ้น แตการท่ีธุรกจิมโีครงการลงทุนเพิ่มจะมผีลใหขนาดของธุรกจิขยายตัวขึ้น 

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) การตัดสินใจโดยการใชวิธี IRR เนื่องจาก IRR ของโครงการใด คืออัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการน้ัน ถาอัตราผลตอบแทนของโครงการสูงกวาอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ หรือ 

ตนทุนของเงนิทุน ( r>i) ก็ควรลงทุน แตถาคานอยกวา (r<i) ก็ควรปฏเิสธโครงการลงทุน  
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ผลการศึกษา 

1. ออกแบบแนวเดนิทอสงจายนํ้า       

ทอเมนหลักท่ีใชจายนํ้าประปา เปนทอ PVC ช้ัน 8.5 Ø 3” ความยาว 2,480 เมตร และทอแยกเขาหมูบาน  

เปนทอ PVC ช้ัน 8.5 Ø 2” ความยาว 3,904 เมตร  
 

 ตาราง 1 แสดงขนาดของทอประปา 

ชนดิทอ ความยาว (เมตร) 

PVC ช้ัน 8.5 Ø 3”(ทอเมนหลัก) 2,480 

PVC ช้ัน 8.5 Ø 2”(ทอแยกเขาหมูบาน) 3,904 
 

ตาราง 2 แสดงสรุปประมาณราคาโครงการขยายเขตประปาทุงใหม 

ลําดับที ่ รายการ 

คาวสัดุและ 

คาแรงงานรวม

เปนเงนิ (บาท) 

FACTOR F 
คากอสรางทั้งหมด 

รวมเปนเงนิ (บาท) 

1 ประเภทงานอาคาร  1.2684  

2 ประเภทงานทาง 524,952 1.3322 699,341.05 

3 ประเภทงานครุภัณฑและอื่นๆ  1.0700  

 เงื่อนไข    

 เงนิลวงหนาจาย      15.00%    

 เงนิประกันผลงานหัก  0.00%    

 ดอกเบ้ียเงนิกู           7.00%    

 ดอกเบ้ียเงนิฝาก       7.00%    

สรุป รวมราคาคากอสรางเปนเงนิท้ังสิ้น   699,341.05 

 ปรับราคาใหเหมาะสม   699,300 

ตัวอักษร (หกแสนเกาหม่ืนเกาพันสามรอยบาทถวน) 

ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลอวน 

หมายเหตุ 1. ราคาน้ี ไมรวมคา มาตรวัดนํ้า คาใชจายในการตอทอเขาบาน และอุปกรณอื่น ๆ 

               2. ราคาคากอสรางเมื่อเดอืน มกราคม 2559 
  

 ปรมิาณการความตองการใชน้ําของหมูบานหรอืชุมชน 

           จากการศึกษาคร้ังน้ี ไดกําหนดใหมีปริมาณการใชนํ้า จํานวน 50 ลิตร/คน/วัน (เกณฑปริมาณการใชนํ้าของ

ประชาชนในชนบท) และมจีํานวนผูใชนํ้า จํานวน 300 ครัวเรือน หรือ 1,521 คน  
 

 คดิปริมาณการใชนํ้า  = 1,521 x 50 

                                         = 76,050 ลติร / วัน หรือจํานวน 76.05 ลบ.ม. / วัน 

                                        = 76.05 x 30 

                                         = 2,281.5 ลบ.ม. / เดอืน 
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 ประปาทุงใหม เปนระบบประปาผิวดินขนาดใหญ มีกําลังผลิต 10 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมงจากเดิมท่ีผลิต

นํ้าประปาเพยีงวันละ 4 ช่ัวโมง จะตองเพิ่มเวลาในการผลตินํ้าประปาเพิ่มขึ้นเพื่อใหเพียงพอตอปริมาณการตองการใช

นํ้า โดยจะตองผลตินํ้าประปาท่ี 10 ช่ัวโมง/วัน  

 ตนทุนการผลติน้ําประปา 

            1. ระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญของโครงการศึกษา มีกําลังผลิต 10 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง ผลิตนํ้าวัน

ละ 10  ช่ัวโมง (ต้ังแตเวลา 04.00 น.–9.00น. และ เวลา 16.00 น.–21.00 น.) 

   มเีคร่ืองสูบนํ้าดบิ ขนาด 3 แรงมา ( 2.2 กโิลวัตต ) จํานวน 1 เคร่ือง มเีคร่ืองสูบนํ้าดี ขนาด 3 แรงมา (2.2 

กโิลวัตต) จํานวน 1 เคร่ือง ขอมูลจากรายการประกอบแบบ คาไฟฟา หนวยละ 4.5 บาท 

 คาไฟฟา = (2.2+2.2) x 10 x 30 x 4.5 

               = 5,940 บาท / เดอืน 

  2. คาซอมแซมและบํารุงรักษารายป คือ คาซอมทอ คาทรายกรอง คาซอมเคร่ือง คาอุปกรณประปา 2,500 

บาท / เดอืน 

 3. คาตอบแทน คาจางคนดูแลระบบประปา 1 คน เปนเงนิ 4,000 บาท/เดอืน 

 ตนทุนการผลติน้ําตอป 

               = (5,940 x 12) + (2,500 x 12) + (4,000 x 12) 

               = 149,280 บาท / ป 
 

ตาราง 3 แสดงอัตราคาน้ําประปา 
 

รายการ ราคา / ตอหนวย 

ปริมาณนํ้าท่ีผลติ = กําลังการผลติ x ช่ัวโมงการทํางาน x จํานวนวัน  

= 10 ลบ.ม./ชม. X 10 ช่ัวโมง x 30 วัน  

= 3,000 ลูกบาศกเมตร/เดอืน 

ปริมาณนํ้าสูญเสยี = 20% = (3,000 x 20) / 100 

= 600 ลูกบาศกเมตร/เดอืน 

ปริมาณนํ้าท่ีผลติไดสุทธิ = 3,000 – 600 

= 2,400 ลูกบาศกเมตร/เดอืน 

คาไฟฟา = (2.2 + 2.2) x 10 x 30 x 4.5 

= 5,940 บาท / เดอืน 

คาซอมแซมและบํารุงรักษา = 2,500 บาท/เดอืน 

คาตอบแทน = 4,000 บาท/เดอืน 

รวมคาตนทุนนํ้า = 5,940 + 2,500 + 4,000 

= 12,440 บาท / เดอืน 

อัตราคานํ้า = 12,440 / 2,400 

= 5.18 

ปรับราคาใหเหมาะสม  = 6.00 บาท / ลูกบาศกเมตร 
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 ผลตอบแทนโครงการ 

            1. ไดมาจากการเก็บคาธรรมเนียม อัตรา 5 บาท/เดอืน 

                   = (300 x 5) x 12 

                   = 18,000 บาท / ป 

       2. ไดมาจากรายไดจากการจําหนายนํ้าประปา โดยนําผลการปริมาณการตองการใชนํ้าตอป คูณกับราคา

จําหนายนํ้า ราคาลูกบาศกเมตรละ 6.00 บาท 

                 = (2,281.5 x 12) x 6.00 

                 = 164,268 บาท / ป 

 รวมผลตอบแทนโครงการ 

                = 18,000 + 164,268 

                = 182,268 บาท / ป 
 

 วเิคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 

            ขอมูลท่ีใชในการคํานวณความคุมคาทางเศรษฐศาสตร ไดแก มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) 

และอัตราสวนผลตอบแทนตอคาลงทุน (B/C) แตเนื่องจากขอมูลเหลาน้ีตองคํานวณจาก มูลคาเงินปจจุบัน คือแปลง

มูลคาตนทุน และผลประโยชนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตใหเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชอัตราคิดลดทางสังคม ซึ่งตัวเลขท่ีจะ

นํามาเปนคาท่ีใชสําหรับเปลี่ยนมูลคาหรือตนทุนของโครงการเปนตนทุนรายป เรียกวา recovery factor คาเหลานี้จะ

ขึ้นอยูกับอัตราดอกเบ้ีย และอายุของโครงการ ซึ่งไดกําหนดไวเปนตาราง หรืออาจจะคํานวณไดจาก สมการ 

               Recovery factor    =     𝑖(1+i)20

[(1+i)20 −1] 

 

            i คอือัตราดอกเบ้ียเปนเปอรเซ็นตอป 

            n คอือายุของอาคารหรือโครงการ 

                 

  การศึกษาคร้ังน้ี คดิอัตราดอกเบ้ีย 7% อายุการใชงานของทอ พวีซี ี20 ป แทนคาในสมการ 

 

               Recovery factor   =     0.07(1+0.07)20

[(1+0.07)20 −1] 

                                          = 0.0944 

 

 ตนทุนระบบสงนํ้า      = 699,300 บาท อายุการใชงาน 20 ป อัตราดอกเบ้ีย 7% 

                                          = 699,300 x 0.0944 

                                          = 66,013 บาท/ป 

 ตนทุนผันแปร   = 149,280 บาท/ป 

 รวมตนทุน          = 66,013 + 149,240 

                               = 215,293 บาท/ป 
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 ผลตอบแทน                = 182,268 บาท/ป 

มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ ( NPV)    = 182,268 – 215,293 

                                                        = -33,025  บาท 

อัตราสวนของมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) 

                                                   = 182,268 

                                                               215,293 

                    =  0.846 
             

  ผลการวเิคราะหตนทุนและผลตอบแทน ของโครงการขยายเขตใหบริการประปาพบวาโครงการขาดทุนจาก

การลงทุนเปนมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ -33,025 บาท และอัตราสวนผลตอบแทนตอคาลงทุน (B/C) ของ

โครงการมคีานอยกวา 1 คอื 0.846  

 เนื่องจากอัตราสวนผลตอบแทนตอคาลงทุน (B/C) ของโครงการมีคานอยกวา 1 จึงตองกําหนดอัตราคา

นํ้าประปาขึ้นใหมเพื่อใหโครงการขยายเขตใหบริการประปาสามารถเลี้ยงตังเองได โดยกําหนดอัตราคานํ้าประปา 

เทากับ 8 บาทตอลูกบาศกเมตร ดังน้ี 

            ผลตอบแทนโครงการ 

            1. ไดมาจากการเก็บคาธรรมเนียม อัตรา 5 บาท/เดอืน 

                = (300 x 5) x 12 

                = 18,000 บาท/ป 

            2. ไดมาจากรายไดจากการจําหนายนํ้าประปา โดยนําผลการปริมาณการตองการใชนํ้าตอป คูณกับราคาจําหนาย

นํ้า ราคาลูกบาศกเมตรละ 8.00 บาท 

                = (2,281.5 x 12) x 8.00 

                = 219,024 บาท/ป 

 รวมผลตอบแทนโครงการ 

               = 18,000 + 219,024 

               = 237,024 บาท / ป 
 

มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ ( NPV)  = 237,024 – 215,293 

                                                       = 21,731  บาท 
 

อัตราสวนของมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) 

                                                        = 237,024 

                                                               215,293 

                                                       =  1.10 
 

ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน ของโครงการขยายเขตใหบริการประปาพบวาเมื่อกําหนดอัตราคา

น้ําประปา เทากับ 8 บาทตอลูกบาศกเมตร มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 21,731 บาท และอัตราสวนผลตอบแทน

ตอคาลงทุน (B/C) เทากับ 1.10 
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สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวา  โครงการขยายเขตใหบริการประปาทุงใหม จะตองเพิ่มช่ัวโมงการผลิตนํ้าประปาเพิ่มขึ้น

จากเดมิ ผลตินํ้าประปาวันละ 4 ช่ัวโมง เปนผลิตนํ้าประปาวันละ 10 ช่ัวโมงและจะตองผลิตนํ้าประปา จํานวน 76.05 

ลูกบาศกเมตรตอ วัน โดยกําหนดใหประชากร 1 คนใชนํ้า 50 ลิตรตอคนตอวัน กําหนดอัตราคาจําหนายนํ้าประปา 

เทากับ 6 บาทตอลูกบาศกเมตร โดยมีตนทุนการขยายเขตวางระบบทอประปา เทากับ 699,300 บาท และมีรายได 

เทากับ 182,268บาท มูลคาปจจุบันของ ผลตอบแทนสุทธิ (NPV) เทากับ -33,025 อัตราสวนของมูลคาปจจุบันของ

ผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) เทากับ 0.846 ทําให อบต.จะตองชดเชยสวนท่ีขาดทุน แตถากําหนดอัตราคา

จําหนายนํ้าประปา เทากับ 8 บาทตอลูกบาศกเมตร มูลคาปจจุบันของ ผลตอบแทนสุทธิ  (NPV) เทากับ 21,731 

อัตราสวนของมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุน  (B/C ratio) เทากับ 1.10 จะทําใหโครงการขยายเขตใหบริการ

ประปามผีลตอบแทนท่ีคุมทุน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

โครงงานน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เนื่องจากไดรับความชวยเหลืออยางดีย่ิง ท้ังดานวิชาการ และขอมูลในการ

ดําเนินโครงงานในคร้ังน้ี จากบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ไดแก กองชางองคการบริหารสวนตําบลบอวน ท่ีออกแบบ

กอสราง ประมาณราคาคากอสราง ของการศึกษาคนควาดวยตนเองน้ี ขอขอบคุณ รองศาสตรจารยกิตติพงษ วุฒิ

จํานงค ทานอาจารยท่ีปรึกษา ท่ีใหความรู ใหคําปรึกษา ตลอดจนใหคําแนะนําแกไขและตรวจทานความถูกตอง ท่ีได

ใหขอเสนอแนะแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนมีความสมบูรณย่ิงขึ้น และสําเร็จไดดวยดีขอขอบพระคุณทานอาจารย

ผูสอนทุกทาน ท่ีไดประสิทธิ ประสาทวิชาแกขาพเจา และขอบพระคุณเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย ท่ีชวยอํานวยความ

สะดวกในการศึกษา และการทําโครงงานมหาบัณฑิตของขาพเจาขอบคุณเพื่อน ๆ พี่นองบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการ

บริหารงานกอสรางทุกทาน ท่ีชวยเหลอืกันตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 
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บทคัดยอ 

การศึกษาความเหมาะสมในการขยายพื้นท่ีใหบริการน้ี มีพื้นท่ีเปาหมายจํานวน 4 แหง คือ ตําบลเจริญเมือง 

ตําบลทรายขาวและธารทอง ตําบลศรีถอย และเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา การวิเคราะหสภาพโดยรวมพบวา ควรมี

การขยายเขตพื้นท่ีใหบริการ การวิเคราะหโดยใชกระบวนการวิเคราะหระดับช้ันเชิง พบวาตําบลศรีถอยมีความ

เหมาะสมมากท่ีสุด การวเิคราะหตามหลักทางดานเศรษฐศาสตรวศิวกรรมพบวา มีความคุมคาท่ีจะขยายพื้นท่ีบริการ

ท้ัง 4 แหง  
 

คําสําคัญ: ขยายพื้นท่ีใหบริการ  พื้นท่ีเปาหมาย  ความเหมาะสม 
 

Abstract  

 There are 4 target areas in the feasibility study of extending service area namely, Charoenmuang 

SaiKhao and Than Thong Sri Thoi subdistrict and Ruomjaipattana subdistrict municipality. The analysis of overall 

condition indicated  that the extended service area should be done. The analysis by using Analytical Hierarchy 

Process revealed that Sri Thoi subdistrict was the most appropriate,while analysis by using Economic Engineering 

process revealed that It is worthwhile to expand the service area of the fourth area.  
 

Keywords: extending service area, target areas, suitability 
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กปภ.สาขาพานไมสามารถตอบสนองความตองการได เนื่องจากกําลังผลิตเต็มศักยภาพ ในป 2558 ท่ีสถานีผลิตนํ้า

พาน มีการขุดสระพักนํ้าดิบเพิ่มในพื้นท่ี 20 ไร และไดเกิดโครงการกอสรางปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาค

สาขาพาน–แมใจ ระยะเวลากอสราง 2 ป มีการเพิ่มกําลังผลิตรวมถึงกอสรางสถานีจายนํ้าเพิ่มคือสถานีจายนํ้าบาน

หวยจําปูและสถานีจายนํ้าบานปาสักสามัคคี เมื่อกอสรางแลวเสร็จจะสามารถจายนํ้าในพื้นท่ีท่ีมีระดับสูงและพื้นท่ีวง

กวางขึ้น เพื่อใหการใชประโยชนจากกําลังผลิตท่ีเพิ่มขึ้นใหมากท่ีสุด และเปนการแกปญหานํ้าอุปโภคบริโภคของ

ประชาชนในพื้นท่ี จงึควรหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการขยายพื้นท่ีบริการของ กปภ.สาขาพาน  

นํ้าประปาของ กปภ. ไดมีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าและควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน ท้ังกอนเขาสูกระบวน 

การผลิต ขั้นตอนการผลิต และหรือนํ้าท่ีผลิตแลวอยูในระบบจําหนายแลวก็ตาม จากการศึกษาพบวานํ้าท่ีจะนํามา

ผลิตนํ้าประปาจะมีการตรวจสอบคุณลักษณะ ใน 3 คุณลักษณะดวยกัน คือ คุณลักษณะของนํ้าทางกายภาพ 

คุณลักษณะของนํ้าทางชีววิทยาและคุณลักษณะของนํ้าทางเคมี นํ้าประปาของ กปภ. ไดมีการตรวจสอบคุณภาพน้ํา

และควบคุมการผลติทุกขัน้ตอน จงึนาจะเปนทางเลือกท่ีดีในการแกไขปญหานํ้าอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นท่ีท่ี

การประปาสวนภูมภิาคสาขาพานสามารถใหบริการได  

สืบเนื่องจากเหตุแผนดินไหวทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีจุดศูนยกลางอยูท่ีตําบลทรายขาว อําเภอ

พาน จังหวัดเชียงราย ต้ังแตวันท่ี 24 พฤษภาคม-27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 สภาพความเสียหายตอแหลงนํ้าบาดาล

พบวา มทีรายพุขึ้นมาในบอนํ้าตื้น ทําใหระดับนํ้าในบอลดลง บอมีการยุบตัว และบางบอมีกลิ่นเหม็น บางพื้นท่ีพบวา

ถังเก็บปฏกิูลในหองสุขาของแตละครัวเรือน รวมถึงวัสดุปูพื้นของแหลงฝงกลบขยะประจําชุมชนท่ีอยูในระดับเดียวกับ

ช้ันนํ้าบาดาลระดับตื้นไดรับความเสียหายและมีรอยร่ัว สงผลใหเกิดความเสียหายตอแหลงนํ้าบาดาลระดับตื้นท่ี

ชาวบานขุดบอไวใช และมโีอกาสท่ีจะซมึลงสูแหลงนํ้าบาดาลระดับลกึได (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรนํ้าบาดาล, 

2557, สื่อออนไลน) 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค เพื่อศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแกไขนํ้าอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นท่ี

ท่ีการประปาสวนภูมิภาคสาขาพานสามารถแกไขได และ เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการขยายพื้นท่ีใหบริการของ

การประปาสวนภูมภิาคสาขาพาน โดยคํานึงถงึความคุมคาดานการลงทุนและการยอมรับการใหบริการ  

ขอบเขตของการศกึษาวจัิย 

พื้นท่ีท่ีการประปาสวนภูมภิาคสาขาพานสามารถใหบริการไดโดยมขีอบเขตดานพื้นท่ีดังน้ี 

 พื้นท่ีท่ี 1 หมูท่ี 9, 11, 12, 13, 16และ 18 ต.เจริญเมอืง อ.พาน จ.เชียงราย 

 พื้นท่ีท่ี 2 ต.ทรายขาวและ ต.ธารทอง 

 พื้นท่ีท่ี 3 เทศบาลรวมใจพัฒนา 

 พื้นท่ีท่ี 4 รอบสถานีจายนํ้าปาสักสามัคค ีต.ศรีถอย อ.แมใจ จ.พะเยา 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

การศึกษาวจิัยไดใชขอมูล และทฤษฏี ดังมรีายละเอียดการจัดทําตามหัวขอดังตอไปน้ี  

1. ขอมูลท่ัวไปของการประปาสวนภูมภิาคสาขาพาน 

2. ขอมูลสภาพพื้นท่ีใหบริการ  

3. ขอมูลและคาดการณดานการผลตินํ้าและจํานวนผูใชนํ้า 
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4. กําหนดพื้นท่ีศึกษาวจิัย 

5. ทฤษฏท่ีีเกี่ยวของกับการศึกษาวจิัย 

    5.1 การวเิคราะหสภาพแวดลอมกอนกําหนดโครงการ (SWOT)  

    5.2 กระบวนการลําดับเชิงช้ันในการวเิคราะหพื้นท่ีขยาย (AHP) 

    5.3 การวเิคราะหความคุมคาในการลงทุน  
 

 

ภาพ 1 แสดงตําแหนงที่ต้ังสิง่ปลูกสรางของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพานถงึสิ้นป 2559 

 

 
 

ภาพ 2 แสดงพื้นที่ใหบรกิารของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพานถงึสิ้นป 2559 
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ภาพ 3 แสดงการคาดการณดานผลติและจําหนายน้าํ การประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน 

 

 

 

ภาพ 4 แสดงแผนผังพื้นที่ศกึษา พืน้ทีท่ี่ 1 และพื้นทีท่ี่ 2 
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ภาพ 5 แผนผังพื้นที่ศกึษา พืน้ทีท่ี่ 3 และพื้นที่ที่ 4 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

 
 

ภาพ 6 แสดงข้ันตอนการทาํวจัิย 
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ข้ันตอนที่ 1 SWOT เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมตาง ๆ ท้ังภายนอกและภายในองคกร ซึ่งปจจัยเหลานี้

แตละ อยางจะชวยใหเขาใจไดวามีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานขององคกรอยางไร จุดแข็งขององคกรจะเปน 

ความสามารถภายในท่ีถูกใชประโยชนเพื่อการบรรลุเปาหมาย ในขณะท่ีจุดออนขององคกรจะเปนคุณลักษณะ ภายใน

ท่ีอาจจะทําลายผลการดําเนินงานโอกาสทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณท่ีใหโอกาสเพื่อการบรรลุ เปาหมาย

องคกร ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณท่ีขัดขวางการบรรลุเปาหมาย ขององคกร ผล

จากการวเิคราะห SWOT น้ีจะใชเปนแนวทางในการกําหนดวสัิยทัศน การกําหนดกลยุทธ เพื่อใหองคกรเกดิการพัฒนา

ไปในทางท่ีเหมาะสม 
 

 
 

ภาพ 7 การวเิคราะห SWOT 
 

ข้ันตอนที่ 2 การศึกษาวิจัยในขั้นตอนลําดับความสําคัญพื้นท่ีขยาย เปนกระบวนการตัดสินใจมีความลึกซึ้ง

และซับซอน และเคร่ืองมอืท่ีนํามาใชในการศึกษาคร้ังน้ีคอืเทคนิคการตัดสนิใจท่ี เรียกวา “Analysis Hierarchy Process 

หรือ AHP” ซึ่งเปนวธีิการตัดสนิใจแบบหลายเกณฑ ( Multi–Criteria Decision Making Method) 
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ตาราง 1 แสดงคาถวงน้าํหนักของพื้นที่ขยายเขต 
 

 

 ข้ันตอนที่ 3 เปนกระบวนการวเิคราะหความคุมคาทางดานการลงทุน โดยวเิคราะหคา B/C และ NPV 
 

ตาราง 2 แสดงขอมูลพืน้ที ่

พื้นท่ี สถานท่ี ครัวเรือน (หลัง) วงเงนิ (บาท) 

1 หมูท่ี 9, 11, 12, 13, 16และ 18 ต.เจริญเมอืง  อ.พาน  728 6,830,000 

2 พื้นท่ี ต.ทรายขาวและ ต.ธารทอง  อ.พาน จ.เชียงราย 5,335 38,680,000 

3 พื้นท่ีเทศบาลรวมใจพัฒนา อ.แมใจ จ.พะเยา 891 9,860,000 

4 พื้นท่ี ต.ศรีถอย อ.แมใจ จ.พะเยา 262 1,620,000 

หมายเหตุ: องคการบริหารสวนตําบลเจริญเมอืง, 2558, องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว, 2558, องคการ

บริหารสวนตําบลธารทอง, 2558, เทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา, 2559, เทศบาลตําบลศรีถอย, 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอที ่ เกณฑการตัดสนิใจ Global Wt 

พื้นที ่

(ระดับความเสี่ยง) 

พื้นที ่

(ถวงน้ําหนัก) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 คานนํ้าดบิ 0.22588 1 1 1 1 0.23 0.23 0.23 0.23 

2 ระบบจําหนาย 0.21592 3 3 4 5 0.65 0.65 0.86 1.08 

3 พื้นท่ีท่ีขยาย 1.46395 2 2 2 2 7.32 2.93 2.93 2.93 

4 งบประมาณ 0.34771 3 3 3 2 1.04 1.04 1.04 0.70 

5 ความตองการใชนํ้า 0.51226 2 3 1 1 1.02 1.54 0.51 0.51 

6 หนวยงานทองถิ่น 1.88943 1 3 1 1 1.89 5.67 1.89 1.89 

7 ระบบประปาหมูบาน 1.28390 2 3 1 1 2.67 3.85 1.28 1.28 

8 จํานวนพนักงาน 3.78173 3 3 3 3 11.35 11.35 11.35 11.35 

9 ชื่อเสยีงขององคกร 0.33098 2 3 1 2 0.66 0.99 0.66 0.66 

10 ระบบการบริหาร 0.96920 3 3 3 3 2.91 2.91 2.91 2.91 

รวมถวงน้าํหนักของพืน้ที ่ 25.24 31.15 27.03 23.53 
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ตาราง 3 แสดงตนทุนดําเนนิการ (Operating Cost) 

ขอมูลของโครงการ ขอมูลในรายงานงบกําไรขาดทุน กปภ.สาขาพาน 

ปริมาณนํ้าผลติ – ปริมาณนํ้าผลติจําหนาย (ลบ.ม.) 1,095,667  

ตนทุนการผลติน้ํา 

รายการ บาท น้ําผลติจําหนาย 

(บาท/ลบ.ม.) 

– คาใชจายบุคคล 7734687  

– คาวัสดุการผลติและไฟฟา 2880208  

– คาวัสดุดําเนินการซอมบํารุงและสํานักงาน 720967  

– คาใชสอย 395793  

รวม (ตนทุนการผลติน้าํ) 11,731,655 10.71 

ตนทุน/ราย 11,731,655/6524 1,798  

 

ตาราง 4 แสดงขอมูลใชประกอบการวเิคราะห ความคุมคาในการลงทุน 

รายการ 
พื้นที่ขยาย 

หนวย 
1 2 3 4 

1. ผูใชนํ้าปลายงวด 6,524 ราย 

2. คานํ้าผานมาตร+คาบริการ 20,714,462 บาท/ป 

    -นํ้าทอธาร – สวนลดคานํ้า 3,175 บาท/ราย/ป 

3. รายไดคาติดต้ังฯ 449,022 บาท/ราย 

 (ผูใชนํ้าเพิ่มป 58 = 408ราย ) 1,101 บาท/ราย 

4. ปริมาณนํ้าจําหนาย 750,079 345,588 ลบ.ม./ป 

4. ผูใชนํ้าท่ีคาดวาจะเพิ่ม 728 5,335 891 262 รายภายใน 5 ป 

5. วงเงนิโครงการ 6,830,000 38,680,000 9,860,000 1,620,000 บาท (รวม VAT) 

6. อัตราการใชนํ้าในพื้นท่ี 0.49 043 ลบ.ม./ราย/วัน 

7.อัตราการเพิ่มผูใชนํ้า 6.61 % 

9. Discount rate 8.85 % 

10.สภาพขาดแคลนนํ้า 3 0 เดอืน 

11. ลักษณะพื้นท่ี ท่ัวไป 

หมายเหตุ: การประปาสวนภูมภิาคเขต 9, 2558 
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ผลการศึกษา 

ข้ันตอนที่ 1 การวเิคราะหสภาพแวดลอมกอนกําหนดโครงการ ( SWOT Analysis) 

รวมคะแนนจุดแข็งและโอกาส = 8.00 รวมคะแนนจุดออนและอุปสรรค = 6.00 

คะแนนจุดแข็งและโอกาสมากกวาคะแนนจุดออนและอุปสรรค จงึควรมกีารกําหนดโครงการขยายเขตพื้นท่ีใหบริการ 

ข้ันตอนที่ 2 กระบวนการลําดับช้ันเชิงวเิคราะหในการคัดเลอืกพื้นท่ีขยาย(AHP) 
 

ตาราง 5 แสดงสรุปการพจิารณาน้าํหนักถวงและจัดลาํดับความสําคัญ 

ลําดับความสําคญั ช่ือโครงการ นํ้าหนักถวงของพื้นท่ี 

1 พื้นท่ี ต.ศรีถอย อ.แมใจ จ.พะเยา 23.53 

2 พื้นท่ี หมูท่ี 9, 11, 12, 13, 16และ 18 ต.เจริญเมอืง  อ.พาน 25.24 

3 พื้นท่ี เทศบาลรวมใจพัฒนา อ.แมใจ จ.พะเยา 27.03 

4 พื้นท่ี ต.ทรายขาวและ ต.ธารทอง  อ.พาน จ.เชียงราย 31.15 
 

 พื้นท่ีท่ีเหมาะสมขยายพื้นท่ีบริการมากท่ีสุด คอื ต.ศรีถอย มคีวามระดับความเสี่ยงนอยท่ีสุด คอื 23.53 

รองลงมาคอื ต.เจริญเมอืง เทศบาล ต.รวมใจพัฒนา ต.ทรายขาวและ ต.ธารทอง ตามลําดับ 
  

 ข้ันตอนที่ 3 การวเิคราะหความคุมคาในการลงทุน 

ตาราง 6 แสดงผลการวเิคราะหความคุมคาในการลงทุน 

 โครงการ B C B/C NPV 

1. เจริญเมอืง 26,646,049 21,325,089 1.25 5,320,961 

2. ทรายขาวฯ 195,511,471 145,040,960 1.35 50,470,510 

3. รวมใจฯ 32,612,128 27,600,553 1.18 5,011,575 

4. ศรีถอย 9,601,835 6,843,350 1.40 2,758,485 
 

ความคุมคาในการลงทุน จากการวิเคราะหคา B/C พบวาทุกโครงการมีคา B/C เกิน 1 ทุกโครงการ โดย

เรียงลําดับ ตามความสําคัญดังน้ี ตําบลศรีถอย ตําบลทรายขาวและธารทอง ตําบลเจริญเมือง เทศบาลตําบลรวมใจ

พัฒนา 

แตเมื่อนําผลการวิจัยของขั้นตอนท่ี 2 และขั้นตอนท่ี 3 มารวมกันเพื่อจัดลําดับความสําคัญ จะปรากฏวา 

ตําบลศรีถอยมีผลรวมลําดับท่ีนอยท่ีสุด จึงมีความเหมาะสมวางทอขยายเขตบริการมากท่ีสุด รองลงมาคือตําบล

เจริญเมอืง ตําบลทรายขาวและธารทอง เทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา ดังแสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 5 
 

ตาราง 7 แสดงการจัดลําดับความสําคัญ 

โครงการ B/C AHP รวม จัดลําดับความสําคัญ 

ตําบลเจริญเมอืง 3 2 5 2 

ตําบลทรายขาวและตําบลธารทอง 2 4 6 3 

เทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา 4 3 7 4 

ตําบลศรีถอย 1 1 2 1 
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สรุปผลการศึกษา 

กปภ.สาขาพาน ควรมีการปรับปรุงเร่ืองระบบบริหารเปนลําดับแรก รวมถึงในดานความสัมพันธกับ

หนวยงานทองถิ่น หนวยงานราชการและทําใหผูใชนํ้ามีความรูสึกท่ีดีมีความผูกพัน การควบคุมในระบบผลิตก็ควรมี

การปรับปรุงดวย ควรมีมาตรการควบคุม ความเสี่ยงดานระบบจําหนาย จํานวนพนักงานและระบบบริหาร ใน

โครงการท่ีพจิารณาแลววาตองของบอุดหนุน กปภ.สาขาพานควรจัดทําแบบแปลนและประมาณการราคาคากอสราง

ไวกอนการของบประมาณประจําป อยางไรก็ดีทุกโครงการท่ีมีการรองขอและไดทําประชาคมแลวควรขยายพื้นท่ี

บริการ 

ขอเสนอแนะ 

 ท้ังสถานีผลตินํ้าพานและสถานีผลตินํ้าแมใจ ของ กปภ.สาขาพาน ตางใชแหลงนํ้าดิบเพียงแหลงเดียวในการ

ผลิตนํ้าประปา สถานีผลิตนํ้าพานรับนํ้าจากคลองชลประทาน ท่ีสงนํ้ามาจากอางเก็บนํ้าแมสรวย ในตําบลแมสรวย 

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ของโครงการชลประทานแมลาว สระพักนํ้าดิบของประปาท่ีบานแมคาวโตน ตําบล

สันกลาง อําเภอพาน ก็รับนํ้าดิบจากแหลงน้ีเชนกัน สถานีผลิตนํ้าแมใจใชนํ้าจากหนองเล็งทรายเพียงแหลงเดียว จึง

เปนความเสี่ยงหากแหลงนํ้าท่ีนํามาผลตินํ้าประปามปีญหาขาดแคลน  

 กปภ.สาขาพานควรมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง อันอาจจะเกิดจากนํ้าดิบซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิต

นํ้าประปาเพื่อบริการประชาชนเกิดขาดแคลน หรือมีอุปสรรคในการลําเลียงนํ้าดิบมาถึงท่ีผลิตนํ้าประปาได และสิ้น

ปงบประมาณ 2561 หากการขยายพื้นท่ีบริการเปนไปตามเปาหมายและปญหาภัยแลงทําใหความตองการนํ้าประปา

มาก ก็จะมปีญหาดานกําลังผลติเต็มศักยภาพได จงึควรเตรียมการเร่ืองแหลงนํ้าสํารองพรอมท้ังศึกษาขอมูลแหลงนํ้า

ในพื้นท่ีไวดวย 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การคนควาวิจัยอิสระฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยความกรุณาจาก รศ.กิตติพงษ วุฒิจํานงค อาจารณท่ีปรึกษา

การศึกษาคนควาดวยตนเอง ซึ่งใหความรู คําแนะนํา และตรวจแกไข พรอมท้ังไดกรุณาใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ

ท่ีเปนประโยชน จนการศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ีสําเร็จดวยด ีขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ผูสอนในสาขาวิชาการบริหารงานกอสราง ทุกทานท่ีไดใหความรู ในระหวาง

การดําเนินการศึกษาดวยดมีาโดยตลอด 

ขอขอบคุณ พนักงานการประปาสวนภูมิภาค ตลอดจนขาราชการองคการบริหารการปกครองสวนทองถิ่น

และประชาชนทุกทาน ท่ีกรุณาใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการทําวจิัย 

ทายท่ีสุด หากเกดิขอบกพรองจากงานวจิัย ก็ขออภัยเปนอยางสูง และพรอมจะรับคําช้ีแนะและแกไขตอไป 
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การศึกษาแนวทางแกไขปญหาถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กท่ีชํารุดเนื่องจากอุทกภัย: 

กรณศึีกษา เทศบาลตําบลสิรเิวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชยีงราย 

Remedies of damaged rigid pavements due to a flood: case study of 

Siriwiangchai Municipality, Chiangrai Province 

จิรยุทธ กันทาสุวรรณ11

1* และณัฐพงศ ดํารงวิรยิะนุภาพ2 

Jirayut Gantasuwan1* and Nattapong Damrongwiriyanupap2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหและเปรียบเทียบแนวทางการแกไขปญหาของถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กท่ีเสยีหายเนื่องจากอุทกภัย ในดานการบริหารและดานวิศวกรรมและพิจารณาจากความสามารถ

ของผูรับเหมาในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย เพื่อนําวิธีท่ีเหมาะสมมาใชในเขตเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย 

จังหวัดเชียงราย มีดวยกัน 5 เสนทาง แนวทางแกไขความเสียหายของถนนคอนกรีตมีดวยกัน 4 แนวทาง ซึ่งเปน

แนวทางท่ีเหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานไดจริง จากการศึกษาพบวา แนวทางท่ี 1 การซอมผิวทางคอนกรีต 

(Concrete Patching) เฉพาะจุดท่ีเสียหายรุนแรง ใชแกไขปญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานดายเจริญ หมูท่ี 

15 แนวทางท่ี 2 การปูผวิจราจรใหม (Overlay Asphalt Concrete) เฉพาะถนนท่ีเสยีหายนอยถึงปานกลางเปนตลอดท้ัง

เสนทาง ใชแกไขปญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานไชยเจริญ หมูท่ี 5 และสายทางดายทาลอ หมูท่ี 18 

แนวทางท่ี 3 การซอมผวิทางคอนกรีตท่ีเกิดเสียหายรุนแรงและปูผิวจราจรใหมถนนท้ังเสนทาง (Concrete Patching & 

Overlay Asphalt Concrete) เฉพาะการซอมผิวทางท่ีเสียหายรุนแรงและปานกลางตลอดเสนทาง ใชแกไขปญหาถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานหนองหลม หมูท่ี 11 แนวทางท่ี 4 การอุดรอยแตก (Sealing Crack) เฉพาะถนนท่ีเกิด

การแตกตามแนวยาวและเกิดเฉพาะจุด รอยแตกไมลึกและไมรุนแรงมากนัก ใชแกไขปญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางลําเหมอืงชัยสมบัติ (บานดายกูแกว) หมูท่ี 7 
 

คําสําคัญ: ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เทศบาลตําบลสริิเวยีงชัย  อุทกภัย 
 

Abstract  

The study investigated approaches for repairing five damaged concrete roads due to flood disaster in 

Siriwiangchai Municipality, Wiangchai district, Chiangrai Province. Four appropriate approaches were proposed 

based on the damage conditions and the ability of local constructors, the results of the study are as follow: 
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First approach was the concrete patching at specified damage portions. The first approach was considered for 

Bandaicharern Moo 15. Second approach was the overlay asphalt concrete for the whole damaged road. The 

second approach was considered for Bancaicharern Moo 5. Third approach was the combination of the concrete 

patching and the overlay asphalt concrete that is suitable for moderate to serious damage. The third approach 

was considered for Bannonglom Moo 17. The last approach was sealing crack that is suitable for moderate 

damage to repair longitudinal cracks. The last approach was for Bandaigookhaew Moo 7 
 

Keywords: Reinforced concrete road, Siriwiangchai Municipality, Flooding 
 

บทนํา 

เทศบาลตําบลสริิเวยีงชัย ต้ังอยูในเขตตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หางจากอําเภอเวียงชัย

ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใต ประมาณ 7 กโิลเมตร หางจากตัวจังหวัดเชียงราย 9 กโิลเมตร มเีนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 39 

ตารางกโิลเมตร หรือประมาณ 24,616 ไร เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย มีจํานวนหมูบานท่ีอยูในเขตรับผิดชอบท้ังสิ้น 20 

หมูบาน ถือไดวาเปนเทศบาลขนาดกลาง ประชากรประกอบอาชีพกิจการรานคา รานอาหาร และเกษตรกรรม มี

เสนทางจราจรท่ีตองดูแลรับผิดชอบในการพัฒนาและซอมบํารุง ท้ังแบบถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ

ถนนลาดยาง จํานวนหลายสาย รวมความยาวสายทางประมาณ 40 กโิลเมตร ในชวงเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนกันยายน 

2557 เกดิฝนตกหนักตอเนื่องเปนเวลานานหลายคร้ัง ทําใหเกดิปริมาณนํ้าสะสมมาก และนํ้าปาไหลหลากลงมาสมทบ

ในพื้นท่ีอําเภอเวียงชัยและอําเภอตาง ๆ ในจังหวัดเชียงราย ปรากฏการณดังกลาวทําใหปริมาณนํ้าในแมนํ้าลําคลอง

และแหลงกักเก็บนํ้า เออลนเขาทวมขังบริเวณถนนและบานเรือนราษฎร ไดรับความเสยีหายอยางหนัก โดยเฉพาะถนน

ทางสัญจร เชน ถนนลาดยาง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เปนตน ซึ่งแมวาเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย จะไดรับ

งบประมาณจากหนวยงานตนสังกัด และจากหนวยงานราชการอื่น ในทุก ๆ ป แตงบประมาณดังกลาว ไดถูกจัดสรรไว

ใหเปนการพัฒนาและกอสรางโครงสรางพื้นฐานเปนหลัก ซึ่งมักจะไมไดจัดเตรียมไวเพื่อการซอมแซมสิ่งกอสราง ท่ี

ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย ท่ีเกิดขึ้นอยางรุนแรงและกะทันหัน การจัดสรรงบประมาณเพื่อการซอมแซม

สิ่งกอสรางตาง ๆ ใหกลับมาใชงานไดดีดังเดิม จึงตองพิจารณาดวยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิด

ความคุมคาท่ีสุด การแกไขปญหาถนนคอนกรีตท่ีชํารุดเสียหายน้ี จึงตองใชทฤษฎีท่ีเกี่ยวของหลายดาน ไดแก การ

บริหารโครงการ เทคนิคการซอมบํารุง การบริหารงบประมาณ การประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การควบคุม

คุณภาพของวัสดุ เคร่ืองจักรกล ในงานกอสราง และผูเช่ียวชาญในการซอมบํารุง เปนตน 

ในการแกไขปญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชํารุดเนื่องจากอุทกภัย ยอมมกีารลงทุน ดังน้ัน ผูศึกษาจงึมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาถงึความคุมคาในการใชงบประมาณ ซึ่งจะศึกษาในกรณีท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 

อําเภอเวยีงชัย จังหวัดเชียงราย ซึ่งผูศึกษารับผดิชอบอยู เพื่อจะไดนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการ

แกไขปญหาไดอยางคุมคา ตามนโยบายของรัฐบาล อันจะกอใหเกดิประโยชนสูงสุดแกประชาชนโดยรวมตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 เพื่อศึกษาวิเคราะหและเปรียบเทียบแนวทางการแกไขปญหาของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีเสียหายเนื่องจาก

อุทกภัย ในดานการบริหารและดานวศิวกรรม 
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วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ขอบเขตดานเนื้อหา 

ผูศึกษามุงเนนศึกษาโดยใชหลักการบริหารโครงการกอสราง และเทคนิคการซอมบํารุงถนน ตามหลักการ

ทางวศิวกรรม และพจิารณาจากความสามารถของผูรับเหมาในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย คอื  

1. แนวทางท่ีหน่ึง การทํา Concrete Patching เฉพาะจุดท่ีเสยีหายรุนแรง  

2. แนวทางท่ีสอง การทํา Overlay Asphalt Concrete เฉพาะถนนท่ีเสยีหายนอยถึงปานกลาง ตลอดท้ังสาย

ทาง  

3. แนวทางท่ีสาม การทํา Concrete Patching และ Overlay Asphalt Concrete เฉพาะถนนท่ีเสียหายปาน

กลางถงึรุนแรง ตลอดเสนทาง 

ขอบเขตดานพื้นที่ในการศกึษา 

ศึกษากรณเีขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลสริิเวยีงชัย อําเภอเวยีงชัย จังหวัดเชียงราย 

   สภาพทัว่ไปของเทศบาลตําบลสริเิวยีงชัย 

ลักษณะที่ต้ัง   

เทศบาลตําบลเวยีงชัย ต้ังอยูท่ี 257 หมูท่ี 7 บานดายกูแกว ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

หางจากอําเภอเวยีงชัยไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใตประมาณ 7 กโิลเมตร หางจากตัวจังหวัดเชียงราย 9 กิโลเมตร มีเนื้อ

ท่ีท้ังหมดประมาณ 39 ตารางกโิลเมตร หรือประมาณ 24,616 ไร   

อาณาเขตและเขตการปกครอง   

ทิศเหนอื มเีขตติดกับตําบลรอบเวยีง อําเภอเมอืงเชียงราย และตําบลเวยีงเหนอื อําเภอเวยีงชัย   

ทิศใต มีเขตติดตอกับตําบลทาสาย และตําบลหวยสัก อําเภอเมืองเชียงราย และตําบลดอนศิลา อําเภอ

เวยีงชัย   

ทิศตะวันออก มเีขตติดตอกับตําบลดอนศิลา และตําบลเมอืงชุม อําเภอเวยีงชัย 

ทิศตะวันตก มเีขตติดตอกับตําบลรอบเวยีง และตําบลทาสาย อําเภอเมอืงเชียงราย 

จํานวนหมูบานและจํานวนประชากร 

ในป พ.ศ. 2557 มีประชากรท้ังหมด จํานวน 7,880 คน แยกเปนเพศชาย 3,245 คน เพศหญิง 4,068 คน 

ความหนาแนนเฉลี่ย 202 คน/ตารางกโิลเมตร 

   สาเหตุสําคัญทีท่ําใหเกิดน้ําทวม  

สันติ มรกต (2553) แนวทางแกไขปญหาถนนคอตกรีตเสริมเหล็กท่ีชํารุดเนื่องจากอุทกภัยพบวา  สาเหตุ

สวนใหญขึ้นอยูกับสภาพทองท่ี และความวิปริตผันแปรของธรรมชาติ แตในบางทองท่ีการกระทําของมนุษยก็มีสวน

สําคัญ ในการทําใหภาวการณเกิดอุทกภัยน้ัน มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นดวย ดังตอไปน้ี (สารานุกรมไทยสําหรับ

เยาวชน, 2558, สื่อออนไลน) 

1. น้ําทวมเนื่องจากฝนตกหนกั 

 นํ้าฝน เปนตนกําเนิดของนํ้าท่ีปรากฏบนผวิโลก เมื่อฝนตกลงมาบนผวิดนิ จะมนํ้ีาบางสวนขังอยูบนผวิดนิ 

และบางสวนซึมลงไปสะสมอยูในดิน คร้ันเมื่อมีฝนตกมากขึ้น นํ้าจะไมสามารถซึมลงไปในดิน หรือขังอยูบนผิวดินได
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หมด จงึเกดินํ้าไหลนองไปบนผวิดนิ ซึ่งรวมแลวจะมปีริมาณมากหรือนอย สัมพันธกับปริมาณและพฤติกรรมของฝนท่ี

ตกเสมอ จากน้ัน นํ้าจะไหลลงสูท่ีลุมตํ่า ลํานํ้าลําธาร แลวไหลลงสูแมนํ้า และทะเลตอไป สวนพายุหมุนจากอาวเบ

งกอล จะเกิดขึ้นเปนคร้ังคราว และพัดผานเขามาตามแนวทิศตะวันตกของประเทศไทย ในบางป โดยนําฝนมาตกใน

บริเวณพื้นท่ีลุมนํ้าตอนบนของแมนํ้าตาง ๆ เชน แมนํ้าเพชรบุรี แมนํ้าแมกลอง แมนํ้าสะแกกรัง ฯลฯ หากปใดพายุ

ดังกลาวมกีําลังแรง ก็จะนําฝนมาตกตามแนวทาง ท่ีพายุพัดผาน และทําใหเกดิอุทกภัยในระยะชวงตนฤดูฝนได 

  2. ลักษณะและสวนประกอบของพื้นที่ลุมน้ํา 

2.1 รูปรางของพื้นที่ลุมน้ํา เปนปจจัยสําคัญในการทําใหเกดินํ้าทวมมากหรือนอยแตกตางกัน ดังน้ี 

 2.1.1 พื้นท่ีลุมนํ้าซึ่งมีรูปรางคลายรูปสี่เหลี่ยมผืนผา เรียกวา “ลุมน้ํารูปขนนก”จะเกิดปญหาน้ํา

ทวมหรืออุทกภัยในบริเวณท่ีลุมไมมากนัก ท้ังน้ี เพราะนํ้าฝนท่ีตกในเขตพื้นท่ีลุมนํ้า ของแตละแควสาขา จะทยอยไหล

ลงสูลํานํ้าสายใหญในเวลาท่ีไมพรอมกัน 

 2.1.2 พื้นท่ีลุมนํ้าซึ่งมีรูปรางคอนขางกลม หรือเปนรูปพัด เรียกวา “ลุมน้ํารูปกลม” จะมีลํานํ้า

สาขาไหลลงสูลํานํ้าสายใหญ ท่ีบริเวณใดบริเวณหน่ึง จากโดยรอบเปนรัศมีของวงกลม พื้นท่ีลุมนํ้าลักษณะน้ี นํ้าจาก

ลํานํ้าสาขาตาง ๆ มักจะไหลมารวมกันท่ีลํานํ้าสายใหญ ในเวลาใกลเคียงกัน จึงทําใหเกิดนํ้าทวมใหญในพื้นท่ีบริเวณ

ลําน้ําสาขาบรรจบกันเสมอ 

 2.1.3 พื้นท่ีลุมนํ้าซึ่งประกอบดวยพื้นท่ีลุมนํ้าสองสวนรวมกัน เรียกวา “ลุมน้ํารูปขนาน” มักจะ

เกดินํ้าทวมใหญในบริเวณพื้นท่ีตอนลาง จากจุดบรรจบของพื้นท่ีลุมนํ้าสองสวนน้ัน 

2.2 สภาพภูมิประเทศของพืน้ที่ลุมน้ํา  

 ขนาดของพื้นท่ีลุมนํ้า ความยาว และความกวางของพื้นท่ีลุมนํ้าโดยเฉลี่ย ระดับความสูง ความ

ลาดชันของลํานํ้า และความลาดชันของพื้นท่ีลุมนํ้า รวมท้ังแนวทิศทางของพื้นท่ีลุมนํ้า ลวนมีอิทธิพลโดยตรงตอการ

เกดินํ้าทวม และการเกดินํ้าทวมตามท่ีลุมตาง ๆ เมื่อมฝีนตกหนักเสมอ 

2.3 ชนดิของดนิ สภาพพชืที่ขึ้นปกคลุมพื้นที ่และความเสื่อมโทรมของพื้นที่ลุมน้ํา 

 ชนิดและขนาดของเม็ดดิน ลักษณะการเกาะรวมตัว และการทับถมของดินตามธรรมชาติ เปน

ปจจัยท่ีจะทําใหการไหลซมึของนํ้าลงไปในดนิ มปีริมาณมากหรือนอยแตกตางกัน เชน ดนิทรายและกรวด จะสามารถ

รับนํ้าใหซึมลงไปในดินไดมากกวา ดินท่ีมีเนื้อละเอียดประเภทดินเหนียว ซึ่งยอมใหนํ้าซึมผานผิวดินลงไปไดนอยมาก 

ดังน้ัน เมื่อฝนตกหนักในบริเวณพื้นท่ีลุมนํ้าท่ีผวิดนิสวนใหญเปนดนิเหนียว นํ้าฝนเกอืบท้ังหมดก็จะไหลไปบนผิวดินลงสู

ท่ีตํ่า ลําธาร และแมนํ้า ทันที และเปนเหตุทําใหเกดิอุทกภัยขึ้นไดโดยงาย สวนพชืท่ีปกคลุมดนิและสภาพการใชท่ีดินใน

เขตพื้นท่ีลุมนํ้า ก็เปนปจจัยสําคัญท่ีมีความเกี่ยวของกับการเกิดปญหานํ้าทวม ตามทองท่ีตาง ๆ ไมนอยเชนเดียวกัน 

เชน การบุกรุกแผวถางปาไม อันเปนทรัพยากรหลักในบริเวณพื้นท่ีตนนํ้าลําธาร หรือในเขตพื้นท่ีลุมนํ้าท่ัวไป โดย

ปราศจากการควบคุม ยอมทําใหผิวดินสวนใหญขาดสิ่งปกคลุมในการชวยดูดซึมนํ้า หรืออาจทําใหผิวดินน้ันแนนขึ้น 

ซึ่งจะมีผลใหเกิดนํ้าไหลบาไปบนผิวดินอยางรวดเร็ว จนกัดเซาะพังทลาย ผิวหนาดินใหเสื่อมคุณภาพ และอาจเกิด

ปญหานํ้าทวมอยางฉับพลัน ในบริเวณพื้นท่ีลาดชันตอนลางได 

3. น้ําทะเลหนุน 

โดยท่ัวไปพื้นท่ีราบลุมตามบริเวณสองฝงแมนํ้าท่ีอยูหางจากปากอาวหรือทะเลไมไกลนัก ระดับนํ้าใน

แมนํ้าบริเวณน้ัน มักจะอยูในอิทธิพลนํ้าขึ้นนํ้าลง อันเนื่องมาจากระดับนํ้าทะเลหนุนตลอดเวลา เมื่อนํ้าท่ีไหลหลากลง
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มาตามแมนํ้าคราวใด มปีริมาณมาก และตรงกับฤดูกาล หรือชวงเวลาท่ีระดับนํ้าทะเลหนุนสูงเกินกวาปกติ ก็จะทําให

เกดิสภาวะนํ้าทวมและอุทกภัย แกพื้นท่ีทําการเกษตรและในเขตท่ีอยูอาศัย อยางรุนแรงเสมอมา 

4. การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับสภาวะแวดลอม 

พื้นท่ีหลายแหงไดรับความเสียหายจากอุทกภัย เนื่องมาจากสภาวะแวดลอมของพื้นท่ีบริเวณน้ัน ๆ มี

การเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดมิ เชน 

4.1 การขยายตัวของเขตชุมชน และการทําลายระบบระบายน้ําที่มีอยูตามธรรมชาติ  

 พื้นท่ีสวนใหญซึ่งแตกอนเคยเปนพื้นท่ีท่ีราษฎรใชทําการเกษตรน้ัน ประกอบดวย พื้นท่ีลุมมีแองน้ํา 

หนอง บึง และลําคลองธรรมชาติ เพื่อรับนํ้าเขาและระบายนํ้าออกจากพื้นท่ีไดอยางสะดวก หรือมีความสมดุลตาม

สภาพธรรมชาติดี โดยไมมีนํ้าทวมขัง คร้ันเมื่อมีการพัฒนาพื้นท่ีดังกลาว ใหเปนชุมชนแหลงอุตสาหกรรมหรือท่ีอยู

อาศัย จึงมีการถมดินปรับพื้นท่ี สรางถนน สิ่งกอสรางตาง ๆ ขยายตัวออกไปเปนบริเวณกวาง เปนเหตุใหแองนํ้า 

หนอง บึงและลําคลองธรรมชาติท้ังหลาย ตองถูกทําลายหมดไป และมูลเหตุสําคัญก็คือ ภายในเขตชุมชนท่ีต้ังขึ้นใหม

หลายแหง มักไมไดสรางระบบการระบายนํ้าออกจากพื้นท่ีใหเหมาะสม และมปีระสทิธิภาพขึ้นแทน ดังน้ัน เมื่อถึงเวลา

ท่ีมฝีนตกหนัก จงึทําใหเกดินํ้าทวมขังนานและความเสยีหายยอมบังเกดิติดตามมา 

4.2 แผนดนิทรุด  

 พื้นท่ีในเขตเมอืง หรือชุมชน ท่ีมปีระชากรอาศัยอยูอยางหนาแนนน้ัน มักจะประสบปญหาการขาด

แคลนนํ้าอยูเปนประจํา ซึ่งโดยท่ัวไปจะมีวิธีการแกไขดวยการสูบนํ้าจากแหลงนํ้าบาดาลขึ้นมาใชอุปโภคบริโภค และ

เพื่อการอุตสาหกรรม เปนปริมาณมากในแตละป วิธีการดังกลาว เปนสาเหตุทําใหแรงดันของนํ้าในแหลงนํ้าบาดาลท่ี

ระดับลกึน้ัน มคีาลดตํ่าลงมาก จากน้ันนํ้าในช้ันดนิ ซึ่งทับอยูบนช้ันกรวดทรายท่ีเปนแหลงนํ้าบาดาล จะถายเทไหลเขา

ไปในช้ันกรวดทรายดานลางตามธรรมชาติ เมื่อนํ้าในชองวางของดินสูญหายไปมากขึ้น ๆ ช้ันดินดังกลาว จะคอย ๆ 

ยุบตัวลงทีละนอย จนเกดิแผนดนิทรุด ทําใหผวิดนิเปนแอง มรีะดับตํ่ากวาปกติ ในบริเวณกวาง เชน พื้นท่ีหลายแหงใน

เขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปนเหตุใหเกิดนํ้าทวมขังนาน หลังจากเกิดฝนตกหนัก เพราะการ

ระบายนํ้าออกไปจากพื้นท่ีไมสะดวกเหมอืนแตกอน 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. (ม.ป.ป., สื่อออนไลน). มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเทา (2558) 

พบวา การตรวจสอบและบํารุงรักษาถนนทางเดินและทางเทา ถนนท่ีเปดใชงานแลวจําเปนตองมีการดูแลรักษาใหมี

สภาพดีอยูเสมอ ถามีรองรอยการชํารุดเสียหาย หรือเปนหลุมบอ ท้ังบริเวณผิวทางและไหลทาง ควรรีบดําเนินการ

ซอมแซมใหอยูในสภาพดดัีงเดิม เพื่อมิใหเกิดความเสียหายลุกลามตอไปอีก ความเสียหายของผิวทางอาจแยกเปน 2 

ประการ คอื  

1. ความเสยีหายในดานการใชงาน (Functional Failure) เชน ผวิถนนเปนคลื่นขรุขระ ทําใหการสัญจรผานไป

มาไมสะดวก ตองใชความเร็วตํ่า 

2. ความเสียหายดานโครงสราง (Structure Failure) เชน ผิวถนนเปนหลุมเปนบอ พื้นทางเดินคันทางทรุด 

สาเหตุการชํารุดของถนนมหีลายประการ เชน เนื่องจากความบกพรองในขณะกอสราง ใชวัสดุมีคุณภาพไมเหมาะสม 

การบดอัดไมไดความแนนตามมาตรฐาน สวนผสมคอนกรีตหรือแอสฟลตท่ีใชทําผิวทางไมเหมาะสม ยานพาหนะมี

นํ้าหนักบรรทุกเกนิกวาถนน ท่ีออกแบบไวจะรับนํ้าหนักได ดนิคันทางออนมาก  

เพื่อใหการบริหารจัดการบํารุงรักษาถนนท่ีมอียูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการศึกษาและกําหนด

วธีิการบํารุงรักษา ซึ่งมขีัน้ตอนดังน้ี  
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1. การศึกษาความเสยีหายตอผวิถนนลาดยางและผวิถนนคอนกรีต 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

3. การแยกประเภทการบํารุงรักษาถนนทางเดนิและทางเทา 

4. การดําเนินการซอมแซมผวิถนนทางเดนิและทางเทา 
 

1. การศกึษาความเสยีหายตอผิวถนนลาดยางและผิวถนนคอนกรตี 

 การชํารุดของผิวทางคอนกรีต มีสาเหตุ 2 ประการ คือ ประการแรก เกิดในตัวคอนกรีตเอง เชน ใช

สวนผสมไมเหมาะสม มปูีนซเีมนตนอยเกนิไป หนิท่ีใชมคีวามแกรงไมพอ ใชนําไมสะอาดผสมคอนกรีต มสีารเคมปีะปน 

การเสริมเหล็กผิดตําแหนง ประการท่ีสองเกิดจากพื้นทางดินคันทางไมแข็งแรงพอเพียง เมื่อมีนํ้าหนักยานพาหนะบด

ทับ ทําใหเกิดการเสียหาย เชน การอัดทะลัก (Pumping and Blowing) เกิดรอยแตกบริเวณมุม และรอยตอของแผน

คอนกรีต  

 ประเภทความเสยีหาย แบงออกไดดังนี ้

 1.1 ความแข็งแกรงของคอนกรีต (Durability of Concrete) 

 1.2 ผวิหนาคอนกรีตหลุดลอน (Scaling) 

 1.3 รอยแตกเนื่องจากการหดตัว (Shrinkage Cracks) 

 1.4 รอยแตกเนื่องจากเหล็กเดอืยฝงยึดแนน (Frozen Dowel Bars) 

 1.5 รอยแตกเนื่องจากการหอตัว (Warping Cracks) 

 1.6 รอยแตกเนื่องจากการหดตัวเมื่ออุณหภูมต่ํิา (Contraction Cracks) 

 1.7 การอัดทะลัก (Pumping and Blowing) 

 1.8 ผวิทางคอนกรีตแตกเนื่องจากโครงสรางไมแข็งแรง (Structural Breaking) 

 1.9 ผวิทางโกง แตก เพราะการขยายตัว (Blowup) 

 1.10 การเคลื่อนตัวในช้ันใตดนิลกึ (Deep Foundation Movement) 

 1.11 รอยตอระหวางแผนคอนกรีตทรุดตัว (Faulted or Depressed Joints) 

 1.12 การบดอัดของลอเฉพาะแนว (Channelized Traffic) 

 เมื่อชางหรือผูท่ีมหีนาท่ีรับผดิชอบไดทราบถงึปญหาการเสยีหายตอถนนผวิลาดยางและผิวทางคอนกรีต

แลว สามารถนํามาวเิคราะหหาสาเหตุ และหาแนวทางแกไข โดยอาจจะตองดําเนินการแกไขซอมแซมทันที ในกรณท่ีีมี

ความเสียหายมาก หรือหากเปนความเสียหายเล็กนอย อาจจัดเก็บเปนขอมูลเพื่อจัดหางบประมาณซอมแซมใน

ภายหลัง  

2. การเก็บรวบรวมขอมูล  

การเก็บรวบรวมขอมูลจากการตรวจสอบหรือไดรับแจงถึงความเสียหายของผิวถนนทางเดินและทาง

เทา แลวใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการบันทึกขอมูลความเสียหายในแบบฟอรม แลวพิจารณาวา สมควรทําการ

ซอมแซมโดยเรงดวน หรือรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการแยกประเภทการบํารุงรักษาถนนทางเดนิและทางเทา ตอไป  

3. การแยกประเภทการบาํรุงรักษาถนนทางเดนิและทางเทา 

การแยกประเภทการบํารุงรักษาถนนทางเดินและทางเทา จะทําใหผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ สามารถ

ประเมนิความเสยีหายท่ีเกดิขึ้นตามลําดับความสําคัญ และเหมาะสมกับงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ี
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มอียู เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสนิใจในการดําเนินการบํารุงรักษาตอไป โดยแบงการบํารุงรักษาไดเปน 4 ประเภท 

ดังน้ี  

3.1 งานบํารุงรักษาปกติ  

 หมายถึง งานบํารุงรักษาถนนท่ีทําเปนประจําตลอดเวลา เพื่อใหถนนอยูในสภาพใชงานไดดี และ

เพื่อไมใหเกดิความเสยีหายลุกลามเพิ่มขึ้น เชน งานปรับสภาพถนนลูกรัง งานซอมแซมหลุมบอถนน รอยแตกตาง ๆ ท่ี

ผวิถนนลาดยาง และผวิถนนคอนกรีต รวมท้ังงานซอมบํารุงไหลทาง ทางเดนิ และทางเทา  

3.2 งานบํารุงรักษาถนนตามกาํหนดเวลา 

 หมายถงึ งานบํารุงถนนตามชวงเวลาท่ีกําหนด เพื่อเปนการตออายุใหถนนอยูในสภาพท่ีใชการได

นานขึ้น เชน งานฉาบผวิแอสฟลต งานเสริมผดิลูกรัง และงานบูรณะถนนผวิแอสฟลต หรือผวิคอนกรีต 

3.3 งานบํารุงพเิศษ 

 หมายถึง งานบํารุงรักษาถนน โดยการเสริมแตงปองกันถนนท่ีชํารุดเกินกวางานซอมบํารุงปกติ 

สามารถปฏบัิติไดเพื่อใหถนนยังคงสภาพเดมิ ขนาดและความแข็งแรงทัดเทียมกับตอนกอสราง แตไมไดหมายถึงงานท่ี

จะทําใหดขีึ้น หรือแข็งแรงกวาเดมิ ไดแก งานปรับระดับผวิถนน โดยการซอมแซมแอสฟลต งานซอมไหลทาง ทางเดิน

และทางเทา ทางเช่ือมและเกาะกลางถนน 

3.4 งานบํารุงฉุกเฉนิ 

 หมายถึง งานซอมบํารุงถนนท่ีชํารุดเสียหายมาก ใหสามารถเปดใชงานในขั้นแรกไดรวมถึง งาน

ซอมบํารุงใหถนนมีสภาพเหมือนเดิม หรือเปดใชงานได เชน การซอมแซมถนนท่ีเสียหายอันเกิดจากอุทกภัย งานแก

การลื่นไถลอันเกดิจากผวิจราจรมคีวามฝดลดตํ่าลง จนทําใหเกดิอันตรายกับยวดยานท่ีสัญจรไปมา เปนตน 

4. การดาํเนนิการซอมแซมผิวถนนทางเดนิและทางเทา 

การดําเนินการซอมแซมผวิถนนทางเดนิและทางเทา จะกระทําขึ้นได ตองไดรับการพิจารณาหาสาเหตุ

จากความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกอน เปนอันดับแรก เมื่อผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ ไดประเมินความเสียหายแลว สามารถ

ศึกษาหาวธีิการซอมแซมบํารุงรักษาได  

วธีิการซอมแซมบํารุงถนนคอนกรีตน้ัน สามารถซอมแซมดวยแอสฟลตคอนกรีตโดยยังไมจําเปนตองทํา

การร้ือคอนกรีตเดิมท้ิง เพียงแตตองทําความเขาใจในการใชแอสฟลตคอนกรีต ในการบํารุงรักษาถนนคอนกรีต

เสยีกอน วธิกีารศกึษาวจัิย 

    ข้ันตอนการศกึษาปญหาดานวศิวกรรม 

ศึกษาปญหาดานวิศวกรรมในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีไดรับความ

เสยีหายเนื่องจากอุทกภัยท่ีผานมา จํานวน 5 สายทาง ไดแก 

1. บานดายเจริญ–บานกลางเวยีง ระยะทาง กวาง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร  

2. ลําเหมอืงชัยสมบัติ–บานทาสาย ระยะทาง กวาง 4 เมตร ยาว 4,300 เมตร 

3. บานไชยเจริญ–บานดายกูแกว ระยะทาง กวาง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร 

4. บานดายทาลอ–บานโพธ์ิชัย ระยะทาง กวาง 4 เมตร ยาว 2,450 เมตร 

5. บานหนองหลม–บานทาสาย ระยะทาง กวาง 4 เมตร ยาว 3,200 เมตร 
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 1. การสํารวจเสนทางที่เสยีหายภายหลังน้ําลด 

 การออกสํารวจเสนทางภายหลังนํ้าลด เพื่อใหเห็นสภาพความเสียหายของถนนสายตาง ๆ ในเขตพื้นท่ี

เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย ซึ่งสภาพความเสียหายมากนอยตามสภาพการทวมขังของนํ้าท่ีไหลหลาก ทําการทดสอบ

สภาพการใชงาน และเก็บขอมูลดานตาง ๆ เพื่อนํามาประกอบการออกแบบซอมแซม เพื่อใหไดแนวทางท่ีดท่ีีสุด 

   2. ถายรูปความเสยีหายของถนน 

เปนการบันทึกภาพความเสียหายของถนนหลังนํ้าลด อันเนื่องมาจากอุทกภัย เพื่อใชเปนหลักฐาน

ประกอบการประเมินความเสียหาย และวิเคราะหวิธีการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วาควรใชวิธีใด เพื่อใหได

ประสทิธิภาพในการใชงานไดด ีและคุมคาท่ีสุด 

   3. จัดทําแบบฟอรมบันทกึความเสยีหาย 

 การจัดทําแบบฟอรมเพื่อบันทึกความเสียหาย เพื่อใหเขาใจลักษณะของงานในการประเมินความ

เสยีหายของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของแตละเสนทาง และเปนขอมูลสําหรับการประเมนิคาใชจายในการซอมแซมได 

   4. ประเมินความเสยีหายและวธิกีารซอมแซมถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 

 การประเมนิความเสยีหายและวธีิการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากการสํารวจ ภาพถาย และ

แบบฟอรมบันทึกความเสียหาย วาควรใชวิธีใดในการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหเกิดความรวดเร็วใน

การใชงาน และคงทน 

   5. ประมาณราคา 

 การประมาณราคา เพื่อใหทราบถึงคาใชจายในการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของแตเสนทาง 

เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพจิารณาวธีิการซอมแซมท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

   6. สรุปผล 

 หลังจากการสํารวจถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีเสียหายจากอุทกภัย การประเมินความเสียหาย การ

ประมาณราคา ตองทําการสรุปขอพจิารณาวธีิการซอมแซม โดยคํานึงถงึวธีิการท่ีคุมคา และไดประสทิธิภาพท่ีสุด 

 เครื่องมือที่ใชในการสํารวจ 

1. กลองดจิติอล 

2. สายวัดระยะ 

ขอมูลทุตยิภูมิ 

 1. ขอมูลสภาพของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย รูปแบบรายการ ประมาณ

ราคาและเทคนิคการซอมแซมถนนคอนกรีต  ใชหลักการทางวศิวกรรมงานทาง ขอมูลจากรายงานสถิติของหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน  ไดแก เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัด สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

เชียงราย กระทรวงมหาดไทย  สํานักงานสถติิจังหวัดเชียงราย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เปนตน 

 2. ศึกษาจากทฤษฎ ีและแนวคดิวรรณกรรมตาง ๆ 
 

ผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาแนวทางแกไขปญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีชํารุดเนื่องจากอุทกภัยกรณีศึกษา เทศบาล

ตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  เพื่อศึกษาวิเคราะหและเปรียบเทียบแนวทางการแกไขปญหาของ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีเสียหายเนื่องจากอุทกภัยในดานการบริหารและดานวิศวกรรม พบวา ถนนท่ีเกิดความ
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เสียหายในเขตเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีท้ังสิ้นจํานวน 5 เสนทาง แนวทางแกไข

ความเสยีหายของถนนแตละเสนยึดหลักวศิวกรรมและเศรษฐศาสตร 

 การแกไขปญหาถนนคอนกรีตท่ีชํารุดเสยีหาย ตองใชทฤษฎท่ีีเกี่ยวของหลายดาน ไดแก การบริหารโครงการ 

เทคนิคการซอมบํารุง การบริหารงบประมาณ การประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การควบคุมคุณภาพของวัสดุ 

เคร่ืองจักรกลในงานกอสราง และผูเช่ียวชาญในการซอมบํารุง เปนตน ผูศึกษาจงึมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยถึงความ

คุมคาในการใชงบประมาณ ซึ่งจะศึกษาในกรณท่ีีเกดิขึ้นในพื้นท่ีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย   อําเภอเวียงชัย จังหวัด

เชียงราย เพื่อใหสามารถกลับมาใชงานไดดังเดิม ในการซอมบํารุงทางหรือซอมแซมถนนท่ีชารุดเสียหายน้ันมีหลาย

แนวทาง เชน การซอมแบบ Slurry seal แบบ single แบบ Recycling แบบ Cape seal แบบ Overlay Asphalt Concrete 

และแบบ Concrete Patching เปนตน แตในโครงงานวิจัยน้ี ผูวิจัยนําเสนอเพียงสามเทคนิคและสี่แนวทาง ไดแก การ

ซอมผิวทางคอนกรีต (Concrete Patching)  การปูผิวจราจรใหม (Overlay Asphalt Concrete) และการอุดรอยแตก 

(Sealing Crack) เพราะเปนเทคนิคท่ีมีสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีเสียหาย ความสามารถของผูรับจางทองถิ่นและ

งบประมาณท่ีทองถิ่นสามารถจัดสรรได แนวทางท่ี 1 คือการซอมผิวทางคอนกรีต Concrete Patching เฉพาะจุดท่ี

เสียหายรุนแรง แนวทางท่ีสองคือการปูผิวจราจรใหม Overlay Asphalt Concrete ท้ังสายทางท่ีเสียหาย ซึ่งเหมาะสม

กับถนนท่ีมีความเสียหายนอยถึงปานกลาง แตความเสียหายเกิดท้ังเสนหรือเกือบท้ังเสนทาง แนวทางท่ีสามคือการ

ซอมผวิทางคอนกรีต (Concrete Patching) รวมกับ การปูผิวจราจรใหม (Overlay Asphalt Concrete) ซึ่งเหมาะกับการ

ซอมผวิทางท่ีมคีวามเสยีหายรุนแรงและปานกลางตลอดแนวถนน และแนวทางท่ีสี่คอืการอุดรอยแตก (Sealing Crack) 

แนวทางน้ีเหมาะกับการซอมแซมถนนท่ีเกิดการแตกตามแนวยาวและเกิดเฉพาะจุด ซึ่งรอยแตกไมลึกและไมรุนแรง

มากนัก 
 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาโครงงานวิจัยน้ีถนนท่ีเกิดความเสียหายในเขตเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัด

เชียงราย มีท้ังสิ้นจํานวน 5 เสนทาง แนวทางแกไขความเสียหายของถนนแตละเสนยึดหลักวิศวกรรมและ

เศรษฐศาสตร 

แนวทางที่ 1 การซอมผวิทางคอนกรีต (Concrete Patching) ใชแกไขปญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง

บานดายเจริญ หมูท่ี 15–บานกลางเวยีง หมูท่ี 1 มูลคาการกอสรางประมาณ 259,000 บาท   

แนวทางที่ 2 การปูผิวจราจรใหม (Overlay Asphalt Concrete) ใชแกไขปญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ทางบานไชยเจริญ หมูท่ี 5 เช่ือมตอสูบานดายกูแกว หมูท่ี 7 มูลคาการกอสรางประมาณ 1,501,000 บาทและสายทาง

ดายทาลอ หมูท่ี 18 ตําบลเวียงชัย เช่ือมตอบานโพธ์ิชัย หมูท่ี 7 ตําบลเวียงเหนือ มูลคาการกอสรางประมาณ 

1,814,000 บาท 

แนวทางที่ 3 การซอมผิวทางคอนกรีตท่ีเกิดเสียหายรุนแรงและปูผิวจราจรใหมถนนท้ังเสน (Concrete 

Patching & Overlay Asphalt Concrete) ใชแกไขปญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานหนองหลม หมูท่ี 11 ตําบล

เวยีงชัยเชื่อมตอสูบานทาสาย หมูท่ี 3 ตําบลทาสาย มูลคาการกอสรางประมาณ 1,295,000 บาท 

แนวทางที่ 4 การอุดรอยแตก (Sealing Crack) ใชแกไขปญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางลําเหมืองชัย

สมบัติ (บานดายกูแกว) หมูท่ี 7 เช่ือมตอสูตําบลทาสาย มูลคาการกอสรางประมาณ 51,000 บาท 
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ขอเสนอแนะ 

ในการศึกษาวจิัยแนวทางแกไขปญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีชํารุดเนื่องจากอุทกภัย ของเทศบาลตําบลสิริ

เวยีงชัย อําเภอเวยีงชัย จังหวัดเชียงราย ไดใชการวเิคราะหจากสามเทคนิคการซอมบํารุงทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เทาน้ัน ซึ่งเปนเทคนิคท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการกอสรางในพื้นท่ีท่ีมีงบประมาณและความสามารถของผูรับเหมาท่ีจํากัด 

การใชงานถนนหลังการซอมแซมจงึควรมกีารจํากัดนํ้าหนักการใชงาน โดยออกกฎหมายท่ีเกี่ยวของหรือตามท่ีทองถิ่น

มีอํานาจออกได เชน เทศบัญญัติ ขอบัญญัติ หามรถท่ีมีนํ้าหนักบรรทุกมากเกินการรับนํ้าหนักของฐานรากถนน เขา

สัญจรบนเสนทางตาง ๆ เพื่อเปนการถนอมเสนทางตางเหลาน้ันใหใชงานไดอยางคงทนและมีประสิทธิภาพตลอดอายุ

การใชงาน อยางไรก็ดกีารดําเนินงานปองกันการเกดิอุทกภัยควรจะตองมีการพัฒนาควบคูกันไปกับการกอสรางถนน 

ไมควรมกีารลุกล้ําทางนํ้า การตัดไมทําลายปา และการกอเกดิตนเหตุท่ีทําใหเกดินํ้าทวมตาง ๆ ตอไป 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไปดวยดี เนื่องจากผูศึกษาไดรับความชวยเหลือ ดูแล เอาใจ

ใส เปนอยางดี จากหลาย ๆ ฝาย โดยเฉพาะอาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตรจารย ดร.ณัฐพงศ ดํารงวิริยะนุภาพ ใน

การแนะนํา ตรวจแกไข ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงเนื้อหาสาระของการศึกษาใหมีความสมบูรณย่ิงขึ้น รวมถึงการ

ติดตามความกาวหนาในการดําเนินการศึกษาวิจัย ผูศึกษารูสึกซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารยเปนอยางย่ิงและ

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณทานคณาจารยหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยาท่ีประสิทธ์ิ

ประสาทวชิาความรู ครอบครัวท่ีเปนผูใหกําลังใจมาโดยตลอด ขอขอบคุณเพื่อนนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารงาน

กอสราง ทุกทานท่ีใหคําแนะนําและแลกเปลี่ยนประสบการณ ท่ีดีในระหวางการศึกษาดวยดีมาโดยตลอด คุณคาและ

ประโยชนท่ีเกดิจากผลงานการศึกษาฉบับน้ี ผูศึกษาขอมอบแดผูมพีระคุณทุกทาน 
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การศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาชวง ในจังหวัดเชยีงราย 

A Study of Decision Making Factors for Choosing the Sub-contractors in 

Chiang Rai Province 

กนกวรรณ บุญลอม12

1* และ ณัฐพงศ ดํารงวิรยิะนุภาพ13

2 

Kanokwan Boonlom1* and Nattapong Damrongwiriyanupap2 

บทคัดยอ 

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงรายเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสนิใจเลอืกผูรับเหมาชวง อิทธิพลของปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาชวง และแนวทางการคัดเลือกใช

ผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูรับเหมาหลัก เคร่ืองมือท่ีใชในการ

วิจัย คือ แบบสอบถาม จํานวน 54 ชุด วิเคราะหขอมูลโดยความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 

One Way Anova แปลผล และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ผลการวจิัยพบวา 

ปจจัยท่ีใชตัดสินใจเลือกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก ( X  = 

4.12,  S.D. = 0.55) โดยปจจัยท่ีใชตัดสินใจและมีความสําคัญในระดับมากท่ีสุด คือ สงงานตรงตามเวลาที่กําหนด 

( X  = 4.42, S.D. = 0.69) รองลงมา คือ มีประสบการณในการทํางานลักษณะน้ี ( X  = 4.48, S.D. = 0.88) และไมมี

ประวัติในการท้ิงงาน  ( X  = 4.41, S.D. = 0.88) 
อิทธิพลของปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจเลอืกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงรายมากท่ีสุด คือ สงงานตรงตาม

เวลาท่ีกําหนด (คิดเปนรอยละ 5.98) รองลงมา คือ มีการรับประกันผลงานหลังการกอสรางเสร็จ (คิดเปนรอยละ 

5.71) และคุณภาพของงานท่ีสงมอบมคีุณภาพดไีมมกีารแกไขหรือมกีารแกไขนอย (คดิเปนรอยละ 5.68) ตามลําดับ 

แนวทางการเลือกใชผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงรายในภาพรวมมีระดับความสําคัญในระดับมาก ( X  = 

4.19, S.D. = 0.49) โดยดานการเงิน ( X = 4.30, S.D. = 0.52) ดานการจัดการ ( X  = 4.26, S.D. = 0.93) ดานวิธีการ 

(X  = 4.21, S.D. = 0.46) และใหความสําคัญในระดับมาก คือ ดานผูปฏิบัติงาน ( X  = 4.20, S.D. = 0.60) ดานราคา 

( X  = 4.15,    S.D. = 0.65) และดานเคร่ืองมอื/เคร่ืองจักร ( X  = 4.01, S.D. = 0.77) ตามลําดับ 
  

คําสําคัญ: ผูรับเหมาชวง  การบริหารงานกอสราง  การจางงานภายนอก 
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Abstract  

The purpose of this independent study was to study of decision making factors for choosing the sub-

contractors in Chiang Rai Province. Data were collected from 54 people through the questionnaires and analysis 

by using the descriptive statistics: frequency, percentage, mean, standard deviation and one way anova. 

 The findings were as follows; Decision making factors for choosing the sub-contractors in Chiang Rai Province 

in overall was at high level ( X  = 4.12, S.D. = 0.55) The most 3 factors were on-time delivery of work as 

scheduled  ( X  = 4.42, S.D. = 0.69), working experience ( X  = 4.48, S.D.= 0.88) and never quit jobs ( X  = 

4.41, S.D. = 0.88) 

The most of influence of decision making factors for choosing the sub-contractors in Chiang Rai Province 

were on-time delivery of work as scheduled  )5.98 % (, guarantee of work Scheme (5.71%) and good quality of work 

(5.68%). 

Guidelines for choosing the sub-contractors in Chiang Rai Province in overall were at high level. The 

highest level were financial ( X  = 4.19, S.D. = 0.49), management ( X  = 4.30, S.D. = 0.52), methodology (X  = 4.21, 

S.D. = 0.46) and the high level were operator ( X  = 4.20, S.D. = 0.60), price ( X  = 4.15, S.D. = 0.65), tools 

and equipment ( X  = 4.01, S.D. = 0.77).  
 

Keywords: Sub-contractors, Construction Administration, Outsourcing 
 

บทนํา 

อุตสาหกรรมกอสราง เปนภาคธุรกิจท่ีมีความสําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการประมาณการ

วาธุรกจิอสังหาริมทรัพยและกอสรางมีสัดสวนประมาณรอยละ 20 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) คิดเปน

มูลคาประมาณสองลานลานบาท โดยกิจการสวนใหญเปนกิจการขนาดกลางและเล็ก อุตสาหกรรมกอสรางใน

ตางจังหวัด โดยเฉพาะอยางย่ิงจังหวัดเชียงรายมกีารเติบโต โดยมีบริษัทรับเหมากอสรางท่ีเกิดขึ้นใหมเปนจํานวนมาก 

ทําใหเกิดการแขงขันท่ีสูงท้ังดานปริมาณ คุณภาพ เทคโนโลยีการกอสราง มีการจางงานผูรับเหมาชวงเขามาดําเนิน

โครงการเพื่อใหโครงการกอสรางน้ันแลวเสร็จตามวัตถุประสงคท่ีไดต้ังไวเปนจํานวนมาก ซึ่งการดําเนินงานรวมกับ

ผูรับเหมาชวง มักพบปญหาหลายประการ เชน การละท้ิงงานของผูรับเหมาชวง การทํางานท่ีขาดคุณภาพ การทํางาน

ลาชาเกินกวาแผนงานกําหนด หรือคาใชจายท่ีเกินงบประมาณ ซึ่งปญหาเหลาน้ีอาจมีสาเหตุมากจากการไมไดรับ

ความรวมมือ การขาดความเขาใจในการทํางาน ความแตกตางของวัตถุประสงคในการทํางานของ 2 บริษัท ดังน้ัน

ผูรับเหมาหลักจงึจําเปนตองเลอืกใชผูรับเหมาชวงท่ีมคีวามสามารถและศักยภาพท่ีตรงกับลักษณะของงาน และเขากัน

ไดกับผูรับเหมาหลัก รวมไปถึงชวยแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหวางการกอสรางเพื่อใหโครงการดําเนินไปไดอยาง

ราบร่ืน ดวยเหตุน้ี ผูวจิัยจงึมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย 

โดยใชวธีิการออกแบบสอบถามถึงปจจัยท่ีผูรับเหมาหลักนํามาพิจารณาเลือกผูรับเหมาชวงเขามารวมงาน รวมไปถึง

การประยุกตใชทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับรูปแบบการใชทรัพยากรภายนอก คุณสมบัติ และลักษณะตาง ๆ ในตัดสินใจเลือก

ผูรับเหมาชวง เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางในการนําไปปฏบัิติไดจริงและเกดิประโยชนสูงสุดตอวงการกอสรางและผูท่ี

สนใจดานงานกอสรางตอไป 
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วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจเลอืกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจเลอืกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการคัดเลอืกใชผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย 

  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดขอมูลปจจัยท่ีใชในการเลอืกใชผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย 

2. ไดแนวทางการเลอืกใชผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย 

3. ขอมูลท่ีไดเปนแนวทางในการปฏบัิติไดจริงและเกดิประโยชนสูงสุดตอวงการกอสรางและผูท่ีสนใจดานงาน

กอสราง 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

 การวิจัยเร่ือง การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย มีวิธีดําเนินการ

วจิัยตามลําดับดังน้ี  

   ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาคร้ังนี ้ประกอบไปดวย  

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัย ไดแก ผูรับเหมาหลักขนาดกลางในจังหวัดเชียงรายท่ีมีประสบการณ

ในการทํางาน 20 ปขึ้นไป ประเภทบริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด และหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล (สํานักพัฒนาธุรกิจ

การคาจังหวัดเชียงราย, 2558) เปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคของ การวิจัย (สมคิด พรมจุย, 2555) โดยการสุมเลือกจากการคํานวณจํานวนตัวอยางขั้นตํ่าตามสูตรของ 

Yamane โดยใชความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 62 บริษัท 

การพัฒนาและการสรางเครื่องมือ 

 ผูวจิัยไดสรางเคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย โดยมขัีน้ตอนการสรางดังน้ี 

 1. ศึกษาหนังสือ ตํารา บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ จากหองสมุดของสถาบันการศึกษาตางๆ และ

เว็บไซตเกี่ยวกับการบริหารโครงการกอสราง การใชทรัพยากรนอก การคัดเลอืกผูรับเหมา และงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

 2. นําขอมูลมาวเิคราะหและสังเคราะห เพื่อนํามาออกแบบสอบถาม เพื่อใหครอบคลุมคําถาม วัตถุประสงค 

และกรอบแนวคดิในการวจิัย โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 5 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ ประสบการณในการทํางาน ระดับการศึกษา 

ตําแหนงในโครงการปจจุบัน และคาตอบแทน โดยการเลอืกตอบขอความท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 

  ตอนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปขององคกรของผูรับเหมาหลัก ไดแก ลักษณะองคกร ทุนจดทะเบียน สัญชาติ

ผูบริหารขององคกร ประเภทของงานท่ีดําเนินการ จํานวนพนักงานในองคกร จํานวนผูรับเหมาชวง และการคัดเลอืก

ผูรับเหมาชวง โดยการเลอืกตอบขอความท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด สําหรับขอคําถามการเขารวมกจิกรรมของ

ผูรับเหมาชวง ใชการเลอืก ตอบขอความ “ใช หรือ ไมใช“ และตอบในลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑของ Likert (Likert’s Rating Scale) (พชิิต ฤทธ์ิจรูญ, 2557)  

  ตอนท่ี 3 ปจจัยท่ีใชในการเลอืกใชผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย ใชการเลอืกตอบรายละเอียดท่ีใช

ประกอบ  การตัดสนิใจ คอื “ใชขอมูล หรือ ใชประสบการณ “และตอบในลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale)  5 ระดับ ตามเกณฑของ Likert (Likert’s Rating Scale)  



310 

 

- Proceedings - 

 

  ตอนท่ี 4 แนวทางการเลอืกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย มลัีกษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑของ Likert (Likert’s Rating Scale)  

  ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด 

 3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบและปรับแกตามคําแนะนําเพื่อความสมบูรณของ

เนื้อหา รวมท้ังการใชภาษาท่ีเหมาะสม  

 4. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขขอคําถาม ตามขอคิดเห็นและคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา กอนนําไป

ทดลองใช (Try Out) 

 5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปตรวจสอบคุณภาพ โดยนําไปทดลองใชจํานวน 30 ชุด และนํามา

วเิคราะหขอมูลหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา (Coefficient-α) ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งแสดง

ความสัมพันธของคําตอบจากแบบสอบถาม โดย คาท่ีไดอยูระหวาง 0 ถึง 1 และมีคา ≥ 0.50 แสดงวา คําตอบของ

แบบสอบถามมคีาความสัมพันธและมคีวามนาเช่ือถอื จงึสามารถนําไปใช (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2557) ผลการวิเคราะหไดคา

ความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม เทากับ .90  

 6. นําแบบสอบถาม ไปใชกับกลุมประชากรและกลุมตัวอยางจริง 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย คอื แบบสอบถาม เร่ือง  การศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาชวง

ในจังหวัดเชียงราย  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวจิัยดําเนินการดังน้ี 

1. ผูวจิัยไดจัดทําหนังสอืจากมหาวทิยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถงึองคกรผูรับเหมาหลัก จํานวน 62 บริษัท 

เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม  

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามเสนอตอเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ เพื่อขอความรวมมือในการกรอกรายละเอียดใน

แบบสอบถามดวยตนเอง 

3. ผูวิจัยขอรับแบบสอบถามคืนตามวันเวลาท่ีกําหนด โดยไดแบบสอบถามคืนครบ ตรวจสอบความถูกตอง

ครบถวนของขอมูลท้ังหมดและลงรหัสแบบสอบถามเพื่อนําไปวเิคราะหขอมูลตอไป 

4. นําแบบสอบถามท้ังหมดมาพจิารณาคัดเลอืกความถูกตอง ครบถวนสมบูรณในการกรอกแบบสอบถาม บันทึก

และวเิคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับสถิติท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย (X ) สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบรรยาย 

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

ขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติพื้นฐานดวยเคร่ือง

คอมพวิเตอร สําหรับสถิติท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (X ) 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (One Way Anova) (พชิิต ฤทธ์ิจรูญ, 2557) 
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ผลการศึกษา 

 ผลการวเิคราะหปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจเลอืกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงรายสรุปไดดังน้ี 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ มากกวา 40 ป มีประสบการณการทํางาน 11-20 ป การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ตําแหนงในโครงการปจจุบันสวนใหญเปนวิศวกรโครงการ และมีคาตอบแทนในแตละเดือน (เงินเดือน) 

ประมาณ 30,001-40,000 บาท 

 ลักษณะองคกรสวนใหญเปนหางหุนสวนจํากัด ทุนจดทะเบียน 10-50 ลานบาท สัญชาติไทย ดําเนินงาน

กอสรางประเภทท่ีอยูอาศัย บานจัดสรร มจีํานวนพนักงานนอยกวา 200 คน มีจํานวนผูรับเหมาชวง 3-6 ราย โดยใช

วธีิการตกลงราคา กจิกรรมท่ีใชผูรับเหมาชวงมากท่ีสุด คอื งานตกแตง ความถี่ คอื ใชบางคร้ัง 
 

 
 

ภาพ 1 แสดงคาเฉลี่ยของระดบัความสําคัญปจจัยที่ใชในการเลอืกใชผูรับเหมาชวงในจังหวดัเชยีงราย 
 

 จากภาพ 1 ปจจัยท่ีใชในการเลือกใชผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับ

มาก โดยปจจัยท่ีผูรับเหมาหลักใชในการพิจารณามากท่ีสุด คือ สงงานตรงตามเวลาท่ีกําหนด รองลงมา คือ มี

ประสบการณในการทํางานลักษณะน้ี และไมมีประวัติในการท้ิงงาน โดยการตัดสินใจเลือกใชผูรับเหมาชวงพิจารณาจาก

ขอมูล คดิเปนรอยละ 70.66 พจิารณาจากประสบการณ คดิเปนรอยละ 29.35 
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ภาพ 2 แสดงอิทธพิลของปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจเลอืกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชยีงราย 
 

 จากภาพ 2 อิทธิพลของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงรายมากท่ีสุด คือ สง

งานตรงตามเวลาท่ีกําหนด (คิดเปนรอยละ 5.98) รองลงมา คือ มีการรับประกันผลงานหลังการกอสรางเสร็จ (คิด

เปนรอยละ 5.71) และคุณภาพของงานท่ีสงมอบมีคุณภาพดีไมมีการแกไขหรือมีการแกไขนอย (คิดเปนรอยละ 5.68) 

ตามลําดับ 

 

 
 

ภาพ 3 แสดงสรุปแนวทางการเลอืกใชผูรับเหมาชวงในจังหวดัเชยีงราย 
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 แนวทางการเลอืกใชผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงรายในภาพรวมมรีะดับความสําคัญมาก เมื่อพจิารณาแตละ

ดาน พบวา ผูรับเหมาหลักใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด คอื ดานการเงนิ ดานการจดัการ ดานวธีิการ และให

ความสําคัญในระดับมาก คอื ดานผูปฏบัิติงาน ดานราคา และดานเคร่ืองมอื/เคร่ืองจักร ตามลําดับ 

การทดสอบสมมติฐาน พบวา ประเภทของงานกอสรางแตกตางกันมีปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก

ผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และการคัดเลือกผูรับเหมาชวงเปน

ปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจเลอืกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการสรุปผลการวจิัยดังกลาวขางตน สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังน้ี 

 ปจจัยท่ีใชในการเลือกใชผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก โดย

ปจจัยท่ีผูรับเหมาหลักใชพจิารณามากท่ีสุด คอื สงงานตรงตามเวลาท่ีกําหนด มีประสบการณในการทํางานลักษณะน้ี 

และไมมีประวัติในการท้ิงงาน โดยการตัดสินใจเลือกใชผู รับเหมาชวงจากขอมูลและประสบการณเปนสําคัญ 

ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของนัทธพงศ ยาออม (2550), กองกูณฑ โตชัยวัฒน และวรากร ลิขิตอนุภาค 

(2555, สื่อออนไลน), และเทอดศักดิ์ มวมขุนทด (2555) ท่ีเปนเชนน้ีเพราะหากพิจารณาในมุมมองของผูรับเหมาหลัก

แลว เพื่อใหไดงานท่ีมีคุณภาพ ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด ตองใหความสําคัญกับสัญญาท่ีผูรับเหมาลงนามรับงาน

จากเจาของโครงการ และทําใหตรงกับความตองการของเจาของโครงการอยางแทจริง ปจจัยท่ีมคีวามสําคัญ คอื การ

สงมอบงานและประสบการณในการทํางานและประวัติการทํางานของผูรับเหมาชวง ดังน้ันเมื่อมีการวาจางผูรับเหมา

ชวงแลว ทางผูรับเหมาหลักจึงมีความคาดหวังวาผูรับเหมาชวงจะดําเนินงานกอสรางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ี

กําหนด เพราะเกี่ยวเนื่องกับผลกําไรท่ีจะไดรับ  

 อิทธิพลของปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจเลอืกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงรายมากท่ีสุด คือ สงงานตรงตาม

เวลาท่ีกําหนด (คิดเปนรอยละ 5.98) รองลงมา คือ มีการรับประกันผลงานหลังการกอสรางเสร็จ (คิดเปนรอยละ 

5.71) และคุณภาพของงานท่ีสงมอบมีคุณภาพดีไมมีการแกไขหรือมีการแกไขนอย (คิดเปนรอยละ 5.68) ตามลําดับ 

ผลการวจิัยน้ีสอดคลองกับผลการวจิัยของสราล ีหุนาปเทศ (2555) ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูรับเหมาหลักตองการจางงาน

ผูรับเหมาชวงท่ีมีประสบการณ สามารถทํางานใหมีคุณภาพดีไมมีการแกไขหรือมีการแกไขนอย สนองตอบความ

ตองการของเจาของโครงการได ดังน้ันเพื่อใหการคัดเลอืกผูรับเหมาชวงท่ีมปีระสทิธิภาพสูงสุด จึงตองพิจารณาปจจัย

ทุกดานประกอบกัน และปจจัยท่ีมีความสําคัญและสงผลตอคุณภาพงาน คือ การสงมอบงานตรงตามเวลาท่ีกําหนด 

และการรับประกันผลงานหลังการกอสรางเสร็จ ดังน้ันผูรับเหมากอสรางทุกรายจึงใหความสําคัญในเร่ืองการตรงตอ

เวลาและคุณภาพของงานเปนสําคัญ อีกท้ังการสงงานตรงตามกําหนดเวลามีผลกับการวางแผนงานและงบประมาณ

ในการกอสราง สงผลไปถึงความนาเช่ือถือขององคกร ในเร่ืองการบริหาร ระบบการจัดการงานกอสราง และ

ระยะเวลาของงานมีผลกับงานในภาคสวนอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องเช่ือมตอกัน เมื่อเกิดความลาชาขึ้นงานอื่น ๆ ก็จะลาชาไป

ดวย จงึจําเปนตองพจิารณาผูรับเหมาท่ีมปีระสบการณสามารถทํางานท่ีมลัีกษณะคลายกันไดถูกตอง มีคุณภาพ และ

เสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

 แนวทางการเลอืกใชผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงรายในภาพรวมมรีะดับความสําคัญมาก เมื่อพิจารณาแตละ

ดาน พบวา ผูรับเหมาหลักใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด คือ ดานการเงิน ดานการจัดการ ดานวิธีการ และให

ความสําคัญในระดับมาก คือ ดานผูปฏิบัติงาน ดานวิธีการ ดานราคา และดานเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร ตามลําดับ ซึ่ง

สอดคลองกับผลการศึกษาของจักรพันธ แกวกัญหา (2553) เนื่องจากการบริหารงานกอสรางน้ัน หากผูรับเหมาหลัก
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และผูรับเหมาชวงสามารถบริหารงานไดดี มีความชํานาญงานดานเทคนิคในการกอสราง ทักษะการบริหาร มี

ประสบการณ สามารถแกปญหาเฉพาะหนาท่ีสงผลกระทบกับโครงการไมวาจะเปนดานเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัสดุ 

แรงงาน สงผลใหการกอสรางอยูในชวงระยะเวลาท่ีกําหนดหรือสงมอบงานไดเร็วขึ้น และหากเกดิปญหาดานเศรษฐกจิ

หรือการเมอืง ผูรับเหมาหลักและผูรับเหมาชวงท่ีมีประสบการณสูง สามารถจัดการปญหาท้ังดานการเงิน ทรัพยากร 

และทักษะตาง ๆ ใหลุลวงหรือทุเลาลงได  

 การทดสอบสมมติฐาน พบวา ประเภทของงานกอสรางแตกตางกันมีปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก

ผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และการคัดเลือกผูรับเหมาชวงเปน

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

แสดงใหเห็นวา งานกอสรางแตละประเภทมีการบริหารจัดการท่ีแตกตางกัน การคัดเลือกผูรับเหมาชวงเขามารวม

ดําเนินการจึงมีคุณลักษณะท่ีแตกตางกันไปดวย ซึ่งผลการวิจัยท่ีไดน้ีสามารถเปนขอมูลเบ้ืองตนใหผูรับเหมาหลัก

นําไปใชในการคัดเลอืกและจัดอันดับผูรับเหมาชวงเขารวมงานได  อยางไรก็ตามผลการวจิัยของกรัณฑ เอื้อธรรมถาวร 

(2550) ไดคนพบปจจัยท่ีใชประเมินความสามารถของผูรับเหมาชวงงานอาคารในโครงการกอสรางอาคารสวนใหญ 

สามารถจัดกลุมปจจัยได 4 กลุม พรอมนํ้าหนักความสําคัญ ดังน้ี ธุรการ/การเงนิ (รอยละ 32) การติดต้ัง (รอยละ 28) 

วศิวกรรม (รอยละ 28) และการตลาด/ประชาสัมพันธ (รอยละ 12) ซึ่งผลการจัดกลุมน้ีจะเปนประโยชนตอผูรับเหมา

หลักทําใหสามารถเลือกผูรับเหมาชวงไดอยางมีเหตุผลย่ิงขึ้น และผลการวิจัยของกรวิชญ ธาดาจิตติสุนทร (2557) 

คนพบปจจัยสําหรับประเมินความสามารถของผูรับเหมาชวงสามารถแบงได 3 กลุม พรอมนําหนักความสําคัญดังนี้  

“กระบวนการติดต้ังของผูรับเหมาชวง” (40%) “ลักษณะพื้นฐานขององคกรผูรับเหมาชวง” (31%) และ “กระบวนการ

สงมอบของผูรับเหมาชวง” (29%) ซึ่งปจจัยเหลาน้ีชวยผูรับเหมาหลักในการคัดเลือกผูรับเหมาชวงท่ีมีความสามารถท่ี

ชวยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิของโครงการกอสรางได 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการศกึษา  

 จากผลการวจิัยดังกลาวขางตน ผูวจิัยไดคนพบ ดังน้ี 

 1. ผลการวจิัยน้ีเปนการศึกษาปจจัยท่ีใชพจิารณาคัดเลอืกผูรับเหมาชวงเขาทํางานรวมกัน ดังน้ันปจจัยท่ีใชใน

การพิจารณาจึงเปนในลักษณะขอมูลเบ้ืองตน แตในทางปฏิบัติแลวการเลือกผูรับเหมาชวงใดก็ตาม จะมีปจจัยอื่นใน

การเลอืกคอนขางเยอะ ดังน้ันจงึตองอาศัยขอมูลและประสบการณของผูรับเหมาหลัก รวมถงึการพจิารณาการทํางาน

และผลงานของแตละผูรับเหมาชวงเปนสําคัญ และควรพิจารณาขอมูลจากเอกสารเปนปจจัยสําคัญในลําดับถัดมา 

เนื่องจากขอความในเอกสารสามารถคัดลอกและแตงเติมได 

 2. งานวิจัยน้ีมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะจังหวัดเชียงราย และเปนกลุมผูรับเหมาหลักขนาดกลาง ปจจัยท่ี

นํามาพิจารณาอาจไมครบคลุมถึงองคกรของผูรับเหมาหลักท่ีมีสัญชาติตางประเทศหรือผูรับเหมาหลักรายใหญ 

เนื่องจากลักษณะงานและรายละเอียดปลกียอยในทางปฏบัิติแตกตางกัน 

3. งานวจิัยน้ีเปนการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรในองคกรเปนสวนใหญ เชน วิศวกรโครงการ ผูจัดการ

โครงการ ขอมูลท่ีไดอาจจะยังไมละเอียดมากพอ หากตองการขอมูลเชิงลึก ควรใชการสัมภาษณตัวตอตัว (In-depth 

interview) เพื่อใหไดขอมูลจากประสบการณของผูรับเหมาหลัก เพื่อนํามาเปนองคความรูสําหรับการศึกษาและผูท่ี

สนใจตอไป 

ขอเสนอแนะในการศกึษาคร้ังตอไป  

 1. เนื่องจากลักษณะงานกอสรางมีหลายประเภท หากตองการขอมูลเชิงลึกแลว ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงาน

กอสรางแตละประเภท เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนจริง 
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2. ควรศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการคัดเลือกเพื่อใหไดมาซึ่งผูรับเหมาหลักและผูรับเหมาชวงจากผูท่ี

เกี่ยวของกับโครงการกอสรางท้ังหมด 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองเร่ือง “ปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจเลอืกผูรับเหมาชวงในจังหวัดเชียงราย” ฉบับ

น้ีสําเร็จดวยดีโดยไดรับความกรุณา ความชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนํา พรอมท้ังตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข 

ขอบกพรองตาง ๆ จากผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐพงศ ดํารงวริิยะนุภาพ จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับ

น้ีเสร็จสมบูรณ ซึ่งตองกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี  

ขอขอบคุณผูท่ีเกี่ยวของทุกทานท่ีใหการอนุเคราะหขอมูล และมีสวนรวมและเกี่ยวของในการศึกษาคนควา

ดวยตนเองฉบับน้ี คุณคาและประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ขอมอบใหแดบิดา มารดา ผูให

ชีวติ ตลอดจนคณาจารยผูท่ีใหการศึกษาอบรมส่ังสอนใหมคีวามรูอันทรงคุณคาตลอดจนผูมสีวนเกี่ยวของทุกทาน  
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การศกึษาปญหาของการเกดิอุบัติเหตุในการปฏบิัติงานกอสราง: กรณศึีกษา

โครงการกอสรางในจังหวัดเชยีงราย 

The study of accidental problem in construction practice Case Study Project 

in Chiang Rai 

รามลิ ราชคมน14

1* และ ปรดีา ไชยมหาวัน15

2 

Ramin Rachakom1* and Preeda Chaimahawan2 

บทคัดยอ 

การศึกษาปญหาของการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานกอสราง กรณีศึกษาโครงการกอสรางในจังหวัด

เชียงรายฉบับน้ี มวัีตถุประสงคเพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานกอสรางท่ีสงผล

ตอการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อหาแนวทางในการวางแผนปองกัน และแกไข ท่ีสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในงานกอสราง 

และเพื่อศึกษาความแตกตางในการเกดิอุบัติเหตุระหวาง งานโยธา และงานอาคาร โดยทําการศึกษาความคิดเห็นจาก

บุคลากรท่ีมสีวนเกี่ยวของในการกอสรางอาคารไดแก ระดับผูบริหารโครงการ วิศวกร ผูควบคุมงานกอสราง คนงาน

กอสราง จํานวนท้ังสิ้น 200 คน  

ผลการศึกษาพบวา สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานกอสราง เกิดจากสถานท่ีการทํางานไม

ปลอดภัย ไมมีสัญลักษณหรือปายแสดงเขตกอสรางท่ีชัดเจนหรือไมมีการปดจราจรในสถานท่ีกอสราง ขอมูล

การศึกษาแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมการทํางานไมมีผลตอการเกิดอุบัติเหตุอยางมีนัยสําคัญ ในแงของการปองกัน

อันตรายจากการทํางานพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความเห็นวา การหลีกเลี่ยงการทํางานเมื่อรางกายไมพรอม

ปฏบัิติงาน กับการสวมอุปกรณปองกันมอื ขา เทา ในขณะปฏบัิติงานทุกคร้ังจะชวยลดอุบัติเหตุได นอกจากน้ีหลังกลุม

ตัวอยางใหความเห็นวางานอาคารเกดิอุบัติเหตุมากกวางานโยธา เนื่องจากมกีารใชคนงานกอสรางมากกวา 
 

คําสําคัญ: อุบัติเหตุในงานกอสราง  การลดอุบัติเหตุในงานกอสราง  จังหวัดเชียงราย 
 

Abstract  

 This independent study investigated to determine the problems of construction accident in the 

construction practice in Chiang Rai province. The objectives of the study are to investigate the relationship 

between factors and behaviors of construction practice effecting to construction accident, to investigate the 

guidelines for preventing and reducing construction accident and to study the differences between civil 

construction and building construction. The data was collected from the opinion of 200 people who work for 
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construction site, including, project manager, site engineer, taskmaster, and labor.  

The study shown that the major course of construction accidents is construction site is too dangerous. 

There was no warning sign, no revel label and no traffic closed for construction site. The study also shown that 

the behavior of construction practice has no significant effect to construction accident. The opinion of construction 

staff also shown that the best way to prevent the construction accident is to avoid to work when feel unwell and 

wear the safety equipment to prevent hand leg and foot while in operation. Moreover, the opinion of the sample 

present that building construction has more construction accident than that of civil construction because of the 

more labor using. 
 

Keywords: Construction accidents, reducing construction accidents, Chiang rai province 
 

บทนํา 

ในปจจุบันการกอสรางมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังในดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานและการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจเปนอยางมาก อีกท้ังจังหวัดเชียงรายเปนเมืองหนาดานทางตอน

เหนือของประเทศไทยเปนประตูสูกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง มีพรมแดนติดกับประเทศ พมา ลาว สงผลทําให

เกิดการลงทุนดานอุตสาหกรรมกอสรางเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วน้ัน สิ่งท่ีเปนเงาตามมาคือ การเกิดอุบัติเหตุในการ

กอสราง เมื่อเกิดขึ้นแลวจะสงผลตอโครงการเปนอยางมากเกิดความสูญเสียในหลาย ๆ ดาน ท้ังดานทรัพยสิน 

ทรัพยากรบุคคล ความหนาเช่ือถือ เวลา อยางท่ีประเมินคาไมไดโดยท้ังในภาครัฐและเอกชนยังขาดการตระหนักถึง

ความสําคัญ ความสูญเสียในงานกอสรางมีแนวโนมความรุนแรงมากเพิ่มขึ้นทุกวัน อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลาย

ประการ อาทิ ปญหาดานบุคลากร กลาวคือ การทํางาน บางสวนขาดความรู ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน การขาด

ความพรอมในการใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ถึงแมวาจะมีกฎหมายวาดวยความปลอดภัยในการทํางานกอสรางให

ผูรับผดิชอบตอการดําเนินการกอสรางใหปฏบัิติตาม แตก็ยังมผีูละเลยกันมาก ไมวาจะเปนผูบริหาร วิศวกร ผูควบคุม

งานกอสราง หรือแมกระท่ังแรงงานกอสรางเองก็ยังไมใหความสนใจในเร่ืองน้ีมากนัก ซึ่งอุบัติเหตุในการทํางานแตละ

ขัน้ตอน อาจมสีาเหตุและแนวทางการลดอุบัติเหตุแตกตางกัน จากขอจํากัดดังกลาวนําไปสูการรวบรวมสถิติการเกิด

อุบัติเหตุโดยการศึกษาปญหาท่ีอาจจะเกดิอุบัติเหตุในแตละขัน้ตอนการปฏบัิติงานกอสราง 

จากปญหาท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงไดนํามาศึกษาเพื่อศึกษาหาสาเหตุของปญหาและหาแนวทางในการแกไข

ปญหาดานการเกดิอุบัติเหตุในงานกอสราง ดังน้ัน หัวขอวิจัย การศึกษาปญหาของการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน

กอสราง กรณีศึกษาโครงการกอสรางในจังหวัดเชียงราย ท่ีนําเสนอน้ี จะชวยทําใหเขาใจถึงปญหาการกอใหเกิด

อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานกอสราง ท่ีสงผลใหเกิดการไดรับอันตราย เพื่อนําไปสูแนวทางการแกปญหา การปองกัน 

และเปรียบเทียบสาเหตุของการเกดิอุบัติเหตุงานกอสราง ในการเตรียมความพรอมเร่ืองความปลอดภัยของการทํางาน

กอสรางสําหรับโครงการกอสรางในจังหวัดเชียงรายท่ีจะขยายตัวขึ้นในอนาคต 

แนวคดิทฤษฎเีก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุ 

เฮนริช H.W. Heinrich (1931) เปนบุคคลหน่ึงท่ีไดศึกษาถึงสาเหตุท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุอยางจริงจังในโรงงาน

อุตสาหกรรมตาง ๆ ในป ค.ศ. 1920 ผลการศึกษาวจิัย สรุปไดดังน้ี  
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สาเหตุของอุบัติเหตุ ท่ีสําคัญมี 3 ประการ ไดแก  

1. สาเหตุท่ีเกิดจากคน (Human Cause) มีจํานวนสูงท่ีสุด คือ 88% ของการเกิดอุบัติเหตุทุกคร้ัง ตัวอยาง 

เชน การทํางานท่ีไมถูกตอง ความพลัง้เผลอ ความประมาท การมนิีสัยชอบเสี่ยงในการทํางาน เปนตน  

2. สาเหตุท่ีเกิดจากความผิดพลาดของเคร่ืองจักร (Mechanical Failure) มีจํานวนเพียง 10% ของการเกิด

อุบัติเหตุทุกคร้ัง ตัวอยางเชน สวนท่ีเปนอันตรายของเคร่ืองจักรท่ีไมมเีคร่ืองปองกัน เคร่ืองจักร เคร่ืองมือหรืออุปกรณ

ตางๆชํารุดบกพรอง รวมถงึการวางผังโรงงานไมเหมาะสม สภาพแวดลอมในการทํางานไมปลอดภัย 

เฮนริช ซึ่งเปนผูศึกษาทฤษฎโีดมโิน กลาววา การบาดเจ็บและความเสียหายตาง ๆ เปนผลท่ีสืบเนื่องโดยตรง

มาจากอุบัติภัย เปนผลมาจากการกระทําท่ีไมปลอดภัย (หรือสถานการณท่ีไมปลอดภัย) ซึ่งเปรียบเทียบไดเหมือนกับ

ตัวโดมิโนท่ีเรียงกันอยู 5 ตัวใกลกันเมื่อตัวหน่ึงลมลงยอมมีผลใหตัวโดมิโนถัดลมตามกันไปดวย ตัวโดมิโนท้ัง 5 ตัว 

ไดแก 

1. สภาพแวดลอมหรือภูมหิลังของบุคคล (social environment of background) 

2. ความบกพรองผดิปกติของบุคคล (defects of person) 

3. การกระทําหรือสถานการณท่ีไมปลอดภัย (unsafe acts / unsafe condition) 

4. อุบัติภัย (accident) 

5. การบาดเจ็บหรือเสยีหาย (injury / damage) 

 
ภาพ 1 แสดงลักษณะการเกิดอุบัติเหตุตามหลักทฤษฎโีดมิโน (H.W. Heinrich, 1931) 

 

ทฤษฎีโดมิโนน้ี มีผูเรียกช่ือใหมเปน “ลูกโซของอุบัติเหตุ” (accident chain) การปองกันอุบัติภัยตามทฤษฎี

โดมิโน หรือลูกโซของอุบัติภัย เมื่อโดมิโนตัวท่ี 1 ลม ตัวถัดไปก็ลมตาม ดังน้ันหากไมใหโดมิโนตัวท่ี 4 ลม (ไมใหเกิด

อุบัติภัย) ก็ตองเอาโดมิโนตัวท่ี 3 ออก (กําจัดการกระทําหรือสถานการณท่ีไมปลอดภัย) การบาดเจ็บ หรือความ

เสียหาย ก็จะไมเกิดขึ้นดวยการปองกันอุบัติภัยตามทฤษฎีโดมิโน หรือลูกโซอุบัติภัย ก็คือ การตัดลูกโซอุบัติภัยโดย

กําจัดการกระทํา หรือสภาพการณท่ีไมปลอดภัยดวยวิธีการตาง ๆ อุบัติภัยก็ไมเกิดขึ้น การท่ีจะแกไขปองกันท่ีโดมิโน

ตัวท่ี 1 (สภาพแวดลอมของสังคม หรือภูมิหลังของบุคคล) หรือตัวท่ี 2 (ความบกพรองผิดปกติของบุคคล) เปนเร่ือง

แกไขไดยากกวา เพราะเปนสิ่งท่ีเกดิขึ้น และปลูกฝงเปนสมบัติสวนบุคคล 

ความสูญเสยีจากอุบัติเหตุ  

 การเกิดอุบัติเหตุในแตละคร้ัง ยอมกอใหเกิดความสูญเสียมากมาย นอกจากจะเกิดการบาดเจ็บ การ

เจ็บปวย หรือเสยีชีวติ หรือแมแตทรัพยสนิเสยีหาย อุปกรณ เคร่ืองมอื เคร่ืองจักรท่ีเกดิความเสยีหาย คาใชจายในการ
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ซอมบํารุงแลว ยังรวมถงึการสูญเสยีเวลาในการผลิตท่ีตองหยุดและคาใชจายอื่นๆ หรือแมแตเสียภาพพจนของบริษัท

ความสูญเสยีหรือคาใชจายอันเนื่องมาจากการเกดิอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมน้ันอาจแบงออกไดเปน 2 ประเภท

ใหญ ดังน้ีคอื  

1. ความสูญเสียทางตรง (Direct Loss) หมายถึง จานวนเงินท่ีตองจายไปอันเกี่ยวเนื่องกับผูไดรับบาดเจ็บ

โดยตรงจากการเกดิอุบัติเหตุ หรือเปนคาเสยีหายท่ีแสดงใหเห็นอยางเดนชัด ไดแก  

1.1 คารักษาพยาบาล  

1.2 คาทดแทนจากการไดรับบาดเจ็บ  

1.3 คาทําขวัญ  

1.4 คาทําศพ  

  1.5 คาประกันชีวติ  

2. ความสูญเสียทางออม (Indirect Loss) หมายถึง คาใชจายอื่น ๆ (ซึ่งสวนใหญจะคํานวณเปนตัวเงินได) 

นอกเหนอืจากคาใชจายทางตรงสําหรับการเกดิอุบัติเหตุในแตละคร้ัง ไดแก  

2.1 การสูญเสียเวลาในการทํางานของ เชน คนงานหรือผูบาดเจ็บ เพื่อรักษาพยาบาล คนงานอื่นหรือ

เพื่อนรวมงานท่ีตองหยุดชะงักช่ัวคราว เนื่องจากชวยเหลือผูบาดเจ็บโดยการปฐมพยาบาล หรือนําสงโรงพยาบาล 

อยากรูอยากเห็น การวิพากษวิจารณ ความตื่นตกใจ หัวหนางานหรือผูบังคับบัญชา เนื่องจากชวยเหลือผูบาดเจ็บ 

สอบสวน หาสาเหตุของการเกดิอุบัติเหตุ บันทึกและจัดทํารายงานการเกดิอุบัติเหตุ จัดหาคนงานอื่นและฝกสอนใหเขา

ทํางานแทนผูบาดเจ็บ หาวธีิแกไขและปองกันอุบัติเหตุไมใหเกดิซ้ําอีก  

2.2 คาใชจายในการซอมแซมเคร่ืองจักร เคร่ืองมอื อุปกรณ ท่ีไดรับความเสยีหาย  

2.3 วัตถุดบิหรือสนิคาท่ีไดรับความเสยีหายตองท้ิง ทําลายหรือขายเปนเศษ  

2.4 ผลผลติลดลง เนื่องจากกระบวนการผลติขัดของ ตองหยุดชะงัก  

2.5 คาสวัสดกิารตาง ๆ ของผูบาดเจ็บ  

2.6 คาจางแรงงานของผูบาดเจ็บซึ่งโรงงานยังคงตองจายตามปกติ แมวาผูบาดเจ็บจะทํางานยังไมได

เต็มท่ีหรือตองหยุดงาน  

2.7 การสูญเสียโอกาสในการทํากําไร เพราะผลผลิตลดลงจากการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต 

และการเปลี่ยนแปลงความตองการของตลาด  

2.8 คาเชา คาไฟฟา นํ้าประปา และโสหุยตาง ๆ ท่ีโรงงานยังคงตองจายตามปกติ แมวาโรงงานจะตอง

หยุดหรือปดกจิการหลายวันในกรณเีกดิอุบัติเหตุรายแรง  

2.9 การเสยีช่ือเสยีงและภาพพจนของโรงงาน  

นอกจากน้ีผูบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการหรือทุพพลภาพ จะกลายเปนภาระของสังคมซึ่งทุกคนมีสวนรวม

รับผดิชอบดวย ความสูญเสยีทางออมจงึมคีามหาศาลกวาความสูญเสยีทางตรงมากซึ่งปกติเรามักจะคดิกันไมถึง จึงมี

ผูเปรียบเทียบวา ความสูญเสียหรือคาใชจายของการเกิดอุบัติเหตุเปรียบเสมือน “ภูเขานํ้าแข็ง” สวนท่ีโผลพนนํ้าให

มองเห็นไดมเีพยีงเล็กนอย เมื่อเปรียบเทียบกับสวนท่ีจมอยูใตนํ้า ในทํานองเดียวกันคาใชจายทางตรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

จะเปนเพยีงสวนนอยของคาใชจายท่ีเกดิขึ้นท้ังหมด ซึ่งผูบริหารโรงงานจะมองขามมไิด ดังแสดงในภาพ 1 
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ภาพ 2 แสดงภเูขาน้ําแข็งที่แสดงใหเห็นถงึความสูญเสยีทางตรงและทางออม 
 

การเกิดอุบัติเหตุกอใหเกิดความสูญเสียอยางมากท้ังตอชีวิตของคนงานและทรัพยสิน ท้ังท่ีคิดเปนเงิน

คาใชจายอยางเห็นไดชัดเจน และท่ีเปนคาใชจายแฝงในรูปตาง ๆ การสรางสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยในโรงงานจึงมี

ความสําคัญตอความสําเร็จของการบริหารในรูปปจจุบัน เพราะนอกจะเปนการปองกันความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่ง

เปนการลดตนทุนในการผลติสนิคาแลว ยังทําใหขวัญหรือกําลังใจพนักงานสูงขึ้น ผลผลิตและกําไรเพิ่มขึ้นดวย (วิฑูรย 

สมิะโชคดี และวรีพงษ เฉลมิจริะรัตน, 2543)  
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปญหาของการเกดิอุบัติเหตุในงานกอสรางในจังหวัดเชียงราย 

2. เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานกอสรางท่ีสงผลตอการเกิด

อุบัติเหตุในจังหวัดเชียงราย 

3. เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนปองกัน แกไข ท่ีสามารถลดการเกดิอุบัติเหตุในงานกอสราง 

4. เพื่อศึกษาความแตกตางในการเกดิอุบัติเหตุระหวาง งานโยธากับงานอาคาร 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

วัสดุอุปกรณ 

1. แบบสอบถาม ท้ังหมด 1 ชุด ประกอบดวยกลุมตัวอยาง จํานวน 200 คน แบงได ดังน้ี ระดับผูบริหาร

โครงการ วศิวกร ผูควบคุมงานกอสราง คนงานกอสราง จํานวน 200 คน 

2. โปรแกรมวเิคราะหทางสถติิ  

วธิกีารศกึษา 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาของการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน

กอสราง กรณศึีกษาโครงการกอสรางในจังหวัดเชียงราย ซึ่งกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาสํารวจในคร้ังน้ีคอื 
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1. กลุมตัวอยางท่ีปฏบัิติงานอยูในบริษัทรับเหมากอสรางของหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัด

เชียงราย 

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัย คือ คนงานกอสราง ผูควบคุมงานกอสราง วิศวกร ผูบริหารโครงการ

 3. งานวจิัยน้ี ศึกษาเฉพาะโครงการกอสรางประเภทของงานกอสรางคือประเภทงานโยธา งานอาคารขนาด

เต้ีย งานอาคารสูง ในจังหวัดเชียงราย 
 

ผลการศึกษา 

ผลการสํารวจแบงออกเปน 4 สวนดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

1. ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยเพศชาย 160 คน เปนเพศหญงิ 15 คน 

2. ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยผูมีอายุตํ่ากวา 20 ป 37 คน อายุ 21-30 ป 38 คน อายุ 31-40 ป 38 

คน อายุ41-50 ป 45 คน อายุ 51-60 ป 17 คน 

3. ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยผูมีวุฒิการศึกษา ประถมศึกษา 45 คน มัธยมศึกษาตอนตน 17 คน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 44 คน อนุปริญญา/ปวส. 41 คน ปริญญาตรี 20 คน สูงกวาปริญญาตรี 8 คน 

4. ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย ผูมีตําแหนงงาน วิศวกร 12 คน ผูบริหารโครงการ 4 คน โฟรแมน 22 

คน ผูรับเหมา 22 คน แรงงานชางปูน 38 คน แรงงานชางไม 18 คน แรงงานชางเหล็ก 8 คน แรงงานท่ัวไป 41 คน อื่น 

ๆ 10 คน 5. ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย ผูมีประสบการณทํางาน ตํ่ากวา 1 ป 35 คน 1-3 ป 23 คน 4-6 ป 52 

คน 7-9 ป 30 คน มากกวา 9 ป 35 คน 

6. ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย ผูมีประเภทการทํางาน งานอาคารเต้ีย (สูงไมเกิน 23 เมตร) 79 คน 

งานอาคารสูง (สูงเกนิ 23 เมตร) 26 คน งานโยธา (งานกอสรางถนน สะพาน ทางลอด ทางตางระดับ งานวางทอ) 70 

คน 7. ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย ผูมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ เคย 43 คน เคยมากกวา 1 คร้ัง 14 

คน ไมเคย 118 คน 

สวนที่ 2 ความคดิเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการเกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจากการปฏบัิติงานกอสราง 

เกณฑท่ีใชในการแปลความหมายขอมูลจําแนกเปนชวงยอยเปน 5 ระดับ โดยกําหนดชวง คะแนนของการวัด

ได ดังน้ี  

คะแนนเฉลี่ย ต้ังแต 4.21–5.00 หมายถงึ อยูในระดับมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย ต้ังแต 3.41–4.20 หมายถงึ อยูในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย ต้ังแต 2.61–3.40 หมายถงึ อยูในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย ต้ังแต 1.81–2.60 หมายถงึ อยูในระดับนอย 

   คะแนนเฉลี่ย ต้ังแต 1.00–1.80 หมายถงึ อยูในระดับนอยท่ีสุด 
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ตาราง 1 แสดงผลการจัดลําดบัระดับความคดิเหน็เก่ียวกับสาเหตุการเกิดอุบัตเิหตุทีเ่กิดจากการปฏบิัติงาน

กอสราง 

หัวขอ

ที ่

อันดับ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทีเ่กิดจากการปฏบัิตงิาน คาเฉลี่ย ความถี ่ ระดับความ

คดิเห็น 

8 1 สถานท่ีการทํางานไมปลอดภัย ไมมสัีญลักษณหรือปาย

แสดงเขตกอสรางท่ีชัดเจนหรือไมมกีารปดจราจรใน

สถานท่ีกอสราง 

57.7 

 

 

101 มาก 

1 2 อุบัติเหตุเกดิจากความประมาทของผูปฏบัิติงาน 56.6 99 มาก 

7 3 การไมปฏบัิติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการ

ทํางาน 

55.4 97 มาก 

9 4 สถานท่ีกอสราง ไมจัดหาอุปกรณฉุกเฉนิเมื่อเกดิ

อันตรายเบ้ืองตน เชน ถังดับเพลงิ 

55.4 97 มาก 

10 5 ไมมเีจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีกอสราง 53.7 94 มาก 

3 6 จติใจไมพรอมหรือผดิปกติเครียด ขาดสมาธิในการ

ทํางาน 

53.1 93 มาก 

5 7 อุปกรณเคร่ืองจักรเคร่ืองมือท่ีชํารุดบกพรองขาด การ

ซอมแซมหรือบํารุงรักษา 

52.6 92 มาก 

6 8 ลักษณะนิสัยสวนบุคคล มผีลตอการเกดิอุบัติเหตุ 48.3 85 มาก 

2 9 ทํางานไมถูกวิธีไมถูกขั้นตอน ขาดความรู ทักษะในการ

ทํางาน 

48.0 84 มาก 

4 10 สภาพแวดลอมในท่ีทํางานท่ีไมถูก สุขอนามัย เชน แสง

สวางไมเพียงพอ การทํางานในตอนกลางคืน ความรอน

สูง 

42.3 74 มาก 
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ภาพ 3 แสดงแผนภูมิแสดงคาเฉลี่ยระดับความคดิเหน็สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการ 

ปฏบัิตงิานกอสราง 
 

 สวนที่ 3 ความคดิเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการทํางานมีผลตอการเกิดอุบัติเหตุ 
 

ตาราง 2  แสดงผลการจัดลาํดับระดับความคดิเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการทํางานมีผลตอการเกิดอุบัตเิหตุ 

หัวขอ

ที ่

อันดับ พฤติกรรมการทํางานมีผลตอการเกิดอุบัติเหตุ คาเฉลี่ย ความถี ่ ระดับความ

คดิเห็น 

1 1 ดูแลบริเวณท่ีตนเองปฏบัิติงานใหสะอาดอยูเสมอ 63.4 111 มาก 

3 2 ขาพเจาแตงกายเหมาะสม และสวมชุดปองกันอันตราย

ทุกคร้ัง ขณะปฏบัิติงาน 

61.1 107 มาก 

12 3 ไมใจรอนขณะปฏบัิติงาน 50.9 89 มาก 

5 4 ตรวจสอบเคร่ืองมอื เคร่ืองจักรทุกคร้ังกอนปฏบัิติงาน 50.3 88 มาก 

4 5 ใหความรวมมอืกับท่ีทํางาน ในเร่ืองกจิกรรมเพื่อความ

ปลอดภัย 

49.1 86 มาก 

6 7 เมื่อพบวาอุปกรณชํารุดรีบแจงผูเกี่ยวของทันที 49.1 86 มาก 

11 8 มคีวามรอบคอบในการทํางาน 49.1 86 มาก 

2 9 ปฏบัิติตามกฎระเบียบขอบังคับในท่ีทํางานอยางเครงครัด 47.4 83 มาก 

10 10 กระตอืรือรนเร่ืองการทํางานอยางปลอดภัย 45.7 80 มาก 

11 11 มคีวามรอบคอบในการทํางาน 43.4 76 มากท่ีสุด 

8 12 ศึกษาคูมอืเคร่ืองมอืเคร่ืองจักรกอนใชงาน 43.4 76 มากท่ีสุด 

9 13 ใหคําปรึกษาเพื่อนรวมงานเร่ืองความปลอดภัยเสมอ 43.4 76 มากท่ีสุด 
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ภาพ 4 แสดงแผนภูมิแสดงคาเฉลี่ยระดับความคดิเหน็พฤติกรรมการทาํงานมีผลตอการเกิดอุบัตเิหตุ 
 

 สวนที่ 4 ความคดิเห็นเก่ียวกับเรื่องการปองกันอันตรายจากการทาํงาน 
 

ตารางที่  3 แสดงผลการจัดลาํดับระดบัความคดิเห็นเก่ียวกับเรื่องการปองกันอันตรายจากการทาํงาน 

หัวขอ

ที ่

อันดับ เรื่องการปองกันอันตรายจากการทาํงาน คาเฉลี่ย ความถี ่ ระดับความ

คดิเห็น 

3 1 หลกีเลี่ยงการทํางานเมื่อรางกายไมพรอมปฏบัิติงาน 60.6 106 มาก 

7 2 สวมอุปกรณปองกันมอื ขา เทา ในขณะปฏบัิติงานทุก

คร้ัง 

60.6 106 มาก 

6 3 สวมอุปกรณปองกันระบบหายใจในขณะปฏบัิติงานทุก

คร้ัง 

56.6 99 มาก 

4 4 ใหความรวมมอืกับท่ีทํางาน ในเร่ืองกจิกรรมเพื่อความ

ปลอดภัย 

53.1 93 มาก 

1 5 สวมอุปกรณปองกันศีรษะในขณะปฏบัิติงานทุกคร้ัง 49.1 86 มาก 

5 6 สวมอุปกรณปองกันดวงตาและใบหนาในขณะปฏบัิติงาน

ทุกคร้ัง 

49.1 86 มาก 

2 7 สนับสนุนไมใชเคร่ืองมอืผดิประเภท ท่ีทําใหเกดิอันตราย 46.9 82 มาก 

 

 

 

 

 

 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

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

ค่า
เฉ
ลี่ย

 

หัวข้อ 

พฤตกิรรมการทาํงานมีผลต่อการเกิดอุบัตเิหตุ 



325 

 

- Proceedings - 

 

 
 

 
 
 

ภาพ 5 แสดงแผนภูมิแสดงคาเฉลี่ยระดับความคดิเหน็เรื่องการปองกันอันตรายจากการทํางาน 
 

 สวนที่ 5 ความคดิเห็นเก่ียวกับเรื่องอุบัติเหตุทีเ่กิดจากความแตกตางของประเภทงาน 
 

ตาราง 4 แสดงผลการจัดลาํดบัระดับความคดิเหน็เก่ียวกับเรื่องอุบัตเิหตุที่เกิดจากความแตกตางของประเภท

งาน 

หัวขอ

ที ่

อันดับ อุบัติเหตุที่เกิดจากความแตกตางของประเภทงาน คาเฉลี่ย ความถี ่ ระดับความ

คดิเห็น 

1 1 งานกอสรางใชแรงงานมากกวางานโยธา ทําใหเกดิ

อุบัติเหตุบอย 

57.7 101 มาก 

6 2 งานกอสรางอาคารมปีายเตอืนอันตรายมากกวางาน

โยธา 

50.3 88 มาก 

7 3 ไมมมีาตรการและกฎระเบียบในการใชเคร่ืองจักรกล 49.1 86 มาก 

4 4 ทํางานโดยไมผานการฝกอบรม 48.6 85 มาก 

8 5 อาคารเต้ียเกดิอุบัติเหตุนอยท่ีสุด 48.6 85 มาก 

2 6 ผลกระทบจากอุบัติเหตุงานกอสรางเกดิความเสยีหายมา

กวางานโยธา 

46.9 82 มาก 

140 7 งานโยธาเกดิอุบัติเหตุมากท่ีสุด 46.9 82 ปานกลาง 

5 8 งานโยธาไมมเีขตร้ัวปองกันอันตราย 44.6 78 มาก 

3 9 งานโยธาใชเคร่ืองจักรกลท่ีมากกวาทําใหเกิดอันตรายท่ี

รุนแรงกวางานกอสราง 

44.0 77 มาก 

9 10 อาคารสูงเกดิอุบัติเหตุมากท่ีสุด 39.4 60 มาก 
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ภาพ 6 แผนภูมิแสดงคาเฉลี่ยระดับความคดิเหน็อุบัตเิหตุทีเ่กิดจากความแตกตางของประเภทงาน 
 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ตาราง 5 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานการวจัิย 

สมมุติฐานงานวจัิย แตกตางกัน ไมแตกตางกัน 

สมมุติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน มผีลตอสาเหตุการเกิด

อุบัติเหตุท่ีเกดิจากการปฏบัิติงานกอสราง 

-  เพศ  

-  อายุ 

-  ระดับการศึกษา  

-  ตําแหนงงานท่ีปฏบัิติ  

-  ประสบการณทํางาน   

-  ประเภทของงานท่ีทํา 

-  ประสบการณการเกดิอุบัติเหตุ 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

สมมติฐานท่ี 2 ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุมีความแตกตางกันระหวาง 

งานอาคารเต้ีย งานอาคารสูง งานโยธา 

-  เพศ  

-  อายุ 

-  ระดับการศึกษา  

-  ตําแหนงงานท่ีปฏบัิติ  

-  ประสบการณทํางาน   

-  ประเภทของงานท่ีทํา 

-  ประสบการณการเกดิอุบัติเหตุ 
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สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง ปญหาของการเกดิอุบัติเหตุในการปฏบัิติงานกอสราง กรณศึีกษาโครงการกอสรางในจังหวัด

เชียงราย พบวา 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงงาน ประสบการณ

ทํางาน ประเภทงานท่ีทํา ประสบการณเกิดอุบัติเหตุ เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 91.4 เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละม ี

8.6 สวนใหญอายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 25.7 ระดับการศึกษา พบวาสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา 

คดิเปนรอยละ 25.7 สวนใหญเปนตําแหนงงานแรงงานท่ัวไป คิดเปนรอยละ 23.4 สวนใหญมีประสบการณทํางานอยู 

4-6 ป คิดเปนรอยละ 29.7 ประเภทงานสวนใหญคือ งานอาคารเต้ีย (สูงไมเกิน 23 เมตร) คิดเปนรอยละ 45.1 และ

สวนใหญเคยมปีระสบการณเกดิอุบัติเหตุในงานกอสราง คดิเปนรอยละ 32.6 

2. ขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจากการปฏบัิติงานกอสราง พบวาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเกิด

จากสถานท่ีการทํางานไมปลอดภัย ไมมีสัญลักษณหรือปายแสดงเขตกอสรางท่ีชัดเจนหรือไมมีการปดจราจรใน

สถานท่ีกอสราง รองลงมาเห็นดวยกับอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทของผูปฏิบัติงานและการไมปฏิบัติตาม

กฎระเบียบความปลอดภัยในการทํางานกับสถานท่ีกอสราง ไมจัดหาอุปกรณฉุกเฉินเมื่อเกิดอันตรายเบ้ืองตน เชน ถัง

ดับเพลงิ  

3. ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานมผีลตอการเกิดอุบัติเหตุ พบวาผูตอบแบบถามสวนใหญมีพฤติกรรม

การปฏิบัติเกือบทุกคร้ังในดาน ดูแลบริเวณท่ีตนเองปฏิบัติงานใหสะอาดอยูเสมอ แตงกายเหมาะสมและสวมชุด

ปองกันอันตรายทุกคร้ังขณะปฏิบัติงานและตรวจสอบเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรทุกคร้ังกอนปฏิบัติงาน จึงไมมีผลตอการ

เกดิอุบัติเหตุ 

4. ขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองการปองกันอันตรายจากการทํางานพบวาประชากรสวนใหญ หลกีเลี่ยงการทํางานเมื่อ

รางกายไมพรอมปฏิบัติงานกับสวมอุปกรณปองกันมือ ขา เทา ในขณะปฏิบัติงานทุกคร้ัง รองลงมา สวมอุปกรณ

ปองกันระบบหายใจในขณะปฏบัิติงานทุกคร้ัง และใหความรวมมอืกับท่ีทํางาน ในเร่ืองกจิกรรมเพื่อความปลอดภัย  

5. ขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความแตกตางของประเภทงาน พบวางานกอสรางใชแรงงาน

มากกวางานโยธา ทําใหเกิดอุบัติเหตุบอย รองลงมางานกอสรางอาคารมีปายเตือนอันตรายมากกวางานโยธาทําให

เกดิอุบัติเหตุนอยกวาและไมมมีาตรการและกฎระเบียบในการใชเคร่ืองจักรกลทําใหเกดิอุบัติเหตุ 

6. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน มีผลตอสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานกอสราง 

โครงการกอสรางในจังหวัดเชียงราย จําแนกตามขอมูลท่ัวไป จากการศึกษาพบวา อายุ, ตําแหนงงานท่ีปฏิบัติ, 

ประเภทของงานท่ีทํา, ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุมีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก

การปฏบัิติงานกอสรางโครงการกอสรางในจังหวัดเชียงราย สวนตัวแปรดานเพศ, ระดับการศึกษาและประสบการณ

ทํางาน พบวาไมมีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานกอสรางโครงการ

กอสรางในจังหวัดเชียงราย ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 

7. ขอมูลลักษณะการเกิดอุบัติเหตุมีความแตกตางกันระหวาง งานอาคารเต้ีย งานอาคารสูง งานโยธา 

จําแนกตามขอมูลท่ัวไป จากการศึกษาพบวาเพศและระดับการศึกษามีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวลักษณะการเกิด

อุบัติเหตุมีความแตกตางกันระหวาง งานอาคารเต้ีย งานอาคารสูง งานโยธา สวนตัวแปรดานอายุ,ตําแหนงงานท่ี

ปฏบัิติ,ประสบการณทํางาน,ประเภทของงานท่ีทํา,ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ พบวาไมมีผลตอความคิดเห็นเกี่ยว

ลักษณะการเกดิอุบัติเหตุมคีวามแตกตางกันระหวาง งานอาคารเต้ีย งานอาคารสูง งานโยธา ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
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กติตกิรรมประกาศ 

 โครงงานการศึกษาวิจัยฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการศึกษา หลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารงานกอสราง ซึ่งหัวขอท่ีไดทําการศึกษา คอื การศึกษาปญหาของการเกดิอุบัติเหตุใน

การปฏิบัติงานกอสราง: กรณีศึกษาโครงการกอสรางในจังหวัดเชียงราย ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณอาจารยท่ี

ปรึกษาโครงงาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน ซึ่งไดใหความรูและคําแนะนําแกขาพเจาในการทํา

โครงงานมหาบัณฑติใหสําเร็จ  

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยผูสอนทุกทานท่ีไดประสาทวิชาความรูและใหคําแนะนําตาง ๆ แกขาพเจา

อันไดแก ดร.สุริยาวุธ ประอาย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนกร ชมพูรัตน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพงศ ดํารงวิริยะนุ

ภาพ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบูรณ เซี่ยงฉิน อ.สุรเชษ ศรีนารา และขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบ

การศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ี รวมท้ังขอขอบคุณเจาหนาท่ีมหาวทิยาลัยท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการศึกษา

และการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองในระดับมหาบัณฑติของขาพเจา  

ขอขอบพระคุณ องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล บริษัท หางหุนสวน ใน

จังหวัดเชียงราย ท่ีใหความอนุเคราะหใชสถานประกอบการเปนกรณีศึกษาและอํานวยความสะดวกในการทําวิจัยคร้ัง

น้ี  

สุดทายขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และพี่สาว ของขาพเจา ท่ีใหการสนับสนุนท้ังดานทุนการศึกษา

และเปนกําลังใจใหฝาฟนอุปสรรคตาง ๆ กับขาพเจาเสมอมาในการศึกษาและการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองใน

ระดับมหาบัณฑติในคร้ังน้ี ใหสําเร็จลุลวงดวยดี  
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การศกึษาปญหาของการขออนุญาตกอสราง ในเขตจังหวัดเชยีงราย 

The Study of Building Permission Problems in Chiang Rai Province 

จาณุพัฒน ลาวตุม16

1*และ ปรีดา ไชยมหาวัน17

2 

Januphat Laotum1*and Preeda Chaimahawan2 

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหา แนวทางแกไขปญหาและผลการดําเนินงานตามแนวทางท่ีไดเคย

แกไขปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใช

บริการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย เจาหนาท่ี

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 144 คน และประชาชนผูรับบริการ จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปน

เคร่ืองมือการวิจัย ผลการวิจัยพบวาปญหาของการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงรายท่ีพบมากท่ีสุด คือ 

ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และเจาหนาท่ีท่ีใหบริการตาม 

พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีนอยไมสามารถใหบริการอยางท่ัวถึงดังน้ันแนวทางแกไขปญหา คือ จัดใหมี

เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นออกพื้นท่ีใหความรูเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร 

และสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง

ท่ีไดเคยแกไขปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย พบวา ในภาพรวมและทุกดานมีระดับความสําเร็จ

อยูในระดับมากความพงึพอใจของประชาชนตอการใชบริการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง หนวยงานเทศบาลและ อบต. มีผลสําเร็จจากการดําเนินงานตามแนวทางแกไขปญหาดังกลาว ไม

แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05  
 

คําสําคัญ: ปญหาการขออนุญาตกอสราง  การขออนุญาตกอสราง  พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522..วศิวกร 

ปกครองสวนทองถิ่น 
 

Abstract  

The purpose of this independent study was to study of building permission problems in Chiang Rai 

Province. Data were collected from 144 officers and 400 people through the questionnaires. The result showed 

that the most people lack of knowledge of Building Control Act, B.E. 2522 (1979),and amount of municipality and 

the Subdistrict Administrative organization (SAO) officers were not enough for serving. The solutions and 

suggestions were the organization should educate in the relevant laws for people, and also arranging in service 

training for the officers to learn this law. The overall outcome was successful in high level. The overall of 
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satisfactions of people towards building permit administration services in Chiang Rai Province was medium level. 

Moreover, the result showed both the municipality and the SAO were successful to solve of building permission 

problems that no difference in significance level of 0.05.  
 

Keywords: Building Permission Problems, Building Permit Administration Services, Building Control Act,  

B.E. 2522 (1979), Engineer of Subdistrict Municipality, Engineer of Subdistrict Administrative organization (SAO) 
 

บทนํา 

ประเทศไทยมีการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารท่ัวประเทศมาต้ังแตป พ.ศ.2479 ในพื้นท่ีท่ีกําหนด เชน 

เขตเทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด (ในขณะน้ัน) ออกเปนกฎกระทรวงฉบับตาง ๆ มาบังคับใช โดยแต

ละทองถิ่นอาจจะออกเปนเทศบัญญัติฯ ขอบัญญัติฯ ใหมีการบังคับไดเปนการเฉพาะทองถิ่นของตนได ตามความ

เหมาะสมและเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร มกีารปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมา

เปนลําดับต้ังแตป พ.ศ. 2479 พ.ศ.2522 พ.ศ.2535 และ 2543 ซึ่งใชในปจจุบัน โดยจะมีการออกเปนกฎกระทรวง

บังคับในแตละเร่ือง แตละประเภทอาคาร กฎกระทรวงฯ เทศบัญญัติฯ ขอบัญญัติฯ เกี่ยวกับการควบคุมอาคารจะ

กําหนดในเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับตัวอาคารระยะ รน ความสูง ดังน้ันในการออกแบบกอสรางอาคารจงึควรศึกษาใหเขาใจ 

เพื่อออกแบบอาคารใหถูกตองเปนไปตามท่ีกําหนดไว และดําเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

กฎหมายควบคุมอาคารท่ีใชบังคับมีหลักการท่ีสําคัญดังน้ี 1) เพื่อใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน เชน ความปลอดภัยดานอัคคีภัย ดานความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร 2) เพื่อความสะดวกสบายในการใช

สอยอาคาร เชน งานระบบประปา ไฟฟาแสงสวาง ลฟิท ขนาดหองนํ้า ขนาดหองนอน ขนาดบันได ท่ีจอดรถยนต เปน

ตน 3) เพื่อสุขภาพอนามัยท่ีดี สิ่งแวดลอมท่ีดี เชน การระบายอากาศ ระบบบําบัดนํ้าเสีย การควบคุมผลกระทบ

ระหวางการกอสราง (วัสดุตกหลน ฝุนละออง) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และ 4) เพื่อความเปนระเบียบ

เรียบรอยของบานเมือง เชน กําหนดระยะรน ความสูง กฎหมายผังเมืองรวม เปนตน และมีขั้นตอนในการควบคุม

อาคาร คือ 1) การขออนุญาตกอสรางอาคาร (กอนการกอสรางอาคาร) 2) การควบคุมการกอสรางอาคาร (ขณะ

กอสราง) และ 3) การตรวจรับรองอาคาร หลังการกอสรางอาคาร (กอนเปดใชอาคาร) (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 

2552, สื่อออนไลน) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) คือ หนวยงานของรัฐท่ีมีการดําเนินงานเปนอิสระจากสวนกลาง เปน

ระบบของการกระจายอํานาจทางการปกครองไปสูทองถิ่น มีหนาท่ีบริหารจัดการกิจการตาง ๆ ในทองถิ่นของตนได

อยางท่ัวถงึ ตรงกับความตองการของราษฎร และเหมาะสมกับสภาพของแตละทองถิ่น โดยใหประชาชนในทองถิ่นไดมี

สวนรวมอยางเต็มท่ี มีอิสระในการตัดสินใจ กําหนดทิศทาง นโยบาย และการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น

ของตนเองได โดยราชการสวนกลางมีบทบาทในการกํากับดูแลและใหความชวยเหลือ (สํานักท่ีปรึกษากรมอนามัย, 

ม.ป.ป) 

งานขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร เปนงานบริการหน่ึงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มี

หนาท่ีใหบริการการออกใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย ตอเติมอาคาร ใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งมขีัน้ตอนการขออนุญาตกอสรางอาคาร คอื 

1. การยื่นขอใบอนุญาตกอสราง มีขั้นตอนคือ 1) เตรียมเอกสารสําเนาโฉนด สําเนาบัตรประชาชน สําเนา

ทะเบียนบาน 2) กรอกแบบฟอรมชุดคําขออนุญาต ข.1 (ตาม ม. 39 ทวิ) 3) แบบสถาปตย แบบโครงสราง และแบบ
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งานระบบ จํานวน 5 ชุด (สถาปนิก วิศวกร ออกแบบตามขอบัญญัติฯ กฎกระทรวงฯ) 4) รายการคํานวณ จํานวน 1 

ชุด 5) ยื่นขออนุญาตตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

2.  การควบคุมการกอสรางอาคาร มีขั้นตอนคือ 1) กอนลงมือกอสราง (เมื่อไดรับอนุญาตแลว) ตองแจง

เจาหนาท่ีของทางราชการมาตรวจสอบการวางผังตําแหนงตัวอาคารกอนทําการตอกเสาเข็มหรือทําเข็มเจาะ และกอน

ต้ังเหล็กแกนเสริมของเสาตองตรวจสอบแนวศูนยกลางเสาและริมเสา เพื่อใหไดระยะชวงเสาระยะหางเขตท่ีดินถูกตอง

ตามแบบดวย (ตามกฎหมายจะมีระยะคลาดเคลื่อนได เชน ชวงเสาผิดระยะไดไมเกิน 5%ผังบริเวณผิดระยะไดไมเกิน 

20% แตตองมีระยะเหลือสุทธิไมนอยกวาเกณฑตามกฎหมายกําหนด 2) ตองจัดทําสิ่งปองกันอันตรายจากวัสดุตก

หลนฝุนละออง และบานพักคนงานพรอมหองนํ้า-สวม ท่ีถูกสุขลักษณะ (ตองขออนุญาตเปนอาคารช่ัวคราวดวย) และ 

3) ตองกอสรางใหถูกตองตรงตามแบบท่ีไดรับอนุญาต (มวีศิวกรสถาปนิก แลวแตกรณคีวบคุมงาน) 

3. การตรวจรับรองการกอสรางอาคาร 

 จากการดําเนินงานการใหบริการขออนุญาตกอสรางในหนวยงานของผูวิจัยท่ีผานมา และจากการ

สัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของกับงานขออนุญาตกอสรางหนวยงานในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบปญหาท่ีคลายกัน 

คอื ประชาชนผูมารับบริการไมมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตกอสราง ประชาชนไมทราบวาตอง

ขออนุญาต เอกสารหลักฐานประกอบไมครบ ไมมีแบบแปลนท่ีตองขออนุญาต ไมทราบวาตองใชเอกสารประกอบ

ใดบางไมมีวิศวกรหรือสถาปนิกรับรองแบบแปลน เจาหนาท่ีขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 ทําใหอธิบายไมชัดเจน การใหบริการลาชา เปนตน ซึ่งปญหาดังกลาวสอดคลองกับผลงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของของสาโรจน สทิธิชัย (2553), สุขุม ขยันงาน (2554), สุขสันต ยังสุขเกษม (2556), ณัฐวุฒิ สติใหม (2556), 

สมัคร หยดยอย (2556), มยุรี วงษวชิรโชติ (2557) และกิตติพงษ เคนหลา (2557) ซึ่งผลการวิจัยนําเสนอแนว

ทางแกไขปญหาไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ควรใหความรูและสรางความเขาใจใหประชาชนในขั้นตอนการขอ

อนุญาตกอสรางอาคาร อธิบายและแนะนําถึงขั้นตอนการขออนุญาตรวมถึงเอกสารและหลักฐานท่ีตองใชใหชัดเจน

และถูกตอง ควรจัดทําสื่อสิ่งพมิพ เชน แผนพับ หรือคูมอื แผนผังขัน้ตอนการยื่นขออนุญาตกอสรางอาคารท่ีเขาใจงาย 

จัดใหมีเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของใหเพียงพอในทุกขั้นตอน เมื่อตรวจพบการกระทําท่ีไมถูกตอง ตองรายงานเจาพนักงาน

ทองถิ่นเพื่อออกคําส่ังแจงเจาของอาคาร ควรมกีารสงเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารเขา

ฝกอบรมหลักสูตรการควบคุมอาคารเพื่อเพิ่มพูนความรูรวมถงึจัดใหมเีจาหนาท่ีผูปฏบัิติงานใหเพยีงพอเปนตน  

ผูวิจัยในฐานะท่ีทํางานเกี่ยวของกับการใหบริการงานขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร จึงมี

ความสนใจท่ีศึกษาปญหาของการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย เพื่อสํารวจปญหาในภาพรวมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นท่ีพบมากท่ีสุด พรอมท้ังนําแนวทางแกไขปญหาไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานบริการงานขออนุญาต

กอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร ใหคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สามารถลดปญหาและสรางคุณภาพการ

บริการท่ีดีแกประชาชนท่ีมารับบริการ รวมท้ังวัดผลสําเร็จจากการการดําเนินงานตามแนวทางแกไขปญหาการขอ

อนุญาตกอสราง และวัดความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานแกไขปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขต

จังหวัดเชียงรายดังกลาว เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาเปนแนวทางปฏิบัติและแกไขปรับปรุงคุณภาพการบริการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตอไป 
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ดังน้ันการศึกษาคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคมดัีงน้ี 

1. เพื่อศึกษาปญหาของการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย 

2. เพื่อศึกษาแนวทางแกไขปญหาของการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย 

3. เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานตามแนวทางท่ีไดเคยแกไขปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัด

เชียงราย 

4. เพื่อศึกษาระดับความพงึพอใจของประชาชนตอการใชบริการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดขอมูลปญหาของการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย 

2. ไดแนวทางแกไขปญหาของการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย 

3. ไดขอมูลผลการดําเนินงานตามแนวทางท่ีไดเคยแกไขปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัด

เชียงราย 

4. ไดขอมูลระดับความพงึพอใจของประชาชนตอการใชบริการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย 

5. ขอมูลท่ีไดเปนแนวปฏบัิติในการแกปญหาการขออนุญาตกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

กรอบแนวคดิ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดกําหนดกรอบแนวคดิในการวจิัย โดยมตัีวแปรตาง ๆ ท่ีสัมพันธกันดังน้ี 
 

                        ตัวแปรตน                                                                 ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาคร้ังนี้ประกอบไปดวย 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก เจาหนาท่ีกองชางท่ีทํางานเกี่ยวกับการขออนุญาต

กอสราง สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย จํานวน 144 คน เปนการคัดเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) (สุวิมล ติรกานันท, 2557) และประชาชนผูมารับในเขตเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล ในเขตจังหวัดเชียงราย จํานวน 400 คน ซึ่งเปนจํานวนท่ีมีความนาเช่ือถือ โดยเปนการคัดเลือกตัวอยางใน

ลักษณะการบังเอิญพบ (Accidental selection) (สุวมิล ติรกานันท, 2557) 

ปญหาการขออนุญาตกอสราง 

1.ปญหาท่ีเกดิจากประชาชน 

2.ปญหาท่ีเกดิจากเจาหนาท่ี 

แนวทางแกไขปญหาการขออนุญาตกอสราง 

1.แนวทางแกไขปญหาสําหรับใหบริการ

ประชาชน 

2.แนวทางแกไขปญหาสําหรับการใหบริการของ

เจาหนาท่ี 

 

 

1.  ผลการดําเนินงานตามแนวทางแกไข

ปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขต

จังหวัดเชียงราย 

2. ความพงึพอใจของประชาชนตอการ

ดําเนินงานแกไขปญหาการขออนุญาต

กอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย 
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เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการคนควาดวยตนเอง คอื แบบสอบถาม จํานวน 2 ชุด  

1. แบบสอบถาม เร่ือง การศึกษาปญหาของการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย สําหรับ

เจาหนาท่ี องคการปกครองสวนทองถิ่น  

2. แบบสอบถาม เร่ือง การศึกษาปญหาของการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย สําหรับ

ประชาชนผูรับบริการ  

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 ผูวจิัยไดสรางเคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย โดยมขัีน้ตอนการสรางดังน้ี 

 1. ศึกษาหนังสือ ตํารา บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ จากหองสมุดของสถาบันการศึกษาตาง ๆ และ

เว็บไซตเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสราง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 การบริหารงานองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และการบริการสาธารณะ และงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

 2. นําขอมูลมาวเิคราะหและสังเคราะห เพื่อนํามาออกแบบสอบถามท้ัง 2 ชุด เพื่อใหครอบคลุมคําถาม 

วัตถุประสงค และกรอบแนวคดิในการวจิัย ดังน้ี 

2.1 แบบสอบถาม เร่ือง การศึกษาปญหาของการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย สําหรับ

เจาหนาท่ี องคการปกครองสวนทองถิ่น แบงออกเปน 5 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง

ประสบการณการทํางาน ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ

หนวยงาน 

  ตอนท่ี 2 ปญหาของการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนขอคําถามเพื่อใหจัด

เรียงลําดับความสําคัญของปญหาจากปญหามากไปหานอย 

  ตอนท่ี 3 แนวทางแกไขปญหาของการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนขอคําถาม

เพื่อใหจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางแกไขปญหาจากมากไปหานอย 

  ตอนท่ี 4 ผลการดําเนินงานตามแนวทางท่ีไดเคยแกไขปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัด

เชียงรายซึ่งมลัีกษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑของ Likert (Likert’s Rating 

Scale) (สุวมิล ติรกานันท, 2557)  

 ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด 

2.2 แบบสอบถาม เร่ือง การศึกษาปญหาของการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย สําหรับ

ประชาชนผูรับบริการ แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอ

เดอืน และประเภทอาคารท่ีทานกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน 

ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัด

เชียงรายซึ่งมลัีกษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑของ Likert (Likert’s Rating 

Scale) (สุวมิล ติรกานันท, 2557)  

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

 3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบและปรับแกตามคําแนะนําเพื่อความสมบูรณของ

เนื้อหา รวมท้ังการใชภาษาท่ีเหมาะสม  
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 4. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขขอคําถาม ตามขอคิดเห็นและคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา กอน

นําไปทดลองใช (Try Out) 

 5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปตรวจสอบคุณภาพ โดยนําไปทดลองใชจํานวน 30 ชุด และนํามา

วิเคราะหขอมูลหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient – α) ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่ง

แสดงความสัมพันธของคําตอบจากแบบสอบถาม โดย คาท่ีไดอยูระหวาง 0 ถึง 1 และมีคา ≥ 0.50 แสดงวา คําตอบ

ของแบบสอบถามมีคาความสัมพันธและมีความนาเช่ือถือ จึงสามารถนําไปใช (สุวิมล ติรกานันท, 2557) ผลการ

วเิคราะหไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม เทากับ 0.73 (ภาคผนวก ค) 

 6. นําแบบสอบถาม ไปใชกับกลุมประชากรจริง 

วธิเีก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวจิัยดําเนินการดังน้ี 

1. ผูวจิัยไดจัดทําหนังสอืจากมหาวทิยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

จังหวัดเขยีงราย จํานวน 144 องคกร เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม  

2. ผูวจิัยนําแบบสอบถามเสนอตอเจาหนาท่ีกองชางและประชาชนผูรับบริการ เพื่อขอความรวมมือในการ

กรอกรายละเอียดในแบบสอบถาม 

3. ผูวจิัยขอรับแบบสอบถามคนืตามวันเวลาท่ีกําหนด โดยไดแบบสอบถามคนืครบ ตรวจสอบความถูกตอง

ครบถวนของขอมูลท้ังหมดและลงรหัสแบบสอบถามเพื่อนําไปวเิคราะหขอมูลตอไป 

4. นําแบบสอบถามท้ังหมดมาพจิารณาคัดเลอืกความถูกตอง ครบถวนสมบูรณในการกรอกแบบสอบถาม 

บันทึก และวเิคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับสถิติท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย (

X )สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบรรยาย 

5. ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ย โดยการคํานวณหาความกวางของอันตรภาคช้ัน (Range) 

โดยแบงเปน 5 ชวงเทา ๆ กัน มรีายละเอียด ดังน้ี 
 

 สูตรความกวางอันตรภาคช้ัน   = 
ขอมูลท่ีมคีาสูงสุด−ขอมูลท่ีมคีาต่ําสุด

จํานวนชัน้
 

     = 
5−1
5

 

= 0.80 

เกณฑในการแปรผล มดัีงน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถงึ ระดับความสําเร็จ/พงึพอใจมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถงึ ระดับความสําเร็จ/พงึพอใจมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถงึ ระดับความสําเร็จ/พงึพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถงึ ระดับความสําเร็จ/พงึพอใจนอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถงึ ระดับความสําเร็จ/พงึพอใจนอยท่ีสุด 
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 การวเิคราะหขอมูลและสถติิที่ใช 

ขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติพื้นฐานดวยเคร่ือง

คอมพวิเตอร สําหรับสถติิท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (X )

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) (สุวิมล ติรกานันท, 

2557) 

  

ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะหปญหาของการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย สรุปไดดังน้ี 

ปญหาของการขออนุญาตกอสรางจากเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 31-40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ประสบการณทํางาน 16-20 ป มรีะยะเวลาในการปฏบัิติหนาท่ีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ต้ังแต 2-5 ป สวนใหญสังกัดองคการบริหารสวนตําบล 

ปญหาของประชาชนผูมารับบริการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงรายท่ีพบ 3 อันดับแรก ไดแก 

1) ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 2) การกอสรางโดยไมไดรับ

อนุญาต และประชาชนไมทราบวาตองขออนุญาต และ 3) ปญหาของปญหาของเจาหนาท่ีท่ีใหบริการการขออนุญาต

กอสรางในเขตจังหวัดเชียงรายท่ีพบ 3 อันดับแรก ไดแก 1) เจาหนาท่ีท่ีใหบริการตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

มนีอยไมสามารถใหบริการอยางท่ัวถงึ 2) การบังคับใชกฎหมายของเจาหนาท่ีไมเครงครัด และ 3) เจาหนาท่ีมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

แนวทางแกไขปญหาเพื่อใหบริการประชาชนท่ีพบ 3 อันดับแรก ไดแก 1) จัดใหมีเจาหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นออกพื้นท่ีใหความรูเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสรางดัดแปลงร้ือถอนอาคารจัดทําเอกสาร แผน

พับ ปายประชาสัมพันธ 2) ใหความรูเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขั้นตอนการขออนุญาตกอสราง 

ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร 3) จัดเจาหนาท่ีใหคําแนะนําประชาชนผูมารับบริการ เพื่อใหคําแนะนําท่ีถูกตอง ชัดเจน 

รวมท้ังตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคารและแนวทางแกไขปญหาสําหรับการ

ใหบริการของเจาหนาท่ีท่ีพบ 3 อันดับแรก ไดแก 1) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 เชน การเขารวมฝกอบรม สัมมนา  2) สรางความรูความเขาใจขั้นตอนการขออนุญาตกอสราง 

ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร และการบังคับใชกฎหมาย  3) สรางความรูความเขาใจระเบียบแกเจาหนาท่ีปฏิบัติเพื่อให

ความรูแกประชาชนและจัดเจาหนาท่ีใหเพยีงพอและเหมาะสมกับการปฏบัิติงาน และแบงหนาท่ีรับผดิชอบอยางชัดเจน 

เพื่อใหบริการประชาชน 

ผลการดําเนินงานตามแนวทางท่ีไดเคยแกไขปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงรายใน

ภาพรวมและทุกดานมีระดับความสําเร็จอยูในระดับมาก โดยดานการใหบริการของเจาหนาท่ีมีระดับความสําเร็จ

สูงสุดคือ เจาหนาท่ีควรตรวจสอบเอกสารประกอบและแบบแปลนใหครบถวนและถูกตองตามขอกําหนดและเปนไป

ตามขัน้ตอนและระเบียบขอบังคับและกฎหมายอยางเครงครัดมคีวามสําเร็จในระดับมาก (ตาราง 1) 
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ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําเร็จของผลการดําเนนิงานตามแนวทาง

ที่ได เคยแกไขปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชยีงราย ดานการใหบรกิารประชาชน 

รายการ X  S.D. ระดับ 

1. จัดใหมเีจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นออกพื้นท่ีใหความรู

เกี่ยวกับการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร 

3.71 1.00 มาก 

2. จัดทําเอกสาร แผนพับ ปายประชาสัมพันธ เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ พรบ.

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขัน้ตอนการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือ

ถอนอาคาร 

4.14 0.94 มาก 

3. จัดเจาหนาท่ีใหคาํแนะนําประชาชนผูมารับบริการ เพื่อใหคําแนะนําท่ี

ถูกตอง ชัดเจน รวมท้ังตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตกอสราง 

ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร 

3.97 0.94 มาก 

4. เจาหนาท่ีควรตรวจสอบเอกสารประกอบและแบบแปลนใหครบถวนและ

ถูกตองตามขอกําหนดและเปนไปตามขัน้ตอนและระเบียบขอบังคับและ

กฎหมายอยางเครงครัด 

4.15 0.80 มาก 

5.เจาหนาท่ีตองออกตรวจสอบสถานท่ีกอสรางจริงอยางสมํ่าเสมอ 3.90 1.03 มาก 

6. สรางแบบแปลนมาตรฐานสําหรับใหบริการประชาชนท่ีมรีายไดนอย

หรือไมกําลังพอจะจางชางเขยีนแบบแปลน 

3.12 1.25 ปานกลาง 

คาเฉลี่ย 3.83 0.72 มาก 
 

ดานการใหบริการประชาชนมีระดับความสําเร็จสูงสุดคือ สรางความรูความเขาใจขั้นตอนการขออนุญาต

กอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร และการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบแกเจาหนาท่ีปฏิบัติเพื่อใหความรูแกประชาชนมี

ความสําเร็จในระดับมาก (ตาราง 2) 
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ตาราง2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแนวทาง

ที่ไดเคยแกไขปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชยีงราย ดานการใหบรกิารของเจาหนาที่ 

รายการ X  S.D. ระดับ 

1. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 เชน การฝกอบรม สัมมนา 

3.92 0.89 มาก 

2. สรางความรูความเขาใจขัน้ตอนการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน

อาคาร และการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบแกเจาหนาท่ีปฏบัิติเพื่อให

ความรูแกประชาชน 

4.07 0.88 มาก 

3. จัดเจาหนาท่ีใหเพยีงพอและเหมาะสมกับการปฏบัิติงาน และแบงหนาท่ี

รับผดิชอบอยางชัดเจน เพื่อใหบริการประชาชน 

3.75 1.25 มาก 

4. จัดใหบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ไมยุงยาก ซับซอน 3.89 0.90 มาก 

5. เมื่อพบการกระทําผดิหรือฝาฝนกฎหมาย จะตองออกคําส่ังแจงเจาของ

อาคารตามมาตรา 40, มาตรา 41 และมาตรา 42 เพื่อใหเจาของอาคาร

ไดแกไขใหถกูตอง 

3.63 1.23 มาก 

คาเฉลี่ย 3.85 0.83 มาก 
 

ความพงึพอใจของประชาชนตอการใชบรกิารขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชยีงราย 

ประชาชนท่ีมาใชบริการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย พบวา สวนใหญเปนเพศชาย มี

การศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี อาชีพเกษตรกร มรีายไดตํ่ากวา 15,000 บาท สวนใหญขออนุญาตกอสรางอาคาร

บานพักอาศัย 

ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการใชบริการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย ในภาพรวม

อยูระดับปานกลาง โดยประชาชนมีความรูความเขาใจในการจัดเตรียมเอกสารประกอบเพื่อขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง 

ร้ือถอนอาคาร มคีวามครบถวน ถูกตองในระดับมาก รองลงมา คอื ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสราง 

ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร จากการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการช้ีแจง แนะนํา ใหความรูจาก

เจาหนาท่ีเปนรายบุคคลในระดับปานกลาง (ตาราง 3) 
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ตาราง3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการใช

บรกิารขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวดัเชยีงราย 

รายการ 
X  S.D. 

ระดับ 

1. ทานมคีวามรูเขาใจขัน้ตอนการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน

อาคาร 

3.33 0.50 ปานกลาง 

2. ทานไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน

อาคาร จากการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   

• แผนพับ 2.12 0.83 นอย 

• ปายประชาสัมพันธ นิทรรศการ 2.39 0.58 นอย 

• การประชาสัมพันธภายในหมูบาน 2.38 0.61 นอย 

• การช้ีแจง แนะนํา ใหความรูจากเจาหนาท่ีเปนรายบุคคล 3.36 0.82 ปานกลาง 

• การบอกตอ 2.83 0.47 ปานกลาง 

• อินเทอรเน็ต 2.40 1.20 นอย 

3. ทานเขาใจเร่ืองการบังคับใชกฎหมายและบทลงโทษ กรณท่ีีมกีารฝาฝน

กฎหมาย 

2.78 0.71 ปานกลาง 

4. การจัดเตรียมเอกสารประกอบเพื่อขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน

อาคาร มคีวามครบถวน ถูกตอง 

3.48 0.68 มาก 

คาเฉลี่ย 2.78 0.29 ปานกลาง 
 

ระดับความพงึพอใจของประชาชนตอดานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีใหบริการขออนุญาตกอสรางในเขต

จังหวัดเชียงรายในภาพรวมอยูระดับปานกลาง โดยประชาชนมีความ พึงพอใจการตรวจสอบความครบถวนและ

ถูกตองของเอกสารประกอบและแบบเปนไปตามขอกําหนดและเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบขอบังคับและกฎหมาย

อยางเครงครัดในระดับมาก รองลงมา คอื การออกตรวจสอบสถานท่ีกอสรางจริงของเจาหนาท่ีในระดับมาก (ตาราง 

4) 
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ตาราง4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชนตอดานการ

ปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่ที่ใหบริการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย 

รายการ X  S.D. ระดับ 

1. เจาหนาท่ีมคีวามรูเกี่ยวกับขัน้ตอนการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง 

ร้ือถอนอาคาร และการบังคับใชกฎหมายสามารถใหความรู 

คําแนะนําไดอยางถูกตอง ชัดเจน 

3.25 0.61 ปานกลาง 

2. การจัดใหมเีจาหนาท่ีออกพื้นท่ีใหความรูเกี่ยวกับการขออนุญาต

กอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร 

3.30 0.61 ปานกลาง 

3. การประชาสัมพันธเพื่อใหความรูเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 ขัน้ตอนการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร เชน 

เอกสาร แผนพับ ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ 

3.44 0.58 มาก 

4. การจัดเจาหนาท่ีเพื่อใหคําแนะนําท่ีถูกตอง ชัดเจน รวมท้ังตรวจสอบ

เอกสารการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร ณ 

สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.44 0.75 มาก 

5. การตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของเอกสารประกอบและ

แบบเปนไปตามขอกําหนดและเปนไปตามขัน้ตอนและระเบียบ

ขอบังคับและกฎหมายอยางเครงครัด 

3.47 0.71 มาก 

6. การออกตรวจสอบสถานท่ีกอสรางจริงของเจาหนาท่ี 3.46 0.71 มาก 

7. การมแีบบแปลนมาตรฐานสําหรับใหบริการประชาชนท่ีมรีายไดนอย

หรือไมกําลังพอจะจางชางเขยีนแบบแปลน 

2.89 0.60 ปานกลาง 

8. จํานวนเจาหนาท่ีเพยีงพอและมคีวามรับผดิชอบในการใหบริการ

ประชาชนไดอยางท่ัวถงึ และจัดใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว 

ไมยุงยาก ซับซอน 

2.95 0.47 ปานกลาง 

9. เมื่อพบการกระทําผดิหรือฝาฝนกฎหมาย  เจาหนาท่ีไดแจงเจาของ

อาคารเพื่อแกไขใหถูกตอง 

3.05 0.40 ปานกลาง 

คาเฉลี่ย 3.25 0.35 ปานกลาง 
 

จากผลการวิจัยในภาพรวม พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชบริการขออนุญาตกอสรางในเขต

จังหวัดเชียงราย ในระดับปานกลาง ผลการวจิัยน้ีไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 

การเปรียบเทียบความแตกตางของหนวยงานเทศบาลและ อบต. ตอผลสําเร็จจากการดําเนินงานตามแนว

ทางแกไขปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงรายพบวา หนวยงานเทศบาลและ อบต. มีผลสําเร็จจาก

การดําเนินงานตามแนวทางแกไขปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย ไมแตกตางกันอยางมนัียสําคัญ

ทางสถติท่ีิระดับ 0.05 
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สรุปผลการศึกษา 

 จากการสรุปผลการวจิัยดังกลาวขางตน สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังน้ี 

 ปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงรายท่ีพบมากท่ีสุด คือ ประชาชนขาดความรูความเขาใจ

ในการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อาจจะเปนเพราะวาประชาชนสวนใหญไมทราบวาการกอสราง

อาคารหรือการดัดแปลงอาคารหรือตอเติมอาคารภายในพื้นท่ีของตนเองอยูในเขตพื้นท่ีควบคุมอาคาร ซึ่งตองขอ

อนุญาตกอสรางจากเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล หรือขออนุญาตกอสรางลาชา นอกจากน้ีประชาชนยังไม

เขาใจเร่ืองการขออนุญาตกอสรางอาคารท่ีพักตองมีแบบแปลนท่ีไดรับอนุญาตหรือตองมีการรับรองจากวิศวกรหรือ

สถาปนิก ซึ่งปญหาการไมมีแบบแปลนน้ัน อาจมีสาเหตุมาจากคาใชจายในการจางเขียนแบบ ดังน้ันจึงมักหลีกเลี่ยง

การดําเนินการขออนุญาตกอสรางอาคาร สําหรับปญหาจากเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ เจาหนาท่ีท่ี

ใหบริการตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีนอยไมสามารถใหบริการอยางท่ัวถึง อาจจะเปนเพราะวาการ

กําหนดตําแหนงเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของดานการขออนุญาตกอสรางมจีํากัด ทําใหการบริการไมท่ัวถึง ดังน้ันจึงแกปญหา

โดยการขอความรวมมอืจากเจาหนาท่ีธุรการในการใหบริการประชาชน แตอาจจะประสบปญหาคือ เจาหนาท่ีธุรการ

ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทําใหการสื่อสาร การใหขอมูล การตอบ

คําถามแกประชาชนมีขอจํากัดหรือใหขอมูลไมครบถวนและถูกตองได ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

(สาโรจน สทิธิชัย, 2553), (สุขุม ขยันงาน, 2554) และ (กติติพงษ  เคนหลา, 2557)  

แนวทางแกไขปญหาเพื่อใหบริการประชาชนท่ีพบมากท่ีสุด คือ จัดใหมีเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นออกพื้นท่ีใหความรูเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร และผลการดําเนินงานดานการ

ใหบริการของเจาหนาท่ีมีระดับความสําเร็จสูงสุด คือ เจาหนาท่ีควรตรวจสอบเอกสารประกอบและแบบแปลนให

ครบถวนและถูกตองตามขอกําหนดและเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบขอบังคับและกฎหมายอยางเครงครัด อาจจะ

เปนเพราะวา การจัดเจาหนาท่ีออกพื้นท่ีใหความรูเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร ทําให

สามารถอธิบาย ช้ีแจง แนะนําขัน้ตอนและรายละเอียดการขออนุญาตกอสราง และเกดิการซักถามขอสงสัยตาง ๆ ทํา

ใหประชาชนมคีวามเขาใจมากย่ิงขึ้น สําหรับแนวทางแกไขปญหาสําหรับการใหบริการของเจาหนาท่ีท่ีพบมากท่ีสุด คือ 

สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เชน การเขารวมฝกอบรม สัมมนา

ผลการดําเนินงานดานการใหบริการประชาชนท่ีมรีะดับความสําเร็จสูงสุด คือ สรางความรูความเขาใจขั้นตอนการขอ

อนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร และการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบแกเจาหนาท่ีปฎิบัติเพื่อใหความรูแก

ประชาชน ซึ่งการสงเสริมพัฒนาบุคลากรน้ี ทําใหบุคลากรมีความรูความเขาใจกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย

ควบคุมอาคารไดอยางถูกตอง สามารถนําขอมูลมาปรับใชในการพัฒนาการใหบริการการขออนุญาตกอสราง 

สามารถอธิบาย ช้ีแจง แนะนําขัน้ตอนและรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และขัน้ตอน

การขออนุญาตกอสรางไดอยางถูกตอง สรางความเขาใจระหวางหนวยงานและประชาชนได ผลการวิจัยน้ีสอดคลอง

กับผลการวจิัยของ (สุขุม ขยันงาน, 2554), (ณัฐวุฒิ สติใหม, 2556) และ (กติติพงษ เคนหลา, 2557)  

ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการใชบริการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย ใน

ภาพรวมอยูระดับปานกลาง โดยประชาชนมีความรูความเขาใจในการจัดเตรียมเอกสารประกอบเพื่อขออนุญาต

กอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร มีความครบถวน ถูกตองในระดับมาก รองลงมา คือ ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

การขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร จากการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการ

ช้ีแจง แนะนํา ใหความรูจากเจาหนาท่ีเปนรายบุคคลในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาปญหาดังกลาวไดรับการแกไข
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จากเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการจัดเจาหนาท่ีออกพื้นท่ีใหความรูเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสราง 

ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร รวมถึงการช้ีแจงการจัดเตรียมเอกสารใหครบถวนถูกตอง ทําใหประชาชนมีความเขาใจ

ขัน้ตอนในการขออนุญาตกอสรางมากขึ้น ผลการวจิัยน้ีสอดคลองกับผลการวจิัยของ (สุขสันต ยังสุขเกษม,2556) และ 

(สมัคร หยดยอย, 2556)  

ระดับความพงึพอใจของประชาชนตอดานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีใหบริการขออนุญาตกอสรางในเขต

จังหวัดเชียงรายในภาพรวมอยูระดับปานกลาง โดยประชาชนมีความ พึงพอใจการตรวจสอบความครบถวนและ

ถูกตองของเอกสารประกอบและเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบขอบังคับและกฎหมายอยางเครงครัดในระดับมาก 

รองลงมา คอื การออกตรวจสอบสถานท่ีกอสรางจริงของเจาหนาท่ีในระดับมาก แสดงใหเห็นวาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีการพัฒนาดานการใหบริการการขออนุญาตกอสรางเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน มีความตรงตอ

เวลา เอาใจใสในหนาท่ี ปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎหมายอยางเครงครัด อยางไรก็ตามจากผลการวิจัยในภาพรวม 

พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชบริการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย ในระดับปานกลางซึ่งไม

เปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวแสดงใหเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมกีารพัฒนาคุณภาพการใชบริการการขอ

อนุญาตกอสรางใหมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง ซึ่งแนวทางปรับปรุงคุณภาพ คือ การนําหลักการบริหารคุณภาพ 

PDCA มาใชในการบริหารจัดการ ดังเชน ขอเสนอแนะในผลการวิจัยของสาโรจน สิทธิชัย (2553)และสุขุม ขยันงาน 

(2554) 

การเปรียบเทียบความแตกตางของหนวยงานเทศบาลและ อบต. ตอผลสําเร็จจากการดําเนินงานตามแนว

ทางแกไขปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงรายพบวา หนวยงานเทศบาลและ อบต. มีผลสําเร็จจาก

การดําเนินงานตามแนวทางแกไขปญหาการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย ไมแตกตางกันอยางมนัียสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาการใหบริการการขออนุญาตกอสรางขององคกรปกครองมีแนวทางปฏิบัติ

เหมือนกัน แตควรมีการพัฒนาคุณภาพและประเมินผลอยางตอเนื่อง เพื่อสรางองคกรใหมีคุณภาพ ผลการวิจัยน้ี

สามารถนําไปใชเปนแนวทางปฏบัิติท่ีด ี(Best Practice) ดานการใหบริการการขออนุญาตกอสรางขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการศกึษา 

 จากผลการวจิัยดังกลาวขางตน ผูวจิัยไดคนพบขอเสนอแนะการผลการวจิัยไปใช ดังน้ี 

1. ควรมีการประชาสัมพันธเพื่อใหความรูเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย อยาง

สมํ่าเสมอและตอเนื่อง ผานสื่อตาง ๆ ท่ีเขาถงึประชาชนไดงายและท่ัวถงึ 

2. ควรจัดสงเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารวมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 อยางสมํ่าเสมอทุกป เพื่อใหเจาหนาท่ีมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายมากย่ิงขึ้น เพื่อนํามาใช

ในการปฏบัิติงานและใหความรูแกประชาชนตอไป 

3. ผลการวิจัยน้ีไดใหขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใหบริการการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัด

เชียงราย ดังน้ันหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรนําขอมูลไปปรับใชเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการการขออนุญาต

กอสรางในเขตจังหวัดเชียงรายตอไป 

ขอเสนอแนะในการศกึษาคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาการพัฒนาคุณภาพการใหบริการการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย 

 2. ควรศึกษาแนวทางปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ดานการใหบริการการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัด

เชียงราย 
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กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองเร่ือง “การศึกษาปญหาของการขออนุญาตกอสรางในเขตจังหวัดเชียงราย” 

ฉบับน้ีสําเร็จดวยดีโดยไดรับความกรุณา ความชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนํา พรอมท้ังตรวจสอบปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองตาง ๆ จาก ผูชวยศาสตรจารย ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีเสร็จ

สมบูรณ ซึ่งตองกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณผูท่ีเกี่ยวของทุกทานท่ีใหการอนุเคราะหขอมูล และมีสวนรวมและเกี่ยวของในการศึกษาคนควา

ดวยตนเองฉบับน้ี  คุณคาและประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ขอมอบใหแดบิดา มารดา ผูให

ชีวติ ตลอดจนคณาจารยผูท่ีใหการศึกษาอบรมส่ังสอนใหมคีวามรูอันทรงคุณคาตลอดจนผูมสีวนเกี่ยวของทุกทาน 
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ปญหาการบรหิารจัดการงานกอสราง ตามโครงการเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ  

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนาน 

Construction Management Problems of Specific Grant Projects of Local 

Administrative Organization in Nan province 

ธวัชชัย สกุลแกว18

1* และ สมบูรณ เซี่ยงฉนิ19

2 

Tawatchai Sagoonkeaw
1* and Somboon Shaingchin 2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาการบริหารจัดการงานกอสรางดานโครงสรางพื้นฐาน ท่ีเปน

โครงการเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนาน และจัดลําดับความสําคัญของ

ปญหาท่ีเกดิขึ้น โดยสอบถามความคิดเห็นจากผูปฏิบัติงานในกองชางหรือสวนโยธา จํานวน 79 คน องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในจังหวัดนาน ผลการศึกษาพบวา ปญหาในขัน้ตอนของการขอรับสนับสนุนงบประมาณท่ีพบมากท่ีสุดคือ 

มีเวลาท่ีเรงรีบเกินไปในการออกแบบ ปญหาในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจางท่ีพบมากท่ีสุดคือ การจัดซื้อจัดจางมี

ความเรงรัดเร่ืองเวลา ปญหาในขัน้ตอนของการกอสรางและควบคุมโครงการท่ีพบมากท่ีสุดคือ ขั้นตอนการกอสรางท่ี

เรงดวนเกนิไปซึ่งอาจกอใหการกอสรางมคีุณภาพตํ่าได และปญหาในขั้นตอนของการสงมอบงานท่ีพบมากท่ีสุดคือ มี

ขอผดิพลาดท่ีถูกตรวจสอบพบ ซึ่งช้ีใหเห็นวาสาเหตุของปญหาตาง ๆ น้ันมาจากการไมมแีผนงานกอสรางในระยะยาว 
 

คําสําคัญ: โครงสรางพื้นฐาน  การกอสราง  เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ 
 

Abstract  

This study aims to study the problems of construction management of infrastructures that is specific 

grant project of local government in Nan province and prioritize the problems. The questionnaires are used to 

correct the opinions of officers amount 79 people who are working in division of public work, local administration, 

Nan province.   The results of the study show that the most common problem in the process of proposing the 

budget is having limited time to design the project. Problem in the process of procurement is the procurement 

process has a short period. Problem in the process of construction and quality control is the construction time is 

tight which may causes low quality of construction. Problem in the process of handing-over is having the 

mistake of construction during inspection. It is concluded that the cause of most problems is from no planning of 

construction in long term. 
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บทนํา 

ประเทศไทยไดมีการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานนับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อใหสอดรับกับการพัฒนา

ประเทศในทุกดานท่ีเปนยุทธศาสตรของประเทศ โครงสรางพื้นฐานจงึเปนสิ่งท่ีมคีวามสําคัญตอเศรษฐกจิประเทศ และ

ความอยูดีกินดีของประชาชนในประเทศ ดังน้ันการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในอนาคตจึงควรสงเสริมใหมีแนวทางใน

การพัฒนา การรักษา และฟนฟูโครงสรางพื้นฐานเดิม ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การขยายขีด

ความสามารถหรือกอสรางใหม ใหเปนตามความตองการท่ีแทจริง ซึ่งตองอาศัยนโยบาย แผน และกฎหมายท่ีมี

ประสทิธิภาพ ผนวกกับการมสีวนรวมของประชาชน หรือสังคม (สถาพร โภคา และคณะ, 2545, สื่อออนไลน) 

การพัฒนาประเทศดานโครงสรางพื้นฐานในปจจุบันน้ัน "องคกรปกครองสวนทองถิ่น" ถือวาเปนหนวยงาน

หน่ึงท่ีมีบทบาทในการมีสวนรวมและเปนกลไกสําคัญในการเปนตัวกลางระหวางรัฐกับภาคประชาชน ในการจัดสรร

งบประมาณมาดําเนินการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศ องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีอยูในประเทศไทย 

เปนองคกรท่ีกําเนิดขึ้นจากทองท่ี "ตําบล" ซึ่งมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาทองถิ่น โดยในหลายแหงพบวา 

มขีอจํากัดดานงบประมาณท่ีไดรับจากการจัดสรรเงนิอุดหนุนจากรัฐบาล แตก็ยังไมเพียงพอตอการพัฒนาในดานตาง 

ๆ โดยเฉพาะในดานของการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งสงผลตอการพัฒนาความเปนอยูของราษฎรในพื้นท่ีท่ัว

ประเทศ อันจะเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและเศรษฐกิจท่ีสงผลกระทบในระดับประเทศ 

"เงินอุดหนุน-เฉพาะกิจ" จึงเปนแนวทางเลือกแนวทางหน่ึงในการจัดหางบประมาณมาดําเนินการพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยในปจจุบัน ไดมกีารจัดสรรเงนิใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น จากรัฐบาล ผานทางสํานัก

งบประมาณและ ทางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในรูปแบบของการจัดทําโครงการเพื่อของบประมาณจากการ

ใชเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ตามระเบียบ วิธีการ หลักเกณฑ ท่ีคณะกรรมการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูกําหนดไว สิริรําไพ พวงเสรี (2539) ไดทําการศึกษาถึงการ

กํากับดูแลเงนิอุดหนุนขององคกรปกครองทองถิ่นในประเทศไทย พบวารัฐบาลกลางหรือสวนกลางใชเงินอุดหนุนเปน

ตัวกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถิ่น และอยูในรูปของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเปนสวนมาก ทองถิ่นจึงขาดความเปน

อิสระ และเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และไดใหขอเสนอแนะถึงการจัดสรรเงินอุดหนุนควร

ปรับลดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจลงและปรับเพิ่มในสวนของเงินอุดหนุนท่ัวไปใหกับองคกรปกครองทองถิ่น เพื่อลดบาท

บาทการควบคุมจากสวนกลางใหทองถิ่นมีอิสระในการใชงบประมาณใหตรงกับความตองการไดอยางเต็มท่ี เสาวนีย 

อินทุวัน (2553) ไดทําการศึกษาถงึการตัดสินใจตอการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ซึ่งพบวา ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมีบทบาทมากท่ีสุดในการกําหนดนโยบายในการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน รองลงมาคือขาราชการประจําและนักการเมืองระดับประเทศ โดยพบวามีการนําเสนอโครงการ

ดานโครงสรางพื้นฐานซึ่งอาศัยงบประมาณจากภายนอก โดยนําเสนอโครงการเหลาน้ันผานทางนักการเมือง

ระดับประเทศเพื่อชวยผลักดันโครงการและงบประมาณมาให สวนมากท่ีพบมักเปนเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ  

 ผูวิจัยเห็นวา โครงการกอสรางพื้นฐานโดยใชเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีปญหาและอุปสรรคในกระบวนการ

บริหารจัดการจากการขอสนับสนุนโครงการในหลายขั้นตอน ต้ังแตเร่ืองของการสํารวจ ออกแบบ การประมาณการ

ราคาคากอสราง การจัดทําโครงการเพื่อของบประมาณ การบริหารจัดการโครงการต้ังแตเร่ิมตนจนแลวเสร็จ ซึ่ง

สงผลใหการบริหารจัดการโครงการไมสามารถดําเนินการใหเปนไปดวยความราบร่ืน หลายแหงตองประสบกับปญหา

ในชวงระยะเวลาของการกอสรางจนสงผลใหโครงการเกิดความลาชากวากําหนด ดังปรากฏในรายงานการศึกษาถึง
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ปญหาและอุปสรรคในโครงการกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไว (สุทัศน บานเย็น, 2555), (ดาวรุง อินทฉิม, 

2553), (ปณต มงคลธรรมากุล, 2552), (สุธรรม เกื้อคลัง, 2551) ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการตองการศึกษา

และจัดลําดับความสําคัญของปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น และเพื่อช้ีถึงปญหาอันจะเปนการนําไปสูแนวทาง

ขอเสนอแนะในการชวยลดปญหาและอุปสรรครวมท้ังการปองกันและแกไขตอไป 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

กรอบแนวคดิการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ี เปนการรวบรวมประเด็นปญหาและจัดลําดับความสําคัญของปญหาการบริหารจัดการ

งานกอสรางตามโครงการเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ โดยจําแนกปญหาตามขัน้ตอนการดําเนินโครงการ ซึ่งม ี4 ขัน้ตอน คือ 

1.  ขั้นตอนของการขอรับสนับสนุนงบประมาณ 2. ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจาง 3. ขั้นตอนของการกอสรางและ

ควบคุมโครงการ และ 4. ขัน้ตอนของการสงงวดงาน/สงมอบงาน/เบิกจายเงนิ จากความคดิเห็นของผูปฏบัิติงานในสวน

โยธาหรือกองชางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดนาน เพื่อเสนอปญหาท่ีสําคัญโดยใชหลักการของ

พาเรโตและนําเสนอในรูปของแผนภูมกิางปลา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คอื ผูปฏบัิติงานในสวนโยธาหรือกองชางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

พื้นท่ีจังหวัดนาน จํานวน 97 แหง โดยแบงเปนเทศบาลเมือง จํานวน 1 แหง เทศบาลตําบล จํานวน 17 แหง และ

องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 79 แหง 

 กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดนาน จํานวน N = 97 แหง 

โดยมีวิธีสุมตัวอยาง โดยใชสูตรการคํานวณของยามาเน (Taro Yamane) ท่ีความเช่ือม่ัน e = 95% ในการคํานวณ

จํานวนกลุมตัวอยาง n = 78.07 แหง ดังแสดงตามรายการคํานวณ ดังน้ี 
 

       n   =      N         =          97    =   78.07 

        1 + Ne2       1 + (97 x 0.052) 

 

จากการคาํนวณหากลุมตัวอยางขางตน ไดกลุมตัวอยางเทากับ 78.07 แหง/คน เพื่อใหไดกลุมตัวอยางท่ี

เหมาะสมจงึใชกลุมตัวอยางเทากับ 79 แหง/คน   
 

เครื่องมือทีใ่ชในการรวบรวมขอมูลและการวเิคราะหขอมูล 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี  เปนแบบสอบถาม ใชสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปญหาการบริหารจัดการงาน

กอสรางตามโครงการเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นท่ีจังหวัดนาน โดยแบงออกเปน 

3 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและองคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกตาม 

เพศ  อายุ ตําแหนง ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน จํานวนบุคลากรในกองชาง วงเงินจัดสรรในโครงการดาน

โครงสรางพื้นฐานในแตละปงบประมาณ จํานวนโครงการดานโครงสรางพื้นฐานในแตละปงบประมาณ วงเงินท่ีขอ

สนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการดานโครงสรางพื้นฐานในแตละปงบประมาณ จํานวนโครงการเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจดานโครงสรางพื้นฐานในแตละปงบประมาณ และความถี่การของบสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดาน 

โครงสรางพื้นฐาน  
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สวนท่ี 2 ผลการวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาท่ีมผีลกระทบกับการบริหารจัดการงานกอสรางของโครงการ

กอสรางท่ีใชงบประมาณสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นท่ีจังหวัดนาน 

ประกอบดวย ปญหาในขัน้ตอนของการขอรับสนับสนุนงบประมาณ มคีําถาม จํานวน 11 ขอ ปญหาในขั้นตอนของการ

จัดซื้อจัดจาง มคีําถาม จํานวน 7 ขอ ปญหาในขัน้ตอนของการกอสรางและควบคุมโครงการ มคีําถาม จํานวน 28 ขอ 

และปญหาในขัน้ตอนของการสงงวดงาน/สงมอบงาน/เบิกจายเงนิ มคีําถาม จํานวน 9 ขอ   

สวนท่ี 3 ผลการวเิคราะหขอมูล เกี่ยวกับปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ท่ีเกี่ยวกับงานดานโครงสรางพื้นฐาน

ในการขอสนับสนุนเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นท่ีจังหวัดนาน    

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดนําขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการบริหารจัดการงานกอสรางตามโครงการ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นท่ีจังหวัดนาน ซึ่งมีการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ

พรรณนาเปนคารอยละ คาเฉลี่ย 

 

ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและองคกรปกครองสวนทองถิ่น    

จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 79 คน พบวาท้ังหมดเปนเพศชาย และมปีระสบการณในการทํางานมากกวา  

8  ป ขึ้นไป โดยสวนใหญมอีายุระหวาง 30-35 ป จํานวน 31 คน (คิดเปนรอยละ 39.20) ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

กองชาง จํานวน 54 คน (คดิเปนรอยละ 68.40) มกีารศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 45 คน (คิดเปนรอยละ 57.00) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญไดรับวงเงนิจัดสรรในโครงการดานโครงสรางพื้นฐานในแตละปงบประมาณ สวน

ใหญตํ่ากวารอยละ 20 ของรายไดตอป จํานวน 43 แหง (คิดเปนรอยละ 54.40) โครงการดานโครงสรางพื้นฐานท่ีได

จัดต้ังในแตละปงบประมาณ (เฉพาะงบประมาณเงนิอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล) สวนใหญไดจัดต้ังโครงการต้ังแต 5-10 

โครงการตอป จํานวน 34 แหง (คดิเปนรอยละ 43.00) วงเงนิท่ีขอรับการสนับสนุนเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิดานโครงสราง

พื้นฐานในแตละปงบประมาณ สวนใหญขอรับงบประมาณต้ังแต 1-3 ลานบาทตอป จํานวน 48 แหง (คิดเปนรอยละ 

60.80) 

 ผลการวเิคราะหขอมูลเก่ียวกับปญหาที่มีผลกระทบกับการบรหิารจัดการงานกอสราง      

ตาราง 1–4 แสดงคาระดับปญหาของการบริหารจัดการงานดานโครงสรางพื้นฐานของโครงการกอสรางท่ีใช

งบประมาณสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในแตละขั้นตอนของการบริหารงานกอสราง ระดับปญหาในขั้นตอนท่ี 2 

การจัดซื้อจัดจาง อยูในชวงระดับนอยถึงปานกลาง ในขณะท่ีระดับปญหาในขั้นตอนท่ี 1 การขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ ขัน้ตอนท่ี 3 การกอสรางและควบคุมโครงการ ขั้นตอนท่ี 4 การสงงวดงาน/สงมอบงาน/การเบิกจายเงิน 

มรีะดับปญหาในชวงปานกลางถึงมาก เมื่อนําระดับคะแนนของทุกปญหามาเรียงลําดับคะแนนและแสดงเปนแผนภูมิ

พาเรโตไดดังแสดงในภาพ 1 เมื่อพิจารณารอยละสะสมของระดับคะแนนท่ี 80 ตามหลักการของพาเรโต พบวามี

ปญหาท่ีสําคัญจํานวน 42 ปญหา ซึ่งนําไปแสดงเปนแผนภูมกิางปลาไดดังแสดงในภาพ 2 
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ตาราง 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยของปญหาในข้ันตอนการขอรับสนับสนนุงบประมาณ 

ขอ ข้ันตอนที่ 1 การขอรับสนับสนุนงบประมาณ X  S.D. แปลผล 

1. ระยะเวลาท่ีจํากัดในการขอโครงการ 3.82 0.96 มาก 

2. งานเกดิความลาชาจากขัน้ตอนท่ียุงยาก 3.89 0.86 มาก 

3. เวลาท่ีเรงรีบเกนิไปในการออกแบบ   4.32 0.65 มากท่ีสุด 

4. งบประมาณท่ีจํากัดในการออกแบบ 3.59 0.97 มาก 

5. ไมสามารถนําโครงการท่ีไมมใีนแผนประจําป มาดําเนินการได ทําใหเสยี

โอกาส 

3.05 1.16 ปานกลาง 

6. การกําหนดระยะเวลาขอรับงบประมาณและรูปแบบดําเนินโครงการเรงดวน

เกนิไป 

3.92 0.86 มาก 

7. ขาดความเขาใจในระเบียบและแนวทางปฏบัิติเกี่ยวกับการของบประมาณ 2.76 0.85 ปานกลาง 

8. ผูจัดทําโครงการไมมปีระสบการณกับการขอโครงการลักษณะน้ี 2.63 0.70 ปานกลาง 

9. ขาดการสอบทานแบบท่ีนํามาใชขอโครงการ 2.90 0.59 ปานกลาง 

10. ขาดประสบการณในการออกแบบ เขยีนแบบ 2.58 0.69 นอย 

11. ขาดการสอบทานรายการ BOQ กอนนํามาใช 2.89 0.58 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.30 0.72 ปานกลาง 
 

ตาราง 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยของปญหาในข้ันตอนการจัดซือ้จัดจาง 

ขอ ข้ันตอนที่ 2 การจัดซื้อจัดจาง X  S.D. แปลผล 

1. งบประมาณท่ีต้ังไวไมตรงกับคากอสรางจริงเน่ืองจากระยะเวลาในการขอโครงการ 2.96 0.82 ปานกลาง 

2. ถูกตัดทอนงบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุน 3.10 0.84 ปานกลาง 

3. ขาดความเขาใจในระเบียบและแนวทางปฏบัิติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง  2.57 0.65 นอย 

4. ราคากลางท่ีใชจัดซื้อจัดจางสูงกวาราคาในหวงเวลาท่ีขอโครงการ 2.38 0.94 นอย 

5. ผูรับจางขาดความเขาใจในระเบียบวธีิการเสนอราคา/ประมูลราคา 2.51 0.83 นอย 

6. ขัน้ตอนการจัดซื้อจัดจางมคีวามเรงรัดเร่ืองเวลา 3.59 1.09 มาก 

7. มกีารจัดซื้อจัดจางหาผูรับจางลวงหนากอนการอนุมัติงบประมาณ ทําใหเกดิ

ความลังเลในการเสนอราคา 

3.09 1.26 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.89 0.92 ปานกลาง 
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ตาราง 3 คะแนนเฉลี่ยของปญหาในข้ันตอนการกอสรางและควบคุมโครงการ 

ขอ ข้ันตอนที่ 3 การกอสรางและควบคุมโครงการ X  S.D. แปลผล 

1. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตาง ๆ ทําไดยาก 3.95 1.15 มาก 

2. ปญหาการเขาใชพื้นที่ที่ตองขออนุญาตหลังไดรับการจัดสรรงบประมาณเงนิอุดหนนุ 2.78 0.94 ปานกลาง 

3. ขัน้ตอนการกอสรางที่เรงดวนเกินไปอาจกอใหเกิดความเสยีหายแกทางราชการได  4.14 0.93 มาก 

4. ผูออกแบบและผูนําไปใชเขาใจในรายละเอียดไมตรงกัน 3.46 1.01 มาก 

5. แบบแปลนไมสมบูรณ ผดิพลาด 3.47 1.05 มาก 

6. รายละเอียด BOQ งาน ไมสมบูรณ ผดิพลาด 3.66 1.21 มาก 

7. มกีาร Fixed วงเงนิงบประมาณท่ีขอรับสนับสนุน 2.80 1.22 ปานกลาง 

8. รายละเอียดแบบแปลนกับ BOQ ไมสัมพันธกัน 3.32 1.20 ปานกลาง 

9. มคีวามยุงยากในดานเทคนิค ในการควบคุมงาน 3.11 0.95 ปานกลาง 

10. สภาพหนางานท่ีแตกตางจากขอมูลท่ีไดออกแบบไว 2.84 0.95 ปานกลาง 

11. รายละเอียดของรายการคํานวณไมเพยีงพอ 3.16 1.11 ปานกลาง 

12. ราคาวัสดุบางรายการไมสอดคลองกับราคาในปจจุบัน 3.15 1.21 ปานกลาง 

13. ตองรอวัสดุ จนทําใหงานลาชา และเกดิปญหากับสัญญา 2.97 1.20 ปานกลาง 

14. วัสดุบางรายการมกีารเลกิผลติจงึไมสามารถจัดหามาได 2.91 1.05 ปานกลาง 

15. ผูรับจางตองแบกภาระเพิ่มขึ้นจากการคํานวณ BOQ ท่ีผดิพลาด 2.75 0.94 ปานกลาง 

16. การเขาถงึพื้นท่ีและสภาพภูมปิระเทศท่ียากลําบาก 2.77 0.97 ปานกลาง 

17. การขาดแคลนวัสดุกอสรางท่ีมคีุณลักษณะเฉพาะ 2.71 0.86 ปานกลาง 

18. วัสดุกอสรางบางรายการไมสามารถจัดหาไดในพื้นท่ี 2.75 0.95 ปานกลาง 

19. งานเกดิความลาชา 3.32 0.94 ปานกลาง 

20. ผูควบคุมงานขาดประสบการณท่ีเพยีงพอ 2.75 0.99 ปานกลาง 

21. เขาดําเนินการกอสรางลาชา 3.35 0.89 ปานกลาง 

22. ผูรับเหมาชวงมมีาตรฐานฝมอืตํ่ากวามาตรฐาน 3.42 1.16 มาก 

23. แรงงานไมมมีาตรฐานขาดประสบการณท่ีเพยีงพอ 3.49 1.12 มาก 

24. ใชวัสดุไมถูกตามขอกําหนด 2.99 1.18 ปานกลาง 

25. ใชวัสดุคุณภาพตํ่าเพื่อลดตนทุน 2.85 1.16 ปานกลาง 

26. ผูควบคุมงานของผูวาจางขาดประสบการณ 3.56 1.09 มาก 

27. การรับงานเปนจํานวนมากแตขาดแคลนแรงงาน 3.75 1.08 มาก 

28. การใชผูรับเหมาชวงหลายชุดทําใหงานดอยคุณภาพ 3.80 1.17 มาก 

 เฉลี่ยรวม 3.21 1.06 ปานกลาง 
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ตาราง 4 คะแนนเฉลี่ยของปญหาในข้ันตอนการสงงวดงาน/สงมอบงาน/เบกิจายเงนิ 
 

ขอ ข้ันตอนที่ 4 การสงงวดงาน/เบกิจายเงนิ X  S.D. แปลผล 

4.1 ไมมกีารแบงงวดงานใหผูรับจาง (งานงวดเดยีว) 3.51 1.08 มาก 

4.2 แบงงวดงานไมเหมาะสมกับงานท่ีตรวจรับ 2.56 0.96 นอย 

4.3 งานยังไมเรียบรอยแลวสงมอบงาน 3.11 1.28 ปานกลาง 

4.4 ไมสามารถจดัหาเงนิคา K กรณท่ีีผูรับจางรองขอคนืเนื่องจากเปนเงนิอุดหนุน

เฉพาะกจิ 

3.49 1.36 มาก 

4.5 ระเบียบปฏิบัติ ขัน้ตอน ตาง ๆ ทําใหเกดิความลาชาในการเบิกจายเงนิ 3.18 0.98 ปานกลาง 

4.6 ผูรับจางสงมอบงานลาชากวากาํหนดทําใหเสยีคาปรับจํานวนมาก 3.09 0.83 ปานกลาง 

4.7 การขออนุมัติใชเงนิเหลอืจายจากโครงการมคีวามยุงยาก เพราะมเีวลาจํากัด

และตองเปนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นเทาน้ัน 

2.73 0.93 ปานกลาง 

4.8 ไมสามารถเบิกจายเงนิใหกับผูรับจางลวงหนาไดเนื่องจากตองเบิกจายตาม

งวดงานกําหนด 

3.19 1.00 ปานกลาง 

4.9 เปนชองทางในความเสี่ยงตอการถูกตรวจสอบจากหนวยงานผูตรวจสอบจาก

ขอผดิพลาดในขัน้ตอนตาง ๆ 

3.75 1.18 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.18 1.07 ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงแผนภูมิระดับคะแนนของปญหาและแผนภูมิพาเรโต 
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ภาพ 2 ผังการวเิคราะหปญหาดวยแผนภูมิกางปลา 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาจากแผนภูมิกางปลา พบวาปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในแตละขั้นตอนน้ัน สวนใหญ 

มคีวามสําคัญของปญหาอยูในระดับปานกลางถึงมาก ซึ่งไดพบวาเกิดปญหาขึ้นในทุกขั้นตอนของการขอรับสนับสนุน

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ จากปจจัยปญหาท้ังหมด 55 ปจจัย ไดสกัดปญหาจากการศึกษาแลวท่ีรอยละสะสมของระดับ

คะแนนท่ี 80 ก็ยังพบปจจัยปญหาท่ีเกิดขึ้นถึง 42 ปจจัย แตท้ังน้ันไมไดอยูในระดับท่ีมีความรุนแรงมาก ยังสามารถ

ควบคุมและจัดการปญหาดังกลาวได ตามระเบียบ ขอบังคับและแนวทางปฏบัิติเดมิท่ีไดปฏิบัติกันมา ดังน้ันจึงเห็นควร

ใหความสําคัญกับการแกปญหาในทุก ๆ ขัน้ตอนท่ีไดสกัดปญหามา เพื่อชวยปองกันและชวยลดปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นใน

ทุกขั้นตอนของการขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได ซึ่งผูศึกษาวิจัยขอเสนอแนะแนวทางปองกัน

และลดปญหาท่ีเกดิขึ้นในแตละขัน้ตอนท่ีสําคัญ ๆ ไดดังน้ี 
1. ควรมกีารปรับปรุง หลักเกณฑ ระเบียบ แนวทาง รวมท้ังระยะเวลาในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ ใหมี

ความเหมาะสม สอดคลอง เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน

เฉพาะกจิไดอยางมปีระสทิธิภาพและเขาถงึงบประมาณในการพัฒนาทองถิ่นได   

2. ควรใหมกีารจัดประชุม ช้ีแจง ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการขอรับสนับสนุนงบประมาณลวงหนาในระยะเวลาท่ี

เหมาะสม  

3. ใหอิสระกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการขอรับสนับสนุนในโครงการท่ีมีความสําคัญและสอดคลอง

กับการพัฒนาทองถิ่นอยางครอบคลุม   

4. สวนกลางควรมีการเผื่องบประมาณท่ีขอรับสนับสนุนในกรณีท่ีเกิดความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง

และคาแรงงาน ท่ีอาจสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกจิ ซึ่งจะกอใหเกดิความเปนธรรมแกท้ังฝายผูวาจางและผูรับจาง   

5. ควรมกีารขยายเวลาของการจัดหาผูรับจางเปนกรณีหรือขอยกเวน สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ี

ไมสามารถจัดหาผูรับจางไดทันเวลาท่ีกําหนด 

6. ควรใหมกีารจัดสรรงบประมาณท่ีแนนอนกอนท่ีจะดําเนินการจัดหาผูรับจาง 
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7. สวนกลางควรมกีารขยายเวลาในการดําเนินการในขัน้ตอนของการกอสรางและควบคุมโครงการท่ี

เหมาะสม 

8. หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมกีารจัดทํารายละเอียด BOQ และแบบแปลนไวลวงหนาเพื่อให

มคีวามพรอมและเกดิความรวดเร็วในการขอสนับสนุนโครงการ 

9. หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการตรวจสอบ สอบทานรวมท้ังมีการแกไขในการจัดทํา

รายละเอียด BOQ และแบบแปลนโดยเฉพาะแบบแปลนมาตรฐานท่ีมักพบวามีปญหาในรายละเอียด กอนท่ี จะ

ดําเนินการขอรับสนับสนุนงบประมาณทุกคร้ังใหละเอียด เพื่อปองกันขอผดิพลาดท่ีอาจเกดิขึ้นได 

10. ควรมีการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานของผูรับเหมาและผูรับเหมาชวง ในระดับของหนวยงานภาครัฐ

บังคับในเชิงกฎหมาย เพื่อสามารถคัดกรองแรงงานท่ีมมีาตรฐานฝมอืสูตลาดแรงงานได 

11. ควรมีหลักเกณฑแนวทางในการท่ีจะสามารถจายเงินลวงหนาใหกับผูรับจางไดเนื่องจากพบวาสวนใหญ 

ผูรับจางประสบกับปญหาขาดสภาพคลองทางการเงินจนทําใหการกอสรางในโครงการเกิดการสะดุดเนื่องจากไม

สามารถจัดหาวัสดุและแรงงานมาดําเนินการกอสรางใหโครงการแลวเสร็จไดทันตามสัญญากําหนด 

12.เห็นควรใหสวนกลางลดการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจลงและนําไปจัดสรรในสวนของเงิน

อุดหนุนท่ัวไปแทน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนํางบประมาณไปใชจายตรงตามวัตถุประสงคของในแต

ละทองถิ่นไดอยางตรงจุด ท่ัวถึงและอีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการขอรับสนับสนุนงบประมาณเงิน

อุดหนุนเฉพาะกจิได 
 

กติตกิรรมประกาศ 
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การจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานสาง อําเภอเมอืงพะเยา

จังหวัดพะเยา 

Solid Waste Management in the Bansang Municipality. Muang District, 

Phayao  Province 

กรทักษ อนิแถลง0

1*และ รัชตะ พันธแสง2 

Korathak Inthalaeng1* and Rachata Pansang2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปญหาขยะท่ีเกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลบานสาง อําเภอ

เมอืง จังหวัดพะเยา 2) ศึกษาวิธีการการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานสาง อําเภอเมือง จังหวัด

พะเยา 3) ศึกษาความตองการจัดการขยะในอนาคตของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานสาง อําเภอเมือง จังหวัด

พะเยา ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี จํานวน 1,543 ครัวเรือนซึ่งมีอายุต้ังแต 18-70 ป สุมตัวอยาง 318 ครัวเรือน 

โดยใชตารางสําเร็จรูปของทาโรยามาเน ในระดับความคาดเคลื่อนท่ี 0.05 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา โดยใช

แบบสอบถาม สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก สถติิเชิงพรรณนา ประกอบดวย ความถี่ (Frequency) และรอยละ 

(Percentage) 

ผลการศึกษา พบวา ปญหาท่ีเทศบาลตําบลบานสางประสบในปจจุบัน คือ ปญหาขยะจากครัวเรือน และ

จากชุมชนซึ่งสาเหตุหลัก ๆ คือ ไมมีสถานท่ีท้ิงขยะ ไมมีหนวยงานใดมารับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะไมมี

สถานท่ีกําจัดขยะ และปริมาณขยะท่ีมจีํานวนมากในแตละวันจากการท้ิงจากครัวเรือนของประชาชนเปนจํานวนมากใน

แตละวันประชาชนจะท้ิงขยะปริมาณ 1-2 กิโลกรัมตอครัวเรือน โดยแหลงท่ีมาของขยะสวนใหญมาจากการท่ี

ประชาชนไดซื้อสินคาและสิ่งของตาง ๆ เขามาในบาน เมื่อนํามาในบานเปนจํานวนมากสิ่งท่ีเหลือใชจากการซื้อก็

กลายเปนขยะ วิธีการจัดการขยะท่ีเกิดขึ้นในเขตเทศบาลบานสางตําบลบางสาง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา วิธีการ

จัดการขยะครัวเรือน สวนมากมีการนําขยะไปเผาทําลายเนื่องจากเปนวิธีท่ีงาย และสะดวกท่ีสุด โดยมิไดคํานึงถึง

มลภาวะทางสิ่งแวดลอม รองลงมา กอนท้ิงมกีารคัดแยกของท่ีสามารถขายไดออกจากขยะท่ัวไปกอนจะนําไปท้ิงหรือ

เผาทําลาย และยังมีการนําสิ่งของท่ีไมใชแลวมาดัดแปลงนําไปใชประโยชนอยางอื่น เชน นํายางรถยนตเกามาใสดิน

ปลูกตนไม วิธีการจัดเก็บขยะในครัวเรือนแตละครัวเรือน ยังไมมีการคัดแยกขยะเปยกออกจากขยะแหงเพื่อจะไดนํา

ขยะเปยกนําไปเปนอาหารสัตว หรือนําไปทําเปนปุยหมักโดยสวนมากจะท้ิงรวมกันในถังขยะเดียวกัน เมื่อมีจํานวนมาก

ขึ้นก็นําไปทําลายดวยตนเองโดยวิธีท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด คือ นําไปกองแลวเผาทําลาย สวนแนวทางความตองการใน

การจัดการขยะในอนาคตของประชาชนในเทศบาล บานสาง กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาในอนาคตปริมาณ

ขยะในเขตเทศบาลบานสางตองมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยกลุมตัวอยางสวนมากตองการมีสวนรวมในการจัดการขยะ

                                                 
1นสิติคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Political and Social Science, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Political and Social Science, University of Phayao, Phayao 56000 
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รวมกับเทศบาลบานสางในดานการจัดการในหลาย ๆ ดาน  เชน ชวยคัดแยกขยะตาง ๆ กอนท่ีจะท้ิงออกจากครัวเรือน

ของตนเองเพื่อลดภาระของเทศบาลในการใหความชวยเหลือประชาชน โดยสวนมากมีความตองการใหมีถังขยะมาไว

บริการท่ีหนาบานของตนเองเพื่อจะไดท้ิงขยะอยางเปนท่ี และการกําจัดขยะของชุมชนมีความตองการใหมีการเผาดวย

เตาเผาไรมลภาวะทางอากาศ รองลงมาตองการเผากลางแจง และทําปุยหมัก ฝงกลบแบบถูกสุขลักษณะ และอื่น ๆ 

ตามลําดับ สวนบทลงโทษสําหรับผูท้ิงขยะในเขตชุมชนเทศบาลบานสาง กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นวาควรมี

การออกกฎ/ขอบังคับเพื่อลงโทษผูท่ีฝาฝนท้ิงขยะในท่ีหามท้ิงดวย  
 

คําสําคัญ: การจัดการ  ขยะ  ประชาชน  เทศบาล 
 

Abstract  

This study aims to 1) study the waste problem that occurred in the municipality Ban Sang Muang 

Phayao2) Study of waste management of municipalities in Ban Sang Muang Phayao 3) study. to the future of 

waste management in the municipality Ban Sang Muang Phayao population used in this study of 1543 

households aged 18-70 years using household sampling 318 square blocks of Taro Yamane level. the 00:05 

movement is a tool used in the study. Questionnaires The statistics used in this study included descriptive 

statistics include frequency (Frequency) and percentage (Percentage). 

The study found that the problems currently facing the specter home district. The problem is waste 

from households and from the community, which is the main reason why there is no place to dump garbage. No 

one comes to the agency responsible for managing solid waste. No waste disposal site And the amount of 

garbage each day, with the number of households dispose of a large number of people each day, the public will 

be 1-2 kg of waste per household. The source of most spam comes from people who have bought goods and 

materials into the house to bring home a lot of the excess of the purchase was a waste. How to manage the 

waste that occurs in. The municipality is home to comb carding Bang Muang Phayao how much household 

waste management has led to a waste incineration because it is the easiest and most convenient without regard 

to environmental pollution. Minor before leaving the sorting can be sold out of the general waste will be dumped 

or incinerated and also bringing items that are not already adapted to other benefits such as old tires to wear. 

planting trees How to store household waste per household, no waste, wet waste from dry to wet waste can be 

used as fodder or made into compost by many to be dumped in the trash only. together Once more, you have 

to break with the own popular method most commonly used to stack and then burned.Municipal waste 

management with the spook house management in areas such as foreign aid waste before disposing of their 

own households to reduce the burden on municipalities to provide public assistance. In most cases there is no 

need to trash it at home on their own to be garbage is at the disposal of the community, there needs to be 

burned by the incinerator without air pollutants into needs. outdoor burning and composting A sanitary landfill 

And Other, respectively The penalties for dumping garbage in the municipal house spook the majority opinion 

that there should be rules / regulations to punish those who violate the ban on the dumping of waste. 
 

Keywords: Management, Solid waste,People, Municipality 
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บทนํา 

ปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมกลายเปนปญหาใหญสําหรับคนในเมืองและชนบท และเพิ่มความรุนแรงขึ้น 

เนื่องจากการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกจิ และการขยายตัวของชุมชนเกดิขึ้นเร่ือย ๆ ทําใหเกดิการสรางสนิคาเคร่ือง

อุปโภค บริโภคมากมาย ทําใหเกดิสิ่งท่ีเหลอืใชเหลาน้ีกลายเปนขยะท่ีเพิ่มมากขึ้นทุกป และไดลุกลามจากขยะในเมือง

ออกไปสูชนบทจนสรางปญหาใหทุก ๆ คนในสังคม กอปญหาสุขภาพ และเปนแหลงเพาะเช้ือโรค สารเคมีอันตราย

จากขยะเหลาน้ีไดซมึลงสูพื้นดนิ และแพรลงแหลงนํ้าท่ีเราใชดื่มกนิ ในท่ีสุดก็ยอนกลับมาทําลายผูบริโภคหรือผูท้ิงขยะ

ภาพสะทอนจากขยะภูเขาขยะ คือ ย่ิงชุมชนขยายเขตเมืองมากขึ้น ขยะจะเพิ่มขึ้น เมื่อทุกคนเห็นวาขยะไรคาราคา 

คางวด ไมอยากเสยีเวลาจัดการ เมื่อท้ิงพนจากตัวแลวก็ถอืวาหมดหนาท่ี ทัศนะบริโภคนิยมกระตุนใหทุกคนใชมากท้ิง

มาก ภูเขาขยะจึงเกิดขึ้น จึงทําใหเปนปญหาสวนรวมจะมีวิธีการใดท่ีชวยสรางสํานึกใหกับผูบริโภค และผูผลิตสินคา

เพื่อชวยกันลดปริมาณขยะเทากับลดภาระสังคม ชวยใหสภาพแวดลอมดีขึ้นทําใหชุมชนมีความเปนอยูท่ีดี (สํานักงาน

ปฏรูิประบบสุขภาพ สปรส. 2543)   

ตามพระราชบัญญัติสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ใหคําจํากัดความของคําวา ของเสีย 

หมายความวา ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล นํ้าเสีย อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งถูกปลอยท้ิงหรือมีท่ีมา

จากแหลงกําเนิดมลพิษ รวมท้ังกากตะกอนหรือสิ่งตกคางจากสิ่งเหลาน้ัน ท่ีอยูในสภาพของแข็งของเหลวหรือกาซ

ในทางวชิาการจะใชคําวา ขยะมูลฝอย ซึ่งหมายถึง บรรดาสิ่งของท่ีไมตองการใชแลว ซึ่งสวนใหญจะเปนของแข็ง จะ

เนาเปอยหรือไมก็ตาม รวมตลอดถงึ เถา ซากสัตว มูลสัตว ฝุนละออง และเศษวัตถุท่ีท้ิงแลวจากบานเรือน ท่ีพักอาศัย 

สถานท่ี ตาง ๆ รวมถงึสถานท่ีสาธารณะ ตลาด และโรงงานอุตสาหกรรม ยกเวน อุจจาระ และปสสาวะของมนุษย ซึ่ง

เปนสิ่งปฏิกูล วิธีจัดเก็บ และกําจัดแตกตางไปจากวิธีการจัดขยะมูลฝอย ปจจุบัน วิทยาการกาวหนาประชากรเพิ่ม

อยางรวดเร็ว อัตราการใชท่ีดินเพิ่มขึ้นเพื่อผลิตเคร่ืองอุปโภค บริโภค อาหาร ท่ีอยูอาศัย เปนเหตุใหเศษสิ่งเหลือใชมี

ปริมาณมากขึ้น กอใหเกดิปญหาของขยะมูลฝอย 

กรมควบคุมมลพิษ (2549) ขยะ หรือ มูลฝอย หรือ ของเสีย เปนเหตุสําคัญประการหน่ึงท่ีกอใหเกิดปญหา

สิ่งแวดลอม และมีผลตอสุขภาพอนามัย มูลฝอย หรือของเสียกําลังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกป เพราะสาเหตุจากการ

เพิ่มของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม นับเปนปญหาท่ีสําคัญของชุมชนซึ่งตองจัดการ 

และแกไข ปริมาณกากของเสีย และสารอันตราย ไดแก ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสารพิษท่ีปนเปอนอยูในแหลงน้ํา 

ดิน และอากาศ ตลอดจนบางสวนตกคางอยูในอาหาร ทําใหประชาชนท่ัวไปเสี่ยงตออันตรายจากการเปนโรคตาง ๆ 

เชน โรคมะเร็ง และโรคผดิปกติทางพันธุกรรม เปนตน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญย่ิงท่ีมีบทบาทอํานาจหนาท่ี และภารกิจในการ

สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีแกประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพื้นท่ีในเขตเทศบาล ซึ่งตาม

พระราชบัญญัติกําหนดแผน และขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกําหนด

อํานาจหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นดวยกันเอง  โดยถายโอนภารกิจท่ีเปนการดําเนินการซ้ําซอนระหวางรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภารกิจท่ีรัฐจัดใหบริการ ตาง ๆ ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภารกิจท่ีเปนการดําเนินงานตามนโยบายของ

รัฐบาล รวมท้ังกําหนดใหมีการจัดสรรรายไดใหแกทองถิ่นโดยรัฐตองใหความอิสระแกทองถิ่นตามหลักแหงการ

ปกครองตนเองตามความตองการของประชาชน โดยเฉพาะ “มาตรา 283” กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ท้ังหลายยอมมอิีสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงนิ การคลัง และมีอํานาจหนาท่ี
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ของตนเองโดยเฉพาะ โดยรัฐบาลเปนเพยีงผูทําหนาท่ีในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทาท่ีจําเปนภายใน

กรอบของกฎหมายเทาน้ัน  (ดเิรก ปทมสริิวัฒน.และกอบกุล รายะนาคร (2552, หนา 21) 

ท้ังน้ีการกําหนดอํานาจหนาท่ีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามกฎหมายบัญญัติ รวมท้ัง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ใหอํานาจหนาท่ีในการใหบริการประชาชนใหท่ัวถึง ตอบสนองความตองการของ

ประชาชนใหเกดิประโยชนสูงสุด โดยกําหนดใหมกีารจัดสรรรายไดใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเหมาะสมกับ

ภารกจิท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสอดคลองกับเจตนารมณ

ของรัฐในการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่น (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, มปป, หนา 30) 

เทศบาลตําบลบานสาง ไดรับยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2552ท่ีทําการ

เทศบาลตําบลบานสาง ต้ังอยูในพื้นท่ี หมู 8 ตําบลบานสาง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของ

จังหวัดพะเยา หางจากตัวจังหวัดประมาณ 12 กโิลเมตร เทศบาลตําบลบานสาง มีเนื้อท่ี ท้ังหมดประมาร 23.80 

ตารางกิโลเมตร แบงเปนท่ีอยูอาศัย และการเกษตร ประมาณ 5,929 ไร ตําบลบานสาง มีประชากรท้ังสิ้น4,344 คน

แยกเปนชาย 2,131 คน หญิง 2,213 คน จํานวนครัวเรือน 1,543 ครัวเรือน มีความหนาแนนเฉลี่ยตอพื้นท่ี 188 คน 

ตอตารางกโิลเมตร 

เนื่องจากปจจุบันเทศบาลตําบลบานสางยังไมสามารถจัดการกับขยะไดอยางมีประสิทธิภาพ และครบวงจร

จงึทําใหเกดิปญหาเกี่ยวกับการท้ิงขยะไมเปนท่ี และการทําลายขยะแบบผดิ ๆ เชน การเอาขยะทุกอยางมาใสในถังขยะ

โดยไมมีการแยก และนํามาเผาทําลายพรอมกันจึงทําใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมมลพิษทางอากาศ และสง

กลิ่นเหม็นไปท่ัวทองท่ีเขตเทศบาลบานสาง และพื้นท่ีใกลเคยีง (เทศบาลตําบลบานสาง, 2553)    

ดังน้ัน ผูวจิัยจงึตองการท่ีจะศึกษาสภาพปญหา วธีิการการจัดการขยะของประชาชนในเทศบาลบานสาง และ

แนวทางความตองการจัดการขยะในอนาคตของประชาชนเทศบาลตําบลบานสาง ซึ่งผลการวิจัยสามารถนําไปเปน

ขอมูลของเทศบาลเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการขยะ เปนการชวยลดปญหาไดสวนหน่ึงท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมกับชุมชน ซึ่งสามารถตอบวัตถุประสงคของการวจิัยคร้ังน้ีได 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาขยะท่ีเกดิขึ้นในเขตเทศบาลตําบลบานสาง อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

2. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานสาง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัด

พะเยา 

3. เพื่อศึกษาความตองการจัดการขยะในอนาคตของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานสาง อําเภอเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยา 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

 กรอบแนวคดิที่ใชในการศกึษา  

 กรอบแนวคดิท่ีใชในการศึกษาไดมาจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี หลักการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

กับขยะ ผูวิจัยไดทําการศึกษาตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ รายได จํานวนของสมาชิก ตัวแปร

ตาม คือ การจัดการขยะของประชาชนในอนาคตของประชาชนในเขต เทศบาลตําบลบานสาง อําเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 

 



359 

 

- Proceedings - 

 

ตัวแปรอิสระตัวแปรตาม  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวความคดิ 
 

วธิกีารศึกษา 

ประชากร และกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยกําหนดกลุมประชากรท่ีใชใน

การศึกษาการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานสาง อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา คอื ประชาชนในพื้นท่ี

ตําบลบานสาง อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา จํานวนท้ังหมด 1,543 ครัวเรือน ใชกลุมตัวอยาง จํานวน 318 ครัวเรือน   

 สุมตัวอยางภายใตเงื่อนไขประชากรท่ีเปนสมาชิกในครัวเรือน อายุต้ังแต 18-70 ป หน่ึงคนตอหน่ึงครัวเรือน

ตามสัดสวนของประชากรแตละหมูบานโดยวิธีการสุมตัวอยางงาย (simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลาก 

(draw lots) มวีธีิการ ดังน้ี 

 1. จัดทําฉลาก โดยเขยีนหมายเลขท่ีบานของแตละครัวเรือนเฉพาะในหมูท่ี 1 ลงในฉลากแตละใบ 

 2. นํามาใสในภาชนะทึบแสง เขยาใหปะปนกัน 

 3. หยิบฉลากขึ้นมาทีละใบจนไดครบตามจํานวนกลุมตัวอยางท่ีคัดเลอืกไว 

 4. ทําขัน้ตอนท่ี 1-3 เหมอืนเดมิแตเปลี่ยนเปนหมูท่ี 2-9 ตามลําดับ 

 5. เมื่อทําครบ 9 หมูบาน จะไดจํานวนกลุมตัวอยางรวม 318 คน 

เครื่องมือที่ใชในการศกึษา 

เคร่ืองมอืท่ีใชเก็บขอมูลในคร้ังน้ีจะใชแบบสอบถาม ประกอบดวย 3 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

สวนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพปญหาและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล

บานสาง   

สวนท่ี 3 สอบถามความตองการจัดการขยะในอนาคตของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานสาง   

วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทําการแจกแบบสอบถามตามจํานวนกลุมตัวอยางท่ีไดจากการคํานวณ 318 ครัวเรือน 

2. วิธีการแจกแบบสอบถามทําการแจกแบบสอบถามดวยตนเอง เพื่อช้ีแจงใหผูรับแบบสอบถามทราบถึง

วัตถุประสงคของการศึกษา กลุมประชากรตัวอยาง และความหมายในแตละประเด็นคําถาม เพื่อท่ีสามารถอธิบายให

ประชาชนท่ีมขีอสงสัยเขาใจไดอยางชัดเจน 

ประชาชน 

 - เพศ 

 - อายุ 

 - ระดับการศึกษา 

 - อาชีพ 

 - รายได 

 - จํานวนของสมาชิก 

 

การจัดการขยะ 

ของประชาชนในเขต  

เทศบาลตําบลบานสาง  

อําเภอเมอืงพะเยา  

จังหวัดพะเยา 
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3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ิงระยะเวลาใหกลุมตัวอยางไดตอบแบบสอบถามประมาณ 

2 อาทิตย 

การวเิคราะหขอมูลสถติิที่ใชในการศกึษา 

สถติิเชิงพรรณนา ประกอบดวย ความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) 

การตรวจสอบเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล 

ใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมอืกอนท่ีจะนําเคร่ืองมอืใชการเก็บขอมูล 
 

ผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลบานสางตําบลบางสาง อําเภอเมือง จังหวัด

พะเยา  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ปจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมรีายไดเฉลี่ยตอเดอืน 5,000-10,000 บาท และมจีํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน 

1. สภาพปญหาขยะ ในเขตเทศบาลบานสาง ตําบลบางสาง อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ในปจจุบัน คอื ปญหา

ขยะจากครัวเรือน และจากชุมชนซึ่งสาเหตุหลัก ๆ คอื ไมมสีถานท่ีท้ิงขยะ ไมมหีนวยงานใดมารับผดิชอบในการบริหาร

จัดการขยะไมมีสถานท่ีกําจัดขยะ และปริมาณขยะท่ีมีจํานวนมากในแตละวันจากการท้ิงจากครัวเรือนของประชาชน

เปนจํานวนมากในแตละวันประชาชนจะท้ิงขยะปริมาณ 1-2 กิโลกรัมตอครัวเรือน โดยแหลงท่ีมาของขยะสวนใหญมา

จากการท่ีประชาชนไดซื้อสนิคา และสิ่งของตาง ๆ เขามาในบานเมื่อนํามาในบานเปนจํานวนมาก สิ่งท่ีเหลือใชจากการ

ซื้อก็กลายเปนขยะ 

2. วิธีการจัดการขยะท่ีเกิดขึ้นในเขตเทศบาลบานสาง ตําบลบางสาง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา วิธีการ

จัดการขยะครัวเรือนสวนมากมีการนําขยะไปเผาทําลาย เนื่องจากเปนวิธีท่ีงาย และสะดวกท่ีสุด โดยมิไดคํานึงถึง

มลภาวะทางสิ่งแวดลอม รองลงมากอนท้ิงมีการคัดแยกของท่ีสามารถขายไดออกจากขยะท่ัวไปกอนจะนําไปท้ิงหรือ

เผาทําลาย และยังมกีารนําสิ่งของท่ีไมใชแลวมาดัดแปลงนําไปใชประโยชนอยางอื่น เชน ชาวบานนํายางรถยนตเกามา

ใสดินปลูกผักสวนครัวจําพวกผักชี ตนหอม เปนตน วิธีการจัดเก็บขยะในครัวเรือนแตละครัวเรือนยังไมมีการคัดแยก

ขยะเปยกออกจากขยะแหงเพื่อจะไดนําขยะเปยกนําไปเปนอาหารสัตว หรือนําไปทําเปนปุยหมัก โดยสวนมากจะท้ิง

รวมกันในถังขยะเดียวกัน  เมื่อมีจํานวนมากขึ้นก็นําไปทําลายดวยตนเองโดยวิธีท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด คือ นําไปกอง

แลวเผา 

3. ความตองการจัดการขยะในอนาคตของประชาชนเขตเทศบาลบานสาง ตําบลบานสาง อําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา สวนแนวทางความตองการในการจัดการขยะในอนาคตของประชาชนในเทศบาลบานสาง กลุมตัวอยาง

สวนใหญมคีวามเห็นวาในอนาคตปริมาณขยะในเขตเทศบาลบานสางตองมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยกลุมตัวอยางสวนมาก

ตองการมสีวนรวมในการจัดการขยะรวมกับเทศบาลบานสางในดานการจัดการในหลาย ๆ ดาน เชน ชวยคัดแยกขยะ

กอนท่ีจะท้ิงออกจากครัวเรือนของตนเองเพื่อลดภาระของเทศบาลในการใหความชวยเหลือประชาชน โดยสวนมากมี

ความตองการใหมถีังขยะมาไวบริการท่ีหนาบานของตนเองเพื่อจะไดท้ิงขยะอยางเปนท่ี และการกําจัดขยะของชุมชนมี

ความตองการใหมกีารเผาดวยเตาเผาไรมลภาวะทางอากาศ รองลงมาตองการเผากลางแจง และทําปุยหมัก ฝงกลบ

แบบถูกสุขลักษณะ และอื่น ๆ ตามลําดับ สวนบทลงโทษสําหรับผูท้ิงขยะในเขตชุมชนเทศบาลบานสาง กลุมตัวอยาง

สวนใหญ  มคีวามคดิเห็นวาควรมกีารออกกฎ/ขอบังคับเพื่อลงโทษผูท่ีฝาฝนท้ิงขยะในท่ีหามท้ิงดวย 
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สรุปผลการศึกษา 

อภปิลายผลการศกึษา  

จากการสรุปผลการศึกษา การจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลบานสาง ตําบลบางสาง อําเภอเมือง

จังหวัดพะเยา ผูศึกษาขออภิปรายผลตามขอสรุป ดังน้ี 

1. สภาพปญหาขยะ ในเขตเทศบาลบานสางตําบลบางสาง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในปจจุบันการศึกษา

พบวา ปญหาท่ีเทศบาลตําบลบานสางประสบในปจจุบัน คอื ปญหาขยะจากครัวเรือน และจากชุมชนซึ่งสาเหตุหลัก ๆ

คอื ไมมสีถานท่ีท้ิงขยะ ไมมหีนวยงานใดมารับผดิชอบในการบริหารจัดการขยะไมมสีถานท่ีกําจัดขยะ และปริมาณขยะ

ท่ีมีจํานวนมากในแตละวันจากการท้ิงจากครัวเรือนของประชาชนเปนจํานวนมาก ในแตละวันประชาชนจะท้ิงขยะ

ปริมาณ 1-2 กิโลกรัมตอครัวเรือน ซึ่งเทศบาลบานสางมีท้ังหมด 9 หมูบาน จํานวนครัวเรือน 1,543 ครัวเรือน มี

ประชากรท้ังสิ้น 4,344 คน แยกเปนชาย 2,131 คน หญิง 2,213คน ซึ่งถือวามีคนจํานวนมากเมื่อแตละคนตางสราง

ขยะ และท้ิงขยะโดยไมไดมีการบริหารจัดการกับขยะเหลาน้ีจึงทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับขยะตามมาอีกมากมาย โดย

ปริมาณเฉลี่ยของการท้ิงขยะในแตละครัวเรือนตอวันตามจํานวนครัวเรือน 1,543 ครัวเรือน ท้ิงตอวันจะตองมีปริมาณ

ขยะมากถึง 1,543-3,086กิโลกรัม ซึ่งถือวาเปนจํานวนมาก ดังน้ันประชาชนในเขตเทศบาลจะตองรวมมือกันในการ

จัดการกับขยะเหลาน้ีโดยจะตองปรับปรุงพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน ลดการสรางขยะ โดยแหลงท่ีมา

ของขยะสวนใหญมาจากการท่ีประชาชนไดซื้อสนิคา และสิ่งของตาง ๆ เขามาในบานเมื่อนํามาในบานเปนจํานวนมาก

สิ่งท่ีเหลอืใชจากการซื้อก็กลายเปนขยะท่ีสรางปญหาใหแกชุมชน 

2. วิธีการจัดการขยะท่ีเกิดขึ้นใน เขตเทศบาลบานสาง ตําบลบางสาง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา วิธีการ

จัดการขยะครัวเรือนสวนใหญมีการนําขยะไปเผาทําลายเนื่องจากเปนวิธีท่ีงาย และสะดวก เนื่องมาจากทองท่ีของ

เทศบาล   มลัีกษณะเปนทองท่ีชนบทประชาชนมคีวามเคยชินกับการจัดการขยะโดยวธีิการเผาทําลายเปนสวนใหญแต

ก็ยังมอีีกสวนหน่ึง ท่ีมีการคัดแยกของท่ีสามารถขายไดออกจากขยะท่ัวไปกอนจะนําไปท้ิง หรือเผาทําลาย จึงทําใหมี

การแยกบางสวนท่ีขายไดอยาง เชน ขวดแกว เหล็ก อลูมิเนียม แมกระท่ังพลาสติกรวม ซึ่งไดแก ขวดแชมพู ครีม

อาบนํ้า ขวดนมเปร้ียว ถวยโยเกิรต ขวดนํ้ายาลางจาน หรือพลาสติกใด ๆ ท่ีมีความเหนียวพวก พลาสติกกรอบ คือ 

กะละมังแตก ฝาชีเกา ฯลฯ นําไปช่ังรวมกันพลาสติกพวกน้ีเปนแบบเดียวกันสามารถขายรวมกันไดซึ่งสอดคลองกับ

งานวจิัยของเจนภพ อานัน (2556) ไดศึกษาถงึ เร่ืองพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน เพื่อจัดทําโครงการ “ ขยะ

กินได ”กรณีศึกษาชุมชนบานกลาง หมูท่ี 9 ตําบลเชียงมวน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา ผลการศึกษา พบวา 

ประชาชนมคีวามรูความเขาใจในการจัดการขยะโดยมีสํานึกในการรักษาความสะอาดโดยชวยกันคัดแยกขยะกอนท้ิง

เพื่อเปนการลดปริมาณขยะท่ีจะเกดิขึ้นในชีวิตประจําวันมีการชวยกันเสริมสราง และพัฒนาความรูความเขาใจในการ

จัดการกับขยะในรูปแบบตาง ๆ เพื่อรักษาสภาพแวดลอม และสุขภาพอานามัยของคนในชุมชน และยังมีการนําสิ่งของ

ท่ีไมใชแลวมาดัดแปลงนําไปใชประโยชนอยางอื่น เชน ชาวบานมกีารนํายางรถยนตเกามาใสดินปลูกตนผักสวนครัวซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของจันทรจิฬา โพธ์ิขาว และคณะ (2549) ไดศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงบานไผ อําเภอบานไผ จังหวัดของแกน พบวา ประชาชนสวนใหญมพีฤติกรรมการจัดการ

ขยะมูลฝอยดาน การลดการเกดิขยะการนํากลับมาใชใหม และการคัดแยกประเภทขยะอยูในระดับพอใช และปจจัยท่ีมี

ผลตอพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยดานการลดการเกิดขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย คือ การรับรู

ขาวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและการมสีวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย วธีิการจัดเก็บขยะในครัวเรือนแต

ละครัวเรือนยังไมมกีารคัดแยกขยะเปยกออกจากขยะแหงเพื่อจะไดนําขยะเปยกนําไปเปนอาหารสัตวหรือนําไปทําเปน
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ปุยหมัก โดยสวนมากจะท้ิงรวมกันในถังขยะเดยีวกัน เมื่อมจีํานวนมากขึ้นก็นําไปทําลายดวยตนเอง โดยวิธีท่ีนิยมใชกัน

มากท่ีสุด คอื นําไปกองแลวเผา 

3. ความตองการจัดการขยะในอนาคตของประชาชนเขตเทศบาลบานสาง ตําบลบานสาง อําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา สวนแนวทางความตองการในการจัดการขยะในอนาคตของประชาชนในเทศบาลบานสาง กลุมตัวอยาง

สวนใหญมคีวามเห็นวาในอนาคตปริมาณขยะในเขตเทศบาลบานสางตองมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยกลุมตัวอยางสวนใหญ

ตองการมสีวนรวมในการจัดการขยะรวมกับเทศบาลบานสางในดานการจัดการในหลาย ๆ ดาน เชน ชวยคัดแยกขยะ

ตาง ๆ กอนท่ีจะท้ิงออกจากครัวเรือนของตนเองเพื่อลดภาระของเทศบาลในการใหความชวยเหลือประชาชนซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงธิศักดิ์ ทิพยคํา (2555) ไดศึกษา เร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะ

ตําบลบานสาง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลจากการศึกษา พบวา ปญหาของประชาชนตอการมีสวนรวมในการ

จัดการขยะตําบลบานสาง อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา คือ งบประมาณในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อให

เกิดความรวมมือ  และการเขารวมมือและการเขารวมกิจกรรมการกําจัดขยะไมตอเนื่องสงผลใหการมีสวนรวมของ

ประชาชนเกิดความไมตอเนื่องตามไปดวยและการมีสวนรวมของประชาชนกับการจัดการขยะ สวนใหญประชาชน

ผูใหญจะเห็นความสําคัญของการมสีวนรวม เด็กเยาวชนในชุมชนเขามารวมเปนสวนนอย เนื่องจากเด็กเยาวชนไมเห็น

ความสําคัญของการจัดการขยะ  และสอดคลอกับงานวิจัยของ ลักขณา  ภูสวาง (2547) ไดศึกษาการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยในเทศบาลเมืองลําพูนไดผลการวิจัยพบวา ในดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ 

หรือการดําเนินการคัดแยกขยะพบวาอยูในระดับปานกลาง ปญหาการมีสวนรวมในการปฏิบัติ พบวา ประชากรขาด

ความรู ประชาการขาดความเขาใจ และภาครัฐไมไดกําหนดระเบียบ ในการคัดแยกขยะ การมีสวนรวมในการวางแผน

ของประชาชน  ในเขตเทศบาลเมืองลําพูนอยูในระดับปานกลาง จากการศึกษายัง พบวา ครัวเรือนโดยสวนมากมี

ความตองการใหมถีังขยะมาไวบริการท่ีหนาบานของตนเองเพื่อจะไดท้ิงขยะอยางเปนท่ีและการกําจัดขยะของชุมชนมี

ความตองการใหมกีารเผาดวยเตาเผาไรมลภาวะทางอากาศรองลงมา ตองการเผากลางแจง และทําปุยหมัก ฝงกลบ

แบบถูกสุขลักษณะ และอื่น ๆ ตามลําดับ สวนบทลงโทษสําหรับผูท้ิงขยะในเขตชุมชนเทศบาลบานสาง กลุมตัวอยาง

สวนใหญมคีวามคดิเห็นวาควรมกีารออกกฎ/ขอบังคับ เพื่อลงโทษผูท่ีฝาฝนท้ิงขยะในท่ีหามท้ิงดวย 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาดังกลาว ผูศึกษาไดแยกนําเสนอขอเสนอแนะออกเปน 2 สวน คือ ขอเสนอแนะท่ัวไป และ

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

   1.1. ประชาชนควรมกีารคัดแยกขยะทุกคร้ังกอนนําไปท้ิง 

   1.2. เทศบาลควรมถีังขยะในบริเวณหนาบานของประชาชนเพื่อรองรับขยะจากครัวเรือน 

   1.3. เทศบาลควรมจีุดรับช้ือขยะประจําหมูบาน ๆ ละ 1 จุดรับซื้อ 

   1.4. เทศบาลควรมีการสนับสนุนใหมีการนําขยะมาดัดแปลงเปนของใชหรือสิ่งประดิษฐตาง ๆ ท่ีเพิ่มมูลคา

เชน นําขวดพลาสติกมาทํา ตะกรา กระเปาถอื   

   1.5. เทศบาลควรมกีารรณรงคปลูกฝงจติสํานึกในการคัดแยกขยะทุกคร้ังกอนท่ีจะนําไปท้ิง 

 2.ขอเสนอแนะในการศกึษาคร้ังตอไป   

   2.1. ควรมกีารศึกษาเร่ืองการจัดการขยะในครัวเรือน 

   2.2. ควรมีการศึกษาเร่ืองจิตสํานึกในการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะของประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลบานสาง 
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   2.3. ควรมกีารศึกษาเร่ืองการสรางรายไดจากขยะ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก ดร.รัชตะ พันธุแสง อาจารยท่ี

ปรึกษาท่ีใหคําปรึกษา และใหคําแนะนําในการแกไขตรวจทานถึงความถูกตองของงานวิจัยเลมน้ี และขอขอบพระคุณ

ผูเช่ียวชาญทุกทาน ในการพจิารณาเคร่ืองมอืท่ีใชสําหรับการคนควาดวนตนเองฉบับน้ีสําเร็จไปดวยด ีผูศึกษาขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอบุพการี ครอบครัวท่ีเปนกําลังในในการศึกษาคนควาตลอดเวลา ขอกราบ

ขอบพระคุณคณาจารย คณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิานโยบายสาธารณะ ท่ีไดประสิทธิประสาทวิชา

ความรูทางวิชาการ ใหคําแนะนํา และใหกําลังใจตลอดมาอยางดี ขอบคุณเพื่อน ๆ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑติ สาขาวชิานโยบายสาธารณะ รุน 7 ทุกทานท่ีไดรวมศึกษา และใหกําลังใจกันตลอดมา 

 ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลบานสางทุกทาน ท่ีใหความรวมมือ และชวยเหลือ 

เปนอยางดี ตลอดจนประชาชนในพื้นท่ีท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม จึงทําใหการศึกษาคนควาคร้ังน้ี

สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 คุณคา และประโยชน อันพงึมจีากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูศึกษาขอมอบแดผูมพีระคุณทุกทาน  
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การมสีวนรวมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนตําบลออย อําเภอ

ปง จังหวัดพะเยา 

People Participation in Community Garbage Management in Oil Sub - District 

, Pong District , Phayao 

อนุรักษ โปรงสุยา1

1* และ รักษศร ีเกยีรตบิุตร2 

Anulak Prongsuya1* and Raksi Kiattibutra2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน และ

ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา กลุม

ประชากร คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในตําบลออย องคการบริหารสวนตําบลออย จังหวัดพะเยา จํานวนประชากร 

7,023 คน (กรมการปกครอง, 2559) เก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางจํานวน 379 ตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชเปน

แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ สอบถามลักษณะการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชน และ

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาแบบบรรยาย (Descriptive Scale) (บุญชม  ศรีสะอาด,2553) สอบถามระดับ

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา 5 ดาน ไดแก 

การมสีวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา การมีสวนรวมในการวางแผนแกไขปญหา การมีสวนรวมใน

การดําเนินการ การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน การมีสวนรวมในการประเมินผล ภายใตสมมติฐานวากลุม

ตัวอยาง ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดของครอบครัวตอเดือน แตกตางกันจะมีสวนรวมในการ

จัดการขยะมูลฝอยแตกตางกัน คาสถติิพื้นฐานท่ีใช ไดแก คาความถี่ รอยละ การวิเคราะหการมีสวนรวมของชุมชนใช 

คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเปรียบเทียบ และทดสอบสมมติฐานใชคา t-test (Independent 

Samples) และ f-test (One Way ANOVA) 

ผลการวจิัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญงิ (รอยละ 62.30) รองลงมา เปนเพศชาย (รอยละ 37.70)

มีอายุระหวาง 41-50 ป (รอยละ 33.20) จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนตน (รอยละ 52.00)  ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม (รอยละ 53.30) และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท (รอยละ 38.80) วิธีการจัดการขยะมูล

ฝอยในชุมชน พบวา ในครัวเรือนมขียะมูลฝอยประเภท ถุงพลาสติกท่ีไมสะอาดถุงพลาสติกท่ีใชใสของรวมถุงพลาสติก

ทุกชนิด (รอยละ 48.00) มกีารรวบรวมขยะมูลฝอยจากครัวเรือน โดยการแยกขยะท่ีขายไดและไมไดกอนท้ิง (รอยละ 

74.90) มีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยการท้ิงในถังขยะท่ี อบต.จัดให (รอยละ 59.40) มีการชวยลด

ปริมาณขยะในครัวเรือน โดยไมสรางขยะ ใหเพิ่มขึ้น (รอยละ 97.40) และภาพรวมปญหาขยะมูลฝอยในตําบลออย มี

ปญหาเล็กนอย แตแกไขได (รอยละ 44.90) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตําบล

                                                 
1นสิติคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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ออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄  = 3.27) เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา การมีสวน

รวมในการรับผลประโยชนอยูในระดับมาก (  x̄  = 3.70) สวนการมสีวนรวมดานอื่น ๆ อยูในระดับปานกลาง ไดแก การ

มีสวนรวมในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (x̄  = 3.34) การมีสวนรวมในการวางแผนแกไขปญหาการ

จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (  x̄  = 3.17) การมสีวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา (x̄  = 3.14) และการ

มสีวนรวมในการประเมนิผล (  x̄  =  3.03)  
 

คําสําคัญ: การมสีวนรวม  การจัดการขยะมูลฝอย 
 

Abstract  

This Independent study aimed at studying people’s participation in the community garbage 

management. Population was 7,023 people living in Oil sub-district, Pong, Phayao (Department of Provincial 

Administration, 2016) and the sampling was 379. The research instrument were Checklist Questionnaire and 

Descriptive Scale Questionnaire. Five aspects of level of people’s participation in community garbage 

management consisting participatory involvement in finding problems and the causes,  planning for solution, 

action taking, beneficial taking and evaluation. Statistics employed in data analysis were frequency, average, 

percentage standard deviation, t-test and f-test.     

Findings showed that sampling consisted of 188 females (62.30%), 183 males (37.70 %) with mostly 

aged between 41-50 (33.20 %), primary education (52.00 %), agriculturists (53.30%), with income lower than 

5,000 baht (38.80%).With regards to the method used for garbage management in a community, it was found 

that the most of garbage found was tainted plastic bag including all types of plastic bags (48.00%). The 

community segregated wastes  with  74.90% in household garbage management by using a bin provided by 

the official agency, participation in different activities to reduce amount of garbage without increasing more 

debris (97.40 %). In opinion for problem solution, the sample around 44.90% opined that the garbage problem 

in the Oil sub-district was not serious and solvable. People’s participation in garbage management overall was 

moderate (x̄ = 3.27) whereas the participation in receiving advantages was great (  x̄ = 3.70) and the rest were 

moderate too, namely: participation in action taking (x̄ =3.34), participation in planning for solution (  x̄ = 3.17), 

participation in beneficial taking (x̄ = 3.14) and participation in assessment (  x̄ = 3.03). 
 

Keywords: People Participation, Garbage Management  

 

บทนํา 

สถานการณขยะมูลฝอย ปจจุบันถือเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญในอันดับตน ๆ ของโลก เปนปญหาสําคัญของ

หลาย ๆ ทองถิ่นเกอืบท่ัวโลก โดยเฉพาะขยะจากเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกําลังเพิ่มขึ้นอยาง รวดเร็ว มีความเปนพิษสูง

และยอยสลายยาก ทําใหกลายเปนปญหาสะสม ปญหาปริมาณขยะท่ีไมสามารถกําจัดไดจงึเปนปญหาของทุกประเทศ

ท่ัวโลก เชน เกดิแพกองขยะพลาสติกขนาดใหญในมหาสมุทรแปซฟิก ซึ่งนับเปนกองขยะใหญท่ีสุดของโลก มคีวามยาว 

จากนอกฝงรัฐแคลฟิอรเนีย ขามทางเหนอืของแปซฟิก ผานฮาไวอี เกอืบถงึญี่ปุน เปนระยะทางยาวประมาณ 500 ไมล

ทะเล (ไทยรัฐออนไลน,2555) สําหรับในประเทศอิตาลีก็ไดประสบปญหาขยะในเมืองเนเปลส และเปนปญหาสําคัญท่ี
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คณะกรรมการสิ่งแวดลอม ของสหภาพยุโรปตองออกมากดดันใหรัฐบาลอิตาลีเรงแกไขโดยเร็ว เพื่อปองกันไมให

ลุกลามกลายเปนปญหาดานสุขภาพของประชาชน (วทิยุเสยีงอเมริกา, 2551) 

จากรายงานเร่ือง “What a Waste: a Global Review of Solid Waste Management” ของธนาคารโลก พบวา 

ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นมากท่ีสุดในประเทศจีน ซึ่งมากกวาประเทศสหรัฐอเมริกา และกลายเปน

ประเทศท่ีผลติขยะมากท่ีสุดของโลกต้ังแตป 2004 นอกจากน้ี ปริมาณขยะในแถบเอเชียตะวันออก รวมถงึบางประเทศ

ในยุโรปตะวันออกและภูมภิาคตะวันออกกลางก็เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วดวย ซึ่งอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะในพื้นท่ี

เหลาน้ีสอดคลองกับการขยายตัวของเขตเมอืง และผลติภัณฑมวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพีท่ีเพิ่มขึ้น หากมองกัน

ในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะในแถบเอเชีย รายงานระบุวา เอเชียตะวันออก และแปซิฟกสรางขยะประมาณ 270 ลาน

ตันตอป สวนใหญจะเปนขยะท่ีมาจากจีน คิดเปนประมาณ 70% ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมดของภูมิภาคและชาว

เอเชียแตละคนสรางขยะเฉลี่ยประมาณ 0.95 กโิลกรัมตอวัน สวนเอเชียกลางสรางขยะปละ 93 ลานตัน เปนอยางนอย 

(Daniel Hoornweg and Perinaz Bhada-Tata, 2555) 

สําหรับประเทศไทย จากขอมูลการสํารวจขยะมูลฝอย 77 จังหวัด ป 2557 (ขอมูล ณ วันท่ี 12 มกราคม 

2558) กรมควบคุมมลพษิ ไดทําการสํารวจขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศใหมท้ังหมด โดยมีกลุมเปาหมาย คือ  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ัวประเทศจํานวน 7,782 แหง ประกอบดวย เทศบาล จํานวน 2,271 แหง องคการบริหาร

สวนตําบล จํานวน 5,510 แหง และกรุงเทพมหานคร การสํารวจ และลงพื้นท่ีภาคสนาม พบวา ปริมาณขยะมูลฝอย 

ท่ีเกิดขึ้นท่ัวประเทศ มีจํานวน 26.77 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปท่ีผานมาถึง 2 ลานตัน ขยะมูลฝอยจํานวนดังกลาว ไดรับ

การใหบริการเก็บขน และนําไปกําจัดโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 4,179 แหง (รอยละ 54) มีปริมาณขยะ

มูลฝอยท่ีถูกนําไปกําจัดแบบถูกตอง จํานวน 7.2 ลานตัน (รอยละ 27) กําจัดแบบไมถูกตอง 6.9 ลานตัน (รอยละ 26) 

ยังมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีไมไดรับการเก็บขนทําใหตกคางในพื้นท่ีอยูถึง 7.6 ลานตัน (รอยละ 28) และมีปริมาณขยะ

มูลฝอยท่ีถูกดงึนํากลับมาใชประโยชนใหม 5.1 ลานตัน (รอยละ 19) (กรมควบคุมมลพษิ, 2558) 

ขณะน้ีท้ังประเทศมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยอยูท้ังหมด 2,490 แหง เปนสถานท่ีท่ีมีการกําจัดขยะมูลฝอย

แบบถูกตองเพียง 466 แหง (รอยละ 19) และยังมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยแบบไมถูกตอง เชน การเทกองกลางแจง 

การเผาในท่ีโลง อยูถงึ 2,024 แหง (รอยละ 81) ทําใหเกิดปริมาณขยะมูลฝอยสะสมตกคางเพิ่มขึ้นสูง จากการสํารวจ

ในป 2556 พบวาปริมาณขยะมูลฝอยสะสมท้ังประเทศมีจํานวนสูงถึง 19.9 ลานตัน วิกฤตปญหาดังกลาว จึงเปนอีก

หน่ึงโจทยใหญของประเทศและของกรมควบคุมมลพษิ"  ท่ีตองเรงดําเนินการแกไข (กรมควบคุมมลพษิ, 2557 : 18) 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพะเยา รับผิดชอบโดยองคการบริการสวนทองถิ่น ไดแก เทศบาล

เมืองพะเยา เทศบาลเมืองดอกคําใต เทศบาลตําบล 30 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 39 แหง กิจกรรมการ

จัดการขยะมูลฝอย ไดแกการจัดหาถังรองรับขยะสําหรับรวบรวมขยะมูลฝอยจากชุมชน การจัดเก็บ การขนสงขยะมูล

ฝอยจากชุมชนไปยังพื้นท่ีกําจัด การจัดหาสถานท่ีกําจัดขยะ และการดําเนินการกําจัดขยะ โดยวิธีการกําจัดขยะมูล

ฝอยสวนใหญเปนการฝงกลบอยางถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาล สวนท่ีเหลือเปนการเทกอง เผากลางแจงเผาในเตาเผา 

การเผาในหลุม และการแปรรูป ซึ่งยังมปีญหามลพษิท่ีเกดิขึ้นจากกระบวนการดังกลาว (เนทิยา กรีธาชาติ, 2556) 

ปจจุบันในพื้นท่ีขององคการบริหารสวนตําบลออย (อบต.ออย) อําเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งมีประชากร 

7,023 คน มปีริมาณขยะมูลฝอยโดยประมาณถงึ 5 ตัน ตอวัน ในขณะท่ีมกีารจัดการขยะมูลฝอยดวยการจัดต้ังถังขยะ

ในชุมชนและท่ีสาธารณะ มีพนักงานขับรถและพนักงานประจํารถขยะรวม 3 คน ใชรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย  

จํานวน 1 คัน สามารถจัดเก็บขยะไดเพียงวันละ 3 ตัน โดยหมูท่ี 2, 11 และหมูท่ี 12 ไมมีท่ีท้ิงขยะ สําหรับขยะท่ีตกคาง

จะเปนขยะประเภทเศษวัสดุท่ีเหลอืใชจากบานเรือนและรานคา ขยะท่ีจัดเก็บไดจะนําไปท้ิงในบอขยะของแตละหมูบาน 
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โดยการกองไวกลางแจงและเผาในพื้นท่ีประมาณ 3 ไรเศษ ซึ่งจะประสบปญหาขยะเปยกช้ืนเนื่องจากฝนตก ทําให

ปริมาณขยะบริเวณท่ีท้ิงขยะสะสมมากขึ้น เมื่อมีการฝงกลบจึงตองใชพื้นท่ีมาก สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ

สุขอนามัยของประชาชนในชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลออย, 2555) 

การดําเนินการแกไขปญหาเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.ออย ซึ่งมีหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 12) พ.ศ.2546 มาตรา 50 (3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ .ศ.2535 และ

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2550) 

อบต.ออย ตระหนักในภาระหนาท่ี และกิจกรรมสงเสริมใหประชาชนมีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการลดการกอขยะ

มูลฝอยและกําจัดขยะมูลฝอยใหลดนอยลง หรือหมดสิ้นไปดวยวธีิการท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  แตจากสภาพการ

จัดการขยะของประชาชนในตําบลออยในปจจุบัน ยังพบวาประชาชนใชวธีิการกําจัดขยะโดยการเผา มีขยะลนถังขยะท่ี

อบต.ออยจัดไวให และม ี3 หมูบาน คอื หมูท่ี 2 บานดอนแกว หมู 11 บานหลายใหม และหมู 12 บานดอนทอง ยังไมมี

บอกําจัดขยะ ซึ่งถอืเปนปญหาระดับชุมชนท่ีตองเรงแกไข 

ดวยเหตุดังกลาวขางตนผูวิจัยเห็นวา ปญหาขยะเปนปญหาเรงดวนของ อบต.ออย หากปลอยท้ิงไวอาจ

กอใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยกับ อบต.ออย ซึ่งมีภาระหนาท่ี 

ในการดูแลเร่ืองความสะอาดในชุมชนโดยตรงนาจะเปนเงื่อนไขสําคัญท่ีเอื้อตอความสําเร็จในการจัดการขยะมูลฝอย

ของ อบต.ออย ใหมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตองคการบริหารสวนตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1 เพื่อทราบวธีิการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา   

2 เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตําบลออย อําเภอปง  

จังหวัดพะเยา 
 

กรอบแนวคิด 

จากการวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม สรุปไดวา ขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชน 

ประกอบดวย การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา การมีสวนรวมในการวางแผนแกไขปญหา  

การมีสวนรวมในการดําเนินการ การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผล 

นอกจากน้ีผลการวิจัยของฐายิกา เทพหนู (2552) พบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปญหาขยะ

มูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลนาขยาด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีความแตกตางกันตามสถานภาพสวนบุคคล 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอ จึงกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยวา การมี

สวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา ประกอบดวย การมี

สวนรวมในการคนหาปญหา และสาเหตุของปญหา การมีสวนรวมในการวางแผนแกไขปญหา การมีสวนรวมในการ

ดําเนินการ การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผล ซึ่งระดับการมีสวนรวมจะมี

ความแตกตางกันตามกลุมเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 
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       ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 
 

สมมุติฐาน 

ประชาชนของชุมชน ตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได

ของครอบครัวตอเดอืน แตกตางกันจะมสีวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกตางกัน 
 

วธิกีารศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ี ตองการทราบวิธีการจัดการขยะมูลฝอย และระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา กลุมประชากร คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในตําบล

ออย  องคการบริหารสวนตําบลออย จังหวัดพะเยา จํานวนประชากร 7,023 คน (กรมการปกครอง, 2559) กลุม

ตัวอยางท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ีใชวธีิการสุมแบบงาย โดยใชแนวคดิการกําหนดขนาดตัวอยางของ Taro Yamane (1973 : 

125) (อางถงึใน บุญชม ศรีสะอาด 2553 : 40) กําหนดความคลาดเคลื่อน 5% ไดกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 379 คน  
 

ลําดับ หมูบาน จํานวนประชากร จํานวนตัวอยางที่ ตองการศกึษา (คน) 

1 บานดอนเงนิ 840 40 

2 บานดอนแกว 697 30 

3 บานดอนไชยปาแซม 763 34 

4 บานหลาย 675 32 

5 บานตนฝาง 401 20 

6 บานหลวง 354 26 

7 บานฝายแกว 330 24 

8 บานปาแพะ 340 25 

9 บานแมทาย 671 32 

10 บานหนองขวาง 343 22 

11 บานหลายใหม 277 20 

12 บานดอนทอง 458 24 

13 บานดอนเจริญ 451 22 

14 บานดอนไชยปาแขม 473 28 

 รวม 7,023 379 

 

คุณลักษณะทัว่ไป 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได 

 

 

ระดับการมสีวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูล

ฝอยของชุมชน 

1.การมสีวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา   

2.การมสีวนรวมในการวางแผนแกไขปญหา   

3.การมสีวนรวมในการดําเนินการ   

4.การมสีวนรวมในการรับผลประโยชน   

5.การมสีวนรวมในการประเมนิผล 
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เคร่ืองมอืท่ีใชเปนแบบสอบถาม แบงเปน 4 ตอน คอื 

ตอนท่ี 1 เปนแบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ  

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 

ตอนท่ี 2 เปนแบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับขอมูลลักษณะวธีิการจัดการขยะมูลฝอย 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาแบบบรรยาย (Descriptive Scale) สอบถามระดับการ 

มีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา ใน 5 ดาน ไดแก 

การมสีวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา การมีสวนรวมในการวางแผนแกไขปญหา การมีสวนรวมใน

การดําเนินการ การมสีวนรวมในการรับผลประโยชน และการมสีวนรวมในการประเมนิผล 

ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามปลายเปดสอบถามปญหา และขอเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย 

การสรางเคร่ืองมอืท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในการวจิัยคร้ังน้ี ไดดําเนินการดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร บทความและรายงานการวจิัยเกี่ยวกับ ทฤษฎี แนวคิด หลักการท่ีเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับ

การมสีวนรวม ทฤษฎกีารมสีวนรวมของประชาชน ความรูเกี่ยวกับขยะมูลฝอย และงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

2. กําหนดกรอบแนวคดิและขอบเขตในการสรางเคร่ืองมอื 

3. นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนความาสรางเปนแบบสอบถาม 

4. นําแบบสอบถามมาทบทวนเพื่อปรับปรุงแกไข 

5. นําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบ จากน้ันนํามาวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิความ

เท่ียง (Validity) โดยคํานวณคา IOC (Index of Objective Congruence) ไดท่ี 0.5 ขึ้นไป 

6. นําแบบสอบถามท่ีไดตรวจสอบแกไขปรับปรุงแลวไปใชกับกลุมทดลองท่ีไมใชกลุมตัวอยาง (Try out) 

จํานวน 40 คน 

7. นําแบบสอบถามท่ีไดจากกลุมทดลองมาคํานวณตรวจสอบหาคาความเช่ือม่ัน(Reliability) ของ

แบบสอบถามโดยใชวธีิของ Cronbach (1970 อางถงึใน บุญชม ศรีสะอาด 2553) ไดคาความเช่ือม่ันท่ีระดับ 0.98 

8. จัดพมิพแบบสอบถามฉบับสมบูรณแลวนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางท่ีกําหนด 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหและเก็บกลับคืนมาจากกลุมตัวอยาง 379 ฉบับ 

ไดแบบสอบถามท่ีมคีวามสมบูรณ จํานวน 379 คิดเปนรอยละ 100.00 นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณท้ังหมดมาตรวจให

คะแนนนํ้าหนัก 1-5 ตามระดับการมีสวนรวม แลวนําคะแนนเฉลี่ยรายขอและรายดานเทียบกับเกณฑดังตอไปน้ี 

 (บุญชม ศรีสะอาด 2553 : 100)  

4.51 –5.00   หมายถงึ  ระดับการมีสวนรวมมากท่ีสุด 

3.51 –4.50   หมายถงึ  ระดับการมสีวนรวมมาก 

2.51 –3.50   หมายถงึ  ระดับการมสีวนรวมปานกลาง 

1.51 –2.50   หมายถงึ  ระดับการมสีวนรวมนอย 

1.00 –1.50   หมายถงึ  ระดับการมสีวนรวมนอยท่ีสุด 
 

ผูวจิัยทําการวเิคราะหขอมูลโดยการใชเคร่ืองคอมพวิเตอรในการวเิคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 

1. การวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปคําถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของ

แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) คาสถติิพื้นฐานท่ีใช ไดแก คาความถี่ รอยละ 
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2. การวิเคราะหลักษณะการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของ

แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) คาสถติิพื้นฐานท่ีใช ไดแก คาความถี่ รอยละ 

3. การวเิคราะหการมสีวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน คาสถติิท่ีใช ไดแก คาเฉลี่ย 

และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4. การทดสอบสมมติฐานการมสีวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ท่ีมีเพศตางกันใช

สถิติ t-test (Independent Samples) สวนท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได แตกตางกันใชสถิติ f-test (One 

Way ANOVA) 
 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 62.30) รองลงมา เปนเพศชาย (รอยละ 

37.70) มีอายุระหวาง 41-50 ป (รอยละ 33.20) รองลงมา 61 ปขึ้นไป (รอยละ 21.10) จบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาตอนตน (รอยละ 52.00) รองลงมา มัธยมศึกษาตอนปลาย (รอยละ 17.90) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

(รอยละ 53.30) รองลงมา ไมไดประกอบอาชีพ (รอยละ 15.00) และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท 

(รอยละ 38.80) รองลงมา ระหวาง 5,001-10,000 บาท (รอยละ 28.20) 

 1. วิธีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน พบวา ประเภทของขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณมากท่ีสุด คือ ขยะมูลฝอย

ประเภทถุงพลาสติกท่ีไมสะอาด ถุงพลาสติกท่ีใชใสของ รวมถุงพลาสติกทุกชนิด (รอยละ 48.00) รองลงมา เศษพชืผัก

ผลไมเศษอาหาร (รอยละ 32.70) การรวบรวมขยะมูลฝอยจากครัวเรือน โดยการแยกขยะท่ีขายได และไมไดกอนท้ิง 

(รอยละ 74.90) รองลงมา เก็บรวมกันไมไดแยกประเภท (รอยละ 12.70) วิธีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดย

การท้ิงในถังขยะท่ี อบต.จัดให (รอยละ 59.40) รองลงมา ใสในหลุมขยะ (รอยละ 23.00) การชวยลดปริมาณขยะใน

ครัวเรือนโดยไมสรางขยะใหเพิ่มขึ้น ประชาชนชวยลดปริมาณขยะในครัวเรือนโดยไมสรางขยะใหเพิ่มขึ้น (รอยละ 

97.40) และไมชวยลดปริมาณขยะในครัวเรือนโดยไมสรางขยะใหเพิ่มขึ้น (รอยละ 2.60) และมองภาพรวมปญหาขยะ

มูลฝอยในตําบลออย มปีญหาเล็กนอยแตแกไขได (รอยละ 44.90) รองลงมา ยังไมมปีญหา (รอยละ 32.70) 

2. การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.27) 

เมื่อจําแนกเปนรายดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  

อยูในระดับมาก (  x̄ = 3.70) สวนการมสีวนรวมดานอื่น ๆ อยูในระดับปานกลาง ไดแก การมสีวนรวมในการดําเนินการ

จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (x̄ = 3.34) การมีสวนรวมในการวางแผนแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน 

(  x̄ = 3.17) การมสีวนรวมในการคนหาปญหา และสาเหตุของปญหา (x̄ = 3.14) และการมีสวนรวมในการประเมินผล

(  x̄ = 3.03)  

 ดานการมีสวนรวมในการคนหาปญหา และสาเหตุของปญหา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมในการ

คนหาปญหาสาเหตุของปญหาขยะมูลฝอยรวมกับกรรมการชุมชน และเจาหนาท่ี อบต.ออย ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.14) 

โดยพบวา ประชาชนมีสวนรวมประชุมเพื่อพิจารณาหาสาเหตุในระดับปานกลาง (  x̄ = 3.27) รองลงมา  คือ การมีสวน

รวมเลือกแนวทางการคนหาสาเหตุ อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.03) การมีสวนรวมเลือกสาเหตุของปญหาท่ีเกี่ยวกับ

วิธีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน อยูในระดับปานกลาง (  x̄ = 2.80) การมีสวนรวมจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ

ปญหา อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.80) และการมีสวนรวมในการนําเสนอปญหา สาเหตุของขยะมูลฝอยในท่ีประชุม 

อยูในระดับปานกลาง (  x̄ = 2.70)   
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 ดานการมสีวนรวมในการวางแผนแกไขปญหา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมคีวามคิดเห็นตอการมีสวนรวม

ในการวางแผนแกไขปญหาในระดับปานกลาง (x̄ = 3.17) โดยพบคาการมีสวนรวมในขอยอยอื่น ๆ อยูใน ระดับปาน

กลางท้ังหมด ไดแก การมีสวนรวมวางแผนรณรงคกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชน (  x̄ = 3.02) รองลงมา คือ การมีสวน

รวมแบงหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการแกไขปญหา (x̄ = 2.87) การมีสวนรวมแบงหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการ

แกไขปญหา (  x̄ = 2.83) การมสีวนรวมวางแผนจัดหาสิ่งของเพื่อแกไขปญหา (x̄ = 2.65) ยกเวนการมสีวนรวมวางแผน

จัดหาเงนิทุนหรือแหลงเงนิทุนเพื่อแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชนอยูในระดับนอย (  x̄ = 2.46)    

 ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการ

ดําเนินการในระดับปานกลาง (x̄ = 3.34) โดยพบคาการมสีวนรวมในขอยอยอื่น ๆ อยูในระดับปานกลางท้ังหมด ไดแก 

การมสีวนรวมปฏบัิติตามขอตกลงของชุมชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย (  x̄ = 3.50) รองลงมา คือ การมีสวนรวม

รณรงคหรือประชาสัมพันธเกี่ยวกับวิธีการจัดการขยะมูลฝอย (x̄ = 3.09) การมีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรม การ

แกปญหา (  x̄ = 2.94) การมสีวนรวมในการกําหนดกฎ ระเบียบในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (x̄ = 2.91) และการ

มสีวนรวมกับ อบต.ออย ในการเขารับการฝกอบรมเสริมสรางความรูเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย (  x̄ = 2.61)   

 ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมใน

การรับผลประโยชนในระดับปานกลาง (x̄ = 3.70) โดยพบวา การมีสวนรวมในการทําใหชุมชนสะอาดเรียบรอย อยูใน

ระดับมาก (  x̄ = 3.78) รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการลดขยะมูลฝอยในชุมชน อยูในระดับมาก (x̄ = 3.62) การมี

รายไดจากการนําขยะบางประเภทไปขาย อยูในระดับมาก (  x̄ = 3.55) การมสีวนรวมใชประโยชนจากขยะบางประเภท 

เชน การทําปุยหมักชีวภาพ อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.18) และไดรับการสนับสนุนดานการจัดการขยะมูลฝอยจาก 

อบต.ออย มคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด (  x̄ = 2.92)   

 ดานการมสีวนรวมในการประเมนิผล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในระดับ

ปานกลาง (x̄ = 3.03) โดยพบวา การมีสวนรวมนําขอมูลจากการประเมินผลไปใชในการแกไขปญหาขยะมูลฝอย อยู

ในระดับปานกลาง (  x̄ = 2.82) รองลงมา คอื การมสีวนรวมในการแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน 

อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.71) การมีสวนรวมในการทราบผลประเมินการดําเนินการ อยูในระดับ  ปานกลาง (  x̄ = 

2.68) การมีสวนรวมในการแตงต้ังคณะกรรมการในการติดตาม และประเมินผลการจัดการขยะ  อยูในระดับนอย 

(x̄ = 2.45) และการมสีวนรวมในการประเมนิผลการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน อยูในระดับนอย เชนกัน (  x̄ = 2.43)   

 3. ปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตําบลออย พบวา ประชาชนมคีวามตองการให 

อบต.ออย เพิ่มจํานวนถังขยะในแตละหมูบาน  และมตีารางการจัดเก็บจัดและจัดเก็บขยะตรงตามเวลา  

 4. สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ตัวแปรอิสระ 
ผลการทดสอบ การมีสวนรวมในการจัดการขยะ

มูลฝอยของชุมชน เปนไปตามสมมติฐาน ไมเปนไปตามสมมติฐาน 

เพศ  - .000* 

อายุ  - .000* 

ระดับการศึกษา  - .000* 

อาชีพ  - .000* 

รายได  - .004* 
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 จะเห็นไดวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตําบลออย อําเภอปง จังหวัด

พะเยา จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได พบวา ประชาชนในตําบลออย อําเภอปง จังหวัด

พะเยา ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดแตกตางกัน มีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 

ของประชาชน ตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตําบลออย อําเภอปง 

จังหวัดพะเยา พบวา 

1. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในวัยกลางคน 

(41-50 ป) จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนตน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 

5,000 บาท จากระดับการศึกษาดังกลาวทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเปนอาชีพท่ีไม

จําเปนตองใชทักษะความรู ทําใหมรีายไดตอเดอืนคอนขางนอย  

 2. วธีิการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน พบวา ชุมชนใชวธีิแยกขยะท่ีขายได และไมไดกอนท้ิงมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 74.90 นอกจากน้ีมกีารท้ิงในถังขยะท่ีทางการจัดให คดิเปนรอยละ 59.40 มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆเพื่อลด

ปริมาณขยะโดยไมสรางขยะใหเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 97.40 สําหรับขอคิดเห็นในการแกปญหา กลุมตัวอยางเห็นวา

ปญหาขยะมูลฝอยในตําบลออย เปนปญหาเล็กนอยแตแกไขได คิดเปนรอยละ 44.90 การจัดการขยะมูลฝอย  ใน

ชุมชนตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา ดําเนินการโดยใหประชาชนเขามามสีวนรวม โดยเปดโอกาสใหสมาชิก อบต. 

ผูนํา และแกนนําชุมชน เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ มีฐานะเปนวิทยากรชุมชนในการขยายผลความรู ความเขาใจ ความ

ตระหนักเร่ืองการจัดการขยะ ประชาชนสวนใหญจึงมีความเขาใจในเร่ืองการแยกขยะ และการท้ิงขยะในถังขยะ ท่ี

ทางการจัดให แตเลอืกใชวธีิการคัดแยกขยะท่ีขายไดและไมไดกอนท้ิง เพราะสรางรายไดใหครัวเรือน ใหผลประโยชนท่ี

ชัดเจนกวาการแยกขยะแบบอื่น ๆ ซึ่งอาจจะเปนเพราะประชาชนยังขาดความรูเกี่ยวกับการแยกขยะแบบอื่นเพื่อนํา

กลับมาใชประโยชน เชน การทําปุยหมักชีวภาพ การทํานํ้าหมักชีวภาพจากขยะสด เปนตน  

3. การมสีวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมในการคนหาปญหา

และสาเหตุของปญหาในระดับปานกลาง (x̄ = 3.14) เมื่อแยกรายขอพบวา ขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมสูงท่ีสุดไดแก  

ขอท่ี 1 ประชาชนมีสวนรวมประชุมเพื่อพิจารณาหาสาเหตุของปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน (  x̄ = 3.27) ท้ังน้ีอาจ

เนื่องจากประชาชนไดรับการช้ีแจง และรับฟงปญหาขอเสนอแนะจาก อบต.อยูแลว จึงเห็นวาไดมีสวนรวมในการ

พิจารณาคนหาสาเหตุของปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน ขณะท่ีประชาชนบางกลุมยังขาดความตระหนักวาเปนปญหา

ของสวนรวมท่ีตองเรงแกไข และมองวาเปนหนาท่ีของภาครัฐท่ีตองหาวธีิแกไขตอไป 

4. การมีสวนรวมในการวางแผนแกไขปญหา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวม

ในการวางแผนแกไขปญหาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.17) ขณะท่ีขอท่ีนอยท่ีสุด คือ ขอท่ี 4 มีสวนรวม

วางแผนจัดหาเงนิทุนหรือแหลงเงนิทุนเพื่อแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน (  x̄ = 2.46) อาจมเีหตุผลเชนเดยีวกับการมี

สวนรวมในการคนหาปญหาสาเหตุ ซึ่ง อบต.ออยไดจัดใหประชาคมมีสวนรวมในการวางแผนทุกขั้นตอนอยูแลว แต

เห็นวาการจัดสรรงบประมาณในการจัดการขยะเปนอํานาจหนาท่ีโดยตรงขององคการบริหารสวนตําบลออย 

5. การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย พบวา การมีสวนรวมของประชาชนใน

การจัดการขยะมูลฝอย อยูในระดับปานกลางท้ังในภาพรวมและรายดาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการมีสวนรวมของ 

นิรันดร จงวุฒิเวศน (อางถงึในอุษณยี ศิริสุนทรไพบูลย, 2538, หนา 26) ท่ีกลาวไววา การมีสวนรวมเปนกระบวนการ
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ทางสังคมท่ีบุคคลไปเกี่ยวของกับกลุม และตองการเห็นผลสําเร็จของการทํางานน้ัน ๆ ดวย ดังน้ันการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาจงึอาจจะหมายถงึการท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา

ท่ีถูกกําหนดขึ้นซึ่งการพัฒนาดังกลาวจะมผีลกระทบตอการใชทรัพยากรกอใหเกดิผูไดรับประโยชนและผูเสียประโยชน

เขารวมในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงของการพัฒนาหรือทุกขั้นตอน เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงเปนไปตามวัตถุประสงคและ

เพื่อเกดิประโยชนตอคุณภาพชีวติในทุกๆดานของประชาชน อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยระบุวา ระดับการมีสวนรวมใน

การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตําบลออยทุกดานอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ

ยังขาดการสงเสริมใหชุมชนมจีติสํานึกตอปญหา และประโยชนรวมกันซึ่งเปนสิ่งท่ีจะตองรณรงคตอไปเพื่อใหประชาชน

ในชุมชนเกดิจากการพึ่งพาตนเอง 

6. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน อยูในระดับปานกลาง(x̄ = 3.70) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาการมี

สวนรวมในการทําใหชุมชนสะอาดเรียบรอย อยูในระดับมาก (  x̄ = 3.78) และรองลงมา การมีสวนรวมในการลดขยะ

มูลฝอยในชุมชนอยูในระดับมาก (x̄ = 3.62) การมีรายไดจากการนําขยะมูลฝอยบางประเภทไปขายอยูในระดับมาก

เชนกัน (  x̄ = 3.55) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุณียรัตน ย่ังยืน และคณะ (2556: 95) ซึ่งไดศึกษาเร่ืองการ

วิจัยแบบมีสวนรวมในการจัดการธนาคารขยะของชุมชนบานหัวหนอง ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม พบวา ประชาชนมสีวนรวมในผลประโยชนมากท่ีสุด ในประเด็นทําใหสามารถคัดแยกขยะไดถูกตองมาก

ขึ้น รองลงมา คือ  มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการขายขยะใหกับธนาคารขยะ ปริมาณขยะในครัวเรือนลดลงมีจํานวน

ครัวเรือนนําขยะไปใหกองทุนหมุนเวียนขยะกลับมาใชประโยชนใหมเพิ่มขึ้น ครัวเรือนมีรายไดจากการขายขยะท่ีคัด

แยกประเภทโลหะแกวและพลาสติกเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จะเห็นไดวาการมีสวนรวมใน

ผลประโยชนจะทําใหประชาชนไดมสีวนรวมในการแจกจายผลประโยชนจากกิจกรรมของชุมชนอยางเสมอภาคกัน ท้ัง

ประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน ทําใหประชาชนเห็นประโยชนและความสําคัญสงผลใหเกิดการดําเนินงาน

อยางตอเนื่องในชุมชนตําบลออย อาจมีการพัฒนาโดยใหชุมชนเปนผูดําเนินการจัดการมูลฝอยดวยตนเอง เร่ิมจาก

การใหความรูแกประชาชนใหสามารถคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน วิธีการจัดเก็บท่ีถูกตอง การรวบรวม การจําหนาย

มูลฝอย การบริหารรายไดจากการจําหนายมูลฝอยนอกจากเปนการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมโดยคนในชุมชนเองแลว 

กําไรซึ่งเปนผลพลอยไดยังสามารถนําไปใชในกจิกรรมตาง ๆ ของชุมชน 

7. การมสีวนรวมในการประเมินผล อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.03) แตเมื่อพิจารณารายขอ พบวา การมี

สวนรวมในการแตงต้ังคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และการมีสวน

รวมในการประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน อยูในระดับนอย (  x̄ = 2.45 และ = 2.43 ตามลําดับ) ซึ่งกลุม

ตัวอยางเห็นวา ยังขาดการมีสวนรวมในการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยใน

ชุมชน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ดวงใจ ปนตามูล (2555: 100) ท่ีไดศึกษาเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยแบบมี

สวนรวมของประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลบานโสก อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ พบวา การมีสวนรวม

ในการประเมนิผลอยูในระดับนอย โดยเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลบานโสก ควรมีการรายงานผลการดําเนินการ

จัดการขยะมูลฝอยแกชุมชน มีการวางแผนและกําหนดระยะเวลาติดตามประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ มีการปรับปรุง

และพัฒนาการดําเนินงานใหสามารถลดปริมาณขยะ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและแกไขปญหาในการ

จัดการขยะมูลฝอย มีการแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อใหการ

ดําเนินงานตาง ๆ เปนไปไดดวยดีเมื่อดําเนินการแลวตองมีการติดตามประเมินผลน้ัน ๆ เพื่อนําไปเปนขอเสนอแนะ 

ในการดําเนินงานตอไป สําหรับ อบต.ออย อาจจะยังขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบ ซึ่งการท่ี
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ประชาชนไดมีสวนรวมในการประเมินผลน้ัน เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดใหขอมูลยอนกลับวามีความพึงพอใจ

กับการดําเนินงาน และทําใหทราบวาผลการดําเนินงานเปนไปตามท่ีคาดหวังไวหรือไม จะนําไปสูการไดมีสวนรวมใน

การปรับปรุงการดําเนินงานตอไป 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. ควรมีการรณรงคอยางตอเนื่องในเร่ืองการคัดแยกมูลฝอยและการท้ิงมูลฝอย พรอมท้ังสนับสนุนดาน

อุปกรณในการจัดการมูลฝอยใหแกชุมชนอยางพอเพยีงตอความตองการ และความเหมาะสมของแตละชุมชน 

2. ควรสนับสนุนใหเกิดความรวมมือในชุมชน มีการทํางานแบบมีสวนรวม ใหชุมชนวิเคราะหประเด็นปญหา 

ใหแกนนําไดเรียนรูจากผูนําชุมชน และเจาหนาท่ี ซึ่งเปนปจจัยในการนําไปสูความสําเร็จของการจัดการมูลฝอยของ

ชุมชน 

3. ควรมีการจัดเก็บขยะอยางสมํ่าเสมอเพื่อสรางความม่ันใจใหแกประชาชนในชุมชน มีการกําหนดจุดท้ิง 

มูลฝอยของแตละชุมชน 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรทําการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ในตําบลอื่น ๆ เพื่อ

เปรียบเทียบการมสีวนรวมท่ีคลายคลงึกัน และแตกตางอันจะนําไปสูการแกไขปญหา และขอบกพรองท่ีเกดิขึ้น 

2. ควรมีการเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 

ในตําบลอื่น ๆ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาความรวมมอืในการดําเนินงานของหนวยงานใหมากขึ้น 
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บทคัดยอ 

 การวจิัยเชิงคุณภาพน้ี มวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค ท่ีสงผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ และเพื่อเสนอแนะแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ

ของเทศบาลเมอืงพะเยา อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา มผีูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูบริหารของเทศบาลเมืองพะเยา 

จํานวน 4 คน สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงพะเยา จํานวน 6 คน รวม 10 คน โดยการสัมภาษณเชิงลึก และการสัมภาษณ

กลุมไดแก ประธานผูสูงอายุ จํานวน 14 คน พนักงานผูปฏิบัติหนาท่ีในกองสวัสดิการ จํานวน 5 คน วิเคราะหขอมูล

โดยใชการวเิคราะหเนื้อหา ผลการวเิคราะห พบวา 1) ดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล ยังขาดงบประมาณการดูแล

ผูสูงอายุ  และบุคลากรเฉพาะดานท่ีใหคําแนะนํา คําปรึกษา 2) ดานรายได พบวา งบประมาณมจีํานวนจํากัดและการ

สนับสนุนไมตอเนื่อง 3) ดานท่ีพักอาศัย พบวา เจาหนาท่ีตรวจเยี่ยมใชระยะเวลาหางกันมาก และขาดงบประมาณ

สนับสนุนสรางบานใหกับผูสูงอายุท่ีไรท่ีอยูอาศัย 4) ดานนันทนาการ พบวา ขาดงบประมาณจัดกิจกรรม และไม

ตอเนื่อง 5) ดานความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง พบวา บุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอ 6) 

ดานการสรางบริการสังคมและเครือขายการเกื้อหนุน พบวา กิจกรรมผูสูงอายุไมมีหนวยงานอื่น ๆ เขารวม และ

ผูสูงอายุเขารวมมจีํานวนนอย 

 งานวิจัยน้ี มีแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุของเทศบาลเมืองพะเยา

อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา ดังน้ี (1) จัดทําโครงการ ต้ังไวในเทศบัญญัติแตละป (2) มีการประสานความรวมมือ

หนวยงานตาง ๆ เพื่อรวมวางแผน (3) มกีารลงพื้นท่ี ติดตาม และรายงานผลอยางตอเนื่อง (4) จัดต้ังศูนยดูแลผูสูงอายุ

และมเีจาหนาท่ีใหคําปรึกษา (5) จัดใหมหีนวยบริการดูแลผูสูงอายุเชิงรุกในแตละชุมชน 
 

คําสําคัญ: แนวทาง  การเสริมสรางประสทิธิภาพ  การดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ  
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Abstract  

This qualitative  study aimed to investigate problems and obstacles affecting the enhancement on the 

efficiency of the elderly care in Muang District Municipality,Phayao and to seek for the quidelines to enhance the 

efficiency of the elderly care. Data was collected from key informants consisted of 4 administrators and 6 

members of the Municipal Council by an in-depth interview and followed by a focus group from 14 leaders of 

the elderly from 14 communities and 5 officials from Division of social Welfare. The data was done by vsing 

content analysis.  

The findings of problems and obstrucles were as follows : 1) health and health care; lack of budget to 

run the elderly care activities and expert to give the advice regarding the elderly’s health. 2) revenue; the 

limitation and the discontinuity of budget to support the elderly’s career. 3) residence; the long duration of the 

official’s visit and the lack of budget to construct the elderly’s residence for those who were homeless. 4) 

recreation; the deficiency and the discontinuity of budget to support a wide rariety of activities. 5) social security, 

family, caretaker and protection; the insufficiency of health personnel to take care of the elderly in each activity 

run by the municipality and 6) social service and supporting network; lack of cooperation from other agencies, 

public relations and a few number of the elderly taking part in the activity. The guidelines enhancing the 

efficiency of the elderly care were as follows : 1) There should be a project regarding the elderly health care 

containing in an annual municipal law or plan continuously and comprehensively 2) There should be a 

collaboration from the regional official agencies and the private sectors to contribute to the complete plan fo the 

elderly care 3) There should be a consistant follow up and report 4) There should be a center in each community 

and 5) A service unit for elderly care in each community. 

 

Keywords: Guidelines, Efficiency Enhancement, Elderly Care Operation  
 

บทนํา 

 การเปนผูสูงอายุเปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งไมใชโรคแตเปนไปตามวัยขึ้นอยูกับกรรมพันธุ

สิ่งแวดลอมจากจํานวน และสัดสวนประชากรสูงอายุโลกไดมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง องคการอนามัยโลก (World 

Health Organization : WHO) ไดตระหนักถึงความสําคัญของผูสูงอายุ จากการประชุมสมัชชาวาดวยผูสูงอายุโลก ท่ี

กรุงเวยีนนาประเทศออสเตรเลีย ในพุทธศักราช 2525 ไดใหความหมายของผูสูงอายุ หมายถึง ผูท่ีมีอายุต้ังแต 60 ป

ขึ้นไป ประชากรโลกท้ังหมดเกือบ 6,000 ลานคน หรือรอยละ 10 จะมีผูสูงอายุประมาณ 2 พันลานคน (เอนก นาม

วงษ, 2556 หนา 1) 

 กลุมประชากรผูสูงอายุในประเทศไทย มแีนวโนมใหญโตขึ้นดวยเหตุในดานดหีลายประการ (สํานักงานสถิติ

แหงชาติ, 2557 หนา 4) ไดจัดทําการสํารวจประชากรสูงอายุมาแลว ผลจากการสํารวจ พบวา ประเทศไทยมีจํานวน

และสัดสวนของผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว พุทธศักราช 2537 มีผูสูงอายุคิดเปน รอยละ 6.8 ของประชากรท้ัง
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ประเทศ  ปพุทธศักราช 2545 และปพุทธศักราช 2550 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 9.4 และ 10.7 ตามลําดับ และในป

พุทธศักราช 2554 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 12.2 การเปนสังคมสูงวัย คือ การท่ีมีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น (ประชากร

อายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรท้ังหมด) 

 เทศบาลเมอืงพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีตระหนัก และให

ความสําคัญกับการจัดสวัสดกิารผูสูงอายุใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด ภายใตกรอบระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

เพื่อใหคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการและการใหบริการดานตาง ๆ แกผูสูงอายุ จัดทํากิจกรรมสงเสริม

สนับสนุนจัดบริการดูแลผูสูงอายุรวมกับความตองการของประชาชนท่ีไดยื่นขอความชวยเหลือ ขณะเดียวกันปญหา 

จํานวนผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น จากการสํารวจขอมูลประชากร พุทธศักราช 2558 มปีระชากรท้ังสิ้น 17,338 คน ประชากร

สูงอายุจํานวน 4,100 คน คดิเปนรอยละ 23.65 เพิ่มขึ้นจากปพุทธศักราช 2548 จํานวนผูสูงอายุ 2,909 คน  คิดเปน

รอยละ 16.78 (สถิติประชากรขอมูลทองถิ่นเทศบาลเมืองพะเยา 2548 – 2558) ไดจัดทําโครงการจายเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอายุใหการดํารงชีวิตอยูอยางมีคา มีโอกาสไดแสดงออกในกิจกรรมตาง ๆ แตการดําเนินงานดังกลาวยังไม

ครอบคลุมเทาท่ีควร จากการสัมภาษณผูเกี่ยวของในเบ้ืองตน ปญหาผูสูงอายุในพื้นท่ีมีความยากจน รายงานสรุปผล

จากโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ไมวาจะเปนดานสุขภาพ และการรักษาพยาบาล ดานรายได ดานท่ีพักอาศัย ดาน

นันทนาการ ดานความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง และดานการสรางบริการและเครือขาย

การเกื้อหนุน เปนตน  ผูวจิัยจงึมคีวามสนใจศึกษาแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ

ของเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อศึกษา ปญหา อุปสรรค ท่ีสงผลตอการเสริมสราง

ประสทิธิภาพในการดําเนินงานและเสนอแนะแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุของ

เทศบาลเมอืงพะเยา อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษา ปญหา อุปสรรค ท่ีสงผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุของ

เทศบาลเมอืงพะเยา อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

 2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุของเทศบาลเมือง

พะเยา  อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

กรอบแนวคิด 

 งานวจิัยเร่ือง “แนวทางการเสริมสรางประสทิธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุของเทศบาลเมืองพะเยา 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา” ผูวิจัยไดนําเอาแนวคิดการดําเนินงานตามมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีกําหนดการดําเนินงานตามมาตรฐานตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และขั้นพัฒนามาใชในการวิจัย 

และผูวจิัยไดกําหนดกรอบแนวคดิในการวจิัย ดังน้ี 
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ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิทีใ่ชในการวจัิย 
 

วธิกีารศึกษา 

 การวิจัยคร้ังน้ีไดวิจัย “แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุของเทศบาล

เมอืงพะเยา อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา” ผูวจิัยไดกําหนดกลุมผูท่ีใหขอมูลสําคัญ โดยใชคุณสมบัติของความเปน

บุคคลท่ีเกี่ยวของในสวนของผูกําหนดนโยบาย ผูตรวจสอบนโยบาย ผูนํานโยบายไปสูการปฏบัิติ และประธานผูสูงอายุ

แตละชุมชนในฐานะผูมสีวนรวมในกระบวนการ และผูไดรับผลจากการดําเนินนโยบายเปนเกณฑในการเลอืกประชากร

และกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อใหไดมาซึ่ง

ขอมูลสําคัญในการตอบโจทยการวิจัย มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 29 คน จําแนกออกเปน 4 กลุม (1) กลุมผูบริหารของ

เทศบาล เมืองพะเยา ไดแก นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพะเยา ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา ผูอํานวยการกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ผูอํานวยการกองสวัสดิการโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) จํานวน 4 คน 

(2) กลุมประธานผูสูงอายุในแตละชุมชนจํานวน 14 คน โดยการสัมภาษณกลุม (Focus Groups Interviews) (3) กลุม

พนักงานผูปฏิบัติหนาท่ีในกองสวัสดิการ จํานวน 5 คน โดยการสัมภาษณกลุม (Focus Groups Interviews) (4) กลุม

สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงพะเยา ตําบลเวยีง และตําบลแมตํ๋า ตําบลละ 3 คน รวมจํานวน 6 คน โดยการสัมภาษณเชิง

ลกึ (In Depth Interview) 

 เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณ โดยใชแบบสัมภาษณเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี (1) แบบ

สัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) เพื่อใชเปนแนวทางในการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก กลุมผูบริหารของ

 

ป ญ ห า  อุ ป ส ร ร ค  ที่ ส ง ผ ล ต อ ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุของ

เทศบาลเมืองพะเยา  อําเภอเมืองพะเยา   

จังหวัดพะเยา 

  

 1) ดานสุขภาพละการรักษาพยาบาล 

 2) ดานรายได 

 3) ดานท่ีพักอาศัย 

 4) ดานนันทนาการ 

 5) ดานความม่ันคงทางสังคม  ครอบครัว ผูดูแล 

และการคุมครอง 

 6) ดานการสรางบริการสังคมและเครือขาย                   

การเกื้อหนุน 

 

แ น ว ท า ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร

ดํ า เ นิ น ง าน ดูแ ลผู สู ง อา ยุ                    
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เทศบาล เมืองพะเยา และกลุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา (2) แบบสัมภาษณกลุม (Focus Groups Interviews) 

เพื่อใชเปนแนวทางในการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญในกลุมพนักงานผูปฏิบัติหนาท่ีดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ และ

กลุมประธานผูสูงอายุแตละชุมชน ผูมสีวนรวมในกระบวนการและผูไดรับผลจากการดําเนินนโยบาย   

 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) และแบบสัมภาษณกลุม (Focus 

Groups Interviews) ซึ่งผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน โดยใชคุณวุฒิดาน

การศึกษา ประสบการณ และความเช่ียวชาญเปนเกณฑในการคัดเลอืกผูทรงคุณวุฒิ  

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวจิัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล 2 แหลง ไดแก (1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูล

ท่ีผูวิจัยไดจัดเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ ดังน้ี (1.1) จัดเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In Depth 

Interview) จากกลุมผูบริหาร ซึ่งเปนผูกําหนดนโยบาย ควบคุม กํากับการดําเนินงานดูแลผู สูงอายุ ไดแก

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพะเยา ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ผูอํานวยการกองสวัสดกิาร  และกลุมผูตรวจสอบนโยบาย ไดแก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา (1.2) จัดเก็บขอมูล

โดยใชแบบสัมภาษณกลุม (Focus Groups Interviews) ผูใหขอมูลสําคัญ คือ กลุมผูไดรับผลจากการดําเนินนโยบาย

ไดแก กลุมประธานผูสูงอายุในแตละชุมชน และกลุมผูนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ไดแก กลุมพนักงานผูปฏิบัติหนาท่ี

กองสวัสดกิาร  (2) ขอมูลทุตยิภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมเอกสาร การทบทวนแนวคิด

ทฤษฎี เอกสาร  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ไดแก สิ่งพิมพ ขอมูลท่ีเผยแพรทางอินเตอรเน็ต ไดกําหนดวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูล ดังน้ี  (2.1) การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ไดแก

หนังสอื สิ่งพมิพ ขอมูลท่ีเผยแพรทางอินเตอรเน็ต (2.2) การสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) เปนการสัมภาษณ

ตัวตอตัว แบบเผชิญหนา  ผูสัมภาษณจะเร่ิมตนจากการแนะนําตัวเอง วัตถุประสงคของการมาสัมภาษณ และสราง

ความเปนกันเองกับผูถูกสัมภาษณมากท่ีสุด ผูสัมภาษณจะจดบันทึกคําตอบท้ังหมดลงในแบบสัมภาษณ จากน้ันเปน

การสัมภาษณแบบคําถามปลายเปด โดยนําเขาสูประเด็นการวิจัย และปลอยใหผูถูกสัมภาษณมีอิสระในการตอบให

มากท่ีสุด (2.3) การสัมภาษณกลุม (Focus Groups Interviews) เปนการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ สัมภาษณพรอมกัน

ในเวลาเดยีวกัน เปนกลุมทุกคนตอบคําถามเดยีวกัน เพื่อตองการเปดโอกาสผูใหขอมูลสําคัญไดแสดงความคดิเห็น  

การวเิคราะหขอมูล   

 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ซึ่งเก็บขอมูลเชิงคุณภาพท่ีเนนการใชอัตวิสัย

(Subjectivity) ผูวิจัยไดตรวจสอบขอมูลและสิ่งท่ีคนพบแบบสามเสา (Triangulation) เพื่อเปนแนวทางยืนยันความ

เท่ียงตรง (Validity)  และความเช่ือถือได (Reliability) ของขอมูลและสิ่งท่ีคนพบ ไดแก 1) การตรวจสอบสามเสาดาน

ขอมูล เปนการตรวจสอบขอมูลท่ีไดจากแหลงตาง ๆ วามคีวามเหมอืนหรือสอดคลองกันหรือไม 2) การตรวจสอบสาม

เสาดานแนวคดิ (Conceptual Triangulation) เปนการใชมุมมองของแนวคิดตาง ๆ มาพิจารณาขอมูลชุดเดียวกัน 3) การ

ตรวจสอบสามเสาดานสหวทิยาการ (Interdisciplinary Triangu-lation) เปนการใชสหวทิยาการมารวมอธิบายขอคนพบ

ตาง ๆ 

 การสังเคราะหงานวิจัยน้ีเปนการสังเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Synthesis) โดยนําผลงานวิจัยอื่นมา

บูรณาการหาขอสรุปรวมกันในเร่ืองท่ีวิจัย มีขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมในเร่ืองตาง ๆ ไดแก 1) การสังเคราะห

แนวคดิ และทฤษฎ ีและ 2) การสังเคราะหขอคนพบจากผลงานวจิัย  
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 การนําขอมูลท่ีไดจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมาทําการวิเคราะห ภายใตวิธีการท่ีสําคัญ ดังน้ี 

1) การจําแนกและจัดระบบขอมูล (Typology and Taxonomy) เปนการนําขอมูลท่ีไดมาจําแนกและจัดหมวดหมูใหเปน

ระบบ เชน ขอมูลหมวดงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ขอมูลหมวดการสัมภาษณ เปนตน 2) การวิเคราะหสรุปอุปนัย (Analytic 

Induction) เปนการนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ มาวิเคราะหเพื่อหาบทสรุป 3) การวิเคราะหขอมูลในเชิงเนื้อหา 

(Content Analysis) เปนการนําขอมูลท่ีไดมาวเิคราะหถงึเนื้อหาสาระในประเด็นหรือเร่ืองน้ัน ๆ 
 

ผลการศึกษา 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยเร่ือง “แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแล

ผูสูงอายุของเทศบาลเมอืงพะเยา อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา” แบงออกเปน 2 ตอน คอื 

 ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห ปญหา อุปสรรค ท่ีสงผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแล

ผูสูงอายุของเทศบาลเมอืงพะเยา อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเสนอแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุของ

เทศบาลเมอืงพะเยา อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

 1. ผลการวเิคราะห ปญหา อุปสรรค ท่ีสงผลตอการเสริมสรางประสทิธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ

ของเทศบาลเมอืงพะเยา อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา ในหัวขอน้ีมปีระเด็นยอย ประกอบดวย 

 1.1  ปญหา อุปสรรค ท่ีสงผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุของ

เทศบาลเมอืงพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผูท่ีใหขอมูลสําคัญ มีจํานวนท้ังสิ้น 29 คน จากการสัมภาษณ

ประเด็นปญหา อุปสรรค ท่ีสงผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ ปฏิบัติตามมาตรฐาน

ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาท้ัง 6 ดาน (1.1.1) ดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล พบวา ยังขาดงบประมาณใน

การจัดกจิกรรม และบุคลากรเฉพาะดานใหคําแนะนํา คําปรึกษา (1.1.2) ดานรายได พบวา งบประมาณมจีํานวนจํากัด

และไมตอเนื่อง (1.1.3) ดานท่ีพักอาศัย พบวา เจาหนาท่ีไปตรวจเย่ียมใชระยะเวลาหางกันมาก และยังขาดงบประมาณ

สรางบานใหผูสูงอายุท่ีไรท่ีอยูอาศัย (1.1.4) ดานนันทนาการ พบวา ยังขาดงบประมาณในการสนับสนุนจัดกจิกรรมตาง 

ๆ และไมตอเนื่อง (1.1.5) ดานความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง พบวา บุคลากรมีจํานวนไม

เพยีงพอในแตละกจิกรรม (1.1.6) ดานการสรางบริการสังคมและเครือขายการเกื้อหนุน พบวา กิจกรรมผูสูงอายุไมมี

หนวยงานอื่นๆ เขารวม และผูสูงอายุเขารวมมจีํานวนนอย   

 2. ผลการวิเคราะหเสนอแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุของเทศบาล

เมอืงพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา การสัมภาษณผูท่ีใหขอมูลสําคัญ จํานวนท้ังสิ้น 29 คน มีแนวทางการ

เสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ เพื่อนําไปสูแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน 

และขัน้พัฒนาใหเกดิประสทิธิภาพสูงสุด พบวา (1) จัดทําโครงการต้ังไวในเทศบัญญัติแตละปเพื่อดูแลผูสูงอายุใหท่ัวถงึ

และตอเนื่อง (2) มีการประสานความรวมมือหนวยงานภาคตาง ๆ เพื่อรวมวางแผนการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ (3) 

จัดใหมกีารลงพื้นท่ี ติดตาม และรายงานผลอยางตอเนื่อง (4) จัดต้ังศูนยดูแลผูสูงอายุในแตละชุมชน และมีเจาหนาท่ี

ประจําศูนย (5) จัดใหมหีนวยบริการดูแลผูสูงอายุเชิงรุก 

นอกเหนอืจากแนวทางขางตนท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลกึ และการสัมภาษณกลุม ผูวิจัยมีแนวทางเพิ่มเติม 

คอื จากการท่ีผูวจิัยไดลงพื้นท่ีวจิัย พบวา หนวยงานเทศบาลเมอืงพะเยา จัดกิจกรรม/โครงการ/สนับสนุนและสงเสริม

งานดูแลผูสูงอายุดานตาง ๆ ในแตละกจิกรรมดําเนินไปในลักษณะแยกสวน หากแตความเปนจริงยังมีปญหาเชิงระบบ

อื่น ๆ เกี่ยวกับผูสูงอายุท่ีกําลังรอคอยการแกไขอยางจริงจัง ควรใหมีการบูรณาการอยางเปนระบบ โดยบูรณาการท้ัง
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สุขภาพกาย จิต และ สังคมไปพรอมๆ กัน โดยใชชุมชนเปนฐาน เนื่องจากชุมชนเปนผูใกลชิดผูสูงอายุมากท่ีสุด และ

สามารถดําเนินการไดอยางมปีระสทิธิภาพ 
 

สรุปผลการศึกษา 

 ผูวจัิยนําเสนอสรุปผลเปน 2 สวนตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว ดังนี้   

 1. สรุปผลการวเิคราะห ปญหา อุปสรรค ที่สงผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

ดูแลผูสูงอายุของเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบวา  

 ดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล, ดานรายได, ดานท่ีพักอาศัย และดานนันทนาการ ยังขาดงบประมาณ

ดูแลผูสูงอายุ สวนดานท่ีพักอาศัย ยังพบวา เจาหนาท่ีตรวจเย่ียมบานผูสูงอายุใชระยะเวลาหางกันมาก ดานความ

ม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผูดูแลและการคุมครอง พบวา บุคลากรและเจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ีบริการดูแลผูสูงอายุ มี

จํานวนไมเพียงพอในแตละกิจกรรมท่ีเทศบาลจัดใหมีขึ้น และดานการสรางบริการสังคม และเครือขายการเกื้อหนุน 

พบวา กจิกรรมผูสูงอายุไมมหีนวยงานอื่น ๆ เขารวม และผูสูงอายุเขารวมมจีํานวนนอย จากการสัมภาษณนายสะอาด 

(นามสมมติ) กลาววา ผูสูงอายุสวนมากยากจน จะไมคอยใหความรวมมือในการทํากิจกรรมของผูสูงอายุเมื่อไมมี

คาตอบแทน  จํานวนเงินเพียงเล็กนอยเมื่อไดรับจะดีใจและเขารวมกิจกรรมอยางมีความสุข สามารถนําเงินท่ีไดรับ

จับจายซื้อของกลับบาน ดานนางแกวดี (นามสมมติ) กลาววาอยากเขารวมกิจกรรมแตกิจกรรมจัดชุมชนอื่นตองมี

คาใชจาย และกลัวประสบอุบัติเหตุระหวางเดนิทางไปรวมกจิกรรม 

 2. สรุปผลการวิเคราะหเสนอแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ

ของเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยจัดทําโครงการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุต้ังไวใน

เทศบัญญัติแตละปเพื่อดูแลผูสูงอายุใหท่ัวถึงและตอเนื่อง มีการประสานความรวมมือหนวยงานตาง ๆ เพื่อรวมวาง

แผนการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ จัดมีการลงพื้นท่ี ติดตาม และรายงานผลอยางตอเนื่อง จัดต้ังศูนยดูแลผูสูงอายุใน

แตละชุมชนมเีจาหนาท่ีประจําศูนย และจัดใหมหีนวยบริการดูแลผูสูงอายุเชิงรุกในแตละชุมชน นอกเหนือจากแนวทาง

ขางตนท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลกึ และการสัมภาษณกลุม ผูวจิัยมแีนวทางเพิ่มเติม คอื ใหมกีารบูรณาการอยางเปน

ระบบ ดานตาง ๆ ในแตละกจิกรรม โดยบูรณาการท้ังสุขภาพกาย จิต และสังคมไปพรอม ๆ กัน โดยใชชุมชนเปนฐาน 

เนื่องจากชุมชนเปนผูใกลชิดผูสูงอายุมากท่ีสุด และสามารถดําเนินการไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

 การอภปิรายผลกับแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยที่เก่ียวของ ดังนี ้

 ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลกับแนวคิดในบทท่ี 2 ซึ่งไดแก แนวคิดการบริหารงานและประสิทธิภาพในการ

ปฎบัิติงานขององคกร และแนวคดิประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ ดังน้ี (1) ประเด็นการบริหารงาน และ

ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานขององคกร เปนประเด็นท่ีผูวิจัย กลาวถึง และมีความเห็นวาเปนประเด็นหัวใจสําคัญ

เนื่องดวยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคกรจะประสบความสําเร็จ จําเปนตองอาศัยองคประกอบหลาย

ประการ เชน การจัดการองคการ แผนปฏบัิติการ การต้ังงบประมาณ การมสีวนรวม (2) ประเด็นประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ ซึ่งเปนอีกประเด็นหน่ึงท่ีผูวิจัย เห็นวา เปนประเด็นหัวใจสําคัญอีกเชนกัน เนื่องดวยการ

ดําเนินงานดูแลผูสูงอายุเปนการใหความชวยเหลือผูสูงอายุท่ีตองการพึ่งพา เปนผูสูงอายุท่ีเปนมนุษยท่ีมีชีวิตมีการ

เปลี่ยนแปลงไมคงท่ีตลอดเวลา ตองการดูแล การชวยเหลือ การประคับประคอง การสนับสนุน จึงมุงหวังใหเกิดการ

ดูแลผูสูงอายุใหเห็นถงึทิศทางการดูแลผูสูงอายุอยางเปนระบบ เชน การสรางเครือขาย การดําเนินงานภาครัฐ ในบาน 

และชุมชน เปนตน 
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 เมื่อนํามาอภิปรายกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในบทท่ี 2 พบประเด็นตาง ๆ ท่ีนาสนใจ ธมนวรรณ ชุมเย็น 

(2557) ไดศึกษา แนวทางการดําเนินงานจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ มผีลการวจิัยจํานวนหน่ึงท่ีผูวิจัยเห็นวาเกี่ยวของ และ

สอดคลองกับงานวจิัยของผูวจิัย ไดแก ควรเพิ่มบุคคลากรท่ีปฏบัิติงานเกี่ยวกับการดําเนินงานใหเพียงพอ และสงเสริม

ใหบุคลากรมคีวามรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยน้ีสอดคลองเพราะการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ ตองมี

จํานวนบุคลากรมาก และมีความรูความสามารถเฉพาะดานในการใหคําแนะนํา คําปรึกษา เกี่ยวกับเร่ืองสุขภาพของ

ผูสูงอายุ วิชา เรืองศิลป (2552) ไดศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิผลการดําเนินงานดานเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของผูวิจัย คือ ปญหา และอุปสรรคท่ีพบมาก ดานการเงิน / งบประมาณ อภิชัย 

บวรปราโมทย (2553) ไดศึกษาการจัดบริการสวัสดิการเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ มีผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ

ผูวิจัย คือ ผูสูงอายุยากจนไมมีรายได พักอาศัยอยูกับบุตรหลาน ไมมีการสํารวจขอมูลความเปนอยูของผูสูงอายุ 

งบประมาณกับสัดสวนของผูสูงอายุไมสมดุลกัน ขาดการมีสวนรวมของผูสูงอายุและประชาชนในการรวมดําเนินงาน

กจิกรรม การจัดสวัสดกิาร และขาดการประชาสัมพันธ 

 กลาวโดยสรุป แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ ฐานความคิดเบ้ืองตน

สอดคลองกับผลการวจิัยท่ีกลาวมาในระดับหน่ึง โดยมนัียวา การดําเนินงานดูแลผูสูงอายุใหมกีารบูรณาการอยางเปน

ระบบ ใชบูรณาการการทํางานของทุกภาคสวนในพื้นท่ีในลักษณะ “พื้นท่ี – พันธกิจ – การมีสวนรวม” โดยบูรณาการ

ท้ังสุขภาพกาย จติ และสังคมไปพรอม ๆ กัน การสรางเครือขาย การบริหารจัดการองคกรภาครัฐ ในบาน และชุมชน

ใชชุมชนเปนฐานเนื่องจากชุมชนเปนผูใกลชิดผูสูงอายุมากท่ีสุด การสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารท่ีจําเปนเพื่อ

เสริมสรางประสทิธิภาพในการดําเนินงาน ตอไป 

 ขอเสนอแนะ  

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 ควรนําเสนองานวจิัยน้ีไปยังคณะผูบริหารเทศบาลเมอืงพะเยา นําเขาสูแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงพะเยา และ

ตราเปนเทศบัญญัติเทศบาล เพื่อนําเรียนสภาเทศบาลตรวจสอบ และใหความเห็นชอบ โดยท้ังน้ีกอนนําเขาสู

กระบวนการของแผนพัฒนา งานวิจัยน้ีควรนําเสนอในการประชาคมเพื่อประชาชน และชุมชนมีสวนรวมในการรับรู

งานวจิัยน้ี เปนการกระตุนใหชุมชนของเทศบาลเมืองพะเยา เห็นผลการนํางานวิจัยน้ีไปใชเปนแนวทางการดําเนินงาน

ดูแลผูสูงอายุอยางจริงจัง และตอเนื่อง ใหบังเกดิผลสัมฤทธ์ิ 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 ควรศึกษาผลการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุของเทศบาลเมืองพะเยา ภายหลังจากการนําขอเสนอแนะ

งานวจิัยน้ีไปปรับใชในทางปฏบัิติ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
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บทบาทและสถานภาพของผูนําชุมชนในการอนุรักษปาไม ศึกษากรณ ีบานน้ําปาก 
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Role and Status of community leaders in forest conservation: A case study of 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาบทบาท อํานาจหนาท่ี และสถานภาพของผูนําชุมชน ปญหา 

อุปสรรค และแนวทางในการอนุรักษปาไมของบานนํ้าปาก ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน กลุมผูใหขอมูลท่ี

ใชในการศึกษา จําแนกตามคุณสมบัติแบงเปน 2 กลุม รวมจํานวน 14 คน คือ 1) ผูนําแบบทางการ ไดแก นายอําเภอ

ทาวังผา ปลัดอําเภอ  ฝายความม่ันคงอําเภอทาวังผา หัวหนาอุทยานแหงชาตินันทบุรี หัวหนาหนวยจัดการตนนํ้าสบ

สาย ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลตาลชุม (บานนํ้าปาก) 2) ผูนําไมเปนทางการ 

ไดแก ปราชญชาวบาน ประธานกลุมสตรี ประธานกลุมผูสูงอายุ ผูทรงคุณวุฒิ และอาสาพัฒนาหมูบานบานนํ้าปาก ใช

แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-structured interview) ในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการ

สัมภาษณโดยการจําแนก และจัดระบบขอมูลใหเปนหมวดหมู เรียงตามประเด็นคําถาม แลวนํามาวิเคราะหเพื่อหา

คําตอบและขอสรุปในการตอบปญหาการวจิัย และวัตถุประสงคของการวจิัยท่ีต้ังไว 

ผลการศึกษา พบวา 1) บทบาท อํานาจหนาท่ี และสถานภาพของผูนําชุมชนบานนํ้าปาก ในการอนุรักษปาไม 

พบวา ผูนําชุมชนบานนํ้าปาก ในการอนุรักษปาไม จําแนกตามสถานภาพแบงออกเปน 2 กลุม คือ ผูนําแบบเปน

ทางการ และผูนําแบบไมเปนทางการ โดยมีบทบาท และอํานาจหนาท่ี ดังน้ี คือ 1.1) ผูนําแบบเปนทางการ มีบทบาท

และหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมาย ในการปองกัน ปราบปรามผูกระทําความผิดตามกฎหมายท่ีเกี่ยวกับปาไม 1.2) 

ผูนําแบบไมเปนทางการ มบีทบาท และอํานาจหนาท่ี คอื สนับสนุน และมีสวนรวมในการทํางานรวมกับผูนําอยางเปน

ทางการในการสงเสริม สนับสนุน สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษปาไม เปนแบบอยางท่ีดีในการอนุรักษ

ปา 2) ปญหาและอุปสรรค ในการอนุรักษปาไม พบวา พื้นท่ีปาสวนใหญเปนภูเขาสูงชัน การเขาถึงเปนไปดวยความ

ยากลําบาก รัฐไมสามารถดูแลไดอยางท่ัวถึง มีการตัดไมทําลายปาเพื่อขยายพื้นท่ีทําการเกษตร และงบประมาณ

สนับสนุนจากภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํากัด 3)แนวทางการอนุรักษปาไม พบวา ครอบครัวควร

ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึก ใหความรู และสรางความเขาใจใหกับเยาวชนเกี่ยวกับความสําคัญของปาไม และ

ผลกระทบท่ีเกดิจากการบุกรุกทําลายปา และสงเสริมใหเยาวชนมสีวนรวมในการอนุรักษ และฟนฟูปา 
 

คําสําคัญ: บทบาท  ผูนําชุมชน  การอนุรักษปาไม  
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Abstract  

This research aimed to study the role, authority and status of community leaders, along with 

problems,obstacles and guidelines on forest conservation of Ban Numpak, Tanchum Sub-district, Thawangpha 

District, Nan Province. Data providers were divided into two groups with a total of 14 people as follows: 1) 

Formal leaders, including the Thawangpha Chief District Officer, Thawangpha District bailiffs responsible for 

security forces, Nantaburi Superintendent, Head of Subsai Watershed Management Unit, the headman, the 

assistant headman and the members of Tanchum Sub-district Administrative Organization. 2) Informal leaders 

including local  intellectuals, the president of woman 's group, the president of elderly group, the luminaries and 

volunteers of Ban Numpak village. Semi-structured interviews were conducted to collect data. Data were 

analyzed by classification and organizing information into catagories by question then find the answers and 

conclusions of the research problem and research objectives set. 

The research results were as follows : 1) The role, authority and status of Ban Numpak community 

leaders in forest conservation divided into two groups, Formal leaders and Informal leaders, consisted of the 

following roles and authority : 1.1) Formal leaders hold the role and authority of law enforcement in the 

prevention and suppression of Forest law offenders. 1.2) Informal leaders possess the roles and responsibilities in 

supporting and participating in co-operation with the formal leaders in promoting awareness of forest 

conservation, along with setting a good example in conserving the forest. 2) Problems and obstacles in forest 

conservation were that the forest area were mostly steep hills, making access difficult. Therefore, the state have 

been unable to take care of the area thoroughly. Moreover, there are deforestation to expand agricultural areas. 

Also, financial support from state and local government is limited. 3) Guidelines on conserving the forest include 

instilling values and awareness, knowledge and understanding to youths about the importance of forests and the 

effect of deforestation, and also encouraging young people to participate in the conservation and restoration of 

forests.  
 

Keywords: Role, Community leaders, Forest conservation 
 

บทนํา 

สถานการณปาไมในภาคเหนือ พบวา ปจจุบันมีพื้นท่ีปาท้ังสิ้นประมาณ 56,537,481 ไร คิดเปนรอยละ 

52.60 ของพื้นท่ี (กรมปาไม, 2557, สื่อออนไลน) ซึ่งลดลงจากเมื่อป พ.ศ. 2516 ประมาณรอยละ 14.09 ซึ่งสาเหตุท่ี

ทําใหปาไมลดลง เนื่องมาจากมีการบุกรุกพื้นท่ีปาเพื่อใชเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม การตัดไมเพื่อการคา หรือเพื่อปลูก

สรางบานเรือน  ของประชาชน รวมถงึการบุกรุกพื้นท่ีปาของนายทุนเพื่อทําธุรกจิเชิงพาณชิย  
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(ที่มา: บัณฑูร ลํ่าซํา, 2557, สือ่ออนไลน) 
 

จังหวัดนาน เปนจังหวัดหน่ึงทางภาคเหนอืของประเทศไทย ท่ีมพีื้นท่ีปาลดลง จากขอมูลของกรมปาไม พบวา

ในป พ.ศ. 2519 พื้นท่ีปาไมของจังหวัดนาน มีท้ังหมด 5,280,625 ไร คิดเปนรอยละ 73.94 ของพื้นท่ีท้ังหมด และใน

ปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (GIS) มาใชในการสํารวจพื้นท่ีปาไมในจังหวัดนาน พบวา ในป พ.ศ.2548 

จังหวัดนาน  มีพื้นท่ีปาไม 8,393 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,245,625 ไร คิดเปนรอยละ 69 ของพื้นท่ีท้ังหมด และในป 

2556 จังหวัดนานมีพื้นท่ีปาไม 7,036.28 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,397,673.20 ไร คิดเปนรอยละ 57.32 ของพื้นท่ี

ท้ังหมด และปาของจังหวัดนานเปนปาตนนํ้าของแมนํ้านาน และแมนํ้ายม ซึ่งไหลลงสูแมนํ้าเจาพระยา ท่ีหลอเลี้ยงผูคน

ตลอดลุมแมนํ้าเจาพระยา แตปจจุบันพื้นท่ีปาไมของจังหวัดนานถูกบุกรุกอยางหนักเพื่อใชปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยว เชน 

การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว การเผาปาเพื่อประโยชนในการลาสัตว การตัดไมเพื่อการคา จนเกิดผลการกระทบตอดิน 

และนํ้า สงผลใหผลผลติทางการเกษตรตกตํ่าลง รวมถงึเกิดอุทกภัยและดินถลมตามมา ขอมูลสถิติปาไม พบวา พื้นท่ี

ปาไมของจังหวัดนานในชวง 10 ป (2547-2556) ลดลงถึง 657,777 ไร หรือมีการบุกรุกปาเฉลี่ย 65,777 ไรตอป ซึ่ง

แสดงใหเห็นวาพื้นท่ีปาไมของจังหวัดนานท่ีเปนปาตนนํ้าท่ีสําคัญน้ัน ยังคงถูกบุกรุกทําลายอยางตอเนื่อง (กรมปาไม, 

2557, สื่อออนไลน) 
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ภาพ 1 แสดงแผนที่ตําแหนงจุดความรอนสะสม ในพื้นที่ 9 จังหวดัภาคเหนอื วเิคราะหจากดาวเทยีม 

ระบบ MODIS ระหวางวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2558 

(ที่มา: กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2558, สื่อออนไลน) 
 

ตาราง 1 แสดงจํานวนจุดความรอน เขตภาคเหนอืตอนบน 9 จังหวัด ระหวางวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 

2558 

จังหวดั การใชประโยชนทีด่นิ 

ปา

อนุรักษ 

ปาสงวน 

แหงชาติ 

เขต 

สปก. 

พื้นที ่

การเกษตร 

พื้นที่รมิทางหลวง 

(250 ม.) 

ชุมชนและ

อ่ืนๆ 

รวมจํานวน 

จุด Hotspot 

แมฮองสอน 150 249 0 30 1 21 451 

นาน 120 238 6 6 8 11 389 

ตาก 94 147 1 2 0 2 246 

เชียงใหม 50 165 4 7 2 9 237 

เชียงราย 51 77 0 2 1 1 132 

แพร 5 79 3 6 0 5 98 

ลําปาง 38 36 5 4 6 4 93 

พะเยา 24 8 0 0 0 2 34 

ลําพูน 0 5 0 0 1 2 8 
 

ที่มา: กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2558, สื่อออนไลน 
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ผลกระทบท่ีเกดิขึ้นจากจํานวนปาไมท่ีลดลง ทําใหเกิดภัยธรรมชาติตามมา เชน เกิดภาวะโลกรอน นํ้าทวม 

วาตภัย จากขอมูลการสํารวจของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2558, สื่อออนไลน) พบวา ในป 2558 

ภาคเหนือมีจุดความรอนสะสมอยูท่ี 8-451 จุด โดยจังหวัดท่ีมีจุดความรอนสะสมมากท่ีสุด คือ จังหวัดแมฮองสอน 

(451 จุด) รองลงมา คือ จังหวัดนาน (389 จุด) จังหวัดตาก (246 จุด) จังหวัดเชียงใหม (237 จุด) จังหวัดเชียงราย 

(132 จุด) จังหวัดแพร (98 จุด) จังหวัดลําปาง 93 จุด) จังหวัดพะเยา (34 จุด) และจังหวัดลําพูน (8 จุด) ตามลําดับ  

ในป 2551 ไดเกดิอุกภัยและดนิโคลนถลมอยางรุนแรงในหมูบานนํ้าปาก หมูท่ี 7 ตําบลตาลชุม อําเภอทาวัง

ผา จังหวัดนาน ซึ่งเปนหมูบานท่ีต้ังอยูหุบเขาริมลําหวยสาย ซึ่งเปนลํานํ้าสาขาของแมนํ้านาน ทําใหบานเรือน ไรนา 

สัตวเลี้ยงเสียหายอยางรุนแรง ซึ่งการเกิดอุทกภัยคร้ังน้ี ถือเปนคร้ังใหญของหมูบาน หลังเหตุการณคร้ังน้ัน ทําให

หนวยงาน องคกรตาง ๆ ไดเขามาชวยเหลือเยียวยา และฟนฟูชุมชนหลากหลายรูปแบบ แตสิ่งหน่ึงท่ีมีการพูดถึงมาก 

คือ การฟนฟูปาตนนํ้า เพื่อลดการไหลบาของนํ้าปาลง จนในป 2552 โครงการปดทองหลังพระ สืบสานตามแนว

พระราชดําริ ในจังหวัดนาน ก็ไดคัดเลือกพื้นท่ีบานนํ้าปากเปนพื้นท่ีนํารองของโครงการตนแบบของการจัดการปาไม

โดยวิถี และภูมิปญญาของชุมชนดูแลปาตนนํ้านาน สาขาหวยนํ้าสาย เนื่องจากบานนํ้าปาก มีลักษณะท่ีต้ังเปนแอง 

ต้ังอยูในพื้นท่ีริมหวยสาย ซึ่งเปนลํานํ้าสาขาของแมนํ้านาน เปนพื้นท่ีเสี่ยงภัย ฤดูนํ้าหลากก็เกิดอุทกภัย ฤดูแลงก็แหง

เหอืด ปจจุบันบานนํ้าปาก เปนหมูบานชุมชนเขมแข็ง ประชาชนในหมูบานไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใชในการดํารงชีวติประจําวัน มชีีวติความเปนอยูท่ีดขีึ้น ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได  

จากขอมูลเบ้ืองตน ทําใหผูศึกษามคีวามสนใจท่ีจะศึกษาบทบาท อํานาจหนาท่ี และสถานภาพของผูนําชุมชน

ในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ศึกษาปญหา อุปสรรค ท่ีมีผลตอการอนุรักษปาไม และศึกษาแนวทางการพัฒนาการ

อนุรักษทรัพยากรปาไมของบานนํ้าปาก ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน ใหเกดิความย่ังยนืตอไป  
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาบทบาท อํานาจหนาท่ี และสถานภาพของผูนําชุมชนในดานการอนุรักษปาไม ของบานนํ้าปาก 

ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

2. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค ในการอนุรักษปาไมของบานนํ้าปาก ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัด

นาน 
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการอนุรักษปาไมของบานนํ้าปาก ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

 

กรอบแนวคิดการศึกษา 

จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ สรุปไดวา ผูนําชุมชนมีบทบาทสําคัญในการสราง

กระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษปาไมในชุมชน โดยเช่ือมโยงกับความรูและประสบการณ และแหลงเรียนรูในปา

ชุมชน ซึ่งสามารถนําประสบการณมาถายทอดเร่ืองราวในอดีตใหเห็นถึงปญหาท่ีเกิดขึ้น นําความรูมาถายทอดให

ประชาชนรูจักทรัพยากรในปาชุมชน ท้ังพชืพันธุไมสมุนไพร ระบบนิเวศท่ีเช่ือมโยงกัน รวมถึงนําภูมิปญญา วัฒนธรรม

ความเช่ือมาเช่ือมโยงในการจัดการปา ดังน้ัน ในการศึกษา เร่ือง บทบาทและสถานภาพของผูนําชุมชนในดานการ

อนุรักษปาไม ของบานนํ้าปาก ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน ผูศึกษาไดกําหนดกรอบแนวคิดท่ีใชใน

การศึกษา ดังน้ี 
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วธิกีารศึกษา 

กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ผูศึกษาไดกําหนดคุณสมบัติ และจําแนกกลุมผูใหขอมูลสําคัญออกเปน  2 กลุม คือ 

1) ผูนําแบบทางการ ไดแก นายอําเภอทาวังผา ปลัดอําเภอฝายความม่ันคงอําเภอทาวังผา หัวหนาอุทยานแหงชาติ

นันทบุรี หัวหนาหนวยจัดการตนนํ้าสบสาย ผูใหญบานบานนํ้าปาก ผูชวยผูใหญบานบานนํ้าปาก สมาชิกองคการ

บริหารสวนตําบลตาลชุม (บานนํ้าปาก) 2) ผูนําไมเปนทางการ ไดแก ปราชญชาวบาน ประธานกลุมสตรี ประธานกลุม

ผูสูงอายุ ผูทรงคุณวุฒิ และอาสาพัฒนาหมูบานบานนํ้าปาก รวมจํานวน 14 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลกึ 

การรวบรวมขอมูล การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษารวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลกึ 

การวเิคราะหขอมูล ผูศึกษาดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และความนาเช่ือถือของขอมูลท่ี

ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกแลวจัดระเบียบขอมูล โดยแบงขอมูลออกเปนหมวดหมูเรียงตามประเด็นคําถาม และทํา

การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคําตอบ และขอสรุปในการตอบปญหาการวิจัย และวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีต้ังไวใน

ลักษณะของการบรรยายเชิงพรรณนา 
 

ผลการศึกษา 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเร่ืองบทบาท และสถานภาพของผูนําชุมชนในการอนุรักษปาไม 

บานนํ้าปาก ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน สามารถสรุปผลการศึกษาได ดังน้ี 

1. บทบาท อํานาจหนาที่ ของผูนําชุมชน ในการอนุรักษปาไมของบานน้ําปาก ตําบลตาลชุม อําเภอ

ทาวังผา จังหวัดนาน ผลการศึกษา พบวา 

1.1 ผูนําชุมชนในการอนุรักษปาไมของบานนํ้าปาก ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

ประกอบดวย  ผูนําแบบเปนทางการ และผูนําแบบไมเปนทางการ การอนุรักษปาไมถือไดวาเปนนโยบายหลักของ

จังหวัดนาน เนนใหทุกภาคสวน รวมถึงภาคประชาชน มีสวนรวมในการอนุรักษปาไม เชน การจัดกิจกรรมปลูกตนไม 

หรือกิจกรรมทําแนวกันไฟ เปนตน ผูนําชุมชนโดยเฉพาะผูใหญบาน จึงมีบทบาทหนาท่ีในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู

บทบาท อํานาจหนาที่ และสถานภาพ 

ของผูนําชุมชน ในการอนุรักษปาไม ไดแก  

1. ดานการปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกปาไม  

2. ดานการปฏบัิติตามกฎหมาย  

การอนุรักษปาไมบานน้ําปาก ตําบล

ตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

ปญหา อุปสรรค ในการอนุรักษปาไม ไดแก  

1. ปญหาท่ีเกดิจากลักษณะหรือสภาพของพื้นท่ี 

2. ปญหาท่ีเกดิจาก ประชาชน/หนวยงานภาครัฐ  

หนวยงานภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ 
 

 

 

แนวทางในการอนุรักษปาไม  
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การปฏบัิติ กลาวคอื ตองเปนผูช้ีแจงนโยบายใหประชาชนในหมูบานทราบ สงเสริม สนับสนุน และสรางความรู ความ

เขาใจถงึผลกระทบท่ีเกดิจากการตัดไมทําลายปา เชน ปญหาภัยธรรมชาติ รวมท้ัง ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการ

ปกปองผนืปา เปนผูถายทอดภูมิปญญาในการอนุรักษทรัพยากรใหแกชนรุนหลัง มีสวนรวมในการกําหนด กฎ กติกา 

ของชุมชนในเร่ืองของปาไมรวมกับประชาชน รวมมอืกับหนวยงาน   ท้ังภาครัฐและเอกชนใน การอนุรักษทรัพยากรปา

ไม และเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผน ลงมือปฏิบัติ เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไมรวมท้ัง

สงเสริม และยกระดับคุณภาพชีวติความเปนอยูของประชาชนใหดขีึ้น เพื่อลดการตัดไมทําลายปา เปนตน  

1.2 อํานาจหนาท่ี ของผูนําชุมชน ในการอนุรักษปาไมของบานนํ้าปาก ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา 

จังหวัดนาน พบวา ผูนําชุมชนอยางเปนทางการ มีอํานาจหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับปาไม การปองกัน 

ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับปาไม สําหรับผูนําอยางไมเปนทางการ มีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการ

หมูบาน รวมพจิารณา เสนอโครงการ ปฏบัิติ และประเมนิผลเกี่ยวกับการอนุรักษปาไม การปองกันไฟปา การเสนอขอ

งบประมาณสนับสนุน เปนตน 

ผลจากการสัมภาษณ ผูศึกษาไดหยิบยกบางประเด็นท่ีไดจากการสัมภาษณ ดังน้ี 

“บทบาทหนาท่ีอันดับแรก การคุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

บทบาทหนาท่ีอันดับท่ีสอง คือ ทําความเขาใจในเร่ืองระบบกฎหมายปาไม พรบ.ปาสงวน ใหประชาชนทราบถึงโทษ

ทางอาญาในเร่ืองของการบุกรุกแผวถางปา” 

“สําหรับอํานาจหนาท่ีของผูใหญบานน้ันมีอยูมากมายหลายกฎหมาย โดยเฉพาะหนาท่ีหลัก ๆ อํานาจ

หนาท่ีตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ.2547 คือ ปกครองดูแลทุกขสุขราษฎร โดยเปนตัวกลาง

ระหวางรัฐบาลกับราษฎร มหีนาท่ีและอํานาจในการรักษาความสงบเรียบเรียบรอยในหมูบานของตน” 

“ในพื้นท่ีหนวยจัดการตนนํ้าสบสายมหีนาท่ีในการปองกันและรักษาปา หากพบการบุกรุกพื้นท่ีปา หรือ

ลักลอบตัดไม ก็สามารถประสานหนวยงานปาไมในพื้นท่ี เชน หนวยปองกันรักษาปาไม สวนเร่ืองการปองกัน

ปราบปรามจับกุมตรวจยึดพื้นท่ีปาคืนแกรัฐ จะตองบูรณาการหลายหนวยงานรวมกัน เชน ตํารวจ ตํารวจตระเวน

ชายแดน ฝายปกครองทหาร รวมกันตรวจพื้นท่ีปา หากพบการกระทําผดิดําเนินการจับกุมหรือตรวจยึดพื้นท่ีปาท่ีถูกบุ

รุกคนื” 

“ในบทบาทหนาท่ีของผม เร่ืองเกี่ยวกับกฎหมายท่ีมกีารแผวถางปาก็ไดเตอืนชาวบานและไดนําผูนําไป

ตรวจสอบหรือไปปองปราม หากมกีารลักลอบตัดอีก หรือแผวถางอีก จะดําเนินการตามกฎหมายหรือแจงเจาหนาท่ี

ปาไม” 

“ในฐานะท่ีเปนประธานกลุมแมบานหรือคณะกรรมการหมูบานก็ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายลักษณะ

ปกครองทองท่ี ตามท่ีกลาวไปแลววาเปนผูชวยหรือท่ีปรึกษาใหกับผูใหญบานโดยท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองปาไมโดยตรง คือ 

เร่ืองของการทําแผนพัฒนาของหมูบาน เปนหนาท่ีของคณะกรรมการหมูบานและบริหารกิจกรรมท่ีดําเนินงานหมูบาน

รวมกับหนวยงานอื่น เชน เสนอหรือจัดทําแผนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หรือแผนงานดานการสงเสริม

อาชีพใหชาวบานเกษตรกร เปนตน สวนในเร่ืองกฎหมายปาไมหรือ พรบ.ปาสงวนแหงชาติเราก็ไดพูดคุยใหชาวบานฟง 

วามโีทษทางอาญาเมื่อถูกเจาหนาท่ีของรัฐจับกุม ก็จะตองไดรับโทษท้ังปรับและจําคุก หากวาเขาไปบุกรุกแผวถางปา 

ถาหากยังไมเช่ือฟงก็จะแจงเจาหนาท่ีปาไมเขามาดําเนินการตามกฎหมายตอไป” 

“ในเร่ืองของกฎหมายน้ัน เราไดสรางความเขาใจใหชาวบานและรวมกันต้ังกฎระเบียบของหมูบานกอน 

เพื่อใหชาวบานปฏิบัติตามกฎชุมชน และกฎหมายปาไม โดยเราเปนอาสาพัฒนา จึงตองทําเปนแบบอยางท่ีดีให
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ชาวบาน ในเร่ืองการใชประโยชนจากปา ซึ่งมีการอนุรักษของครัวเรือน เพื่อทําเปนปาใชสอยของครัวเรือน เชน ปลูก

ตนไมในพื้นท่ีของเราเพื่อนําไมมาใชในการสรางบาน หรือใชประโยชน โดยไมเขาไปตัดไมในปา” 

2. ปญหา และอุปสรรคในการอนุรักษปาไมของบานน้ําปาก ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัด

นาน 

ปญหา และอุปสรรค ในการอนุรักษปาไมของบานนํ้าปาก ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

สรุปเปนประเด็น ดังน้ี 

2.1 ปญหาท่ีเกดิจากลักษณะหรือสภาพของพื้นท่ี พบวา พื้นท่ีสวนใหญเปนภูเขาสูงชัน การเขาถึงเปนไป

ดวยความยากลําบาก รัฐไมสามารถดูแลไดอยางท่ัวถงึ มเีขตติดตอกับหมูบานอื่น คอื หมูบานของชาวเขาเผามง ทําให

การสื่อสารไมเขาใจ และลักษณะอาชีพของชาวเขาเผามง คือ การเลี้ยงสัตว การปลูกขาวโพด ทําใหเกิดปญหาเร่ือง

การเผาปาเพื่อลาสัตว และการเผาหญาเพื่อการเลี้ยงสัตว เปนตน  

“พื้นท่ีสวนใหญอยูในปาเขาในการท่ีจะตรวจตราดูแลเปนเร่ืองลําบาก” 

“ลักษณะพื้นท่ีปาของบานนํ้าปากจะติดกับพื้นท่ีของบานชาวเขาเผามง ซึ่งเลี้ยงวัวในพื้นท่ีสูงซึ่งมีปญหา

เร่ืองไฟปา ทุกๆปตองไปอยูเวรยาม และช้ีแจงทําความเขาใจใหเขายาก เพราะไมทราบตัวตนท่ีแทจริง” 

2.2 ปญหาท่ีเกดิจากประชาชน/หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ พบวา ประชาชนของ

หมูบานนํ้าปาก สวนใหญใหความสําคัญและเห็นประโยชนเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม แตมีประชาชนใน

หมูบานนํ้าปากบางคน พยายามขยายพื้นท่ีทํากนิ และมคีานิยมดานสังคมเร่ือง การกนิดอียูด ี 

“ชาวบานรูเขาใจวาทรัพยากรธรรมชาติปาไมมปีระโยชนอยางไรกับเขา แตปญหาก็คอื ดานเศรษฐกจิ

มันสําคัญกวา เพราะเมื่อกอนทางราชการรณรงควาปาไมมปีระโยชนอยางไรสรางความชุมช้ืนอยางไร ตัดไมทําลายปา

แลวเกดิดนิถลม สูญเสยีอยางไร พวกน้ีชาวบานเขาใจหมด ไมวาจะเปนการใหความรูของภาคราชการ เอกชน หรือสื่อ

ตาง ๆ ชาวบานรู แตวาปจจัยในการดิ้นรนเร่ืองเศรษฐกจิเปนเร่ืองสําคัญไมใชปากทองแตเปนเร่ืองสังคมเร่ืองของการ

กนิดอียูด”ี 

“ดานภาครัฐมหีลายหนวยงานในพื้นท่ี จะทําอยาไรใหภาครัฐเขามามีสวนรวม และทํางานไปในทิศทาง

เดียวกัน อยางหนวยงานเกษตร สงเสริมใหปลูกพืชหลายชนิด แตไมเคยสอบถามวาชาวบานเอาไปปลูกในพื้นท่ีแบบ

ไหน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ก็ปลอยสินเช่ือเงินกูเพื่อใหเกษตรกรนําไปลงทุน เขากูแลวนําไปแผวถางปา

เพื่อปลูกพชืหรือเปลา” 

2.3 ปญหาท่ีเกิดจากอํานาจของผูมีอิทธิพลในพื้นท่ี พบวา เปนอิทธิพลของเงินทุน หรือพวกทุนนิยม 

กลาวคือ การจางชาวบานปลูก การลงทุนใหชาวบานปลูกพืชเศรษฐกิจ (ขาวโพดเลี้ยงสัตว) โดยนายทุนท่ีอยูพื้นท่ี

ใกลเคียงไดนําเอาเมล็ดพันธุขาวโพดใหชาวบานปลูก ทําใหพื้นท่ีปาลดนอยลงเพราะประชาชนในพื้นท่ีตองการขยาย

พื้นท่ีการผลติ อยากมรีายไดเพิ่มขึ้นจงึจําเปนตองหาพื้นท่ีทํากนิเพิ่ม 

“ปญหาในเร่ืองผูอิทธิพลไมม ีแตจะมกีลุมนายทุนเมื่อประมาณ 10 ปกอน ไดมากวานซื้อท่ีของชาวบาน

ซึ่งเปนปาเหลา แตเนื่องจากผูใหญบาน และคณะกรรมการหมูบาน ไดมมีติรวมกับชาวบานวา หามชาวบานขายท่ีหรือ

ขายบาน (ซึ่งปลูกสรางดวยไม) ใหนายทุน และผูนําชาวบานไดเรียกชาวบานมาประชุม และมีขอตกลงรวมกันในท่ี

ประชุมวา หามผูใดตัดตนไมไปขาย หากฝาฝนก็จะปรับตนละ 20,000-50,000 บาท ชาวบานจงึไมกลาตัดไมไปขายให

นายทุน” 

“ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด คือ รัฐไมมีกฎหมายคุมครองของผูใชเคร่ืองมือท่ีทันสมัยท่ีเปนทุนท่ีมาบุกรุก

ทําลายปา เชน การขายเลื่อยโซยนตใหกับบุคลธรรมดาในเขตปาสงวน ซึ่งรานคาขายใหคนท่ัวไปได ไมสามารถ
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ควบคุมได กจิกรรมของผูประกอบการหางราน หุนสวนในเร่ืองของการขายเคร่ืองพนยา เชน 1 คน ทําสวนได 5 ไร แต

ถาใชเคร่ืองพนยาทําไดถงึ 50 ไร จงึเปนปญหาของภาคเอกชนท่ีกฎหมายไมสามารถควบคุมได” 

2.4 ปญหาเกี่ยวกับงบประมาณสนับสนุน พบวา ภาครัฐ และองคการบริหารสวนตําบลไดตั้ง

งบประมาณในเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติปาไมคอนขางนอย เพราะสวนมากจะนําไปพัฒนาเร่ืองโครงสราง

พื้นฐานเปนหลัก 

“สําหรับงบประมาณท่ีสนับสนุนใหหมูบานท่ีผานมาไมคอยเพยีงพอเพราะ องคการบริหารสวนตําบลก็

สนับสนุนในเร่ืองการอนุรักษปาหรือทําแนวกันไฟ หรือจัดเวรยามปละ 20,000 บาทเอง” 

“ในเร่ืองของบประมาณท่ีผานมาไมวาจะเปนงบจากกรมปาไม กรมอุทยานเองไดสนับสนุนใหบานนํ้า

ปากในการจัดทําแนวกันไฟ หรือปลูกปา แตเทาท่ีรูการอนุรักษพื้นท่ีปาเปนหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เชนกันแตองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งตองรับผดิชอบหลายหมูบานโดยเฉพาะตําบลตาลชุมมพีื้นท่ีรับผดิชอบถงึ 14 

หมูบานจงึทําใหไดรับงบประมาณสนับสนุนไมเพยีงพอ สวนภาคเอกชนก็มมูีลนิธิปดทองหลังพระฯและมูลนิธิแมฟา

หลวงเขามาสนับสนุน ไมวาจะเปนกลาไมหรืองบประมาณในการดูแลในระยะ 3-4 ปมาน้ี” 

3. แนวทางในการอนุรักษปาไมของบานน้ําปากตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

แนวทางในการอนุรักษปาไมของบานนํ้าปากตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

3.1 ควรพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียงเชิงอนุรักษ การศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ ศึกษาดูงานขององคกรตาง ๆ 

เรียนรูกระบวนการผลติ รักษาทรัพยากรธรรมชาติปาไม 

3.2 ควรเปนการพัฒนาท่ีย่ังยนื คอื 

3.2.1 สงเสริมดานความรู ความเขาใจใหแกประชาชนเกี่ยวกับการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อเปนการ

สรางรายไดใหกับประชาชนอยางย่ังยนื 

3.2.2 การสงเสริมดานอาชีพท่ีเปนประโยชนตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน สนับสนุน

การปลูกพชืท่ีใหผลผลติอยางย่ังยนื และสามารถคงความอุดมสมบูรณของพื้นท่ีปา 

3.2.3 สงเสริม สนับสนุน ใหชาวบานมีสวนรวมในการเฝาระวังไฟปา การจัดทําแนวกันไฟ การ

ปลูกปา ขอสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน เชน ปตท. ไฟฟาหงสา เปนตน 

3.3 ปลูกฝงคานิยมและจติสํานึกใหกับเยาวชน และใหเยาวชนมสีวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟูปา โดยทุก

ครัวเรือนมสีวนรวม และกําหนดกฎและกติกาท่ีชัดเจนรวมกัน 

“การจัดการกับปญหา อุปสรรคในการอนุรักษปาไมของบานนํ้าปากจะตองมีการสรางความเขาใจนํา

แนวทางของโครงการปดทองหลังพระฯ มารวมกับชุมชน คือ ความเขาใจเร่ืองของการอนุรักษปา โดยใหชาวบานมี

สวนรวมเพื่อปลูกจติสํานึกเพื่อใหเขารูจักหวงแหนหรือหันมารูคุณคาของปา โดยการใชอยางมีคุณคาใหเกิดประโยชน

สูงสุด จะรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนตางๆ มารวมจัดการคนในชุมชนในการออกกฎระเบียบในเร่ืองของการ

ใชประโยชนจากปา และมารวมกันจัดพื้นท่ีเพื่อแบงโซนในการใชประโยชนจากปา คอืใหชาวบานมีพื้นท่ีทํากินในพื้นท่ีท่ี

จํากัด มกีารสรางระบบนํ้าในพื้นท่ีท่ีสามารถทําการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อใหชาวบานมีรายไดท้ังรายวัน รายเดือน 

รายป และก็ในอนาคตเราจะแบงมีการอนุรักษปาควบคูกันไปโดยท่ีแบงเปนปาอนุรักษ ปาใชสอย ปาเศรษฐกิจ ท่ี

ชาวบานจะตองปลูกทดแทนในพื้นท่ีทํากินของตัวเองท่ีเปนภูเขา เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อใหมีรายไดในระยะยาว

เพื่อใหเกิดความย่ังยืนในพื้นท่ี เมื่อเขามีรายไดเพียงพอ เขาก็จะมารวมในการอนุรักษปา ปาก็จะฟน ชาวบานก็จะอยู

กับปาไดอยางย่ังยนื” 
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สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษา มปีระเด็นท่ีนํามาอภิปรายผล ดังน้ี  

วัตถุประสงคที่ 1  

บทบาท อํานาจหนาท่ีและสถานภาพของผูนําชุมชนในการอนุรักษปาไม อภิปรายผลการวิจัยไดวา  ผูนํา

ชุมชนบานนํ้าปาก ประกอบดวย ผูนําชุมชนแบบเปนทางการ และผูนําแบบไมเปนทางการ สอดคลองกับแนวคิดของ 

จรีพรรณ กาญจนจติรา (2520,หนา 47-51 อางอิงใน อรดาวัลย ธนาวุฒิ, 2550); สมพันธ เตชะอธิก (2537 อางอิง

ใน อรดาวัลย ธนาวุฒิ, 2550) กลาววา ประเภทของผูนําทองถิ่นในหมูบานหน่ึง ๆ อาจจําแนกลักษณะโครงสรางของ

ผูนําออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ผูนําเปนทางการ ไดแก ตําแหนงผูใหญบาน กํานัน แพทยประจําตําบล และ

คณะกรรมการตาง ๆ ขององคกรชุมชน เชน คณะกรรมการพัฒนาหมูบาน ซึ่งตําแหนงเหลาน้ีเปนไปไดโดยการ

เลือกต้ัง แตงต้ัง และประกาศเปนทางการใหทราบ และ 2) ผูนําแบบไมเปนทางการในหมูบานน้ัน ไดแก ผูเฒา ผูแก 

หรือสมาชิกอาวุโส พระภิกษุสงฆ สามเณร ผูมฐีานะม่ังคั่ง ผูท่ีมีช่ือเสียง และผูท่ีมีความรูความสามารถพิเศษจนไดรับ

การยกยองจากชุมชนน้ัน ๆ ผูนําแบบไมเปนทางการเหลาน้ีมีอิทธิพลตอชาวบานมาก ชาวบานจะใหความเคารพยก

ยองและใหความเช่ือถอื ผูนําแบบไมเปนทางการ เปนผูท่ีมปีระสทิธิภาพและชวยเหลอืเช่ือมโยงหรือเปนตัวประสานกับ

ผูนําแบบเปนทางการ มคีวามเห็นอกเห็นใจ และใหความชวยเหลือแกชาวบานเปนอยางดี ผูนําแบบไมเปนทางการจะ

เปนผูถายทอดความเดอืดรอนของชาวบานใหผูนําแบบทางการทราบ 

1. ผูนําชุมชนแบบเปนทางการ มีบทบาท และอํานาจหนาท่ี คือ การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย และ

ปฏบัิติตามนโยบายของภาครัฐอยางเขมแข็ง มกีารบังคับใชกฎหมาย ในการปองกัน ปราบปรามผูกระทําความผิดตาม

กฎหมายท่ีเกี่ยวกับปาไม สอดคลองกับแนวคดิของดเิรก พละเลศิ (2537, 25 อางอิงใน จารุพร เพ็งสกุล, 2545, หนา 

32) กลาววา บทบาทตามภารกิจและความรับผิดชอบของผูบริหาร คือ บทบาทท่ีจําเปนตองกระทําหรือบทบาทตาม

กฎหมาย เปนบทบาทท่ีเขยีนไว เปนลายลักษณอักษรจะมปีรากฏอยูตามระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังตาง ๆ ท่ีกําหนดใหผู

ดํารงตําแหนง น้ัน ๆ จําเปนจะตองกระทํา หรืองดเวนกระทํา ถาไมกระทํา หรืองดเวนการกระทําจะตองมคีวามผดิ ซึ่ง

ผูนําชุมชนแบบเปนทางการไดปฏบัิติตามกรอบท่ีกฎหมายกําหนด ในการปองกัน ปราบปรามผูกระทําผดิเกี่ยวกับปาไม 

เพื่อใหประชาชนเห็นถงึความสําคัญและเกรงกลัวตอกฎหมาย และไมกระทําความผดิ และสอดคลองกับผลการศึกษา

ของ เดชา เจนจัด (2556) พบวา บทบาทของผูนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน ดานการ

กําหนดนโยบายและแผนงานดานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบัญญัติ และดานการสนับสนุนการมีสวนรวม สวน

ใหญอยูในระดับมีการปฏิบัติมาก เนื่องดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมท่ีอยูในเขตพื้นท่ีของตนเอง และตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีกําหนดบทบาท อํานาจ

หนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

2. ผูนําแบบไมเปนทางการ มีบทบาทและอํานาจหนาท่ี คือ สนับสนุน และมีสวนรวมในการทํางานรวมกับ

ผูนําอยางเปนทางการในการสงเสริม สนับสนุน สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษปาไม เปนแบบอยางท่ีดใีน

การอนุรักษปา เปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

กับการอนุรักษทรัพยากรปาไม มีการนําประสบการณจากผูรูมาถายทอด และมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินการ

ของหมูบาน ประชาชนมีความเขมแข็ง มีความรูความเขาใจ มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมเปนอยางดี มี

จิตสํานึก และเห็นคุณคาของปา ภาคเอกชนมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
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สอดคลองกับแนวคดิของจรีพรรณ กาญจนจิตรา (2520,หนา 47-51 อางอิงใน อรดาวัลย ธนาวุฒิ, 2550); สมพันธ 

เตชะอธิก (2537 อางอิงใน อรดาวัลย ธนาวุฒิ, 2550) กลาววา ประเภทของผูนําทองถิ่นในหมูบานหน่ึง ๆ อาจจําแนก

ลักษณะโครงสรางของผูนําออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ผูนําเปนทางการ ไดแก ตําแหนงผูใหญบาน กํานัน แพทย

ประจําตําบล และคณะกรรมการตาง ๆ ขององคกรชุมชน เชน คณะกรรมการพัฒนาหมูบาน ซึ่งตําแหนงเหลาน้ีเปนไป

ไดโดยการเลือกต้ัง แตงต้ัง และประกาศเปนทางการใหทราบ และ 2) ผูนําแบบไมเปนทางการในหมูบานน้ัน ไดแก ผู

เฒา ผูแก หรือสมาชิกอาวุโส พระภิกษุสงฆ สามเณร ผูมีฐานะม่ังคั่ง ผูท่ีมีช่ือเสียง และผูท่ีมีความรูความสามารถ

พิเศษจนไดรับการยกยองจากชุมชนน้ัน ๆ ผูนําแบบไมเปนทางการเหลาน้ีมีอิทธิพลตอชาวบานมาก ชาวบานจะให

ความเคารพยกยองและใหความเช่ือถือ ผูนําแบบไมเปนทางการ เปนผูท่ีมีประสิทธิภาพและชวยเหลือเช่ือมโยงหรือ

เปนตัวประสานกับผูนําแบบเปนทางการ มคีวามเห็นอกเห็นใจ และใหความชวยเหลือแกชาวบานเปนอยางดี ผูนําแบบ

ไมเปนทางการจะเปนผูถายทอดความเดอืดรอนของชาวบานใหผูนําแบบทางการทราบ สอดคลองกับผลการศึกษาของ 

อรดาวัลย ธนาวุฒิ (2550) พบวา ผูนําชุมชนบานหัวทุง มคีุณลักษณะและบทบาทในกระบวนการเรียนรูการจัดการปา

ชุมชน โดยเปนผูมีประสบการณในการจัดการปาชุมชน เปนผูมีสวนรวมในการกําหนดกฎ กติกา ในการจัดการปา

ชุมชน มีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในการจัดการปาชุมชน เปนผูมีความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในเร่ืองท่ี

เกี่ยวกับประวัติศาสตรของชุมชน ดานการบริหารจัดการปาชุมชน ดานพันธุพืชไมตาง ๆ สมุนไพร ในปาชุมชน อีกท้ัง

ยังเปนผูท่ีมคีวามคดิริเร่ิมในการสรางกจิกรรมเพื่อใหเกดิการเรียนรู มีความกระตือรือรนในกิจกรรมตาง ๆ โดยพรอม

ท่ีจะเสยีสละท้ังดานเวลาและเร่ืองสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม เปนผูมีใจรักในการพัฒนา มีการติดตอสื่อสารท่ีดีท้ัง

คนในชุมชนและนอกชุมชน ไมวาจะเปนการประชาสัมพันธ การแลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงานภายนอก และ

สอดคลองกับ ธัญญารัตน นันติกา (2551) ไดศึกษาเกี่ยวกับบทบาทผูนําชุมชนตอโครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพยีง หมูบานเศรษฐกจิพอเพยีงบานปาไผ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูนําชุมชนบานปาไผท้ังแบบ

ทางการและผูนําตามธรรมชาติ มบีทบาทสําคัญในการกระตุนและผลักดันใหเกดิความสําเร็จของโครงการตามแนวคดิ

เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพราะเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในการดําเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ

ถายทอดความรูความสามารถ ใหคําช้ีแนะ เปนท่ีปรึกษาใหความชวยเหลือกับชาวบานและชุมชน รวมท้ังเปนผูนําของ

ชุมชนท่ีไดรับการยกยองและยอมรับจากหนวยงานตาง ๆ และชาวบานในชุมชน เนื่องจากเปนผูนําท่ีอุทิศตนเพื่อ

ประโยชนของชุมชน พรอมท่ีจะเสียสละเวลาสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม และสายใจ เรือนใจหลัก (2554) กลาววา 

ผูนําชุมชนของตําบลมะขามลม มีภาวการณเปนผูนําชุมชนท่ีดีมีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเองในการ

จัดทําแผนชุมชน ซึ่งผูนําชุมชนมบีทบาทของผูนําในการกระตุน ผลักดันใหบุคคลอื่น หรือกลุมบุคคลอื่น มีความเต็มใจ 

และกระตอืรือรนในการทําสิ่งตาง ๆ ตามความตองการ โดยมคีวามสําเร็จของกลุม หรือองคกรเปนเปาหมาย ในขณะ

ท่ีผูนําชุมชนเองมบีทบาทสําคัญในการสรางกระบวนการมสีวนรวมการจัดทําแผนชุมชนรวมกับประชาชน  

สําหรับกระบวนการของการมีสวนรวม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของกลุมเปนหลัก โดยประสิทธิผลของ

องคกรขึ้นอยูกับการรวมพลังของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับองคกรน้ัน ในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมายวิธีการหน่ึงใน

การรวมพลังความคดิ สติปญญาในดําเนินการหรือปฏบัิติภารกิจตาง ๆ เปนผลใหบุคคลน้ันมีความผูกพันตอกิจกรรม

และองคกรในท่ีสุด และสอดคลองกับแนวคิดของ กิตติพันธ รุจิรกุล (2539, หนา 40 อางอิงใน อรดาวัลย ธนาวุฒิ, 

2550) และจิตจํานง กิติกีรติ (2532) กลาววา ผูนําตองมีสุขภาพรางกายสมบูรณ แข็งแรง มีอารมณม่ันคง มี

สติปญญาไหวพริบด ีมปีระสบการณและทักษะในดานตาง ๆ มากพอ มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความมุงม่ันในการทํางาน มี

ความรับผิดชอบและสามารถเขากับสังคมไดด ีเปนท่ียอมรับนับถอืของบุคคลในสังคม มีจิตใจมุงม่ันท่ีจะทําการพัฒนา

เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น ตองมีความซื่อสัตยสุจริต เปนผูมีจิตใจเปนกุศล มีความจริงใจในการ
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ทํางานดวยความเต็มใจ เปนผูยอมรับในวทิยาการแผนใหม รูเทาทันตอขอมูลขาวสาร มคีวามม่ันใจในตนเอง มีคานิยม

ท่ีเปนประชาธิปไตย รับฟงความคดิเห็นของผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายดวยความเต็มใจ  

วัตถุประสงคที่ 2 ปญหาและอุปสรรค ในการอนุรักษปาไม พบวา พื้นท่ีปาสวนใหญเปนภูเขาสูงชัน การ

เขาถึงเปนไปดวยความยากลําบาก รัฐไมสามารถดูแลไดอยางท่ัวถึง มีการตัดไมทําลายปาเพื่อขยายพื้นท่ีทํา

การเกษตร และงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํากัด สอดคลองกับผลการศึกษา

ของ เดชา เจนจัด (2556) พบวา สาเหตุสําคัญของปญหา อุปสรรค การเกดิไฟปาและหมอกควันในพื้นท่ีตําบลวังแกว

น้ันสวนใหญเกดิจากการเผาปาเพื่อบุกรุก ลาสัตว และความเช่ือเพื่อใหไดของปา 

วัตถุประสงคที่ 3 แนวทางการอนุรักษปาไม พบวา ครอบครัวควรปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึก ใหความรู 

และสรางความเขาใจใหกับเยาวชนเกี่ยวกับความสําคัญของปาไม และผลกระทบท่ีเกิดจากการบุกรุกทําลายปา และ

สงเสริมใหเยาวชนมีสวนรวมในการอนุรักษ และฟนฟูปา สอดคลองกับผลการวิจัยของ สมภาร จันทะวงศ (2551) 

พบวา ประชาชนมีบทบาทเกี่ยวกับการจัดการปาชุมชนท้ังในดานการปองกันดูแลรักษาปา และปรับปรุงปา เขารวม

กจิกรรมตาง ๆ ของปาโสกซัน การปฏบัิติตามกฎระเบียบในการใชปาโสกซัน การอนุรักษสัตวปา และเห็นคุณคาสัตว

ปามากกวาความเปนสัตวเลี้ยง การใหคําแนะนําใหความรูประชาชนท่ีมาตัดไมทําลายปาและการใหความรูเกี่ยวกับปา

ชุมชนแกสมาชิกในครอบครัว ชาวบานทุกคนมีหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดการปาชุมชน เชน การเฝาลาดตระเวนรักษาปา 

การปลูกปาซอมแซม การทําแนวกันไฟปา และสอดคลองกับผลการศึกษาของ พงษชิตะ บุญงอก (2548) พบวา 

ชาวบานวังออทุกคนมหีนาท่ีเกี่ยวกับการจัดการปาชุมชน เชน การเฝาระวังลาดตระเวนรักษาปา การปลูกปาซอมแซม 

การทําแนวกันไฟ การรวมคิดกฎ ระเบียบของปาดงใหญ เพื่อพิทักษดูแลผืนปาดงใหญใหคงอยูตลอดไป และสมาชิก

ทุกคนไดตระหนักถงึความเปนเจาของ มกีารไดใชประโยชนตามบทบาทหนาท่ีของตนเอง และเห็นคุณคาของกิจกรรม

ท่ีไดลงมือทํารวมกันเปนอยางดี และการใหชุมชนเปนเจาของปา มีสวนทําใหการอนุรักษปาประสบความสําเร็จเปน

อยางมาก ในดานการฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรมใหกลับมาอุดมสมบูรณคงสภาพดังเดมิ  

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

1. ครอบครัว ควรปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกใหกับบุตรหลาน ใหเห็นถึงความสําคัญของปาไม รักและหวง

แหนปาไม 

2. หนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐ และเอกชน ควรจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเยาวชนมีสวนรวมในการอนุรักษ  

ฟนฟูปา ท้ังในสวนของการรวมวางแผน รวมปฏบัิติ และรวมในการติดตามผลการดําเนินงาน 

3. ใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการใชประโยชนจากปาไม

รวมกัน 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ศึกษาถงึรูปแบบการอนุรักษทรัพยากรปาไมอยางย่ังยนื 

2. ศึกษาถงึความตองการของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม 

3. ศึกษาถงึผลกระทบท่ีประชาชนไดรับจากการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
 

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ ดร.พงษสนิท คุณนะลา อาจารยท่ีปรึกษา ขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ เลิศสมพร 

อาจารยประจําคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา และดร.เพลนิ ขวัญนาค ตําแหนงเจาพนักงานปา
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ไมชํานาญงาน สังกัดสวนประสานโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ. สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 13(แพร) ท่ีให

ความอนุเคราะหตรวจสอบ แนะนํา และแกไขเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา และขอบคุณนายอําเภอทาวังผา ปลัดอําเภอ

ฝายความม่ันคงอําเภอทาวังผา หัวหนาอุทยานแหงชาตินันทบุรี ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหาร

สวนตําบลตาลชุม (บานนํ้าปาก) อาสาพัฒนาหมูบานบานนํ้าปาก ปราชญชาวบาน ประธานกลุมสตรี ประธานกลุม

ผูสูงอายุ ผูทรงคุณวุฒิ    และหัวหนาหนวยจัดการตนนํ้าสบสาย และประชาชนบานนํ้าปาก ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา 

จังหวัดนาน ท่ีใหความอนุเคราะหขอมูลอันเปนประโยชนในการศึกษาคร้ังน้ี 
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ประสิทธภิาพในการปฏบัิติหนาท่ีดานการสืบสวน คดอีาญาของขาราชการตํารวจ

สถานตํีารวจภูธรวังเหนอื จังหวัดลําปาง 

The Efficiency on the Duties of the Criminal case Investigation Police Office in 

Wangnuea Police station Lampang Province 

มนธวัฒน พูลสวัสดิ์6 1* และ พงษสนทิ คุณนะลา2 

Monwat Poonsawasd1* and Pongsanit Koonnala2 

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการศึกษาเชิงปริมาณน้ี เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีดานการสืบสวน

คดีอาญาของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง ทําการศึกษาในเขตพื้นท่ีอําเภอวังเหนือ 

จังหวัดลําปาง ระหวางเดอืนตุลาคม - ธันวาคม 2558 กลุมตัวอยางเปน ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ 

ซึ่งคัดเลือกจากท้ังหมดโดยไมมีการสุม จํานวน 93 คน และประชาชนซึ่งคัดเลือกโดยการสุมจาก 7 ตําบล จํานวน 

395 คน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีดานการสืบสวนคดีอาญาของ

ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนอื จังหวัดลําปาง มมีาตรวัดแบบลเิกริต 5 ระดับ (5=มากท่ีสุด, 1=นอยท่ีสุด) 

มคีาความเชื่อม่ันของเคร่ืองมอืเทากับ 0.95 ผลการศึกษา พบวา  

 1) กลุมตัวอยางท่ีเปนขาราชการตํารวจ รอยละ 97.85 เปนผูชาย มีอายุต้ังแต 41 ปขึ้นไป รอยละ 92.47 

มีระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ ต้ังแต 21 ปขึ้นไป รอยละ 76.35 และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีดานการ

สืบสวนคดีอาญาท่ีระบุโดยขาราชการตํารวจโดยรวม อยูในระดับมาก (x�=3.53,S.D.=0.82) ปจจัยท่ีมีคะแนนสูงสุด

และตํ่าสุด คอื ดานคุณภาพงาน (x�=3.84, S.D.=0.78) และดานทรัพยากร (x�=2.97, S.D.=0.87)  

 2) กลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชน มีผูชาย และผูหญิงจํานวนเทากัน มีอายุต้ังแต 30 ปขึ้นไป รอยละ 71.90 

และประสทิธิภาพในการปฏบัิติหนาท่ีดานการสบืสวนคดอีาญาท่ีระบุโดยประชาชนโดยรวม อยูในระดับมาก (x�=3.76, 

S.D.=0.98) ปจจัยท่ีมีคะแนนสูงสุดและตํ่าสุด คือ ดานคุณภาพงาน (x�=3.86, S.D.=0.89) และดานกระบวนการ

บริหาร (x�=3.68, S.D.=0.92) 

การศึกษาน้ีเสนอแนะใหมีกลยุทธในการบริหารจัดการดานทรัพยากร และดานกระบวนการบริหาร การ

แสวงหาความรวมมอืระหวางขาราชการตํารวจดานการสบืสวนคดอีาญากับภาคประชาชน  
 

คําสําคัญ: ประสทิธิภาพ  การปฏบัิติหนาท่ี  การสบืสวน  คดอีาญา  ขาราชการตํารวจ 
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Abstract  

 This quantitative study aimed to study the efficiency on duties of the criminal case investigation police 

officer in Wangnuea police station Lampang. The study was conducted at Wangnuea district, Lampang during 

October-December, 2015. The sample was 93 police officers in Wangnuea police station Lampang and 395 

people randomized from 7 subdistricts in Wangnuea. The data were gathered by using questionnaires with 5 

Likert’s scale (5=the most, 1=the least) and Cronbach alpha coefficient was 0.95.  

 The result found that most of the police officers were male (97.85%), aged more than 41 years 

(92.47%), on the duties as police officers more than 21 years (77.35%). The police officers perceived that 

efficiency on duties of the criminal case investigation police officer in Wangnuea police station Lampang as whole 

was more effectively (x�=3.53, S.D.=0.82). They perceived that the quality on the duties was more effectively 

and the resources management was less effectively (x�= 3.84, S.D.=0.78; x�= 2.97, S.D.=0.87, respectively).  

 The people were equal in male and female and 71.90% of them were age more than 30 years. The 

people perceived that efficiency on duties of the criminal case investigation police officer in Wangnuea police 

station Lampang as whole was more effectively (x�=3.76, S.D.=0.98). They perceived that the quality on the 

duties was more effectively and the organization management was less effectively (x�= 3.86, S.D.=0.89; x�= 

3.68, S.D.=0.92, respectively).  

 This study suggests that the strategic action of resources and organization management should be 

conducted. To be effective in the duties, the criminal case investigation police officers and population in this 

district should be cooperated.  
 

Keywords: Efficiency, duties, criminal, investigation, Police officer 
 

บทนํา 

กระแสโลกาภิวัฒน สงผลใหโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ

เทคโนโลยี เชนเดียวกับประเทศไทยท่ีแมจะมีความเจริญกาวหนาทางดานตาง ๆ แตก็มีผลกระทบตามมาเชนกัน

โดยเฉพาะปญหาเกี่ยวกับความไมสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน จําเปนอยาง

ย่ิงท่ีรัฐจะตองดําเนินการแกไข โดยมอบหมายนโยบายใหหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบรับไปดําเนินการ 

หนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญ คือ “สํานักงานตํารวจแหงชาติ” ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีในการปองกัน และปราบปราม

อาชญากรรม รักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยของประชาชน และความม่ันคงของราชอาณาจักร มีนโยบาย

การบริหารราชการ และยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2555-2564 กําหนดวิสัยทัศน “เปนตํารวจมือ

อาชีพเพื่อความผาสุกของประชาชน” มุงเนนการพัฒนา และสรางบุคลากรใหเปนตํารวจมืออาชีพท่ีมีความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยาง มีประสิทธิภาพ และเปนท่ีพึ่งของประชาชนไดอยางแทจริงน้ัน (สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ 2558)  

 โดยท่ัวไปแลว ถงึแมวาจะมีหรือไมมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น อํานาจหนาท่ีสําคัญประการแรกของ

เจาพนักงานตํารวจทุกคนรวมถึงการจับกุม ตรวจคน ปราบปรามดวย คือ “การสืบสวนคดีอาญา” มีวัตถุประสงค 

2 ประการ คือ 1) เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนในกรณีการสืบสวนกอนการกระทําผิด ซึ่งเปนการ
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รวบรวมขอมูลตาง ๆ ไวอันเปนประโยชนในทางท่ีจะนํามาใชวางแผนเพื่อหาทางระงับปองกันมิใหเกิดการกระทําผิดขึ้น

2) เพื่อแสวงหาขอเท็จจริง และหลักฐานเพื่อท่ีจะทราบรายละเอียดแหงความผดิในกรณกีารสบืสวนหลังการกระทําผดิ

ซึ่งเปนการสบืสวนหลังจากท่ีไดมีการกระทําผิดเกิดขึ้นแลว โดยท่ีการกระทําผิดน้ันเปนการกระทําท่ีกฎหมายบัญญัติ

เปนความผิด และมีโทษทางอาญาดวย นอกจากน้ียังเปนสิ่งสําคัญในการท่ีจะอํานวยความยุติธรรมในช้ันพนักงาน

สอบสวน พนักงานอัยการ และศาลเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เขาไวในสํานวนการสอบสวน เพื่อ

ประกอบการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการในการส่ังฟองผูกระทําผิด และการพิจารณาพิพากษาลงโทษผูกระทําผิด

ของศาลดวย (สุจนิตนา ชุมวสูิตร และคณะ 2553, หนา 2-5) 

 การสืบสวนคดีอาญาท่ีดีมีประสิทธิภาพ คือ การปองกันอาชญากรรมไมใหเกิดขึ้น และเมื่อมีการกระทําผิด

เกิดขึ้นก็สามารถจับกุมผูกระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ถายังจับกุมผูกระทําผิดไมไดหรือยังไมรูตัวผูกระทําผิดก็

ตองแสวงหาขอเท็จจริงพยานหลักฐานตาง ๆ ใหครบถวนสมบูรณเพื่อผูกมัดผูกระทําผดิหรือเพื่อรูตัวผูกระทําผิดซึ่งจะ

เปนเคร่ืองชวยอีกทางหน่ึงใหพนักงานสอบสวนไดดําเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานท้ังหมดท่ีไดมาอยาง

ถูกตอง  ในกรณท่ีีมกีารดําเนินคด ีผูกระทําผดิก็จะไดรับโทษจากการพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลตามกฎหมาย และ

ในขณะเดียวกันการสืบสวนซึ่งไดกระทําโดยวิธีท่ีดี และถูกตองก็ยอมเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู

บริสุทธ์ิ  มใิหถูกจับกุม และสอบสวนโดยมชิอบดวย  

 สําหรับสถานีตํารวจภูธรวังเหนอื จังหวัดลําปาง น้ัน เปนหนวยงานท่ีสําคัญท่ีสุดหนวยงานหน่ึงของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ เนื่องจากวาเปนหนวยงานระดับยุทธศาสตร ปฏิบัติการดานการปองกันปราบปรามอาชญากรรม 

ใหบริการประชาชนโดยตรง บําบัดทุกขบํารุงสุข และเปนหัวใจในการแกไขปญหาความทุกขรอนของประชาชน อยูใน

สังกัดของกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 มเีขตพื้นท่ีรับผดิชอบอยูในอําเภอวังเหนอื จังหวัดลําปาง แบงงานในสถานี

ออกเปน 5 งาน ไดแก งานอํานวยการ งานปองกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน และงานสอบสวน ซึ่งจากการ

ปฏบัิติหนาท่ีดานการสบืสวนคดอีาญาท่ีผานมา พบวา ยังไมมีประสิทธิภาพ และยังไมเปนท่ีพึงพอใจของประชาชนใน

พื้นท่ีมากนัก ซึ่งมีปญหาอุปสรรคอยูหลายประการ อาทิ กฎหมายไมไดบัญญัติถึงหลักเกณฑหรือเงื่อนไขของการ

สืบสวนไวใหชัดเจนทําใหเกิดปญหากับผูปฏิบัติหนาท่ีวาควรจะใชหลักเกณฑใดเพื่อใหกระบวนการน้ันชอบดวย

กฎหมาย และไมเปนการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน บางกรณีอาจกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนท่ีกฎหมายกําหนดใหไว เปนเหตุใหประชาชนมองภาพการปฏบัิติงานในหนาท่ีของตํารวจไปในทางกระทําลวง

ละเมดิสทิธิของประชาชน ท้ังท่ีการกระทําดังกลาวเปนการปฏบัิติหนาท่ีเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง ทํา

ใหขาดความรวมมอืจากประชาชน ขาราชการตํารวจสวนมากขาดความรูในดานเทคโนโลยี กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ 

งบประมาณท่ีมอียูคอนขางจํากัด  ทําใหขาดแคลนอุปกรณเคร่ืองมอืในการปฏบัิติหนาท่ีดานการสบืสวนหลายรายการ 

เชน เคร่ืองดักฟง กลองติดรถยนต กลองวดีโีอติดตามตัวขนาดเล็ก จํานวนกําลังพลไมสมดุลกับปริมาณงานและพื้นท่ี

รับผดิชอบ ขาราชการตํารวจขาดคุณธรรม จริยธรรม และขาดจติสํานึกในหนาท่ี เปนตน หากขาราชการตํารวจมีการ

ปฏิบัติหนาท่ีและการใหบริการท่ีดี ประชาชนในพื้นท่ีก็ยอมเกิดความพึงพอใจ และมีความนาเช่ือถือศรัทธาในการ

ปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจ ใหบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีวา “เปนตํารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน” 

และตามท่ีจะมีการปฏิรูปสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในดานโครงสรางการบริหารงาน กระบวนการทํางาน ซึ่งการ

สบืสวนคดอีาญาก็เปนสวนหน่ึงในน้ัน ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวจิัยจงึมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

หนาท่ีดานการสืบสวนคดีอาญาของขาราชการตํารวจในสถานีตํารวจภูธรวังเหนือ ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวจะเปน

แนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีดานการสืบสวนคดีอาญาของขาราชการตํารวจในสถานี

ตํารวจภูธรวังเหนอื จังหวัดลําปาง และเปนประโยชนกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอไป 
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วัตถุประสงคการศึกษา 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีดานการสืบสวนคดีอาญาของ

ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง 2) เพื่อศึกษาปญหา และขอเสนอแนะตอประสิทธิภาพใน

การปฏบัิติหนาท่ีดานการสบืสวนคดอีาญาของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนอื จังหวัดลําปาง 
 

กรอบแนวคิด 

 จากการทบทวนวรรณกรรมผูศึกษาไดกําหนดกรอบแนวคิดการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีดาน

การสบืสวนคดอีาญาของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนอื จังหวัดลําปาง ประกอบดวย  

1. แนวคดิประสทิธิภาพของทิพาวด ีเมฆสวรรค (2538, หนา 2) ท่ีกลาวถึงประสิทธิภาพเปนสิ่งท่ีวัดไดหลาย

มิติ ตามแตวัตถุประสงคท่ีตองการพิจารณา คือ 1) ประสิทธิภาพในมิติของคาใชจายหรือตนทุนของการผลิต (input) 

ไดแก  การใชทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยี ท่ีมีอยางประหยัด คุมคา และเกิดการสูญเสียนอย

ท่ีสุด  2) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการการบริหาร (process) ไดแก การทํางานท่ีถูกตองไดมาตรฐาน รวดเร็ว 

และใชเทคโนโลยีท่ีสะดวกกวาเดิม 3) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ ไดแก การทํางานท่ีมีคุณภาพเกิด 

ประโยชนตอสังคม เกิดผลกําไร ทันเวลา ผูปฏิบัติงานมีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน และบริการเปนท่ีพอใจของลูกคา 

หรือผูมารับบริการ  

2. ตามยุทธศาสตรการมสีวนรวมของประชาชน และเครือขายการปฏบัิติงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 

                               ตัวแปรตน                         ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วธิกีารศึกษา 

 การวิจัยน้ีเปนการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีดานการสืบสวนคดีอาญาของขาราชการตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 กลุม 

ไดแก ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง จํานวน 93 คน เปนประชากรท้ังหมดโดยไมมีการ

สุมตัวอยาง และประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ จํานวน 7 ตําบล จํานวนท้ังหมด 33,789 คน ทําการสุมตัวอยางแบบ

1. ภูมหิลังทางสังคมของขาราชการตํารวจ  

- เพศ   -  อายุ 

- สถานภาพสมรส  - ภูมลํิาเนา 

- ระดับการศึกษา   -  ระยะเวลาในการปฏบัิติราชการ 

- รายไดตอเดอืน    -  ตําแหนงในการปฏบัิติงาน 

- สายงานท่ีรับผดิชอบ 
ประสทิธภิาพในการปฏบิัตหินาที ่

ดานการสบืสวนคดอีาญา 
2. ภูมิหลังทางสังคมของประชาชนในพื้นที่  

- เพศ   -  อายุ 

- ระดับการศึกษา  -  อาชีพ 

 

 
3. ปจจัยดานทรัพยากร ดานกระบวนการบรหิาร 

ดานคุณภาพงาน ดานการมีสวนรวม 
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งายตามสัดสวนของประชากร ไดคํานวณตามหลักการแปรผันรวมกันระหวางขนาดของกลุมตัวอยางกับความคลาด

เคลื่อนท่ีเกิดขึ้น จากการสุมตัวอยางตามสูตร โดยใชสูตรการคํานวณตามวิธีการของทาโร ยามาเน ในระดับความ

เช่ือม่ัน 95%  ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 395 คน  

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม ใชในการวัดระดับประสทิธิภาพการปฏบัิติหนาท่ี ดานการ

สบืสวนคดอีาญาของ ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนอื จังหวัดลําปาง โดยใชแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของเปนแนวในการสรางแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี  

 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลภูมิหลังทางสังคมของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีกําหนดคําตอบไวหลายคําตอบ 

ใหเลอืกตอบ 1 คําตอบ โดยทําเคร่ืองหมาย √ ลงในหนาขอความ  

 สวนที่ 2 เปนการวัดระดับประสทิธิภาพในการปฏบัิติหนาท่ีดานการสืบสวนคดีอาญาของ ขาราชการตํารวจ 

สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง แยกเปน 4 ดาน ไดแก ปจจัยดานทรัพยากร ปจจัยดานกระบวนการบริหาร 

ปจจัยดานคุณภาพงาน ปจจัยดานการมสีวนรวม ใชระดับคําถามแบบมาตราสวน 5 ระดับโดยใชหลักของ Likert Scale

คอื มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา และขอเสนอแนะตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีดานการ

สบืสวนคดอีาญาของ ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนอื จังหวัดลําปาง โดยใหแสดงความคดิเห็นแบบอิสระ 

 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผู ศึกษามีขั้นตอนการสราง

แบบสอบถาม ดังน้ี 

 1. ศึกษาคนควาจากเอกสารตําราวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางใน

การกําหนดกรอบแบบสอบถาม 

 2. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตการศึกษา โดยใชคําถาม 2 ประเภท คือ แบบสอบถามปลายปด

และแบบสอบถามปลายเปด 

 3. นําเคร่ืองมือท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนออาจารยท่ีปรึกษาแกไขปรับปรุงใหถูกตองและชัดเจน 

เหมาะสมท้ังเนื้อหาสาระ และการใชถอยคําสํานวนภาษา แลวนํามาจัดทําเปนแบบสอบถาม 

 4. นําเคร่ืองมอืท่ีปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวเสนอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ไดแก 

     1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรีะ  เลศิสมพร  อาจารยมหาวทิยาลัยพะเยา 

     2. ดร.อรรถสทิธ์ิ  เมอืงอินทร    อาจารยมหาวทิยาลัยพะเยา  

     3. นายสุรพงศ  การินทร    นักบริหารงาน องคการบริหารสวนตําบลแมสุก  

อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา  

 เพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไขความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา เพื่อใหไดแบบสอบถามท่ีมีความ ตรงตาม

เนื้อหา และความเหมาะสมของคําถาม โดยใชแบบวัดดัชนีความสอดคลอง (Index of consistency: IOC) 

 5. นําแบบสอบถามท่ีผานการแกไขจากผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน ไปปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบ (Try-out) กับ

ประชากรท่ีไมใชประชากรท่ีใชในการศึกษา แตมีคุณลักษณะคลายกันกับประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ขาราชการ

ตํารวจ จํานวน 10 คน และประชาชน จํานวน 10 คน จากน้ันจึงนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ 

นําขอมูลท่ีไดไปทดสอบวัดความเช่ือม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) 

ไดคาความเชื่อม่ันของเคร่ืองมอืเทากับ 0.95 
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 6. ผูศึกษาไดแกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะท่ีไดจากการทดลองใชพรอมจัดพิมพเปน

แบบสอบถามฉบับจริง เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป   

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษาไดนําเคร่ืองมอื คอื แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

1. ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามไปดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง 

2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเอง 

3. ตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของแบบสอบถามเพื่อนําไปวเิคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

   การวเิคราะหขอมูลผูศึกษาแบงการวเิคราะหขอมูลออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลภูมิหลังทางสังคมของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาสถิติ คือ คาความถี่ 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

 สวนที่ 2 แบบสอบถามในสวนของระดับประสิทธิภาพ การแบงชวงคะแนนเฉลี่ย ซึ่งใชเกณฑมาตรฐาน เพื่อ

พจิารณาเปรียบเทียบกับคาคะแนนท่ีคํานวณไดตามขัน้ตอนท่ีระบุไวโดยเกณฑ ดังน้ี 

   ระดับคะแนนเฉลี่ย  ความหมายคาคะแนนเฉลี่ย 

   4.51-5.00   ระดับการปฏบัิติท่ีมปีระสทิธิภาพมากท่ีสุด 

   3.51-4.50   ระดับการปฏบัิติท่ีมปีระสทิธิภาพมาก 

   2.51-3.50   ระดับการปฏบัิติท่ีมปีระสทิธิภาพปานกลาง 

   1.51-2.50   ระดับการปฏบัิติท่ีมปีระสทิธิภาพนอย 

   1.00-1.50   ระดับการปฏบัิติท่ีมปีระสทิธิภาพนอยท่ีสุด 

 สวนที่ 3 แบบสอบถามในสวนของปญหาและขอเสนอแนะตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีดานการ

สบืสวนคดอีาญาของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะห

เนื้อหา (Content Analysis) แลวนํามาแจกแจงความถี่เรียงลําดับความสําคัญของเนื้อหา 

สถิติท่ีใชในการทําวิจัย คือ สถิติการบรรยาย (Descriptive statistics) ไดแก คาความถี่ (Frequency) และคา

รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (x�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 

ผลการศึกษา 

1) กลุมตัวอยางท่ีเปนขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนอื พบวา สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 41-50 

ป สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี ภูมิลําเนาอยูภาคเหนือ ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการต้ังแต 21-30 

ป รายไดตอเดอืน 20,001-30,000 บาท ตําแหนงผูบังคับหมู อยูในสายงานปองกันปราบปราม  

 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีดานการสืบสวนคดีอาญาของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ 

จังหวัดลําปาง ท่ีระบุโดยขาราชการตํารวจ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x�=3.53, S.D.=0.82) เมื่อพิจารณา

เปน  รายดาน พบวา อยูในระดับมาก 3 ดาน เรียงตามลําดับ คือ ปจจัยดานคุณภาพงาน (x�=3.84, S.D.=0.78) 

ปจจัยดานการมีสวนรวม (x�=3.69, S.D.=0.86) ปจจัยดานกระบวนการบริหาร (x�=3.63, S.D.=0.79) สวนปจจัย

ดานทรัพยากร  อยูในระดับปานกลาง (x�=2.97, S.D.=0.87) 
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 ปญหาและขอเสนอแนะท่ีระบุโดยขาราชการตํารวจ พบวา ปจจัยท่ีมีคาความถี่สูงสุด คือ ปจจัยดาน

ทรัพยากร มปีญหา คอื ขาดแคลนงบประมาณ (ความถี่=24) และมขีอเสนอแนะ คอื สนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอ 

เหมาะสม (ความถี่=24)  

 2) กลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง พบวา

สวนใหญเปนเพศชาย มอีายุ 41-50 ป การศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี อาชีพเกษตรกร  

 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีดานการสืบสวนคดีอาญาของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ 

จังหวัดลําปาง ท่ีระบุโดยประชาชน พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x�=3.76, S.D.=0.98) เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ปจจัยดานคุณภาพงาน (x�=3.86, S.D.=0.89) ปจจัยดานการมีสวน

รวม (x�=3.82, S.D.=0.99) ปจจัยดานทรัพยากร (x�=3.69, S.D.=1.09) ปจจัยดานกระบวนการบริหาร (x�=3.68, 

S.D.=0.92)   

ปญหาและขอเสนอแนะท่ีระบุโดยประชาชน พบวา ปจจัยท่ีมีคาความถี่สูงสุด คือ ปจจัยดานกระบวนการ

บริหาร มปีญหา คอื การปฏบัิติงานยังไมคอยไดมาตรฐาน (ความถี่=30) และมีขอเสนอแนะ คือ มีมาตรฐาน รวดเร็ว 

ใชเทคโนโลยท่ีีสะดวก (ความถี่=30) 
 

สรุปผลการศึกษา 

1. ขอมูลภูมิหลังทางสงัคมของผูตอบแบบสอบถาม  

    กลุมตัวอยางท่ีเปนขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จากการศึกษา พบวา สวนใหญเปนเพศ

ชาย  มอีายุ 41-50 ป สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี ภูมิลําเนาอยูภาคเหนือ มีระยะเวลาในการปฏิบัติ

ราชการต้ังแต 21-30 ป มีรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท ตําแหนงผูบังคับหมู อยูในสายงานปองกัน

ปราบปราม  

    กลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง พบวา

สวนใหญเปนเพศชาย มอีายุ 41-50 ป การศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี อาชีพเกษตรกร 

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลเฉลี่ยประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ดานการสืบสวนคดีอาญาของ 

ขาราชการตํารวจ สถานตํีารวจภูธรวังเหนอื จังหวัดลําปาง 

   กลุมตัวอยางท่ีเปนขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ พบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี

ดานการสบืสวนคดอีาญา โดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก ดานท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ปจจัยดานคุณภาพงาน ซึ่ง

มีคาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ปจจัยดานการมีสวนรวม ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือ 

ปจจัยดานกระบวนการบริหาร ซึ่งมคีาแปลผลอยูในระดับมาก และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุดคือ ปจจัยดานทรัพยากร 

ซึ่งมคีาแปลผลอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงตามลําดับ มรีายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. ปจจัยดานคุณภาพงาน คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (x�=3.84) เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา 

รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูปฏิบัติหนาท่ีดานการสืบสวนคดีอาญามีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน รองลงมา คือ 

ในการปฏิบัติหนาท่ีดานการสืบสวน และการใหบริการเปนท่ีพอใจของประชาชนหรือผูมารับบริการ สวนรายการท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื การปฏบัิติหนาท่ีดานการสบืสวนคดอีาญามคีุณภาพ เกดิประโยชนตอสังคม 

2. ปจจัยดานการมีสวนรวม คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (x�=3.69) เมื่อพจิารณาแตละรายการ พบวา 

รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การสงเสริมความสามัคคีภายในหนวยงาน รองลงมา คือ การมีสัมพันธภาพท่ีดี
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ระหวางบุคคลภายในหนวยงาน ประชาชน และหนวยงานอื่น สวนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การปฏิบัติหนาท่ี

ภายในหนวยงานมกีารจัดทีมงาน และการแจกจายงานท่ีเหมาะสม  

3. ปจจัยดานกระบวนการบรหิาร คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (x�=3.63) เมื่อพิจารณาแตละรายการ 

พบวา รายการท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก เมื่อมเีหตุหรือคดเีกดิขึ้นรีบไปท่ีเกดิเหตุโดยทันที รองลงมา คอื สอบถามพยาน

ในท่ีเกดิเหตุเพื่อหาขอเท็จจริงเบ้ืองตนใหมากท่ีสุด สวนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การพิจารณาความดีความชอบ

ของผูบังคับบัญชาท่ีเปนธรรม  

4. ปจจัยดานทรัพยากร คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x�=2.97) เมื่อพิจารณาแตละรายการ 

พบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก อัตรากําลังพลมีความเหมาะสม รองลงมา คือ การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

มาประกอบการปฏิบัติหนาท่ี สวนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ วัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติหนาท่ีมีเพียงพอ 

มคีวามทันสมัย   

กลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง พบวา 

ประสทิธิภาพในการปฏบัิติหนาท่ีดานการสืบสวนคดีอาญา โดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ปจจัยดานคุณภาพงาน รองลงมา คือ ปจจัยดานการมีสวนรวม รองลงมา 

คือ ปจจัยดานทรัพยากร และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ ปจจัยดานกระบวนการบริหาร โดยเรียงตามลําดับ มี

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 1. ปจจัยดานคุณภาพงาน คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (x�=3.86) เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา 

รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การการปฏิบัติหนาท่ีดานการสืบสวนคดีอาญามีคุณภาพ เกิดประโยชนตอสังคม 

รองลงมา คือ ในการปฏิบัติหนาท่ีดานการสืบสวน และการใหบริการเปนท่ีพอใจของประชาชนหรือผูมารับบริการ 

สวนรายการท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื การปฏบัิติหนาท่ีดานการสบืสวนคดอีาญา  

2. ปจจัยดานการมีสวนรวม คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (x�=3.82) เมื่อพจิารณาแตละรายการ พบวา 

รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สัมพันธภาพท่ีดีระหวางบุคคลของเจาหนาท่ีตํารวจกับประชาชน รองลงมา คือ 

เจาหนาท่ีตํารวจ มีการสืบสวนหรือจับกุมผูกระทําผิดอาญารวมกับหนวยงานอื่นหรือประชาชน สวนรายการท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด  คอื การประสานงานความรวมมอืในการสบืสวนคดจีากหนวยงานอื่น 

3. ปจจัยดานทรัพยากร คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (x�=3.69) เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา 

รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก อัตรากําลังพลมีความเหมาะสม รองลงมา คือ การใชเทคโนโลยีท่ีมีอยางประหยัด 

คุมคา และเกดิการสูญเสยีนอยท่ีสุด สวนรายการท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื วัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏบัิติหนาท่ีมเีพยีงพอ

มคีวามทันสมัย  

4. ปจจัยดานกระบวนการบรหิาร คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (x�=3.68)  เมื่อพจิารณาแตละรายการ 

พบวา รายการท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การปฏบัิติหนาท่ีดานการสบืสวนคดอีาญามคีวามถูกตองไดมาตรฐาน รวดเร็ว 

และใชเทคโนโลยี ท่ีสะดวกกวาเดิม รองลงมา คือ การรักษาสถานท่ีเกิดเหตุใหวิทยาการตรวจพิสูจนหลักฐาน สวน

รายการท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื การสอบถามพยานในท่ีเกดิเหตุเพื่อหาขอเท็จจริงเบ้ืองตนใหมากท่ีสุด   

อภปิรายผลการวจัิย 

 การศึกษาวจิัยคร้ังน้ีไดคนพบประเด็นท่ีควรนํามาอภิปราย ดังน้ี 

 1. จากการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีดานการสืบสวนคดีอาญาของ ขาราชการตํารวจ สถานี

ตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง ท่ีระบุโดยขาราชการตํารวจ ในปจจัยดานทรัพยากร ดานกระบวนการบริหาร 
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ดานคุณภาพงาน ดานการมีสวนรวม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 3 

ดาน คอื ปจจัยดานคุณภาพงาน ดานการมสีวนรวม ดานกระบวนการบริหาร ตามลําดับ และระดับปานกลาง 1 ดาน 

คอื ปจจัยดานทรัพยากร ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของสบิตํารวจเอก คฑาวุธ พรหมายน (2545,บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษา

เร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ กองตรวจคนเขาเมือง 2 : ศึกษาเฉพาะกรณีขาราชการ

ตํารวจฝาย 1 และฝาย 2 พบวา ขาราชการตํารวจฝาย 1 และฝาย 2 กองตรวจคนเขาเมอืง 2 สวนใหญมีประสิทธิภาพ

ในการปฏบัิติงานในระดับมากและปานกลาง เมื่อนํามาพจิารณากับงานวจิัยของพันตํารวจตรี ยงยุทธ ฉายแสง,วรรณ

วีร บุญคุม (2553,บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจจราจรในสถานี

ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม แลวพบวา ประสทิธิภาพในการปฏบัิติงานของเจาหนาท่ีตํารวจจราจร ในสถานีตํารวจภูธร

จังหวัดนครปฐม  ท่ีระบุโดยเจาหนาท่ีตํารวจในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับ คือ ดานทรัพยากร 

ดานกระบวนการบริหาร ดานคุณภาพงาน และดานการมีสวนรวม พบวา มีความสอดคลองกัน 3 ดาน คือ ดาน

กระบวนการบริหาร ดานคุณภาพงาน  ดานการมีสวนรวม และไมสอดคลองกัน 1 ดาน คือ ดานทรัพยากร กลาวคือ 

งานวจิัยท่ีมคีวามสอดคลองกันในดานกระบวนการบริหาร ดานคุณภาพงาน ดานการมีสวนรวม น้ัน อาจเนื่องมาจาก

นโยบายบริหารราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีกําหนดวิสัยทัศน “เปนตํารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของ

ประชาชน” มุงเนนการพัฒนาและสรางบุคลากรใหเปนตํารวจมืออาชีพท่ีมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ และเปนท่ีพึ่งของประชาชนไดอยางแทจริง เมื่อขาราชการตํารวจมีการยอมรับ และเห็นพองกับ

นโยบายแลวปรับนโยบายดังกลาวเขาเปนสวนหน่ึงในการปฏิบัติราชการดวยความยินดี ทุมเท ประชาชนผูรับบริการ

เกดิความพงึพอใจ ประกอบกับอําเภอวังเหนอืเปนชุมชนทองถิ่นท่ีมวีถิดํีาเนินชีวติเรียบงายอยูกับธรรมชาติ ไมมีปญหา

อาชญากรรมท่ีรายแรง ไมมปีญหาการจราจรติดขัด ประชาชน และตํารวจมคีวามใกลชิด มคีวามรูสึกท่ีดีตอกัน มีการ

ประสานงานความรวมมอืกับทุกภาคสวนในพื้นท่ี จงึสงผลใหการปฏบัิติหนาท่ีดานการสบืสวนคดอีาญาของขาราชการ

ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ มีประสิทธิภาพ และอธิบายไดจากตัวแบบการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ตัว

แบบดานกระบวนการของระบบราชการ ของวรเดช จันทศร (2551, หนา 138)  กลาวคือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ

เปนองคกรขนาดใหญ ซึ่งมกีฎระเบียบขัน้ตอนคอนขางมาก มีแบบแผนความสัมพันธท่ีเปนทางการ และมีการกําหนด

ระบบคุณธรรมเอาไวอยางแนนอนตายตัว  

อยางไรก็ตามภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติก็มีแบบแผนความสัมพันธอยางไมเปนทางการดวย แตมักจะ

เปนกรณขีองขาราชการตํารวจระดับปฏบัิติการท้ังสิ้น เพราะเปนผูปฏิบัติหนาท่ีใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด และเปน

ผูท่ีใชวิจารณญาณของตนในการตัดสินใจใหบริการประชาชน ดังน้ันสิ่งท่ีจะวัดความสําเร็จหรือความลมเหลวของ

นโยบายสํานักงานตํารวจแหงชาติจงึขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการคือ ระดับความเขาใจของผูกําหนดนโยบายซึ่งไดแก ผู

บัญชาการตํารวจแหงชาติ และผูบริหารระดับสูงท่ีมีตอสภาพแวดลอมความเปนจริงขององคกร สภาพปญหาและ

ขอจํากัดตาง ๆ และระดับการยอมรับ เห็นพอง และการปรับนโยบายใหมใหสอดคลองกับภารกิจปกติ หรือเปนสวน

หน่ึงในหนาท่ีราชการของผูนํานโยบาย แผนงาน โครงการ กจิกรรม ไปปฏบัิติโดยตรงวามีความยินดีพรอมทุมเทใหกับ

การปฏิบัติราชการ สวนท่ีไมสอดคลองกันในดานทรัพยากรน้ัน อาจเปนเพราะวาขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีใน

สถานีตํารวจภูธรวังเหนอื ยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ ท่ีจําเปน และทันสมัย การจัดสรรงบประมาณลาชามีไมเพียงพอ 

การนําเทคโนโลยีมาใชยังไมกอใหเกดิความประหยัด คุมคา กําลังพลท่ีมอียูไมเพยีงพอ และไมเหมาะสมกับปริมาณงาน 

 2. จากการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีดานการสืบสวนคดีอาญาของ ขาราชการตํารวจ สถานี

ตํารวจภูธรวังเหนอื จังหวัดลําปาง ท่ีระบุโดยประชาชน ในปจจัยดานทรัพยากร ดานกระบวนการบริหาร ดานคุณภาพ

งาน ดานการมีสวนรวม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียง
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ตามลําดับดังน้ี ปจจัยดานคุณภาพงาน ดานการมีสวนรวม ดานทรัพยากร ดานกระบวนการบริหาร ซึ่งไมสอดคลอง

กับพันตํารวจตรี ยงยุทธ ฉายแสง,วรรณวีร บุญคุม (2553,บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิติงานของเจาหนาท่ีตํารวจจราจร ในสถานีตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ท่ีระบุโดยประชาชน พบวา ในภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง  เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลางทุกดานเรียงตามลําดับคือ ดานทรัพยากร 

ดานคุณภาพงาน ดานกระบวนการบริหาร และดานการมสีวนรวม ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ

ของสถานีตํารวจภูธร วังเหนอื มคีวามเขาใจ และเห็นวา สถานีตํารวจภูธรวังเหนอื มกีําลังพลท่ีเหมาะสม เทคโนโลยีท่ี

ใชในการปฏิบัติหนาท่ีมคีวามประหยัด คุมคา มกีารนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประกอบการปฏบัิติหนาท่ี วัสดุอุปกรณท่ี

ใชในการปฏิบัติหนาท่ีมีเพียงพอมีความทันสมัย การจัดสรรงบประมาณในการปฏิบัติหนาท่ีมีเพียงพอ มีการปฏิบัติ

หนาท่ีมคีวามถูกตอง ไดมาตรฐาน รวดเร็ว และใชเทคโนโลยีท่ีสะดวกกวาเดิม มีจิตสํานึกท่ีดีตอการปฏิบัติหนาท่ี การ

ใหบริการเปนท่ีพอใจของประชาชนผูรับบริการ มีความทันตอเวลา มีคุณภาพ เกิดประโยชนตอสวนรวม มีการจัด

ทีมงานและการแจกจายงานท่ีเหมาะสม มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพท่ีดีระหวางบุคคลภายในหนวยงาน ประชาชน 

และหนวยงานอื่น สรางแหลงขาวอาชญากรรมไวประจําหมูบานหรือสอบถามผูนําอยูเสมอ สืบสวนหรือจับกุม

ผูกระทําผดิอาญารวมกับหนวยงานอื่น  หรือประชาชน ประสานงานความรวมมือในการสืบสวนคดีจากหนวยงานอื่น 

การปฏบัิติหนาท่ีภายในหนวยงาน 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะการนําผลการศกึษาไปใช 

1. จากผลการศึกษา พบวา ประสทิธิภาพในการปฏบัิติหนาท่ีดานการสบืสวนคดอีาญาของขาราชการตํารวจ 

สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง ท่ีระบุโดยขาราชการตํารวจ โดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก ดานท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุดและควรนําไปกําหนดเปนนโยบายเพื่อแกไขปญหาใหกับขาราชการตํารวจ คือ ปจจัยดานทรัพยากร ซึ่ง

มคีาแปลผลอยูในระดับปานกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ ควรจัดสรรงบประมาณ กําลังพล เคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ

เทคโนโลยท่ีีทันสมัยในการปฏบัิติงานของขาราชการตํารวจ ใหเพยีงพอเหมาะสมใชเทคโนโลยีท่ีมีอยางประหยัดคุมคา 

และเกิดการสูญเสียนอยท่ีสุด ปรับปรุงสวัสดิการของตํารวจ เชน เงินเดือน คาตอบแทน เปนตน เพื่อใหตํารวจมี

คุณภาพชีวติท่ีดขีึ้น สามารถอยูไดอยางมเีกยีรติ และมศัีกดิ์ศรี ซึ่งจะสงผลใหองคกรเปนองคกรท่ีมสีมรรถนะสูง เปนท่ี

พึ่งของประชาชน เพื่อสังคมท่ีสงบสุข 

2. จากผลการศึกษา พบวา ประสทิธิภาพในการปฏบัิติหนาท่ีดานการสบืสวนคดอีาญาของขาราชการตํารวจ 

สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง ท่ีระบุโดยประชาชน โดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุดและควรนําไปกําหนดเปนนโยบายเพื่อแกไขปญหาใหกับประชาชน คอื ปจจัยดานกระบวนการบริหาร สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ ควรเรงรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองคกรตํารวจ ปรับปรุงแกไขกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ให

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน การปฏิบัติงานท่ีถูกตองไดมาตรฐาน รวดเร็ว และใชเทคโนโลยีท่ีสะดวกกวาเดิม 

การปฏิบัติงานของตํารวจตองทําใหเปนหลักประกันดานความปลอดภัย และความยุติธรรมท่ีมีมาตรฐานโดยยึด

ประชาชนเปนศูนยกลาง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาคเอกชน และประชาชนมีสวนรวมในกิจการ

ตํารวจ 

3. จากกรณีการจะปฏิรูปตํารวจน้ัน ผูท่ีเขาใจปญหาขององคกรดีท่ีสุดคือขาราชการตํารวจ จากการศึกษา 

พบวา ปจจัยดานทรัพยากร ควรไดรับการปรับปรุงแกไขมากท่ีสุด นอกจากขาราชการตํารวจแลวผูท่ีเขาใจปญหาของ

องคกรตํารวจไดดคีอืประชาชน ซึ่งพบวา ปจจัยดานกระบวนการบริหารควรไดรับการปรับปรุงแกไขมากท่ีสุด เหลานี้
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เปนสิ่งสะทอนถึงความตองการของขาราชการตํารวจ และประชาชนไดเปนอยางดี จึงควรยึดการปฏิรูปตามความ

ตองการของขาราชการตํารวจ และประชาชนเปนหลัก 

ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึก เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีดานการสืบสวนคดีอาญาของ

ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง ในปจจัยดานทรัพยากร เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและ

ปญหาอุปสรรครวมท้ังขอเสนอแนะใหรอบดานมากขึ้น 

 2. ควรมกีารศึกษาวจิัยเกี่ยวกับ การพัฒนากระบวนการบริหารงานดานการสืบสวนคดีอาญาของขาราชการ

ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนอื จังหวัดลําปาง เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารงานดานการสบืสวนใหมปีระสทิธิภาพ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงดวยความกรุณาจาก ดร.พงษสนิท คุณนะลา ทานอาจารย 

ท่ีปรึกษาท่ีใหคําแนะนํา แกไข ตรวจทานความถูกตองเรียบรอยและขอบกพรองตาง ๆ ตลอดถึงผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน

ในการพิจารณาเคร่ืองมือ คือ 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ  เลิศสมพร อาจารยมหาวิทยาลัยพะเยา 2. ดร.อรรถ

สิทธ์ิ เมืองอินทร อาจารยมหาวิทยาลัยพะเยา 3. คุณสุรพงศ  การินทร นักบริหารงาน องคการบริหารสวนตําบล 

แมสุก อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณ ผูศึกษาขอขอบคุณเปนอยาง

สูง ไว ณ ท่ีน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอบุพการี ครอบครัวท่ีเปนผูใหกําลังใจมาโดยตลอด ขอขอบคุณ รุนพี่ เพื่อน ๆ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะทุกทานท่ีใหคําแนะนํา และแลกเปลี่ยน

ประสบการณท่ีดใีนระหวางการศึกษาดวยดมีาโดยตลอด 

ขอขอบคุณ ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ ประชาชนในอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ทุกทาน

ท่ีเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีดานการสืบสวนคดีอาญา ในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี และ

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีมสีวนรวมในงานศึกษาคนควาน้ีจนสําเร็จลุลวงดวยด ี

คุณคาและประโยชนอันพงึมจีากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูศึกษาคนควาขอมอบแดผูมพีระคุณทุกทาน 

การคนควาดวยตนเองคร้ังน้ี หากมสีิ่งใดขาดตกบกพรองหรือผิดพลาดประการใด ผูศึกษาขออภัยมา ณ ท่ีน้ี

ดวย และหวังเปนอยางย่ิงวาการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีคงจะเปนประโยชนกับผูท่ีสนใจ และหนวยงานท่ี

เกี่ยวของตอไป 
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Factors Affecting the Debt burden of the Police officers in the Wangnuea 
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Boonruang Ooptong1* and Atthasit Muang-in2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมผีลตอการเกดิหน้ีสนิของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหน้ีสินของขาราชการตํารวจ และเพื่อศึกษาหาแนวทางปองกันการ

เกดิหน้ีสนิของขาราชการตํารวจ  ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือจังหวัด

ลําปาง จํานวน 93 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือวิจัยในการศึกษาคร้ังน้ี โดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการ

วเิคราะหขอมูล รอยละคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหาผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอ

การเกิดหน้ีสินของขาราชการตํารวจเรียงตามลําดับจากมากไปนอย คือ 1) ดานเศรษฐกิจ ไดแก คาครองชีพสูง และ

สินคามีราคาแพง  2) ปจจัยดานการทํางาน ไดแก ระดับช้ันยศ มีผลตอเงินเดือน เชน เงินเดือนนอย 3) ปจจัยดาน

สังคม ไดแก การมีทรัพยสินจํานวนมากจะไดรับการยกยองทางสังคม และ 4) ปจจัยดานครอบครัว ไดแก การซื้อ

สินคาอุปโภค และบริโภคในชีวิตประจําวัน การศึกษาน้ีมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปองกันไมใหเกิดหน้ีสินดังน้ี ดาน

ครอบครัว ขาราชการตํารวจ และครอบครัวตองจัดทําบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับ-รายจาย และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมไมใชจายฟุมเฟอย ประหยัดอดออมบริโภคอยูในระดับพอประมาณดานเศรษฐกิจ ขาราชการตํารวจตอง

ปรับตัวใหเขากับสภาวะเศรษฐกจิในปจจุบัน  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต พอมีพอกิน พอใช 

พอใจในสิ่งท่ีตนมีอยู ดานสังคม ไมควรยึดติดกับวัตถุนิยมและกอหน้ีสินเพิ่ม รูจักประมาณตน ลด ละ เลิก อบายมุข 

ดานการทํางาน ขาราชการตํารวจเมื่อมยีศเงนิเดอืนและรายไดนอยแลว ตองใชจายเงินตามฐานะของตนและประกอบ

อาชีพเสริมเพื่อหารายไดเสริม 
 

คําสําคัญ: ปจจัย  หน้ีสนิ  ขาราชการตํารวจ 
 

Abstract  

The objectives of the study in Factors Affecting the Debt burden of the Police officers in the Wangnuea 

Police Station, Lampang Province are 1) to study the factors affecting the debt burden of police officers and 
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2) to look for the prevention of accruing debt of the police officers.The sample group is the 93  police officers of 

Wangnuea Police Station Lampang Province. A questionnaire is used as instruments of this study. The study also 

uses the descriptive statistic along with the analysis of percentage, mean, standard deviation and content. 

The results of the study of the factors affecting the debt burden of police officers from high to low level 

respectively are 1) Economy: the cost of living and the expensive consumed goods 2) Working: the rank leading 

to the low salary 3) Society: the social admiration for the rich 3) Family: overspending for the members’ daily 

consumption. The suggestions from this study are 1) Family: the officers and his family should do the income and 

expense accounts. They should change their behaviors of overspending 2) Economy: the officers should be 

flexible with current economy, adopting the philosophy of self-sufficiency Economy 3) Society: the officers 

should be moderate in spending and abstain from gambling and drinking 4) Working: the officers should spend 

money appropriately with their salary and find some extra works. 
 

Keywords: Foctors, Debts, Police 
 

บทนํา 

ตํารวจเปนอาชีพท่ีมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ทําหนาท่ีรักษากฎหมาย ปองกันปราบปรามอาชญากรรม และบริการ

รับใชประชาชน ดูแลชีวิตทรัพยสินของประชาชนเกี่ยวของกับวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในสังคม ซึ่งเปนอาชีพท่ีตอง

เสยีสละตองทุมเทท้ังแรงกายแรงใจเพื่อใหบานเมืองเกิดความสงบเรียบรอย ตํารวจจึงพรอมท่ีจะสละชีวิตทุกเมื่อเพื่อ

ปกปองความยุติธรรม สอดคลองกับนโยบายการบริหารราชการ ของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติท่ีกลาวไววา “ตอง

บริหารจัดการใหตํารวจ ดํารงชีพไดอยางมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเปนท่ีรักของประชาชน มีการกําหนดมาตรการแนว

ทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกหนวยงานโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาล ในการ

บริหารงาน รวมท้ังปลูกฝงคานิยมใหแกขาราชการตํารวจดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อลด

ภาระหน้ีสนิ และมเีงนิออมไวใช  ในยามจําเปน” (สมยศ พุมพันธุมวง, 2557 หนา 11) ขาราชการตํารวจตองมคีวามซื่อ

สัตยสุจริตและยึดม่ันในศีลธรรม  โดยยึดประโยชนสวนรวมเหนอืประโยชนสวนตน ดํารงชีวติสวนตัวไมใหเกดิมลทินมัว

หมองตอตําแหนงหนาท่ี ไมทําผิดกฎหมายแมเห็นวาเปนเร่ืองเล็กนอย ไมหมกมุนในอบายมุขท้ังหลาย ไมฟุงเฟอหรู

หรา และใชจายอยางประหยัดตามฐานะแหงตน (ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ, 2551 หนา 5) 

 ประเทศไทยปจจุบัน เปนสังคมท่ีเห็นคุณคาทางวัตถุทามกลางกระแสบริโภคนิยมมีวัตถุสนองความตองการ

มากขึ้นเร่ือย ๆ คนไทยในยุคโลกาภิวัตน จึงตกเปนทาสของเคร่ืองอุปโภคบริโภค แหลงอบายมุขสิ่งย่ัวยุ สนองความ

อยาก  ของตนเอง ความตองการใชเงินเพิ่มขึ้นสภาพแวดลอมปจจุบันไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ สังคม 

การเมอืง วัฒนธรรมและเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว คาครองชีพท่ีสูงขึ้น ขณะท่ีคาตอบแทน คาจาง หรือ

เงนิเดอืน  ไมไดปรับหรือเพิ่มตามไปดวย รายจายมากกวารายได ทําใหประชาชนกูยมืเงนิจากแหลงเงนิกูตาง ๆ จะเห็น

วาปญหาหน้ีสนิเปนปญหาใหญ ท่ีประชาชนในประเทศไทยกําลังเผชิญอยู 

 ขาราชการตํารวจก็ไมตางจากอาชีพอื่น ๆ ท่ีตกอยูภายใตกระแสการบริโภคนิยมถูกมองวาเปนอาชีพ

ขาราชการตองมีฐานะดีในสังคม ท้ังท่ีจริงแลวมีเงินเดือนคอนขางนอย ขาราชการตํารวจก็ประสบปญหา และไดรับ

ผลกระทบจากปญหาหน้ีสิน เพราะมีรายไดทางเดียว คือ เงินเดือน และมีรายจายมาก เชน คาผอนบาน คาผอนรถ 

คาใชจาย สินเช่ือ และรายจายอื่นๆ อีกมากมาย ปจจุบันมีการปรับอัตราเงินเดือนของขาราชการตํารวจใหเหมาะสม
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เปนธรรมและไดมาตรฐาน โดยคํานึงถึงคาครองชีพท่ีเปลี่ยนแปลงไปคาตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของ

ประเทศความแตกตางระหวางรายไดของขาราชการตางประเภทกันและปจจัยอื่นท่ีจําเปน (พระราชบัญญัติตํารวจ

แหงชาติ ฉบับท่ี 3, 2558 หนา 10) 

 ปญหาตาง ๆ ท่ีเกดิขึ้นในสังคมตํารวจน้ันมมีากมาย และสงผลกระทบตอขาราชการตํารวจ ท้ังปญหาสวนตัว 

และในหนวยงาน เชน การบริหารงานบุคคล งบประมาณไมเพียงพอ ถูกกล่ันแกลงรังแกเอารัดเอาเปรียบ การแตงตั้ง

โยกยายไมเปนธรรม และเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมา การปฏิบัติงานยากลําบากซับซอนขึ้น เสี่ยงภัยอันตราย จึงเกิด

ความเคลยีด ความทุกข ทําใหใชจายเงนิเพิ่มขึ้น เชน สูบบุหร่ี ดื่มเหลา เลนการพนัน ฯลฯ  

 สิ่งท่ีกลาวมาขางตนจึงสงผลใหเกิดปญหาหน้ีสินตอขาราชการตํารวจ ไมทางตรงหรือทางออม เปนสาเหตุ

หน่ึงของการฆาตัวตาย และปญหาอื่นตามมา ปจจัยท่ีมีผลตอการฆาตัวตายของเจาหนาท่ีตํารวจ จากการวิจัยต้ังแต

ปงบประมาณ 2551 – 30 กันยายน 2556 มีขาราชการตํารวจฆาตัวตายรวมท้ังสิ้น 174 ราย สาเหตุเกี่ยวกับการฆา 

ตัวตาย ปญหาหน้ีสนิ คดิเปนรอยละ 10.30 (กองวจิัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ, 2558)  

 ปญหาหน้ีสินเปนปญหาท่ีขาราชการตํารวจเกือบทุกคนพบเจอปญหาอยู สงผลกระทบตอประสิทธิภาพ  

การทํางานท่ีลดลง ซึ่งหนวยงานท่ีเกี่ยวของตองรวมมือชวยกันดูแลแกไขเพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน  

อีกท้ังขาราชการตํารวจก็ตองปฏบัิติตนเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตไดในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ลดความฟุมเฟอย สราง

เสริมวนัิยทางการเงนิใหมากขึ้น ดวยเหตุน้ีการเปนหน้ีก็ไมใชสิ่งเลวรายเสมอไป หากจําเปนตองเปนหน้ีจริง ๆ และรูจัก

วางแผนการจัดการหน้ีอยางเหมาะสม ก็จะสามารถนํามาซึ่งความสุขและความม่ันคงในชีวติได 

 จากปญหาตาง ๆ และสิ่งท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหน้ีสินของ

ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง เพราะจากการตรวจสอบเบ้ืองตน พบวา ขาราชการ

ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนอื เกอืบทุกนายประสบปญหาหน้ีสนิอยูและมหีน้ีสนิเปนเงินจํานวนมาก เฉลี่ยประมาณ

คนละ 1,000,000 – 2,500,000 บาท กูยืมเงินกับสหกรณออมทรัพยตํารวจและสถาบันการเงินท้ังของรัฐและเอกชน 

ผูวิจัย  จึงตองการศึกษาเพื่อจะไดทราบถึงปจจัยท่ีแทจริงของปญหาหน้ีสินเกิดจากปจจัยอะไร ซึ่งผลของการ

ศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจะใชเปนประโยชนในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและนําไปใชเปนแนวทางในการแกไขปญหา

หน้ีสนิของขาราชการตํารวจได 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอการเกดิหน้ีสนิของขาราชการตํารวจ   

 2. เพื่อศึกษาหาแนวทางปองกันการเกดิหน้ีสนิของขาราชการตํารวจ        
 

กรอบแนวคิด 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหน้ีสินของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวัง

เหนอื จังหวัดลําปาง โดยผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับ ภาวะหน้ีสินของขาราชการครู จาก 

นันทรัตน จิโรภาส (2552 หนา 6) ผูศึกษาจึงนํามาประยุกตใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา เพราะมีหัวขอใกลเคียง

กับงานวิจัย  ท่ีผูวิจัยทําการศึกษาอยู มีเนื้อหา และการกําหนดตัวแปรท่ีมีความสัมพันธสอดคลอง ชัดเจน เกี่ยวของ

กับสิ่งท่ีตองการศึกษา และตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษา ผูศึกษาจงึกําหนดกรอบแนวคดิ ดังน้ี 
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ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิทีใ่ชในการศกึษา 
 

วธิกีารศึกษา 

การศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมผีลตอการเกดิหน้ีสนิของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนอื จังหวัด

ลําปาง” เปนการวจิัยเชิงปริมาณ เพื่อใหสอดคลองกับแนวคดิของการศึกษา และใหไดผลการศึกษามคีวามแมนยํา มี

ความนาเชื่อของขอมูลมากท่ีสุด รายละเอียด ดังน้ี 

 ประชากรที่ใชในการศกึษา คอื ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลําปาง ท่ีปฏิบัติงานอยู

จริง ในปงบประมาณ 2558 จํานวน 93 คน โดยใชประชากรท้ังหมดเปนกลุมศึกษา 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือสําหรับเก็บขอมูล ซึ่งแบงออก

เปน  3 สวน ดังน้ี 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ซึ่งประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ยศ อายุราชการ สถานภาพการสมรส 

จํานวนบุตร เงนิเดอืน อาชีพเสริม 

 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมผีลตอการเกดิหน้ีสนิของขาราชการตํารวจ             

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะหรือความคดิเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับการปองกันไมใหเกดิหน้ีสนิ 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

 1. ผูวจิัยทําการศึกษาคนควาจากเอกสาร ตําราและงานวจิัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดทําการศึกษาคนความาหาคาความเท่ียงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยให

ผูเช่ียวชาญจํานวน 2 ทาน ตรวจแบบสอบถาม คือ 1.รองศาสตราจารย ดร.วีระ เลิศสมพร อาจารยประจําสาขาวิชา

นโยบายสาธารณะ 2.คุณสากล คดิอาน ครู คศ.3 โรงเรียนวังเหนอืวทิยา ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 

 3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดสอบใช (Try out) กอนใชจริงกับขาราชการตํารวจ จํานวน 10 ชุด กับ

ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ซึ่งขาราชการตํารวจดังกลาวมีลักษณะ

ใกลเคยีงกับกลุมตัวอยางท่ีจะใชในการศึกษาในคร้ังน้ี 
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 4. ผูวิจัยวิเคราะหหาความเช่ือม่ันแบบสอบถาม (Reliability) ของแบบสอบถาม สวนท่ี 2 โดยใชวิธีหาคา 

สัมประสทิธแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) เทากับ .9347 (จุฑารัตน โทษาธรรม, 2548 หนา

46)       

 การเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมมูล ดวยวิธี

แจกแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 93 ชุด เก็บรวบขอมูลของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ

จังหวัดลําปาง ท่ีปฏบัิติงานอยูจริง ในปงบประมาณ 2558 จํานวน 93 คน ผูวจิัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจนครบ

คดิเปนรอยละ 100 และนํามาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ ใหคะแนนและทําการวเิคราะหขอมูล 

 การวเิคราะหขอมูล ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติ

ดังตอไปน้ี          

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 

สําหรับอธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยการหาคาความถี่ (Frequency), และคารอยละ (Percentage) 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหน้ีสินของขาราชการตํารวจ ใชสถิติพรรณนา

สําหรับพรรณนาความคิดเห็น โดยการหาคาเฉลี่ย ( Mean), และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมี

เกณฑการแปลคาเฉลี่ย ดังน้ี 

 คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถงึ  ระดับความเห็นดวยมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย   3.51 – 4.50  หมายถงึ  ระดับความเห็นดวยมาก 

 คาเฉลี่ย   2.51 – 3.50  หมายถงึ  ระดับความเห็นดวยปานกลาง 

 คาเฉลี่ย   1.51 – 2.50  หมายถงึ  ระดับความเห็นดวยนอย   

 คาเฉลี่ย   1.00 – 1.50  หมายถงึ  ระดับความเห็นดวยนอยท่ีสุด      

 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะหรือความคดิเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับการปองกันไมใหเกดิหน้ีสินเปนแบบสอบถาม

ปลายเปดวเิคราะหโดยเทคนิคการวเิคราะห และสรุปเนื้อหาประกอบบริบท 
 

ผลการศึกษา 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ สวนใหญเปน

เพศชาย คดิเปนรอยละ 97.85 มอีายุ 41-50 ป มากท่ีสุด คดิเปนรอยละ 55.91 มรีะดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

มากท่ีสุด คดิเปนรอยละ 51.61 และสวนใหญเปนช้ันยศ จ.ส.ต.-ด.ต. มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.54 สวนใหญมีอายุ

ราชการ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 38.71 มีสถานภาพสมรส มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 81.72 มีจํานวนบุตร 2 คน 

คิดเปนรอยละ 60.22 สวนใหญไดรับเงินเดือน 25,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 43.01 และมีอาชีพเสริมอื่น ๆ

สวนใหญ (ไมมอีาชีพเสริม)มากท่ีสุด คดิเปนรอยละ 37.63   

 2. ปจจัยที่มีผลตอการเกิดหนี้สนิของขาราชการตํารวจ สถานตํีารวจภูธรวังเหนอื จังหวัดลําปาง 

ในภาพรวมท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานครอบครัวดานเศรษฐกิจ ดานสังคมดานการทํางาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

( X =3.07) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงตามลําดับผลการศึกษาจากมากไปหานอย คือ 1. ดาน

เศรษฐกิจ มากท่ีสุด 2. ดานการทํางาน 3. ดานสังคม และนอยท่ีสุด คือ 4. ดานครอบครัว  รายละเอียดปรากฏผล 

ดังน้ี 
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     2.1 ดานเศรษฐกิจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.34) เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียง 3 ลําดับ

แรก พบวา คาครองชีพสูง และสนิคามรีาคาแพง มากท่ีสุด ( X = 3.82) และนอยท่ีสุด คือ การกูยืมเงินนอกระบบมา

ใชจาย  ( X = 2.44) ตามลําดับ             

     2.2 ดานการทํางาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.28) เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียง 3 ลําดับ

แรก  พบวา ระดับช้ันยศ มผีลตอเงนิเดอืน เชน เงนิเดอืนนอย มากท่ีสุด  ( X = 3.84) และนอยท่ีสุด คอื หนวยงาน

และเพื่อนรวมงาน มผีลทําใหใชจายเงนิเพิ่มขึ้น ( X = 2.73) ตามลําดับ  

     2.3 ดานสังคม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.97) เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียง 3 ลําดับแรก

พบวา การมทีรัพยสนิจํานวนมาก จะไดรับการยกยองทางสังคม มากท่ีสุด ( X = 3.31) และนอยท่ีสุด คอื การโฆษณา

ทางสื่อตางๆ เชน สื่อออนไลน โทรทัศน ทําใหใชจายเงนิเพิ่มขึ้น ( X = 2.74) ตามลําดับ 

     2.4 ดานครอบครัว โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.71) เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียง 3 ลําดับ

แรก  พบวา การซื้อสินคาอุปโภคและบริโภค ในชีวิตประจําวัน มากท่ีสุด ( X = 3.34) และนอยท่ีสุด คือ การมี

พฤติกรรมนอกใจคูสมรส ทําใหใชจายเงนิเพิ่มขึ้น ( X = 1.74) ตามลําดับ  
       

ปจจัยที่มผีลตอการเกิดหนีส้นิของขาราชการตํารวจ ( X ) (S.D.) ระดับ ลําดับที ่

1. ดานเศรษฐกจิ 3.34 1.16 ปานกลาง 1 

2. ดานการทํางาน 3.28 1.15 ปานกลาง 2 

3. ดานสังคม  2.97 1.06 ปานกลาง 3 

4. ดานครอบครัว 2.71 1.12 ปานกลาง 4 

สรุปภาพรวม 3.07 1.12 ปานกลาง                                                                                                          
 

ภาพ 2 แสดงตารางสรุปภาพรวม ทั้ง 4 ดาน ปจจัยที่มีผลตอการเกิดหนีส้นิของขาราชการตํารวจ

สถานตํีารวจภูธรวังเหนอื จังหวดัลาํปาง  
  

3. ขอเสนอแนะหรอืความคดิเห็นอ่ืน ๆ เก่ียวกับการปองกันไมใหเกิดหนี้สนิ 

         3.1 ไมใชจายเงนิใหเกนิฐานะ ใชเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีพ พอมี พอกิน พอใช และพอใจใน

สิ่งท่ีตนม ีเรียบงาย รูจักประมาณตน ประหยัดอดออม ไมควรกอหน้ีสินเพิ่ม ไมนําเงินในอนาคตมาใชโดยไม

จําเปน   

     3.2 ไมเลนการพนันหรือใชจายฟุมเฟอยตามคนอื่น ซื้อของท่ีจําเปนเทาน้ัน ไมตามสังคมจนเกนิไป 

     3.3 หนวยงานควรขอความรวมมือจากสถาบันการเงิน ใหกูยืมเงินในอัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่า เพื่อนําเงินมา

ชําระหน้ีนอกระบบและหน้ีท่ีคดิดอกเบ้ียท่ีสูงกวา และมีการรวมหน้ีสินของขาราชการตํารวจพรอมหาแหลง

เงนิกูท่ีดอกเบ้ียถูกกวา   

     3.4 มีการวางแผนบริหารการเงินใหเปนระบบ ทําบัญชีรายรับ-รายจาย แบงสัดสวน ของรายได 

คาใชจายเปนสัดสวน ไมใชจายเงินเกินรายไดท่ีไดรับตอเดือน และใชจายเงินเพื่อประโยชนของครอบครัว

มากท่ีสุด     
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      3.5 หาทางเพิ่มรายได และประกอบอาชีพเสริม หารายไดเสริมและลดคาใชจายในครอบครัว เชน ปลูก

ผักสวนครัว คาขาย ฯลฯ เมื่อกูเงินมาตองกูมาเพื่อ ใหเกิดรายได เพื่อนําไปเพิ่มรายไดจากการประกอบ

อาชีพเสริม      

      3.6 รัฐควรพจิารณาปรับปรุง แกไข อัตราคาตอบแทน เพิ่มคาตําแหนง เพิ่มเงินเดือน และสวัสดิการของ

ขาราชการตํารวจใหเพียงพอ และจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอภาระหนาท่ี เชน เบ้ียเลี้ยง คาเช้ือเพลิง 

ใหมากขึ้น 
 

สรุปผลการศึกษา 

ผลจากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหน้ีสินของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรวังเหนือ จังหวัด

ลําปาง  ผูศึกษาขออภิปรายผล ดังน้ี 

 1. ดานครอบครัว พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหน้ีสินของขาราชการตํารวจ โดยรวม อยูในระดับปาน

กลาง สวนใหญ เปนการซื้อสินคาอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจําวันมากท่ีสุด ท่ีเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะขาราชการ

ตํารวจ  มีภาระในการซื้อสินคาอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจําวัน และใชจายในครอบครัวเปนจํานวนมาก นิยมซื้อ

สนิคาท่ีฟุมเฟอย และไมจําเปน จงึเปนปจจัยท่ีมผีลตอการเกดิหน้ีสนิตามมา สอดคลองกับแนวคิดของแอซเซล อางใน

กติิ สมสน่ัน (2548.) เปนแนวคดิท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติทางพฤติกรรมของมนุษย ซึ่งมนุษยจะมีพฤติกรรมท่ีตอบสนองต

อสิ่งเร าโดยไดรับอิทธิพลจาก ปจจัยหลายประการท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภค เชน ปจจัยดานสิ่งแวดลอม 

(environmental influence) ไดแก วัฒนธรรม ชนช้ันทางสังคม เชน เพื่อน ครอบครัว นักแสดง ฯลฯ และองคกรทาง

การตลาดท่ียื่นขอเสนอท่ีสามารถตอบสนองของ ผูบริโภคได การสื่อสารจากสิ่งแวดลอมเหลาน้ีตางมีอิทธิพลตอการ

เลือกซื้อสินคา หรือการใชบริการการโฆษณา ซึ่งถือเปน สิ่งกระตุนการบริโภค และสอดคลองกับผลการศึกษาของ 

พัชรินทร สุภาวงศ (2549)  ท่ีศึกษาภาวะหนี้สิน และความตองการประกอบอาชีพเสริมรายไดของครอบครัว 

ขาราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 5 ท่ีพบวา ภาวะหน้ีสินของครอบครัวขาราชการตํารวจมีหน้ีสินท่ีเกิดจากการ

ใชจายภายในครอบครัว วธีิการแกไข คอื  การลดคาใชจายภายในครอบครัว และประกอบอาชีพเสริม และ พ.ท.นุกูล 

ตรีเจริญ (2547) ซึ่งศึกษาภาวะหน้ีสินของนายทหารช้ันประทวน สังกัดกองบัญชาการกองพลทหารปนใหญตอสู

อากาศยาน ท่ีพบวา พฤติกรรมในการบริโภค และการใชจายในครอบครัวน้ัน ก็มีสวนท่ีทําใหเกิดภาวะหน้ีสิน คือ 

ความตองการท่ีจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานไวใช ในครัวเรือน เชน โทรทัศน ตูเย็นเคร่ืองซักผา ฯลฯ และ

พฤติกรรมการบริโภครับประทานอาหารนอกบาน และสอดคลองณัฐพล จันมะโน (2555) ท่ีพบวา ภาวะหน้ีสินของ

ขาราชการตํารวจช้ันประทวน สถานีตํารวจภูธรเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีรายจายตอเดือนสวนใหญเพื่อการบริโภค

และอุปโภคมากท่ีสุด และสอดคลองแนวคิดการบริโภคนิยมของ   พระธรรมปฎกป.อ.ปยุตโต, 2534 หนา 64) การท่ี

คนซื้อสนิคาท่ีไมจําเปนเกดิจากตัณหาในตัวมนุษยเอง ในสังคมยุคปจจุบันเนนวัฒนธรรมการบริโภค การบริโภคปจจัย 

4 แนวพุทธ หมายถึง การบริโภคปจจัย 4 ดวยบริการบําบัดความ ตองการเพื่อใหไดรับความพอใจ โดยเกิดคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีท่ีสุดดวยการบริโภคท่ีนอยท่ีสุดลดการบริโภคและการแขงขันใหมาแบงปนกันจะชวยเพิ่มคุณภาพชีวิตของ

มนุษยและสันติสุขได 

 2. ดานเศรษฐกิจ พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเกดิหน้ีสนิของขาราชการตํารวจโดยรวม อยูในระดับปานกลาง 

สวนใหญ คอื คาครองชีพสูง และสนิคามรีาคาแพงมากท่ีสุดท่ีเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะสภาพเศรษฐกจิอาจจะอยูในชวง

ท่ีตกตํ่า เงินเดือนของขาราชการตํารวจท่ีไดรับแตละเดือนนอยไมพอใชจาย สินคาก็จะแพง มีรายไดไมเพียงพอกับ

รายจาย สอดคลองกับ วีระศักดิ์ อเวรา (2541) ศึกษาภาวะหน้ีสินของเจาหนาท่ีตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู ผล
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การศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมผีลกระทบตอสถานภาพทางเศรษฐกจิ ไดแกการลดคาเงนิบาททําใหสนิคามรีาคาแพงขึ้นแต

รายไดไมมีการปรับขึ้นตามคาครองชีพท่ีสูงขึ้นในภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสมกับคา

ครองชีพ และสอดคลองคมเดช มะลิลัย (2556) ท่ีศึกษาปญหาคาครองชีพและหน้ีสินของขาราชการตํารวจในสังกัด

สถานีภูธรกระสัง จังหวัดบุรีรัมย พบวา 1. ปญหาคาครองชีพ และหน้ีสินของขาราชการตํารวจในสังกัดสถานี

ตํารวจภูธรกระสัง จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานรายรับ 

ขาราชการตํารวจมีเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงไมมากและดานรายจายจะมีภาระคาใชจายเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก

ภาวะเศรษฐกิจและคาครองชีพท่ีสูงขึ้นในปจจุบัน และไมสอดคลองกับ ณัฐพงษ ทวมจันทร (2555) การศึกษาภาวะ

หน้ีสิน และแนวทางการแกไขปญหาหน้ีสินของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผล

การศึกษาพบวา ปจจัยท่ีทําใหเกดิภาวะหน้ีสนิของประชาชนสูงท่ีสุด คอื ปจจัยดานคาใชจาย ปจจัยดานพฤติกรรมการ

บริโภค และปจจัยท่ีทําใหเกิดภาวะหน้ีสินของประชาชนตํ่าท่ีสุด คือ ดานเศรษฐกิจ และไมสอดคลองกับ นฤมล อิน

ทโฉม (2554) ศึกษาผลกระทบตอภาระหน้ีสินของทหารช้ันประทวน สังกัดกรมสนับสนุนกองพลทหารราบท่ี 9 ผล

การศึกษา พบวา ผลกระทบตอภาวะหน้ีสนิ เรียงลําดับจากมากไปนอย คอื 1.ดานจติใจ 2.ดานสังคม 3.ดานเศรษฐกิจ 

ตามลําดับ และสอดคลองกับแนวคดิของพุทธทาสภิกขุ กลาววา อํานาจของวัตถุนิยม มนุษยทําลายเศรษฐกิจโดยการ

เปนอยูดวยสวนเกิน กินเกิน แตงเนื้อแตงตัวเกิน มีเคร่ืองใชสอยเกิน อีกท้ังไมมีศีลธรรม จึงจัดเศรษฐกิจไปในทาง

ทําลายมนุษยดวยกัน ควรแกดวยระบบเศรษฐกจิของพระพุทธเจาซึ่งมีหลักสั้น ๆ วา ผลิตใหมาก กินแตนอยเหลือเอา

ไปชวยโลกใชธรรมะแกปญหาเศรษฐกิจ ความพอดีท่ีไมนอยเกินไป  และไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและ

ผูอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการเปนหน้ีสิน สอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยู และ

ปฏบัิติตนของประชาชน ใหดําเนินไปในทางสายกลางเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน ดําเนินชีวิตดวยความอดทน 

ความเพยีร มสีติ ปญญา และความรอบคอบ ไมเปนหน้ีมาก 

 3. ดานสังคม พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหน้ีสินของขาราชการตํารวจ ดานสังคมโดยรวมอยูในระดับ 

ปานกลาง สวนใหญ คอื การมทีรัพยสนิจํานวนมาก จะไดรับการยกยองทางสังคมมากท่ีสุด ท่ีเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะ

เมื่อขาราชการตํารวจมีทรัพยสิน เงินทอง บานเรือนหลังใหญโต มีท่ีดินจํานวนมาก และมีความม่ังมี ม่ังคั่ง รํ่ารวย 

ในทรัพยสนิเหลาน้ีเพื่อนขาราชการตํารวจ และบุคคลในสังคม ก็จะพลอยยินด ีและดูมเีกยีรติ และไดรับความไววางใจ

จากสังคม และเปนปจจัยท่ีสงผลใหเกิดหน้ีสินตามมา ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ Maslow 

อางใน วบูิลย จุง (2550.) ลําดับขัน้ความตองการของมนุษย ลําดับท่ี 4. ความตองการไดรับความนับถอืยกยอง (Self-

Esteem needs) ลักษณะท่ี 2 ความตองการไดรับการยกยองนับถือจากผูอื่น (esteem from others) คือ ความตองการ

มเีกยีรติยศ การไดรับยกยอง ไดรับการยอมรับ ไดรับความสนใจ มีสถานภาพมีช่ือเสียงเปนท่ีกลาวขาน และเปนท่ีช่ืน

ชมยินดี มีความตองการท่ีจะไดรับความยกยองชมเชยในสิ่งท่ีเขากระทําซึ่งทําให รูสึกวาตนเองมีคุณคาวา

ความสามารถของเขาไดรับการยอมรับจากผูอื่น และสอดคลองกับผลการศึกษา ยุพา กิตติดุษฎีธรรม (2549) ศึกษา

ปจจัยท่ีสัมพันธกับการเปนหน้ีสินของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัย พบวา 

ปจจัยท่ีสัมพันธกับการเปนหน้ีสินของครู ดานสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มากท่ีสุด คือ การมีบาน

ใหญโต ราคาแพง รองลงมา คือ  การซื้อท่ีดินจะทําใหมีความม่ันคงและมีหลักประกันในชีวิตใชโทรศัพทมือถืออยาง

ทันสมัยดูมีฐานะในสังคม สอดคลองกับ สุทธิสม ดังกอง (2536) ศึกษาปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดภาวะหน้ีสินของ

ขาราชการครู : ศึกษาเฉพาะกรณขีาราชการครูประถมศึกษา ในจังหวัดภาคอีสานตอนบน ผลการศึกษา พบวา ปจจัย

ท่ีเปนตัวกําหนดภาวะหน้ีสินของขาราชการครู คือ ความนิยมสรางบานขนาดใหญราคาแพง การยึดม่ันในประเพณี

แบบเอาหนา และสอดคลอง พชิชากร แจมศรี (2550) ศึกษาภาวะหน้ีสนิ และแนวทางการบริหารหน้ีสิน ของสหกรณ
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ออมทรัพยครูนนทบุรี จํากัด ซึ่งผลการศึกษา พบวา ภาวะหน้ีสนิ และทรัพยสนิของสหกรณออมทรัพยครูฯ เปนหน้ีสิน

กับสหกรณ และทรัพยสินจากการกูยืมเงินสหกรณของสมาชิกสวนใหญ อยูในรูปของรถยนต ทาวเฮาส และเงินฝาก

ธนาคาร ซึ่งโดยภาพรวมแลวสมาชิกสหกรณสวนใหญเห็นวาเมื่อเขามาเปนสมาชิกสหกรณแลวทําใหทรัพยสินเพิ่มขึ้น

และสอดคลองกับ พงษศักดิ์ เช่ือสมบูรณ (2536) ไดศึกษาเร่ืองเงินเดือนกับคาครองชีพของขาราชการตํารวจช้ัน

ประทวน : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาสรุปวา ตํารวจช้ันประทวนในจังหวัดเชียงใหม และครอบครัว มี

ทรัพยสินตางๆ ตามลําดับดังน้ี วิทยุมือถือ ปน ตูเย็น โทรทัศน รถยนต มีบานของตนเองและทรัพยสินอื่น ๆ แหลง

เงนิกูเปนหน้ีสหกรณสวัสดกิาร และเปนหน้ีธนาคาร สอดคลองกับแนวคิด พุทธทาสภิกขุ  กลาววา “การถอนตัวออก

จากอํานาจวัตถุนิยม” ดังคํากลาวของทานวา“วัตถุนิยม  น่ันแหละ คือ ตัวอันรายกาจของมนุษยย่ิงกวาสิ่งใด 

โดยเฉพาะในโลกยุคปจจุบันวัตถุนิยมกําลังครองโลก กําลังจับจติจับใจมนุษยทุกคนในโลกบีบบังคับใหดิ้นรนไปในทาง

ของความลุมหลงตอวัตถุ คนก็หลงวัตถุ ก็ซื้อหาวัตถุชนิดน้ันท่ีไมจําเปนมาไวเต็มบานเต็มเมืองเกินความตองการ

อุตสาหกูหน้ียืมสิ้นไปซื้อหาอุปกรณแหงวัตถุนิยม เงินเดือนไมพอ ตองคดโกง ตองคอรัปช่ัน วิธีมันก็เต็มไปดวย

คอรัปช่ัน  ในโลกน้ีก็หาความสุขไมได มนุษยจะวนิาศเพราะหลงเสนหของสิ่งท่ี เรียกวา “วัตถุนิยม”  

 4. ดานการทํางาน พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหน้ีสินของขาราชการตํารวจดานการทํางาน โดยรวมอยู

ในระดับปานกลาง สวนใหญ คือ ระดับช้ัน ยศ มีผลตอเงินเดือน เชน เงินเดือนนอย มากท่ีสุด ท่ีเปนเชนน้ีอาจเปน

เพราะการมช้ัีนยศสูงจะทําใหขาราชการตํารวจมีรายไดเพิ่มขึ้น เนื่องจากบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ มีการ

กําหนดฐานเงนิเดอืนท่ีแตกตางกันตามลําดับช้ันยศ เมื่อไดรับช้ันยศท่ีสูงขึ้น เงินเดือน และเงินประจําตําแหนง ก็จะได

สูงขึ้นตามไปดวย สอดคลองกับ ธิดา วองวันดี (2550) ศึกษาการวิเคราะหภาวะหน้ีสินของขาราชการตํารวจ 

กรณศึีกษา ขาราชการตํารวจในสังกัดสวนกลาง ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสรางภาระหน้ีสินของ

ขาราชการตํารวจในสังกัดสวนกลาง มากท่ีสุดคือ ระดับรายไดตอเดือน และรองลงมา คือ คาใชจายตอเดือน และ

ขาราชการตํารวจในสังกัดสวนกลางท่ีมีช้ันยศสูงขึ้น ตําแหนงสูงขึ้น มีอายุราชการมากขึ้น และมีรายไดมากขึ้นจะมี

แนวโนมการเปนหน้ีไมกอรายไดลดลง และมีแนวโนมในการเปนหน้ีท่ีกอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น และสอดคลองกับ 

อรรถพันธ สุภัคพิสุทธิกุล (2557) การศึกษาการตัดสินใจ กอหน้ีสินของบุคคลในจังหวัดสมุทรปราการ ท่ีพบวา การ

รับรายไดเปนเงินประจําเดือน มีความสัมพันธตอการตัดสินใจ   กอหน้ีสิน ทําใหบุคคลท่ีมีรายรับแตละเดือนชัดเจน

สามารถท่ีจะสรางหน้ีสินโดยการกูยืม หรือการนําเงินในอนาคตมาใช และสอดคลองกับ เมรีนา ปลื้มปญญา (2543) 

ศึกษาความตองการสินเช่ือ และภาระหน้ีสินของขาราชการครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม 

พบวา ครูมีการออมนอยมาก และตัวเลขการเปนหน้ีจะคอย ๆ เพิ่มขึ้นตามอายุ ระดับตําแหนง และระดับรายได จะ

เปนหน้ีมากท่ีสุด  

ขอเสนอแนะ    

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1. ดานครอบครัว ขาราชการตํารวจ และครอบครัวตองจัดทําบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับ-รายจาย จะทําให

รูวาควรลดคาใชจายในดานใดบาง และรายจายท่ีควรตัดท้ิงไปได และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไมใชจายฟุมเฟอย เชน 

สิ่งของเกาท่ีใชไดก็ควรใชไปกอน บริโภคอาหารท่ีราคาไมแพง เสื้อผาไมเปลี่ยนไปตามแฟช่ัน เปนตน 

 2. ดานเศรษฐกิจ ขาราชการตํารวจตองปรับตัวใหเขากับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพยีงตามแนวพระราชดําริมาใชในการดําเนินชีวติ ตัดทอนคาใชจายท่ีไมจําเปน ลด ละ ความฟุมเฟอยในการใชชีวิต 

ลด ละ เลิกอบายมุข เชน ไมเลนการพนัน การเสี่ยงโชค เพราะเปนหนทางของอบายมุขท่ีจะนําไปสูความเสื่อม และ
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เกิดหน้ีสิน และผูบังคับบัญชาควรจัดต้ังกองทุนในระดับสถานีตํารวจเพื่อใหขาราชการตํารวจกูเงินดอกเบ้ียตํ่า และ

สามารถกูเงนิดวนหรือฉุกเฉนิไดโดยไมตองไปกูธนาคารท่ีมดีอกเบ้ียแพง  

 3. ดานสังคม ไมควรยึดติดกับวัตถุนิยมทรัพยสนิ และกอหน้ีสนิเพิ่ม รูจักประมาณตน ไมกูเงนิในอนาคตมาใช

โดยไมจําเปน การสรางบาน ซื้อรถ โทรศัพท และสิ่งของเคร่ืองใชอื่น ๆ ใหเหมาะสมกับฐานะของตนเอง ไมเปลี่ยนตามสมัย 

นิยมหรือกระแสบริโภคนิยม หลกีเลี่ยงการใชเงนิกู เชน การกดเงนิสดโดยตรงจากบัตรเครดติ สนิคาเงนิผอน เปนตน  

 4. ดานการทํางาน ขาราชการตํารวจเมื่อมยีศ เงนิเดอืน และรายไดนอยแลว ตองใชจายเงินตามฐานะของตน

และประกอบอาชีพเสริมเพื่อหารายไดเสริม เชน เกษตรกรรม คาขาย และปลูกผักสวนครัวไวกินในบาน เลี้ยงเปด ไก

ไวรับประทานเอง รูจักเก็บกอนใช มวีนัิยในการออม และรัฐควรพจิารณาปรับปรุง เพิ่มคาตําแหนง เงนิเดอืน ตลอดจน

สนับสนุนงบประมาณสวัสดิการในการทํางาน ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และเหมาะสมกับอาชีพความเปนอยู

ตําแหนงภาระหนาท่ีในการปฏิบัติงาน สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ และสรางแรงจูงใจในการ

ปฏบัิติงาน  

 ขอเสนอแนะเชงินโยบาย   

 1. สํานักงานตํารวจแหงชาติควรเพิ่มหลักสูตรการวางแผน การบริหารจัดการเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต 

ในหลักสูตรการอบรมกอนเขาบรรจุเปนขาราชการตํารวจเพื่อใหขาราชการตํารวจบริหารรายได – รายจายของตนเอง

ใหเกดิประโยชนสูงสุด และดํารงชีวติไมยึดติดกับกระแสบริโภคนิยมในปจจุบันมากเกนิไป 

 2. สํานักงานตํารวจแหงชาติควรขอความรวมมือสถาบันการเงิน และหัวหนาหนวยงานใหมีกลไกการ

ตรวจสอบ  ในการกูยมื ท่ีไมใชเฉพาะการตรวจสอบเอกสารเทาน้ัน ตรวจสอบความจําเปน และอนุมัติเงินกูในจํานวน

ท่ีนอยลง และกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินฝากเฉพาะในสวนของขาราชการตํารวจท่ีตองการออมเงินใหมากขึ้นเพื่อ

สงเสริมการออมเงนิ 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. การศึกษาคร้ังตอไปควรทําการศึกษาจากสถานีตํารวจในพื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีกวางมากขึ้นเนื่องจากการทําศึกษา

เพยีงหนวยงานเดียวทําใหทราบถึงปจจัย และวิธีการปองกันปญหาเพียงหนวยงานเดียวเทาน้ัน ซึ่งจะไมไดขอมูลท่ีได

มาตรฐาน เพราะแตละหนวยงานยอมมีลักษณะปจจัยท่ีแตกตางกัน เชน สภาพความเปนอยู เศรษฐกิจ และสังคม 

หรือทําการศึกษากลุมขาราชการตํารวจในระดับอื่นดวย  

 2. การศึกษาคร้ังตอไปควรทําการศึกษาแบบเชิงคุณภาพ เพื่อทําใหทราบปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหน้ีสินของ

ขาราชการตํารวจ  เพื่อจะไดขอมูลในเชิงลกึและละเอียดมากย่ิงขึ้น 

 3. การศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาเกี่ยวกับหัวขอปญหาหน้ีสินกับความเครียดในการทํางานของขาราชการ

ตํารวจ และหัวขอ ภาวะหน้ีสนิ ปญหาความเครียดกับการฆาตัวตายของขาราชการตํารวจ 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ีมีความมุงหมายเพื่อศึกษาความนิยมในการใชอวัจนภาษาของนิสิต

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา และเพื่อศึกษาการรับรูสารจากอวัจ

นภาษาผานเครือขายสังคมออนไลนของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

พะเยา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี จํานวน 226 รูป/คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถามปลาย

ปด ประกอบดวยแบบตรวจสอบรายการกับแบบมาตราสวนประมาณคา และแบบสอบถามแบบปลายเปด สถิติท่ีใชใน

การวเิคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวเิคราะห พบวา 1) ความนิยมในการใชงานของรูปอีโมติคอนผานเครือขายสังคมออนไลน อยูในระดับ

มาก มคีาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.66 โดยใชภาพ มากเปนลําดับท่ี 1 (X� = 4.32) และความนิยมในการใชงานของอีโมติ

คอนกับตําแหนงท่ีปรากฏ กลุมตัวอยางสวนใหญตอบ อีโมติคอนปรากฏหลังขอความ จํานวน 12 รูป คิดเปนรอยละ 

50 2) การรับรูจากการใชรูปอีโมติคอนท่ีเห็นวามีความหมายตรงกันหรือไม กลุมตัวอยางสวนใหญตอบภาพ  

หมายถงึ สุขสันตวันเกดิ จํานวน 224 รูป/คน คิดเปนรอยละ 99.1 และการรับรูสารจากอีโมติคอนผานบทสนทนา อยู

ในระดับมาก กลุมตัวอยางสวนใหญเลอืกใชภาพ จํานวน 6 บทสนทนา 
  

คําสําคัญ: อวัจนภาษา  เครือขายสังคมออนไลน  อีโมติคอน 
 

Abstract  

Independent study in this research was to study the perception of nonverbal communication through 

the network of students from undergraduate Mahachulalongkornrajavidyalaya University Phayao Campus and to 

study in the use of nonverbal communication of students popular undergraduate Mahachulalongkornrajavidyalaya 

University Phayao Campus were used in this study were 226 Monk. /People. The instruments used in the study 
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were collected by Questionnaire and the close. Consists of a check list with a Rating Scale and Open Ended 

Questionnaires were used in data analysis is the Frequency. Percentage, Mean and Standard deviation. 

Research findings were as follows: 1) The popularity in the use of the emoticons through social network 

at a high level. The average including equal 3.66 The picture As the 1 and popularity in the use of 

emoticons to position appears to sample Most answer emoticons appear behind the text of 12 images percent 

50. 2) Perception of the patterns that match or meaningful emoticons the majority answer picture means 

happy birthday, the 224 images per person per cent 99.1 and Realization of message from the emoticons 

through the dialogue at a high level, Sample of the used images 6 conversation.  
 

Keywords: Nonverbal, Social Networks, Emoticon 
 

บทนํา 

ปจจุบันน้ี โลกไดยางเขาสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเต็มตัว ขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนประเภท 

ตาง ๆ ไมวาจะเปนจากสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส จึงกลายเปนสิ่งสําคัญตอชีวิตมนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได 

เพราะมนุษยไดใชขอมูลขาวสารน้ัน เปนเคร่ืองมอืสําหรับการสนทนาในชีวติประจําวันเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการวางแผน

ตลอดจนใชเปนเคร่ืองมอืประกอบการตัดสนิใจเพื่อดําเนินงานหรือกจิกรรมตาง ๆ แทบทุกชนิด มนุษยจึงมีวิถีชีวิตท่ีอยู

กับการติดตอสื่อสารท่ีมักจะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การติดตอสื่อสารแบบตาง ๆ จึงเขามามีบทบาทอยางสําคัญ

ท่ีสุดในการสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) ดังน้ันอินเทอรเน็ต (Internet) ไดเขามามบีทบาทและ

มคีวามสําคัญตอชีวติประจําวันของมนุษยมากขึ้น จนกลายเปนการสื่อสารรูปแบบท่ีเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวันโดย

มสีวนชวยท้ังในเร่ืองการศึกษา การทํางาน การติดตอสื่อสาร การพักผอนหยอนใจและเพื่อความบันเทิง1คุณลักษณะ

เดนท่ีสุดของอินเทอรเน็ต คือ การมีปฏิสัมพันธ (Interactivity) ระหวางเว็บไซตกับผูใชและระหวางผูใชกับผูใชดวยกัน

เอง โดยผูใชสวนหน่ึงเปนผูสรางเนื้อหา (Content) ในหนาเว็บเพจ (Webpage) หรือ (Blog) ของตัวเอง และมีผูใชสวน

ใหญเปนผูเปดรับเนื้อหาน้ัน ๆ จนเกิดเปนเว็บแบบเครือขายสังคมออนไลน (Online Social Network) ความสนใจของ

ผูใชอินเทอรเน็ตท่ัวโลกไดหันมายังกลุมเว็บไซตท่ีใหบริการเครือขายสังคมออนไลน (Online Social Network) เชน 

ไฮไฟว (Hi5), เฟซบุก (Facebook), ไลน (Line), มายสเปซ (My Space) และเว็บไซตท่ีใหบริการเครือขายสังคมออนไลน

อื่น ๆ กันอยางมาก  

การใชเครือขายสังคมออนไลนไดรับความนิยมอยางมาก ดังจะเห็นไดจากจํานวนผูคนท่ีลงทะเบียนเขาใช

เครือขายสังคมออนไลนตาง ๆ ท่ีเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบจากผูใชอินเทอรเน็ตมากท่ีสุด คือ ทวีป

เอเชีย คิดเปน 78.3 % ของผูใชอินเทอรเน็ตท่ัวโลก รองลงมาไดแก ทวีปออสเตรเลีย คิดเปน 60.1 % และทวีปยุโรป 

คิดเปน 58.3 % ตามลําดับ และประเทศท่ีมีประชากรผูใชอินเทอรเน็ตมากท่ีสุด คือ ประเทศจีน คิดเปนจํานวน 384 

ลานคน (สํานักงานกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ, 2558, สื่อออนไลน) หากเปรียบเทียบจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตกับ

จํานวนประชากรรวม พบวา  

ผูใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไทยจากจํานวนประชากรปจจุบันของไทย 67 ลานคน อัตราสวนในเมือง  

34 % ชนบท 66% ของประชากรรวม และ 26 % ของจํานวนประชากร คือ 17 ลานคนใชงานอินเทอรเน็ต สําหรับเขา

ใชเครือขายสังคมออนไลนประมาณการใชงานของผูใชอยูท่ี 36 % หรือ 24 ลานคนของประชากรไทย สําหรับ

เคร่ืองมอืท่ีผูใชงานมากท่ีสุดในการเขาถึงสื่อ คือ สมารทโฟน (Smartphone) คิดเปน 125 % ของเทคโนโลยีท่ีมีการใช
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งาน 94.3 ลานเคร่ือง และมีผูใชงานอินเทอรเน็ตผานมือถือ (Mobile Internet Users) จํานวน 44.6 ลานคน (สมาคม

โฆษณาดิจิทัลประเทศไทย, 2558, สื่อออนไลน)1เครือขายสังคมออนไลน (Online Social Network)1เปนการเช่ือมตอ

การสื่อสารระหวางบุคคลในโลกของอินเทอรเน็ต โดยมุงเนนไปท่ีการสรางชุมชนออนไลนซึ่งทําใหผูคนสามารถ

แลกเปลี่ยน แบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน มกีารสรางชุมชน สรางกิจกรรม สรางความสัมพันธท่ีกอใหเกิดความสามัคคี

และการอาศัยอยูรวมกันไดอยางมคีวามสุข เชน การไดพบปะพูดคุยกับเพื่อนสมัยมัธยมศึกษาตอนตนทางสื่อออนไลน 

หรือการสงขาวสาร รวมไปถงึเร่ืองราวท่ีเกดิขึ้นในชีวติประจําวันผานเครือขายสังคมออนไลน ท้ังน้ีการมีปฏิสัมพันธท้ัง

ทางดาน กาย วาจา ใจ การพูดคุย ไมวาจะเปนทางดานภาษาหรือทาทาง สีหนา อารมณ เปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหการ

สื่อสารท่ีสงไปใหเกิดความเขาใจท่ีสมบูรณ หากการพูดคุยสนทนาไมสามารถคาดเดาไดวาคูสนทนามีปฏิกิริยาการ

แสดงออกดวยทาทาง สหีนา อารมณ วากําลังลอเลน เครียด มีความสุข เศรา หรือกําลังเบ่ือขณะท่ีกําลังพูดคุยกับคู

สนทนาในโลกออนไลน (Online)1จงึเปนปญหาท่ีทําใหธรรมชาติของการสื่อสารของมนุษยขาดหายไป  

อีโมติคอน (Emoticon)1เปนคําศัพทท่ีเพิ่งบัญญัติขึ้นมาใหมโดยประกอบขึ้นมาจากคําสองคํา คําแรก คือ  

“อีโมช่ัน” (Emotion) หมายความวา ความรูสกึ และคําท่ีสอง คอื “ไอคอน” (Icon) หมายความวา รูปเล็ก ๆ เปนเหมือน

สัญลักษณท่ีแสดงอารมณพื้นฐาน คอื ย้ิม   เศรา   แตปจจุบันอีโมติคอนมกีารออกแบบพัฒนาใหเห็นภาพท่ีมีการ

เคลื่อนไหว เพื่อใหเกดิความสมจริงในการสื่ออารมณใหเขาใจมากย่ิงขึ้น คนสวนใหญในปจจุบันมักจะติดตอสื่อสารกัน

โดยการสงภาพอีโมติคอนผานเครือขายสังคมออนไลน แตบางคร้ังอีโมติคอนท่ีใชสื่อสารกันน้ันยังมีความไมชัดเจน

เร่ือง ภาพ อารมณ ภาษา เชน ภาพหมนีอยท่ีแสดงอารมณในรูปแบบตาง ๆ เปนตน ผูรับสารบางคนอาจรับรูสารผาน

อีโมติคอนไดตรงกับสารท่ีผูสงตองการใหรับรู แตผูรับสารบางคนอาจรับรูสารท่ีไมตรงกับสารท่ีผูสงตองการได 

เนื่องจากอีโมติคอนเปนอวัจนภาษา ผูรับสารจึงอาจตีความไดหลากหลาย โดยขึ้นอยูกับประสบการณ หรือการ

ตีความหมายของแตละคนเปนสําคัญ กลาวคอืรูปอีโมติคอน 1 รูป อาจตีความหมายไดมากกวา 1 ความหมาย จึงอาจ

กอใหเกิดปญหาในการสื่อสารระหวางผูสงสารและผูรับสารได จึงเปนปญหาในการสื่อสารท่ีสําคัญเกิดจากการ

ตีความ “สาร” ระหวางผูสงสารและผูรับสารท่ีไมตรงกัน โดยเฉพาะสารท่ีสงเปนอวัจนภาษา รวมไปถงึผูท่ีมวัีฒนธรรม

ตางกัน หรือผูมีประสบการณความรูตางกัน จะตีความสารตางกัน ซึ่งอาจเปนผลทําใหการสื่อสารไมบรรลุ

วัตถุประสงค ประกอบกับขณะน้ีมผีูสื่อสารกันผานเครือขายสังคมออนไลนกันเปนจํานวนมากและนับวันจะเพิ่มจํานวน

ขึ้นเร่ือย ๆ  

ดังน้ันผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษาการใชอวันจภาษาผานเครือขายสังคมออนไลนของนิสิตระดับ 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความนิยมใน

การใชอีโมติคอนผานเครือขายสังคมออนไลนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

และเพื่อศึกษาการรับรูสารจากอีโมติคอนผานเครือขายสังคมออนไลนอันจะเปนผลใหการใชอวัจนภาษาผานเครือขาย

สังคมออนไลนมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลดย่ิีงขึ้น 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาความนิยมในการใชอวัจนภาษาผานเครือขายสังคมออนไลนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวทิยาลัย วทิยาเขตพะเยา  

2) เพื่อศึกษาการรับรูสารจากอวัจนภาษาผานเครือขายสังคมออนไลนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวทิยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
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ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนนิสติระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 1–5 ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา จํานวน 520 รูป/คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie1และ Morgan1ไดกลุมตัวอยางจํานวน 2261รูป/คน เลือกกลุมตัวอยางแบบแบงช้ัน 

(Stratified Random Sampling) ตามจํานวนของนิสติแตละช้ันป 

2. ขอบเขตดานเนื้อหา  

 ตัวแปรตน คือ รูปอีโมติคอน Sticker Line-Brown&Cony เปนตัวอยางในการเก็บขอมูล เนื่องจากมียอด

การดาวนโหลดใชงาน จํานวน 18 ลานคน ขอมูล ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2558 (บริษัทดิจิตอลเอเจนซี่, 2558, สื่อ

ออนไลน)  

 ตัวแปรตาม คอื 1) ความนิยมในการใชอีโมติคอนผานเครือขายสังคมออนไลน 2) การรับรูสารจากอีโมติ

คอนผานเครือขายสังคมออนไลน 

3. ขอบเขตดานเวลา เก็บขอมูลในชวงระหวาง เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถงึเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2559 

นยิามศัพทเฉพาะ 

1. อวัจนภาษา หมายถงึ ภาษาท่ีไมใชถอยคําในท่ีน้ี คอื ภาษาท่ีสื่อดวยรูปอีโมติคอน 

2. อีโมติคอน หมายถึง ภาพขนาดเล็กท่ีมีจุดประสงคเพื่อแสดงสีหนาของมนุษยและสื่อถึงอารมณท่ีใชกัน

แพรหลายในขอความอีเมล (Email)1ในกระดานขาวอิเล็กทรอนิกส และในแชทรูม (Chat Room)1 

3. สื่อออนไลน หมายถงึ รูปแบบของเว็บไซตในการสรางเครือขายสังคมท่ีเหมาะกับผูใชงานในอินเทอรเน็ต

ซึ่งสามารถเขยีนและอธิบายความสนใจ และกจิการท่ีไดทําและเช่ือมโยงกับความสนใจและกจิกรรมของผูอื่นในบริการ

เครือขายสังคมมักจะประกอบไปดวย การแชท การสงขอความ อีเมล อัปโหลดรูป Facebook1Line1Instagram  

4. ความนิยม หมายถงึ ระดับการใชงานอีโมติคอน ซึ่งวัดไดจากคาเฉลี่ยของการใชงาน แบงออกเปนระดับ 

5 ระดับ ไดแก 5 หมายถงึ ระดับท่ีมกีารใชมากท่ีสุด, 4 หมายถงึ ระดับท่ีมกีารใชมาก, 3 หมายถงึ ระดับท่ีมกีารใชปาน

กลาง, 2 หมายถงึ ระดับท่ีมกีารใชนอย, 1 หมายถงึ ระดับท่ีมกีารใชนอยท่ีสุด 

5. การรับรู หมายถงึ การรับรูของผูรับสารถงึอารมณและความรูสกึของผูสงสาร 

6. นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา หมายถึง นิสิต

ปริญญาตรี ช้ันปท่ี 1-5 ท่ีกําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา

เขตพะเยา 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวจัิย 

1. ทําใหทราบถงึการเลอืกใชอีโมติคอนแทนอารมณท่ีใชสื่อสารกันผานเครือขายสังคมออนไลน 

2. ทําใหทราบถงึปญหาท่ีเกดิจากการใชอีโมติคอนระหวางผูสงสารกับผูรับสารในการโตตอบกัน 
 

วธิกีารศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาการใชอวัจนภาษาผาน

เครือขายสังคมออนไลนของนิสติระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาเขตพะเยา  
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เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี คอื แบบสอบถาม แบงเปน 5 ตอน ไดแก 

ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก สถานภาพ เพศ อายุช้ันป และคณะ เปนแบบ

ตรวจสอบรายการ  

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการใชงาน และตําแหนงท่ีปรากฏของรูปอีโมติคอนซึ่งแบบสอบถาม 

สรางขึ้นจากผูศึกษาเอง โดยผูศึกษาทําเคร่ืองมอืใหเหมาะสมสอดคลองกับนิสิตท่ีทําการศึกษาในคร้ังน้ี แบบสอบถาม

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

และมีการกําหนดตําแหนงท่ีปรากฏของรูปอีโมติคอนท่ีใชในการโตตอบกัน คือ ปรากฏหนาขอความ 

ปรากฏกลางขอความ และปรากฏทายขอความ 

ตอนที่ 3 ความหมายกับรูปอีโมติคอนโดยใหนําตัวเลขในตาราง ก. ใสในชองวาง ตาราง ข. ในกรณีท่ีทาน

เห็นวามคีวามหมายตรงกันหรือไม  

ตอนที่ 4 ปริบทการใชงานอีโมติคอนในการสนทนา โดยใหอานบทสนทนาใน ตาราง ข. แลวเลือกอีโมติ

คอนจาก ตาราง ก. มาใสในชองวางขางลางขอความ โดยระบุเฉพาะตัวเลขเทาน้ัน (อาจใชซ้ํากันได) 

ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะและความคดิเห็นเพิ่มเติม เปนแบบปลายเปด (Open-Ended) 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

เมื่อสรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และนิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย แลวผูวิจัยไดนํา

แบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพ ดังน้ี 

1.1นําแบบสอบถามไปตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา1(Content1Validity)1โดยการหาคา1IOC1(Item-

Objective Congruence Index) ซึ่งมคีาระหวาง 0.60-1.00 โดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน 

2. ประเมนิความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ซึ่งมเีกณฑการพจิารณา ดังน้ี  

ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวา แบบสอบถามขอน้ันวัดตามตัวแปรปริบททางสังคมท่ีสอดคลองกับจุดมุงหมาย 

ใหคะแนน 0 เมื่อไมแนใจวา แบบสอบถามขอน้ันวัดตามตัวแปรปริบททางสังคมท่ีสอดคลองกับจุดมุงหมาย 

ใหคะแนน -1 เมื่อแนใจวา แบบสอบถามขอน้ันไมวัดตามตัวแปรปริบททางสังคมท่ีสอดคลองกับ

จุดมุงหมาย 

3. ผลการวเิคราะหคาดัชนี พบวา แบบสอบถามทุกขอมีคะแนนเฉลี่ย 1.00 นําแบบประเมินมาวิเคราะหคา

ดัชนีความสอดคลองระหวาง แบบสอบถามแตละขอกับจุดมุงหมายท่ีตองการวัด 

4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับนิสติท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวจิัยคร้ังน้ี จํานวน 30 คน 

5. นําแบบสอบถามท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว และหาคา

ความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach) ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ

ความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.89 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทําหนังสอืถงึรองอธิการบด ีมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาเขตพะเยา เพื่อขออนุญาต

เก็บขอมูล 

2. ผูวจิัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถามใหกับนิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันป

ท่ี 1-5 ปการศึกษา 2558 ตามหองเรียนของนิสติ จํานวน 226 ชุด และเก็บคนืดวยตนเองได จํานวน 226 ชุด 
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3. ตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณของแบบสอบถามเพื่อเตรียมนําไปวเิคราะหขอมูลตอไป 

การวเิคราะหขอมูล 

การวเิคราะหขอมูลวเิคราะหดวยโปรแกรมสถติิสําเร็จรูปทางคอมพวิเตอร มขัีน้ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยทํา

การวเิคราะหหาคาความถี่และคารอยละ (Percentage) 

ตอนที่ 2 วเิคราะหขอมูลท่ีไดจากการสอบถาม โดยวเิคราะหถงึระดับการใชงานและตําแหนงท่ีปรากฏของ 

รูปอีโมติคอน โดยใชเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ทําการวิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของรูปอีโมติคอนท่ีนิสิตท่ีใชติดตอสื่อสารกันแลวนําคาเฉลี่ยท่ีไดมา

เปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 100) 

ตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสอบถาม โดยวิเคราะหถึงความหมายกับรูปอีโมติคอนท่ีเห็นวามี

ความหมายตรงกัน 

ตอนที่ 4 วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากปริบทการใช โดยทําการวิเคราะหหาคาความถี่และคารอยละ 

(Percentage) 

ตอนที่ 5 วิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม จากขอคําถามปลายเปด (Open-Ended) 

โดยใชวธีิการจัดหมวดหมูขอมูลของการตอบแบบสอบถาม 
 

ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะหการใชอวัจนภาษาผานเครือขายสังคมออนไลนของนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาเขตพะเยา มลํีาดับผลการวเิคราะหดังน้ี 

ผลการวิเคราะหขอมูลจํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไป พบวาสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนคฤหัสถ จํานวน 133 คน คดิเปนรอยละ 58.8 เพศของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 165 

รูป/คน คดิเปนรอยละ 73.0 อายุของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมอีายุระหวาง 21-25 ป จํานวน 115 รูป/คน คดิเปน

รอยละ50.9 ช้ันปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญกําลังศึกษาอยูช้ันปท่ี 3 จํานวน 80 รูป/คน คิดเปนรอยละ 35.4 

และคณะของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญกําลังศึกษาอยูในคณะสังคมศาสตร จํานวน 169 รูป/คน คิดเปนรอยละ 

74.8 

ผลการวิเคราะหขอมูลดานความนิยม และการรับรูสารจากการใชอีโมติคอนผานเครือขายสังคมออนไลน

ของนิสติมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาเขตพะเยาโดยรวมสรุปผลการวเิคราะหขอมูลไดดังน้ี 
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ตาราง 1 ความคดิเห็นเก่ียวกับระดับการใชงานอีโมติคอนของผูตอบแบบสอบถามโดยรวม 

ภาพที ่ อีโมตคิอน (N=226) ระดับ 

การใชงาน 

ลําดับที ่

𝐗� S.D. 

3 
 

4.32 0.77 มาก 1 

20 
 

4.12 0.96 มาก 2 

8 
 

4.07 0.86 มาก 3 

7 
 

3.91 0.96 มาก 4 

9 
 

3.89 0.99 มาก 5 

18 
 

3.85 0.96 มาก 6 

11 
 

3.80 1.06 มาก 7 

4 
 

3.74 1.04 มาก 8 

14 
 

3.74 0.95 มาก 9 

เฉลี่ยรวม 3.66 1.08 มาก  
 

ตาราง 2 ความคดิเห็นเก่ียวกับตําแหนงที่ปรากฏของอีโมตคิอนของผูตอบแบบสอบถามโดยรวม 

ภาพที ่ อีโมตคิอน ตําแหนงที่ปรากฏ ตําแหนงที่นยิม

ใชงาน หนาขอความ กลางขอความ หลังขอความ 

1 
 

31.4 33.6 35.0 หลังขอความ 

2 
 

22.1 31.9 46.0 หลังขอความ 

3 
 

62.8 19.9 17.3 หนาขอความ 

4 
 

48.7 34.5 16.8 หนาขอความ 

5 
 

17.3 44.7 38.1 กลางขอความ 

6 
 

21.2 38.1 40.7 หลังขอความ 

7 
 

28.3 31.4 40.3 หลังขอความ 

8 
 

20.4 43.8 35.8 กลางขอความ 

9 
 

21.2 29.2 49.6 หลังขอความ 
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ตาราง 3 การใชรูปอีโมติคอนแทนความหมาย 

ภาพที ่ อีโมตคิอน ความหมาย จํานวน (N=

226) 

รอยละ การรับรูสาร ลําดับ 

4 
 

สุขสันตวันเกดิ 224 99.1 มากท่ีสุด 1 

23 
 

มอบดอกไม 220 97.3 มากท่ีสุด 2 

2 
 

งวงนอน 219 96.9 มากท่ีสุด 3 

20 
 

ตกลง 217 96.0 มากท่ีสุด 4 

12 
 

กอด 217 96.0 มากท่ีสุด 5 

3 
 

สวัสดี 216 95.6 มากท่ีสุด 6 

24 
 

ไปเท่ียวกัน 215 95.1 มากท่ีสุด 7 

18 
 

ฉันรักเธอ 215 95.1 มากท่ีสุด 8 

22 
 

แอบมอง 214 94.7 มากท่ีสุด 9 

 

ตาราง 4 ปรบิทการใชงานอีโมติคอนในการสนทนา 

ขอที ่ บทสนทนา ภาพอีโมติคอน จํานวน (N=

226) 

รอยละ การรับรูสาร 

6. เอ: วันน้ีเปนวันพเิศษของฉัน 

บี: ฉันใหดอกไมเธอนะ ภาพท่ี 23  
119 52.7 มาก 

1. เอ: สวัสดคีรับ 

บี: สวัสดคีะ ภาพท่ี 3  
117 51.8 มาก 

30. เอ: พรุงน้ีไปทําบุญกันไหมจะ 

บี: ไป ๆ  บีอยากทําบุญคะ 

เอ: โอเคจะ 

ภาพท่ี 20  
117 51.8 มาก 

8. เอ: จะไปเท่ียวไหนเหรอจะ 

บี: ยังไมรูเลย เดี๋ยวไปรับท่ีบานนะ 
ภาพท่ี 24  

102 45.1 มาก 

26. เอ: โอย ๆ ลืมเสื้อกีฬาไวท่ีขางสนาม 

ทําไงดีเรา ไมนาลืมเลย โกรธตัวเอง

จัง 

ภาพท่ี 13  
98 43.4 ปานกลาง 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาการใชอวัจนภาษาผานเครือขายสังคมออนไลนของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาเขตพะเยา น้ัน 
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การศึกษาความนิยมในการใชอวัจนภาษาผานเครือขายสังคมออนไลน ผลการวิเคราะหโดยรวม พบวา 

ความนิยมในการใชงานของรูปอีโมติคอนผานเครือขายสังคมออนไลน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.66 

เมื่อพจิารณาโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดผลการวิเคราะหดังน้ี ภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 ระดับ

ความสําคัญมาก รองลงมา ภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 ระดับความสําคัญมาก และนอยท่ีสุด คือ ภาพ 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.88 ระดับความสําคัญปานกลาง และผลการวิเคราะหความคิดเห็นสวนตัวเกี่ยวกับ

ตําแหนงท่ีปรากฏ พบวา ความนิยมในการใชงานของอีโมติคอนกับตําแหนงท่ีปรากฏเมื่อพิจารณาโดยรวมไดผลการ

วเิคราะหดังน้ี อีโมติคอนปรากฏหลังขอความ จํานวน 12 รูป รองลงมา อีโมติคอนปรากฏกลางขอความ จํานวน 9 รูป 

และอีโมติคอนปรากฏหนาขอความ จํานวน 3 รูป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดดานภาษาศาสตรสังคม และแนวคิดของ 

David Crystal (2001) ท่ีวาภาษาเน็ต คือ ภาษาสนทนาในโปรแกรมสนทนาในสมารทโฟนเปนสวนหน่ึงของภาษาเน็ต 

เปนการสื่อสารทางภาษารูปแบบหรือชองทางใหมท่ีนอกเหนือไปจากภาษาพูด1ภาษาเขียน และภาษาสัญลักษณ เปน

สิ่งซึ่งแสดงความสามารถทางภาษาของมนุษยท่ีจะพัฒนาการใชภาษาไปตามวิวัฒนาการของสังคมมนุษย (ปรัชญา 

หนิศรีสุวรรณ, 2555, หนา 44) 

การศึกษาการรับรูสารจากการใชอวัจนภาษาผานเครือขายสังคมออนไลน ผลการวิเคราะหโดยภาพรวม 

พบวา การรับรูจากการใชรูปอีโมติคอนท่ีเห็นวามีความหมายตรงกันหรือไม กลุมตัวอยางสวนใหญตอบภาพ  

หมายถึง สุขสันตวันเกิด จํานวน 224 รูป/คน คิดเปนรอยละ 99.1 รองลงมาตอบภาพ หมายถึง มอบดอกไม 

จํานวน 220 รูป/คน คิดเปนรอยละ 97.3 รองลงมาตอบภาพ   หมายถึง งวงนอน จํานวน 219 รูป/คน คิดเปนรอย

ละ 96.9 รองลงมาตอบภาพ หมายถึง ตกลง จํานวน 217 รูป/คน คิดเปนรอยละ 96.01และตอบภาพ หมายถึง 

กอด จํานวน 217 รูป/คน คิดเปนรอยละ 96.0 และผลการวิเคราะหปริบทการใชงานอีโมติคอนในการสนทนา พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชภาพ จํานวน 6 บทสนทนา การรับรูสารจากอีโมติคอนผานบทสนทนาอยูในระดับ

มาก รองลงมาเลือกใชภาพ จํานวน 5 บทสนทนา การรับรูสารจากอีโมติคอนผานบทสนทนาอยูในระดับมาก 

รองลงมาเลอืกใชภาพ  และภาพ  จํานวน 4 บทสนทนา การรับรูสารจากอีโมติคอนผานบทสนทนาอยูในระดับ

มาก รองลงมา เลอืกใชภาพ   และภาพ   จํานวน 3 บทสนทนา การรับรูสารจากอีโมติคอนผานบทสนทนาอยู

ในระดับมากและเลือกใชภาพ จํานวน 2 บทสนทนา การรับรูสารจากอีโมติคอนผานบทสนทนาอยูในระดับปาน

กลาง1ซึ่งสอดคลองกับขวัญเรือน กิตติวัฒนา และภัสวลี นิติเกษตรสุนทร1(2547,1หนา 5)1อธิบายวาการใชอวัจน

ภาษาแทนความรูสึกแทนความหมายท่ีตองการสื่อสารผานอีโมติคอนท่ีติดตอสื่อสารกันผานเครือขายสังคมออนไลน

เปนการสรางเปนเครือขาย (Communication and Community) ทําใหสามารถแลกเปลี่ยนความสนใจซึ่งกันและกัน จาก

เพื่อนเกาและเพื่อนใหม ซึ่งผูท่ีใชงานสวนใหญเขาใชงานเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการบันเทิง อัปเดตสถานะสวนตัว 

ขอมูลสวนตัว รูปภาพ ใชในการพักผอนเปนงานอดเิรก ดูหนัง ฟงเพลง และนําไปใชในการหาขอมูล แลกเปลี่ยนขอมูล

รวมถงึการสนทนากับเพื่อน (Chat) ตามแนวคดิดานพฤติกรรมการสื่อสาร และสอดคลองกับนิภา กูพงษศักดิ์ (2557, 

หนา 13) อธิบายวาเปนการสื่อสารผานหนาจอดวยการพิมพ ทําใหผูสนทนาไมเห็นสีหนาทาทางกัน อีโมติคอนจึงมี

หนาท่ีเปนตัวสื่อสารแทนขอความและภาพประกอบ ท้ังท่ีเปนภาพอยางเดียวท่ีสามารถแสดงอารมณ สีหนา ทาทาง 

กิริยาอาการ รวมถึงการแสดงปฏิสัมพันธจําลองระหวางผูสงสารและผูรับสาร อีโมติคอนยังมีท่ีเปนภาพประกอบ

ขอความ ภาพเคลื่อนไหว และภาพเคลื่อนไหวพรอมเสยีงพูดอีกดวย 
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ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. ผลการศึกษาการใชอวัจนภาษาผานเครือขายสังคมออนไลนของนิสิตท่ีไดจากการศึกษาคนควาคร้ังน้ีได

นํามาประยุกตใชการสื่อการเรียนการสอนสําหรับนิสติมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาเขตพะเยาได 

2. ผลการศึกษาการใชอวัจนภาษาผานเครือขายสังคมออนไลนของนิสติท่ีไดจากการศึกษาคนควาคร้ังน้ีทําให

ทราบถึงความนิยมของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีมีตออีโมติคอนท่ีใชแทนคําพูด เพื่อใชในการออกแบบอีโมติคอนใน

รูปแบบใหมท่ีทันสมัยมากย่ิงขึ้น 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรทําการวจิัยในเร่ืองการรับรูสารจากอีโมติคอนรูปอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบความนิยมของคนไทยปจจุบัน 

2. ควรทําการวจิัยเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอการรับรูสารจากอีโมติคอนของนิสติ/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

เพื่อนําผลการวจิัยไปใชประยุกตใช และพัฒนาอยางตรงจุด เพื่อการติดตอสื่อสารไดอยางรวดเร็ว และเขาใจงายตอไป 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาเร่ือง “การใชอวัจนภาษาผานเครือขายสังคมออนไลนของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา” ฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาและชวยเหลืออยางดีย่ิงจาก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. จารุวรรณ เบญจาทิกุล อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดเสียสละเวลาอันมีคายิ่งในการใหคําปรึกษา

การดําเนินการศึกษาคนควา คอยใหคําแนะนํา และขอเสนอแนะท่ีด ีขอขอบพระคุณ พระราชปริยัติ, ดร. ผูอํานวยการ

สํานักวชิาการ มจร.วทิยาเขตพะเยา, เจาคณะจังหวัดพะเยา  ดร.สหัทยา วเิศษ อาจารยประจํา มหาวทิยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา และ ดร.วรัญญา ย่ิงยงศักดิ์ หัวหนาสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีกรุณาใหความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญ ตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือ ซึ่งผูศึกษาคนควารูสึก

ซาบซึ้งในความกรุณา 

ผูศึกษาคนควาขอขอบพระคุณคณาจารยในสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยาท่ีไดกรุณาอบรมส่ัง

สอน ประสทิธ์ิประสาทความรูใหการชวยเหลอืแนะนําตลอดจนถงึใหกําลังใจ เพื่อใหการศึกษาคนควาดวยตนเองเลมน้ี

สมบูรณท่ีสุด และขอขอบคุณเจาหนาท่ีประจําคณะศิลปศาสตรท่ีใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกเปนอยาง

ดี ตลอดระยะเวลาการศึกษา และขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานท่ีไดกรุณาเสียสละเวลาใหความรวมมือใน

การตอบแบบสอบถามมา ณ ท่ีน้ีดวย 

สุดทายน้ี ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผูเปนกําลังใจใหแกผูศึกษาเสมอมา คุณคาและประโยชนอันพึงมีจาก

บทความน้ี ขอมอบเปนเคร่ืองบูชาแดคุณบิดา มารดา ตลอดจนคณาจารยผูประสาทความรูใหแกผูทําการศึกษา

คนควาดวยตนเอง 
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การเตรยีมความพรอมดานการจัดการเรยีนการสอนสูความเปนประชาคมอาเซยีน

ของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับโรงเรยีนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา 

The Preparation of English Teachers Teaching Skills for ASEAN Communities 

at Secondary Educational Level in Phayao Province 

จิราภัค คํามี10

1*และ จิตติมา กาวรีะ11

2 

Jirapak Khummee
1* and Chittima Kaweera2 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนการสอนสูความเปน

ประชาคมอาเซยีนของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยาประชากรท่ีใชในการวิจัย

คอืครูผูสอนวชิาภาษาอังกฤษระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา จํานวน 160 คน จาก 18 โรงเรียน เคร่ืองมือ

ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับวิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละ 

คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิัยพบวา การเตรียมความพรอมดานการเรียนการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา สูความเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 โดยภาพรวมมีการเตรียมความ

พรอมอยูในระดับมาก และเมื่อจําแนกเปนรายดานแลวพบวา ดานท่ีมีการเตรียมความพรอมมาก ไดแก ดานพัฒนา

คุณภาพผูเรียน และดานหลักสูตร สวนดานท่ีมกีารเตรียมความพรอมปานกลางไดแก ดานการเรียนการสอน และดาน

การพัฒนาครู 
 

คําสําคัญ: ความพรอม  ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซยีน  ความพรอมดานการจัดการเรียนการสอน 
 

Abstract  

The purposes of this study were to study English teachers for preparation for ASEAN community of 

schools in Phayao province. The samples of this study included 160 English teachers from 18 secondary schools 

in Phayao province. The instruments included a set of scales five levels questionnaires. The analysis processes 

comprised frequency, percentage, mean and standard deviations. 

The study finds that the English teachers for Preparation for ASEAN community of secondary schools in 

Phayao province, as estimated overall was high. Considering each aspects quality of students and curriculum 
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were high. It was found that some aspects were moderate as follows Learning Organization and development of 

teachers.. 
 

Keywords: Preparation, Preparation to ASEAN Community, Preparation for Learning Organization 
 

บทนํา 

 ตามท่ีกลุมประเทศอาเซยีนไดมกีารรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซยีนในป พ.ศ. 2558 เพื่อเปนการสรางสังคม

ภูมิภาคใหพลเมืองในประเทศอาเซียนอยูรวมกันอยางสมานฉันท ซึ่งประชาคมอาเซียน กอต้ังโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

สงเสริมความเขาใจ อันดีตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค ดํารงไวซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพและความม่ันคงทางการ

เมืองสรางสรรคความเจริญ กาวหนาทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และวัฒนธรรม โดยมีประเทศสมาชิก

รวมกัน 10 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร บูรไน เวียดนาม ลาว พมา

และกัมพูชา พลเมอืงของประเทศ ดังน้ันการเตรียมการและการสรางความพรอมของปจเจกชนใหพรอมและรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกดิขึ้นของวถิชีีวติรวมท้ังการจัดระบบการศึกษาเรียนรูรวมกันของโลกยุคไรพรมแดนจึงเปนสิ่งท่ี

สําคัญและมีความจําเปนตอมนุษยทุกคนจนมิอาจหลีกเลี่ยงได หรือมิอาจปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังจะเกิดขึ้น

ไดท้ังในระยะเวลาปจจุบันหรือในอนาคตก็ตาม ดังน้ันกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดกรอบและแนวทางในการปฏิบัติ

ดานการศึกษาของไทย เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนใน ป 2558 โดยใชภาษาอังกฤษเปน

ภาษากลาง โดยเฉพาะอยางย่ิง เร่ืองการทํางานในประชาคมอาเซียน ดังกฎบัตร อาเซียนขอ 34 ท่ีบัญญัติวา “The 

Working language of ASEAN shall be English” องคความรูประชาคมอาเซียน. (2555) เมื่อเปนเชนน้ีในวงการศึกษา

จงึมกีารตื่นตัว และเตรียมพรอมกับการกาวสูประชาคมอาเซียนเปนอยางมาก ในการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษของ

เยาวชนและคนทํางานในประเทศไทยโดยมุงเนนวาพลเมอืงทุกคนในประเทศตองใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยาง

มีคุณภาพ วิจัยของเสาวภาคย ศรีโยธา (2555) พบวา นักเรียนสวนใหญมีปญหาดานการเรียนภาษาอังกฤษอยูใน

ระดับมาก เปนเพราะนักเรียนมีพื้นฐานความรูภาษาอังกฤษนอย ผูเรียนไมกลาพูด ไมกลาแสดงออก ซึ่งปญหาการ

เรียนรูภาษาอังกฤษ สอดคลองกับเจตนสฤษฎ สังขพันธและคณะ (2558) การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยต้ังแต

เร่ิมแรกเปนการสอนท่ีเนนความสําคัญของไวยากรณ แตปรากฏวาไมวาจะเปนการเรียนแบบไวยากรณและการแปล 

หรือการสอนแบบฟง- พูด ตางก็ ไมไดผล เพราะผูเรียนไมสามารถนําความรูท่ีไดรับในหองเรียนไปใชในชีวิตจริงได มี

ปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการเรียนการสอนในประเทศไทย ดังตอไปน้ี 

 1. ปญหาเกี่ยวกับตัวครู การเตรียมการสอนของครูยังไมสมํ่าเสมอ ครูไมเขาใจโครงสรางของหนังสือ

แบบเรียน  ครูแปลประโยคใหนักเรียนเปนภาษาไทย ครูมคีวามเขาใจนักเรียนในช้ันของตนนอยเกนิไป   

 2. ปญหาเกี่ยวกับตัวนักเรียน สวนใหญเปนเร่ืองเกี่ยวกับการท่ีนักเรียนใหความสนใจกับการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษนอยมาก นักเรียนมพีื้นความรูออนเกนิไป นักเรียนไมมคีวามเช่ือม่ันในตนเอง 

 3. ปญหาเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอน จากการศึกษาพบวา จํานวนนักเรียนมีมากเกินไป การเรียนใน

ระดับช้ันหน่ึง ๆ ดําเนินไปไมเทากัน เนื้อหาท่ีสอนมมีากเกนิไป 

 4. ปญหาในการเรียนการสอน พบวา การสอน ครูมคีวามสับสนเกี่ยวกับหลักสูตร   

 อีกปญหาอุปสรรคประการหน่ึงท่ีเกดิขึ้นในแตละพื้นท่ียอมมคีวามแตกตางกันปญหาอันเนื่องมาจากครูผูสอน

ซึ่งนับวาเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสงผลกระทบ ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนเชนกัน เชน ครูมีคาบสอนมาก

เกินไป ครูผูสอนตองรับผิดชอบงานอื่นในโรงเรียน พัชราพร รัตนวโรภาส (2555)  วิจัยการเรียนการสอน 
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ภาษาอังกฤษพบวา มีปจจัยท่ีสงผลตอการเรียนภาษอังกฤษ เชน สื่อการสอน ครูผูสอน กิจกรรมการเรียนการสอน

และปญหาสวนตัวของผูเรียน โรงเรียนเปนหนวยงานทางการศึกษาท่ีสําคัญท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 

สําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 น้ันมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมีความกาวหนาไปหลายดาน เชน ดาน

การศึกษา ดานการสื่อสาร ดานการแพทย ดานวทิยาศาสตร และดานอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งดานท่ีมีความจําเปนตอครู

น่ันคือ ดานการศึกษา ซึ่งจะมุงประเด็นสําคัญไปท่ีวิธีการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ในยุคของการ

เปลี่ยนแปลงภายใตกระแส โลกาภิวัตน วิธีการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 จะมีแนวการสอนซึ่งสามารถแยก

ประเภทไดและสามารถแยกประเภทรูปแบบไดดังน้ี  ซึ่งประเภทแรกคอืแนวทางการสอน   

ซึ่งสามารถแบงยอยได 3 ประเภท คอื วธีิสอนแบบไวยากรณและแปล วธีิการสอนแบบตรง วิธีการสอนแบบ

ฟง-พูด ประเภทท่ี 2 คอื แนวการสอนภาษาอังกฤษท่ีเนนการปฏสัิมพันธ ซึ่งสามารถแบงยอยได 7 ประเภทคอื วธีิการ

สอนแบบเงยีบ วิธีการสอนแบบธรรมชาติ วิธีการสอนแบบชักชวน วิธีการสอนแบบตอบสนองดวยทาทาง การเรียนรู

แบบรวมมอื การเรียนรูแบบภาระงาน การเรียนรูจากโครงงาน ประเภทท่ี 3 คอื แนวการสอนภาษาอังกฤษท่ีเนนความ

เหมาะสมในการใชภาษาซึ่งสามารถแบงยอยได 2 ประเภท คือ แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร แนวการสอนภาษาแบบ

กําหนดสถานการณ ประเภทท่ี 4 คือ แนวการสอนภาษาอังกฤษท่ีแบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา ซึ่งสามารถ

แบงยอยได 2 ประเภท การสอนท่ีเนนสาระการเรียนรู การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ วิจารณ พานิช (2556) ดวย

เหตุน้ี ครูผูสอนภาษาอังกฤษจึงมีสวนสําคัญเปนอยางย่ิงท่ีจะสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จตามตองการได และผูท่ีมี

บทบาทสําคัญในการเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนของผูเรียน ดังน้ันจะตองมีสมรรถภาพหรือ

ศักยภาพ ความสามารถในการจัดการและความรูความเขาใจแนวการจัดการศึกษาดังท่ี สุนิตย ฤทธ์ิเจริญ และคณะ 

(2557)ไดเสนอแนะเกี่ยวกับความพรอมดานการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของครูและผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม พบวาดานบริหารจัดการ สถานศึกษาควรพัฒนาครูใหมี

ความสามารถในการจัดการเรียนรูดานภาษาตางประเทศ เพื่อยกระดับความสามารถดานภาษาของผูเรียน 

จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาครูผูสอนภาษาอังกฤษ มีสวนสําคัญอยางย่ิง

ในการเตรียมและพัฒนาผูเรียน เด็กและเยาวชนไทยใหเปนพลเมอืงอาเซยีนและพลเมอืงโลกยุคใหม พรอมรับกับความ

เปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก เปนผูท่ีมีความรู ความดีและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและ

สอดคลองกับยุทธศาสตรขอท่ี 11 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานป 2558 ท่ีตองการใหสงเสริม

ผูเรียนใชภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารและภาษาอาเซียน 1 ภาษา ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนในท่ีศึกษาการเตรียมความ

พรอมดานการจัดการเรียนการสอนสูความเปนประชาคมอาเซยีนของครูผูสอนวชิาภาษาอังกฤษระดับโรงมัธยมศึกษา

ในจังหวัดพะเยา 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค ดังน้ี ศึกษาการเตรียมความพรอมดานการเรียนการสอนสูความเปนประชาคม

อาเซยีนของครูผูสอนวชิาภาษาอังกฤษระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา  

สมมุติฐาน 

การเตรียมพรอมเขาสูความเปนประชาคมอาเซยีนของครูผูสอนวชิาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด

พะเยา มกีารเตรียมพรอมตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ขอ 2. 

เรงพัฒนาความแข็งแกรงทางการศึกษา ใหผูเรียนทุกระดับ ทุกประเภท มีความรู และทักษะแหงโลกยุคใหมควบคู 
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กันไป โดยเฉพาะทักษะการอาน เขียน และการคิด เพื่อใหมีความพรอมเขาสูการศึกษา ระดับมาก และโลกของการ

ทํางาน) 
 

วธิกีารศึกษา 

ประชากร ครูผูสอนวชิาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา จํานวน 18 โรงเรียน ครูผูสอน 

วชิาภาษาอังกฤษ จํานวน  160 คน  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่ง

ลักษณะเปนคําถามปลายปดและปลายเปดแบบ สอบถามฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพรอมในการเขาสู

ประชาคมอาเซียนของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา ในการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ไดนําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญ 3 ทานตรวจสอบ โดยท้ังหมดไดยืนยันวา

เคร่ืองมือฉบับดังกลาวมีความตรงเชิงเนื้อหาแลว จากน้ันนําไปทดลองใช(Try out) กับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย โดยมีคาความเช่ือม่ันเทากับ0.75ซึ่งหมายความวามีความเช่ือม่ันสูงโดยแบง

ออกเปน 3 ตอน คอื   

ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา 4 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานการพัฒนาครู ดานการเรียนการสอน ดานคุณภาพ

ผูเรียน จํานวน 22 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิรต 

(Likert Scale)  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอคดิเห็นเพิ่มเติมเพื่อเสนอแนะ 

การเก็บรวบรวมขอมูล การวจิัยคร้ังน้ี มขัีน้ตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ตามขัน้ตอน ดังน้ี 

 1) นําหนังสอืขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล วจิัยจากคณะศิลปศาสตรไปยังโรงเรียนมัธยมตาง ๆ ใน

จังหวัดพะเยา เพื่อขอความรวมมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล การทําวจิัย 

 2) นําแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยางตอบ โดยดําเนินการเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง 

 3) นําแบบสอบถามท่ีไดกลับมา ตรวจหาความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับอีกคร้ังและดําเนินการ

จัดทําตามขัน้ตอนของการประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิ 

 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS วิเคราะหขอมูลโดยใช

ความถี่และรอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการศึกษา 

 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ตาราง 1 เพศ 

เพศ จํานวน(คน) รอยละ 

ชาย 38 23.8 

หญงิ 122 76.3 

รวม 160 100.0 
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จากตาราง 1 แสดงใหเห็นวา ครูผูสอนภาษาอังกฤษสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 

76.3 เปนเพศชาย จํานวน 38 คน คดิเปนรอยละ 23.8 
 

ตาราง 2 อายุ 

อายุ (ป) จํานวน(คน) รอยละ 

22-30 26 16.3 

31-40 78 48.8 

41-50 39 24.4 

51-60 17 10.6 

รวม 160 100.0 
 

จากตาราง 2 แสดงใหเห็นวา อายุครูผูสอนภาษาอังกฤษสวนใหญมีอายุ 31-40 คน คิดเปนรอยละ 48.8 

รองลงมาไดแกผูมีอายุ 41-50 คน คิดเปนรอยละ 24.4 อายุ 22-30 มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ16.3 และอันดับ

สุดทาย 51-60 มจีํานวน 17 คดิเปนรอยละ 10.6 
 

ตาราง 3 ระดับการศกึษา 

ระดับการศกึษา จํานวน(คน) รอยละ 

ปริญญาตรี 66 41.3 

ปริญญาโท 92 51.5 

ปริญญาเอก 2 1.3 

รวม 160 100.0 
 

จากตาราง 3 แสดงใหเห็นวา ครูผูสอนภาษาอังกฤษสวนใหญอยูในระดับปริญญาโท จํานวน 92 คน คิดเปนรอย

ละ 51.5 รองลงมาระดับปริญญาตรี จํานวน 66 คนคิดเปนรอยละ 41.3 และระดับปริญญาเอก มีจํานวน 2 คน คิด

เปนรอยละ 1.3 
 

 ตาราง 4 ประสบการณสอน 

ประสบการณสอน จํานวน(คน) รอยละ 

นอยกวา 5 ป 15 9.4 

5 – 10 ป 55 34.4 

11 – 15 ป 46 28.8 

มากกวา 15 ป 44 27.5 

รวม 160 100.0 

 

จากตาราง 4 แสดงใหเห็นวา ประสบการณสอนของครูสวนใหญอยูท่ี 5 – 10 ป มจีํานวน 55 คน คดิเปนรอย

ละ 34.4 รองลงมาคือ 11 – 15 ป มีจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 28.8  มากกวา 15 ป มีจํานวน 44 คิดเปนรอยละ 

27.50 และลําดับสุดทายนอยกวา 5 ป มจีํานวน 15 คนคดิเปนรอยละ 9.4 
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ตาราง 5 ระดับการสอน 

ระดับการสอน จํานวน(คน) รอยละ 

ระดับ ม.ตน 30 18.8 

ระดับ ม.ปลาย 56 35.0 

ท้ัง 2 ระดับ 74 46.3 

รวม 160 100.0 
 

จากตาราง 5 แสดงใหเห็นวา ครูสวนใหญสอนท้ังสองระดับมี จํานวน 74  คน คิดเปนรอยละ 46.3 รองลงมา คือ 

ระดับ ม.ปลาย มีจํานวน  56 คน คิดเปนรอยละ 35.0 และลําดับสุดทาย ระดับ ม.ตน มีจํานวน  30 คน คิดเปนรอยละ 

18.8 
 

ตาราง 6 วทิยฐานะ 

วทิยฐานะ จํานวน(คน) รอยละ 

ครู ผูชวย 19 11.9 

ครู คศ. 1 60 37.5 

ครู คศ  2 76 47.5 

ครู คศ. 3 5 3.1 

รวม 160 100.0 
 

จากตาราง 6 แสดงใหเห็นวา ครูสวนใหญเปน ครู คศ  2 มีจํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 47.5 รองลงมา ครู 

คศ. 1 มีจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 37.5 ครูผูชวย มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 11.9 และลําดับสุดทาย ครู คศ. 3 มี

จํานวน 5 คน คดิเปนรอยละ 3.1 
 

ตาราง 7 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการเตรยีมความพรอมดานการเรยีนการสอนสูประชาคม 

 อาเซยีนของครูผูสอนวชิาภาษาอังกฤษในระดับโรงเรยีนมัธยมศกึษาในจังหวัดพะเยา 

เตรยีมความพรอมดาน x  S.D. ระดับความพรอม 

ดานคุณภาพผูเรียน 4.00 .749 มาก 

ดานหลักสูตร 3.62 .611 มาก 

ดานการเรียนการสอน 3.37 .617 ปานกลาง 

ดานการพัฒนาครู 3.26 .719 ปานกลาง 

รวม 3.56 .674 มาก 

 

จากตาราง 7 ผลการศึกษาการเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนการสอนสูความเปนประชาคม

อาเซียนของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา 4 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดาน

การพัฒนาครู ดานการเรียนการสอน ดานคุณภาพผูเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.56 เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวาดานคุณภาพผูเรียนมีคาเฉลี่ย 4.00 มาก รองลงมา ดานหลักสูตรมีคาเฉลี่ย 3.62 ดานการเรียน

การสอน 3.37 ดานการพัฒนาครู 3.26 ตามลําดับ 
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การเตรยีมความพรอมดานการจัดการเรียนการสอนสูประชาคมอาเซียน ของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับโรงเรยีนมัธยมศกึษาในจังหวัดพะเยา พจิารณารายดานพบวามีการเตรยีมความพรอมดานตาง ๆ  ดังนี้ 
 

ตาราง 8 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการเตรยีมความพรอมดานการจัดการเรยีนการสอนสู 

            ประชาคมอาเซยีนของครูผูสอนวชิาภาษาอังกฤษในระดับโรงเรยีนมัธยมศกึษาในจังหวัดพะเยา 

            ดานหลักสูตร 

 
ดานหลักสูตร x  

S.D. 
ระดับ 

ความพรอม 

1 มกีารเรียนการสอนเปน ภาษาอังกฤษ English Program , Mini 

English Program หรือหองเรียนพเิศษ 

4.10 0.98 มาก 

2 สนับสนุนใหมกีารสอนภาษาอังกฤษใหเปนสื่อกลางของกลุม

ประเทศอาเซยีน เพื่อการใชภาษาอังกฤษในทุกสถานการณ 

3.84 0.92 มาก 

3 มคีูมอื ตํารา สื่อการเรียนการสอน และหนังสอือานเพิ่มเติมท่ีเปน

ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นของอาเซยีน 

3.66 0.87 มาก 

4 พัฒนาหลักสูตรเพื่อสงเสริมทักษะผูเรียนใน การเขาสูประชาคม

อาเซยีน ไดแก ทักษะ การเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะชีวติ ทักษะ

ดานขอมูลขาวสาร การสื่อสาร และเทคโนโลยี 

3.51 0.87 มาก 

5 มกีารสรางเครือขายกับสถาน ประกอบการตาง ๆในเขตกลุม

ประเทศสมาชิกอาเซยีน เพื่อพัฒนาการ เรียนการสอนรวมกัน

อยางตอเนื่อง 

3.01 1.13 ปานกลาง 

 รวม 3.62 0.611 มาก 
 

    จากตาราง 8 แสดงใหเห็นวา ดานหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงลําดับดังน้ี

ลําดับท่ี 1 (x = 4.10)  มีการเรียนการสอนเปน ภาษาอังกฤษ English Program , Mini English Program หรือหองเรียน

พิเศษ อยูในระดับมาก ลําดับท่ี 2 (x = 3.84)  สนับสนุนใหมีการสอนภาษาอังกฤษใหเปนสื่อกลางของกลุมประเทศ

อาเซยีน เพื่อการใชภาษาอังกฤษในทุกสถานการณ อยูในระดับมาก ลําดับท่ี 3 (x = 3.66)  มคีูมอื ตํารา สื่อการเรียน

การสอน และหนังสอือานเพิ่มเติมท่ีเปนภาษาอังกฤษและภาษาอื่นของอาเซียน อยูในระดับมาก ลําดับท่ี 4 (x = 3.51)  

พัฒนาหลักสูตรเพื่อสงเสริมทักษะผูเรียนใน การเขาสูประชาคมอาเซยีน ไดแก ทักษะ การเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะ

ชีวิต ทักษะดานขอมูลขาวสาร การสื่อสารและเทคโนโลยี อยูในระดับมาก ลําดับท่ี 5 (x = 3.01)  และ มีการสราง

เครือขายกับสถาน ประกอบการตาง ๆ ในเขตกลุมประเทศสมาชิกอาเซยีน เพื่อพัฒนาการ เรียนการสอนรวมกันอยาง

ตอเนื่อง อยูในระดับ ปานกลาง ตามลําดับ 
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ตาราง 9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการเตรยีมความพรอมดานการจัดการเรยีนการสอนสู 

  ประชาคมอาเซยีนของครูผูสอนวชิาภาษาอังกฤษในระดบัโรงเรยีนมัธยมศกึษาในจังหวัดพะเยา  

  ดานการพัฒนาครู 

 
ดานการพฒันาครู x  S.D. 

ระดับ 

ความพรอม 

1 มคีรูสอนภาษาตางประเทศ หรือครูอาสาจาก ตางประเทศท่ีมี

คุณภาพ 

4.03 0.84 มาก 

2 ไดมกีารพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดาน ทักษะการใช

ภาษาอังกฤษใหมคีวามชํานาญและใชไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

3.87 0.98 มาก 

3 ครูไดรับการพัฒนาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษอยาง 

ตอเนื่อง เชน เขารับการอบรมในแหลงตาง ๆ ฯลฯ 

3.74 0.97 มาก 

4 ครูมโีครงการ/ กจิกรรมการแลกเปลี่ยนครูระหวางสถานศึกษาใน 

ประเทศอาเซยีน 

2.86 1.37 ปานกลาง 

5 ครูสงผลงานวจิัย นวัตกรรม และสิ่งประดษิฐ เขารวมกจิกรรม

รวมกับสถานศึกษานานาชาติในประเทศอาเซยีน หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

2.61 1.10 ปานกลาง 

6 ครูมกีารประชุมสัมมนาระหวางหนวยงาน ของ ครู และบุคลากร

ทางการ ศึกษาในระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

2.52 1.24 ปานกลาง 

 รวม 3.26 0.71 ปานกลาง 
 

 จากตาราง 9 แสดงใหเห็นวาดานการพัฒนาครู ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

เรียงลําดับดังน้ี ลําดับท่ี 1(x = 4.03) มีครูสอนภาษาตางประเทศ หรือครูอาสาจาก ตางประเทศท่ีมีคุณภาพ โดยเฉลี่ย

รวมอยูในระดับมาก ลําดับท่ี 2( x = 3.87) คือไดมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดาน ทักษะการใช

ภาษาอังกฤษใหมคีวามชํานาญและใชไดอยางมปีระสทิธิภาพ อยูในระดับมาก ลําดับท่ี 3(x = 3.74) ครูไดรับการพัฒนา

ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง เชน เขารับการอบรมในแหลงตาง ๆ ฯลฯอยูในระดับมาก ลําดับท่ี 4 

(x = 2.86) ครูมีโครงการ/ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนครูระหวางสถานศึกษาในประเทศอาเซียน อยูในระดับปานกลาง 

ลําดับท่ี 5( x =2.61) ครูสงผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ เขารวมกิจกรรมรวมกับสถานศึกษานานาชาติใน

ประเทศอาเซียน หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อยูในระดับปานกลาง ลําดับท่ี 6(x = 2.52) ครูมีการประชุมสัมมนาระหวาง

หนวยงานของครู และบุคลากรทางการ ศึกษาในระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปานกลาง 

ตามลําดับ 
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ตาราง 10 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการเตรยีมความพรอมดานการจัดการเรยีนการสอนสู 

  ประชาคมอาเซยีนของครูผูสอนวชิาภาษาอังกฤษในระดบัโรงเรยีนมัธยมศกึษาในจังหวัดพะเยา  

  ดานการเรยีนการสอน 

 
ดานการเรยีนการสอน x  S.D. 

ระดับ 

ความพรอม 

1 ครูจัดกจิกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมสนับสนุนและใหความรูแก

นักเรียนเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซยีน  

3.70 0.69 มาก 

2 ครูสงเสริมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยน องคความรูระหวางนักเรียนไทย

และนักเรียนของประเทศในอาเซยีนดวยวธีิการ ท่ีหลากหลาย เชน การ

ใช Social Media, , การเขาคายเพื่อเรียนรูและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ 

3.50 0.97 มาก 

3 มสีื่อเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชพัฒนาการเรียนการสอน เชน 

E-Learning หองเรียนอิเล็กทรอนิกสเปนตน 

3.45 0.86 ปานกลาง 

4 สถานศึกษามหีองสมุดหรือฐานขอมูลท่ีพรอมสําหรับใหบริการนักเรียน

ในการคนควาขอมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีน 

3.42 0.83 ปานกลาง 

5 ครูสงเสริมการเขารวมแขงขันทักษะดานตาง ๆ ของนักเรียน ระหวาง

ประเทศอาเซยีน มเีวทีแสดงความสามารถและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3.30 0.94 ปานกลาง 

6 ครูจัดใหนักเรียนไดฝกประสบการณ วชิาชีพจากสถานประกอบการใน

ตางประเทศหรือในประเทศอาเซยีน 

3.15 1.25 ปานกลาง 

7 ครูพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา ใหเช่ือมโยง

กจิกรรม  เชน การแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวของประเทศอาเซยีนของ

นักเรียนสูประชาคมอาเซยีน 

3.09 1.00 ปานกลาง 

 รวม 3.37 0.61 ปานกลาง 
 

จากตาราง 10 แสดงใหเห็นวา ดานการเรียนการสอน ครูผูสอนวชิาภาษาอังกฤษมกีารเตรียมความพรอมอยูใน

ระดับปานกลาง และเมื่อพจิารณาเปนรายขอเรียงลําดับดังน้ี ลําดับท่ี 1 (x = 3.70) ครูจัดกจิกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริม

สนับสนุนและใหความรูแกนักเรียนเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ลําดับท่ี 2 ครู

สงเสริมให นักเรียนไดแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางนักเรียนไทย และนักเรียนของประเทศในอาเซียนดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย เชน การใช Social Media,การเขาคายเพื่อเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณอยูในระดับมากเปนลําดับท่ี 3 (

x = 3.45) ตอมามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชพัฒนาการเรียนการสอน เชน E-Learning หองเรียน

อิเล็กทรอนิกส เปนตน อยูในระดับปานกลาง ลําดับท่ี 4 ( x = 3.42)  สถานศึกษา มีหองสมุดหรือฐานขอมูลท่ีพรอม

สําหรับใหบริการนักเรียนในการคนควาขอมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยูในระดับปานกลาง ลําดับท่ี 5 (x =  3.30 ) ครู

สงเสริมการเขารวมแขงขันทักษะดานตาง ๆ ของนักเรียนระหวางประเทศอาเซียนมีเวทีแสดงความสามารถ และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู อยูในระดับปานกลาง ลําดับท่ี 6  (x = 3.15) ครูจัดใหนักเรียนไดฝกประสบการณ วิชาชีพจากสถาน

ประกอบการ ในตางประเทศหรือในประเทศอาเซียน อยูในระดับปานกลาง ลําดับท่ี 7 (x = 3.09) ครูพัฒนาดาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาใหเช่ือมโยงกิจกรรม เชน การแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวของประเทศอาเซียนของ

นักเรียนสูประชาคมอาเซยีนอยูในระดับปานกลาง  
 

ตาราง 11 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการเตรยีมความพรอมดานการจัดการเรยีนการสอนสู 

  ประชาคมอาเซยีนของครูผูสอนวชิาภาษาอังกฤษในระดบัโรงเรยีนมัธยมศกึษาในจังหวัดพะเยา 

  ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

 
ดานการพฒันาคุณภาพผูเรยีน x  S.D. 

ระดับ 

ความพรอม 

1 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมคานิยมท่ีดแีก ผูเรียน 

เชน การเคารพในวัฒนธรรมท่ีแตกตาง มารยาทการแสดงออก 

และบุคลกิภาพท่ีสงเสริมความเขาใจอันดรีะหวางเช้ือชาติ 

4.22 0.82 มาก 

2 ครูสงเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียน โดยกระตุนให

ผูเรียน มคีวามสนใจ เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษท่ีเปน

ภาษากลางของประเทศ อาเซยีน  

4.01 0.84 มาก 

3 ครูมกีารประเมนิผลความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของ

นักเรียนอยางเปนรูปธรรมเพื่อกระตุนการพัฒนาทักษะ 

ภาษาอังกฤษของนักเรียนอยางตอเนื่อง 

3.99 0.80 มาก 

4 สรางคานิยมในการใชภาษา และสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออก

ในการใชภาษาอยางเหมาะสม 

3.79 0.87 มาก 

 รวม 4.00 0.74 มาก 
 

 จากตาราง 11 แสดงใหเห็นวา ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษมีการเตรียมความ

พรอมสวนใหญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงลําดับดังน้ี ลําดับท่ี 1  ( x = 4.22) ปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมและสงเสริมคานิยมท่ีดีแก ผูเรียน เชน การเคารพในวัฒนธรรมท่ีแตกตาง มารยาทการแสดงออก และ

บุคลกิภาพท่ีสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางเช้ือชาติ โดยเฉลี่ยรวม อยูในระดับมาก ลําดับท่ี 2 (x = 4.01) ครูสงเสริม

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียน โดยกระตุนใหผูเรียน มีความสนใจ เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษท่ีเปน

ภาษากลางของประเทศ อาเซยีนรวมอยูในระดับมาก ลําดับท่ี 3 (x = 3.99) ครูมกีารประเมินผลความสามารถในการ

ใชภาษาอังกฤษของนักเรียนอยางเปนรูปธรรมเพื่อกระตุนการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษของนักเรียนอยางตอเนื่อง

รวมอยูในระดับมาก ลําดับท่ี 4 (x = 3.79) และสรางคานิยมในการใชภาษา และสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกใน

การใชภาษาอยางเหมาะสมอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 

สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาเร่ือง การเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนรูของครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา สูความเปนประชาคมอาเซยีน สามารถสรุปการอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1. ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษมีการเตรียมความพรอมสวนใหญอยูใน ระดับ

มาก (x = 4.00) ครูทุกคนมีการสงเสริมคานิยมท่ีดีแกผูเรียน สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในระหวางการสอน เชน 



443 

 

- Proceedings - 

 

การเคารพในวัฒนธรรมท่ีแตกตาง มารยาทการแสดงออก และบุคลิกภาพท่ีสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางเช้ือชาติ 

ครูสงเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียน โดยกระตุนใหผูเรียน มีความสนใจ เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษท่ี

เปนภาษากลางของประเทศ ครูมีการประเมินผลความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนอยางเปนรูปธรรม

เพื่อกระตุนการพัฒนาทักษะ ท้ังทักษะ ฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนอยางตอเนื่องสงเสริมใหนักเรียน

ไดแสดงออกในการใชภาษาอยางเหมาะสม โดยตองมีวิสัยทัศนในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนเปนใฝรู มีนํ้าใจ มีจิต

วิญญาณ รักเพื่อนมนุษย รักชุมน รักทองถิ่นและรักชาติ เปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาคนใหมีความพรอมท้ัง

ดานรางกาย จติใจ สังคม และสติปญญา (หลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551) 

 2. ดานหลักสูตร โดยรวม อยูในระดับมาก ( x = 3.62)  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวารัฐบาลไดมีนโยบายสนับสนุน

สงเสริมใหเนนการจัดการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนภาษาอังกฤษโรงเรียนสวนใหญท่ีมีความพรอมจึงมีการเรียนการ

สอนเปน ภาษาอังกฤษ English Program, Mini English Program หรือหองเรียนพเิศษ อยูในระดับมาก และสนับสนุนให

มกีารสอนภาษาอังกฤษใหเปนสื่อกลางของกลุมประเทศอาเซยีน เพื่อการใชภาษาอังกฤษในทุกสถานการณ สอดคลอง

กับ ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ป พ.ศ. 2555-2558 ยุทธศาสตรท่ี 1 การปรับตัวเขาสูประชาคมอาเซียน/

ประชาคมโลกสงเสริมการเรียนการสอนภาษาสากลเปนภาษาท่ีสอง ต้ังแตระดับขั้นพื้นฐาน และการเรียนรูภาษาท่ีสาม 

(การขับเคลื่อนการศึกษาเขาสูประชาคมอาเซีย 2555) ภาษาอื่นของอาเซียนตามแหลงเรียนรู และไดมีการสรางเครือขาย 

โครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ในโรงเรียนประจําจังหวัดและโรงเรียนท่ีสงเสริม

ความสามารถพิเศษ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและความเปนเลิศทางภาษา เชน โรงเรียนพะเยาพิทยาคมและ

โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา ตามลําดับ 

 3. ดานการเรียนการสอน ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษมีการเตรียมความพรอมสวนใหญอยูในระดับปาน

กลาง ( x = 3.34) เนื่องจาก มีวิธีการสอนแบบดังเดิม ยังขาดการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน

กระบวนการสื่อสาร กระบวนการคิดวิเคราะห และสื่อความ การวัดผลและประเมินผลท่ีหลากหลายตามสภาพจริง 

เชน การเนนไวยากรณ ท้ังยังไมมีความชํานาญทักษะในการใชเทคโนโลยีใหม ๆ ลลิดา ภูทอง (2552)กลาววา วิธีการ

สอนเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ และไดรวบรวมแนวทางในการ

สอนภาษาท่ีจะชวยใหการสอนเปนไป อยางมีประสิทธิภาพซึ่งมีอยู 10 ประการดังน้ี 1. ควรสอนเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับ

ผูเรียน 2. ใชภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน   3. จัดบริบทใหผูเรียนเขาใจไดงาย เชน เร่ือง หรือเนื้อหาท่ีเรียน คําศัพทและ

โครงสรางประโยคท่ีใช และความเช่ือมโยงกับสังคมและวัฒนธรรมท่ีผูเรียนควรรู 4. จัดกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงคท่ี

ชัดเจน 5. ใชกจิกรรมท่ีเนนใหผูเรียนไดลงมอืปฏิบัติ  6. กระตุนและสงเสริมใหผูเรียนไดทํางานรวมกัน 7. ควรสอนดวย

การบูรณาการหลายทักษะ 8. อธิบายหลักไวยากรณท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหา เมื่อผูเรียนสงสัย 9. หลีกเลี่ยงการแกไข

คําผิดทุกคร้ัง 10. สอดแทรกความรูดานวัฒนธรรมเกี่ยวกับภาษาท่ีผูเรียนเรียน และบางโรงเรียน ยังขาดสื่ออุปกรณท่ี

ทันสมัยมาสนับสนุนการใชสื่อในการเรียนการสอน เชน โปรเจคเตอร  มีหองสืบคนขอมูลทางดานอินเทอรเน็ตและ

เคร่ืองคอมพวิเตอรไมเพยีงพอกับสําหรับใหบริการนักเรียนในการคนควาขอมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมท้ังการ

ใหบริการทางอินเทอรเน็ตในโรงเรียนมีความเร็วในการสืบคนขอมูลคอนขางชามาก การจัดกิจกรรม บูรณาการกับ

กลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆในโรงเรียนคอนขางนอย และในป 2015 หรือ 2558 คนไทยจะตองเขารวมประชาคม

อาเซยีนอยางไมมขีอยกเวน ภาษาอังกฤษเปน กุญแจดอกสําคัญท่ีจะเปดประตูแหงประชาคมอาเซียนใหชาวไทยไปมา

หาสูคบคาสมาคมกับเพื่อน อาเซยีนท้ังหลายไดอยางสมภาคภูม ิ

 4. ดานการพัฒนาครู ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง(x = 3.26)  มีการจางครูสอนภาษาตางประเทศ 

หรือครูอาสาจาก ตางประเทศท่ีมีคุณภาพ สอดคลองกับ ฉัตรทิพย  สุวรรณชิน (2557) สภาพและความตองการใน
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การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุม 5 (เชียงใหม ลําพูน 

แมฮองสอน)เสนอแนะ ความรูพื้นฐานในเร่ืองภาษาแตละประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ พมา ลาว อยากไดครู

เจาของภาษาสอนโดยตรง  โรงเรียนไดสงเสริมใหครูผูสอนไดเขารับการอบรมและพัฒนาความรูทางดานการใช

ภาษาอังกฤษและดานอื่น ๆ การอบรมออนไลน เชน ระบบ TEPE  ออนไลน ปการศึกษาปละ 2 คร้ัง และบางโรงเรียนมี

การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนครูระหวางสถานศึกษาในประเทศอาเซียน ซึ่งบางคร้ังมีโครงการแลกเปลี่ยนแตติดขัด

ดานงบประมาณท้ังครูและนักเรียนสอดคลองกับ ชุติมันต ยาวะระ(2557) ความพรอมสูประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ดานปจจัยสนับสนุนแนวทางและขอเสนอแนะคือ 

จัดหางบประมาณเพิ่มเติมจากสวนกลาง หรือระดมทุนในการหางบประมาณสนับสนุนจากเครือขายท้ังภายในแลภายนอก 

ซึ่งถือเปนอุปสรรคในการพัฒนาครู ลลิดา ภูทอง (2552) กลาววาหากครูผูสอนไดมีการอบรมหรือมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู เร่ืองปญหาและ วิธีการสอนกับผูสอนเครือขายเปนระยะ ๆ อาจทําใหผูสอนไดแนวคิดใหมๆในการแกปญหา

และในการสอนเพิ่มขึ้น และอาจทําใหการจัดการเรียนการสอนนาสนใจมากขึ้น สวนระดับการศึกษาของครูท่ีจบ

การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ไมมผีลตอการพัฒนาการเรียนการสอนมากเทาใดนัก เนื่องจากครูผูสอน

กลุมดังกลาวมิไดจบปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวชิาเอกภาษาอังกฤษ สวนมากเรียนในสาขาอื่น และเรียนเพื่อ

พัฒนาตนเองท้ังยังเปนการรนระยะเวลาในการเขาสูวทิยฐานะ ไดเร็วขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพื่อนาํผลการวจัิยไปใช 

1. ดานหลักสูตร  

    1.1 ควรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับยุคการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและบูรณาการ

การเรียนการสอนกับทุกกลุมสาระเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพเหมาะสมกับวัยวุฒิ สอดแทรกความรู

เกี่ยวกับอาเซยีนในหลักสูตรใหมากขึ้น 

     1.2 ครูทุกโรงเรียน ควรมสีวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับยุทธศาสตร

ประชาคมอาเซยีนของหนวยงานตนสังกัด 

2. ดานการพัฒนาครู  

    2.1 ควรสงเสริมใหครูไดรับการสงเสริมในการเรียนรูในการใชภาษาอาเซยีนอยางนอย 2 ภาษา 

     2.2 ควรสงเสริมใหครูมกีารทําวจิัย ศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาผูเรียนและตนเองอยูเสมอ 

     2.3 ควรสงเสริมใหครูไดพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรูโดยการไดไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูสราง

เครือขาย ในกลุมประเทศอาเซยีน โดยมงีบประมาณสนับสนุน 

     2.4 ควรสงเสริมใหครูใชสื่อเทคโนยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียน และจัดหาวัสดุ

อุปกรณท่ีทันสมัยใหเพยีงพอกับจํานวนครู 

    2.5 ควรจัดอบรมเพิ่มพูนความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีนมากย่ิงขึ้น 

            3. ดานการเรียนการสอน 

    3.1 ควรสงเสริมใหครูใชเทคนิคการสอนแบบใหมเพื่อกระตุนความสนใจของนักเรียน 

    3.2 ควรเลือกใชสื่อการเรียนการสอนท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน เชน การสอนผานสื่อ Social 

Media, ผาน Facebook, Internet  

    3.3 ควรจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ท่ีเนนกระบวนการสื่อสาร กระบวนการคดิวเิคราะห และสื่อความ 
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    3.4 ควรปรับปรุงระบบ อินเทอรเน็ตในโรงเรียนใหเปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อความรวดเร็วในการสืบคน

ขอมูลในระยะเวลาอันจํากัด 

4. ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

    4.1 สงเสริมใหผูเรียนเขารวมกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกิจกรรมการจัดคายเยาวชนอาเซียน, เทศกาล

เยาวชนอาเซยีน, และวันเด็กอาเซยีนเปนตน 

    4.2 มกีารประเมนิผลตามสภาพจริง ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนอยางเปนรูปธรรม

เพื่อกระตุนการพัฒนาทักษะ ท้ังทักษะ ฟง พูด อาน เขยีนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนอยางตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะในการวจัิยในคร้ังตอไป 

1. ควรทําการศึกษาในพื้นท่ีอื่น ๆ เชิงเปรียบเทียบในเร่ืองการเตรียมความพรอมของครูผูสอนภาษาอังกฤษสู

ประชาคมอาเซยีนแตกตางกันหรือมปีญหาในลักษณะอยางไร 

2. ควรมกีารศึกษาถึงปญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการเตรียมความพรอมของครูผูสอนภาษาอังกฤษ

สูประชาคมอาเซยีน เพื่อมุงเนนพัฒนาและสงเสริมการเรียนการสอนใหมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณคณะศิลปะศาสตร และมหาวทิยาลัยพะเยา งานวจิัยฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยดี เนื่องจากไดรับ

ความกรุณาอยางสูงจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.จติติมา  กาวรีะ รองคณบดฝีายบริหาร อาจารยท่ีปรึกษางานวจิัย ท่ี

กรุณาใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดีย่ิง ผูวิจัยตระหนักถึง 

ความต้ังใจจริงและความทุมเทของอาจารยและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมกฤษ ตาชม รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตร 

มหาวทิยาลัยพะเยา, ดร.รัตนา  ยาวเิลงิ ผูชวยคณบด ีคณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา และ ดร. ศักดา วงควรนิ

รันดร ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพานพิทยาคม ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีใหความอนุเคราะหตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือ วิจัยรวมถึงขอขอบพระคุณ คุณสมบูรณ แกวรวมวงค ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนแมใจวิทยาคม คุณ

เพยีรกจิ นิมติด ีครูชํานาญการ โรงเรียนแมใจวทิยาคม และผูมสีวนรวมใหคําปรึกษาแนะนํา ทุกทานท่ี ใหขอมูลตาง ๆ 

ท่ีเอื้อตอการทํางานวจิัย ตลอดจนครูผูสอนวชิาภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพะเยา ทุกทานท่ีใหความรวมมือ

ในการตอบแบบสอบถาม จนทําใหงานวจิัยน้ีสําเร็จลุลวงไป ดวยด ี

อน่ึง ผูวจิัยหวังวา งานวจิัยฉบับน้ีจะมปีระโยชนอยูไมนอย จงึขอมอบสวนดี ท้ังหมดน้ีใหแกเหลาคณาจารยท่ี

ไดประสทิธิประสาทวชิาจนทําใหผลงานวจิัยเปน ประโยชนตอผูท่ีเกี่ยวของและขอมอบความกตัญูกตเวทิตาคุณ แด

บิดา มารดา และผูมีพระคุณทุกทาน สําหรับขอบกพรองตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นน้ัน ผูวิจัยขอนอมรับผิดเพียง ผูเดียว 

และยนิดท่ีีจะรับฟงคําแนะนําจากทุกทานท่ีไดเขามาศึกษา เพื่อเปนประโยชนใน การพัฒนางานวจิัยตอไป  
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การพัฒนาทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกเสรมิทักษะการเขยีน

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรยีนบานสระ 

Developing English Writing Skill by Using Writing Practice Exercises for 

Muttayom Suksa 2 Students of Bansra School 

ศศินา อุนเมอืง0

1* และ สนทิ ยนืศักดิ1์2 

Sasina Ounmuang1* and Sanit Yeunsak2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ี มวัีตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษของนักเรียน โดย

ใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทักษะ

การเขยีนภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 2 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานสระ สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 17 คน 

ทําการทดลองแบบ One Group Pretest and Posttest Design 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา ประกอบดวย 1) แผนจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ และ

แบบฝกเสริมทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ จํานวน 6 แผน แผนละ 1 เร่ือง ระยะเวลาท่ีใช คอื 2 ช่ัวโมง ตอ 1 แผน รวม

ท้ังสิ้น 12 ช่ัวโมง 2) แบบทดสอบท่ีใชวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ โดยวิเคราะหขอมูลท่ีไดโดยการหา

คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถติิคา T 

 ผลการศึกษาพบวา 

 1. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 มีการพัฒนาขึ้น จากคะแนนทดสอบการเขียนหลังแผนการจัดการเรียนรูในแตละแผนการจัดการ

เรียนรูสูงขึ้น ต้ังแตแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 จนถงึแผนการจัดการเรียนรูท่ี 6  

2. ผลสัมฤทธ์ิทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมนัียสําคัญท่ีระดับ .01  
 

คําสําคัญ: พัฒนาทักษะการเขยีน  แบบฝกเสริมทักษะการเขยีน 
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Abstract  

 The purposes of this study were to develop English writing skills by using writing practice exercises of 

Muttayom Suksa 2 students and to compare the achievement of skill writing with pretest and posttest. 

 Data was collected from 17 students in Muttayom Suksa 2 of Bansra School, Phayao Primary 

Educational Service Area Office 2, Chiangmuan District, Phayao Province, in the second semester of the  

Academic Year 2014 by one group pretest and posttest design. 

 The research instruments were 1) the 6 lesson plans based on writing practice exercises and writing 

practice exercises 2) an achievement test. The data were statistically analyzed by percentage, mean, standard 

deviation and T- test Dependent Sample. 

 The results of this study revealed that: 

1. Writing skill of Muttayom Suksa 2 students improved after using writing practice exercises. 

2. The learning achievement of writing skill in English of Muttayom Suksa 2 students before and after 

 the experiment was statistical significantly different at .01 level. 
 

Keywords: Developing Writing Skill, Writing Practice Exercises 
 

บทนํา 

 ภาษาอังกฤษมคีวามสําคัญตอการดํารงชีวติในสังคมปจจุบัน เนื่องจากเปนภาษาสากลท่ีใชเปนเคร่ืองมือใน

การสื่อสารระหวางชนชาติตางๆ ในการเจรจาตอรองดานการคาขายและความรวมมือท้ังทางดานเศรษฐกิจและ

การเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรูและถายทอดวิทยาการตางๆแกกัน

ประกอบกับปจจุบันมีความตองการบุคลากรท่ีมีความรูดานภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในสาขาอาชีพตางๆตาม

ความตองการของตลาดแรงงาน ดังน้ัน จงึมคีวามจําเปนท่ีคนไทยจะตองพัฒนาตนเองในดานทักษะทางภาษาอังกฤษ 

เพื่อสรางโอกาสในการแสวงอาชีพท่ีมีรายไดสูงและม่ันคงท้ังในองคกรของภาครัฐและเอกชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2553), (ฟาฏนิา วงศเลขา, 2553 หนา 4) 

 กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษท่ีมีบทบาทในดานตางๆ จึงไดทําการ

บรรจุหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไวในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ใหมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแกนักเรียนต้ังแต

ระดับช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยจะไดรับการฝกทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารท้ัง 4 ดาน อัน

ประกอบไปดวยทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพื่อสามารถนําไปใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

สามารถเรียนรูและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในเร่ืองตางๆไดอยางถูกตองตามหลักภาษา และเหมาะสมกับ

สถานการณ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) สําหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะน้ัน ทักษะการ

เขียนถือเปนทักษะท่ียากและซับซอนท่ีสุด ตองอาศัยทักษะการฟง การพูด และการอานเปนพื้นฐาน จึงจะทําให

สามารถเขยีนไดอยางถูกตองตามรูปแบบการเขยีน ซึ่งประกอบไปดวย การเรียบเรียงความคิด ไวยากรณ และเนื้อหา 

เพื่อใหงานเขยีนเกิดความสมบูรณ สามารถสื่อสารไดประสบผลสําเร็จ และดวยความยุงยากและสลับซับซอนในการ

เรียนรูน้ัน จึงทําใหทักษะการเขียนเปนทักษะท่ีผูเรียนฝกฝนไดชา ประสบผลสําเร็จนอยและประสบปญหาในแตละป

การศึกษา (วิสิฏฐา แรงเขตการ,2551 หนา 4) และปญหาดานการจัดการเรียนการสอนท่ีพบในกลุมนักเรียนระดับ
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ประถมศึกษามากท่ีสุด คอื การเขยีนประโยคตามหลักโครงสรางไวยากรณไมถูกตอง ไมสามรถนําคําศัพทมาใชในงาน

เขยีนใหถูกตองเหมาะสมกับประโยคและความหมายท่ีตองการสื่อสาร ขาดทักษะการใชเคร่ืองหมายวรรคตอนผดิ การ

เขียนประโยคดวยอักษรพิมพเล็กพิมพใหญ การเขียนสะกดคําผิด และขาดการฝกฝนทักษะการเขียนตามลําดับ

ขั้นตอนของการเขียน (พีรยาพร กาละ, 2555 หนา 2-4), (ศศิพิมพ ศรกิจ , 2551 หนา 3-4) สวนนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษามขีอบกพรองเกี่ยวกับการเขยีนตามหลักโครงสรางทางภาษา ขาดทักษะความรูทางไวยากรณ ไมสามารถ

นําคําศัพทมาใชในงานเขียนไดอยางถูกตองเหมาะสมกับประโยคท่ีเขียน เรียงลําดับคําในประโยคไมถูกตองตามหลัก

โครงสรางไวยากรณ (พระจักรพงษ ทะระมา, 2550 หนา 2-3) และนักศึกษาไทยไดประสบปญหาดานการเขียนมาก

ท่ีสุด คือ ไมสามารถเขียนสื่อสารประโยคท่ีซับซอนได เนื่องจากไมเขาใจโครงสรางทางภาษาท่ีถูกตองตามหลัก

ไวยากรณ ขาดการฝกฝนอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนขาดทักษะในการเรียบเรียงความคิดอยางเปนระบบ (จีรสุดา เลิศ

ปญญานุช, 2552 หนา 3)    

จากสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานสระ ในป

การศึกษา 2556 พบวา นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาอังกฤษรอยละ 58.75 อยูในระดับตํ่ากวาเกณฑท่ี

เปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไวท่ีรอยละ 60 ซึ่งรอยละของนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษอยูในระดับตํ่าสุดท่ีระดับรอยละ 51 (โรงเรียนบานสระ, รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2556) เมื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาดานการเรียนการสอน ดวยการสังเกต

พฤติกรรมการเรียนรูในช้ันเรียน และตรวจผลงานการเขยีนของนักเรียน พบวา นักเรียนมีความบกพรองดานการเขียน

ประโยคตามหลักโครงสรางทางภาษา ไมสามารถเรียบเรียงคําตามตําแหนงและหนาท่ีของคําชนิดตางๆ เขียนสะกด

คําศัพทผิด และขาดการฝกทักษะการเขียนอยางตอเนื่อง จะเห็นไดวาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษกลายเปนปญหา

และอุปสรรคอยางมากในการจัดกจิกรรมการเรียนรู และประสบปญหามาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันในทุกระดับช้ัน ซึ่ง

หากครูผูสอนไมทําการแกไข อาจสงผลกระทบตอผูเรียนในดานการนําทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษไปใชในการสื่อสาร

ในชีวติประจําวันอยางไมมีประสิทธิภาพ สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูทางทักษะการเขียนภาษาอังกฤษลดลงใน

แตละปการศึกษา และการสอนภาษาอังกฤษไมบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรการศึกษา  

ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรูในช้ันเรียนอยางเดียวจึงไมเพียงพอ ผูเรียนจําเปนตองไดรับการฝกทักษะ

การเขียนอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดทักษะความรูจากการฝกหัด หรือกระทําซ้ําๆจนเกิดความชํานาญ และความรูท่ี

คงทนจะนําไปสูการพัฒนาดานทักษะทางภาษาอยางตอเนื่อง จากการศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ทางดานทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ไดมีนักวิจัยหลายทานไดเสนอแนะวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูหน่ึงไวอยาง

นาสนใจ คือ วิธีการพัฒนาทักษะการเขียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ เนื่องจากแบบฝกเสริมทักษะสามารถชวย

พัฒนาการเรียนรูทักษะทางภาษาของผูเรียนได โดยผูเรียนสามารถฝกฝนทักษะไดเต็มท่ีนอกเหนือเวลาเรียนไดทุกวัน  

สามารถทบทวนเนื้อหาจากใบความรู และการทําแบบฝกทักษะดวยตนเอง สงเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน ชวยให

ทราบความกาวหนาของตนเอง สวนดานครูผูสอนสามารถมองเห็นการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน หรือปญหาของ

ผูเรียนไดชัดเจน ตลอดจนสามารถสงเสริม และแกปญหาของผูเรียนไดทันทีตามความสามารถในการเรียนรูของ

ผูเรียนแตละคน  (ชัชฎาภรณ อักษรดิษฐ, 2552, หนา 3-4), (ดวงมณี กันทะยอม, 2551 หนา 2-3) ท้ังน้ีหลักการ

สรางแบบฝกเสริมทักษะยังไดคํานึงถึง ปญหาท่ีตองการแกไขความเหมาะสมกับระดับวัย ความรู ความสามารถของ

ผูเรียน จึงชวยแกปญหาในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล การสรางแบบฝกเสริมทักษะท่ีมีความนาสนใจ มี

กิจกรรมท่ีหลากหลาย มีการจัดลําดับเนื้อหาจากงายไปหายากมีภาพประกอบสวยงาม เนื้อหามีความเกี่ยวของกับ
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ชีวติประจําวันของผูเรียน สามารถจูงใจใหผูเรียนอยากเรียนรู ฝกปฏิบัติและมีสวนรวมในการเรียนอยางเต็มท่ี (มุฑิตา 

แกวคําแสน, 2553, หนา 119-120), (สมพร ตอยยีบี, 2554 หนา 43-45) 

 ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว ทําใหผูวจิัยมแีนวคดิวา แบบฝกเสริมทักษะนาจะเปนเคร่ืองมือหน่ึงท่ีชวย

ใหนักเรียนมีพัฒนาในดานการเขียนท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสงเสริมใหนักเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของ

ภาษาอังกฤษ จงึสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ โดยใชแบบฝกเสริมทักษะเขียนภาษาอังกฤษ

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา โดยหวังเปนอยางย่ิงวางานวิจัย

คร้ังน้ีจะชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษใหสูงขึ้น และเปนพื้นฐานสําหรับการเรียนในระดับช้ันท่ี

สูงขึ้น 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 1. เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการ

เขยีนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

สมมุติฐาน 

1. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 มกีารพัฒนาดขีึ้นเฉลี่ยรอยละ 20 

2. นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปท่ี 2 มผีลสัมฤทธ์ิทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมนัียสําคัญท่ีระดับ .01 
 

วธิกีารศึกษา 

การวจิัยคร้ังน้ีเปนการงานวจิัยเชิงทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design ประชากรท่ีใชใน

การศึกษาคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา จํานวน 17 คน 

ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โดยใชวธีิการเลอืกแบบเจาะจง (Perspective Sampling)  

เครื่องมือทีใ่ชในการวจัิย แบงออกเปน 2 ประเภทดงันี้  

1. เครื่องมือในการพัฒนาทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ โดยการใชแบบฝกเสรมิทักษะการเขยีน

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรยีนมัธยมศกึษาปที่ 2 

     1.1. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และแบบฝกเสริมทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2  ท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยคัดเลือกเนื้อหาและโครงสรางทางภาษาตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 

3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 และไดนําเกณฑการสรางแบบฝกเสริมทักษะท่ี มุฑติา แกวคําแสน (2553) และ สมพร 

ตอยยีบี (2554) ไดเสนอไววา แบบฝกเสริมทักษะควรมีเนื้อหาท่ีเหมาสมกับระดับและวัยของผูเรียน ฝกในสิ่งท่ี

เกี่ยวของใกลตัวของผูเรียนในชีวติประจําวัน  มจีุดประสงคการเรียนรูท่ีสอดคลองกับเนื้อหา ตลอดจนแผนการจัดการ

เรียนรู และแบบฝกเสริมทักษะไดอางอิงขอกําหนดตางๆ เชน มาตรฐานการเรียนรู และตัวช้ีวัด  ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานพุทธศักราช 2551 มจีํานวน 3 หนวยการเรียนรู รวมท้ังหมดจํานวน 8 แผนการจัดการ

เรียนรู ใชเวลาในการจัดการเรียนการสอน 1- 2 ช่ัวโมง รวมเวลาท้ังสิ้น 14 ช่ัวโมง โดยมเีนื้อหาดังตอไปน้ี 
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 แผนการจัดการเรียนรูการเตรียมความพรอม      จํานวนเวลาเรียน  1 ช่ัวโมง 

 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 การ เติม –s และ -es   จํานวนเวลาเรียน  2 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 หลักการใช Present Simple Tense  จํานวนเวลาเรียน  2 ช่ัวโมง 

 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 การใช Verb to be (Adjective)  จํานวนเวลาเรียน  2 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 การใช Verb to be (noun)   จํานวนเวลาเรียน  2 ช่ัวโมง 

 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 การใช Verb to do    จํานวนเวลาเรียน  2 ช่ัวโมง 

 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 การใช Verb to have   จํานวนเวลาเรียน  2 ช่ัวโมง 

 แผนการจัดการเรียนรูในการสรุปบทเรียน      จํานวนเวลาเรียน  1 ช่ัวโมง 

  1.2. แบบทดสอบความสามารถดานทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษในรายแผนการจัดการเรียนรูแบบปรนัย  

4 ตัวเลือก โดยไดสรางแบบทดสอบแผนการเรียนรูละ จํานวน 13 ขอ ใชทดสอบจริง จํานวน 10 ขอ จํานวน 6 

แผนการจัดการเรียนรู และเสนอตอผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเนื้อหา (Validity) ดวยคาความ

สอดคลอง (IOC) ต้ังแต 0.50 ถงึ 1.0 ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ดังน้ี แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 (IOC>0.74), 2 

(IOC>0.75), 3 (IOC>0.67), 4 (IOC>0.70), 5 (IOC>0.62), 6 (IOC>0.62) 

   1.3. แบบทดสอบการเขยีนเร่ืองท่ีกําหนดให จํานวน 3 เร่ือง ประกอบไปดวย เร่ือง Myself, My Family,  

My School คะแนนเต็มเร่ืองละ 30 คะแนน ซึ่งเกณฑการใหคะแนนน้ัน ผูวจิัยประเมินดวยเคร่ืองมือท่ีสรางขึ้นโดยปรับ

เกณฑการประเมนิของ Harris M. (1997) และ Jacobs et. al (1981) โดยมอีงคประกอบการประเมนิดังน้ี 
 

ตาราง 1 แสดงเกณฑการประเมินทักษะการเขยีนเรื่องที่กําหนดให  
 

องคประกอบ คะแนน คุณภาพ 

1. ดานการใชไวยากรณ 10 มกีารใชประโยค Present Simple Tenses ในรูปประโยคความเดยีว 

ความรวม บอกเลาปฏเิสธ และคําถามโดยสามารถใชกริยาได

สอดคลองกับประธาน สวนขยายไดอยางถูกตอง สมบูรณตามหลัก

โครงสรางไวยากรณ 

 8 มกีารใชประโยค Present Simple Tenses ในรูปประโยคความเดยีวความ 

รวม บอกเลาปฏิเสธ และคําถาม มีขอผิดพลาดในการใชกริยาไม

สอดคลองกับประธานและสวนขยาย ผดิพลาด จํานวน 1-3 แหง 

 6 มกีารใชประโยค Present Simple Tenses ในรูปประโยคความเดยีวความ 

รวม บอกเลาปฏิเสธ และคําถาม มีขอผิดพลาด ในการใชกริยาไม

สอดคลองกับประธาน และสวนขยาย ผดิพลาด จํานวน 4-6 แหง 

 4 มกีารใชประโยค Present Simple Tenses ในรูปประโยคความเดยีวความ 

รวม บอกเลาปฏิเสธ และคําถาม มีขอผิดพลาด ในการใชกริยาไม

สอดคลองกับประธาน และสวนขยาย ผดิพลาด จํานวน 7-9 แหง 

 2 มกีารใชประโยค Present Simple Tenses ในรูปประโยคความเดยีวความ 

รวม บอกเลา ปฏิเสธและคําถามมีขอผิดพลาด ในการใชกริยาไม

สอดคลองกับประธาน และสวนขยาย ผดิพลาด มากกวา 10 แหง 
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ตาราง 1 (ตอ) 

องคประกอบ คะแนน คุณภาพ 

2. ดานคําศัพท 

10 มคีวามสามรถใชคาํศัพท จํานวน 18- 20 คํา ในการเขยีนเร่ืองราวได

อยางเหมาะสม สื่อความหมายชัดเจนกับบริบทของประโยคและเนื้อหาท่ี

กําหนด 

 8 มคีวามสามารถในการใชคําศัพทในการเขยีนเร่ืองราวไดและคําศัพทท่ีใช  

สามารถสื่อ ความหมาย สอดคลองกับบริบทของประโยค และเนื้อหาท่ี 

กําหนด จํานวน 15-17 คํา  

 6 มีความสามารถในการใชคําศัพท ในการเขียนเร่ืองราวไดและคําศัพทท่ี

ใช สามารถสื่อความหมาย สอดคลองกับบริบทของประโยค และเนื้อหา

ท่ีกําหนด จํานวน 12-14 คํา 

 4 มคีวามสามารถในการใชคาํศัพท ในการเขยีนเร่ืองราวไดและคาํศัพทท่ี

ใชสามารถสื่อความหมาย สอดคลองกับบริบทของประโยค และเนื้อหา

ท่ีกําหนดจํานวน 9-11 คํา 

 2 มคีวามสามารถใชคําศัพท ตํ่ากวา8 คํา ใชคําศัพทในการสื่อความหมาย

ไมสอดคลองกับบริบทของประโยค และเนื้อหาท่ีกําหนด 

3. ดานเนื้อหา 

10 มกีารเรียบเรียงเนื้อหาไดอยางสละสลวยตอเนื่อง สอดคลองสื่อ

ความหมายไดชัดเจนตรงประเด็นกับเร่ืองท่ีกําหนด และจัดลําดับ

ความคดิเหตุผลในการสนับสนุนประเด็นหลักไดอยางสอดคลอง 

 8 เรียบเรียง เนื้อหาไดอยางตอเนื่อง สอดคลอง สื่อความหมายไดชัดเจน 

ตรงประเด็น แตขาดการจัดลําดับความคดิเหตุผลในการสนับสนุน

ประเด็นหลัก 

 6 เรียบเรียงเนื้อหาไดคอนขางตอเนื่อง ใจความสําคัญชัดเจน เขยีนมเีหตุมี

ผล แตขาดการจัดลําดับความคดิเหตุผลในการสนับสนุนประเด็นหลัก 

 4 การเรียบเรียงเนื้อหาขาดความตอเนื่องแตยังจับใจความได ไมมกีารด

ลําดับความคดิเหตุผลในการสนับสนุนประเด็นหลัก 

 2 การเรียบเรียงเนื้อหา ขาดความตอเนื่อง ไมสามรถจับใจความได 

ขอความท่ีสามารถสื่อสารตอผูอานมนีอย ขาดระบบในการนําเสนอ 
 

ระดับคุณภาพของทักษะการเขยีน 25-30   คะแนน หมายถงึ ดมีาก       19-24   คะแนน หมายถงึ ด ี 

3-18    คะแนน หมายถงึ ปานกลาง      7-12     คะแนน หมายถงึ พอใช    

0-6      คะแนน หมายถงึ ปรับปรุง  
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2. เครื่องมือในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กอนและหลังการใชแบบฝกเสริม

ทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2 

   งานวจิัยน้ีไดใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ซึ่งไดสรางขึ้น เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยสรางแบบทดสอบ จํานวน 80 ขอ ใชทดสอบจริง จํานวน 60 ขอ และ

เสนอตอผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเนื้อหา (Validity) ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต 0.87 ถึง 

1.0(IOC>0.87) 

 วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใชแบบฝกเสริม

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กอนและหลังการใชแบบ

ฝกเสริมทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ จากประชากรท่ีศึกษาคอื นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 17 คน ดังน้ี  

 1. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษแบบปรนัย 

4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ แบบทดสอบการเขียนเร่ืองทีกําหนดให จํานวน 3 เร่ือง ประกอบไปดวย Myself, My 

Family, My School และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเขยีนภาษาอังกฤษแบบปรนัย 4 ตัวเลอืก จํานวน 60 ขอ 

 2. จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 แผนการจัดการเรียนรู ใชเวลาในการ

จัดการเรียนการสอนเปนระยะเวลา 14 ช่ัวโมง  

 3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนภาษาอังกฤษ แบบทดสอบ

การเขียนเร่ืองทีกําหนดให จํานวน 3 เร่ือง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช

แบบทดสอบชุดเดยีวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน  

4. นําคะแนนการทดสอบวัดความสามารถทางการของนักเรียนแตละแผนการจัดการเรียนรูมาหาคาเฉลี่ย  

คารอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในรายแผน และภาพรวมท้ัง 6 แผนการจัดการเรียนรู นําคะแนนการทดสอบ

เขียนเร่ืองท่ีกําหนดใหท้ัง 3 เร่ืองของนักเรียน มาหาคาเฉลี่ย คารอยละ และนําคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเขยีนภาษาอังกฤษมาหาคาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถติิคา T 

 5. นําผลการวเิคราะหขอมูลไปสรางตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 

1.  ผลการศึกษาการพัฒนาทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ โดยการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2 
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ตาราง 2 ผลการวเิคราะหคะแนนเพื่อเปรยีบเทยีบการพัฒนาทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษกอนและ 

หลังการสอน โดยใชแบบฝกเสรมิทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 

6 แผนการ จัดการเรยีนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากตาราง 2 แสดงใหเห็นวาคาของคะแนนเฉลี่ย (µ) รอยละทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 17 คน โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนท้ัง 6 

แผนการเรียนรู มคีาของคะแนนเฉลี่ย (µ) รอยละกอนเรียนเทากับ 49.32 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.58 หลังเรียนมีคา

เทากับ 80.40 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.84 เพิ่มขึ้นรอยละ 31.10 เมื่อเรียงลําดับรอยละของคะแนนท่ีเพิ่มขึ้นในระดับ

สูงสุด ปานกลาง และตํ่าสุดพบวา 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 มีผลรอยละของคะแนนท่ีเพิ่มขึ้นในระดับสูงสุด มีคาของคะแนนเฉลี่ย (µ) รอยละ

กอนเรียนเทากับ 52.90 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 หลังเรียนมีคาเทากับ 85.30 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72 

เพิ่มขึ้นรอยละ 32.40  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 มผีลรอยละของคะแนนท่ีเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง มคีาของคะแนนเฉลี่ย (µ) รอย

ละกอนเรียนเทากับ 43.50 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61 หลังเรียนมีคาเทากับ 75.30 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.94 

เพิ่มขึ้นรอยละ 31.80  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 มผีลรอยละของคะแนนท่ีเพิ่มขึ้นในระดับตํ่าสุด มีคาของคะแนนเฉลี่ย (µ) รอยละ

กอนเรียนเทากับ 49.40 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63 หลังเรียนมีคาเทากับ 78.80 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.82 

เพิ่มขึ้นรอยละ 29.40  

 

 

แผนการ คะแนน รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จัดการ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ที่เพิ่มขึ้น ของคะแนน

เรียนรูที่ กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน ที่เพิ่มขึ้น กอนเรียน หลังเรียน

1 5.29 8.53 3.24 52.90 85.30 32.40 0.69 0.72

3 5.12 8.35 3.24 51.20 83.50 32.40 0.49 0.93

6 4.35 7.53 3.18 43.50 75.30 31.80 0.61 0.94

5 4.65 7.71 3.06 46.50 77.10 30.60 0.49 0.77

2 5.24 8.24 3.00 52.40 82.40 30.00 0.56 0.83

4 4.94 7.88 2.94 49.40 78.80 29.40 0.63 0.82

เฉลี่ย (µ) 4.93 8.04 3.11 49.32 80.40 31.10 0.58 0.84

คาเฉลี่ย (µ) รอยละ

σ
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ตาราง 3 ผลการวเิคราะหคะแนนเพื่อเปรยีบเทยีบการพัฒนาดานทักษะการเขยีนเรื่องที่กําหนดใหของ 

นักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2 กอนและหลังการสอนโดยใชแบบฝกเสรมิทักษะการเขยีน 

ภาษาอังกฤษ 

 
 

จากตาราง 3 พบวานักเรียนจํานวน 17 คน ไดคะแนนเฉลี่ย (µ) ดานการเขียนเร่ืองท่ีกําหนดให โดยมีคาของ

คะแนนเฉลี่ย (µ) รอยละกอนเรียนเทากับ 42.81 อยูในระดับพอใช หลังเรียนมีคาเทากับ 66.47  อยูในระดับดี เพิ่มขึ้น

รอยละ 23.67  เมื่อเรียงลําดับรอยละของคะแนนท่ีเพิ่มขึ้นในระดับสูงสุดไปตํ่าสุดจะเห็นไดวา  

เร่ือง My Family  มีผลรอยละของคะแนนท่ีเพิ่มขึ้นในระดับสูงท่ีสุด มีคาของคะแนนเฉลี่ย (µ) รอยละกอน

เรียนเทากับ 42.93 ยูในระดับพอใช หลังเรียนมคีาเทากับ 68.93 อยูในระดับด ีเพิ่มขึ้นรอยละ 26.00  

เร่ือง My School  มผีลรอยละของคะแนนท่ีเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง มีคาของคะแนนเฉลี่ย (µ) รอยละกอน

เรียนเทากับ 40.70 ยูในระดับพอใช หลังเรียนมคีาเทากับ 63.43 อยูในระดับด ีเพิ่มขึ้นรอยละ 22.73  

เร่ือง Myself  มีผลรอยละของคะแนนท่ีเพิ่มขึ้นในระดับตํ่าท่ีสุด มีคาของคะแนนเฉลี่ย (µ) รอยละกอนเรียน

เทากับ 44.80 ยูในระดับปานกลาง หลังเรียนมคีาเทากับ 67.06 อยูในระดับด ีเพิ่มขึ้นรอยละ 22.27  

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการ

เขยีนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
 

ตาราง 4 ผลการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์ักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ กอนและหลังการใชแบบฝกเสรมิ  

ทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2 

 

 

 

 

 

 
 

*มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 

หัวขอ คะแนน รอยละ

การเขียน ที่เพิ่มขึ้น ของคะแนน

เรื่อง กอนเรียน ความหมาย หลังเรียน ความหมาย กอนเรียน หลังเรียน ที่เพิ่มขึ้น

My family 12.88 พอใช 20.68 ดี 7.80 42.93 68.93 26.00

My school 12.21 พอใช 19.03 ดี 6.82 40.70 63.43 22.73

Myself 13.44 ปานกลาง 20.12 ดี 6.68 44.80 67.06 22.27

คาเฉลี่ย (µ) 12.84 พอใช 19.94 ดี 7.10 42.81 66.47 23.67

รอยละ

คะแนนเต็ม 30 คะแนน

       คาเฉลี่ย (µ)

การทดสอบ คะแนน คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบน ผลตาง รอยละ T-Test Sig.

เต็ม (µ) มาตรฐาน เฉลี่ย

(D)

กอนเรียน 60 27.76 46.27 0.51 15.06 25.17 -14.97 .01*

หลังเรียน 60 42.82 71.36 0.46

σ
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จากตาราง 4 พบวาคะแนนเฉลี่ยของทักษะผลสัมฤทธ์ิทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กอนเรียนมีคาเทากับ 

27.76 คิดเปนรอยละเทากับ 46.27 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.51 และหลังเรียนมีคาเทากับ 42.82 คิดเปนรอยละ 

71.36 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.46 เพิ่มขึ้นรอยละ 25.17 โดยมีคาทางสถิติ T เทากับ 14.97 และมีคานัยสําคัญท่ี

ระดับ .01 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการวเิคราะหขอมูลผลปรากฏดังน้ี 

  1. ความสามารถดานทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มกีารพัฒนาดขีึ้น เฉลี่ยรอยละ 20 เปนไปตามตามสมมุติฐานขอท่ี 1 

  2. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 เปนไปตามสมมุติฐานขอท่ี 2  

  อภปิรายผลการวจัิย 

การวจิัยคร้ังน้ีเปนการวจิัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา ผูวจิัยขอนําเสนอการอภิปรายผลดังน้ี 

  1. ความสามารถดานทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีการพัฒนาการดีขึ้น โดยเฉลี่ยรอยละ 20 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอท่ี 1 โดยอาจมา

จากเหตุผลหลายประการ ดังน้ี 

   ประการท่ี 1 ความสามารถดานทักษะการเขียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการใชแบบฝกเสริม

ทักษะมีการพัฒนาดีขึ้น สืบเนื่องมาจากการสรางแบบฝกเสริมทักษะท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองใกลตัว มีความสัมพันธ

หรือเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของผูเรียน เพื่อเปนการปรับเขาสูโครงสรางทางความคิดของผูเรียนไดงายในการ

นําไปใชในการสื่อสารในชีวติประจําวัน โดยเฉพาะอยางย่ิง เหตุการณท่ีปรากฏในภาพประกอบแบบฝกเสริมทักษะ คือ

สิ่งท่ีผูเรียนไดประสบมา หรือเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ชวยปลุกเราใหผูเรียนอยากเรียนรู อยากเลาในสิ่งท่ีตนเองมี

ประสบการณ และเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะสื่อความหมายในทักษะการเขียนตางๆ การกระตุนใหผูเรียนสนใจติดตาม

บทเรียนอยางตอเนื่อง มีความกระตือรือรน สนุกสนาน ไมเบ่ือหนายในการฝกปฏิบัติ สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

และพัฒนาตนเองดานทักษะทางภาษาใหดีขึ้น (ศศิพิมพ ศรกิจ, 2551 หนา 42) ดังน้ัน เนื้อหาท่ีใชประกอบกิจกรรม

การเรียนรูในแบบฝกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จึงเปนเนื้อหาท่ีไดรับ

คัดเลอืกจากปญหาท่ีเกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในช้ันเรียน เปนเร่ืองเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของนักเรียน ซึ่ง

ประกอบดวยหนวยการเรียนรูเร่ือง Myself, My Family, My School เปนกิจกรรมการเขียนจากสิ่งท่ีอยูใกลตัว ซึ่งเปน

จุดเร่ิมตนท่ีทําใหการเขียนเกิดการพัฒนาขึ้นตามลําดับ เนื่องจากชวยจูงใจใหผูเรียนอยากบอกเลาประสบการณของ

ตนเอง และถายทอดความคิดจินตนาการใหผูอื่นไดรับรูผานงานเขียน ตลอดจนพัฒนาการเขียนของตนเองไปสูการ

เขยีนในระดับสูงตอไป 

   ประการท่ี 2 แบบฝกเสริมทักษะสามารถพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้น โดยมีผลคะแนนทดสอบ

วัดความสามารถดานทักษะการเขียนดานไวยากรณ และคําศัพท พัฒนาสูงขึ้นในทุกแผนการจัดการเรียนรู และเมื่อมี

การลําดับผลคะแนนเฉลี่ยรอยละจากสูงสุดไปตํ่าสุดผลปรากฏ ดังน้ี แผนการเรียนรูท่ี 1 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 

32.40 แผนการเรียนรูท่ี 3 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 30.40 แผนการเรียนรูท่ี 6 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 31.80 
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แผนการเรียนรูท่ี 5 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 30.60 แผนการเรียนรูท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 30.00 และ

แผนการเรียนรูท่ี 4 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 29.40 จากผลคะแนนดังกลาว เปนผลมาจาก  แบบฝกเสริมทักษะการ

เขยีนภาษาอังกฤษท่ีผูวจิัยสรางขึ้น มคีวามเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน โดยไดมกีารใชเนื้อหาท่ีอางอิง

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชวงช้ันท่ี 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  มีการกําหนด

โครงรางเนื้อหาและศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีจะสราง กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับ

เนื้อหา ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเช่ียวชาญ มีการประเมินผลความรูกอนและหลังการจัดกิจกรรม เพื่อทราบ

พื้นฐานความรู ขอบกพรอง และการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนแตละคน และมีภาพประกอบท่ีมีสีสันสวยงาม เปน

การจูงใจผูเรียนแตละคนท่ีมีความรู ความถนัด และความสนใจท่ีแตกตางกันไดมีความกระตือรือรน สนใจในการฝก

ปฏบัิติอยางตอเนื่องตามขัน้ตอนท่ีออกแบบไว (อุษณษี เสอืจันทร, 2553), (พรียาพร กาละ, 2555) จงึสงผลใหคะแนน

เฉลี่ยรอยละมีการพัฒนาขึ้นในทุกแผนการจัดการเรียนรู  และจากคะแนนการพัฒนาความสามารถดานทักษะการ

เขยีนต้ังแตแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 ถงึ 6 สังเกตไดวา มีการพัฒนาการเรียนรูท่ีไมเรียงลําดับตามความยากงายของ

เนื้อหาท่ีไดเรียงลําดับไวแผนการจัดการเรียนรู ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากขาดการพิจารณาการจัดลําดับเนื้อหาจากงายไป

หายาก ตามหลักการสรางแบบฝกเสริมทักษะท่ีวา การออกแบบแบบฝกท่ีมีความเหมาะสมกับผูเรียน  มีกิจกรรมท่ี

หลากหลายรูปแบบ และเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก โดยเร่ิมจากเร่ิมฝกปฏิบัติในเนื้อหาท่ีอยูในระดับตํ่ากวา

ความสามารถของผูเรียนเล็กนอยแลวคอยปรับเนื้อหาใหยากขึ้น และสอนจากสิ่งท่ีอยูใกลตัวผูเรียนไปสูสิ่งท่ีไมคุนเคย 

เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจตามระดับความสามารถและความพรอมของผูเรียน ชวยใหผูเรียนมีความสนใจและ

กระตอืรือรนในการเรียนรูสงผลใหคะแนนการเขยีนสูงขึ้น (เมรี การะหงส, 2554, หนา 120-121) ซึ่งสอดคลองกับ ศศิ

พมิพ ศรกจิ (2551) ท่ีไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษโยใชแบบฝกทักษะ ผลปรากฏวา ผูเรียนแต

ละคนท่ีมีความรูความสามารถแตกตางกัน เรียนรูไดดี เมื่อมีการจัดลําดับความยากงายของแบบฝกทักษะ ทําให

ผูเรียนไดเรียนรูอยางตอเนื่อง ไมสับสน สามารถปฏิบัติตามไดงาย สงผลใหสามารถรับรูพัฒนาการของตนเอง และ

ปรับปรุงแกไขงานใหถูกตอง และสามารถพัฒนาตนเองดานทักษะการเขียนดีขึ้น ดังน้ันเพื่อใหการจัดการเรียนรูโดยใช

แบบฝกเสริมทักษะมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น ชวยใหผูเรียนมพัีฒนาการเรียนรูตามลําดับและความสามารถของตนเอง 

ครูผูสอนควรใหความสําคัญดานการพิจารณาการจัดลําดับเนื้อหา และการฝกปฏิบัติใหเหมาะสมตามขั้นตอนของ

ทักษะการเขยีน เพื่อเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน ใหสามารถเรียนรูอยางมีความสุขและมีกําลังใจท่ีจะเรียนรูในเนื้อหา

ท่ียากขึ้น 

   ประการท่ี 3 ความสามารถดานทักษะการเขียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการใชแบบฝกเสริม

ทักษะมีการพัฒนาดีขึ้น โดยมีผลคะแนนการเขียนเร่ืองท่ีกําหนดใหจากในระดับพอใชพัฒนาขึ้นเปนระดับดี ซึ่งได

ประเมนิการเขยีนดวยเกณฑการประเมินท่ีผูวิจัยสรางขึ้นดังตาราง  1  ซึ่งเปนผลมาจากการวิธีการสอนการเขียนท่ีเนน

กระบวนการท่ีมี 3 ขั้นคือ ขั้นท่ี 1 ขั้นกอนการเขียน (Pre – writing) โดยใหผูเรียนสรางแผนผังความคิดเกี่ยวกับขอมูลท่ี

จะเขยีน จัดกลุมและเรียงลําดับขอมูล พรอมท้ังเรียนรูดานการใชคําศัพท คําเช่ือม และดานโครงสรางไวยากรณ ขั้นท่ี  

2 ขั้นการเขียน (While – writing) ผูเรียนแปรความคิดหรือขอมูลออกมาเปนตัวอักษร เพื่อสื่อความหมายกับผูอานใน

ฉบับราง ท่ียังไมคํานึงถึงความถูกตองตามหลักทางภาษา ในขั้นตอนน้ีจะตองมีการแกไขตลอดเวลาเพื่อใหงานเขียน

สมบูรณขึ้น ขั้นท่ี 3 ขั้นหลังการเขียน (Post – writing) ผูเรียนปรับแกไขงานเขียนท้ังทางดานเนื้อหาและภาษาท่ีใช โดย

การแลกเปลี่ยนกันอาน และครูใหขอเสนอแนะ เพื่อใหงานเขยีนถูกตองชัดเจน (พระจักรพงษ ทะระมา, 2550 หนา 16) 

จากการจัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการสอนดังกลาว ชวยใหเห็นขอบกพรองของทางการเขียนของผูเรียนดาน

ไวยากรณ และคําศัพท จากผลงานเขียนของผูเรียนซึ่งสวนใหญอยูในกลุมปานกลางและออน ดังน้ี  การสะกดคําผิด 
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เชน varaity ท่ีถูกตอง variety, colur ท่ีถูกตอง color การเขียนช่ือเฉาะโดยใชพิมพเล็ก เชน My name is sornsiri 

prunkeaw. ท่ีถูกตอง My name is Sornsiri Prunkeaw. การใชคําศัพทไมเหมาะสมกับความหมายท่ีตองการสื่อสาร 

เชน I play football very good. ท่ีถูกตอง I play football very well. การเรียงลําดับคําตามหลักโครงสรางทางภาษา 

เชน I get up always early. ท่ีถูกตอง  I always get up early. และ การใชกริยาไมสอดคลองกับประธาน เชน I goes 

to school by bicycle. ท่ีถูกตอง  I go to school by bicycle. สวนดานเนื้อหาผูเรียนสามารถลําดับความคิดไดด ี

เนื่องจากไดผานการเขยีนผังความคดิสามารถเช่ือมโยงเนื้อหา ไดอยางสอดคลองและสื่อความหมายไดตรงประเด็นกับ

เร่ืองท่ีกําหนดให จากขอคนพบดังกลาว ผูวิจัยไดทําการแกไขขอบกพรองของผูเรียนทันที โดยการอธิบายและใหขอ

ช้ีแนะเปนรายบุคคล พรอมท้ังใหผูเรียนกลุมเกงชวยใหคําแนะนําและเปนกําลังใจในการฝกปฏิบัติ และคอยสังเกต

พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนแตละคนวามีปญหาในการเรียนรูหรือไม และควรแกไขหรือสงเสริมดานใด ดวยการ

วธีิการสอนดังกลาว จึงสงผลใหความสามารถดานทักษะการเขียนคอยๆพัฒนาขึ้นตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน 

และกระบวนการเรียนรูในลักษณะน้ี ยังชวยใหผูเรียนรูจักวางแผนการทํางาน สงผลใหการเขียนงายขึ้น ตรงประเด็น

มากขึ้น ซึ่งเปนแรงจูงใจใหผูเรียนเกดิความสนใจในการเรียนรู มมีานะและมคีวามพยายามในการทํางานใหสําเร็จ และ

เกดิการพัฒนาตนเองดานการเขยีนอยางตอเนื่อง (พรประภา จันตาวงศ, 2556 หนา 56)  

 2. มผีลสัมฤทธ์ิทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 เปนตามสมมุติฐานขอท่ี 2 ผลดังกลาว อาจเปนผลมาจากสาเหตุ ดังน้ี 

      ประการท่ี 1 แบบฝกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางทักษะการเขียนสูงขึ้น การให

ผูเรียนไดฝกหัด หรือกระทําบอยๆดวยความเขาใจ จะทําใหเกิดความชํานาญและความรูน้ันคงทนถาวร (Law of 

exercises) และการเรียนรูจะเกดิขึ้นไดหากมกีารนําความรูน้ันไปใชหลายๆคร้ัง ดังน้ันการฝกหัดอยางตอเนื่องทําใหเกิด

การเรียนรูจนเกดิการจดจํา และมคีวามคงทนทางความรู ชวยใหสามารถนําองคความรูไปปรับใชในสถานการณตางๆ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ (สมพงษ ศรีพยาต, 2553 หนา 54), (ชัยวัฒน  สุทธิรัตน, 2552 หนา 19) การฝกปฏิบัติ

กจิกรรมดานทักษะการเขยีน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ไดทําการฝกปฏบัิติจากการเขียนเลียนแบบตัวอยาง

ดวยการคัดลอกประโยค (copying) การเติมคําในประโยคใหสมบูรณ (gap filling) เพื่อใหผูเรียนคุนเคยกับคําศัพท และ

รูปประโยค จากน้ันนําไปสูการเขียนเร่ืองราวท่ีครูวางกรอบหรือโครงเร่ืองให (controlled composition frame) (จีรสุดา 

เลิศปญญานุช, 2552 หนา 24) และในกิจกรรมการเขียนเร่ืองราวไดใชวิธีการสอนการเขียนแบบเนนกระบวนการ 3 

ขั้นตอน คือ ขั้นกอนการเขียน (Pre – writing) ขั้นการเขียน (While – writing) และขั้นหลังการเขียน (Post – writing) 

เมื่อผูเรียนมทัีกษะทางการเขยีนตามท่ีฝกมาแลวจะลงมอืเขยีนเร่ืองราวในหัวขอท่ีกําหนดให โดยมีครูเปนผูใหคําช้ีแนะ 

จากผลการศึกษา แสดงใหเห็นวาการฝกหัดอยางตอเนื่องและปฏิบัติซ้ําๆ เปนกระบวนการเรียนรูหน่ึงท่ีสามารถเพิ่ม

ศักยภาพในการเรียนรูดานทักษะการเขยีนสําหรับผูเรียนไดอยางแทจริง ตลอดจนสามารถนําความรูทางภาษาไปใชใน

การสื่อสารดานตางๆในชีวติประจําวันไดอยางถูกตองและเหมาะสม  

   ประการท่ี 2 การสอนดวยวิธีการเสริมแรงบวก คือ วิธีการสอนท่ีชวยใหพฤติกรรมดานดีของผูเรียนเกิดขึ้น

ซ้ําอีก หรือสิ่งท่ีชวยเพิ่มความเปนไปไดของการเกิดพฤติกรรมดีของผูเรียน ตามหลักทฤษฎีการเสริมแรง ของ สกิน

เนอร (Skinner) เมื่อทราบวาพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาเปนท่ียอมรับ การแสดงทาทีท่ีพึงพอใจ หรือสิ่งของท่ีแสดงให

เห็นคุณคาตอผูเรียน ยอมทําใหผูเรียนมีกําลังใจมากขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดตอง

อาศัยการเสริมแรงบวกท่ีมหีลายวิธี เชน อาจใชวัตถุสิ่งของ ถอยคําท่ีแสดงความรูสึกดี สามารถกระตุนใหผูเรียนเกิด

ความพึงพอใจ การใหกําลังใจแกผูเรียน เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและรูสึกประสบผลสําเร็จในการทํางาน 

วธีิการเสริมแรงน้ันจะกระทําในระหวางการปฏบัิติกจิกรรม เพื่อกระตุนใหผูเรียนไดมคีวามกระตือรือรนในการเขารวม
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ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู (สุรางค  โควตระกูล, 2553), (สมพร ตอยยีบี, 2554 หนา 37-38) จากการสอนดวย

วิธีการดังกลาว เปนผลใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งการ

ฝกทักษะการเขียนในทุกขั้นตอน ผูวิจัยจะใหการดูแลอยางใกลชิด โดยใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกหัดในทุกขั้นตอนได

อยางเต็มท่ี ท้ังกิจกรรมรายบุคคล คู และกลุม เมื่อนักเรียนสามารถฝกปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดีจะใหคําชมเชย 

และนําผลงานท่ีสมบูรณมาแสดงใหเพื่อนไดนําไปเปนแบบอยาง เปนผลใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานเขียน

ของตนเอง และมคีวามกระตอืรือรนในการพัฒนางานเขยีนใหดขีึ้นตามลําดับ สวนนักเรียนท่ีทํางานเสร็จชาหรือผลงาน

ยังไมเปนท่ีนาพอใจ ครูและเพื่อนจะใหใหคําช้ีแนะและใหกําลังใจ เพื่อนําคําช้ีแนะไปปรับปรุงแกไขงานใหดขีึ้น  

   จากเหตุผลท้ังหาประการขางตนจึงสรุปไดวา การใชแบบฝกเสริมทักษะสามารถพัฒนาทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษของผูเรียนใหดขีึ้น และเปนสื่อการเรียนรูหน่ึงท่ีชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น ท้ังน้ีเพื่อใหไดแบบฝก

เสริมทักษะท่ีเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนจึงมีการลําดับขั้นตอนการฝกปฏิบัติการเขียนจากกิจกรรมงายไปหายาก 

เพื่อใหผูเรียนเกิดความพรอมทางการเรียนรู คํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนดวยการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

ตลอดการฝกปฏบัิติไดมกีารสรางแรงจูงใจใหผูเรียนใหเกิดเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษา ฝกฝนอยางตอเนื่อง เพื่อให

เกดิทักษะทางภาษา ตลอดจนสามารถนําไปในการสื่อสารในสถานการณตางๆไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

 ขอเสนอแนะ  

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช  

 1. ในการจัดการเรียนการสอนควรใหความสนใจนักเรียนท่ีทํางานเสร็จชา ซึ่งอาจเกิดจากการไมเขาใจ

เนื้อหาควรใหกําลังใจในการฝกปฏบัิติ และใหขอเสนอแนะท่ีเปนการจูงใจใหผูเรียนไดพยายามแกไขปญหาของตนเอง 

 2. นักเรียนแตละคนมีพฤติกรรมการเรียนรูท่ีแตกตางกัน ดังน้ันครูผูสอนควรสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู

ของนักเรียนแตละคน และเมื่อพบปญหาควรแกไขทันที เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู และเขาใจเนื้อหาไปพรอมๆกัน 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 เพื่อแบบฝกเสริมทักษะท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพในการฝกปฏิบัติมากขึ้น ควรคํานึงถึงหลักการสรางแบบ

ฝกเสริมทักษะ เชน เนื้อหามีความเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ี

สอดคลองกับเนื้อหา มีการประเมินผลความรูกอนและหลังการจัดกิจกรรม มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และมี

ภาพประกอบท่ีมสีสัีนสวยงาม และโดยเฉพาะอยางย่ิงการลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน

และเขาใจเนื้อหางายขึ้นจากการฝกทักษะดวยตนเอง 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความกรุณาของ ผศ.สนิท ยืนศักดิ์ อาจารยท่ี

ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ และผศ.ดร.จติติมา กาวรีะ อาจารยท่ีปรึกษารวมการศึกษาคนควาอิสระ ท่ีไดกรุณาให

คําปรึกษา และคําแนะนําในการศึกษาคนควาดวยตนเองจนสําเร็จ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ 

ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะววัิฒนากุล และ ดร.อนงนาฏ เพชรประเสริฐ และดร.สกาวรัตน ไกร

มาก ท่ีไดใหความกรุณาใหคําแนะนําตรวจสอบเคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณ นายไพทูรย เกดิกุล ผูอํานวยการโรงเรียนบานสระ ท่ีใหความอนุเคราะห และอํานวยความ

สะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมถึงนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานสระ ท่ีใหความรวมมือในจัดเก็บ

ขอมูลในการศึกษาและจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ีเปนอยางด ี
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ขอขอบพระคุณคุณพอ แม และบุคคลในครอบครัวท่ีกําลังใจในการเรียน และการทํางานเปนอยางดีย่ิงมา

โดยตลอด คุณคาและประโยชนใด ๆ อันเกิดจากการศึกษาคนควาดวยตนเองเลมน้ี ผูจัดทําขอบูชาแดบิดา มารดา 

คณาจารยและผูมพีระคุณทุกทาน  
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การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชแบบฝกทักษะการอาน

ของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรยีนเชยีงคําวิทยาคม 

The Development of English Comprehension by Using Skill-Based Practice 

Training Module for Matthayomsuksa 1 Students Chiangkhamwitthayakhom 

School 

สริกิร สริสิุขเพิ่มพูน2

1* และ เพ็ญนภา คลายสงิหโต2 

Sirikorn Sirisukpermpoon1* and Phennapha Klaisingto 2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการอานภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

กอนเรียนและหลังเรียนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาไดแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 

อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาจํานวน 41 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก 

ระยะเวลา 20 ช่ัวโมงใชแผนแบบ One Group Pretest and Posttest Design เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 

ประกอบดวย 1)แบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจ จํานวน 10 บทอาน 5 ชุดแบบฝก2)แบบทดสอบวัดผลการ

เรียนรูดานการอานเพื่อความเขาใจกอนเรียนและหลังเรียนจํานวน 1 แบบทดสอบ และ แบบทดสอบกอนเรียนและหลัง

เรียนของแตละบท จํานวน 5 แบบทดสอบ3)แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะการอานเพื่อ

ความเขาใจ สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาที(t-test) 

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการอานเพื่อความเขาใจ คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 10.76 และคะแนนเฉลี่ย 

หลังเรียน 16.52 โดยหลังเรียนมีคะแนนสูงกวากอนเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 28.8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .01 

และนักเรียนพงึพอใจตอการใชแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจอยูในระดับปานกลาง  
 

คําสําคัญ: การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ  แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
 

Abstract  

The purpose of this study was to develop reading comprehension for Mathayomsuksa1 students by 

using skill-based practice training module. Data was collected from 41 students in Matthayomsuksa 1, 

Chiangkhamwittayakhom School by simple random sampling and one group pretest and posttest design. The 

research instruments were consisted of skill- 
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based practice training module and the achievement test. Statistical significance for data analysis’s included 

percentage, average, standard deviation, and t-test. 

The results of this study revealed that the learning outcomes in reading comprehension after the 

implementation using skill-based practice training module with theposttest average score at 16.52, higher than 

pretest average score at 10.76 with the mean score at 5.76 or 28.8 percent. The statistical significant at .01 

and the students’ attitude towards using workbook was fair. 
 

Keywords: Reading comprehension, workbook 

 

บทนํา 

ภาษาอังกฤษเปนภาษาสําคัญท่ีใชในการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู ความคิดขนบธรรมเนียมประเพณ ี

และวัฒนธรรม ตลอดจนใชในการแสวงหาเทคโนโลยีตางๆ เพื่อนํามาพัฒนาประเทศ คนไทยในยุคขอมูลขาวสาร ยุคท่ี

ประเทศตางๆ ท่ัวโลก มกีารติดตอสื่อสารกันอยางรวดเร็วน้ันจงึตองมทัีกษะและความรูในการติดตอกับตางประเทศ มี

การเรียนรูภาษาอังกฤษจนถงึขัน้ใชในการติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ แสวงหาความรู คนควาและการดํารงชีวติ

ไดอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ,2551) กระทรวงศึกษาธิการ

ไดตระหนักถึงความสําคัญน้ี จึงไดจัดใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษขึ้นในโรงเรียน ต้ังแตระดับประถมศึกษา

จนถงึระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(สํานักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา,2552) เปาหมายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเนนใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะตางๆ ท้ังการฟง พูด 

อาน และเขียน เพื่อใหสามารถนําทักษะเหลาน้ีไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและเหมาะสม โดยเฉพาะทักษะ

การอาน ซึ่งเปนทักษะท่ีมบีทบาทสําคัญมากหากเปรียบเทียบกับทักษะอื่นๆ เพราะผูเรียนตองใชในการสื่อสารและการ

แสวงหาความรูตางๆ จากหนังสือความรูวิชาการแขนงตางๆ ในโลกสมัยใหม ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ

อยางเขาใจจึงตองอาศัยการฝกฝนเปนอยางดี (วอรด อางถึงใน ดวงเดือน แสงชัย, 2550) การอานเปนทักษะท่ีให

ประโยชนมากท่ีสุด สามารถใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดมากกวาทักษะอื่นๆ และทักษะการอานเปนทักษะท่ีคงอยู

ในตัวผู เรียนมากท่ีสุด ท้ังน้ีเพราะผู เรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศมักขาดโอกาสในการพูด

ภาษาอังกฤษ แตมคีวามจําเปนในการใชทักษะในการอานเพื่อเปนเคร่ืองมอืในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นซึ่งสอดคลอง

กับเพ็ท (Pett, 1982 อางอิงใน จุติมา ศรีบัว, 2555) ท่ีวา ผูท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ทักษะท่ีผูเรียน

ตองเรียนตลอดชีวิตคือทักษะการอานน่ันเองและผูท่ีมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษจะสามารถเขาถึง

วิทยาการไดอยางกวางขวางและรวดเร็วและเปนทักษะท่ีชวยใหผูเรียนสามารถหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง

ตลอดเวลา 

การจัดการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษในประเทศไทย แบบเรียนยังคงเปนสื่อหลักท่ีมีบทบาทสําคัญ

ตอการจัดการเรียนการสอนท้ังตอผูสอนและผูเรียน (ฟาฏินา วงศเลขา, 2552) แมการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญตามเจตนารมณหลักสูตรและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดเนนยํ้าใหมีการเลือกใชสื่อการเรียนรูท่ี

หลากหลายสอดคลองกับเนื้อหาธรรมชาติของสาระการเรียนรูและศักยภาพของผูเรียนอีกท้ังนโยบายสื่อเสรีท่ีรัฐบาล

สงเสริมใหสํานักพิมพภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยใหมี

การแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม สงผลใหปจจุบันมสีื่อการเรียนรูจากหลายสํานักพมิพใหสถานศึกษาไดเลอืกใชอยาง

หลากหลายท้ังดานคุณภาพและราคาซึ่งสอดคลองกับ เชาวนี เกิดเททางค (2554) ท่ีกลาววา แบบเรียนหรือแบบฝก
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เปนสื่อการเรียนชนิดหน่ึงท่ีสรางขึ้นอยางเปนระบบสามารถพัฒนาการความสามารถดานการเรียนและทักษะของ

นักเรียนไดเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนคือเปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหเกิดการเรียนรูในระหวางเรียน เปน

เคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลการเรียนชวยใหครูทราบความกาวหนาหรือขอบกพรองของนักเรียนและชวยให

นักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน 

แบบเรียนหรือสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยสวนใหญมีเนื้อหามาจากบริบทของ

ตางประเทศ(พิทยา คําตาเทพ, 2552) การจัดการเรียนการสอนดวยเนื้อหาภาษาอังกฤษเหลาน้ี ทําใหยากตอการทํา

ความเขาใจ สายสุนีย จันทรพงษ (2552) ไดกลาวไววา สื่อการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนไทยน้ันยากเกินกวา

ระดับสมองของผูเรียน เชน เนื้อหา คําศัพทยากหรือมากเกินไป ดังน้ัน หนังสือหรือสื่อการเรียนจะตองมีลักษณะ

สอดคลองกับสิ่งท่ีผูเรียนตองการ กลาวคือ บทเรียนควรจะมุงทางดานใหผูเรียนไดปฏิบัติมีกิจกรรมกลุมใหผูเรียนได

กระทํารวมกัน เพื่อใหผูเรียนรูสกึวาบทเรียนนาสนุก นาเรียนรูของใหม และเปนบทเรียนท่ีไมยากหรืองายเกินไปจนทํา

ใหผูเรียนเกิดการทอแท เบ่ือหนาย ขาดแรงจูงใจ ทําใหผูเรียนเกิดเจตคติไมดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ และท่ีสําคัญ

ท่ีสุดคือ ผูเรียนมีโอกาสนําไปใชในชีวิตประจําวันได จุดออนอีกประการหน่ึงของสื่อการเรียนภาษาอังกฤษคือ มีแบบ

ฝกและแบบฝกหัดไมเพียงพอและไมมีคุณภาพ สื่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยไมตอบสนองตอความ

ตองการของนักเรียนไทยในบางโรงเรียน สื่อการสอนไมสัมพันธกัน มีระดับความยากงายตางระดับกันมาก ผูเรียนจึง

เกดิปญหาและตอตานการเรียนภาษาอังกฤษและเพื่อใหสอดคลองกับความคิดของโรเจอร (Reogers, 1988 อางอิงใน 

จุติมา ศรีบัว, 2555) ท่ีกลาววา ถาผูเรียนจะตองใชภาษาตางประเทศเพื่อใชในการสื่อสารในชีวิตจริงในอนาคตแลว 

ผูเรียนควรเร่ิมเผชิญกับภาษาท่ีใชสื่อสารในชีวิตจริงต้ังแตในหองเรียน ซึ่งการใชเอกสารจริงในกระบวนการเรียนการ

สอนเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางย่ิงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจงึควรเสนอเนื้อหาตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนท่ีสามารถใหผูเรียนไดใชภาษาจริงภายใตสถานการณจริง เกี่ยวกับเนื้อหาท่ีใชในการสอนน้ัน การนําเอกสารจริง

มาใชในการเรียนการสอนก็เปนสิ่งจําเปนสําหรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งสอดคลองกับแนวคดิของการเรียนรู

ของ Fink (2003a) โดยกลาววา การท่ีนักเรียนมีความเขาใจในสิ่งท่ีเรียนอยางแทจริง และเห็นความสําคัญของการ

เรียนรู นักเรียนจะแสดงพฤติกรรมออกมาเพราะการท่ีผูเรียนพบภาษาท่ีใชจริงในชีวิตประจําวัน ก็จะมองเห็น

ความสําคัญของการเรียนภาษาวาสามารถนําไปใชในการสื่อสารจริงไดทําใหผูเรียนเกดิความสนใจและแรงจูงใจในการ

เรียนสูงขึ้น 

การเลอืกสิ่งท่ีใกลตัวหรือคุนเคยมาใหอานทําใหนักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรูในช้ันเรียนไปใชภายนอกได

โดยผูสอนอาจจะนําสื่อท่ีปรากฏในสิ่งพิมพมาสอน หรือใหนักเรียนฟงจากวิทยุโทรทัศนสื่อท่ีพบในชีวิตประจําวันวามี

อยูหลายประเภท เชน ขาว บทความ ปายโฆษณา การตูน เปนตน และขอดีของการนําเอกสารจริงมาใชในการเรียน

การสอนจะทําใหผูเรียนไดคุนเคยกับ บทความท่ีเขาจะไดพบเห็นในชีวิตประจําวัน ซึ่งจะชวยกระตุนใหผูเรียนมีความ

กระตอืรือรนและสนใจการอานมากขึ้นซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สเตฟเฟนเซน (อางใน พิทยา คําตาเทพ,2552) 

ไดเสนอวา ควรเลอืกเนื้อเร่ืองท่ีอานใหสอดคลองกับความรูและประสบการณทางวัฒนธรรมของนักเรียนซึ่งจะชวยให

นักเรียนสามารถเรียนรูภาษาไดโดยการเช่ือมโยงประสบการณท่ีตนมีอยูเดิมกับภาษาตางประเทศ โดยตองเรียนรูดวย

การฝกฝน (สมเกียรติ ออนวิมล, 2557) ใชมากๆ ใชบอยๆ ใชในชีวิตประจําวันใหมากท่ีสุดก็จะสามารถพัฒนาไดใน

เวลาไมนาน 

ผูวิจัยในฐานะผูสอนการอานภาษาอังกฤษ ไดประสบปญหาการสอนการอานภาษาอังกฤษโดยพบวา จาก

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ ดานทักษะการอานอยูในระดับตํ่า นักเรียนรอยละ 60 (โรงเรียนเชียงคํา

วิทยาคม,2556)ไมสามารถอานภาษาอังกฤษได ไมเห็นความสําคัญของการอานปญหาดานทักษะการอานทําให
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นักเรียนสวนใหญสรุปเนื้อหาจากเร่ืองท่ีอานไมได จงึเปนปญหาท่ีควรเรงแกไขเพราะการอานเปนพื้นฐานสําคัญในการ

พัฒนาทักษะอื่นๆ ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความสามารถในดานทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดย

ผูวิจัยไดจัดทําแบบฝกทักษะการอานท่ีมีเนื้อหาของแบบฝกท่ีเหมาะสมใกลตัวผู เรียน สอดคลองกับความรู 

ประสบการณและระดับผูเรียน จะทําใหผูเรียนกระตอืรือรนและสนใจท่ีจะเรียนรูและอานตลอดจนเช่ือมโยงความรูและ

ประสบการณซึ่งจะชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาทักษะการ

อานภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจขึ้น 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

พัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

1 โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม 
 

วธิกีารศึกษา 

การวจิัยคร้ังน้ีเปนการวจิัยแบบกึ่งทดลอง (quasi - experimental research) แบบกลุมเดี่ยวสอบกอนเรียน

และหลังเรียน (one-group pretest posttest design) (พวงรัตน ทวรัีตน,2543) ซึ่งมรูีปแบบดังน้ี 

T1                                     X                                         T2                                                                                                   
 

สัญลักษณท่ีใชในรูปแบบการวจิัย T1 หมายถงึ การทดสอบกอนการใชแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจ 

X หมายถึง การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจ T2 หมายถึง การทดสอบหลังการใชแบบ

ฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจ 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี คอื นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ป

การศึกษา 2556 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยา ทําการสุมตัวอยางหองเรียนอยางงาย (Sample Random 

Sampling) โดยเลือกกลุมตัวอยาง 1 หองเรียน จาก 10 หองเรียน นักเรียนหองน้ีเปนนักเรียนกลุมปานกลาง โดย

พจิารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยภาษาอังกฤษและการจัดอันดับหองเรียน นักเรียน กลุมตัวอยางน้ีมีจํานวนท้ังหมด 41 

คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยเคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี คอื 

1.แบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจ ผูวิจัยประยุกตจากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

โดยคัดเลอืกบทอานจากหนังสอือานนอกเวลา บทอานอื่นๆ ในชีวติประจําวัน  

บทอานชุดท่ี 1 Janet’s Family และ Rita and Rena 

บทอานชุดท่ี 2 Medicine Label และ Schedules 

บทอานชุดท่ี 3 The Tale of Two Little Pigs และ Nocturnal Animal  

บทอานชุดท่ี 4 Making Cookies และ Classroom Rules 

บทอานชุดท่ี 5 Keep You Safe from Fire และ Sign 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 1 ฉบับ จํานวน 20 ขอ 

3. แบบสอบถามความพงึพอใจตอบทอานในแบบฝกทักษะการอาน 1 ฉบับ 
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การพัฒนาและหาประสทิธภิาพของเครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

1. แบบฝกทักษะการอาน 

   1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ขอบขายของเนื้อหาวชิา และผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

   1.2 ศึกษาและเลอืกเนื้อหาท่ีจะใชในการสอน เนื้อหาท่ีใชในการทดลองคร้ังน้ีไดมาจากการคัดเลือกเนื้อหา

จากหนังสือเรียน หนังสืออานนอกเวลาไดแก ขาว บทความ สารคดี โฆษณา จดหมาย ฉลากบทกลอน และ 

สาระบันเทิงโดยมีความยากงายของคําศัพท สํานวนภาษา และโครงสรางของประโยคเหมาะสมกับระดับ

ความสามารถของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยเนื้อหาเรียงลําดับตามสิ่งใกลตัวและเหตุการณในชีวิตประจําวัน 

จากงายไปสูเนื้อหาท่ียาก ซับซอนขึ้น และเลอืกบทอานตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวังในการสอน 

   1.3 นําเนื้อหาท่ีคัดเลือกแลวไปใหผูเช่ียวชาญการสอนภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกตอง ความ

เหมาะสมของเนื้อหา 

   1.4 ตรวจหาความเท่ียงตรง โดยการนําแบบฝกการอานท่ีสรุปแลวไปใหผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษจํานวน 3 ทานตรวจสอบและพิจารณาแกไขปรับปรุงโดยผูเช่ียวชาญประกอบดวย ผูเช่ียวชาญดาน

หลักสูตรภาษาตางประเทศ, ผูเช่ียวชาญดานการสอนทักษะการอาน และผูเช่ียวชาญดานแบบฝกทักษะการอาน 

   1.5 นําแบบฝกการอานท่ีผานการตรวจสอบและปรับปรุงแลวไปใชทดลองกับกลุมตัวอยาง 

   2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการอานภาษาอังกฤษ 

   2.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบจากหนังสือแนวทางการสรางขอสอบภาษาการทดสอบและการ

ประเมนิผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

    2.2 ศึกษาและวเิคราะหหลักสูตร เนื้อหา และจุดประสงคของเนื้อหาท่ีใชในการทดลอง เพื่อนําไปใชในการ

สรางแบบทดสอบ 

   2.3 ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาเพื่อคัดเลอืกแบบทดสอบโดยใหมคีวามยากงายในระดับเดยีวกับเนื้อหาท่ี

ใชเขยีนแผนการจัดการเรียนรู 

   2.4 จัดทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษจํานวน 20 ขอๆ ละ 1 คะแนนโดยเปน

ขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีเนื้อหาครอบคลุมในบทอาน คําศัพท และไวยากรณสําคัญ ใชเวลาในการสอบ 40 

นาที 

   2.5 นําแบบทดสอบใหผูเช่ียวชาญในสาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 คน ไดแก ผูเช่ียวชาญดาน

เนื้อหา, ผูเช่ียวชาญดานไวยากรณ และผูเช่ียวชาญดานการวัดผลประเมินผลภาษาอังกฤษ ตรวจสอบคุณภาพ และ

นํามาแกไขปรับปรุงไปทดสอบวัดความสามารถในการอานของนักเรียนกอนและหลังการทดลองการเก็บรวบรวม

ขอมูลเพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูลและการทดลองงานวจิัยเปนไปตามขัน้ตอน  

 3. แบบสอบถามความพงึพอใจตอบทอานในแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจ 

    3.1 ศึกษาวธีิการสรางแบบสอบถาม และงานวจิัยเชิงสํารวจ 

    3.2 กําหนดขอบเขตของเนื้อหา วัตถุประสงคของการสรางแบบสอบถาม 

  3.3 สรางแบบสอบถามโดยใหมจีํานวนรายการประเมนิ 10 ขอ ใหครอบคลุมเนื้อหา 

    3.4 นําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญในสาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 คน ไดแก ผูเช่ียวชาญดาน

เนื้อหา, ผูเช่ียวชาญดานการสอนและผูเช่ียวชาญดานภาษาอังกฤษ ใหผูเช่ียวชาญประเมินความสอดคลองของเนื้อหา

(IOC) นําขอมูลมาแกไข 
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    3.5 นําแบบสอบถามไป try out กับกลุมอื่น 

   3.6 นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริง และวิเคราะหผล แปลคาเปนสัญลักษณทางสถิติ

ผูวจิัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปน้ี 

3.6.1 คัดเลอืกกลุมตัวอยางดวยวธีิการสุมแบบเจาะจง (purposive sampling)  

3.6.2  จัดปฐมนิเทศเพื่อทําความเขาใจกับนักเรียนถึงวิธีการดําเนินการทดลอง จุดประสงคการ

ทดลองและวธีิการประเมนิผลการเรียน 

3.6.3 ทําการทดสอบกอนการเรียน (pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษ ใชเวลา 40 นาที 

3.6.4 ดําเนินการสอนตามแผนการเรียนรูท่ีผูวจิัยสรางขึ้นโดยตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา การ

อานเพื่อความเขาใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 0.5 หนวยกิต 1 คาบตอสัปดาห 20 คาบตอภาค

เรียน ใชเวลาในการสอน 5 บทเรียนๆ ละ 2 คาบๆ ละ 50 นาที รวมท้ังสิ้น 10 คาบ ในระยะเวลา 3 เดือน ต้ังแตเดือน

วันท่ี 20 พฤษภาคม ถงึวันท่ี 20 สงิหาคม 2556 

3.6.5 ทําการทดสอบหลังการเรียน (posttest) โดยใชแบบทดสอบชุดเดมิท่ีใชทดสอบกอนการเรียน 

3.6.6 ตรวจใหคะแนนการทดสอบและวิเคราะหขอมูลตามวิธีการสถิติไดแก คะแนนเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และคารอยละ 

3.6.7 รวบรวมขอมูลการวิเคราะหขอมูลโดยผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ีคํานวณหา

คาสถติิพื้นฐาน ไดแก คะแนนเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละ และวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ

การอานเพื่อความเขาใจ 
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลผลการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชแบบฝก

ทักษะการอานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม สามารถสรุปไดวา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการอานเพื่อความเขาใจ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 13.10และคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 9.32โดยหลังเรียนมี

คะแนนสูงกวากอนเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 13.21โดยสามารถแยกไดดังน้ี 
 

ตาราง 1  ผลการสอบความเขาใจในการอานเพื่อความเขาใจโดยใชแบบฝกทักษะการอานกอนเรียนและหลังเรียน 

ของแตละแบบบท 
 

แบบฝกทักษะการอาน กอนเรยีน รอยละ หลังเรยีน รอยละ 
รอยละที่

เพิ่มขึ้น 

แบบฝกทักษะการอานชุดท่ี 1 

Janet’s Family / Rita and Rena 
9.23 40.74 13.14 57.96 +17.22 

แบบฝกทักษะการอานชุดท่ี 2 

Medicine Label / Schedules 
9.61 42.42 13.71 43.68 +1.26 

แบบฝกทักษะการอานชุดท่ี 3 

The Tale of Two Little Pigs / 

Natural Animals 

9.23 40.74 12.66 55.86 +15.12 
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ตาราง 1 (ตอ) 

แบบฝกทักษะการอาน กอนเรยีน รอยละ หลังเรยีน รอยละ 
รอยละที่

เพิ่มขึ้น 

แบบฝกทักษะการอานชุดท่ี 4 

Making Cookies / Classroom Rules 
7.90 34.86 12.66 55.86 +21.00 

แบบฝกทักษะการอานชุดท่ี 5 

Keep You Safe from Fire / Signs 
10.66 47.07 13.33 58.50 +11.43 

ผลเฉลี่ยรวมทุกชุดแบบฝก 9.32 41.16 13.10 54.43 +13.21 
 

จากตารางจะเห็นคาเฉลี่ยของคะแนนแยกเปนแบบฝกแตละบท โดยแบบฝกการอานชุดท่ี 4 มีคาเฉลี่ยกอน

เรียนนอยท่ีสุด คือ 7.90 และแบบฝกการอานชุดท่ี 5 มีคาเฉลี่ยกอนเรียนมากท่ีสุด คือ 10.66 หลังเรียนแบบฝกท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยสุด คอืแบบฝกชุดท่ี 3 และ 4 มคีาเฉลี่ยอยูท่ี 12.66 และคาเฉลี่ยหลังเรียนมากท่ีสุดคอืแบบฝกชุดท่ี 2 คือ 

13.71 แตหากพิจารณารอยละท่ีเพิ่มขึ้นของแตละแบบฝกการอาน พบวา แบบฝกการอานชุดท่ี 4 มีคารอยละเพิ่มขึ้น

มากท่ีสุด คอื เพิ่มขึ้นรอยละ 21.00 

จากผลการทดสอบความเขาใจในการอานเพื่อความเขาใจโดยใชแบบฝกทักษะการอานกอนเรียนและหลัง

เรียนแตละแบบฝกสามารถเรียงลําดับแบบฝกการอานท่ีมีคารอยละเพิ่มขึ้นไดดังน้ี 1. แบบฝกการอานชุดท่ี 4 Making 

Cookies/ Classroom Rules, 2 แบบฝกการอานชุดท่ี 2 Janet’s Family/ Rita and Rena, 3. แบบฝกอานชุดท่ี 3 The Tale 

of Two Little Pigs/ Natural Animals, 4. แบบฝกการอานชุดท่ี 5 Keep You Safe from Fire/ Signs และ 5. แบบฝกการ

อานชุดท่ี 2 Medicine Label / Schedules ตามลําดับ โดยจะเห็นวาแบบฝกทักษะการอานชุดท่ี 2 Medicine Label / 

Schedules เปนเร่ืองท่ียากท่ีสุด ใกลตัวนอยท่ีสุด จงึมรีะดับการเพิ่มขึ้นนอยท่ีสุดเพยีงแครอยละ 1.26 

 ผลเฉลี่ยรวมทุกชุดแบบฝก มีคาเฉลี่ยรวมกอนเรียนอยูท่ี 9.32 คิดเปนรอยละ 41.16 คาเฉลี่ยรวมหลังเรียน

คอื 13.10 คดิเปนรอยละ 54.43 รวมแลวคาเฉลี่ยของคะแนนทุกชุดเพิ่มขึ้นรอยละ 13.21 
 

คะแนน N x . S.D. df T p-value 

กอนเรียน 41 10.76 2.13 40 16.84** 4.612E-20 

หลังเรียน 41 16.25 1.95    
 

**มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 
 

 จากตาราง 2 แสดงใหเห็นวา ในการทดสอบกอนเร่ิมเรียนคะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเขาใจเฉลี่ยเทากับ 10.76คะแนน คิดเปนรอยละ 53.8 และภายหลังการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานเพื่อ

ความเขาใจของผูเรียนเฉลี่ยเทากับ 16.52คะแนน คิดเปนรอยละ 82.6 สรุปไดวาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ

เพื่อความเขาใจของผูเรียนเพิ่มขึ้นภายหลังโดยใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ มีความแตกตาง

กันอยางมนัียสําคัญท่ีระดับ .01 
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ตาราง 3 ผลการวเิคราะหแบบสอบถามความพงึพอใจตอบทอานในการอานเพื่อความเขาใจโดยใชแบบฝกทักษะ การ

อาน 

รายการประเมิน x . S.D. แปลคา 

ขนาดรูปเลมสะดวกตอการนําไปใช 3.26 0.78 ปานกลาง 

ตัวอักษรอานงาย เหมาะสม 2.71 0.98 ปานกลาง 

เนื้อหาชวนใหติดตาม 2.39 1.13 พอใช 

เนื้อหาไมยาก ไมซับซอน 3.16 1.36 ปานกลาง 

ชวยใหเกดิความกระตอืรือรน 4.00 0.67 ดี 

ไดรับประโยชนจากเร่ืองท่ีอาน 3.84 1.24 ดี 

นักเรียนเพลดิเพลนิจากเร่ืองท่ีอาน 3.39 1.02 ปานกลาง 

นักเรียนอานแลวเขาใจจับใจความได 2.65 1.15 ปานกลาง 

นักเรียนมสีวนรวมในการเลอืกเร่ืองบทอาน 1.84 1.31 พอใช 

นําความรูท่ีอานไปประยุกตใชได 2.84 1.30 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.00 1.03 ปานกลาง 
 

 จากตารางจะเห็นวาระดับความพึงพอใจตอบทอานท่ีใชในแบบฝกทักษะการอานโดยวัดหลังจากนักเรียนได

ทําการทดสอบหลังเรียนคร้ังใหญรวมทุกบทอาน สรุปไดวาบทอานชวยใหเกิดความกระตือรือรนและไดรับประโยชน

จากการอาน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 4.00 และ 3.84 ตามลําดับ อยูในระดับดี และจากตารางเปนท่ีนาสังเกตระดับ

ความพงึพอใจตอเนื้อหาชวนใหติดตาม ซึ่งอยูในระดับ 2.39 แปลคาอยูในระดับพอใช ซึ่งสอดคลองกับนักเรียนมีสวน

รวมในการเลอืกบทอาน ซึ่งมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคอื 1.84  โดยผลเฉลี่ยโดยรวมคอื 3.00 มคีวามพงึพอใจในภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง นักเรียนมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการขอมีสวนรวมในการเลือกเนื้อหาท่ีจะอาน โดยใหโอกาส

นักเรียนไดเลอืกเร่ืองท่ีตนสนใจ ตลอดจนการไดมสีวนในการจัดรูปเลมใหเนื้อหานาสนใจจะทําใหนักเรียนกระตือรือรน

ตอการอาน 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาคร้ังน้ีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของผูเรียนหลังจากไดรับการสอน

โดยใชแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจ ไดคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 16.52 จากคาเฉลี่ยกอนเรียน 10.76 ผลการ

ทดสอบในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากไดรับการฝกจากแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษท่ีรวบรวม

ขึ้น สูงกวาผลสัมฤทธ์ิในการอานกอนไดรับการฝกและมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01และ

เมื่อแยกแตละบทแลว คาเฉลี่ยกอนเรียนของคะแนนแตละแบบฝกคือ 9.32 และคาเฉลี่ยหลังเรียนคือ 13.10 เฉลี่ย

เพิ่มขึ้นรอยละ 13.21 ผลสรุปพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมีคาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนซึ่งเปนไป

ตามวัตถุประสงคของการวิจัยท้ังน้ีอาจเนื่องจากแบบฝกทักษะการอานดังกลาวไดรวบรวมขึ้นโดยอาศัยหลักการ 

แนวคิด และทฤษฏีจากเอกสารตางๆ หนังสือเรียน หนังสืออานนอกเวลา หนังสือพิมพ ฉลาก สัญลักษณ เพื่อ

ตอบสนองความตองการของเยาวชนหรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยตรง สอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิวิมล กังลี่

และอัจฉริยา หนองหาง(2556) พบวา ระดับความยากงายพอเหมาะกับระดับความสามารถของนักเรียน ซึ่งนาจะมี

สวนชวยในการพัฒนาทักษะการอานเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหนักเรียนสามารถทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการ
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อานหลังเรียนไดสูงกวากอนเรียนดวยแบบฝก และการท่ีนักเรียนสวนใหญมีความสนใจและพอใจในการเรียนจากสื่อ

หรือแบบฝกท่ีรวบรวมจากแหลงขอมูลอื่นๆดังกลาวอาจเปนเพราะเนื้อหาท่ีนํามาสรางเปนบทเรียนเปนเร่ืองราวท่ีพบ

ในชีวิตจริงของนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถนําสิ่งท่ีคุนเคยอยูแลวมาใชในการทําความเขาใจบทเรียนไดงายย่ิงขึ้น จึง

สงผลโดยตรงกับความเขาใจในการอานของนักเรียน นอกจากน้ีการใชเอกสารประกอบการสอนท่ีคัดเลือกเนื้อหาใหมี

ความยากงายเหมาะกับระดับของผูเรียนและความสนใจของผูเรียน ดังท่ี บรูเนอร ไดกลาววา มนุษยเลอืกท่ีจะรับรูสิ่งท่ี

ตนเองสนใจและนอกจากน้ี โรเบิรต กาเย ไดกลาวช้ีแนะแนวทางการจัดการเรียนรูไววา ผูเรียนจะจําเนื้อหาไดดี หาก

เนื้อหาน้ันๆสัมพันธกับประสบการณหรือความรูเดิมของผูเรียน ตลอดจนผลการศึกษาสอดคลองกับความคิดของโร

เจอร (อางอิงใน จุติมา ศรีบัว, 2555) ท่ีกลาววา ถาผูเรียนจะตองใชภาษาตางประเทศเพื่อใชในการสื่อสารในชีวิตจริง

ผูเรียนควรเร่ิมเผชิญกับภาษาท่ีใชสื่อสารในชีวิตจริงต้ังแตในหองเรียน ซึ่งการใชเอกสารจริงในกระบวนการเรียนการ

สอนเปนสิ่งท่ี จําเปนอยางย่ิงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจงึควรเสนอเนื้อหาตลอดจนการจัดกจิกรรมการเรียนการ

สอนท่ีสามารถใหผูเรียนไดใชภาษาจริงภายใตสถานการณจริง เกี่ยวกับเนื้อหาท่ีใชในการสอนน้ัน การนําเอกสารจริง

มาใชในการเรียนการสอนก็เปนสิ่งจําเปนสําหรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (จุติมา ศรีบัว,2555) เพราะการท่ี

ผูเรียนพบภาษาท่ีใชจริงในชีวิตประจําวัน ก็จะมองเห็นความสําคัญของการเรียนภาษาวาสามารถนําไปใชในการ

สื่อสารไดจริง 

ความพึงพอใจของผูเรียนตอบทเรียนในแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจ พบวาอยูในระดับปานกลาง 

โดยขอเสนอเพิ่มเติมของผูเรียนคือใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของผูเรียนใหมากขึ้นซึ่งสอดคลองกับหลักการสราง

หนังสอือานเพิ่มเติมของรัถพร ซังธารา (2551) ท่ีกลาววาหนังสืออานเพิ่มเติมหรือแบบฝกอานมีคุณคาตอการดําเนิน

ชีวิตของเด็กเปนอันมาก หนังสือเปนตัวชวยใหนักเรียนไดเปดโลกทัศนท่ีกวางไกล ทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจตอ

การเรียนรู และนักเรียนตองไดลงมือปฏิบัติจริง มีสวนรวมจริง สอดคลองกับทฤษฏีของไวกอสกี้ (Vygostky,1998) ท่ี

กลาวไววา ผูเรียนสามารถพัฒนาความรูของตนไดเต็มศักยภาพโดยการไดลงมอืปฏบัิติดวยตนเอง เชนเดยีวกับแนวคิด

ของริสเซอร(Risser,1996) ท่ีกลาวถงึความพงึพอใจเกดิการการไดรับประสบการณในสิ่งท่ีคาดหวังโดยอาจกลาวไดวา

ผูเรียนมีการคาดหวังท่ีจะมีสวนรวมในการเลือกบทอานตามความสนใจดวยตนเองมากกวาน้ี ซึ่งอาจมีสวนสงผลตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางดานการอาน หรือแรงจูงใจใหอานในระดับท่ีสูงขึ้นได ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีความตองการตามลําดับ

ขั้นของมาสโลส (Maslow’s Hierarchy of Needs) ท่ีไดอธิบายถึงพฤติกรรมมนุษยดานท่ีเกี่ยวของกับความตองการ

พื้นฐานท่ีเกดิจากความพงึพอใจ โดยในแตละขัน้เมื่อมนุษยมคีวามปรารถนาก็จะมีแรงขับใหเกิดความพึงพอใจ ในสวน

ของกจิกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน ผูเรียนจะเกดิความพงึพอใจได ผูเรียนตองมแีรงจูงใจท่ีจะอยากรู ซึ่งผูสอน

ตองคํานึงถงึในหลายๆ ดาน รวมท้ังการมสีวนรวมในการเรียนการสอน ซึ่งสําคัญตอการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงขึ้นได 

 ขอเสนอแนะในการศกึษาคร้ังตอไป 

ควรใหผูเรียนมีสวนชวยคัดเลือกบทอานตามความสนใจ โดยวางกรอบตามระดับภาษา และสามารถบูรณา

การรวมกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น หรือใชแบบฝกทักษะกับกลวธีิการสอนอื่นๆ 
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การศึกษาปจจัยท่ีมอิีทธพิลตอการจัดการเรยีนการสอนโฟนกิสของครูผูสอน

ภาษาอังกฤษ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

A Study of Influential Factors on Teaching Phonics of Primary English Teacher 

in Phayao Primary Education Service Area Office 1 

เฉลมิขวัญ บุญเจรญิ3

1* และ สุกัญญา เกาะววิัฒนากุล2 

Chaloemkhwan Booncharoen1* and Sukanya Kaowiwattanakul2 

บทคัดยอ 

 การวจิัยในคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสของครูผูสอน

ภาษาอังกฤษสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ปจจัยในการวิจัยคร้ังน้ีมีท้ังหมด 3 ดาน ไดแก 

ปจจัยดานผูสอน ดานผูเรียน และดานการสงเสริมและสนับสนุน กลุมประชากรไดแก ครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีจัดการ

เรียนการสอนโฟนิกส ระดับประถมศึกษา (ป.1 – 6) จํานวน 28 คน ท่ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 1  ใน 4 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอภูกามยาว อําเภอดอกคําใต และอําเภอแมใจ เคร่ืองมือท่ีใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแกแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส  สถิติท่ีใชใน

การวเิคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิัยพบวา ปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสมากท่ีสุดคือ ปจจัยดานผูสอน อยูใน

ระดับมากท่ีสุด โดยมคีาเฉลี่ยเทากับ 4.47 รองลงมาไดแกดานผูเรียน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03  ดาน

การสงเสริมและสนับสนุนเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสนอยท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.73 
 

คําสําคัญ: ปจจัยท่ีมอิีทธิพล  การจัดการเรียนการสอนโฟนิกส 
 

Abstract  

The purpose of this study was to investigate influential factors on teaching phonics of primary English 

teacher in Phayao Primary Education Service Area Office 1. The factors included three aspects: teachers, 

students and teaching supports. The populations of this study were 28 of primary English teacher of Phayao 

Primary Education Service Area Office 1. The instrument used for collecting data was a questionnaire. The data 

were statistically analyzed in terms of percentage, mean score, and standard deviation. 
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2School of Liberal Arts, University of Phayao, Phayao 56000 

 *Corresponding author: sherimquan@gmail.com 



475 

 

- Proceedings - 

 

The results showed that the factors that mostly influenced teaching phonics was the teachers with the 

mean score of 4.47. The second most influential factors was students with the mean score of 3.56. The lowest 

influential factors was teaching supports with the mean score of 3.73.  
 

Keywords: Influential Factors, Teaching Phonics 
 

บทนํา 

สังคมโลกปจจุบันมกีารติดตอสื่อสารระหวางประเทศมากขึ้น การเรียนรูภาษาตางประเทศจึงเปนสิ่งท่ีจําเปน

และมีความสําคัญมาก เพราะภาษาเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการเจรจาตอรองรวมท้ังสรางความรวมมือในดานตางๆ 

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากลท่ีใชติดตอสื่อสารระหวางประเทศ 

การเรียนรูทางภาษาของมนุษยน้ัน เร่ิมจากการฟง ตอมาก็เปนการพูด การอาน และการเขียน ซึ่งการพูดนี้

เปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหมนุษยสื่อสารซึ่งกันและกันได การออกเสียงในแตละตัวอักษรตามหลักภาษาน้ันๆ เปนสิ่ง

สําคัญ ถาออกเสียงผิดจะทําใหตีความหมายของคําผิดไป โดยเฉพาะประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง หรือ

ภาษาตางประเทศ ยอมมีการออกเสียงตางจากเจาของภาษา เนื่องจากมีภาษาแมมารบกวนการออกเสียงอีกภาษา

หน่ึง ดังน้ันคนท่ีเรียนภาษาท่ีสองจําเปนตองเรียนการออกเสียงใหถูกตอง เพื่อนําไปสูการสื่อสารท่ีถูกตอง และสงผล

ตอการอานและเขยีนอีกดวย ผูสอนตองสอนหลักการออกเสยีงท่ีถูกตองใหแกผูเรียนดวย (บํารุง โตรัตน, 2544 อางใน 

นํ้าทิพย  ขจรบุญ, 2553: 2) ประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศสวนมาก ผูเรียนมัก

ประสบปญหาดานการออกเสียง เชนเดียวกัน ประเทศไทยใชภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ดังน้ันผูเรียนจึงมี

จุดออนดานการออกเสยีง สงผลใหมปีญหาดานการฟง การพูด การอาน และการเขยีน เปนอยางมาก เพราะภาษาแม

เขามารบกวน (ปรียา โนแกว, 2545)  ซึ่งสอดคลองกับประสบการณการสอนของผูวิจัยท่ีพบวานักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาภายในพื้นท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ท่ีเรียนภาษาตางประเทศในระดับ

ประถมศึกษาสวนใหญ มักมปีญหาดานการออกเสยีง แมวากระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดมาตรฐานและตัวช้ีวัดท่ีเนน

การออกเสยีงตามหลักการออกเสยีง เพื่อพัฒนาการฟง การพูด การอาน และการเขียน ภาษาอังกฤษของผูเรียน แต

ผูสอนบางทานสอนใหนักเรียนเทียบอักษรภาษาอังกฤษกับภาษาไทย จึงทําใหไมสามารถแกไขปญหาไดอยางถาวร 

สงผลใหนักเรียนใชภาษาไทยเขียนกํากับคําอานภาษาอังกฤษ  หรือท่ีเรียกวาภาษาคาราโอเกะ ทําใหออกเสียงไมชัด 

โดยเฉพาะเสียงท่ีไมมีในภาษาไทย ครูผูสอนบางทานไมไดทําแผนการสอนเพื่อเนนใหนักเรียนออกเสียงตามหลักการ

ออกเสียงในภาษาอังกฤษ บางทานสอนใหนักเรียนทองจําคําศัพทเปนคําๆ โดยไมไดสอนหลักการออกเสียง 

กระทรวงศึกษาธิการไดมกีารปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษทุกระดับช้ัน โดยกําหนดใหสอนการออกเสียงใน

สาระท่ี 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร มีเนื้อความวาผูเรียนตองเรียนรูการออกเสียงตามหลักการอาน ท้ังการออกเสียง

พยัญชนะตน การออกเสียงพยัญชนะทาย การออกเสียงหนักเบา สูงตํ่า และการเวนวรรคตอนในการอาน การสอน

การออกเสยีงในระดับประถมศึกษา เนนการออกเสียงพยัญชนะตนคํา สระ และพยัญชนะทายคํา (สํานักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา, 2551) เสยีงในภาษาอังกฤษท่ีมปีญหามากสําหรับผูเรียนในประเทศไทยซึ่งเรียนภาษาอังกฤษเปน

ภาษาตางประเทศ ไดแก เสียงท่ีไมมีในภาษาไทย คือ เสียง g, v, z, r, l, th (/Ѳ/, /ð/) เปนตน และยังมีเสียงอักษรควบ 

(ธีราภรณ พลายเล็ก: 2555) การจัดการเรียนการสอนโฟนิกสจงึเปนเร่ืองท่ีสําคัญ  จากการศึกษาเอกสารและงานวจิัย

ในหัวขอท่ีเกี่ยวกับโฟนิกส พบวา มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการใชวิธีการสอนโฟนิกส  เพื่อสงเสริมการออกเสียงและ

ความรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ของนํ้าทิพย  ขจรบุญ (2553) โดยไดทําการวิจัยกับ
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นักเรียนโรงเรียนปรินสรอยแยลสวทิยาลัย จังหวัดเชียงใหม โดยการเปรียบเทียบการออกเสียงและความรูดานคําศัพท

ภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียน พบวานักเรียนสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษไดถูกตองมากขึ้นและ

ความรูดานคําศัพทภาษาอังกฤษก็เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับวิจัยเร่ืองการพัฒนาความสามารถในการออก

เสยีงภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรูคําศัพทดวยวธีิการสอนแบบโฟนิกส 

งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนโฟนิกสท่ีผานมาจะเนนในดานการพัฒนาผูเรียน เชน พัฒนาความสามารถในการ

ออกเสยีงดวยการใชแบบฝกหรือชุดการเรียนรูซึ่งเปนงานวจิัยเชิงทดลองเปนสวนใหญ ดังน้ันผูวจิัยจงึมคีวามสนใจท่ีจะ

ทําการศึกษาเชิงสํารวจถึงปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสของครูผูสอนภาษาอังกฤษ Jakobovits 

(1971: 103 – 115 อางใน ณัชชารีย ทรัพยเย็น, 2556) กลาววา ปจจัยในการสงเสริมนักเรียนใหสามารถเรียนภาษาท่ี

สองไดน้ัน  มีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนภาษาท้ังทางตรงและทางออม ปจจัยทางตรงไดแก ครูผูสอน เปนปจจัย

สําคัญท่ีจะชวยพัฒนาการเรียนของผูเรียน พรพิมล ระวันประเคน (2545: 20 อางใน สุรีรัตน เอ่ียมประไพ,  2555) และ

ชุติกาญจน  บุญญะธิติสุข (2546: 33 อางใน สุรีรัตน เอ่ียมประไพ, 2555) ไดกลาววา กระบวนการสอนของครูเปน

กิจกรรมท่ีผูสอนแสดงออกตอหนาผูเรียน และเปนกระบวนการท่ีครูจะเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนดวยวิธีตางๆ 

เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย ครูตองวางแผนการสอน เตรียมการสอน และมีการ

ดําเนินการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียน และวัดผล ประเมินผลผูเรียน  บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนของครูสงผล

ใหการเรียนมสีภาพท่ีนาเรียนน้ัน ครูผูสอนควรมปีฏสัิมพันธระหวางผูเรียน และผูเรียนควรมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน

ดวยกันเองดวย (ราชันย บุญธิมา, 2542: 70) สอดคลองกับแนวคิดของ มิลแมน (Millman 1981: 174 อางใน ธีรภรณ 

กิจจารักษ, 2553: 36) ไดกลาววา พฤติกรรมการสอนของครูนับเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในการจัดการเรียนการสอน 

ตามแนวคดิของ บลูม (Bloom, 1976 อางใน ใน ธีรภรณ กจิจารักษ, 2553: 41) กลาวถงึคุณภาพการสอนของครูวา ครู

ควรมีการลําดับเนื้อหาจากงายไปยาก และใชกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับผูเรียน จอหนสันและมอรโรว (Johnson and 

Morrow, 1981: 60 – 61 อางใน ธีราภรณ  พลายเล็ก, 2554) ไดกลาวถึง ปจจัยดานการสอน ไววา ครูควรมีพฤติกรรม

การสอนท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งประกอบดวยการติดตอสื่อสาร การวางแผนและเตรียมการสอน การอธิบาย สาธิตและ

การใชสื่อการสอน การต้ังคําถาม  การมอบหมายงาน  การจัดการหองเรียน  การจูงใจและการเสริมแรง การใหขอมูล

ปอนกลับท้ังทางบวกและทางลบ  การแกไขใหถูกตอง  และการประเมินผลของผูเรียน ดานผูเรียนเปนปจจัยหน่ึงท่ีมีผล

ตอการจัดการเรียนการสอนของครูธีรภรณ  กิจจารักษ (2553) ไดกลาววา ผูเรียนตองมีความรูพื้นฐานทาง

ภาษาอังกฤษ มลัีกษณะนิสัยท่ีพึ่งประสงคและสงเสริมใหมกีารพัฒนาความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษ มีการ

วางแผนการเรียนรู การกําหนดวธีิการเรียนรู  การควบคุมตนเอง ในการพัฒนาทักษะดานตางๆ และตองมีเจตคติท่ีดี

ตอการเรียนภาษาอังกฤษ สวนปจจัยทางออม คือปจจัยดานการสงเสริมและสนับสนุนครู ไดแก การสนับสนุน

ทางดานอารมณ การสนับสนุนดานวัตถุและบริการ และการสนับสนุนทางดานขอมูล (House, 1981: 24 – 25 และ 

Faber, 1983: 156 – 157)  คอื แรงจูงใจท่ีผลักดันใหตองการทํางานและความพยายามผานพนอุปสรรค เพื่อใหประสบ

ความสําเร็จ ซึ่งไดสอดคลองกับแนวคดิของแมคเคลแลนด (McClelland, 1987) ความผูกพันตอโรงเรียนของครู เปนสิ่ง

ท่ีสําคัญตอการทํางานมาก ความศรัทธา การทุมเทและความภักดีตอองคกรหรือโรงเรียนน้ันเปนอีกหน่ึงปจจัยท่ี

สําคัญ (Mowday, Strees & Porter, 1979) จิรากุล พิพัฒนตันติศักดิ์ (2548: 57 อางใน ณัชชารีย ทรัพยเย็น, 2556; 

หนา 6) กลาววา ทางโรงเรียนมีการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนเกิด

ความสนใจในการเรียนรูทางภาษา เห็นไดวาปจจัยทางตรงและทางออมตางสงผลตอการสอนของผูสอน ดังน้ัน

งานวจิัยในหัวขอการศึกษาปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสของครูผูสอนภาษาอังกฤษ สํานักงาน
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เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 น้ีจึงจะเปนประโยชนตอครูผูสอนภาษาอังกฤษ โดยผลการวิจัยท่ีไดจะ

สามารถนําไปพัฒนาผลติสื่อเพื่อจัดการเรียนการสอนดานการพูด ฟง อานและเขยีน 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสของครูผูสอนภาษาอังกฤษ สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

งานวิจัยน้ีมุงศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสของครูผูสอนภาษาอังกฤษ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ท้ังหมด 3 ดาน ไดแก ดานผูสอน ดานผูเรียนและดานการ

สงเสริมสนับสนุน  ประชากรในการวจิัยคร้ังน้ี ไดแกครูผูสอนภาษาอังกฤษ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 1  จํานวน 28 คน 
 

วธิกีารศึกษา 

ประชากรท่ีใชในการตอบแบบสอบถาม คือครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีจัดการเรียนการสอนโฟนิกส ระดับ

ประถมศึกษา (ป.1 – 6) จํานวน 28 คน เนื่องจากครูผูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มจีํานวน 28 คน 

เครื่องมือในการวจัิย 

งานวิจัยช้ินน้ีเปนกรณีศึกษา (Case Study) โดยศึกษาเฉพาะบริบทครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีจัดการเรียนการ

สอนโฟนิกส ระดับประถมศึกษา (ป.1 – 6) ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยเปนการวิจัย

เชิงสํารวจ (Survey Research) ใชวธีิการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใชแบบสอบถาม

ปลายปด (Close - Ended Form) ซึ่งเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสของ

ครูผูสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2558 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

จํานวน 30 ขอ มลัีกษณะเปน มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

การสรางเครื่องมือในการวจัิย 

1. ศึกษาทฤษฎ ี เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

2. สรางเคร่ืองมือเปนแบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ

ลเิคอรท คอื ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย และนอยท่ีสุด  จํานวน 30 ขอ  

3. สงแบบสอบถามใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจ 

4. นําแบบสอบถามเสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และหาดัชนี 

ความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม การตรวจสอบแบบสอบถาม มีผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและดานวัดผลท้ังหมด 

3 คน จากน้ันผูวจิัยนําผลการตรวจสอบคา IOC ของผูเช่ียวชาญมาวเิคราะห ไดดังน้ี คา IOC ของแบบสอบถามของวจิัย

ในคร้ังน้ี มคีา 0.85 ผูวจิัยเลอืกขอท่ีมคีาดัชนีความสอดคลองต้ังแต .50 ขึ้นไป   

5. นําแบบสอบถามมาแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

6. จัดพิมพแบบสอบถามปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส เพื่อนําไปใชกับประชากรใน

การวจิัยตอไป 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แจกแบบสอบถามปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสแกกลุมประชากร 

2. เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากกลุมประชากร 

3. นําแบบสอบถามปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสมาวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS) 
 

ผลการศึกษา 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถาม 28 คน สวนใหญเปนผูหญิง 19 คน คิดเปน

รอยละ 67.90 อายุผูตอบแบบสอบถาม 50 ป ขึ้นไป มี 9 คน คิดเปนรอยละ 32.10 วุฒิการศึกษาของผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญจบการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี 27 คน คดิเปนรอยละ 96.40 ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปน  ครูชํานาญการ คิดเปนรอยละ 28.60 และชํานาญการพิเศษ คิดเปนรอยละ 28.60 ประสบการณการ

ทํางานสวนใหญ  20 ปขึ้นไป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 39.30 ระดับช้ันท่ีสอนของผูตอบแบบสอบถามสอนอยูใน

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 มากท่ีสุด คดิเปนรอยละ 57.10 

 ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสของครูผูสอนภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน

ประถมศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มดัีงตอไปน้ี 
 

ตาราง 1 ดานผูสอน 

ปจจัย 
คาเฉลี่ย 

(     ) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

1. ผูสอนมคีวามสามารถในการสอนโฟนิกส 4.50 .50 

2. ผูสอนจัดการเรียนการสอนจากเสยีงท่ีงายไปหายาก 4.67 .47 

3. ผูสอนมกีารเนนยํ้า ซ้ําทวน เพื่อใหผูเรียนนําไปใชได 4.53 .50 

4. ผูสอนคํานึงถงึการเรียนรูท่ีแตกตางกันของตัวผูเรียน 4.57 .57 

5. ผูสอนมกีารประเมนิการออกเสยีงของผูเรียนเปนรายบุคคล 4.57 .50 

6. ผูสอนมกีารติดตามผูเรียนอยางสมํ่าเสมอ 4.17 .77 

7. ผูสอนใชกจิกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนสนุกกับการเรียน 4.53 .50 

8. ผูสอนมกีารใชสื่อท่ีดงึดูดความสนใจกับผูเรียน 4.32 .66 

9. ผูสอนกระตุนใหผูเรียนแสดงศักยภาพในการเรียนโฟนิกส 4.39 .68 

10. ผูสอนมกีารวางแผนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐาน  

    สาระการเรียนรูตัวช้ีวัดและสาระแกนกลางตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนด 

4.42 .69 

11. ผูสอนมกีารจัดบรรยากาศในช้ันเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 4.53 .50 

เฉลี่ย 4.47 .57 
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จากตาราง 1 ปจจัยดานผูสอน พบวา ปจจัยดานผูสอนมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส อยูใน

ระดับ มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.47 (S.D. = .57 ในสวนการพิจารณาปจจัยในแตละขอ พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การสอนของครูมากท่ีสุดคือ ผูสอนจัดการเรียนการสอนจากเสียงท่ีงายไปหายาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.67 (S.D. = .47) 

รองลงมา คือ และผูสอนคํานึงถึงการเรียนรูท่ีแตกตางกันของตัวผูเรียนและผูสอนมีการประเมินการออกเสียงของ

ผูเรียนเปนรายบุคคล โดยมีคาเฉลี่ย 4.57 (S.D. = .50, .57) ตามลําดับ และปจจัยท่ีอิทธิพลตอการสอนนอยท่ีสุดคือ 

ผูสอนมกีารติดตามผูเรียนอยางสมํ่าเสมอ โดยมคีาเฉลี่ย 4.17 (S.D. = .77)  
 

ตาราง 2 ดานผูเรยีน 

ปจจัย 
คาเฉลี่ย 

(     ) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

1. ผูเรียนมคีวามกระหายใฝรูในการเรียน 3.71 .65 

2. ผูเรียนมตีระหนักถงึการออกเสยีงใหถูกตองและนําไปใชในการเรียน 4.28 .65 

3. ผูเรียนสามารถบอกความแตกตางของเสยีงตัวอักษรในภาษาไทยและภาษาอังกฤษได 3.89 .73 

4. ผูเรียนชอบเรียนรูภาษาอังกฤษจากสื่อตางๆดวยตนเอง 3.67 .81 

5. ผูเรียนใหความรวมมอืในการจัดกจิกรรม 4.10 .78 

6. ผูเรียนรูจักตัวอักษรในภาษาอังกฤษกอนเรียน 4.14 .65 

7. ผูเรียนตองการเรียนรูอยูตลอดเวลา/คดิริเร่ิมสรางสรรค 4.17 .77 

8. ผูเรียนเรียนรูภาษาอังกฤษโดยเลยีนแบบเจาของภาษา 3.92 .71 

9. ผูเรียนมเีจตคติท่ีดตีอเรียนภาษาอังกฤษ 4.42 .57 

เฉลี่ย 4.03 .70 
 

 จากตาราง 2 ปจจัยดานผูเรียน พบวา ปจจัยดานผูเรียนมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับ

มาก โดยมคีาเฉลี่ย 4.03 (S.D. = .70) เมื่อพิจารณาปจจัยดานผูเรียนเปนรายขอ พบวา ปจจัยดานผูเรียนท่ีมีอิทธิพล

มากท่ีสุด คือ ผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอเรียนภาษาอังกฤษ โดยมีคาเฉลี่ย 4.42 (S.D. = .57) รองลงมา คือ ผูเรียนมี

ตระหนักถงึการออกเสยีงใหถูกตองและนําไปใชในการเรียน โดยมคีาเฉลี่ย 4.28 (S.D. = .65) และปจจัยดานผูเรียนท่ีมี

อิทธิพลนอยท่ีสุด คอื ผูเรียนมคีวามกระหายใฝรูในการเรียน โดยมคีาเฉลี่ย 3.71 (S.D. = .65) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



480 

 

- Proceedings - 

 

ตาราง 3 ดานการสงเสรมิและสนับสนุน 

ปจจัย 
คาเฉลี่ย 

(     ) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

1. ผูบริหารจัดใหครูท่ีชํานาญในการสอนโฟนิกสจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียน 3.71 .80 

2. ผูบริหารสนับสนุนการจัดโครงการท่ีชวยพัฒนาการเรียนการสอนโฟนิกส 4.00 .76 

3. ผูบริหารตระหนักถงึการเรียนโฟนิกสสําคญัตอพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียน 3.35 .62 

4. ผูบริหารมกีารจัดการดานงบประมาณ เพื่อใหผูสอนจัดทําสื่อ 3.71 .65 

5. โรงเรียนมสีภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 3.60 .73 

6. โรงเรียนใหการสนับสนุนดานเอกสารวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอนแกครู 3.96 .88 

7. โรงเรียนมสีื่อท่ีสามารถใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตัวเองได 3.92 .85 

8. เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มกีารจัดอบรมโฟนิกสใหกับครูผูสอน 4.07 .76 

9. เขตพื้นท่ีฯ สนับสนุนสื่อ อุปกรณ เพื่อสนับสนุนการสอน 3.25 .79 

10. เขตพื้นท่ีฯ จัดแขงขันทักษะ วชิาภาษาอังกฤษ เชน การพูดสุนทรพจน 

     (Speech Contest), Dictation เปนตน 

3.82 .81 

เฉลี่ย 3.73 .76 
 

จากตาราง 3 ปจจัยดานการสงเสริมและสนับสนุน พบวา ปจจัยดานการสงเสริมและสนับสนุนมีอิทธิพลตอ

การจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก โดยมคีาเฉลี่ย 3.73 (S.D. = .76) เมื่อพิจารณาปจจัยดานการสนับสนุนเปน

รายขอ พบวา ปจจัยดานการสนับสนุนท่ีมอิีทธิพลมากท่ีสุด คอื เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีการจัด

อบรมโฟนิกสใหกับครูผูสอน โดยมีคาเฉลี่ย 4.07 (S.D. = .76) รองลงมา คือ ผูบริหารสนับสนุนการจัดโครงการท่ีชวย

พัฒนาการเรียนการสอนโฟนิกส โดยมคีาเฉลี่ย 4.00 (S.D. = .76) และปจจัยดานการสนับสนุนท่ีมีอิทธิพลนอยท่ีสุด คือ

เขตพื้นท่ีฯ สนับสนุนสื่อ อุปกรณ เพื่อสนับสนุนการสอน โดยมคีาเฉลี่ย 3.25 (S.D. = .79) 
 

สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาคนควาคร้ังน้ี ผูวิจัยพบวา ปจจัยดานผูสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งประกอบดวย 1. ผูสอนจัดการ

เรียนการสอนจากเสยีงท่ีงายไปหายาก 2. ผูสอนคํานึงถงึการเรียนรูท่ีแตกตางกันของตัวผูเรียน และมีการประเมินการ

ออกเสียงของผูเรียนเปนรายบุคคล 3. ผูสอนมีการเนนยํ้า ซ้ําทวน เพื่อใหผูเรียนนําไปใชได ใชกิจกรรมท่ีสงเสริมให

ผูเรียนสนุกกับการเรียน และมกีารจัดบรรยากาศในช้ันเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับแนวคดิ

ของมิลแมน (Millman 1981: 174 อางใน ธีรภรณ  กิจจารักษ, 2553: 36) ท่ีไดกลาววา พฤติกรรมการสอนของครู

นับเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในการจัดการเรียนการสอน ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนท่ีดีครูตองคํานึงถึง การวางแผน

และเตรียมการสอน การอธิบาย สาธิตและการใชสื่อการสอน  การต้ังคําถามท่ีเหมาะกับผูเรียน การมอบหมายงาน  

การจัดการหองเรียน  การจูงใจและการเสริมแรง การใหขอมูลปอนกลับท้ังทางบวกและทางลบ การแกไขใหถูกตอง 

(Johnson and Morrow, 1981: 60 – 61 อางใน ธีราภรณ พลายเล็ก, 2554) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนท่ีดี ตาม

แนวคดิของบลูม (Bloom, 1976 อางใน ใน ธีรภรณ กจิจารักษ, 2553: 41) คอื ผูสอนตองมกีารจัดการสอนท่ีเหมาะกับ

ผูเรียน และควรมกีารลําดับเนื้อหาจากงายไปยาก จงึจะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนได 
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ปจจัยท่ีมคีาเฉลี่ยรองลงมา คอื ปจจัยดานผูเรียน ซึ่งประกอบดวย 1.ผูเรียนมเีจตคติท่ีดตีอเรียนภาษาอังกฤษ

2.ผูเรียนมตีระหนักถงึการออกเสยีงใหถูกตองและนําไปใชในการเรียน 3.ผูเรียนตองการเรียนรูอยูตลอดเวลา/คิดริเร่ิม

สรางสรรค ตามแนวคิดของ โคโบวิทส (Jakobovits, 1971 อางใน ณัชชารีย ทรัพยเย็น, 2556: 4) ไดกลาวถึง ปจจัยดาน

ผูเรียนวา เจตคติท่ีมีตอครูผูสอนมีผลตอความสนใจในภาษาท่ีเรียน และผูเรียนตองมีพฤติกรรมท่ีดีในการศึกษาหา

ความรูเพิ่มเติม ซึ่งสอดคลองกับ ธีรภรณ กจิจารักษ (2553) ท่ีกลาววา ผูเรียนตองมีความรูพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ 

มีลักษณะนิสัยท่ีพึ่งประสงคและสงเสริมใหมีการพัฒนาความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษ มีการวางแผนการ

เรียนรู  การกําหนดวธีิการเรียนรู การควบคุมตนเอง ในการพัฒนาทักษะดานตางๆ และตองมีเจตคติท่ีดีตอการเรียน

ภาษาอังกฤษ 

ในดานปจจัยดานการสงเสริมและสนับสนุน พบวา 1.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีการจัด

อบรมโฟนิกสใหกับครูผูสอน 2.ผูบริหารสนับสนุนการจัดโครงการท่ีชวยพัฒนาการเรียนการสอนโฟนิกส 3.โรงเรียนให

การสนับสนุนดานเอกสารวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอนแกครู สอดคลองกับขอแนะนําของสมบัติ  ธํารงธัญวงศ 

(2557: online) ท่ีไดกลาวไววา ผูบริหารสถาบันการศึกษาตองรับผิดชอบการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ  ท้ังเร่ืองการ

จัดใหมีผูสอนท่ีมีคุณภาพ การจัดหาทรัพยากรใหเพียงพอตอการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางย่ิง

ผูบริหารตองมภีาวะผูนําในการขับเคลื่อนสถาบันการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาอยางมคีุณภาพ 

ขอเสนอแนะ 

 1. ผูสอนควรติดตามผูเรียนท่ีมปีญหาในการออกเสยีงเปนรายบุคคล เพื่อไมใหเกดิปญหาในการเรียนตอไป 

 2. เขตพื้นท่ีฯ ควรสนับสนุนสื่อ อุปกรณ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหกับครู  

 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรมกีารศึกษาเกี่ยวกับปจจัยการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสในระดับมัธยมศึกษา 

2. ควรมกีารวจิัยเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือวธีิในการจัดการเรียนการสอนโฟนิกสเพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษา

ในการสื่อสารไดอยางมปีระสทิธิภาพ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางย่ิงจาก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัญญา เกาะววัิฒนากุล อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ผูชวยศาสตราจารย

ดร.จติติมา กาวรีะ ท่ีไดใหคําปรึกษา คําแนะนําและขอเสนอแนะตางๆ  ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรอง ปรับปรุงดวย

ความเอาใจใส เพื่อใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีมีความถูกตอง สมบูรณ  ดร.บรรจง ไชยรินคํา ดร.เพ็ญนภา 

คลายสงิหโต และนางเนาวรัตน  กองตัน ท่ีไดตรวจแบบสอบถามและหาคาความเท่ียวตรงของวจิัย 

ผูวจิัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี ตลอดจนคณะอาจารยคณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยพะเยาทุกทาน ท่ีไดใหความรูในเร่ืองการศึกษาคนควาดวยตนเองและเจาหนาท่ีผูประสานงานทุกทานท่ีได

ใหความสะดวกในการทํางานจนประสบผลสําเร็จ ขอขอบพระคุณคณะครู ครูผูสอนภาษาอังกฤษของสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทุกทาน ท่ีคอยใหการสนับสนุน ใหคําแนะนําในการทํางานจนประสบ

ผลสําเร็จ ขอขอบพระคุณ ครู ครูผูสอนภาษาอังกฤษของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  

ทุกทาน  ท่ีไดเสยีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณใหแกผูวิจัย ทายสุดน้ี คุณคาและประโยชนอัน

พึงมีจากการศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ี ผูวิจัยขอมอบแดบุพการีของผูวิจัยและบูรพคณาจารยทุกทานท่ีไดอบรม 

ส่ังสอนใหความรูกับผูวจิัยต้ังแตอดตีจนถงึปจจุบัน 
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ความสามารถและปญหาในการอานและเขยีนคําภาษาไทยของนักเรยีน โรงเรยีน

บานนาบัว ตําบลสระ อําเภอเชยีงมวน จังหวัดพะเยา  

Ability and Problems in Reading and Writing Thai words of Students in 

Bannabua School, Tambon Sra, Chiang Muan district, Phayao Province 

วัชรนิทร สุภากาวี4 1* และ จารุวรรณ เบญจาทกิุล2 

Watcharin Supakawee1* and Charuwan Benjthikul2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสามารถในการอานออกเสียงและเขียนคํา

ภาษาไทยและปญหาในการอานออกเสียงและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว ตําบลสระ อําเภอ

เชียงมวน จังหวัดพะเยา ซึ่งผูศึกษาใชประชากรท้ังหมดเปนกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 

ปการศึกษา 2558 โดยแยกออกเปน 2 กลุมยอย ไดแก กลุมตัวอยางในระดับชวงช้ันท่ี 1 ไดแก นักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 1-3 จํานวน 27 คน และกลุมตัวอยางในระดับชวงช้ันท่ี 2 ไดแก นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 

4-6 จํานวน 11 คน รวมเปนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีจํานวน 38 คน ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว ตําบล

สระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา สวนใหญเปนชาวเขาเผาเมี่ยน และเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบทดสอบ

ความสามารถในการการอานออกเสยีงและเขยีนคําภาษาไทย สถติิท่ีใชในการวจิัย คอื สถติิรอยละ 

ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการอานออกเสียงและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 1-3 ชวงช้ันท่ี 1 พบวา นักเรียนสามารถอานออกเสียงคําภาษาไทยท่ีใชทดสอบไดมากท่ีสุด จํานวน 

26 คํา คดิเปนรอยละ 52.00 และนักเรียนสามารถเขียนคําภาษาไทยท่ีใชทดสอบไดมากท่ีสุด จํานวน 26 คํา คิดเปน

รอยละ 52.00 สวนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 ชวงช้ันท่ี 2 พบวา นักเรียนสามารถอานออกเสียงคํา

ภาษาไทยท่ีใชทดสอบไดมากท่ีสุด จํานวน 32 คํา คิดเปนรอยละ 64.00 และนักเรียนสามารถเขียนคําภาษาไทยท่ีใช

ทดสอบไดมากท่ีสุด จํานวน 27 คํา คดิเปนรอยละ 54.00  

สําหรับปญหาการอานออกเสียงและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนท้ังระดับชวงช้ันท่ี 1-2 พบวา นักเรียนมี

ปญหาการอานออกเสียงเหมือนกันดังน้ี 1) การอานออกเสียงพยัญชนะ ไดแกเสียงพยัญชนะตน เสียง /ช/ อานเปน

เสียง /ซ/, ออกเสียงพยัญชนะควบกล้ํา ร เสียง /กร/ อานเปนเสียง /ก/ และเสียงพยัญชนะทาย ตัวสะกดแมกมเปน

ตัวสะกดแมกน 2) ปญหาการอานออกเสยีงสระ เสยีงสระสัน้ /- ั / เปนเสยีงสระยาว /-า/  3) ปญหาการอานออกเสียง

วรรณยุกต เสยีงโท / - / เปนเสยีงเอก /- / 4) ปญหาการอานออกเสียงเปนคําอื่น โดยนักเรียนชวงช้ันท่ี 1 มีปญหาอาน

ออกเสยีงพยัญชนะมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 67.71 และนักเรียนชวงช้ันท่ี 2 มีปญหาการอานออกเสียงพยัญชนะมาก

ท่ีสุด คดิเปนรอยละ 52.74  
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สําหรับปญหาการเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนท้ังระดับชวงช้ันท่ี 1-2 พบวานักเรียนมีปญหาการเขียน

เหมือนกันดังน้ี 1) ปญหาการเขียนพยัญชนะ ไดแก การเขียนพยัญชนะตน พยัญชนะ /ซ/ เขียนเปน /ส/, การเขียน

พยัญชนะควบกล้ํา พยัญชนะ /ปร/ เขยีนเปน /ปล/ และการเขียนพยัญชนะทาย พยัญชนะ /ด/ เขียนเปน /ต/ 2) ปญหา

การเขียนสระ เสียงสระสั้น เขียนเปนเสียงสระยาว  3) ปญหาการเขียนวรรณยุกต เสียงเอก /- / เขียนเปนเสียงโท /- / 

4) ปญหาการเขียนเปนคําอื่น โดยนักเรียนชวงช้ันท่ี 1 มีปญหาการเขียนสระมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 29.59 และ

นักเรียนชวงช้ันท่ี 2 มปีญหาการเขยีนพยัญชนะทายและตัวการันตมากท่ีสุด คดิเปนรอยละ 33.72 
 

คําสําคัญ: การอานออกเสยีง  การเขยีน  โรงเรียนบานนาบัว 
 

Abstract  

The objective of the study was to examine ability and problems in reading and writing Thai words of 

students at Bannabua School, Tambon Sra, Chiang Muan district, Phayao Province. By using the test as a tool 

for research. The populations in the study are students in grade 1-6 since 2015 Divided into two subgroups, 

level 1 including students and grade 1-3 27 people and sample in level 2 include students in grade 4-6 11 

people, including a sample used in this study 38 people. The statistics used in this study. The percentage the 

results showed that. 

Research has found that the ability to read out and write the word of the Thai students in grades 1-3. 

The 1 found that students can read out a Thai language is used to test the best of 26 Words 52.00 percent and 

students to be able to write the word in English to test the best of 26 Words 52.00 percent. The students in 

grades 4 - 6 The 2 found that students can read out a Thai language is used to test the most number of 32 

Words  64.00 percent and students to be able to write the word in English to test the most number of 27 Words 

54.00 percent. 

For the problem of the read out and write the word of the Thai students in grades 1-6 found that the 

students have a read out as follows: 1) read out a consonant sound are the consonant sound, consonant sound 

merger a and the consonant sound at the end of the 2). The problem of read out swimming pools, 3) the issue 

to read out the tone mark 4). The problem of read out is another word by students of the 1-3. There is a 

problem reading it consonant sound the most as 67.71 percent and students the 2 is the problem of read out a 

consonant sound the most 52.74 percent 

For the problem to write the word of the Thai students the 1-2 found that the students have a 

problem writing as follows: 1. The problem to write letters to write the consonant, write the character ligature a 

and writing at the end of the alphabet and the Gary in 2. The problem of writing swimming pools, 3) the issue 

to read out the tone mark 4). The problem to write another word. By students of the 1-3. There is a problem 

writing swimming pools 29.59 percent and students. The 2 there is a problem with the writing at the end of the 

alphabet and the Gary in most 33.72 percent.  
 

Keywords: Reading, Writing, Bannabua School 
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บทนํา 

ทักษะการอานและทักษะการเขียนเปนเร่ืองสําคัญ โดยเฉพาะการอาน เพราะเปนเคร่ืองมือพื้นฐานท่ี

นักเรียนใชสําหรับเรียนรูเร่ืองราวตาง ๆ รอบตัว ถาผูเรียนมีทักษะในการอานอยางดีแลวก็ยอมจะสงผลใหการเรียน

วิชาอื่น ๆ ดีดวยและทักษะการเขียนก็เปนการสื่อสารอยางหน่ึงของมนุษยเปนการใชกระบวนการเขียน เชน เขียน

เรียงความ ยอความและเขยีนเร่ืองราวในรูปแบบตาง ๆ  เขยีนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา

อยางมีประสิทธิภาพ เพราะการเขียนเปนการสื่อสารดวยตัวอักษรแทนการพูดถายทอดความรู ความคิด อารมณ 

ความรูสึก และความตองการของผูเขียน ดังท่ี กรมวิชาการ (2539, อางอิงใน กฤษณา พงษวาป, 2550, หนา 1) ได

กลาวไววา ผูท่ีเขียนถูกตองชัดเจนก็จะเปนผูท่ีมีความสามารถในการอาน ซึ่งทักษะการอานและการเขียนตางก็มี

ความสัมพันธกันอยางสูงกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เพราะการอานเปนเคร่ืองมือพื้นฐานท่ีนักเรียนใช

เขยีนเร่ืองราวตาง ๆ ซึ่งผลของการเขียนน้ันยอมขึ้นอยูกับความสามารถของการอาน จึงควรสงเสริมท้ังการอานและ

การเขียนไปพรอม ๆ กันไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ได

กําหนดคุณภาพของผูเรียน ระดับประถมศึกษาในดานการอานและการเขียนไววา ผูเรียนตองมีความรู คือ นักเรียน

อานไดคลองและอานไดเร็วเขาใจความหมายและหนาท่ีของคํา กลุมคํา ประโยค และเขาใจขอความท่ีอาน สามารถนํา

ความรูท่ีไดจากการอานมาคิด คาดคะเนเร่ืองราวหรือเหตุการณ และกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ รูจักเลือกอาน

หนังสือท่ีเปนประโยชนท้ังความรูและความบันเทิง ตลอดจนพูดและเขียนแสดงความรู ความคิด ความรูสึก ความ

ตองการ และจนิตนาการ รูจักจดบันทึกความรูประสบการณและหารายละเอียดของเร่ือง รูจักต้ังคําถาม ตอบคําถาม 

สนทนา แสดงความคดิเห็นเลาเร่ืองถายทอด ความรู ความคดิ ความรูสกึ และประสบการณจากเร่ืองท่ีอานและเร่ืองท่ี

ฟง  

ดังน้ันการเรียนการสอนภาษาไทย จึงตองมุงใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการฟง การพูด การอาน และการ

เขียนตามสมควรแกวัย แตปญหาสําคัญของการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยดานการอานและการเขียนยังมีอยูคือ 

เร่ืองการสรุปใจความไมเปน อานจับใจความไมได หรือการเขียนสะกดคําไมถูกตอง การใชภาษาท่ีไมเหมาะสมกับ

กาลเทศะและบุคคล ลวนแตเปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงการขาดทักษะในการอานและการเขียนท้ังสิ้น ดังท่ีดวงใจ สิงโต

ทอง (2523, หนา 1) ไดใหความเห็นไววา ความบกพรองของการใชภาษาเหลาน้ีเกิดขึ้นเพราะความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยตีาง ๆ ทําใหการติดตอสื่อสารไดรับความสะดวกรวดเร็วขึ้น สงผลใหภาษาเขียนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึง

มักพบวามีการใชภาษาผิดพลาดและบกพรองอยูเสมอ เราจึงควรใหความสนใจท่ีจะพัฒนาการอานและการเขียนให

มากขึ้น 

โรงเรียนบานนาบัว ตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา เปนโรงเรียนขนาดเล็กต้ังอยูในพื้นท่ี

ทุรกันดาร นักเรียนสวนใหญเปนชาวเขาเผาเมี่ยน มกีารสื่อสารภาษาถิ่น (ภาษาเมี่ยน) ในชีวติประจําวัน จึงสงผลทําให

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยคอนขางตํ่ากวาเกณฑระดับประเทศ และระดับสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ทุกป  

ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญของทักษะการอานและเขียนคําภาษาไทยอันเปนพื้นฐานในการสรางและ

พัฒนาความรูทางวชิาการใหแกนักเรียน จงึสนใจท่ีจะศึกษาความสามารถและปญหาในการอานและเขยีนคําภาษาไทย 

ของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว ตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา เพื่อจะไดหาแนวทางแกไขปญหาการอาน

และเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว ตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา1รวมท้ังเพื่อให

โรงเรียนบานนาบัว จังหวัดพะเยา มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาภาษาไทยท่ีดขีึ้น 
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วัตถุประสงคการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาความสามารถในการอานออกเสยีงและเขยีนคําภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว  

จังหวัดพะเยา  

2) เพื่อศึกษาปญหาในการอานออกเสียงและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว จังหวัด

พะเยา 

ประโยชนที่จะไดรับจากการวจัิย 

 1) เปนขอมูลสําหรับครูผูสอน ผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชในการแกไขปญหาการอานออกเสียงและ

เขยีนคําในภาษาไทยไดตรงประเด็น 

 2) เปนแนวทางประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงการเรียนการสอนทักษะการอานและการเขียนคํา

ภาษาไทย สําหรับครูผูสอน ผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของ 

 3) เปนขอมูลประกอบการสรางสื่อนวัตกรรม เพื่อแกไขปญหาการอานออกเสียงและเขียนคําในภาษาไทย

ไดตรงประเด็น 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

               ตัวแปรตน                         ตัวแปรตาม 

 
 

 

 

 
 

 
 

วธิกีารศึกษา 

การวิจัยเร่ืองความสามารถและปญหาในการอานและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว  

ตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา เปนการวจิัยเชิงปริมาณ ซึ่งผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาดังน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวจิัย ไดแก นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนบานนา

บัว  ตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา ซึ่งผูวจิัยใชประชากรท้ังหมดเปนกลุมตัวอยาง โดยแยกออกเปน 2 กลุม

ยอย ไดแก กลุมตัวอยางระดับชวงช้ันท่ี 1 ไดแก นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3 จํานวน 27 คน และกลุม

ตัวอยางระดับชวงช้ันท่ี 2 ไดแก นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 จํานวน 11 คน รวมเปนกลุมตัวอยางท่ีใชใน

การวจิัยคร้ังน้ี จํานวน 38 คน  

เครื่องมือที่ใชในการศกึษา 

ผูวจิัยใชเคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังน้ี ไดแก แบบทดสอบความสามารถในการอานออกเสียง

และเขียนคําภาษาไทย โดยนําขอมูลมาจากในบัญชีคําพื้นฐานท่ีใชในการเรียนการสอนภาษาไทยของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการศึกษาคําพื้นฐานท่ีใชในการเรียนการสอนภาษาไทยของแตละ

ระดับช้ัน  

สถานภาพของนักเรียน 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับช้ันเรียน 

4. เกรดเฉลี่ย 

 
 

 

1. ผลสัมฤทธ์ิของความสามารถในการอาน 

ออกเสยีงและเขยีนคําภาษาไทยของนักเรียน

โรงเรียนบานนาบัว  

2. ปญหาในการอานออกเสยีงและเขยีนคํา

ภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว 
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ผูวจิัยใชวธีิการสุมแบบงาย โดยนําคําศัพทพื้นฐานของแตละระดับช้ันมาจับฉลาก จนไดคําศัพทพื้นฐานครบ

จํานวน 50 คํา ของแตละชวงช้ัน จากน้ันผูวิจัยจึงนํามาสรางเปนแบบทดสอบความสามารถในการอานออกเสียงและ

เขยีนคําภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว ตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา แบงออกเปน 2 ตอนดังน้ี 

 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูทดสอบ ไดแก ขอมูลดานสถานภาพ ประกอบดวย เพศ  อายุ ชวงช้ัน เกรด

เฉลี่ย 

 ตอนท่ี 2  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิความสามารถในการอานออกเสยีงและเขยีนคําภาษาไทย  

แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิความสามารถในการอานออกเสยีงและเขยีนคําภาษาไทย  ผูวจิัยไดแยกดังน้ี 

 1. แบบทดสอบความสามารถในการอานออกเสียงคําภาษาไทยของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3  

ชวงช้ันท่ี 1 จํานวน 50 คํา  

 2. แบบทดสอบความสามารถในการอานออกเสยีงคําภาษาไทยของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6      

ชวงช้ันท่ี 2 จํานวน 50 คํา  

 3. แบบทดสอบความสามารถในการเขยีนคําภาษาไทยของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3 ชวงช้ันท่ี 

1 จํานวน 50 คํา  

 4. แบบทดสอบความสามารถในการเขยีนคําภาษาไทยของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 ชวงช้ันท่ี 

2 จํานวน 50 คํา  

การเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวจัิย 

เมื่อทําการทดสอบความสามารถในการอานออกเสียงและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบานนา

บัว เสร็จเรียบรอยผูวจิัยไดดําเนินการดังน้ี 

 1. นําขอทดสอบของนักเรียนมาตรวจใหคะแนน ถูก ผิด คือ ขอท่ีตอบถูกจะได  1  คะแนน  สวนขอท่ีตอบ

ผดิจะได 0 คะแนน ตามแบบทดสอบแตละชุด  

 2. รวบรวมคะแนนท่ีไดของนักเรียนแตละคน แลวนําไปกรอกลงในตาราง โดยแยกตารางความสามารถใน

การอานออกเสยีงคําภาษาไทย 1 ตาราง และตารางความสามารถในการเขยีนคําภาษาไทย 1 ตาราง  

 3. นําขอมูลมาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือ ศึกษาความสามารถในการอานออกเสียงและ

เขียนคําภาษาไทย รวมท้ังศึกษาปญหาในการอานออกเสยีงและเขยีนคําภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว  

การวเิคราะหขอมูล 

นําขอมูลท่ีไดจากการทดสอบความสามารถในการอานออกเสยีงและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียน

บานนาบัว แตละชวงช้ันมาหาคาความถี่และคารอยละ รวมท้ังสรุปปญหาการอานออกเสยีงและเขยีนคําภาษาไทย 
 

ผลการศึกษา 

จากการวจิัย เร่ือง ความสามารถและปญหาในการอานและเขยีนคําภาษาไทยของนักเรียน โรงเรียนบานนา

บัวตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา สรุปผลไดดังน้ี 
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1. ขอมูลสถานภาพของผูทดสอบ 

เพศ  พบวา เพศชายและเพศหญิงมีจํานวนเทากัน คือ เพศชาย มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 50 

และเพศหญงิ มจีํานวน 19 คน คดิเปนรอยละ 50.00 โดยสรุปนักเรียนมคีวามสามารถและปญหาในการอานออกเสยีง

และเขยีนคําภาษาไทยตามเพศ ดังน้ี 
 

เพศ รายการ รอยละ 

หญงิ นักเรียนมคีวามสามารถในการอานออกเสยีงคําภาษาไทยมากท่ีสุด 55.00 

หญงิ นักเรียนมคีวามสามารถในการเขยีนคําภาษาไทยไดถูกตองมากท่ีสุด 60.00 

ชาย นักเรียนมปีญหาอานออกเสยีงพยัญชนะตนและพยัญชนะควบกล้ํามากท่ีสุด 58.48 

ชาย นักเรียนมปีญหาการเขยีนพยัญชนะทายและตัวการันตมากท่ีสุด 15.76 
 

อายุ พบวา อายุระหวาง 7-8 ป มจีํานวนมากท่ีสุด 18 คน คดิเปนรอยละ 47.37 รองลงมาอายุระหวาง  

9-10 ป มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 31.58 และอายุระหวาง 11-12 ป มีจํานวนนอยท่ีสุด 8 คน คิดเปนรอยละ 

21.05  โดยสรุปนักเรียนมคีวามสามารถและปญหาในการอานออกเสยีงและเขยีนคําภาษาไทยตามอายุ ดังน้ี 
 

อายุ รายการ รอยละ 

11-12 ป นักเรียนมคีวามสามารถในการอานออกเสยีงคําภาษาไทยมากท่ีสุด 46.00 

9-10 ป นักเรียนมคีวามสามารถในการเขยีนคําภาษาไทยไดถูกตองมากท่ีสุด 44.00 

7-8 ป นักเรียนมปีญหาอานออกเสยีงพยัญชนะตนและพยัญชนะควบกล้ํามากท่ีสุด 36.84 

7-8 ป นักเรียนมปีญหาการเขยีนพยัญชนะทายมากท่ีสุด 15.21 
 

ชวงช้ัน พบวา นักเรียนระดับชวงช้ัน 1 คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3 มีจํานวนมากท่ีสุด 27 คน  

คดิเปนรอยละ 71.05 และนักเรียนระดับชวงช้ัน 2 คอื นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 มีจํานวนนอยท่ีสุด 11 คน คิด

เปนรอยละ 28.95 โดยนักเรียนมคีวามสามารถและปญหาในการอานออกเสยีงและเขยีนคําภาษาไทย ดังน้ี 
 

ชวงช้ัน รายการ รอยละ 

1-2 นักเรียนมคีวามสามารถในการอานออกเสยีงคําภาษาไทยมากท่ีสุด 50.00 

1-2 นักเรียนมคีวามสามารถในการเขยีนคําภาษาไทยไดถูกตองมากท่ีสุด 50.00 

1 นักเรียนมปีญหาอานออกเสยีงพยัญชนะตนและพยัญชนะควบกล้ํามากท่ีสุด 74.27 

2 นักเรียนมีปญหาอานออกเสยีงเปนคําอื่นมากท่ีสุด 25.73 
 

เกรดเฉลี่ย พบวา นักเรียนมีเกรดเฉลี่ย 2.51-3.00 มีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 

36.84..รองลงมาเกรดเฉลี่ย 2.00-2.50 มจีํานวน 12 คน คดิเปนรอยละ 31.58 เกรดเฉลี่ย 3.01-3.50 มจีํานวน 7 คน  

คดิเปนรอยละ 18.42 และเกรดเฉลี่ยมากกวา 3.50 ขึ้นไป มจีํานวนนอยท่ีสุด 5 คน คดิเปนรอยละ 13.16 โดยนักเรียน

มคีวามสามารถและปญหาในการอานออกเสยีงและเขยีนคําภาษาไทยตามเกรดเฉลี่ย ดังน้ี 
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เกรดเฉลี่ย รายการ รอยละ 

3.01-3.50 นักเรียนมคีวามสามารถในการอานออกเสยีงคําภาษาไทยมากท่ีสุด 37.00 

มากกวา 3.50 ขึ้นไป นักเรียนมคีวามสามารถในการเขยีนคําภาษาไทยไดถูกตองมากท่ีสุด 34.00 

2.00-2.50 นักเรียนมปีญหาอานออกเสยีงพยัญชนะตนและพยัญชนะควบกล้ํามากท่ีสุด 43.27 

2.00-2.50 นักเรียนมปีญหาการเขยีนพยัญชนะทายและตัวการันตมากท่ีสุด 15.21 
 

สรุปผลสัมฤทธ์ิความสามารถในการอานออกเสียงและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว 

นักเรียนระดับชวงช้ัน 1 คอื นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3 จํานวน 27 คน และนักเรียนระดับชวงช้ัน 2 คือ นักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 จํานวน 11 คน มผีลสัมฤทธ์ิความสามารถในการอานออกเสยีงและเขยีนคําภาษาไทย ดังน้ี 
 

ชวงช้ัน รายการ จํานวนคํา รอยละ 

1 นักเรียนสามารถอานออกเสยีงคําภาษาไทยไดถูกตองทุกคน 26 52.00 

2 นักเรียนสามารถอานออกเสยีงคําภาษาไทยไดถูกตองทุกคน 32 64.00 

1 นักเรียนสามารถเขยีนคําภาษาไทยไดถูกตองทุกคน 26 52.00 

2 นักเรียนสามารถเขยีนคําภาษาไทยไดถูกตองทุกคน 27 54.00 
 

 สรุปปญหาในการอานออกเสียงคําและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 ชวง

ช้ันท่ี 1-2  พบวา นักเรียนระดับชวงช้ันท่ี 1-2 มีปญหาในการอานออกเสียงคําภาษาไทยเหมือนกัน คือ ปญหาในการ

อานออกเสยีงคําภาษาไทย ไดแก 1) ปญหาการอานออกเสียงพยัญชนะตนและพยัญชนะควบกล้ํา 2) ปญหาการอาน

ออกเสียงพยัญชนะทาย 3) ปญหาการอานออกเสียงสระ 4) ปญหาการอานออกเสียงวรรณยุกต และ5) ปญหาการ

อานออกเสียงเปนคําอื่น สําหรับปญหาการเขียนคําภาษาไทย ไดแก 1) ปญหาการเขียนพยัญชนะตนและพยัญชนะ

ควบกล้ํา 2) ปญหาการเขยีนพยัญชนะทายและตัวการันต 3) ปญหาการเขยีนสระ 4) ปญหาการเขียนวรรณยุกต และ

5) ปญหาการเขียนเปนคําอื่น  โดยสรุปปญหาในการอานออกเสียงคําและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 1-6 ดังน้ี 
 

ชวงช้ัน รายการ รอยละ 

1 นักเรียนมปีญหาการอานออกเสยีงพยัญชนะตนและพยัญชนะควบกล้ํา 74.27 

2 นักเรียนมปีญหาการอานออกเสยีงเปนคําอื่น 25.73 

1 นักเรียนมปีญหาการเขยีนสระ 29.59 

2 นักเรียนมปีญหาเขยีนพยัญชนะทายและตัวการันต 33.72 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษา เพื่อศึกษาความสามารถในการอานและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว 

จังหวัดพะเยา สามารถสรุปและอภิปรายผลไดวา ความสามารถในการอานและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนอยูใน

ระดับท่ีคอนขางตํ่า เปนผลมาจากนักเรียนขาดทักษะในการอานออกเสียงและการเขียนคําในภาษาไทย นักเรียนมีการ

สะกดคําในขณะท่ีอานออกเสียงคําและเขียนคําผิด มักเขียนคําเปนคําอื่นไมถูกตองตามอักขรวิธี ขาดพื้นฐานของคํา

ภาษาไทย สอดคลองกับแนวคิดของ ศรีวิไล พลมณี (2545, หนา 195-219) ท่ีกลาวถึงปญหาการเรียนการสอน
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ภาษาไทยวานักเรียนขาดพื้นฐานสําคัญทางการเรียนภาษาไทย คือ อักษรไทย ไดแกพยัญชนะ สระ วรรณยุกต จํา

คําศัพทไมได ไมรูความหมายของคํา ไมกลาพูด ออกเสยีงคําไมถูกทําใหความหมายของคําผดิไป ซึ่งเปนปญหาในการ

เขยีนสะกดคําท่ีมาจากการอานท่ีผดิ ทําใหเขยีนตัวสะกดผดิตามการออกเสยีง การเขยีนเรียงประโยคผดิ 

การศึกษาปญหาในการอานเสียงและเขียนคําภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว จังหวัดพะเยา 

พบวานักเรียนโรงเรียนบานนาบัว จังหวัดพะเยา มีปญหาเกี่ยวกับการอานออกเสียงพยัญชนะตนและพยัญชนะควบ

กล้ําและเขยีนพยัญชนะตนและพยัญชนะควบกล้ําและเขียนสระผิดเปนสวนมาก โดยมีสาเหตุมาจากนักเรียนโรงเรียน

บานนาบัวอยูในพื้นท่ีทุรกันดาร มีชาติพันธุชนเผาเมี่ยน ผูปกครองมีฐานะท่ียากจน ไมไดรับการศึกษาเลาเรียน ไมให

ความสนใจในการเรียนของบุตร รวมท้ังชุมชนมีสภาพแวดลอมท่ีไมดี จึงทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูดาน

การอาน เขยีนคําภาษาไทยคอนขางตํ่า ซึ่งสอดคลองกับอัจฉรา สุขารมณ และอรพนิท ชูชม (2530, หนา 11) ไดกลาว

วา องคประกอบท่ีสงผลตอการอาน เขยีนภาษาไทยของนักเรียน ไดแก ดานสภาพแวดลอมทางบานหรือสิ่งแวดลอมมี

ความสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียนเนื่องจากความสัมพันธในครอบครัวของนักเรียน ฐานะเศรษฐกิจ ท่ีอยูอาศัย

และความคาดหวังของบิดามารดา และสุนันทา ม่ันเศรษฐวิทย (2545, หนา 9) ยังไดกลาวถึงการเรียนรูภาษาไทยวา

ในปจจุบันนักเรียนมปีญหาดานครอบครัว เพราะนักเรียนมีสภาพแวดลอมท่ีไมเหมือนกัน และความสามารถการอาน 

เขยีนไมเหมอืนกัน บางคนอาจมปีญหาทางดานครอบครัว ขาดการดูแลเอาใจใสจากผูปกครองแตในขณะเดียวกันก็มี

นักเรียนอีกจํานวนหน่ึงท่ีผูปกครองเอาใจใสดี เมื่อมาอยูในหองเรียนเดียวกัน ระดับความสามารถในการอาน และ

ประสบการณทางภาษาจึงยอมแตกตางกัน ทําใหครูตองพยายามจัดกิจกรรมการสอนใหเหมาะสมกับลักษณะและ

ความสามารถของแตละคน 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1. การเรียนการสอนทุกคร้ังครูผูสอนจําเปนจะตอง วิเคราะหผูเรียนและเตรียมการสอนกอนทําการเรียน 

การสอนเปนอยางดี เพื่อจะไดทราบขอบกพรอง รวมท้ังปญหาท่ีเกิดขึ้นเพื่อหาศึกษาแนวทางแกไข ปรับปรุง

กระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนมากท่ีสุด 

 2. ครูผูสอนควรมกีารจัดทําแบบฝกทักษะเสริมการอานและเขียนภาษาไทย เพื่อใหนักเรียนมีทักษะการอาน

และเขยีนภาษาไทยมากย่ิงขึ้น 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรมกีารศึกษาผลกระทบหรือปจจัยท่ีสงผลตอการอานและเขยีนของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว  

2. ควรมกีารศึกษาแนวทางแกไขขอผดิพลาดในการอานและเขยีนของนักเรียนโรงเรียนบานนาบัว 
 

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ คณะศิลปศาสตรและมหาวิทยาลัยพะเยา ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ เบญจาทิกุล 

ท่ีปรึกษาการวิจัยท่ีไดใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชน รวมท้ังตรวจสอบ ปรับปรุงแกไขขอบกพรองดวยความเอาใจใส

อยางย่ิง และขอขอบคุณคณะครู นักเรียนโรงเรียนบานนาบัว จังหวัดพะเยา ท่ีใหความรวมมือในการวิจัยเปนอยางด ี

ประโยชนอันพึงไดรับจากงานวิจัยฉบับน้ี ขอมอบใหแดบิดา มารดา ท่ีสนับสนุนและใหกําลังใจผูวิจัยเสมอมา รวมท้ัง

อาจารยท่ีประสทิธ์ิประสาทความรูทุกทาน 
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พธิเีล้ียงผีของชาวไทล้ือ ตําบลหยวน อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา 

The Ritual of Spirit Worship of Tai Lue in Yuan, Chiangkham District, Phayao 

Province 

ประภาวดี ปนมี5 1* และ เปรมวทิย ววิัฒนเศรษฐ2 

Prapawadee Panmee1* and Premvit Vivattanaseth2 

บทคัดยอ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาจุดประสงค ขัน้ตอน และคติความเช่ือของการประกอบพิธีเลี้ยงผี

ของชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ผูศึกษาไดเก็บขอมูลจากการสังเกต สัมภาษณ และสอบถาม

จากชาวไทลื้อท่ีอาศัยอยูในตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ตามคุณสมบัติท่ีไดกําหนดไว จากน้ันบันทึก

ขอมูลขัน้ตอนตาง ๆ ในการประกอบพิธีเลี้ยงผี ต้ังแตเตรียมการจนเสร็จสิ้นพิธีแลววิเคราะหคติความเช่ือท่ีปรากฏใน

พธีิเลี้ยงผ ีของชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

ผลการศึกษาพบวา พิธีเลี้ยงผีของชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงคเพื่อ

เปนการระลกึถงึคุณงามความดขีองบรรพบุรุษอันเปนการแสดงถงึความกตัญูและเพื่อความเปนสริิมงคลแกชีวิต อัน

จะทําใหชาวไทลื้อในชุมชนมีความเจริญรุงเรือง นอกจากน้ียังเปนวันรวมญาติเพื่อพบปะสังสรรคระหวางญาติพี่นอง

อีกดวย 

การเลี้ยงผขีองชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา แบงออกเปน 2 พธีิ คอืพธีิเลี้ยงผีหยวน

กับพิธีเลี้ยงผีเจาฟาแสนเมืองมา และเจาหลวงเมืองมาง ซึ่งขั้นตอนการประกอบพิธีท้ัง 2 พิธีดังกลาวมีขั้นตอนท่ี

กระทําคลายคลงึกันคอืชวงแรกในการประกอบพธีิ เปนชวงท่ีประกอบพิธีตามธรรมเนียมท่ีปฏิบัติสืบทอดตอ ๆ กันมา

โดยใหมผีูทําหนาท่ีตามท่ีกําหนด ตลอดจนปฏบัิติตามขอปฏบัิติตาง ๆ และชวงสุดทาย เปนชวงพบปะสังสรรคกับญาติ 

ตลอดจนมกีารจัดเก็บและทําความสะอาดสถานท่ี สวนท่ีมคีวามแตกตางกันระหวางการประกอบพธีิกรรมท้ัง 2 พธีิคอื 

พิธีเลี้ยงผีเจาหลวงเมืองมาง กอนเร่ิมประกอบพิธีเลี้ยงผีจะมีการขออนุญาตจากพญาผีและมีการทําพิธีปกตะแหลว 

แตพธีิเลี้ยงผหียวน และพธีิเลี้ยงผเีจาฟาแสนเมอืงมาจะไมตองปฏบัิติในเร่ืองดังกลาว 

ดานคติความเช่ือพธีิเลี้ยงผขีองชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา พบวาชาวไทลื้อมีความ

เช่ือในเร่ืองดวงวญิญาณของบรรพบุรุษ ซึ่งการประกอบพิธีเลี้ยงผีเปนการแสดงความเคารพบรรพบุรุษท่ีไดลวงลับไป

แลวและขอใหปกปองรักษาบานเมืองใหชาวเมืองเกิดมีความรมเย็นเปนสุข รวมท้ังมีความเช่ือวาศาลผีท่ีพวกตนสราง
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Abstract  

This paper is a study of the ritual of spirit worship of Tai Lue people. The purpose is to study the 

beliefs, and ceremonies of spirit worshipof Tai Lue people in Yuan sub-district, Chiang Kham, Phayao province. 

The study collected data from observation and interviews with Tai Lue people who live in Yuan sub-district, 

Chiang Kham, Phayao province. Ceremonies were recorded from preparation to the completion. Followingthe 

recording, the study analyzed the beliefs and ceremonies of spirit worship of the Tai Lue people. 

 The study found that the spirit worship ceremonies of the Tai Lue in Yuan sub-district, Chiang Kham, 

Phayao province aim to commemorate the virtues of their ancestors and to express gratitude for the prosperity 

of life in their thriving community. In addition to commemorating ancestors, it is also a day to meet and celebrate 

with living relations and family. 

 The ritual of spirit worship of the Tai-lue is divided into two ceremonies, to pay homage to two 

different spirits. The first spirit who is honored is the Yuan Ghost. The second spirit that is honored is the Jaw 

Fah Saen Muang Mah Ghost. These two spirits are honored with the same ceremony, with one exception. 

Before the Yuan Ghost ceremony can be conducted, the people must first ask permission to perform the 

ceremony from a higher spirit, the Phaya Ghost. During this ceremony there is also a ritual of planting a sprig of 

lemongrass in the ground. These ceremonies have been passed down from generation to generation and are 

celebrated as a time for family, and as a time for the Thai Luecommunity to gather together.  

 Belief in the ceremonies of Tai Lue people in Yuan sub-district demonstrates the spiritualism of these 

people. These ceremonies pay homage to deceased members of the community, and ask for their protection. At 

the end of the ceremony, the people will build a spirit house for the spirits to stay. In times of need, people can 

return to the spirit house and ask the spirits who reside there for their continued protection and guidance.  
 

Keywords: ritual, spirit worship, Tai Lue, Yuan sub-district, Chiang Kham, Phayao Province  
 

บทนํา 

ชนชาติไทลื้อเปนชนเผาท่ีมีภาษาพูดและภาษาเขียนเปนของตนเองมาอยางยาวนาน ชาวไทลื้อต้ังถิ่นฐานอยู

ในดินแดนสิบสองปนนา ทางตอนใตของมณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไสว เช้ือสะอาด, 2538, 

หนา 2) โดยต้ังบานเรือนอยูในบริเวณท่ีราบเชิงเขาใกลฝงแมนํ้า ลักษณะการต้ังบานเรือนเปนแนวยาวเลียบริมฝงแมนํ้า

หรือเปนแนวยาวตามลักษณะพื้นท่ีสันเขา ชาวไทลื้อสวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ปลูกขาว) เปนหลักและ

ยังมอีาชีพรองคอื  การทําหัตถกรรมพื้นบาน เชน ทอผาและจักสานเปนเคร่ืองมือใชสอยตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ชาว

ไทลื้อยึดม่ันและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดกันมาต้ังแตบรรพบุรุษ ดังจะเห็นไดจากประเพณีและ

พธีิกรรมตาง ๆ ของชาวไทลื้อ มท้ัีงการดูฤกษยาม การตาน (ทําบุญเลี้ยงพระ) และการเลี้ยงผี ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญท่ี

ทําใหชาวไทลื้อในดินแดนสิบสองปนนาสามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไวไดอยางย่ังยืน (จารุวรรณ  

พรมวัง, 2536, หนา 44) 

ชาวไทลื้อในสิบสองปนนาไดอพยพเขามาต้ังถิ่นฐานในหัวเมืองตาง ๆ ทางภาคเหนือของประเทศไทยดวย

เหตุผลทางการเมืองระหวางรัฐหลายประการท่ีแตกตางกันไปในแตละโอกาสของการอพยพ จากหลักฐานทาง
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ประวัตศิาสตรไดกลาวถึงการอพยพคร้ังสําคัญของชาวไทลื้อในชวงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนวา หลังจากพระยากาวิ

ละขับไลพมาออกจากเมืองเชียงแสน ซึ่ งเปนท่ี ม่ันสุดทายในลานนาไทยไดสําเ ร็จในป พุทธศักราช 2396 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชโองการใหเจาอนันตวฤทธิเดช ผูครองนครนานยก

กองทัพไปตีเมืองเชียงรุง แควนสิบสองปนนา  เมื่อตีไดก็ไดกวาดตอนชาวไทลื้อจากเมืองลา เมืองพง และเมืองอื่น ๆ 

(จารุวรรณ พรมวัง, 2536, หนา 32) ในดนิแดนสบิสองปนนาลงมาทางภาคเหนอืของไทย คอื เชียงใหม ลําพูน ลําปาง 

แพร นาน เชียงราย และพะเยา โดยในจังหวัดพะเยา  มีชาวไทลื้อมาต้ังถิ่นฐานอยูจํานวนมากในเขตอําเภอเชียงคํา 

ไดแก บานหยวน บานธาตุ บานแดนเมือง บานมาง บานเชียงบาน บานแวนพัฒนา บานทุงมอก บานเชียงคาน บาน

หนองลื้อ บานนํ้าแวน บานลา ซึ่งชาวบานในบางหมูบานไดนําช่ือหมูบานเดิมท่ีอาศัยอยูในสิบสองปนนามาต้ังเปนช่ือ

หมูบานในถิ่นฐานท่ีอพยพมาอยูในจังหวัดพะเยา (ไสว เช้ือสะอาด, 2538, หนา 17) 

อยางไรก็ตาม ชาวไทลื้อท่ีอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ยังคงสบืทอดขนบธรรมเนียมประเพณดัีง้เดมิของชาว

ไทลื้อไวอยางเหนียวแนน  มีการจัดต้ังศูนยวัฒนธรรมไทลื้อ รวมถึงการแตงกายท่ียังคงมีการแตงกายดวยผาทอ  ไท

ลื้อในวันสําคัญทางศาสนา และยังมกีารจัดต้ังกลุมผาทอไทลื้อขึ้น นอกจากน้ีชาวไทลื้ออําเภอเชียงคํายังมีการจัดงาน 

สืบสานตํานานไทลื้อขึ้นทุก ๆ ป เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทลื้อ ความเช่ือและพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับการ

ไหวและการเลี้ยงผ ีท่ีเรียกวา “พธีิเขากรรม” มาอยางตอเนื่อง ซึ่งพธีิเขากรรมน้ี บุญชวย ศรีสวัสดิ์ ไดกลาวถงึลักษณะ

พิธีกรรมดั้งเดิม วามี 2 รูปแบบ คือ “พิธีเขากรรมเมือง” ไดแก การเลี้ยงผีเจาเมือง และ “พิธีเขากรรมบาน” ไดแก 

การเลี้ยงผีประจําหมูบาน ชาวไทลื้ออําเภอเชียงคํายังคงสืบทอดกระทํากันเปนประเพณีอยู โดยเฉพาะการเลี้ยงผีเจา

เมือง  ท่ีปรากฏใหเห็นในแตละหมูบาน ซึ่งแตละหมูบานของชาวไทลื้อจะมีหอผีหลวงประจําหมูบาน ตอมามีการ

เปลี่ยนคําเรียกเปนเทวดาแทนผี เปนการปรับตัวใหสอดคลองกับความคิดของพระพุทธศาสนา (บุญชวย ศรีสวัสดิ์, 

2498, หนา 20 อางอิง  ในนาฏอนงค ต้ังสวาง และคณะ, 2546, หนา 2) 

ชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา จัดวาเปนชุมชนใหญมีประชากรมากกวาคร่ึงของ

ประชากรท้ังหมดในอําเภอเชียงคํา มีวัฒนธรรมเปนของตนเองแตถึงกระน้ันก็สามารถปรับตัวเขากับคนเมืองไดอยาง

กลมกลืน ตลอดจนยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไวตามความเช่ือของกลุมชนไวไดโดยเฉพาะอยางย่ิง

ความเช่ือในอํานาจเหนือธรรมชาติ (การนับถือผี) ซึ่งเปนเคร่ืองยึดเหน่ียวและเปนแนวทางในการกําหนดพฤติกรรม

ทางสังคม ท้ังน้ีการนับถอืผน้ัีนจะแตกตางกันในแตละหมูบาน เชน 

บานหยวน นับถอืผหียวน และผแีมน (เจาฟาแสนเมอืงมา) 

บานธาตุสบแวน หมูท่ี 1 และบานธาตุสบแวน หมูท่ี 2 นับถอืผหียวน 

บานมาง นับถอืเทวดาหลวงเมอืงมาง 

อยางไรก็ตาม พิธีเลี้ยงผีของชาวไทลื้อน้ันไดแสดงใหเห็นถึงความสามัคคีของชุมชนอยางเดนชัด เพราะ

ในชวงเวลาท่ีทําการประกอบพิธีกรรมชาวบานทุกคนตางพากันหยุดงานเพื่อใหมีโอกาสไดพบปะสังสรรค และ

สนุกสนานร่ืนเริงรวมกันอันแสดงถงึพลังชุมชนในทองถิ่นและความยึดม่ันในขนบธรรมเนียมของชาติพันธุตน 

ดวยเหตุท่ีคติความเช่ือในพธีิเลี้ยงผ ีมคีวามผูกพันเกี่ยวของกับชีวติและความเปนอยูของชาวไทลื้อ แมสังคม

ท่ีตนเองนับถือ อีกท้ังยังคงรวมแรงรวมใจประกอบพิธีขึ้นเปนประจําทุกป ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาจุดประสงค 

ขัน้ตอน และคติความเช่ือของการประกอบพธีิเลี้ยงผขีองชาวไทลื้อ โดยหวังวาผลการศึกษาคร้ังน้ีจะทําใหลูกหลานของ

ชาวไทลื้อ อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา หรือผูท่ีสนใจทราบถงึท่ีมา ขัน้ตอน และคติความเช่ือในการประกอบพธีิเลี้ยงผี

ของชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา อันจะเปนแนวทางหน่ึงในการอนุรักษพธีิกรรมดัง้เดมิของชาว

ไทลื้อใหคงอยูสบืไป 
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วัตถุประสงคการศึกษา 

เพื่อศึกษาจุดประสงค ขั้นตอน และคติความเช่ือของการประกอบพิธีเลี้ยงผีของชาวไทลื้อ ตําบลหยวน 

อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

 

วธิกีารศึกษา 

ผูวจิัยไดดําเนินการตามขัน้ตอนดังตอไปน้ี 

 1. การศึกษาขอมูลเบ้ืองตน 

    1.1 การศึกษาขอมูลเบ้ืองตนจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดานประวัติศาสตร วิถีชีวิต และความ

เปนอยูของชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ตลอดจนแนวคดิดานความเช่ือ และการทําพธีิกรรม 

    1.2 สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะศึกษาจากผูนําชุมชน ปราชญชาวบานและผูมีความรูในพื้นท่ี

รวมถงึแนวคดิ ความเช่ือและการประกอบพธีิเลี้ยงผ ี

 2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  2.1 สํารวจขอมูลเบ้ืองตนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของเชน ท่ีวาการอําเภอเชียงคํา เทศบาลตําบลหยวน ศูนย

วัฒนธรรมไทลื้อ ชมรมไทลื้อ ฯลฯ 

  2.2 สังเกตแบบมีสวนรวมโดยผูวิจัยไดเขาไปในพื้นท่ีเพื่อสรางความสัมพันธและคุนเคยโดยการรวมทํา

กจิกรรมกับชาวบานและผูนําชุมชนในงานไทลื้อโลก ซึ่งมกีารสาธิตวถิชีีวติของชาวไทลื้อรวมท้ังพธีิเลี้ยงผขีองชาวไทลื้อ 

  2.3 สืบหาและคัดเลือก ผูนําชุมชน ผูประกอบพิธีกรรม และชาวไทลื้อท่ีมีสวนรวมในการจัดเตรียมการ

ประกอบพธีิเลี้ยงผตีามคุณสมบัติท่ีกําหนดไว ดังน้ี 

        2.3.1 ผูนําชุมชนมคีุณสมบัติ ดังน้ี 

                            1. เปนชาวไทลื้อโดยกําเนิดและเปนผูนําชุมชนปราชญชาวบานหรือผูอาวุโสท่ีชาวไทลื้อใหการ

ยอมรับนับถอื 

    2. มภูีมลํิาเนาอยูในตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

        2.3.2 ผูประกอบพธีิกรรมมคีุณสมบัติ ดังน้ี 

    1. เปนชาวไทลื้อโดยกําเนิด และมอีายุไมนอยกวา 50 ป  

   2. ไดรับการคัดเลอืกใหเปนผูประกอบพธีิ (หมอหลวง)  

    3. มภูีมลํิาเนาอยูในตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

        2.3.3 ชาวไทลื้อท่ีมสีวนรวมในการจัดเตรียมการประกอบพธีิเลี้ยงผมีคีุณสมบัติ ดังน้ี 

    1. เปนผูท่ีไดรับการคัดเลอืกใหทําหนาท่ีมสีวนรวมในการประกอบพธีิไมนอยกวา 3 คร้ัง 

      2. เปนชาวไทลื้อโดยกําเนิดและมภูีมลํิาเนาอยูในตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

                3. เก็บรวบรวมขอมูลจากวทิยากรผูใหความรูเกี่ยวกับพธีิเลี้ยงผี แลวจดบันทึกขอมูลจากการ 

สัมภาษณพรอมบันทึกเสยีงและถายภาพเพื่อเปนหลักฐานประกอบการศึกษาใหสมบูรณย่ิงขึ้น 

 

            3. การวเิคราะหขอมูล 

     3.1 นําขอมูลจากการสัมภาษณมาบันทึกเปนลายลักษณอักษร พรอมท้ังตรวจสอบความถูกตอง จากนั้น

วิเคราะหขั้นตอนตาง ๆ ในการประกอบพิธีเลี้ยงผีของชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ต้ังแต

เตรียมการจนเสร็จสิ้นพธีิ 
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   3.2 วิเคราะหองคประกอบของพิธีเลี้ยงผี ไดแก ผูประกอบพิธี เคร่ืองประกอบพิธี และขั้นตอนของ

พธีิกรรม อยางละเอียด ต้ังแตเตรียมการจนเสร็จสิ้นพธีิ 

                3.3 วเิคราะหคติความเช่ือท่ีปรากฏในพิธีเลี้ยงผีของชาวไทลื้อตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

จากผูใหขอมูลมาเรียบเรียงตามขัน้ตอน 

 4. เสนอผลการศึกษาคนควา 

    เสนอผลการศึกษาโดยการพรรณนาวเิคราะห 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาพิธีเลี้ยงผีของชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 

จุดประสงค ขั้นตอน และคติความเช่ือของการประกอบพิธีเลี้ยงผีของชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัด

พะเยา ผูศึกษาไดเก็บขอมูลโดยการสังเกต สัมภาษณ บันทึกภาพแลวนําขอมูลท่ีไดมาวเิคราะหดังน้ี 

 1. จุดประสงคของการประกอบพธีิเลี้ยงผชีาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา มดัีงน้ี 

    1.1 เพื่อเปนการระลึกถึงคุณงามความดีและแสดงความเคารพบรรพบุรุษ และดวงวิญญาณเจาเมืองท่ี

คอยปกปองคุมครอง  

     1.2 เปนการแสดงความกตัญู กตเวทีแกบรรพบุรุษท่ีมีพระคุณตอชาวไทลื้อเพื่อความเปนสิริมงคลแก

ชีวติ และในขณะเดยีวกันก็เปนการแสดงใหเห็นวา ความกตัญูกตเวทีเปนสิ่งท่ีลูกหลานหรือเยาวชนพึงปฏิบัติตอผูมี

พระคุณ 

     1.3 เปนการรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งเปนเอกลักษณของชาวไทลื้อ ท่ีสืบทอดมา

ต้ังแต   บรรพบุรุษใหคงอยูไปช่ัวลูกช่ัวหลานท่ีจะตองยึดถอืและปฏบัิติเปนประเพณทุีกป 

    1.4 เปนวันรวมญาติหรือวันพบปะสังสรรคระหวางญาติพี่นองท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีตาง ๆ 

 2. ขัน้ตอนการประกอบพธีิเลี้ยงผชีาวไทลื้อตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา  

      2.1 พิธีเลี้ยงผีหยวนและผีเจาฟาแสนเมืองมา(ผีแมน) พบในหมูบานหยวน บานธาตุสบแวน หมูท่ี 1 และ

บานธาตุสบแวน  หมูท่ี 2 จัดขึ้นท่ีศาลผหียวน บานหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ชาวบานหยวน จัดพิธีน้ีขึ้นปละ 

1 คร้ัง โดยถือเอาวันขึ้น 6 ค่ําเดือน 7 ตามปฏิทินของไทย โดยวันท่ีประกอบพิธีซึ่งจะตองไมตรงกับวันพระ พิธีเลี้ยงผี

หยวนและผเีจาฟาแสนเมืองมา (ผีแมน) เปนประเพณีท่ีสืบทอดมาจากสิบสองปนนา ซึ่งชาวไทลื้อบานหยวนและบาน

ธาตุสบแวนเช่ือวา ผีหยวน คือ เจาเมืองผูปกครองเมืองหยวนในอดีต สวนผีเจาฟาแสนเมืองมา(ผีแมน) คือ เจาเมือง

ผูปกครองเมืองแมนในอดีต ซึ่งชาวไทลื้อบานหยวนสวนหน่ึงอพยพมาจากเมืองแมน เมื่อคร้ังอพยพมาจากสิบสอง 

ปนนา ชาวไทลื้อ  บานหยวนและบานธาตุสบแวน จึงใหความเคารพนับถือผีสองตนน้ีและจัดพิธีเลี้ยงผีขึ้นเปนประจํา

ทุกป จนกลายเปนขนบธรรมเนียม ประเพณ ีโดยมขัีน้ตอนในการประกอบพธีิกรรม 2 ชวงเวลา ดังน้ี 
       ชวงแรกเปนชวงประกอบพธีิเร่ิมตนเวลา 06.00 น. ผูท่ีจะเขารวมพิธีกรรมตองแตงกายดวยชุดผาหมอหอมสี

ดําท้ังชุดหามผูท่ีแตงกายดวยเสื้อผาสอีื่นเขารวมพธีิโดยเด็ดขาด การประกอบพิธีจะอนุญาตเฉพาะผูชายเทาน้ัน ท่ีเขา

รวมในพธีิเลี้ยงผหียวนและผเีจาฟาแสนเมอืงมา (ผแีมน) การประกอบพธีิจะมผีูท่ีทําหนาท่ีประกอบพธีิ จํานวน 10 คน  

 เมื่อถงึเวลา 07.00 น. ชาวบานพรอมผูเขารวมพธีิกรรมก็จะมาพรอมกันท่ีศาลผีหยวนและผีเจาฟาแสนเมือง

มา   (ผแีมน) โดยหามทุกคนเขาใกลบริเวณศาลกอนไดรับอนุญาตจากหัวหนาฝายจัดเลี้ยง จากน้ันทุกคนท่ีมารวมพิธี

ก็จะเขาไปในศาลได ยกเวนผูหญิง ตองอยูบริเวณดานนอก และจะมีเจาหนาท่ีเก็บรวบรวมดอกไมสีขาวกับเทียนท่ี

ตัวแทนของครอบครัวชาวไทลื้อนํามารวมพธีิ   
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 การจัดเลี้ยงผีหยวนและผีเจาฟาแสนเมืองมา(ผีแมน)ไดจัดพิธีกันตามขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยจะจัด

เลี้ยงดวยการใชเนื้อหมู เคร่ืองใน เปนสวนประกอบในการทําอาหาร ทําลาบแดง ลาบขาว แกงออมและสุราขาว การ

ทําอาหารจัดเปน 2 สวน สวนแรก คือ จัดเตรียมอาหารเซนสังเวยผีหยวนและผีเจาฟาแสนเมืองมา (ผีแมน) โดยการ

ประกอบอาหาร  ท่ีจะนํามาจัดเลี้ยงจะตองมสีวนประกอบของหมู ดังน้ี ขาหลัง 1 ขา กระดูกซี่โครง 3 ซี่ เนื้อสันนอก 2 

สวน เนื้อสันในเพื่อทําลาบแดง เนื้อขาหลังจะนําไปทําลาบขาว ในสวนประกอบของลาบแดงและลาบขาวจะตองมี

ไสตัน ไสออน ตับ ไต หัวใจปอด ปลายเทา ปลายหาง ปลายลิ้น ปลายปาก ตา ใบหู สมอง ราวนม ใหครบ สวนท่ีสอง

จัดสําหรับผูท่ีเขารวมพธีิทุกคน  เมื่อประกอบอาหารเสร็จเรียบรอยแลวก็จะนําอาหารสวนท่ี 1 มาเร่ิมพิธีโดยจัดสํารับ

อาหารและสุราไวตรงหนารูปปนของ  ผีหยวนและผีเจาฟาแสนเมืองมา(ผีแมน) อาหารท่ีจัดเปนสํารับหรือขันโตก 

ประกอบดวย   

1. ขันขาว ประกอบดวย ขาว 1 กระต๊ิบ ลาบแดง 1 ถวย ลาบขาว 1 ถวย แกงออม 1 ถวย เนื้อสา 1 ถวย 

 2. ขันหมาก ประกอบดวย หมาก พลู ปูน สเีสยีด ใชต้ังคูกับขันขาวคูท่ี 1 - 2 เทาน้ัน 

 3. ขันเทียน ประกอบดวย ดอกไมขาว เทียน ในสวนของเทียนน้ัน จํานวนเทียนในแตละขันจะไมเทากัน โดย

ขันขาว  คูท่ี 1 จะใชเทียนจํานวน 12 คู ขันขาวคูท่ี 2 จะใชเทียนจํานวน 10 คู และขันขาวคูท่ี 3 จะใชเทียนจํานวน 8 คู 

จํานวนคูของเทียนจะลดลงตามลําดับ เนื่องจากขันขาวคูท่ี 1 ต้ังไวสําหรับเซนสรวงผหียวนและผเีจาฟาแสนเมอืงมา (ผี

แมน) สวนขันขาวคูท่ี 2 และ 3 สําหรับบริวารของผีหยวนและผีเจาฟาแสนเมืองมา เมื่อเร่ิมพิธีการจัดเลี้ยงหมอหลวง

จะเร่ิมกลาวอัญเชิญ    ผหียวน ผเีจาฟาแสนเมอืงมา (ผแีมน) และผบีริวารมารับเคร่ืองเซน โดยใชวิธีการเสี่ยงทายคือ

จับเมล็ดขาวใหไดจํานวนคูแสดงวาผีมารับเคร่ืองเซนแลว แตถาจับเมล็ดขาวแลวไดจํานวนคี่แสดงวาผียังไมมารับ

เคร่ืองเซนก็ตองดําเนินการเสี่ยงทายไปเร่ือย ๆ จนกวาจะไดเมล็ดขาวจํานวนคู  ชวงท่ีสอง หลังพิธีเลี้ยงผีเสร็จสิ้นแลว 

หัวหนาฝายจัดเลี้ยงก็จะประกาศใหไดรับทราบท่ัวกันวาขณะน้ีพิธีเลี้ยงผี ผีหยวนและเจาฟาแสนเมืองมา (ผีแมน) ได

เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว คนท่ีเขารวมพธีิกมลงกราบสักการะผหียวนและผเีจาฟาแสนเมอืงมาแลว หมอหลวงจะกลาวคํา

ขอขาวปลาอาหารท่ีเหลือใหผูเขารวมในพิธีไดรับประทานอาหารรวมกัน พบปะสังสรรคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ซึ่งกันและกันฉันพี่นอง จากน้ันผูเขารวมพธีิก็ตาง  แยกยายกันกลับ โดยกอนกลับหมอหลวงก็จะไปอธิษฐานตอผหียวน

และผีเจาฟาแสนเมืองมาเพื่อขอใหผีดูแลรักษาปกปองคุมครองลูกหลานชาวไทลื้อใหอยูเย็นเปนสุข สวนใครจะไป

พบปะสังสรรคบานใครตอก็กระทําไดตามอัธยาศัย  

 สรุปไดวา พิธีเลี้ยงผีหยวนและผีเจาฟาแสนเมืองมา (ผีแมน) มีการจัดเลี้ยง 2 ชวงเวลา คือ ชวงแรกชวงท่ี

ประกอบพิธีตามธรรมเนียมท่ีปฏิบัติสืบทอดตอ ๆ กันมา โดยใหมีผูทําหนาท่ีตามท่ีกําหนด สิ่งของตาง ๆ เปนไปตาม

ขอกําหนด ตลอดจนปฏบัิติตามขอหามตาง ๆ อีกดวย ชวงท่ีสองเปนชวงหลังพธีิเลี้ยงผเีสร็จสิ้น เปนชวงพบปะสังสรรค

ระหวางญาติ ตลอดจนมกีารจัดเก็บและทําความสะอาดสถานท่ีอีกดวย 

      2.1 พิธีเลียงผีเจาหลวงเมืองมาง พบในหมูบานมาง หมูท่ี 4 ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

จัดขึ้นท่ีศาลเทวดาเจาหลวงเมืองมาง ชาวบานมางจัดพิธีน้ีขึ้นปละ 1 คร้ัง โดยถือเอาวันขึ้น 6 ค่ําเดือน 7 ตามปฏิทิน

ของไทย โดยวันท่ีประกอบพิธีซึ่งจะตองไมตรงกับวันพระ พิธีเลี้ยงผีเจาหลวงเมืองมางเปนประเพณีท่ีสืบทอดมาจาก

สบิสองปนนา ซึ่งชาวไทลื้อบานมางเช่ือวาผีเจาหลวงเมืองมาง คือ เจาเมืองผูปกครองเมืองมางในอดีตเมื่อคร้ังอยูสิบ

สองปนนา จงึใหความเคารพนับถอืและจัดพธีิเลี้ยงผีขึ้นเปนประจําทุกป จนกลายเปนขนบธรรมเนียมประเพณี โดย มี

ขัน้ตอนในการประกอบพธีิกรรม 3 ชวงเวลา ดังน้ี 

ชวงแรกเปนชวงกอนวันจัดเลี้ยง เวลา 18.00 น. มีการทําพิธีปกตะแหลวเพื่อแสดงวาชาวไทลื้อบานมางได

เร่ิมพิธีเลี้ยงผีเจาหลวงเมืองมางแลว เมื่อทําพิธีปกตะแหลวเรียบรอยแลว จะหามมิใหชาวบาน ท่ีอยูตางหมูบานและ
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ไมไดนับถอืหรือรวมญาติพี่นองบรรพบุรุษเขามาในบริเวณบาน หากฝาฝนเจาของบานมสีทิธ์ิปรับหรือเรียกสินไหมจาก

ผูท่ีละเมดิจารีตประเพณท่ีีวางไว  

ชวงท่ีสอง วันรุงขึ้นมกีารจัดพิธีเลี้ยงผีเจาหลวงเมืองมาง โดยผูท่ีจะเขารวมพิธีกรรมซึ่งเปนผูชายเทาน้ันตอง

แตงกายดวยชุดผาหมอหอมสีดําท้ังชุด หามมิใหผูท่ีแตงกายดวยเสื้อผาสีอื่นเขารวมพิธีโดยเด็ดขาด ในพิธีเลี้ยงผีเจา

หลวงเมืองมางมีผูประกอบพิธีเลี้ยงผี จํานวน 15 คน เมื่อถึงเวลา 06.30 น. ผูท่ีทําหนาท่ีในการจัดเลี้ยง 14 คน จะมา

รวมตัวพรอมกันท่ีบานหมอหลวงหรือเขาจ้ํา หัวหนาบาวหมอและบาวหมออีก 8 คน แตงกายดวยชุดผาหมอหอมสีดํา

ถอืไมพลองยาวประมาณ 1 วา เปนอาวุธประจํากาย นําขบวนโดยหมอหลวง ซึ่งเปนหัวหนาฝายจัดเลี้ยง และหมอนอย 

ซึ่งท้ังสองคนจะแตงกายดวยชุดธรรมดาแลวสวมเสื้อคลุมสขีาวทับขางนอก สวมงอบ เดินเปนขบวนตามลําดับปดทาย

ดวยขบวนดวยคนหาบมาด ถั่งเหล็กและคนหิ้วต่ัง ซึ่งเปนท่ีน่ังของหมอหลวงและหมอนอย ไปยังบานพญาผี หรือ

ผูอํานวยการ  จัดเลี้ยงเพื่อรายงานขออนุญาตกอนทําพิธีจัดเลี้ยง เมื่อเขาไปภายในบานพญาผีก็จะมีสถานท่ีท่ี

จัดเตรียมไวตอนรับโดยเคร่ืองตอนรับประกอบกับตนนํ้า (คนโทนํ้า) ขันหมาก ตามประเพณขีองคนโบราณ จากน้ันบาว

พญาก็จะเขาแจงพญาผีใหทราบวา บัดน้ีเจาหนาท่ีฝายจัดเลี้ยงท้ังหมดไดมาถึงและขอเขาพบ จากน้ันพญาผี ซึ่งแตง

กายดวยชุดสขีาวท้ังชุด ก็จะออกมาพบกับคณะเจาหนาท่ีฝายจัดเลี้ยง โดยบาวหมอจะรายงานเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงให

พญาผทีราบ เมื่อพญาผีทราบ  ก็จะอนุญาตใหดําเนินการจัดเลี้ยงได จากน้ันเจาหนาท่ีฝายจัดเลี้ยงก็จะยกขบวนกลับ

ทางทิศท่ีมาเพื่อจะไปสบทบกับผูเขารวมพิธีกรรมการจัดเลี้ยงท่ีหนาศาลเทวดาหลวงเมืองมาง อันเปนสถานท่ีในการ

จัดพธีิเลี้ยง 

 เวลา 07.00 น. ชาวบานพรอมผูเขารวมพธีิกรรมก็จะมาพรอมกันท่ีหนาศาลผเีจาหลวงเมอืงมาง โดยหามทุก

คนเขาใกลบริเวณศาลผเีจาหลวงเมอืงมางกอนไดรับอนุญาตจากหัวหนาฝายจัดเลี้ยง เมื่อทุกคนเขามาในบริเวณศาล

กันหมดแลวก็จะทําการปดประตู  หามทุกคนเดนิออกบริเวณศาลผเีจาหลวงเมอืงมาง จากน้ันหมอหลวงจะส่ังใหทุกคน

วางสิ่งของและอุปกรณตาง ๆ ได สวนเจาหนาท่ีฝายจัดเลี้ยงจํานวน 14 คน จะตองนําอุปกรณตาง ๆ ไปไวบนศาลเจา

หลวงเมอืงมาง สวนคนอื่น ๆ จะนําอุปกรณไปไวท่ีศาลาเพื่อเตรียมประกอบอาหาร พิธีเลี้ยงผีเจาหลวงเมืองมางไดจัด

ขึ้นตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยจัดเลี้ยงดวยเนื้อหมู เคร่ืองใน เปนสวนประกอบในการทําอาหาร ทําลาบแดง 

ลาบขาว  แกงออม และสุราขาว การทําอาหารจัดเปน 2 สวน สวนแรกคอื อาหารเซนสังเวยผีเจาหลวงเมืองมาง โดย

ในการประกอบอาหารท่ีจะนํามาจัดเลี้ยงจะตองมีสวนประกอบของหมู ดังน้ี ขาหลัง 1 ขา กระดูกซี่โครง 3 ซี่ เนื้อสัน

นอก 2 สวน  เนื้อสันในเพื่อทําลาบแดง เนื้อขาหลังจะนําไปทําลาบขาว ในสวนประกอบของลาบแดงและลาบขาว

จะตองมีไสตัน ไสออน ตับ ไต หัวใจ ปอด ปลายเทา ปลายหาง ปลายลิ้น ปลายปาก ตา ใบหู สมอง ราวนม ใหครบ 

สวนท่ีสองจัดสําหรับผูท่ีเขารวมพธีิทุกคน เมื่อประกอบอาหารเสร็จเรียบรอยแลวก็จะนําอาหารสวนท่ี 1 มาเร่ิมพิธีโดย

จัดสํารับอาหารและสุราไวตรงหนารูปปนของผเีจาหลวงเมอืงมาง อาหารจัดเปนสํารับหรือขันโตก ประกอบดวย 

 1. ขันขาว ประกอบดวย ขาว 1 กระต๊ิบ ลาบแดง 1 ถวย ลาบขาว 1 ถวย แกงออม 1 ถวย เนื้อสา 1 ถวย 

 2. ขันหมาก ประกอบดวย หมาก พลู ปูน สเีสยีด ใชต้ังคูกับขันขาวคูท่ี 1 – 2 เทาน้ัน 

 3. ขันเทียนประกอบดวย ดอกไมขาวและเทียน ในสวนของเทียนน้ันจํานวนแตละขันไมเทากัน โดยขันขาวคู 

ท่ี 1 จะใชเทียนจํานวน 12 คู ขันขาวคูท่ี 2 จะใชเทียนจํานวน 10 คู และขันขาวคูท่ี 3 จะใชเทียนจํานวน 8 คู จํานวนคู

ของเทียนจะลดลงตามลําดับเนื่องจากขันขาวคูท่ี 1 ต้ังไวสําหรับเซนผีเจาหลวงเมืองมางสวนขันขาวคูท่ี 2 และ 3 

สําหรับบริวารของผเีจาหลวงเมอืงมาง 

 เมื่อเร่ิมพิธีการจัดเลี้ยงหมอหลวงจะเร่ิมกลาวอัญเชิญผีเจาหลวงเมืองมางและคณะมารับเคร่ืองเซน โดยใช

วธีิการเสี่ยงทายคอื จับเมล็ดขาวใหไดจํานวนคูแสดงวาเทวดามารับเคร่ืองเซนแลว แตถาจับเมล็ดขาวแลวไดจํานวนคี่



499 

 

- Proceedings - 

 

แสดงวาผเีจาหลวงเมอืงมางยังไมมารับเคร่ืองเซนก็ตองดําเนินการเสี่ยงทายไปเร่ือย ๆ จนกวาจะไดเมล็ดขาวจํานวนคู 

เมื่อการเลี้ยงเสร็จสิ้น หัวหนาฝายจัดเลี้ยงก็จะประกาศใหไดรับทราบท่ัวกันวา ขณะน้ีพิธีเลี้ยงผีเจหลวงเมืองมางได

เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ทุกคนท่ีเขารวมพิธีกมลงกราบสักการะผีเจาหลวงเมืองมาง จากน้ันหมอหลวงจะกลาวคําขอ

ขาวปลาอาหารท่ีเหลือใหผูเขารวมในพิธีไดรับประทานอาหารรวมกัน พบปะสังสรรคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง

กันและกันฉันพี่นอง หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบรอยแลว ทุกคนจะชวยกันจัดสิ่งของทุกอยางในศาลผีเจา

หลวงเมืองมางกลับเขาท่ีใหเรียบรอย จากน้ันผูเขารวมพิธีก็ตางแยกยายกันกลับ โดยกอนกลับหมอหลวงก็จะไป

อธิษฐานตอผเีจาหลวงเมอืงมางเพื่อขอใหผีเจาหลวงเมืองมางดูแลรักษาปกปองคุมครองลูกหลานชาวไทลื้อใหอยูเย็น

เปนสุข สวนใครจะไปพบปะสังสรรคบานใครตอก็เปนไปตามอัธยาศัย สวนคณะเจาหนาท่ีผูจัดเลี้ยงนําโดยหมอหลวงก็

เดนิทางไปรายงานผลการจัดเลี้ยงในปน้ีใหพญาผไีดทราบวาการจัดเลี้ยงคร้ังน้ีเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว จากน้ันพญาผีก็

ส่ังใหเจาของบานทุกหลังในหมูบาน “เปด  ตะแหลว” การจัดเลี้ยงผเีจาหลวงเมอืงมางในคร้ังน้ีจงึเปนอันเสร็จพธีิ 

สรุปไดวา พธีิเลี้ยงผเีจาหลวงเมอืงมาง มกีารจัดเลี้ยง 3 ชวงเวลา ดังน้ี ชวงแรกชวงกอนวันพิธีจัดเลี้ยงมีการ

ทําพิธีปกตะแหลว ชวงท่ีสองชวงประกอบพิธีตามธรรมเนียมท่ีปฏิบัติสืบทอดตอ ๆ กันมา โดยใหมีผูทําหนาท่ีตามท่ี

กําหนด สิ่งของตาง ๆ เปนไปตามขอกําหนด ตลอดจนปฏิบัติตามขอหามตาง ๆ อีกดวย ชวงท่ีสามหลังพิธีผีเสร็จสิ้น 

เปนชวงพบปะสังสรรคระหวางญาติ ตลอดจนมกีารจัดเก็บและทําความสะอาดสถานท่ีอีกดวย 

 3. คติความเช่ือของพธีิเลี้ยงผไีทลื้อตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา   

     จากความเช่ือเร่ืองผ ีวญิญาณของชาวไทลื้อตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา จนทําใหเกิดพิธี

เลี้ยงผตํีาบลหยวนและกลายเปนประเพณท่ีีชาวไทลื้อตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ไดปฏิบัติสืบตอกันซึ่ง

สะทอนคติความเช่ือในการจัดพธีิเลี้ยงผดัีงน้ี 

1) ชาวไทลื้อตําบลหยวนมีความเช่ือวาผี คือดวงวิญญาณของบรรพบุรุษหรือเจาเมือง เปนผูท่ีกระทํา

ความดแีกบานเมอืง ท้ังในดานการกอบกูบานเมอืง ปกครองบานเมืองใหอยูอยางสงบสุข เมื่อบุคคลเหลาน้ีไดเสียชีวิต

แลว  ชาวไทลื้อ ตําบลหยวนจึงเช่ือวาดวงวิญญาณของบุคคลเหลาน้ี จะลอยออกจากรางไปสิงสถิตอยูท่ีศาลเจา

ประจําหมูบาน เพื่อปกปองรักษาบานเมือง ทําใหชาวเมืองเกิดความสงบรมเย็นเปนสุข ศาลประจําหมูบานจึงเปน

เสมอืนสิ่งศักดิ์สทิธ์ิของหมูบาน 

2) ดวงวิญญาณของเจาเมืองหรือดวงวิญญาณของบรรพบุรุษเปนดวงวิญญาณท่ีศักดิ์สิทธ์ิ มีอิทธิฤทธ์ิ

สามารถดลบันดาลใหผูท่ีเขาไปกราบไหวประสบความสําเร็จในสิ่งท่ีปรารถนา เชน การไปบนบานศาลกลาวให 

มคีวามสําเร็จในดานการศึกษาหรือหนาท่ีการงาน ฯลฯ 

3) การประกอบพิธีกรรมเปนการแสดงออกถึงแสดงใหเห็นความสามัคคีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

อันเปนเอกลักษณของชาวไทลื้อ นอกจากน้ันยังแสดงถึงความกตัญู กตเวที ตอผูมีพระคุณหรือบรรพบุรุษท่ีคอย

ปกปองคุมครองดูแลรักษาใหชาวไทลื้อตําบลหยวนมคีวามอยูเย็นเปนสุข 

4) ความเช่ือเกี่ยวกับขอหามในการประกอบการเลี้ยงผขีองชาวไทลื้อตําบลหยวน ประกอบดวย 

    - การประกอบพธีิเลี้ยงผ ีผูเขารวมพธีิทุกคนหามแตงกายดวยชุดสอีื่นนอกจากสดํีา 

    - หามผูหญงิเขารวมพธีิกรรม 

    - หามคนท่ีเขารวมในพธีิพูดจาไมสุภาพในขณะท่ีประกอบพธีิกรรม 

    - หามขโมยสิ่งของ ในขณะประกอบพิธี เพราะอาจทําใหผีเกิดความไมพอใจ และอาจไดรับการ

ลงโทษ 

 5) ความเช่ือเกี่ยวกับอาหารในพธีิเลี้ยงผขีองชาวไทลื้อตําบลหยวน มดัีงน้ี 
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 - สัตวท่ีนํามาใชในการประกอบพิธีเลี้ยงผีของชาวไทลื้อตําบลหยวน ในสมัยกอนใชวัว ควายในการ

ประกอบพธีิ เนื่องจากสังคมของชาวไทลื้อในสมัยกอนเปนสังคมของการทําเกษตรกรรม จงึใชสัตวท่ีมคีวามสําคัญและ

ถอืเปน  การนําเอาสิ่งท่ีดแีละมคีวามสําคัญท่ีสุดมาใชในการเซนไหวผบีรรพบุรุษซึ่งชาวไทลื้อนับถอื 

- ปจจุบันใชหมูแทน วัว ควาย ในการประกอบพิธี เนื่องจากชาวไทลื้อตําบลหยวน ถือเอาความ

สะดวก เพราะหาซื้อไดงายและหมูมรีาคาถูกกวา วัว ควาย 
 

สรุปผลการศึกษา 

 1. จุดประสงคของพิธีเลี้ยงผีชาวไทลื้อตําบลหยวนอําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาพบวาพิธีเลี้ยงผีหยวนและ 

ผีเจาฟาแสนเมืองมา ผีเจาหลวงเมืองมางเปนประเพณีท่ีเปนเอกลักษณของไทลื้อซึ่งเกิดจากความเช่ือเร่ืองผี มีการ

ประกอบเซนสรวงบูชาทุกปโดยเฉพาะผเีจาเมอืงจะไดรับการยกยองวาเปนเทวดาเพราะเปนผูทําความดีใหแกชุมชนมา

แตในอดีต ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของจารุวรรณ พรมวัง (2546, หนา 166 -168) ท่ีพบวาชาวไทลื้อนําเอา

รูปแบบวัฒนธรรมดั้งเดิม  ท่ีเคยอยูสิบสองปนนามาปฏิบัตินอกจากน้ียังมีการนับถือผีในหลายหมูบานซึ่งเปนเคร่ือง

ตอกย้ําเอกลักษณของชาวไทลื้อไดเปนอยางด ี

 2. ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา พบวา

กระบวนการประกอบพธีิเลี้ยงผเีจาแสนเมืองมา ผีหยวน และผีเจาหลวงเมืองมา เปนพิธีกรรมท่ีจัดกระทําเปนประจํา

ทุกป โดยชาวไทลื้อไดปฏิบัติสืบตอกันมาหลายช่ัวอายุคนทุกคนในพื้นท่ีลวนมีสวนรวมและชวยเหลือกัน โดยมีการ

จัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ และสิ่งของเคร่ืองใชตาง ๆ ท่ีใชประกอบพิธีกรรม มีการแบงหนาท่ีรับผิดชอบในการ

ประกอบพธีิและประกอบพิธีไปตามขั้นตอนท่ีบรรพบุรุษเคยทําไว ซึ่งขั้นตอนในการประกอบพิธีเลี้ยงผีหยวน ผีเจาฟา

แสนเมืองมากับการเลี้ยงผีเจาหลวงเมืองมางมีลักษณะคลายคลึงกันคือ ประกอบพิธีโดยเร่ิมตนดวยขั้นเตรียม ขั้น

ประกอบพธีิ ขัน้ประกอบพธีิกรรม และขัน้สิ้นสุดพิธีกรรม อาจแตกตางบางเล็กนอยท่ีกระบวนการประกอบพิธีเลี้ยงผี

เจาหลวงเมอืงมางมีการปกตะแหลวเพื่อแสดงวา  ชาวไทลื้อบานมางไดเร่ิมพิธีเลี้ยงผีแลวสวนการประกอบพิธีเลี้ยงผี

หยวนและผเีจาแสนเมอืงมา (ผแีมน) น้ันไมมกีารปกตะแหลวเลย 

 3. การวเิคราะหคติความเช่ือของพธีิเลี้ยงผตํีาบลหยวนอําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาพบวาพธีิเลี้ยงผเีกดิจาก

ความเช่ือของชาวไทลื้อท่ีเช่ือวาผีมีอํานาจศักดิ์สิทธ์ิและสิงสถิตอยู ณ ศาลเจาพอทุกคนมีผีเปนศูนยรวมจิตใจการ

ประกอบ  การเลี้ยงผีเพื่อแสดงความกตัญูอีกท้ังสงผลใหครอบครัวเกิดความสงบสุข ชวยปดเปาความหายนะ 

ตาง ๆ สอดคลองกับ เจือ สตะเวทิน  (2518, หนา 9 - 14) ท่ีไดศึกษาความเช่ือเร่ืองผีสางเทวดาของคนไทยพบวา 

ประเพณท่ีีเกดิจากความกลัวทําใหเกดิพธีิกรรมจะเห็นไดจากพธีิกรรมเซนสรวงผีบานผีเรือนผีเจาท่ีผีบรรพบุรุษเพราะ

เช่ือวาทําพิธีเซนไหวแลวผูเซนไหวจะไมมีอันตราย นอกจากน้ียังพบวาผูชายมีบทบาทในการประกอบพิธีมากผูนําใน

การประกอบพธีิหรือเจาหนาท่ีตาง ๆ  ลวนเปนชายท้ังสิ้นท้ังน้ีเปนไปตามโครงสรางทางสังคมไทลื้อท่ียกยองใหอํานาจ

แกเพศชายเปนการแสดงใหเห็นอํานาจท่ีแตกตางกันระหวางเพศอีกดวย 

 อยางไรก็ตามการประกอบพธีิเลี้ยงผอีาจมกีารเปลี่ยนแปลงแกไขรายละเอียดของพธีิบางประการเพื่อใหพิธี

คงอยูในสภาพสังคมและเศรษฐกิจเชนการฆาหมูท่ีบวงสรวงซึ่งเดิมนําหมูมาเชือดในการประกอบพิธีก็มีการ

เปลี่ยนแปลงใหสามารถฆาท่ีโรงฆาสัตวเพื่อความสะดวกรวดเร็วไมปรากฏภาพท่ีโหดรายทารุณท้ังยังทําใหพธีิกรรมคง

อยูตอไป 
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 ขอเสนอแนะ 

 1. เนื่องจากการศึกษาพิธีเลี้ยงผีในคร้ังน้ี เปนพิธีกรรมของชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัด

พะเยา ท่ีกระทําในปจจุบันเพื่อใหเขาใจอยางถองแท จึงควรศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงในการประกอบพิธีกรรม

ดังกลาว 

 2. การศึกษาในคร้ังน้ีเปนการศึกษาพิธีเลี้ยงผีของชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

เทาน้ันควรมกีารศึกษาการเลี้ยงผอีื่น ๆ ในจังหวัดตาง ๆ เพื่อเปรียบเทียบพธีิกรรมแตละทองถิ่นตอไป 
 

กติตกิรรมประกาศ 

ความสําเร็จลุลวงอยางสมบูรณของการศึกษาคนควา เร่ืองพธีิเลี้ยงผีของชาวไทลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียง

คําจังหวัดพะเยา ดวยความกรุณา ความอนุเคราะหและความรวมมือจากบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ซึ่งผูศึกษา

ขอขอบพระคุณและขอบคุณมา ณ ท่ีน้ี ดังน้ี รองศาสตราจารยเปรมวิทย วิวัฒนเศรษฐ อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษา

คนควาดวยตนเอง ท่ีไดเมตตากรุณาช้ีแนะแนวทาง ขอเสนอแนะ ท่ีเปนประโยชนและเอื้อตอการศึกษาจนเกิดความ

กระจางแจงจนบรรลุผลในท่ีสุดขอขอบพระคุณวิทยากรทุกทาน ตลอดจนผูเกี่ยวของในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

ท่ีกรุณาใหขอมูล ขอคดิเห็นท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาในคร้ังน้ี 
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ภูมปิญญาดานอาหารพื้นบานไทล้ือ  อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา 

The Wisdom of Tai Lue's recipes at Chiang Kham District Phayao Province 

รุงรัตน พลนรัตน6 1* และ เปรมวทิย ววิัฒนเศรษฐ2 

Rungrat Ponnarat1* and Premvit Vivattanaseth2 

บทคัดยอ 

งานวจิัยเร่ืองภูมปิญญาดานอาหารพื้นบานไทลื้อ อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิ

ปญญาท่ีปรากฏในอาหารของชาวไทลื้ออําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยศึกษาอาหารดั้งเดิมของชาวไทลื้อท่ีชาว 

ไทลื้อยังคงบริโภคในปจจุบัน การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาดวยวธีิการทางคติชนวทิยา โดยเร่ิมจากการสบืหาวทิยากร 

เก็บรวบรวมขอมูลแลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาภูมิปญญาดานอาหาร จากน้ันนําเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนา

วเิคราะห 
การศึกษาภูมปิญญาท่ีปรากฏในอาหารของชาวไทลื้ออําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา พบวา ชาวไทลื้อมีวิถีชีวิต

ท่ีเรียบงาย วัตถุดิบท่ีนํามาใชในการประกอบอาหารมักเปนวัตถุดิบท่ีสามารถหาไดงายตามบริเวณบานเรือนหรือเปน

สิ่งท่ีปลูกขึ้นเอง เชน พชืผัก, ถั่ว ฯลฯ แตถงึกระน้ันชาวไทลื้อก็มคีวามพถิพีถิันในการนําวัตถุดบิมาประกอบอาหาร โดย

คํานึงถึงคุณประโยชนของวัตถุดิบตาง ๆ ท่ีใช นอกจากน้ันภูมิปญญาดานอาหารท่ีพบอีกประการหน่ึงคือ ชาวไทลื้อ 

มกีารถนอมอาหารไวบริโภคดวยวิธีการตาง ๆ เชน การหมักหรือการดอง การผึ่งแดด รวมถึงการแปรรูปอาหาร คือ 

การปงหรือการยาง การเคี่ยวหรือการตม การตําและโขลก การคลุกเคลาหรือปรุงรส การท้ิงขามคืน ภูมิปญญา

ดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวไทลื้อท่ีดํารงชีวิตจากธรรมชาติท่ีอยูรอบตัว ใชชีวิตท่ีเรียบงายและการสืบ

ทอดภูมปิญญาของผูเฒาผูแกท่ียังคงสบืตอใหคนรุนหลัง 
 

คําสําคัญ: อาหารชาวไทลื้อ  เชียงคํา พะเยา 
 

Abstract  

The objective of this research is aim to study the wisdom of Tai Lue that founded in the recently Tai 

Lue’s recipes. This research is the study of folklore by gathering and organizing the database from the local 

people who have the indigenous knowledge of recipe’s wisdom by interviewing and analyze the qualitative data 

in the form Descriptive Analysis.  

The research result found that Tai Lue has a simply life style. The ingredient of Tai Lue’s recipes are 

often gets along with nature. However, Tai Lue also concern about the nutrition.One of the Tai Lue’s wisdom is 

preserve food for eating. The food preservation are the food fermentation, simmer, boil and dried. They grilled 
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and roasted or mashed and seasoning, sometime they leave the food overnight to make the Food 

Processing.The wisdom was founded before that reveal the Tai Lue’s way of life is gets along with nature , the 

simply life style and regarded as a cultural endeavor that has been collected. 
 

Keywords: Tai Lue’s recipes, Chiang Kham  Phayao 
 

บทนํา 

อาหารเปนปจจัยหน่ึงท่ีสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษย มนุษยเรารับประทานอาหารเพื่อดํารงชีวิต 

ประเทศไทยถือวาเปนประเทศท่ีอุดมสมบูรณดังคําท่ีวา “ประเทศไทยเปรียบเสมือนอูขาวอูนํ้า” ไมวาจะอยูเมืองไทย 

ในภูมภิาคใดก็ไมขาดแคลนอาหารอยางแนนอน หากแตในแตละทองท่ีมคีวามแตกตางกันตามลักษณะภูมิประเทศและ

ภูมอิากาศ ดังน้ันอาหารของแตละทองท่ีจงึมคีวามแตกตางกัน อาหารจงึเปนเสมือนสิ่งท่ีแสดงถึงเอกลักษณของแตละ

ทองท่ีดวยเชนกัน 

อยางไรก็ตามอาหารท่ีมนุษยรับประทานในชีวิตประจําวันน้ัน นอกจากจะเพื่อการดํารงชีวิตแลว อาหารยัง

แฝงความเปนมาเปนไปหรือคุณประโยชนของอาหารไวอีกมากมาย ท้ังในเร่ืองของสารอาหารท่ีมีคุณคาตอรางกาย

และเปนเสมอืนสิ่งบงบอกเอกลักษณของภูมภิาคหรือชนชาติดังเชน ภาคเหนอืเปนภูมภิาคท่ีอยูดานบนสุดของไทยมีเขต

แดนติดกับประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคอื่น ๆ ภูมิประเทศของภาคเหนือเต็มไปดวยภูเขาสลับซับซอนมีอากาศ

คอนขางหนาวเย็น จงึทําใหอาหารสวนใหญน้ันมไีขมันเพื่อทําใหรางกายอบอุน เชน แกงฮังเล นํ้าพริกออง ไสอ่ัว อีกท้ัง

ภาคเหนอืน้ันยังเต็มไปดวยภูเขา ปาไมจึงนิยมอาหารท่ีหาไดตามธรรมชาติ เชน นํ้าพริกตาง ๆ รับประทานคูกับพืชผัก

พื้นบาน ภาคอีสานน้ันมสีภาพภูมอิากาศแหงแลงจงึนําอาหารท่ีสามารถหาไดตามทองท่ีหรือทองถิ่นมาเพื่อปรุงอาหาร 

เชน แมลงตาง ๆ  พชืผักตามธรรมชาติและท่ีสําคัญมกีารถนอมอาหารเพื่อรักษาไวรับประทาน เชน ปลารา ภาคกลาง

มีภูมิประเทศท่ีสมบูรณมีแหลงนํ้ามากมาย ทําใหอาหารท่ีรับประทานในภาคกลางน้ันมีหลากหลายท้ังรสชาติ และ 

วธีิการทํา เชน ตม ผัด แกง ทอด ฯลฯ อาหารภาคกลางจึงเปนท่ีนิยมโดยท่ัวไป เชน ตมยํากุง ผัดไทย แกงเขียวหวาน

โดยนิยมรับประทานอาหารกับขาวสวยเปนหลักและสุดทายภาคใตน้ันดานอาหารถือมีความโดดเดนเพราะเปน

ศูนยกลางในการติดตอคาขายจากอินเดียและจีนในอดีต วัฒนธรรมดานอาหารจึงไดรับอิทธิพลจากประเทศตาง ๆ 

ดวยเชนกัน อาหารภาคใตจงึนิยมใชเคร่ืองเทศในการปรุงอาหาร เชน ขาวยํา แกงเหลอืง แกงไตปลา เปนตน 

จะเห็นไดวาลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศของแตละทองถิ่น การดํารงชีวิต ตลอดท้ังสภาพแวดลอมทาง

สังคม ลวนมอิีทธิพลตออาหารท้ังสิ้นและสิ่งเหลาน้ีเองท่ีเปนสิ่งบงบอกเอกลักษณของภูมภิาคหรือชนชาติน้ัน ๆ  

ในภาคเหนือน้ันยังมีพื้นท่ีสําคัญของประเทศอยูหลายจุดแตละทองท่ีมีกลุมชนตาง ๆ อาศัยอยางมากมาย 

ชนกลุมหน่ึงท่ีอพยพเขามาในประเทศไทยเปนจํานวนมาก และต้ังถิ่นฐานอยูอยางถาวร ณ บริเวณตอนบนของประเทศ

ไทยต้ังแตอดตีจนถงึปจจุบัน คอื กลุมชนชาติพันธุ ไทลื้อ ซึ่งเปนกลุมชนชาติพันธุท่ีพูดภาษาตระกูลไท มีถิ่นฐานดั้งเดิม

อยูในเขตสิบสองปนนา ไทลื้อไดอพยพเขามาต้ังถิ่นฐานตามหัวเมืองตาง ๆ ในภาคเหนือตอนบนในจังหวัดเชียงราย 

พะเยา นาน แพร ลําปาง ลําพูนและเชียงใหม (บุญชวย  ศรีสวัสดิ์, 2547 ข, หนา 5) 

อําเภอเชียงคําเปนแหลงท่ีอยูของชาวไทลื้อท่ีอพยพมาจากหลายหัวเมืองในเขตมณฑลยูนานทางตอนใต

และอินโดจีนทางตะวันตกเฉียงเหนือโดยต้ังหมูบานเปนหมู ๆ ใชช่ือท่ีอยูเดิมเปนช่ือหมูบาน เชน บานหยวน บานมาง 

บานเชียงคาน เปนตน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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บุญชวย ศรีสวัสดิ์ (2547 ข, หนา 127–128) กลาวถึงชาวไทลื้อท่ีอาศัยอยูในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

วาต้ังถิ่นฐานอยูทิศตะวันออกเฉยีงใตของจังหวัดเชียงรายเปนแหลงท่ีอยูของชาวไทลื้อหลายหัวเมือง ซึ่งอพยพมาจาก

เมืองพง เมืองหยวน เมืองมาง เมืองย้ัง เมืองเงิน เมืองเชียงคาน ในเขตมณฑลยูนานตอนใต ชาวไทลื้อมีอาชีพทาง

กสกิรรม ทํานา ทําสวน มจีารีตประเพณนัีบถอืผตีางกันเพยีงเล็กนอย เชน ลื้อเมอืงพงนับถือผีกินหมู สวนลื้อบางพวก

นับถอืผกีนิวัวตางแยกกันอยูตามประเภทของผท่ีีตนนับถอื 

ถึงแมชาวไทลื้อจะนับถือผีแตกตางกันและอาศัยอยูตามทองถิ่นตาง ๆ ตามผีท่ีตนเองนับถือ และอาศัยอยู

ในทองท่ีแตกตางกันเปนผลใหผท่ีีตางกันแตก็ยังมสีวนหน่ึงท่ีสื่อถงึเอกลักษณของชาวไทลื้อ  น่ันคอื อาหาร 

ชาวไทลื้อน้ันประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ทําสวน ทํานา เลี้ยงสัตว จึงใชชีวิตแบบเรียบงายใกลชิดกับ

ธรรมชาติ ดังท่ีบุญชวย ศรีสวัสดิ์ กลาววาชาวไทลื้อเปนคนท่ีอยูงายกนิงายไมวาอาหารอะไรท่ีพอรับประทานใหอ่ิมไดก็

จะไมพถิพีถิันเลอืกรสชาติ นอกจากนานทีมคีร้ังจะทําหาอาหารหลายอยางเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวหรือเวลามงีานพธีิ

ขึ้นบานใหม งานบวชนาคหรืองานบุญอื่น ๆ ก็ฆาหมู ไก ตมสุรามาเลี้ยงพี่นองชาวบานเปนการเช่ือมความสามัคคี

ระหวางกัน (บุญชวย ศรีสวัสดิ์, 2547 ก, หนา 157) 

ชาวไทลื้อนิยมรับประทานขาวเหนียวและใชถั่วเนาในการปรุงอาหารหลายประเภท และชาวไทลื้อยังนิยม

อาหารท่ีตองเก็บไวในไหสําหรับไวรับประทานนาน ๆ คอื ผักสม นํ้าหนอ นํ้าหมี่ปู ปลาฮา ปลาจอม ฯลฯ สวนอาหารท่ี

เก็บไวในไหจะนํามาทําเคร่ืองแกงและใชอาหารเหลาน้ีเปนสวนประกอบเกือบทุกชนิดของการทําอาหารประเภทแกง

เลยก็วาได อาหารประเภทแกงตามปรกติมีแกงผักกาด แกงกะหลํ่าปลี แกงผักบุง แกงฟกเขียว แกงฟกทอง แกง

นํ้าเตา ฯลฯ และสิ่งท่ีขาดไมไดน่ันก็คือ นํ้าพริกผักน่ึงตองมีประจําสํารับเสมอ เมื่อเวลารับประทานจะวางกานํ้าชาไว

ขาง ๆ คอยดื่มดวย(บุญชวย ศรีสวัสดิ์, 2547 ก, หนา 158) 

จะเห็นไดวาอาหารของชาวไทลื้อนิยมรับประทานขาวเหนียวและทานอาหารงาย ๆ ในชีวิตประจําวัน

อยางเชน ผัก ของปา แตอาหารท่ีเรียบงายเหลาน้ีตางแฝงไปดวยภูมิปญญาและความละเอียดลออของชาวไทลื้อ

ถงึแมวาจะไมใชอาหารตํารับท่ีเลื่องลอืช่ือแตภูมปิญญาของอาหารน้ันก็ถือไดวาเปนเอกลักษณของชนชาติไทลื้ออยาง

แทจริง 

ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาอาหารของชาวไทลื้อท่ีอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยผูศึกษาน้ันศึกษาอาหารไท

ลื้อท่ียังคงปรากฏอยูในปจจุบันเพื่อท่ีศึกษาปญญาดานอาหารของชาวไทลื้ออยางแทจริง ซึ่งการศึกษาคร้ังน้ีนอกจาก

จะทําใหทราบเอกลักษณอาหารของชาวไทลื้ออําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาแลว ยังทําใหอนุรักษภูมปิญญาดานอาหาร

ของชาวไทลื้ออําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาอีกดวย 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 เพื่อศึกษาภูมปิญญาท่ีปรากฏในอาหารของชาวไทลื้ออําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
 

วธิกีารศึกษา 

การวจิัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาวธีิการทางคติชนวทิยา โดยดําเนินการตามขัน้ตอนตอไปน้ี 

1. การศึกษาขอมูลเบ้ืองตน 

1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับขอมูลพื้นฐานชาวไทลื้อโดยศึกษาภูมิหลัง การอพยพยาย

ถิ่นฐาน 

1.2 ศึกษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับขอมูลพื้นฐานชาวไทลื้ออําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
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1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับภูมิปญญาท่ีปรากฏในอาหารของชาวไทลื้ออําเภอเชียงคํา 

จังหวัดพะเยาจากเอกสารและสอบถามจากวทิยากรในทองถิ่น 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

2.1 สํารวจแหลงขอมูลเบ้ืองตน โดยศึกษาขอมูลเบ้ือตนของชาวไทลื้อในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและสอบถามจากผูรู โดยสอบถามจากบุคคลในทองถิ่นอําเภอเชียงคํา 

จังหวัดพะเยาเพื่อเสาะหาวทิยากรผูท่ีจะใหขอมูลดานภูมปิญญาท่ีปรากฏในอาหารของชาวไทลื้อ 

2.2 กําหนดคุณสมบัติของวทิยากร ดังน้ี 

2.2.1 เปนชาวไทลื้อท่ีอาศัยอยูในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาโดยกําเนิด 

2.2.2 อายุ 60 ปขึ้นไป 

2.2.3 มภูีมลํิาเนาอยูในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

2.2.4 ไดรับการยอมรับจากชาวไทลื้อวาเปนผูมคีวามรูเร่ืองอาหารพื้นบานไทลื้อ 

2.3 สบืหาวทิยากรโดยการใชวธีิการ Snowball คอื เลอืกจากการแนะนําของผูใหขอมูลหลักตอ ๆ กันไป

จนไดจํานวนท่ีตองการหรือจนไดขอมูลครบถวน 

3. การจัดกระทําขอมูล 

3.1 ศึกษาขอมูลภูมิปญญาท่ีปรากฏในอาหารไทลื้อจากแถบเสียงเปนลายลักษณอักษรและจากแบบ

สัมภาษณท่ีไดจดบันทึกจากการสัมภาษณวทิยากร 

3.2 วเิคราะหขอมูลภูมปิญญาท่ีปรากฏในอาหารไทลื้อจากการถายทอดขอมูลดังกลาว 

4. การวเิคราะหขอมูล 

4.1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานของชาวไทลื้อเพื่อประกอบการวเิคราะห 

4.2 ศึกษาและวเิคราะหภูมปิญญาท่ีปรากฏในอาหารของชาวไทลื้อจากการเก็บขอมูลจากวทิยากร 

5. การเสนอผลงานวจิัย 

การวจิัยในคร้ังน้ีเสนอผลงานวจิัยแบบพรรณนาวเิคราะห 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาภูมิปญญาท่ีปรากฏในอาหารของชาวไทลื้ออําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา พบวา ชาวไทลื้อมีวิถี

ชีวิตท่ีเรียบงายจึงนําวัตถุดิบท่ีสามารถหาไดงายตามบริเวณบานเรือนหรือเปนสิ่งท่ีปลูกขึ้นเอง เชน พืชผัก, ถั่ว, 

หนอไม ฯลฯ แตถึงกระน้ันวัตถุดิบตาง ๆ ท่ีมาใชลวนแลวแตแฝงไปดวยภูมิปญญาของชาวไทลื้อท่ีคํานึงถึง

คุณประโยชนจากการใชวัตถุดิบน้ัน ๆ เชน ผักพื้นบานตาง ๆ ท่ีมีสรรพคุณในการรักษาและบําบัดโรคโดยชาวไทลื้อ

ยึดถือการเลือกสรรวัตถุดิบ โดยเฉพาะผักพื้นบานมาจากบรรพบุรุษจากการต้ังใจและการเลียนแบบในการประกอบ

อาหารและบรรพบุรุษจะใชวิธีการลองผิดลองถูกเพื่อใหไดพืชผัก ท่ีมีสรรพคุณทางยามาใชในการบําบัดรักษาหรือ

ปองกันโรคภัยตาง ๆ ดังเชน 

- นํ้าปูถอืเปนการถนอมอาหารท่ีเกิดจากภูมิปญญาของชาวไทลื้อและยังสามารถนํานํ้าปูไปแปรรูปหรือใช

ประกอบอาหารประเภทอื่น ๆ ไดอีกมากมาย เนื่องดวยชาวไทลื้อมีความเปนอยูท่ีเรียบงายจึงใชวัตถุดิบท่ีสามารถหา

ไดงายจากทองถิ่น แตถึงอยางไรก็ตามชาวไทลื้อน้ันยังมีความพิถีพิถันในการประกอบอาหาร เชน การทําลางปูใน

สะอาดกอนท่ีจะนํามาประกอบอาหาร แสดงถงึลักษณะนิสัยความรักสะอาดของชาวไทลื้อ 
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- ถั่วเนาถือเคร่ืองปรุงท่ีสําคัญชนิดหน่ึงท่ีชาวไทลื้อใชในการประกอบอาหาร ซึ่งชวยใหอาหารน้ันมีกลิ่น

หอมและมรีสชาติท่ีถูกปาก นอกจากการนําถั่วเนามาเปนเคร่ืองปรุงในการประกอบอาหาร ถั่วเนายังมาสามารถนํามา

แปรรูปเปนอาหารไดอีกหลากหลายประเภท เชน นํ้าพริกถั่วเนา แอบ ถั่วเนา จะเห็นไดวาการทําถั่วเนานอกเหนือจาก

การถนอมอาหารแลวยังเห็นถงึความสรางสรรคความพถิพีถิันในการประกอบอาหารอีกเชนกัน 

- สมผักกาดนํามาเปนเคร่ืองเคียงในการรับประทานกับนํ้าพริก และยังสามารถทําเปน “แยมซุมผักกาด” 

คอื การโขลกกับพริกหนุมปงกระเทียม แลวนําไปผสมกับสมผักกาด และผสมกับขิงทุบเล็กนอย มะเขือซอยเปนแผน

บาง ๆ ใชรับประทานเปนกับขาวคูกับปลาปง หมูปง แคบหมู หรือเนื้อสัตวอื่น ๆ  

ชาวไทลื้อ นําภูมิปญญามาใชในการการถนอมอาหาร คือ การหมักดอง การตากแหง และการแปรรูป  

ชาวไทลื้อจะมวีธีิการถนอมอาหารเพื่อการเก็บรักษาใหยาวนานมากย่ิงขึ้น และนํามาใชเปนเคร่ืองปรุง ในการประกอบ

อาหารอื่น ๆ จงึทําใหไดอาหารท่ีหลากหลายมากขึ้น และยังสามารถเก็บรักษาเคร่ืองปรุงเหลาน้ีไดยาวนานขึ้นเชนกัน 

นอกจากน้ียังแสดงใหเห็นถึงความพิถีพิถันในการประกอบอาหารของชาวไทลื้อถึงแมวาชาวไทลื้อจะมีวิถีชีวิตท่ีเรียบ

งายก็ตาม 

จากการใชชีวติท่ีเรียบงายของชาวไทลื้อน้ันท่ีจะนําสวนประกอบธรรมชาติมาใชในการประกอบอาหาร ท่ีมี

สวนคลายคลงึกับอาหารของชาวไทยลานนา ยังพบอาหารท่ีเปนเอกลักษณของชาวไทลื้อโดยเฉพาะ คอื 

- แองแถะ เปนอาหารของชาวไทลื้อท่ีทํามาจากใบแองแถะ ซึ่งเปนพืชชนิดหน่ึงท่ีมีลักษณะคลายใบโพธ์ิจะ

มีขนออน ๆ ท่ีใตใบ ลําตนเปนเถาเปนเครือ ใบแองแถะเปนพืชท่ีชาวไทลื้อนิยมปลูกไวตามร้ัวบาน ใบแองแถะมี

สรรพคุณเปนยาสมุนไพรแกรอนใน กระหายนํ้า และเปนยาระบาย จะเติบโตเฉพาะฤดูฝน แองแถะถือไดวาเปนอาหาร

เพื่อสุขภาพ เพราะใบแองแถะน้ันมสีรรพคุณตาง ๆ มากมายท่ีเปนประโยชน แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาของชาวไทลื้อท่ี

คัดเลอืกวัตถุดบิท่ีเปนประโยชนตอรางกาย 

- นํ้าพริกนํ้าผัก ทํามาจากผักกาดจอนหรือผักกาดเขยีวแกท้ังตน เปนการแปรรูปอาหารจากพืชผักพื้นบาน 

ท่ีเหลือจากการประกอบอาหารคือผักกาดเขียวท่ีเปนตนแกไมสามารถนําไปแกงได สามารถเก็บนํ้าพริกนํ้าผักไวใน

กระปุกเอาไวรับประทานไดหลายเดอืน ชาวไทลื้อจะนํานํ้าผักท่ีไดมาตํากับนํ้าพริก เรียกวา “นํ้าพริกนํ้าผัก” ทานคูกับ

ผักลวก หรือผักสดตาง ๆ ในวิธีการทําน้ันจะเห็นถึงความละเอียดออนและภูมิปญญาท่ีสืบทอดตอกันมาจากรุนสูรุน 

เชน การนําผักกาดเขยีวไปตากแดดกอนท่ีจํามาขยํ้าเพราะจะทําใหผักกาดออนตัวและขยําไดงาย และการขาวเหนียว

ในการดองผักเพื่อใหไดรสเปร้ียว 

- ขาวแรมฟน ถอืเปนอาหารหลักอีกอยางของชาวไทลื้อ เปนอาหารมรีสเปร้ียว เผ็ด หวาน ประกอบดวย 

ตัวขาวแรมฟน ขาวแรมฟนม ี2 ชนิด คอืขาวแรมฟนขาวท่ีทํามาจากแปงขาวเจา และขาวแรมฟนถั่วล่ันเตา และอีก 

สวนประกอบหน่ึงคอืนํ้าสู (นํ้าสูเปนเหมือนกับนํ้าซุปท่ีใสลงไปในขาวแรมฟน) ขาวแรมฟนถือไดวาเปนอาหารมังสวิรัติ

เพราะมแีตผัก ซึ่งถอืไดวาเปนอาหารเพื่อสุขภาพอยางหน่ึง 
 

สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการวจัิย 

จากการสํารวจและรวบรวมขอมูลอาหารของชาวไทลื้อ อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สามารถวิเคราะหภูมิ

ปญญาดานอาหารของชาวไทลื้อ ดังน้ี  

1. การนําวัตถุดิบและสวนประกอบอื่น ๆ มาประกอบอาหาร จะคํานึงถึงคุณประโยชนและผลจากการใช

ของวัตถุดบิตาง ๆ ดังเชน 
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- ใบแองแถะท่ีใชในการทําแองแถะจะตองใชใบตัวเมียเทาน้ัน หากใชใบตัวผูเมื่อนํามาขยํากับนํ้าจะไม

สามารถจับตัวเปนวุนได 

- นํ้าบอ เปนแหลงนํ้าจากธรรมชาติ หากนํามาผสมหรือขยํากับใบแองแถะจะทําใหจับตัวกั้นเปนวุนไดเร็ว

ขึ้น 

- นํ้าซาวขาวเหนียว จะนิยมใชกับอาหารประเภทหมักดอง เพราะจะทําใหผัก หรือสิ่งท่ีใชหมักดองน้ันเกิด

รสเปร้ียว 

- ผักพื้นบาน ผักพื้นบานของชาวไทลื้อจะสามารถหาไดท่ัวไปตามบริเวณบานหรือร้ัวบาน อยางเชน ใบแอง

แถะมสีรรพคุณเปนยาสมุนไพรแกรอนใน กระหายนํ้าและเปนยาระบาย ผักหนาม ใชแกไอ ขับเสมหะ 

2. การนําวัตถุดบิมาประกอบอาหารของชาวไทลื้อน้ันเปนการยึดถือ มาจากบรรพบุรุษโดยการสืบทอดตอ

กันมาแบบต้ังใจและการเลียนแบบในการประกอบอาหาร  ซึ่งจากการสัมภาษณวิทยากรทําใหทราบวา บรรพบุรุษใช

วธีิการลองผดิลองถูกเพื่อใหไดวัตถุดบิท่ีมสีรรพคุณทางยามาใชในการบําบัดรักษาหรือปองกันโรคภัยตาง ๆ เชน 

- การใชปูนาในการประกอบอาหารซึ่งปูนาสามารถพบไดมากในฤดูทํานา นอกจากน้ีน้ันยังเปนแหลง

อาหารท่ีมโีปรตีนสูงอีกดวย 

- ถั่วเหลอืงเปนพชืท่ีนิยมปลูกมากในแถบภาคเหนือและยังมีคุณคาทาง โภชนาการเปนแหลงท่ีดีของไขมัน

และโปรตนีท่ีมปีระโยชนตอสุขภาพ 

- มะกอกเปนพืชท่ีนิยมปลูกในทองถิ่น ชาวไทลื้อจะนําผลมะกอกสุกมาประกอบอาหารเนื่องจากมีรส

เปร้ียวอมหวานและยังมวีติามนิสูง 

3. การแปรรูปเพื่อถนอมอาหารรักษาไวไดนานและสามารถนํามาปรุงรสและประกอบการทําอาหารชนิด

อื่น ๆ ตอไปได เชน 

- การหมักหรือการดอง เปนการถนอมอาหารเพื่อใหเก็บรักษาไดยาวนานขึ้น โดยการเก็บไวระยะเวลาหน่ึง

กอท่ีจะนํามารับประทาน เชน การหมักถั่วเหลืองเพื่อนํามาทําถั่วเนา การดองผักกาดใหมีรสเปร้ียวกอนนํามา

รับประทาน 

- การผึ่งแดด เปนอีกกลวิธีหน่ึงท่ีชวยใหอาหารน้ันสามารถเก็บรักษาไดนานขึ้น เชน การทําถั่วเนา โดยจะ

นําถั่วเหลืองท่ีผานการตมและหมักแลวมาแผและผึ่งแดดใหแหงสนิทกอนท่ีจะเก็บรักษา ซึ่งทําใหถั่วเนาท่ีผึ่งแดดจน

แหงสนิทสามารถใชประกอบอาหารอื่น ๆ ไดอีกนาน 

- การท้ิงขามคืน เปนการแปรรูปอาหารท่ีมักจะทําใหจับตัวกันเปนกอนหรือเปนวุนเสียกอนท่ีจะนํามา

รับประทาน เชน ขาวแรมฟน เปนการท้ิงนํ้าแปงท่ีเคี่ยวกับปูนขาวจนสุก โดยจะตองท้ิงไวขามคืนเพื่อใหจับตัวกันเปน

กอนกอนรับประทาน 

4. การนําอาหารท่ีแปรรูปแลวมาประกอบเปนอาหารชนิดอื่น ๆ เพื่อท่ีทําใหไดอาหารท่ีหลากหลายขึ้น เชน 

- ถั่วเนาแผนจะนํามาปงหรือการยาง เพื่อใหมกีลิ่นหอมกอนนํามาปรุงรสในแกงหรือนํ้าพริกตาง ๆ 

- ผักกาดเขยีวท่ีผานการหมักและตมแลวมาโขลกกับนํ้าพริก ก็จะได “นํ้าพริกนํ้าผัก” ไวทานคูกับขาวและ

เคร่ืองเคยีงตาง ๆ  

- นํ้าปูท่ีทําจากการเคี่ยวปูนานํามาปรุงรสในนํ้าแกงหรือทํานํ้าพริกเพื่อใหมรีสชาติท่ีเขมขน 

- แองแถะท่ีถูกท้ิงไวและจับตัวกันเปนวุนแลวเมื่อจะนํามารับประทานก็จะนํามาปรุงรสเพิ่มดวยพริกปน 

เกลอืปน ปลาแหงปน ถั่วลสิงปน นํ้ามะนาวหรือมะกอกสุก ก็จะไดอาหารท่ีรับประทานคูกับขาว 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
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- ขาวแรมฟนท่ีจับตัวกันเปนกอนแลว เมื่อจะนํามารับประทานก็จะนํามาคลุกเคลากับนํ้าสู (นํ้าซุปท่ีใสลง

ไปในขาวฟนท่ีห่ันเตรียมไว) กอนรับประทาน 

อภปิรายผลการวจัิย 

อาหารเปนปจจัยหน่ึงท่ีสําคัญในชีวติประจําวันของมนุษย มนุษยเรารับประทานอาหารเพื่อดํารงชีวิตไมวาคน

ชนชาติใดก็ตองรับประทานอาหาร และอาหารยังเปนสิ่งท่ีมีประโยชนตอรางกายสามารถชวยบํารุงรางกายใหแข็งแรง

รวมไปถึงการรักษาโรคตาง ๆ ไดเชนกัน ดังท่ี เสาวภา ศักยพันธ (2554, หนา 65) ไดศึกษาและวิเคราะหคุณคาทาง

อาหารของชาวไทลื้อไววา อาหารไทลื้อน้ันมคีุณคาสูงในทุก ๆ ดาน เชน นํ้าปู เปนอาหารท่ีมีแคลเซียมสูง และวัตถุดิบ

ยังสามารถหาไดจากธรรมชาติทําใหอาหารน้ันไมมสีารตกคางจงึไมเปนอันตรายตอสุขภาพของผูรับประทาน 

อาหารบางประเภทเปนสิ่งท่ีสืบทอดความรูและภูมิปญญามาจากบรรพบุรุษ นอกจากอาหารพื้นบานจะไว

ใชรับประทานและมีประโยชนในการรักษาโรคแลว อาหารยังมีหนาท่ีสําคัญดานจิตใจ ดังท่ี เปรมวิทย วิวัฒนเศรษฐ 

(2528, หนา 136) ไดกลาวถึงหนาท่ีสําคัญของอาหารท่ีปรากฏในอาหารพื้นบานของชาวไทยทรงดํา บางระกํา 

พิษณุโลก วา อาหารพื้นบานน้ันเปนเสมือนสิ่งตอบสนองความตองการทางจิตใจ เนื่องมาจากความเช่ือท่ีวา หาก

บริโภคอาหารประเภทเดยีวกับบรรพบุรุษแลวจะทําใหรางกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและมอีายุยนื และหนาท่ี

ท่ีสําคัญของอาหารอีกประการคือ อาหารพื้นบานเปรียบเสมือนอายุวัฒนะท่ีสามารถบํารุงรางกายใหแข็งแรง 

ตลอดจนปองกันและบําบัดรักษาโรคภัยไขเจ็บท่ี  เกดิขึ้นไดเนื่องจากอาหารพื้นบานน้ันประกอบดวยสมุนไพรท่ีมคีุณคา

ทางอาหารและการรักษาโรคตาง ๆ 

จากการศึกษาภูมปิญญาท่ีปรากฏในอาหารของชาวไทลื้ออําเภอเชียงคํา ผูศึกษาพบวา ชาวไทลื้อน้ันมีการ

คํานึงถึงการใชประโยชนจากวัตถุดิบท่ีใช โดยใชผักพื้นบานในการประกอบอาหาร ซึ่งชาวไทลื้อน้ันจะยึดถือการ

เลอืกสรรวัตถุดบิ โดยเฉพาะผักพื้นบานมาจากบรรพบุรุษจากการต้ังใจและการเลียนแบบในการประกอบอาหารและ

บรรพบุรุษจะใชวธีิการลองผิดลองถูกเพื่อใหไดพืชผัก ท่ีมีสรรพคุณทางยามาใชในการบําบัดรักษาหรือปองกันโรคภัย

ตาง ๆ และนอกจากน้ีชาวไทลื้อยังนิยมแปรรูปอาหารเพื่อเปนการถนอมอาหารใหสามารถเก็บรักษาไดยาวนานเพื่อ

สามารถนํามาประกอบอาหารไดตอไป ดังเชน การหมักดอง, การผึ่งแดด, การท้ิงขามคืน นอกจากน้ันชาวไทลื้อก็จะ

นําอาหารท่ีผานการถนอมแลวมาเปนสวนประกอบในการทําอาหารชนิดอื่น ๆ เพื่อใหไดอาหารท่ีหลากหลายตอไป  

การใชผักพื้นบานในการประกอบอาหารและการแปรรูปอาการเพื่อการถนอมอาหารของชาวไทลื้อน้ันจงึถอื

ไดวาเปนภูมปิญญาท่ีชาวไทลื้อท่ีไดรับการสบืทอดตอจากบรรพบุรุษและยังคงอยูมาจนถงึปจจุบัน รวมถงึยังสะทอนให

เห็นถงึวถิชีีวติของชาวไทลื้อท่ีดํารงชีวติจากธรรมชาติท่ีอยูรอบตัวและการใชชีวติท่ีเรียบงาย 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาภูมิปญญาท่ีปรากฏในอาหารของชาวไทลื้ออําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาพบวายังขาด

การศึกษาภูมปิญญาท่ีปรากฏในอาหารของชาวไทลื้อในถิ่นฐานอื่น ๆ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองน้ี สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหอยางดียิ่ง จากรองศาสตราจารยเปรมวิทย  

วิวัฒนเศรษฐ ซึ่งเปนอาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดเอาใจใส ชวยเหลือ ใหคําปรึกษา และเสียสละเวลาตรวจสอบแกไขให

ถูกตองสมบูรณย่ิงขึ้น รวมท้ังคณาจารยภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีใหความรูและ

แนวทางตาง ๆ และขอขอบพระคุณวทิยากร ท่ีใหความรูเกี่ยวกับอาหารของชาวไทลื้อ อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ผู

ศึกษาจงึขอกราบขอบพระคุณเปนอยางย่ิงไว ณ ท่ีน้ี 
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หากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี มีประโยชนและคุณคาแกผูสนใจขอมอบความดีน้ีใหแกทุก ๆ ทาน 

ท่ีกลาวมาขางตน และขอเปนกําลังใจใหแกผูศึกษาทุกทานในการศึกษาคนควาตอไป 
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วิเคราะหสัญลักษณในพธิแีตงงานชาวกะเหรี่ยง บานหวยปง อําเภอทุงหัวชางจังหวัด

ลําพูน 

An Analysis  of the Symbols  Used  in  Karen’s  Wedding  Ceremony at Ban 

Huayping in Thunghuachang District, Lamphun Province 

ณัฐฐดิา ปูเงนิ7

1* และ เปรมวิทย ววิัฒนเศรษฐ2 

Natthida Poongern1* and Premvit vivattanaseth2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาเคร่ืองใชในพธีิแตงงานของชาวกะเหร่ียงบานหวยปง และวิเคราะห

สัญลักษณของเคร่ืองใชในประเพณกีารแตงงานของชาวกะเหร่ียงบานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน ตามคติ

ความเช่ือของชาวกะเหร่ียง  

การศึกษาคร้ังน้ี เปนการศึกษาดวยวิธีการคติชนวิทยา ดวยการสืบหาชาวกะเหร่ียงท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี

กําหนดไว จากน้ันไดทําการสัมภาษณ การสังเกต และการมีสวนรวมในพิธีการแตงงาน แลวนํามาวิเคราะหและ

นําเสนอดวยการพรรณนาวเิคราะห ผลการวจิัยพบวา 

1. เคร่ืองใชในพิธีแตงงานของชาวกะเหร่ียงบานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน น้ันประกอบดวย 

เงนิกอน, ไกคู, เหลาตม, เสื้อมะเดอืย, กระติบขาว, ยาม, เสื้อเจาบาว,ซิ่น, นํ้าตน, ผาหม, ตะกรา, กระดง, ฝายมัดมือ,

เสยีม, มดี 

2. เคร่ืองใชในพธีิแตงงานของชาวกะเหร่ียงบานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูนท่ีใชในการประกอบ

พธีิแตงงานดังกลาว ลวนเปนสัญลักษณอันบงบอกถงึความหมายของการเร่ิมตนชีวติครอบครัวใหม และการครองชีวิต

คู ซึ่งสิ่งดังกลาว สามารถอธิบายตามคติความเช่ือของชาติพันธุกะเหร่ียงท้ังสิ้น 
  

คําสําคัญ: กะเหร่ียง  เคร่ืองใชในการประกอบพธีิแตงงาน  คติความเช่ือ 
 

Abstract  

This study aimed to study the tools used through Karen’s wedding ceremony in Ban Huayping village 

in Thunghuachang district, Lumphun province, and to analyze the symbols of those tools  according to Karen’s 

beliefs. The study was based on folklore methodology: the Karens with the qualifications set were chosen as an 

interviewee. Observation and participation in their wedding ceremony were also taken into consideration for data 

collection. Then the data were analyzed and revealed descriptively.    
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Findings were as follows: 

1. Requisites used in the Karen’s wedding ceremony consisted of sum of money, two chickens, 

distilled spirit, shits decorated with millets, a  bamboo container (Kratib), a bag, a groom’s shirt, a skirt, a water 

container made of clay, a blanket, a basket, a  threshing basket, thread, a shovel and a knife.  

2. Requisites used in the wedding ceremony of the Karen symbolized  the meaning of 

commencement of new family and a couple life that can be explained according to the Karen’s beliefs.  
 

Keywords: Karen, requisites in wedding ceremony, Karen’s beliefs 
 

บทนํา 

ประเพณมีคีวามสําคัญอยางมากตอการดําเนินชีวิตของคนในสังคมไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ประเพณี

อันท่ีสบืทอดตอกันมาน้ัน เปนสิ่งท่ียึดถอืประพฤติปฏบัิติสบืกันมาจนเปนแบบแผนท่ีดีงาม ประเพณีในสังคมใด ๆ ยอม

คงไวซึ่งความเปนเอกลักษณของชาติพันธุและการดํารงชีวิตจนอาจกลาวไดวาประเพณีเปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงความ

เจริญรุงเรืองของมนุษย และหลอหลอมใหคนในสังคมมคีวามเปนอันหน่ึงอันเดยีวกัน มคีวามสามัคคกีัน และชวยเหลือ

ซึ่งกันและกัน อาศัยความรวมแรงรวมใจของคนในชุมชน ประเพณีในชุมชนหรือสังคมสวนใหญมีความเกี่ยวของกับ

ชีวิตหรือครอบครัว โดยเฉพาะอยางย่ิงประเพณีการแตงงานเปนพิธีกรรมท่ีสําคัญสําหรับวิถีชีวิตของชนชาวไทยท่ี

จัดทําขึ้นเพื่อใหชายหญิงไดอยูกินเปนสามีภรรยากันอยางถูกตองตามประเพณี โดยเชิญญาติมิตรมารวมพิธีและเปน

สักขีพยาน นับวาประเพณีการแตงงานน้ันทุกสังคมไดใหความสําคัญ เพราะเปนบอเกิดแหงการรักษาไวซึ่งชาติพันธุ

ของตนเอง ถึงแมวาชุมชนน้ันมีการนับถือศาสนา  เช้ือชาติ เผาพันธุ  ภาษาท่ีตางกัน และดวยความแตกตางเหลาน้ี

ประเพณจีงึมคีวามแตกตางกันไปตามบริบทของสังคม ชุมชนน้ัน รวมถงึประเพณกีารแตงงานท่ียอมแตกตางกันไปดวย  

ประเทศไทยประกอบดวยกลุมคนหลายเช้ือชาติหลายเผาพันธุอาศัยอยู ท้ังกลุมท่ีต้ังรกรากมานานแลว 

และกลุมท่ีอพยพมาจากท่ีอื่น กะเหร่ียงเปนชาติพันธุหน่ึงท่ีมีเปนจํานวนมากในประเทศไทย มีถิ่นฐานต้ังอยูท่ีประเทศ

พมาแตหลังจากถูกรุกราน จึงอพยพเขามาอาศัยอยูในประเทศไทย ซึ่งในแถบพื้นท่ีจังหวัดลําพูน มีกะเหร่ียงต้ัง

บานเรือนอยูในเขตบริเวณอําเภอทุงหัวชาง และอําเภอลี้ บานหวยปง อําเภอทุงหัวชางเปนอีกหมูบานหน่ึงท่ีมีประชากร

ของกะเหร่ียงอาศัยมายาวนาน ซึ่งในปจจุบัน (พ.ศ. 2558) มคีรอบครัวของกะเหร่ียงเพิ่มจํานวนจนถึง 300 ครอบครัว 

นับเปนหมูบานกะเหร่ียงท่ีใหญท่ีสุดในเขตอําเภอทุงหัวชาง ซึ่งการเพิ่มจํานวนครอบครัวของชนเผาน้ัน โดยสวนใหญจะ

สบืเนื่องการประกอบพธีิแตงงานตามประเพณขีองชาวกะเหร่ียงท่ีสบืทอดตอกันมา 

ผูวิจัยมีความสนใจจะศึกษาประเพณีการแตงงานของหมูบานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน 

เนื่องจากประเพณีการแตงงานของชาวกะเหร่ียง ณ ท่ีแหงน้ียังยึดม่ันและคงรักษาขนบประเพณีกลุมชนไวไดอยาง

เหนียวแนน โดยเฉพาะอยางย่ิงการศึกษาถึงสิ่งท่ีของใชในการประกอบพิธีแตงงานอันเปนสัญลักษณท่ีบงบอกถึง

ความหมายของคําวาการแตงงานวาเปนการเร่ิมตนชีวติครอบครัวใหมของสังคมตามประเพณดัี้งเดิมของชาวกะเหร่ียง

ซึ่งผลของการศึกษาคร้ังน้ีนอกจากจะทําใหผูท่ีไดทราบถงึคติความเช่ือของชาวกะเหร่ียงท่ีไดสะทอนผานเคร่ืองใชในพิธี

แตงงานแลว ยังเปนแนวทางการเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางกลุมชาติพันธุอื่น ๆ กับกลุมชาติพันธุกะเหร่ียงให

ม่ันคงสบืไปอีกดวย 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาเคร่ืองใชในพธีิแตงงานของชาวกะเหร่ียงท่ีบานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน   
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2. วเิคราะหสัญลักษณของเคร่ืองใชในประเพณกีารแตงงานของชาวกะเหร่ียงบานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง 

จังหวัดลําพูน ตามคติความเช่ือของชาวกะเหร่ียง 

ขอบเขตของการศกึษา 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวจิัยไดกําหนดขอบเขตของการวจิัย ดังน้ี 

 1. ขอมูลท่ีนํามาศึกษาเปนพธีิแตงงานของชาวกะเหร่ียงท่ีบานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน 

 2. วทิยากรผูใหขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ีมคีุณสมบัติดังตอไปน้ี 

2.1 เปนชาวกะเหร่ียงโดยกําเนิดท่ีมีภูมิลําเนาอยูท่ีบานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน และ

ปจจุบันยังคงอาศัยอยู ณ ท่ีดังกลาว 

2.2 มอีายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป 

2.3 เปนบุคคลท่ีไดรับการยอมรับจากชาวกะเหร่ียงวามคีวามรูในเร่ืองพิธีกรรมดั้งเดิมของชาวกะเหร่ียง

อยางแทจริง 

 3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล เร่ิมต้ังแตเดอืน มนีาคม – ตุลาคม 2558 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบความหมายของเคร่ืองใชในการประกอบพิธีแตงงานของชาวกะเหร่ียงบานหวยปง อําเภอทุงหัว

ชาง จังหวัดลําพูน 

2. ทราบถงึคติความเช่ือผานเคร่ืองใชในการประกอบพธีิแตงงานของชาวกะเหร่ียงบานหวยปง อําเภอทุงหัว

ชาง จังหวัดลําพูน 

3. เปนแนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมและสบืสานประเพณกีารแตงงานแบบดัง้เดมิของชาวกะเหร่ียงบาน

หวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน 

4. เปนสวนสําคัญในการสรางความเขาใจอันดรีะหวางชาติพันธุกะเหร่ียงกับชาติพันธุอื่น ๆ 
 

วธิกีารศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาขอมูลท้ังจาก

เอกสารและการปฏบัิติภาคสนาม 

เครื่องมือที่ใชในการศกึษา 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย คอื การสัมภาษณ การสังเกตแบบมสีวนรวม  โดยใชเคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวม

ขอมูล คอื กลองถายรูป, บัตรบันทึกขอมูล, เคร่ืองบันทึกเสยีง 
วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษา

ตามลําดับขัน้ตอนดังน้ี 

1. ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนและตรวจสอบแหลงขอมูล ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัย ในการขออนุญาตเก็บ

รวบรวมขอมูลในพื้นท่ี 

2. สบืหาและตรวจสอบคุณสมบัติของวทิยากรบานหวยปง ตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน   

3. เก็บรวบรวมขอมูลจากวทิยากรตามประเด็นท่ีกําหนดไว 
4. การจัดกระทําขอมูล 

4.1 ถายเสยีงจากเทปบันทึกเสยีง และถายถอดเปนภาษาไทยกลางเพื่อความเขาใจของผูอาน 
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4.2 เรียบเรียงขอมูลอยางเปนระบบเพื่อความสะดวกในการวเิคราะห 

การวเิคราะหขอมูล 

ผูวจิัยวเิคราะหขอมูลตามจุดมุงหมายในการศึกษาคนควาดังตอไปน้ี 

1. ศึกษาเคร่ืองใชในพธีิแตงงานของชาวกะเหร่ียงบานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน 

2. วิเคราะหสัญลักษณของเคร่ืองใชในพิธีแตงงานของชาวกะเหร่ียงบานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัด

ลําพูน ตามคติความเช่ือของชาวกะเหร่ียง 
 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเร่ือง วิเคราะหสัญลักษณในพิธีแตงงานชาวกะเหร่ียง บานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัด

ลําพูน สรุปผลการศึกษาไดดังน้ี  

ชาติพันธุกะเหร่ียงมกีารเท่ียวสาวในชวงเวลาหลังเลกิงาน และอยูในสายตาของพอแม เมื่อชอบพอกัน และ

ตกลงปลงใจแตงงานกันก็จะมญีาติผูใหญฝายชายหาฤกษแตงงาน การเตรียมตัวจัดงานน้ันใชระยะเวลา 7 วัน เพื่อหา

หมูมารวมงาน เพื่อนเจาบาวและเพื่อนเจาสาวซึ่งเปนชายและหญิงท่ีบริสุทธ์ิ ไมเคยผานการแตงงาน วันท่ีใชแตงงาน

จะใชเวลา 2 วันดวยกัน คือ วันท่ีหน่ึง เปนการเตรียมสิ่งของท่ีใชในพิธีแตงงาน ใชในการทําอาหาร วันท่ีสอง พิธี

แตงงานแบบสมบูรณ 
จากการวิเคราะหสัญลักษณในพิธีแตงงานชาวกะเหร่ียง บานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน น้ัน

พบวา เคร่ืองใชในพธีิประกอบดวย  

1. เงนิกอน    9. นํ้าตน  

2. ไกคู     10. ผาหม 

3. เหลาตม    11. ตะกรา  

4. เสื้อมะเดอืย    12. กระดง  

5. กระติบขาว     13. ฝายมัดมอื  

6. ยาม      14. เสยีม  

7. เสื้อเจาบาว     15. มดี  

8. ซิ่น  

เคร่ืองใชในพธีิแตงงานของชาวกะเหร่ียงบานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูนท่ีใชในการประกอบพิธี

แตงงานดังกลาวลวนเปนสัญลักษณอันบงบอกถึงความหมายของการเร่ิมตนชีวิตครอบครัวใหม สามารถอธิบายตาม

คติความเช่ือของชาติพันธุกะเหร่ียง วามาจากนิทาน เร่ืองเลาท่ีไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษท่ีตองการใหสืบ

ทอด รักษาความเปนชนชาติกะเหร่ียง และวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับธรรมชาติเปนสวนใหญ  เคร่ืองใชเหลาน้ีท่ีใชในพิธี

แตงงานยังสื่อความหมายในดานตาง ๆ ดังน้ี 

1. เงินกอนถือเปนสิ่งจําเปน ซึ่งจะตองใชในการดําเนินชีวิต อีกท้ังยังเปนเคร่ืองหมายท่ีแสดงถึงฐานะทาง

สังคม เงินกอนจึงเปนสัญลักษณของความม่ังมี และเปนปจจัยหน่ึงท่ีสําคัญย่ิงในการเขามามีบทบาทในการสราง

ครอบครัว 
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เงนิกอน 
 

2. ไกคู ท่ีใชในพิธีแตงงานมีดวยกัน 2 ตัว คือ ไกตัวเมีย เปนสัญลักษณของฝายหญิงท่ีจะตองมีพฤติกรรม

ใหเหมอืนไกในฐานะแมบานแมเรือนอันแสดงถงึความขยันขันแข็ง ไกตัวผูเปนตัวแทนของฝายชาย ท่ีจะตองทําหนาท่ีท่ี

จะสรางทายาทในครอบครัว และมีความขยันในการทํามาหากิน อันเปนคุณลักษณะของผูนําครอบครัว และลักษณะ

ของไกนิยมไกท่ีมขีนสดํีาหรือสแีดงท่ีมลัีกษณะสมบูรณ เพราะถอืวาเปนสมีงคลของกะเหร่ียงบานหวยปง 

 3. เหลาตมเปนเสมือนยารักษาโรค ซึ่งเมื่อนํามาใชในประเพณีแตงงาน เช่ือวาจะชวยขับไลความเจ็บปวย

ของคูบาวสาว นอกจากน้ันยังเปนสื่อกลางการสื่อสารระหวางคนและสิ่งมีอํานาจเหนือธรรมชาติท่ีมองไมเห็นใหรับรู 

และชวยอํานวยพรในงานใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี

4. เสื้อมะเดอืยเปนสัญลักษณของหญงิสาวท่ีถูกจับจองหรือการมีเจาของแลว ซึ่งสีของเสื้อมีอํานาจในการ

ขับไลความช่ัวรายตามความเช่ือของชาวกะเหร่ียง และคุณประโยชนของมะเดือยยังจัดเปนพืชสมุนไพรในการรักษา 

โรคน่ิวตามภูมปิญญาของกะเหร่ียงท่ีสามารถรักษาไดในระดับหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เสื้อมะเดอืย 
 

5. กระติบขาว ใชใสขาวเหนียวท่ีชาวบานน่ึงมาจากบานนํามารวมงานแตงงาน และมอบใหคูบาวสาวไว

เลี้ยงรับรองแขก กระติบขาวจงึเปนสัญลักษณท่ีสื่อถงึ ความไมขัดสน ความอุดมสมบูรณของคูบาวสาวในงานแตงงาน

น้ัน 

6. ยาม ถอืเปนของใชติดตัวของชายกะเหร่ียงทุกคนท่ีตองมพีกพาติดตัวไว จงึเปนการสื่อถึงการดําเนินชีวิต

ของชาวกะเหร่ียงท่ีเรียบงาย  

7. เสื้อเจาบาว เปนสัญลักษณของความเปนชายท่ีพรอมและเหมาะสมดวยอายุ ความคิด ความอดทน การ

รูจักแกไขปญหา และพรอมท่ีจะเปนผูนําของครอบครัวตนเองท่ีจะสรางขึ้นมา 
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เสื้อเจาบาว 
 

8. ซิ่น เปนสัญลักษณของหญิงสาวท่ีถูกจับจอง มี 2 ผืน คือ ซิ่นแตงงาน ซึ่งถือเปนซิ่นท่ีมีความศักดิ์สิทธ์ิ

มากในความเช่ือของผูเฒาผูแกฝายหญงิ ในดานการชวยขับไลผรีาย โรคภัยไขเจ็บ หรือใหความคุมครองลูกหลาน และ

ซิ่นเขาหอ ซึ่งเจาสาวจะใชในวันสงตัวเขาหอเทาน้ัน 

9. นํ้าตน ภาชนะใสนํ้าท่ีบงบอกถงึความเยอืกเย็น มกีลิ่นหอมออน ๆ ของดินเผา  บงบอกถึงคูบาวสาวจะมี

ชีวติครอบครัวท่ีราบร่ืนตองอาศัยความใจเย็นของท้ังสองฝาย นอกจากน้ีชาวกะเหร่ียงยังถอืวานํ้าตนเปนจุดกําเนิดของ

กลุมชนกะเหร่ียงอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

นํ้าตน 
 

10. ผาหม เปนสัญลักษณของความอบอุนระหวางคูบาวสาวท่ีจะมอบใหแกกันตลอดเวลา และเปนการ

อนุรักษเคร่ืองใชของเกาไมใหสูญหาย 

11. ตะกรา เคร่ืองใชจักสานในการเก็บเกี่ยวพืชผล ขนยายสิ่งของ เปนสัญลักษณของความเปนอยูท่ีดี มีแต

เพิ่มพูน 
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ตะกรา 
 

12. กระดง เปนการแสดงสัญลักษณในดานปรัชญาการดําเนินชีวิต และเปนเคร่ืองมือในการแสดงฝมือ

การบานการเรือน 

13. ฝายมัดมอื เปนสัญลักษณของความเปนสริิมงคลในดานชีวติคูแกคูบาวสาว 

14. มีด คืออาวุธสําหรับแผวถางไรนา เปนสัญลักษณสื่อใหเห็นอํานาจและหนาท่ีสรางครอบครัวอันเปน

หนาท่ีท่ีย่ิงใหญของผูชาย  

15. เสยีม ใชในการเกษตรเพื่อขุดหลุมปลูกขาวไรไวรับประทานในครอบครัว เปนสัญลักษณแหงการเร่ิมตน

เพื่อความเจริญงอกงามของชีวติโดยผานความแข็งแกรงของเหล็ก 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบวา ชนเผากะเหร่ียงบานหวยปงยังคงมีการรักษาขนบประเพณีการแตงงานของตนเองไว

อยางเหนียวแนน ดวยวธีิการอันชาญฉลาดของบรรพบุรุษจากรุนสูรุนในการสอนหลักการดําเนินชีวิตคูของตนเอง โดย

แฝงปรัชญาทางดานแนวคิดสอดแทรกลงไป ผานเคร่ืองใชในพิธีแตงงานของชาวกะเหร่ียงแตละประเภท ท่ีบงบอกถึง

ความเปนตัวตนและแสดงคติความเช่ือของชาวกะเหร่ียงไดอยางแยบยล สามารถสะทอนภาพและแนวคดิใหบุคคลท่ีได

พบเห็นพธีิและกระบวนการขั้นตอนพิธีแตงงานน้ัน ไดแงคิด ขอเตือนใจ ในการใชชีวิตคูท่ีไดผลนับต้ังแตอดีตมาจนถึง

ปจจุบัน สงผลใหประเพณีการแตงงานของชาวกะเหร่ียงบานหวยปง ในแตละคร้ังยังคงไดรับการสืบสานวิธี ขั้นตอน

การแตงงาน เคร่ืองใชในพิธีแตงงานท่ีหลากหลายท่ีมีคุณคาทางดานจิตใจของคูบาวสาว ญาติผูใหญ ชาวบานท่ีมา

รวมงาน และเปนการปลูกฝงความเช่ือใหแกเยาวชนไดซึมซับ รับรู สรางความภาคภูมิใจในความเปนชาติพันธุของ

ตนเอง ประเพณีแตงงานของชาวกะเหร่ียงบานหวยปงมีวิธีการสอนท้ังทางตรงและทางออม ซึ่งแนวการสอนท่ีผาน

เคร่ืองใชในพิธีแตงงานก็ไดสอดคลองกับทฤษฎีมายาคติ คือ เคร่ืองใชในพิธีแตงงาน แทนสัญลักษณความหมายท่ีมี

อิทธิพลตอความรูสกึของมนุษย 

แตหากมองดูสภาพการณสังคมในชวงเวลาท่ีผานไปตามกาลเวลา และความกาวหนาของการดําเนินชีวิตท่ี

ทันสมัยท่ีขึ้นอยูกับกระแสวิวัฒนาการของสังคมและสื่อเทคโนโลยีท่ีมีมากมายกวางขวาง อาจดูดกลืนความเปน

ธรรมชาติของกระเหร่ียงบานหวยปง และขนบธรรมเนียมประเพณี การจะรักษาไวซึ่งประเพณีการแตงงานท่ีดีงาม

ไมใหหายไป การสรางครอบครัวโดยอาศัยเคร่ืองใชเปนสื่อในการดํารงตนใหอยูเปนครอบครัวท่ีสมบูรณน้ัน ก็ขึ้นอยูกับ
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วาคนในชุมชน บานหวยปงจะคงรักษาไวซึ่งประเพณี เคร่ืองใช แนวคิดอันดีงามของบรรพบุรุษใหอยูสืบทอดจากรุนสู

รุนตอไปใหไดนานท่ีสุดเทาใด 

ขอเสนอแนะ 

1. เพื่อใหเกดิความเขาใจมากขึ้นควรศึกษาสัญลักษณเคร่ืองใชในพิธีแตงงานกะเหร่ียง จากกะเหร่ียงหมูบาน

อื่นนํามาเปรียบเทียบถงึสาเหตุความเหมือนและความแตกตางกันของเคร่ืองใชแตละประเภทในพิธีกรรมแตงงานของ

ชนเผากะเหร่ียง 

2. ศึกษาผลกระทบของววัิฒนาสมัยใหมท่ีอาจสงผลตอประเพณแีตงงานของชาวกะเหร่ียง 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาเร่ือง “วิเคราะหสัญลักษณในพิธีแตงงานชาวกะเหร่ียง บานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัด

ลําพูน” ในคร้ังน้ีสําเร็จลงไดดวยด ีเนื่องจากไดรับความกรุณาอยางสูงจาก รองศาสตราจารยเปรมวทิย  วิวัฒนเศรษฐ 

อาจารยท่ีปรึกษางานวจิัยท่ีกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใส

อยางดยีิ่ง ผูวจิัยตระหนักถงึความต้ังใจจริงและความทุมเทของอาจารย และกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณ ยายหลา แกวมี ยายบัวคํา ปวงมาลัย และลุงดา คําสา ซึ่งเปนวิทยากรผูใหความรูเกี่ยวกับ

เคร่ืองใชในพิธีแตงงานของชาวกะเหร่ียงบานหวยปง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน พระครูอุปถัมภปุญญาคม 

ผูอํานวยการโรงเรียนท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหผูวิจัยไดศึกษาตอ และคุณแมเงิน ณ ลําพูนท่ีเปนแรงใจใหงานวิจัย

สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ผูวิจัย จึงขอมอบสวนดีท้ังหมดน้ีใหแกเหลาคณาจารย ท่ีไดประสิทธ์ิประสาทวิชาจนทําใหผลงานวิจัยเปน

ประโยชนตอผูท่ีเกี่ยวของ และขอแสดงความกตัญูกตเวทิตา แดบิดา มารดา และผูมีพระคุณทุกทาน สําหรับ

ขอบกพรองตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นน้ัน ผูวิจัยขออภัยมา ณ ท่ีน้ี และยินดีท่ีจะรับฟงคําแนะนําจากทุกทานท่ีไดเขามา

ศึกษา เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนางานวจิัยตอไป 
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โวหารภาพพจนท่ีปรากฏในบทละครนอกพระราชนพินธ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหลานภาลัย 

Figurative rhetoric style in Lakorn Nok, authored by King 

Buddhaloetlanapalai 

วรียุทธ ปญญา8

1* และ เปรมวทิย ววิัฒนเศรษฐ2 

Weerayut Panya1* and Premvit Vivattanaseth2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาโวหารภาพพจนท่ีปรากฏในบทละครนอกพระราชนิพนธใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย โดยวิเคราะหโวหารภาพพจน 6 ประเภท อันไดแก อุปมา อุปลักษณ 

บุคลาธิษฐาน อติพจน นามนัย และปฏิพากษ ในบทละครนอก 5 เร่ืองคือ ไกรทอง คาวี ไชยเชษฐ มณีพิชัย และ 

สังขทอง   

ผลการศึกษาพบวาโวหารภาพพจนท่ีปรากฏในบทละครนอก 5 เร่ือง พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ

พุทธเลิศหลานภาลัย มีครบท้ัง 6 ประเภท โดยใชโวหารภาพพจนแบบอุปมามากท่ีสุด รองลงมาเปนอุปลักษณ อติ

พจน ปฏพิากษ นามนัย และบุคลาธิษฐาน ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ: โวหารภาพพจน  บทละครนอก  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลานภาลัย 
 

Abstract  

The purpose of the study was to explore 6 types of figurative rhetoric style; metaphor, simile, 

personification, hyperbole, metonymy and paradox presented in 5 written works of Lakorn Nok by King 

Buddhaloetlanapalai. These 5 written works were Kraithong, Kawee, Chaichet, Maneephichai and Sangthong.  

The finding revealed that all 6 types of figurative rhetoric style were found in the 5 written works. 

Metaphor was mostly used in the works, and it was followed by simile, hyperbole, paradox, metonymy and 

personification respectively. 
 

Keywords: Figurative rhetoric style, Lakorn Nok, King Buddhaloetlanapalai  
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บทนํา 

ละครนอก เปนศิลปะการแสดงท่ีมีปรากฏมาต้ังแตสมัยอยุธยา เปนละครท่ีราษฎรเลนในพื้นถิ่น ซึ่งตัวละคร

เปนผูชายเทาน้ัน เพราะแตโบราณมีพระราชบัญญัติหามมิใหมีละครผูหญิง เร่ืองท่ีนํามาแสดงเปนละครนอกน้ัน 

สามารถนํามาแสดงไดทุกเร่ือง เวนแตเร่ืองรามเกียรต์ิ อุณรุท และอิเหนา ท่ีเปนเร่ืองสําหรับละครใน เพราะฉะน้ันบท

ละครเร่ืองอื่น ๆ นอกจาก 3 เร่ืองน้ัน จึงเรียกวาบทละครนอก (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2545,  

คํานํา)  

ละครนอกท่ีแสดงสืบทอดตอกันมาจากสมัยอยุธยา มีท้ังหมด 14 เร่ืองคือ การเกด คาวี ไชยทัต พิกุลทอง 

พิมสวรรค พิณสุริวงศ มโนหรา โมงปา มณีพิชัย สังขทอง สังขศิลปชัย สุวรรณศิลป สุวรรณหงส และโสวัตร 

นอกจากน้ี ยังมีละครนอกอีก 5 เร่ือง ซึ่งสันนิษฐานวาเปนบทละครสํานวนเกา กอนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ

พุทธเลิศหลานภาลัย แตยังไมปรากฏชัดวาอยูในสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ ไกรทอง โคบุตร ไชยเชษฐ พระรถเมรี และ

ศิลปสุริวงศ (ฐติิมา วทิยาวงศรุจ,ิ 2528, หนา 4) 

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร เดิมบทละครผูหญิงของหลวง(ละครใน)เลนเร่ืองรามเกียรต์ิ เร่ืองอุณรุท กับเร่ือง

อิเหนาเชนเดยีวกับละครหลวงคร้ังกรุงเกา จนมาถงึรัชกาลท่ี 2 แหงกรุงรัตนโกสนิทรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา

นภาลัย ทรงใหฝกหัดละครหลวงใหมีพัฒนาการดีกวาแตกอน และโปรดฯใหละครผูหญิงของหลวงแสดงละครเร่ือง 

อื่น ๆ  ไดเชนเดียวกับละครผูชาย จึงทรงนําบทละครนอกบางเร่ืองท่ีสืบทอดมาแตสมัยอยุธยามาทรงพระราชนิพนธ

บทขึ้นใหมเฉพาะตอนท่ีจะใหละครผูหญงิของหลวงแสดง (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลานภาลัย, 2545, คํานํา)  

ในระยะตอมาไดมีบทละครเกิดขึ้นมากมาย แตบทละครท่ีนิยมนํามาแสดงกันอยางแพรหลาย คือ บทละคร

นอก  5 เร่ือง ไดแก ไกรทอง คาวี ไชยเชษฐ มณีพิชัย และสังขทอง อันเปนบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ

พุทธเลศิหลานภาลัย  

เนื่องจากบทละครนอกท้ัง 5 เร่ืองเปนบทละครท่ีแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ

หลานภาลัย ท่ีทรงพระราชนิพนธขึ้นโดยทรงมีพระราชประสงคใหเปนการแสดงเพื่อปวงชน กลาวคือเปนงานระดับ

ชาวบาน  ท่ีแตงและแสดงใหชาวบานดู ดังน้ันลักษณะเนื้อหาและสํานวนภาษาก็เปนแบบสามัญชน เขาใจไดงาย 

ตลอดจนการบรรจุเพลงและการแสดงก็มรูีปแบบเฉพาะท่ีแตกตางไปจากละครชนิดอื่นมาก เชน เนื้อรองของบทละคร

นอก แมจะเปนเร่ืองจักร ๆ วงศ ๆ เชนเดียวกับละครอื่น ๆ แตบทของกษัตริยหรือบทของขุนนาง เสนาอํามาตยใน

ละครนอกจะมีลักษณะท่ีแสดงถึงความเปนธรรมชาติของคนท่ัวไป ซึ่งจะเนนความขบขัน ความบันเทิงแกผูชม ท้ังน้ี

เพื่อใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของการแสดงละครนอก (ฐติิมา วทิยาวงศรุจ,ิ 2528, หนา 4) 

ดวยคุณลักษณะพเิศษของบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย จึงทําให

บทละครนอกเปนท่ีนิยมอยางแพรหลาย และไดมีการศึกษาวิจัยบทพระราชนิพนธเหลาน้ีอยางกวางขวางพอสมควร 

แตกระน้ันก็ยังไมมีการศึกษาดานโวหารภาพพจนอันเปนองคประกอบทางวรรณศิลปท่ีสําคัญอยางย่ิงในวรรณคดี 

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลานภาลัยไดทรงใชศิลปะการประพันธอยางเช่ียวชาญ 

ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาโวหารภาพพจนในบทละครนอกท้ังหมด 5 เร่ือง คือเร่ือง ไกรทอง คาวี

ไชยเชษฐ มณีพิชัย และสังขทอง พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเพื่อเปนการเพิ่มพูนองค

ความรูทางดานสุนทรียภาพแหงวรรณคดีไทย ท้ังยังเปนคุณคาเชิงวรรณศิลปดานหน่ึงในพระราชนิพนธของ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย อันจะเปนประโยชนตอการศึกษาบทพระราชนิพนธของพระองคทานให

กวางขวางลุมลกึขึ้นอีกดวย 
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วัตถุประสงคการศึกษา 

เพื่อศึกษาวิเคราะหโวหารภาพพจนท่ีปรากฏในกลอนบทละคร ของบทละครนอก 5 เร่ือง พระราชนิพนธใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลานภาลัย คอื ไกรทอง คาว ีไชยเชษฐ มณพีชัิย และสังขทอง  
 

วธิกีารศึกษา 

การวจิัยคร้ังน้ี ผูวจิัยไดดําเนินการวจิัย ตามลําดับขัน้ตอน ดังตอไปน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และรายงานการวจิัยตาง ๆ ในการดําเนินการวจิัยผูวจิัยไดศึกษาเอกสาร แนวคดิ 

ทฤษฎ ีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาบทละครนอก โดยจัดแบงเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาคนควาออกเปน 

2 ประเภท คอื 

  1.1. เอกสารเกี่ยวกับเนื้อหา 

1.1.1 โวหารภาพพจน 

1.1.2 ละครนอกและบทละครนอก 

  1.2. งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

1.2.1 งานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับโวหารภาพพจน 

1.2.2 งานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลานภาลัย 

2. เก็บรวบรวม และวเิคราะหขอมูล การวิจัยน้ีไดทําการเก็บรวบรวมและวเิคราะหขอมูลดังน้ี 

  2.1. ศึกษาวรรณคดบีทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลานภาลัย ท้ัง 5 เร่ือง 

อันไดแก ไกรทอง คาว ีไชยเชษฐ มณพีชัิย และสังขทอง 

  2.2. วเิคราะหโวหารภาพพจนท่ีปรากฏในบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิ

หลานภาลัย โดยในการวเิคราะหคร้ังน้ีไดยึดวธีิการแบงโวหารภาพพจนตามแนวของ ผศ.ดร. ธเนศ เวศรภาดา 

  2.3. จัดกระทําขอมูลโดยแยกประเภทตามกลุมโวหารภาพพจนท่ีปรากฏ 

3. สรุปและอภิปรายผล เมื่อวเิคราะหและจัดกระทําขอมูลแลว ผูวจิัยสรุปประเด็นการวจิัยตาม

วัตถุประสงค ท่ีไดกาํหนดไว ตามดวยการอภิปรายผลโดยการเช่ือมโยงผลการวจิัยท่ีไดรับกับความเปนมาและ

ความสําคัญของปญหาตลอดผลการวจิัยท่ีไดศึกษามากอน 
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษา “โวหารภาพพจนของบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลา

นภาลัย” ท้ัง 5 เร่ือง อันไดแก ไกรทอง คาว ีไชยเชษฐ มณพีชัิย และสังขทอง ผูวจิัยพบโวหารภาพพจน ดังตอไปน้ี 

 อุปมา (Metaphor) 

 อุปมา (Metaphor) คอื การเปรียบสิ่งหน่ึงเหมอืนอีกสิ่งหน่ึง โดยใชคําเช่ือมคําใดคาํหน่ึงตอไปน้ี “เหมอืน ราว 

ราวกับ เปรียบ ดุจ ประดุจ ดัง ด่ัง เฉก เชน เพยีง เพี้ยง ประหน่ึง ถนัด กล เลห ปมวา ปาน ครุวนา ปูน พาง ละมาย 

แมน” (ธเนศ เวศรภาดา, 2549, หนา 41) ซึ่งไดปรากฏในบทละครนอกเร่ืองตาง ๆ เชน 

 เมื่อคร้ังท่ีไกรทองไดลงไปปราบชาลวัน แลวไดพบกับวมิาลา คร้ันกลับมาไกรทองคดิถงึนาง จงึไดโกหก

ภรรยาท้ังสองวาจะไปหาพระอาจารยแตกลับลงไปหาวมิาลาโดยไดเปรียบเทียบถงึความรักของไกรทอง ดังความวา 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2545, หนา 307) 
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   คดิพลางทางเรียกวมิาลา  เขามาแลวแจงแถลงไข 

  พี่รักนางพางเพยีงจะกลนืไว  หมายจะไมจากกันคุงวันตาย 

       (ไกรทอง ตอน นางวมิาลาตามไกรทองมาจากถ้ํา) 

 จากคําประพันธขางตน ไกรทองไดเปรียบเทียบความรักของตนท่ีมตีอวมิาลาวารักนางมาก ราวกับจะเก็บ

นางไวในตัวโดยจะไมพรากจากนางจนวันตาย 
 

 ไชยเชษฐอภิเษกกับสุวญิชา ตอมาไมนานสุวญิชาก็ทรงครรภและในท่ีสุดก็คลอดพระโอรส ซึ่งพระโอรสมี

รูปรางงดงาม ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลานภาลัย, 2545, หนา 230) 
 

   พอวันหน่ึงนางคลอดโอรสา  กอนหนาพระเสด็จเขามาถงึ           

  รูปรางพริ้งพรอมดังกลอมกลงึ  งามแมนเหมือนหนึง่เทวดา 

       (ไชยเชษฐ ตอน นางสุวญิชาถูกขับไล)  

 จากคําประพันธขางตน ไดเปรียบเทียบถงึรูปรางของพระโอรสของสุวญิชาวา สมสวนและงามราวกับเทวดา 
 

 เมื่อนางจันทรถูกงูพษิกัดจนสลบ ทาวพชัิยนุราชจงึไดเขามาดูอาการของนางดวยความเปนหวง จงึเอามอืลูบ

หนาผากปรากฏวาหนาผากเย็นเหมอืนนํ้า ไมอุนเหมอืนคนปกติก็คดิวานางไดเสยีชีวติแลว ดังความวา 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2545, หนา 360) 

   น่ังลงทรงลูบปฤษฎางค  กายนางเย็นฉ่าํดังน้าํทา 

  ตกใจสําคัญวากลัยา              มอดมวยมรณากจ็าบัลย 

(มณพีชัิย ตอน พราหมณยอพระกลิ่นขอพระมณี

พชัิยไปเปนทาส) 

 จากคําประพันธขางตน ทาวพชัิยนุราชไดเปรียบเทียบอาการของนางจันทรวามรีางกายท่ีเย็นเหมอืนดังนํ้า      

ไมเหมอืนรางกายของคนปกติ 
 

 ในเมอืงสามนตบุรี มกีษัตริยนามวาทาวสามนต มมีเหสนีามวานางมณฑา มลูีกสาวเจ็ดองค ดังความวา 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2545, หนา79) 

   มาจะกลาวบทไป   ถงึทาวสามนตเรืองศรี 

  เสวยราชสมบัติสวัสดี   ในบุรีสามนตพระนคร 

  อันองคเอกอัครชายา   ช่ือมณฑาเทวศีรีสมร 

  มธิีดานารีรวมอุทร    ท้ังเจ็ดนามกรตางกัน 

  นองนุชสดุทองชื่อรจนา   โสภาเพยีงนางในสวรรค 

  พร่ังพรอมพระสนมกํานัล   เปนสุขนิรันดรทุกวันคนื 

       (สังขทอง ตอน ทาวสามนตใหนางท้ังเจ็ดเลอืกคู) 

 จากคําประพันธขางตน เปนการเปรียบเทียบถงึความงามของรจนาวางามราวกับเทพธิดาในสวรรค 
 

 อุปลักษณ (Simile) 

 อุปลักษณ (Simile) คอื การเปรียบสิ่งหน่ึงเปนอีกสิ่งหน่ึง ซึ่งมคีณุสมบัติบางประการรวมกัน มักใชคําวา 

“คอื” หรือ “เปน” เชน “ครูคอืเรือจาง” “ทหารเปนร้ัวของชาติ” หรือบางคร้ังไมมคีําเช่ือมโยงเชน “ฝนดาวตก” เปรียบ
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ดาวตก ท่ีตกพรางพรายเปนสายฝน “หัวใจกระดาษ” เปรียบหัวใจท่ีไมหนักแนนเหมอืนกระดาษท่ีบางเบาพรอมจะปลวิ

ไปตามสายลม “ศึกฟุตบอล” เปรียบการแขงขันฟุตบอลเหมอืนศึกสงคราม “ตะเข็บชายแดน” เปรียบรอยตอชายแดน

ของสองประเทศเหมอืนตะเข็บ อุปลักษณมักจะเปรียบคํานามกบัคํานามใหเห็นอยางชัดเจน แตบางคร้ัง ขอความบาง

ขอความอาจตองตีความอีกช้ัน เชน “ภาษางอกงาม” ขอความน้ีดูเผนิ ๆ จะเขาใจวาเปนบุคคลวัต แตเมื่อพจิารณา

อยางถี่ถวนจะเห็นวา  ในท่ีน้ีกลาวเปรียบภาษาเหมอืนตนไมหรือดอกไมท่ีงอกงามได “เราเสยีเวลาไปมากแลว” เปรียบ

เวลาเปนเงนิเปนทองท่ีเสยีไปแลวไมคุมคา ในวรรณคดไีทยปรากฏใชอุปลักษณเปนจํานวนมาก เพื่อขยายจนิตภาพให

แจมชัดหรือเปรียบเทียบความคิดบางประการใหลกึซึ้งขึ้น (ธเนศ เวศรภาดา, 2549, หนา 43) ซึ่งในบทละครนอกท้ัง 5 

เร่ืองมกีารใชอุปลักษณหลายแหง เชน 

 การววิาทของไกรทองกับวมิาลาไมมทีาทีวาจะจบลงโดยงาย ตางฝายตางไมยอมกัน ทําใหไกรทองเกดิ

อาการนอยใจวมิาลาและไดกลาวในเชิงประชดประชัน ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลานภาลัย, 2545, 

หนา339) 

   ถาพีเ่ปนเทวาสุราฤทธิ ์ จะนิมติชาลวันขึ้นใหใหม 

  จะปดทองท้ังตัวใหท่ัวไป  น่ันแหละจะชอบใจวมิาลา 

      (ไกรทอง ตอน ไกรทองตามนางวมิาลากลับไปถ้าํ) 

 จากคําประพันธขางตน ไกรทองไดเปรียบเทียบความนอยใจของตนท่ีวมิาลายังโกรธตนอยู ดวยการกลาว

ประชดประชันวาถาตัวพี่เปนเทวดา พี่จะเสกชาลวันขึ้นมาใหม ซึ่งหมายถงึ การมอํีานาจหรือฤทธ์ิเดชท่ีจะบันดาลสิ่ง

ตาง ๆ ใหมขีึ้นไปตามความปรารถนาได 
 

 คันธมาลมีคีวามริษยาจันทสุดาท่ีสาวกวา สวยกวา นางเกดิความคดิท่ีวาจะใหฤๅษีชุบตัวใหกลับมาเปนสาว   

จงึไดใหเหลานางกํานัลจัดเตรียมของมงคลตาง ๆ มาทําพธีิ โดยตองการใหทาวสันนุราชหลงนาง พรอมท้ังคดิจะทํา

รายจันทสุดา โดยไดเปรียบเทียบความคดิของนางท่ีจะใหจันทสุดากลัว ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลา

นภาลัย, 2545, หนา 462) 

   ทําไมกับมันอีจันทสุดา จะตีดาใหกลวัตัวเปนหน ู

  ไมชานักสักหนอยมงึคอยดู  ตัวกูจะเปนสาวในคราวน้ี 

      (คาว ีตอน นางคันธมาลขีึ้นเฝา) 

 จากคําประพันธขางตน คันธมาลีไดเปรียบเทียบความกลัวของจันทสุดากับหนูวา เมื่อตนไดทําพธีิชุบตัวให

กลับมาเปนสาวแลว นางจะทํารายจันทสุดา “จะตีดาใหกลัวตัวเปนหนู” โดยใชอุปลักษณเปรียบจติใจท่ีไมเขมแข็งของ

จันทสุดาใหกลัวเหมอืนหนูท่ีเปนสัตวท่ีมนิีสัยขี้กลัว หวาดระแวง 
 

 วฬิารไมพอใจย่ิง ท่ีไชยเชษฐขับไลสุวญิชากับตนออกจากเมอืง โดยท่ีไมมคีวามผดิ จงึไดบอกกลาวกับไชย

เชษฐ โดยไดเปรียบเทียบถงึความนากลัวของทาวสงิหล ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลานภาลัย, 2545, 

หนา240) 

   แมนเจาขาพากันวายชนม ถารูถงึสงิหลยักษี 

  เหมันตก็จะหมดท้ังธานี  อสุรเีคี้ยวเลนเปนผักไป   

      (ไชยเชษฐ ตอน นางสุวญิชาถูกขับไล) 

 จากคําประพันธขางตน วฬิารไดเปรียบเทียบความนากลัวของยักษสงิหลท่ีเปรียบมนุษยมคีาเพียงกับผัก  

วาเคี้ยวไดงาย ๆ ไมเหมอืนเนื้อสัตว 
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  บุคคลวัต หรอืบุคลาธษิฐาน (Personification) 

 บุคคลวัต หรือ บุคลาธิษฐาน (Personification) คอื การสมมุติสิ่งตาง ๆ ใหมกีริิยาอาการ ความรูสกึเหมอืน

มนุษย เชน ดวงตะวันแยมย้ิม สายลมโลมไลเอาอกเอาใจพฤกษาลดามาลย (ธเนศ เวศรภาดา, 2549, หนา 44) ซึ่งใน

บุคลวัตหรือบุคลาธิษฐานปรากฏในบทละครนอกเร่ืองตาง ๆ เชน 

 หลวชัิยกับคาวเีคยใหสัจจะอธิษฐานกันไววาหากสองพี่นองคนใดคนหน่ึงตองประสบกับภัยอันตราย ขอให

ดอกบัวท่ีท้ังสองมอบใหกันไวน้ันบันดาลใหเหี่ยวแหงใหเห็นประจักษแกอีกฝายหน่ึง เพื่อท่ีอีกฝายหน่ึงจะไดไปชวยทัน 

ซึ่งเปนการสรางจนิตภาพของดอกบัวใหมชีีวติจติใจเหมอืนมนุษย ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลา

นภาลัย, 2545, หนา 426)  

   มาจะกลาวบทไป  ถงึพระหลวชัิยเชษฐา 

  เมื่อพระคาวสีิ้นชีวา  ในอุรารอนรุมดังสุมไฟ 

  จึงดูดอกปทุมทีเ่สี่ยงทาย  ก็กลับกลายมัวหมองไมผองใส 

  พระเรงตระหนกตกใจ  เหตุไฉนฉะน้ีเจาพี่อา    

      (คาว ีตอน ทาวสันนุราชชุบตัว) 

จากคําประพันธขางตน เปนการพรรณนาในเหตุการณท่ี ยายเฒาทัศประสาทไดเผาพระขรรคท่ีมดีวงใจของ

คาวฝีงอยูในน้ัน ทําใหคาวถีงึแกความตาย โดยไดสรางจนิตภาพใหดอกบัวท่ีคาวไีดใหกับหลวชัิยท่ีไมมคีวามรูสกึ

เหมอืนมนุษยใหกลับมคีวามรูสกึเหมอืนมนุษย มคีวามเศราหมอง มคีวามแหงเหี่ยวเปนสัญญาณเตอืนวาคาวไีดรับ

อันตราย หลวชัิย  จงึรีบมาชวยชีวติคาวใีหฟนคนืชีพไดอยางทันเวลา 
 

 ทาวสามนตตองการแกลงพระสังข จงึมรัีบส่ังใหราชบุตรเขยท้ังเจ็ดออกไปหาปลา คร้ันเมื่อถงึแมนํ้าพระสังข  

ไดใชวชิามนตมหาจนิดาท่ีนางพันธุรัตแมบุญธรรมไดใหไวกอนท่ีจะสิ้นชีวติ ปลาทุกตัวจงึไดมารวมตัวกันตามคํา

อธิษฐาน  ของพระสังข ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลานภาลัย, 2545, หนา 120)  

   เมื่อน้ัน   พระสังขไดสมปรารถนา 

  จงึต้ังสัตยอธิษฐานดวยวาจา มัจฉาตัวใดถงึที่ตาย 

  จงกระโดดโลดขึ้นมารมิฝง ใหสมหวังดังจติท่ีคดิหมาย 

  พอสิ้นคําประกาศไมคลาดคลาย ปลาตายบนตลิ่งกลิ้งเกลื่อนไป 

      (สังขทอง ตอน ทาวสามนตใหลูกเขยหาเนื้อหาปลา) 

 จากคําประพันธขางตน เปนการพรรณนาถงึบรรดาปลาท่ีจะรูตัววาใกลจะตายมกีริิยาอาการเหมอืนมนุษย   

โดยใหกระโดดขึ้นมาบนฝง    
 

 อตพิจน (Hyperbole) 

 อติพจน (Hyperbole) คอื การเปรียบเทียบโดยการกลาวขอความท่ีเกนิจริง มักเปรียบเทียบในเร่ืองปริมาณวา   

มมีากเหลอืเกนิ มเีจตนาเนนขอความท่ีกลาวน้ัน ใหมนํ้ีาหนักย่ิงขึ้น เชน รอนตับแตก คอแหงเปนผง รักคุณเทาฟา รอ

ต้ังโกฏปิแลว ใจดเีปนบา อกไหมไสขม ฯลฯ ดังปรากฏในบทละครนอกเร่ืองตาง ๆ (ธเนศ เวศรภาดา, 2549, หนา 46) 

ซึ่งในบทละครนอก 5 เร่ืองปรากฏอติพจนอยูหลายแหง เชน 
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 ไกรทองกับวมิาลากลาวคารมประชดประชันกันไปมา ไมมทีาทีจะหยุด ไกรทองหมดความอดทนจงึไดชักมดี

ออกมาเพื่อขู โดยหวังวาวมิาลาจะหยุดกลาวเหน็บตน แตกลับทําใหวมิาลาโมโห ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลศิหลานภาลัย, 2545, หนา 313) 

   ไดเอยไดฟง  ย่ิงคั่งแคนอกหมกไหม 

  กระทืบเทาเกาหัวแลววาไป  ชางกระไรไมคดิเวทนา 

      (ไกรทอง ตอน นางวมิาลาตามไกรทองมาจากถ้ํา) 

 จากคําประพันธขางตน เปนการกลาวเปรียบเทียบถงึความโมโหของวมิาลาท่ีเห็นไกรทองชักมดีออกมา โดย

หวังท่ีจะใหนางหยุดประชดตน ความโมโหของวมิาลาน้ัน “ย่ิงคั่งแคนอกหมกไหม” แสดงวาวมิาลามคีวามโมโหไกรทอง

มาก โมโหจนรอนดังมไีฟสุมไหมอยูในใจ 
 

 นางสนมท้ังเจ็ดเกดิความวติก รอนอกรอนใจ เพราะกลัววาสุวญิชาจะฟองไชยเชษฐ ท่ีพวกนางไดใสรายสุวญิ

ชา โดยไดเปรียบเทียบความวติกของนางสนมท้ังเจ็ด ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลานภาลัย, 2545, 

หนา 238) 

   คดิวติกอกไหมไสขม ในอารมณน้ันจะใครใหขับเสยี 

  จงึช้ีหนาวานางชางทําเยีย  มาอะลิ้มอะเหลี่ยภูวไนย   

      (ไชยเชษฐ ตอน นางสุวญิชาถูกขับไล) 

          จากคาํประพันธขางตน เปนการกลาวเปรียบเทียบถงึความวติกทุกขรอนจนเหมอืนกับ “อกไหมไสขม” ของนาง

สนมท้ังเจ็ด ท่ีกลัววาหากไชยเชษฐเห็นสุวญิชาแลวจะสงสาร อาจจะทําใหนางท้ังเจ็ดน้ีเดอืดรอนซึ่งคําวา “อกไหมไส

ขม”  มคีวามหมายวา ความเปนทุกขอยางแสนสาหัส 
 

 นามนัย (Metonymy) 

 นามนัย (Metonymy) คอื การใชคําหรือวลท่ีีบงลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหน่ึงมาแสดงความหมาย

แทนสิ่งน้ันท้ังหมด เชน ใชเวที แทน การแสดง มงกุฎ พระบาท แทน กษัตริย เกาอ้ี แทน ตําแหนงหนาท่ีของผูบริหาร 

ขาวปลา แทน อาหาร ฯลฯ (ธเนศ เวศรภาดา, 2549, หนา 46) ซึ่งในบทละครนอกท้ัง 5 เร่ืองมปีรากฏนามนัยอยู

หลายแหง เชน 

 เมื่อนางจันทเทวถีูกขับไลออกจากเมอืง ชีวติของนางลําบากอยางมาก จากท่ีเคยอยูในวังอยางสุขสบาย     

กลับตองมาอาศัยอยูในปา หาของปาผักเผอืกมันเหมอืนชาวบานท่ัวไป คร้ันวันหน่ึงนางออกไปหาของปา ลูกนอย 

เขามา  ดลจติทําใหคดิถงึ จงึรีบกลับมา ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลานภาลัย, 2545, หนา 23) 

           เมื่อน้ัน   พระมารดานึกในพระทัยอยู 

  คดิถงึลูกนอยหอยปู      เดนิไปสักครูแลวจูมา 

  เก็บไดฟนผักเผือกมัน     สารพันกนิไดท่ีในปา 

  ใสหาบหาบเดนิดําเนินมา  ไมชาครูหน่ึงก็ถงึเรือน 

      (สังขทอง ตอน กําเนิดพระสังข) 

 จากคําประพันธขางตน ผักเผอืกมัน เปนนามนัยแทนอาหารท่ีหาไดตามปาตามเขา ซึ่งทําใหอ่ิมทองได ซึ่งผัก

เผอืกมัน เปนสวนหน่ึงของอาหารท่ีนางจันทเทวนํีามาบริโภคในขณะท่ีอยูในปา ดังน้ันจงึแทนอาหารท้ังหมดท่ีนาง

บริโภค 
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 กอนท่ีพราหมณยอพระกลิ่นไดรักษาอาการปวยนางจันทร ทาวพชัิยนุราชไดใหคําสัญญาวา ถาพราหมณ

รักษาอาการปวยใหกับภรรยาของตนจนหาย ตนจะใหทุกอยางตามท่ีพราหมณขอ ไมวาจะเปนทรัพยสมบัติหรือแกว

แหวนเงนิทอง ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลานภาลัย, 2545, หนา 367) 

   เมื่อน้ัน   เจาพราหมณนบน้ิวทูลสนอง 

       โภไคยไอศูรยมูลมอง  แกวแหวนเงนิทองไมตองการ 

       พระมณพีชัิยไดสัญญา  จะยอมไปเปนขากระหมอมฉาน 

       อยาใหเสยีสัตยปฏญิาณ จะขอรับประทานเอาตัวไป 

      (มณพีชัิย ตอน พราหมณยอพระกลิ่นขอพระมณพีชัิย 

      ไปเปนทาส) 

 จากคําประพันธขางตน แกวแหวนเงนิทอง เปนนามนัยแทน ทรัพยสมบัติซึ่งเปนสิ่งท่ีมคีา ท่ียกระดับฐานะ

ของ  ผูท่ีครอบครองใหมสีถานะทางสังคมท่ีสูงขึ้น ซึ่งแกวแหวนเงนิทองเปนสวนหน่ึงของทรัพยสมบัติท้ังหมดของ ทาว

พชัิยนุราชท่ีจะมอบใหพราหมณหากสามารถรักษาอาการปวยของนางจันทรใหหายได  
 

 ปฏพิากษ (Paradox) 

 ปฏพิากษ แบงยอยเปน 2 ชนิด คอื 1. ปฏพิจน (Oxymoron) คอืการใชคําท่ีมคีวามหมายขัดแยงกันนํามาคูกัน

ไดอยางกลมกลนื เชน ลมหนาวพัดอาวจนหนาวเหนบ็เจ็บกระดูก 2. ปฏทิรรศน (Paradox) คอืการแสดงความหมาย

ท่ีดูเหมอืนจะขัดแยงกันหรือเปนไปไมได แตเมื่อวเิคราะหความหมายลกึลงไป อาจตีความไดอยางกลมกลนื เชน อกชล

คลาแคลวแผนปฤถพ ีอกใหความรูสกึอบอุนนุมนวล แตชลมลัีกษณะไหล ใหความชุมช่ืน ความเย็น ลักษณะท้ังสองน้ี

ขัดแยงกัน แตปรากฏอยูในสิ่งเดยีวกัน (ธเนศ เวศรภาดา, 2549, หนา 47 อางอิงใน กาญจนา นาคสกุลและคณะ, 

2521, หนา 240.4)  คําปฏพิากษ อธิบาย เรียกภาพพจน oxymoron และ paradox รวมกัน ภาพพจนปฏพิากษอาจ

ปรากฏใชในภาษาพูด  ในชีวติประจําวัน เชน ไฟหนาว นํ้าผึ้งขม ศัตรูคอืยากําลัง ย่ิงรีบก็ย่ิงชา รักยาวใหบ่ัน รักสัน้ให

ตอ นํ้ารอนปลาเปน นํ้าเย็นปลาตาย (ธเนศ เวศรภาดา, 2549, หนา 47) ดังปรากฏในบทละครนอกท้ัง 5 เร่ือง เชน 

 หลังจากเกดิเหตุการณการววิาทตบตีระหวางนางตะเภาแกว ตะเภาทองกับวมิาลา ในคนืน้ันไกรทองก็ไดเอา

อกเอาใจภรรยาท้ังสอง ภรรยาท้ังสองรูวาท่ีไกรทองเอาอกเอาใจตนน้ัน คงจะตองการอะไรสักอยางหน่ึงเปนแน ไกร

ทองรูวาภรรยาท้ังสองรูทันตนจงึเกดิอาการ “ย้ิมแหง” ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2545, 

หนา 334) 

   เมื่อน้ัน   เจาไกรทองของขัดอัชฌาสัย 

       ไดฟงภรรยาวาถกูใจ  ย้ิมแหงแกลงไถลไปตามจน 

      (ไกรทอง ตอน ไกรทองตามนางวมิาลากลับไปถ้าํ) 

 จากคําประพันธขางตน เปนความขัดแยงระหวางย้ิมกับแหง ย้ิมมลัีกษณะอาการท่ีชอบใจมคีวามสดช่ืน แต

แหง มลัีกษณะ ไมมนํ้ีา ไมสดช่ืน ลักษณะท้ังสองน้ีขัดแยงกัน แตปรากฏอยูในสิ่งเดยีวกัน เปนปฏพิากษ 
 

 นางรจนาไดเสี่ยงพวงมาลัยไดเจาเงาะ สรางความไมพอใจใหกับทาวสามนตเปนอันมาก ท่ีมเีจาชายรูปงาม

มากมายมาใหเลอืก แตไมเลอืก จงึไดขับไลท้ังสองไปอยูในปา ถงึแมวาจะอยูในปา ท้ังสองก็มคีวามสุข หยอกเยากัน    

ตามประสาคูรัก ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลานภาลัย, 2545, หนา 102) 
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 อยาประมาทรูปพี่เห็นขี้เหร ไมวาเลนเปนเสนหชอบใจหญิง 

  ชาวร้ัวชาววังไมชังชิง  อุตสาหท้ิงมาลัยมาใหเงาะ   

      (สังขทอง ตอน พระสังขไดนางรจนา) 

 จากคําประพันธขางตน เปนความขัดแยงระหวางความขี้เหรกับความชอบของผูหญิง ลักษณะท้ังสองน้ี

ขัดแยงกัน แตปรากฏอยูในสิ่งเดยีวกันจงึจัดเปนปฏพิากษ 
 

สรุปผลการศึกษา 

 สรุปผลการวจัิย 

 การศึกษาสุนทรียภาพดานโวหารภาพพจนของบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิ

หลานภาลัย 5 เร่ือง คอื ไกรทอง คาว ีไชยเชษฐ มณพีชัิย และสังขทอง พบวา สุนทรียภาพดานโวหารภาพพจนท่ี

ปรากฏ  ในบทละครนอก 5 เร่ือง พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลานภาลัยมโีวหารภาพพจน ครบท้ัง 

6 ประเภท โดยมสุีนทรียภาพดานโวหารภาพพจนแบบอุปมามากท่ีสุด (พบจํานวน 40 ขอความ) รองลงมาเปนอุป

ลักษณ  (พบจํานวน 29 ขอความ) อติพจน (พบจํานวน 20 ขอความ) ปฏพิากษ (พบจํานวน 13 ขอความ) นามนัย (พบ

จํานวน 11 ขอความ) และบุคลาธิษฐาน (พบจํานวน 2 ขอความ) ตามลําดับ 

 อภปิรายผลการวจัิย  

 ความโดดเดนของบทละครนอก  5  เร่ืองพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลานภาลัย คอื

นอกจากจะมเีนื้อหาท่ีสนุกสนานและนาสนใจแลว กวยัีงใชโวหารภาพพจนในการปรุงแตงรสความไดอยางแนบเนียน

เกดิสุนทรียภาพ ทําใหผูอานเกดิจนิตนาการ มองเห็นภาพอยางชัดเจน เกดิความเพลดิเพลนิ มคีวามรูสกึท่ีลกึซึ้งซึ่ง

สาระและอารมณอีกดวย โดยโวหารภาพพจนท่ีกวใีชในบทประพันธมากท่ีสุดคอื อุปมา เพราะเปนโวหารภาพพจนท่ี

สอดคลองกับวถิขีองมนุษยในชีวติประจําวัน โดยการสื่อสารของมนุษยมักจะมกีารเปรียบเทียบ หรือมกีารยกตัวอยาง

คํากลาว เพื่อใหการสื่อสารเห็นภาพชัดเจนย่ิงขึ้น เชน 

 ตอนท่ีไกรทองไดพาวมิาลาขึ้นมาบนเมอืงมนุษย เมื่อตะเภาแกว ตะเภาทองรูเร่ืองน้ี ทําใหนางท้ังสองโกรธ 

วมิาลามาก จงึเกดิการทะเลาะววิาท ตอบโตวาจากัน โดยไดเปรียบเทียบ ถงึความโกรธของตะเภาทองท่ีถูกวมิาลาตอ

วา วาเจ็บแสบเหมอืนถูกไฟเผา ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลานภาลัย, 2545, หนา 321) 

   ไดเอยไดฟง  ตะเภาทองแคนคั่งเคอืงจติ 

  เจ็บแสบแปลบใจดังไฟพษิ ดวยวาถูกท่ีคดิกโ็กรธา 

      (ไกรทอง ตอน นางวมิาลาตามไกรทองมาจากถ้ํา)  
 

 สวนโวหารภาพพจนท่ีปรากฏนอยท่ีสุด คอืบุคคลวัต หรือ บุคลาธิษฐาน เพราะในเนื้อหาของเร่ืองกวไีดสราง

ตัวละครใหปรากฏบทบาทอยางชัดเจนจงึไมจําเปนท่ีจะสมมุติใหสิ่งท่ีไมมชีีวติมกีริิยาอาการ ความรูสกึเหมอืนมนุษย 

ซึ่งตองใชการตีความซับซอนมากขึ้นไปอีก แตกระน้ันก็ยังมบีางตอนท่ีกวไีดสอดแทรกบุคคลวัตหรือบุคลาธิษฐานไวได

อยางแนบเนียน ซึ่งทําใหผูอานไดจนิตนาการไดอยางชัดเจนย่ิงขึ้นดังเชน  

 ตอนท่ีทาวสามนตตองการแกลงพระสังข จงึมรัีบส่ังใหราชบุตรเขยท้ังเจ็ดออกไปหาปลา คร้ันถงึแมนํ้าพระ

สังขไดใชวชิามนตมหาจนิดาเสกปลาทุกตัวใหมารวมตัวกันตามคําอธิษฐานของพระสังข โดยบรรดาปลาท่ีรูตัววาใกล

จะตาย จงึกระโดดขึ้นมาบนฝง มกีริิยาอาการเหมอืนมนุษย ดังความวา (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลานภาลัย, 

2545, หนา 120) 
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   เมื่อน้ัน   พระสังขไดสมปรารถนา 

  จงึต้ังสัตยอธิษฐานดวยวาจา มัจฉาตัวใดถงึที่ตาย 

  จงกระโดดโลดขึ้นมารมิฝง ใหสมหวังดังจติท่ีคดิหมาย 

  พอสิ้นคําประกาศไมคลาดคลาย ปลาตายบนตลิ่งกลิ้งเกลื่อนไป  

      (สังขทอง ตอน ทาวสามนตใหลูกเขยหาเนื้อหาปลา) 
 

 จากความงามของโวหารภาพพจนท่ีปรากฏในวรรณคดบีทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ

พุทธเลศิหลานภาลัย ทําใหเห็นถงึพระปรีชาสามารถของพระองคในการใชโวหารภาพพจนในงานประพันธท่ีถายทอด

ใหผูอาน  มคีวามเขาใจ มคีวามเพลดิเพลนิและลกึซึ้งถงึอารมณ สอดคลองกับคํากลาวท่ีวา “โลกวรรณศิลปเปนโลก

แหงความพศิวง อาศัยเพยีงถอยคําภาษาท่ีเรียงรอยดวยจนิตนาการอันไมรูจบของมนุษย นําพาเราเกดิอรรถรส นําพา

เราไดเรียนรูโลก  และชีวติ โลกแหงความสุข ความทุกข ความร่ืนรมย ความเจ็บปวด นําพาเราไดเรียนรูจติของมนุษย

ท่ีเปยมดวยอารมณ  อันหลากหลาย ท้ังน้ี เพื่อแบงปนความรูสกึเห็นอกเห็นใจในชะตากรรมของมนุษยรวมกัน เพื่อรับรู

วามนุษยเรามคีวามรัก มคีวามหวัง และมคีาแหงความเปนมนุษยเสมอกัน” (ธเนศ เวศรภาดา, 2549, หนา 7)  

ขอเสนอแนะ 

จากการวจิัยเร่ือง “โวหารภาพพจนของบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลา

นภาลัย” การศึกษาวเิคราะหสุนทรียภาพดานโวหารภาพพจนในกลอนบทละครของบทละครนอก 5 เร่ือง พระราช

นิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลานภาลัย คอื ไกรทอง คาว ีไชยเชษฐ มณพีชัิย และสังขทองผูวจิัยพบวามี

ประเด็นท่ีนาสนใจและศึกษาไดดังน้ี 

1. ศึกษาวเิคราะหสุนทรียภาพดานโวหารภาพพจนในกลอนบทละครของบทละครใน 3 เร่ือง พระราชนิพนธ

ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลานภาลัย คอื รามเกยีรต์ิ อิเหนา และ อุณรุท 

2. ศึกษาวเิคราะหสุนทรียภาพดานเสยีงเสนาะในกลอนบทละครของบทละครนอก 5 เร่ือง พระราชนิพนธใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลานภาลัย คอื ไกรทอง คาว ีไชยเชษฐ มณพีชัิย และสังขทอง 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยเปรมวทิย ววัิฒนเศรษฐ อาจารยท่ีปรึกษาท่ีแนะนําแนวทางในการทําวิจัย

คร้ังน้ี ขอบพระคุณคณาจารยสาขาภาษาไทยทุกทานท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู ขอบพระคุณบุพการี บุคคลอัน

เปนท่ีรักและกัลยาณมติรสาขาวชิาภาษาไทยทุกทานท่ีดูแลชวยเหลอืใหกําลังใจกันเสมอมา  
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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตลักษณทางอวัจนภาษาและเพื่อวิเคราะหวัจ

นภาษาดานเนื้อหาคําสอนท่ีปรากฏในพิธีสวดพระอภิธรรมศพของบานดงอินตา อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ผล

การศึกษา พบวา ดานอวัจนภาษา ซึ่งจะตองใชในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ 1) สัญลักษณวัสดุอุปกรณท่ีใชประกอบพิธี

มท้ัีงหมด 10 สิ่ง  ไดแก โตะหมูบูชา ตะเกยีงจุดไฟหนาศพ อาสนะสงฆ ตาลปตรหรือพัด ธรรมาสน ผาบังสุกุล เคร่ือง

ไทยธรรม ขันสูมา   ครัวทาน ขันศีล และสายโยง 2) ขั้นตอนพิธีกรรมการสวดพระอภิธรรมมีท้ังหมด 12 ขั้นตอน 3) 

คุณสมบัติผูประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมมีอยู 3 กลุม ไดแก พระสงฆผูสวดพระอภิธรรม พระสงฆผูเทศนาธรรม 

และมัคทายกหรือปูอาจารย 4) ทํานองการสวดพระอภิธรรม มีอยู 2 ทํานอง คือ 1) การสวดทํานองแบบพื้นเมือง 2) 

การสวดแบบทํานองสังโยค  

ผลการศึกษา พบวา วัจนภาษาดานเนื้อหาคําสอน1ซึ่งประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของพิธีสวดพระอภิธรรม 

มีอยู 6 ดาน ไดแก เพื่อเปนการบําเพ็ญกุศลอุทิศแกผูตาย เพื่อแสดงถึงเมตตาจิตตอผูตาย เพื่อแสดงออกถึงความ

สามัคคีของเหลาญาติ เพื่อสรางความอบอุนใจแกเจาภาพ เพื่อเปนการชวยสบืตอพระศาสนา และเพื่อเปนการบําเพ็ญ

บุญท่ีเกิดจากการฟงธรรม12) เนื้อหาสาระธรรมบทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร เปนเนื้อหาดาน ปรมัตถธรรม ไดแก 

จิต คือ ธรรมชาติท่ีทําหนาท่ีเห็น เจตสิก คือ ธรรมชาติท่ีประกอบกับจิตเกิดความรูสึก นิพพาน เปนธรรมท่ีพนจาก

การเวียนวายตายเกิด13) อานิสงสของการสวดและการฟงสวดพระอภิธรรม คือ ทําใหเขาใจความจริงของสังขาร 

ความแก ความเจ็บ และความตาย ไดระลกึถงึคุณความดขีองผูตาย และทําใหมสีติไมประมาทในการดําเนินชีวติ  
 

คําสําคัญ: อัตลักษณทางภาษา  พระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร  สวดพระอภิธรรมศพ 
 

Abstract  

The objective of this independent study, to study the identity nonverbal and to analyze nonverbal 

Content teachings appeared in liturgy funeral of Bandonginta, Amphoe Maechai, Phayao Province. The study 

found that, The nonverbal, This will require in liturgy funeral, 1) the symbol of the device using the ceremony 

                                                 
1 นสิติคณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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have all 10,1include, set of altar table, funeral Lamps, priest seat, Talipot fan, a seat for pastors preach, fabric 

Requiem, Consumables, Sorry material, Flowers and candles offer to priests, and towline, 2) The steps of the 

ritual the royal funeral chanting with all 12 steps, 3) the features a prayer 3 critical group, property The funeral 

prayer, 3 ) features a funeral liturgy are three major groups, The monks pray, The monks, display the dharma, 

And Secular leader prayer, 4) Likewise, the royal funeral chanting with prayer is 2. Likewise, is 1) the usual 

prayers. Likewise, Local is like the prose does not focus on the clarity of the spell checker, 2) the prayer that 

must be reluctant to sound or stop the term that is the Spelling.  

The study found that, The written language Content teachings, Which contains 1) The purpose of the 

liturgy, There are six areas is To give charity to the dead, To show compassion for the dead, To Unity of 

deceased relatives, To create the warmth of hosts of the dead, To help continue the religion, And to merit the 

result of a Buddhist teachings, 2) teachings on prayer bible seven bible is Mental is a natural act have seen, The 

spiritual nature is mental factors is sense, nirvana is Out of the cycle of birth and death, 3) Virtue of Prayer And 

listening to prayers, is understand truth of the fairest is senility soreness and death, commemorative goodness of 

deceased, and do not underestimate the conscious lifestyle.  
 

Keywords: A way language Identities, The Metaphysics Buddhist seven scriptures, Funeral Metaphysics prayer 
 

บทนํา 

มนุษยตองเผชิญความตายเหมอืนกันกับสิ่งมชีีวิตอื่น ๆ ยอมมีวัฒนธรรม ประเพณีเขามาเกี่ยวของความตาย

ถือวาเปนสิ่งท่ีทุกคนจะหลีกเลี่ยงไปไมไดนอกจากน้ียังมีความเช่ือหลังการตาย โดยมีความเช่ือวาจะไดไปเกิดในนรก

หรือสวรรคก็สุดแทแตผลกรรมท่ีไดกระทําเมื่อคร้ังยังเปนมนุษย ทุกคนมีความกลัวในการท่ีจะไดไปเกิดหรือจุติในแดน

ทุคติ คือ นรก จึงเกิดพิธีกรรมตาง ๆ อันเช่ือวาจะทําใหผูตายไดไปเกิดในดินแดนสุคติภพ คือ สวรรคซึ่งความเช่ือใน

เร่ืองพิธีกรรมในการตายของมนุษยเมื่อมีคนเสียชีวิตลง ในสังคมชนบทถือวาเปนงานใหญสําหรับชุมชน ทุกคนตองมี

สวนรวมชวยกันรับผิดชอบชวยเหลือกันโดยจัดพิธีงานศพใหเรียบรอยดีงามตามจารีตประเพณีของแตละชุมชน (พระ

อธิการพพัิฒนพงษ ฐานวุฑฺโฒ, 2554, หนา 1)  

พธีิกรรมการสวดพระอภิธรรม เปนพธีิกรรมหน่ึงท่ีแทรกอยูในพธีิกรรมเกี่ยวกับศพมีวัตถุประสงค 7 ประการ

ดังน้ี ทองพูล บุณยมาลกิ (2542, หนา 26-27 อางอิงใน พระมหายุทธกิจ นามช่ืน,12551,1หนา 5) 1)1เพื่อความอบอุน

ใจแกเจาภาพ เพราะพระสงฆมีบทบาทในฐานะเปนท่ีพึ่งทางใจแกชาวบาน เมื่อชาวบานมีความทุกขเดือดรอน 

พระสงฆจะหาวธีิเพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกชาวบานดวยการนําธรรมะมาสวด12)1เพื่อเปนเพื่อนผูตายและเปน

เพื่อนเจาภาพงานศพ  ธรรมเนียมชาวพุทธในประเทศไทยใชเวลาหลายวันในการจัดพิธีศพแกคนตาย13)1เหตุผล

ประการหน่ึงท่ีมีการนําพระอภิธรรมปฎกมาสวดในงานศพ ก็เพราะเช่ือวาการฟงสวดพระอภิธรรมเปนการตอบแทน

บุญคุณของผูตาย 4) เปนการชวยสืบตอพระศาสนา เพราะการทรงจําพระพุทธพจนเปนการสืบตอพระศาสนาอยาง

หน่ึง 5)1เปนเหตุบําเพ็ญบุญอยางหน่ึงของญาติผูอยูเบ้ืองหลัง คือบุญท่ีเกิดจากการฟงธรรม1(ธัมมัสวนามัย) เพื่อเปน

การอุทิศกุศลแกผูตาย 6)1เปนการอุปถัมภบํารุงพระสงฆใหทําหนาท่ีดํารงศาสนาสืบไป 7) เพื่อใหคนท่ีมีชีวิตไดมรณา

นุสติไมใหประมาทในการดํารงชีวติ 
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วัตถุประสงค 7 ประการดังท่ีกลาวมาน้ัน แทท่ีจริงแลวเพื่อใหผูฟงไดฟงธรรมะ โดยเฉพาะเนื้อหาพระ

อภิธรรมท่ีกลาวถึงปรมัตถธรรม คือ สภาวะท่ีมีอยูจริงโดยความหมายสูงสุด 4 ประการคือ จิต เจตสิก รูป และ

นิพพาน1(พระมหายุทธกจิ นามช่ืน, 2551, หนา 6) 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ีผูวจิัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองอัตลักษณทางภาษาในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

ของบานดงอินตา อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา เพราะวาการสวดบําเพ็ญบุญกุศลใหแกผูตายในขณะท่ีรางยังไมไดทํา

การฌาปนกิจน้ัน โดยเฉพาะกลางคืนจะตองมีการสวดพระอภิธรรมซึ่งเรียกอีกอยางหน่ึงวา การสวดพระอภิธรรม

ประจํายามหนาศพ ในพธีิสวดพระอภิธรรมการบําเพ็ญบุญกุศลจะจัดกี่วันกี่คนืน้ันขึ้นอยูกับเจตนาและกําลังทรัพยของ

เจาภาพท่ีจะตองนิมนตพระสงฆมาเปนผูสวดพระอภิธรรมและจําเปนตองเชิญมัคทายกมาเปนผูนําแขกกลาวคํา

อาราธนาศีล 5อาราธนาธรรม ฯลฯ รวมดวย โดยผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา อัตลักษณทางภาษาในพิธีสวดพระ

อภิธรรมศพ และเพื่อวิเคราะหวัจนภาษาดานเนื้อหาคําสอนท่ีปรากฏในคําสวดอภิธรรมศพ อันจะทําใหเกิดความรู

ความเขาใจในพธีิสวดพระอภิธรรมศพท้ังดานภาษาและเนื้อหาสาระธรรม ซึ่งจะนําไปสูการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น

ใหอยูสบืไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาอัตลักษณทางอวัจนภาษาในพิธีสวดพระอภิธรรมศพของบานดงอินตา อําเภอแมใจ จังหวัด

พะเยา 

2. เพื่อวิเคราะหวัจนภาษาดานเนื้อหาคําสอนท่ีปรากฏในพิธีสวดพระอภิธรรมศพของบานดงอินตา อําเภอ 

แมใจ จังหวัดพะเยา 
 

กรอบแนวคิดของการวจัิย 

        ตัวแปรตนของการวจัิย         ตัวแปรตามของการวจัิย  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิกีารศึกษา 

 การวิจัยน้ีเปนการศึกษาอัตลักษณทางภาษาในพิธีสวดพระอภิธรรมศพของบานดงอินตา อําเภอแมใจ 

จังหวัดพะเยา โดยเปนการวจิัยเชิงคุณภาพ ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาตามขัน้ตอน ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร ผูศึกษาไดกําหนดประชากรท่ีเปนผูประกอบพธีิสวดพระอภิธรรม

ศพของหมูบานดงอินตา ไดแก พระสงฆจํานวน 11 รูป และมัคทายก จํานวน 1 คน กลุมตัวอยาง ผูวิจัยกําหนดเกณฑ

การเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ตองเปนผูมีความรูในดานพิธีสวดพระอภิธรรม โดยเคยประกอบพิธีสวด

 

พธิสีวดพระอภธิรรมศพ 

อวัจนภาษา 

  - สัญลักษณ, ขัน้ตอนการสวด, คุณสมบัติ    

    ผูประกอบพธีิ, ทํานองสวด 

วัจนภาษา 

  - เนื้อหาคําสอน      

  - ทํานองสวด 
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พระอภิธรรมมาอยางนอย 5 ป ขึ้นไป และเปนผูประกอบพธีิสวดพระอภิธรรมในหมูบานดงอินตา ไดกลุมตัวอยางตาม

การเลอืกแบบเจาะจง ดังน้ี11) พระสงฆผูเช่ียวชาญดานพิธีกรรมและการนําสวด จํานวน 2 รูป 2)1พระสงฆผูรวมสวด

พระอภธิรรมศพ จํานวน 2 รูป 3) มัคทายกดานพธีิสวดพระอภิธรรม จํานวน 1 คน  

2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษา ใชเคร่ืองมือในการศึกษา 2 อยางคือ11) แบบ

สัมภาษณ 3 ชุด เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง และแบบบันทึกการสังเกตการณ ไดแก 1.1) สําหรับสัมภาษณ

พระสงฆผูเช่ียวชาญดานพธีิกรรมและการนําสวดพระอภิธรรม 1.2)1สําหรับสัมภาษณพระสงฆผูรวมสวดพระอภิธรรม 

และแบบบันทึกการสังเกตการณประกอบพธีิกรรมการสวดพระอภิธรรม12) อุปกรณท่ีใชการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 

กลองถายภาพ และเคร่ืองบันทึกเสยีง 

3.1การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังน้ี คือ 

แบบสัมภาษณกึ่งมโีครงสราง (Semi standardized or guided – semi structure or focused interview) โดยมีขั้นตอนใน

การสรางดังน้ี 1) ศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพิธีสวดพระอภิธรรม 2)1กําหนด

ขอบเขตของแบบสัมภาษณโดยใหมคีวามสอดคลองกับวัตถุประสงคและนิยามศัพท 3) ดําเนินการสรางแบบสัมภาษณ

แลวนําแบบสัมภาษณท่ีสรางขึ้นเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง

เกี่ยวกับสํานวนภาษาให  เขาใจงายและตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย 4) นําแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษา 5) นําแบบสัมภาษณท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับวิทยากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางใน

การวจิัย เพื่อพจิารณาวาแบบสัมภาษณน้ันใชไดจริงมากนอยเพยีงใด หากมีขอบกพรองก็นํามาแกไขอีกคร้ัง กอนท่ีจะ

นําไปใชจริง 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาใชวธีิการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังท่ีเปนทุติยภูมิ คือ การเก็บรวบรวมขอมูล

ดานเอกสาร ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวรรณกรรมประกอบพิธีกรรมแลวกําหนดแนวทางการวิเคราะห

เนื้อหาดานหลักธรรมท่ีปรากฏในบทสวดพระอภิธรรมและอาศัยแนวทางการวิเคราะหวรรณกรรมพิธีกรรม ไดแก 

ดานระบบคําระบบประโยค โครงสรางเนื้อหาตลอดจนวิเคราะหภาพสะทอนความเช่ือท่ีถายทอดผานเนื้อหาบทสวด

พระอภิธรรม และปฐมภูมิ คือ การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ซึ่งมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 1) เมื่อมีการประกอบพิธี

กรรมการสวดพระอภิธรรม ผูศึกษาจะเดนิทางไปหมูบานแหงน้ัน เพื่อเขาไปเก็บขอมูลในพธีิ พรอมบันทึกเสยีงสวดพระ

อภธิรรม เพื่อมาศึกษาวเิคราะห12)  ทําหนังสอืแจงวทิยากรนัด วัน เวลา สถานท่ี และแจงรายละเอียดวัตถุประสงคใน

การสัมภาษณ 3) ผูศึกษาเดินทางสัมภาษณวิทยากรในวัดท่ีทานจําพรรษา 4) นําขอมูลท่ีเปนการสวดมาถอดความ

แลวจัดพิมพแลวศึกษาวิเคราะห 5) นําผลวิเคราะหใหอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 6) ปรับปรุงแกไข

ตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

 5.1การวเิคราะหขอมูล1ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษาไดจัดกลุมขอมูลแยกขอมูลแลววเิคราะหตามวัตถุประสงค

ของการศึกษาท่ีกําหนดในเชิงคุณภาพ โดยการนําเสนอแบบพรรณนาวเิคราะห 
 

ผลการศึกษา 

ผลวเิคราะหการศึกษาอัตลักษณทางภาษาในพิธีสวดพระอภิธรรมศพของบานดงอินตา อําเภอแมใจ จังหวัด

พะเยา สรุปผลได 2 ดาน ดังน้ี  

1. ดานอวัจนภาษา 

 1.1 สัญลักษณวัสดุอุปกรณที่ใชประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม ผลการศึกษาพบวา ในพิธีสวดพระ

อภิธรรมศพของบานดงอินตา วัสดุอุปกรณท่ีใชประกอบพธีิมท้ัีงหมด 10 สิ่ง ไดแก 1) โตะหมูบูชา 2) ตะเกยีงจุดไฟหนา
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ศพ 3) อาสนะสงฆ 4) ตาลปตรหรือพัด 5) ธรรมาสน 6) ผาบังสุกุล 7)1เคร่ืองไทยธรรม 8) ขันสูมาครัวทาน 9) ขันศีล 

10) สายโยง  

 1.2 ข้ันตอนพิธีกรรมการสวดพระอภิธรรม ผลการศึกษาพบวา มีอยู 12 ขั้นตอน ดังน้ี 1)1จุดธูปเทียน

บูชา พระรัตนตรัย 2) ประเคนขันศีลและอาราธนาศีล 3) พระสงฆเร่ิมสวดพระอภิธรรม 4) กลาวคําอาราธนาธรรม 5) 

แสดง  พระธรรมเทศนา 6) กลาวคําสูมาคัวตาน 7) กลาวคําถวายเคร่ืองไทยธรรม 8) ทอดผาบังสุกุล 9) พระสงฆ

พจิารณาผาบังสุกุล1110)1ถวายจตุปจจัยเคร่ืองไทยธรรมแดพระสงฆ111)1พระสงฆสวดอภิธรรมอนุโมทนา112) มัคทายก

นํากลาวคํากรวดนํ้าแบบพื้นเมอืงเหนอืและขอขมาพระรัตนตรัย  

 1.3 คุณสมบัติผูประกอบพธิีสวดพระอภิธรรม ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบพิธีท่ีสําคัญมีอยู 3 กลุม 

ไดแก  1) พระสงฆผูสวดพระอภิธรรม ตองเปนพระสงฆท่ีสามารถทองจําบทสวดไดและรูระเบียบพิธีสวดพระอภิธรรม

พอสมควร 2) พระสงฆผูเทศนาธรรม คือ พระสงฆท่ีรวมสวดพระอภิธรรม จํานวน 1 รูป หรือพระสงฆท่ีเจาภาพงาน

ศพนิมนตมาเทศนาธรรมกรณพีเิศษ 3) มัคทายกหรือปูอาจารย1ตองทองบทสวดกลาวนําตาง ๆ ได เชน คําอาราธนา

ศีล 5 คําอาราธนาธรรม ฯลฯ และรูระเบียบพธีิขัน้ตอนของพธีิสวดพระอภิธรรมเปนอยางด ี

 1.4 ทํานองสวดพระอภิธรรมศพของบานดงอินตา ผลการศึกษาพบวา มีการสวดอยู 2 ทํานอง คือ 1) 

การสวดทํานองแบบพื้นเมือง1ไมเนนความชัดเจนของตัวสะกดมากนัก12)1การสวดแบบทํานองสังโยค1คือ1การสวดท่ี

ตองเอื้อนเสียงหรือหยุดหายใจตรงคําท่ีเปนตัวสะกดเปนหลัก ท้ังสองทํานองดังกลาวจะใชภาษาบาลีในการสวดพระ

อภิธรรมเจ็ดคัมภีร  

2. ดานวัจนภาษา ผลการศึกษา วิเคราะหวัจนภาษาดานเนื้อหาคําสอนในพิธีสวดพระอภิธรรม ซึ่งเปนการ

วเิคราะหจากบทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีรท่ีแปลเปนไทยเทาน้ัน ซึ่งมท้ัีงหมด 7 บท สรุปผลการวเิคราะหไดดังน้ี 

 จากการวเิคราะหเนื้อหาคําสอนท่ีปรากฏในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ผูศึกษาไดกําหนดหัวขอไว 3 ประเด็นดังน้ี  3.1) 

วัตถุประสงคของพิธีสวดพระอภิธรรม ผลการศึกษาพบวา มีอยู 6 ดาน 1) เพื่อเปนการบําเพ็ญกุศลอุทิศแกผูตาย 2) 

เพื่อแสดงถงึเมตตาจติ และแสดงถงึความกตัญูกตเวทีตอผูตาย 3) เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีของเหลาญาติ 4) 

เพื่อสรางความอบอุนใจแกเจาภาพ 5) เพื่อเปนการชวยสืบตอพระศาสนา 6) เพื่อเปนการบําเพ็ญบุญของญาติผูอยู

เบ้ืองหลัง 3.2) เนื้อหาสาระธรรมบทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร1ผลการศึกษาพบวา เนื้อหาจะเปนดานปรมัตถธรรม 4 

อันไดแก  1) จิต คือ ธรรมชาติท่ีรูสัมผัสถูกตอง 2) เจตสิก คือ ธรรมชาติท่ีทําใหเกิดความรูสึก นึก คิด 3) รูป คือ 

ธรรมชาติท่ีแตกดับ ยอยยับ สลายไป 4) นิพพาน เปนธรรมชาติท่ีพนจากกิเลส พนจากการเวียนวายตายเกิด 3.3) 

อานิสงสของการสวดและการฟงสวดพระอภิธรรม ผลการศึกษาพบวา 1) ทําใหผูฟงไดเขาใจความจริงของสังขาร คือ 

ความแก ความเจ็บ และ  ความตาย 2) ไดระลึกถึงคุณงามความดีของผูตาย 3) ทําใหคนท่ีมารวมงานฟง มีสติระลึก

ถงึอยูเสมอวา ความตายอาจมาเยอืนไดทุกวนิาที ทุกลมหายใจเขาออก ไมควรประมาทในการดําเนินชีวติ เปนตน 
 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษา อัตลักษณทางภาษาในพิธีสวดพระอภิธรรมศพของบานดงอินตา อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา 

สามารถอภิปรายผลได 2 ดาน ดังน้ี  

1. ดานอวัจนภาษา จากการศึกษาอวัจนภาษาในพธีิสวดพระอภิธรรมศพ สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี   

 1.1 สัญลักษณวัสดุอุปกรณที่ใชประกอบพิธี ผลการศึกษาพบวา มีอยู 10 สิ่ง ไดแก 1) โตะหมูบูชา 

หมายถึง การบูชาพระรัตนตรัย 2) ตะเกียงจุดไฟหนาศพ หมายถึง การเตือนสติผูยังมีชีวิตอยูใหดําเนินชีวิตไปในทาง

สวาง 3) อาสนะสงฆ เพื่อใหพระสงฆน่ังสวดพระอภิธรรม 4) ตาลปตรหรือพัด เพื่อใหพระสงฆถือบังหนาขณะสวด



534 

 

- Proceedings - 

 

พระอภธิรรม 5) ธรรมาสน เพื่อใหพระสงฆน่ังแสดงธรรม 6) ผาบังสุกุล เพื่อถวายพระสงฆนําไปนุงหม 7) เคร่ืองไทย

ธรรม เพื่ออุทิศใหกับผูตายโดยผานพระสงฆ 8) ขันสูมาครัวทาน เพื่อขอขมาโทษสิ่งของตาง ๆ กอนถวายพระสงฆ 9) 

ขันศีล เพื่อถวายสักการะพระสงฆกอนรับศีล 5 10) สายโยง เพื่อใชโยงจากโลงศพทอดวางผาบังสุกุล ซึ่งสัญลักษณ

วัสดุอุปกรณท่ีสื่อสารทางอวัจนภาษาในพิธีสวดพระอภิธรรมศพของหมูบานดงอินตา สอดคลองกับ อวยพร พานิช 

และคณะ (2543,1หนา 5) ท่ีไดใหความหมายของอวัจนภาษาไววา หมายถึง ภาษาท่ีไมใชถอยคํา เปนภาษาซึ่งแฝงอยู

ในถอยคํา กริิยาอาการตางๆ ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการแปลความหมาย เชน การตรงตอเวลา การย้ิมแยม 

สถานท่ี สิ่งของ เปนตน สัญลักษณวัสดุอุปกรณท่ีใชประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมศพหมูบานดงอินตาน้ันยังเปน

เคร่ืองมอืสื่อสารทางประเพณีวัฒนธรรมไดปฏบัิติสบืทอดกันมาในชุมชนหมูบานดงอินตาต้ังแตอดตีจนถึงปจจุบัน ซึ่งมี

ความสอดคลองกับ รณยุทธ เอื้อไตรรัตน (2557, บทคัดยอ) ท่ีพบวา อวัจนภาษาท่ีใชสื่อสารในอดตียังคงพบใชสื่อสาร

ในสังคมปจจุบัน ซึ่งสะทอนใหเห็นวัฒนธรรม คานิยม วัตถุบางประการ ท่ีสังคมไทยใหความสําคัญต้ังแตอดีตถึง

ปจจุบัน  

 1.2 ข้ันตอนพิธีกรรมการสวดพระอภิธรรม ผลการศึกษาพบวา มี 12 ขั้นตอน รูปแบบขั้นตอนพิธีสวด

พระอภิธรรม เปนพิธีท่ีจัดเพื่อเปนการเตรียมความพรอมดานปจจัยเคร่ืองอาศัยเพื่อการดํารงชีวิตอยูในโลกหนา

สําหรับผูตาย กลาวคอืการไดระลกึถงึความตายท่ีจะมแีกตนไมชาก็เร็วโดยยึดผูตายเปนตัวอยางเพื่อใหดําเนินชีวิตดวย

ความไมประมาท อันจะสงผลตอการควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ สุเมธ เมธาวิทยกุล (2532 

หนา 1) กลาววา พธีิกรรม หมายถงึ การกระทําท่ีคนเราสมมติขึ้น เปนขัน้ตอน มรีะเบียบวิธีเพื่อใหเปนสื่อ ซึ่งทําใหเกิด

ความสบายใจและมกีําลังใจท่ีจะดําเนินชีวติแฝงปรัชญาธรรมไว  

 1.3 คุณสมบัติผูประกอบพธิีสวดพระอภิธรรม ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบพิธีท่ีสําคัญมีอยู 3 กลุม 

ไดแก 1) พระสงฆผูสวดพระอภิธรรม 2) พระสงฆผูเทศนาธรรม 3) มัคทายกหรือปูอาจารย นับเปนองคประกอบท่ี

สําคัญในพธีิสวดพระอภิธรรมท่ีจะขาดไมไดเมื่อมกีารตายเกดิขึ้นไมวาจะเปนการตายรายตายดีก็ตาม ซึ่งการประกอบ

พิธีสวดพระอภิธรรมศพพระสงฆท่ีจะมาสวดรวมกันจะตองมีความชํานาญและเคยสวดดวยกันมากอนบางแลว 

โดยเฉพาะรูปท่ีแสดงพระธรรมเทศนาจะตองมคีวามเช่ียวชาญในดานหลักธรรม คําสอนท่ีมาจากพระอภิธรรมปฎก ซึ่ง

สอดคลองกับ   ทองหลอ1วงษธรรมา (2536, หนา 187)1ไดกลาววา พระอภิธรรมปฎกหรือเรียกสั้น ๆ1วา1พระอภิธรรม

1เปนหมวดท่ีประมวลพุทธพจนอันเกี่ยวกับหลักธรรมท่ีเปนวิชาการวาดวยเร่ืองของ ปรมัตถธรรมลวน ๆ ยกตัวอยาง

เชนเมื่อกลาวถึงบุคคลใด บุคคลหน่ึง ทางพระอภิธรรมถือวาบุคคลน้ันไมมี มีแตสิ่งซึ่งเปนท่ีประชุมรวมกันของ จิต 

เจตสกิ รูป เทาน้ัน  

 1.4 ทํานองสวดพระอภิธรรมศพของบานดงอินตา ผลการศึกษาพบวา มีการสวดอยู 2 ทํานอง ไดแก 

1) การสวดทํานองแบบพื้นเมอืง 2) การสวดแบบทํานองสังโยค ซึ่งท้ังสองทํานองน้ีจะใชบทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร

ในการสวดใหมคีวามไพเราะ ซึ่งสอดคลองกับ ราชบัณฑติยสถาน (2556, หนา 1140) ท่ีใหความหมายวา การสวดทาง

พระพุทธศาสนาน้ัน เสยีง ลํานําและจังหวะท่ีเกดิขึ้นในการสวดน้ันจะเรียกโดยรวมวา “ทํานองสวด” ซึ่งแตละลักษณะ

จะมช่ืีอทํานอง เชน ทํานองสังโยค ทํานองมคธ ทํานองสรภัญญะ เปนตน สามารถอภิปรายผลไดวา การสวดทํานอง

แบบพื้นเมือง คือ การสวดติดกันไปเร่ือย ๆ ไมเนนความชัดเจนของตัวสะกดมากนัก และทํานองการสวดแบบสังโยค 

คือ การสวดท่ีตองเอื้อนเสียงหรือหยุดหายใจตรงคําท่ีเปนตัวสะกดเปนหลัก1ซึ่งสอดคลองกับ ทองพูล บุณยมาลิก 

(2542, หนา 55-56) ท่ีไดอธิบายการสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีรเปนการสวดแบบธรรมท่ีพระสงฆหลายรูปมาสวด

รวมกัน และมีขอตกลงรวมกันวาจะหยุดผอนเสียงหรือหยุดหายใจตรงไหนขอตกลงอันน้ีเองท่ีกลายมาเปนแบบแผน
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หรือทํานองของการสวด การสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีรน้ีใชทํานองสวดแบบสังโยคเปนหลักสําคัญ กลาวคือการสวด

ท่ีตองเอื้อนเสยีงและหยุดหายใจตรงคําท่ีมตัีวสะกดเปนหลัก  

2. ดานวัจนภาษา 

 จากการวเิคราะหวัจนภาษาดานเนื้อหาคําสอนท่ีปรากฏในพธีิสวดพระอภิธรรมศพ สามารถอภิปรายผลได 

ดังน้ี   

 2.1 วัตถุประสงคของพธิสีวดพระอภธิรรม ผลการศึกษาพบวา มอียู 6 ดาน 1)1เพื่อเปนการบําเพ็ญกุศล

อุทิศแกผูตาย 2) เพื่อแสดงถึงเมตตาจิตความรัก ความอาลัย ความกตัญูกตเวทีตอผูตาย 3) เพื่อแสดงออกถึง

สามัคคขีองเหลาญาติผูตาย 4) เพื่อสรางความอบอุนใจแกเจาภาพ 5) เพื่อเปนการชวยสืบตอพระศาสนา 6) เพื่อเปน

การบําเพ็ญบุญอยางหน่ึงของญาติผูอยูเบ้ืองหลัง เพื่อเปนการอุทิศกุศลแกผูตาย การสวดพระอภิธรรมน้ันโดยมากจะ

สวดเปนภาษาบาลคีนฟงไมรูเร่ืองจงึนึกวาสวดใหคนตาย แตแทจริงแลวเปนการสวดเพื่อสอนคนท่ียังมีชีวิตอยูเพื่อท่ีจะ

ไดนําหลักธรรมไปปฏบัิติใหเกดิผลดใีนชีวติประจําวัน ซึ่งสอดคลองกับ พระครูกัลยาณธรรมโฆษ (2555, บทคัดยอ) ท่ี

พบวา ความตาย คอืกระบวนการจบของชีวติ หมายถงึการสิ้นใจ, การสิ้นสภาพของการมีชีวิต แนวคิดเร่ืองความตาย

ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท1มองวาความตายเปนเร่ืองปกติธรรมดาของชีวิต1แตสาระแหงการตายนํามาเปนเคร่ือง

เตอืนสติไมใหประมาท  มัวเมาในวัยในชีวติ เปนอุปกรณในการสอนธรรม ใหบรรลุมรรคผลตอชีวติ  

 2.2 เนื้อหาสาระธรรมบทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร ในการวิเคราะหเนื้อหาสาระธรรมท่ีปรากฏใน

พระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร ผลการศึกษาพบวา เนื้อหาท่ีเกี่ยวของของกับบทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีรท่ีใชสวดในงานศพ

จะเปนเนื้อหาดานปรมัตถธรรม 4 อันไดแก 1) จิต คือ ธรรมชาติท่ีทําหนาท่ีเห็น ไดยิน รับกลิ่น รับรส รูสัมผัสถูกตอง 

2) เจตสกิ คอื ธรรมชาติท่ีประกอบกับจติ ปรุงแตงจติ ทําใหเกดิความรูสกึ นึก คดิ 3) รูป คอื ธรรมชาติท่ีแตกดับ ยอย

ยับสลายไป 4) นิพพาน เปนธรรมชาติท่ีพนจากกิเลส พนจากการเวียนวายตายเกิด เปนธรรมท่ีดับกิเลส ดับทุกข 

นิพพาน ซึ่งสอดคลองกับ พระมหายุทธกิจ นามช่ืน (2551, บทคัดยอ) ท่ีพบวา เนื้อหาท่ีกลาวถึงปรมัตถธรรม 4 

ประการคอื จติ เจตสกิ1รูป1และนิพพานจะพบในบทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร ธรรมเหลาน้ีลวนแตเปนธรรมคําสอน

ของทางพระพุทธศาสนามคีวามเกี่ยวของเกี่ยวกับการ เกดิ แก เจ็บ ตาย ของมนุษยท้ังสิ้น  

 2.3) อานสิงสของการสวดและการฟงสวดพระอภธิรรม อานิสงสในการสวดและการฟงสวดอภิธรรม

ผลการศึกษาพบวา 1) ทําใหผูฟงไดเขาใจความจริงของสังขารท่ีเกิดมาแลวก็จะตองพบกับความแก ความเจ็บ และ

ความตาย 2) ไดระลึกถึงคุณงามความดีของผูตาย 3) ทําใหคนท่ีมารวมงานฟง มีสติระลึกถึงอยูเสมอ ไมประมาทใน

การใชชีวติ จากเหตุผลดังกลาวของอานิสงสของการฟงสวดพระอภิธรรมยังมผีลในดานการสรางความสัมพันธท่ีดีงาม

ในสังคมเพราะถอืวาเปนพธีิกรรมอยางหน่ึงท่ีอยูในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ เนาวรัตน นามวงศ (2543, หนา 17) กลาว

วา พิธีกรรมทางศาสนาแสดงใหเห็นถึงการจัดระเบียบทางสังคมอยางชัดเจน นอกจากน้ียังสะทอนถึงวิธีคิดและภูมิ

ปญญาของชาวบาน ท่ีเปนแบบแผนทางวัฒนธรรม กลอมเกลาจติใจในสังคมสอดคลองกับ สุเมธ เมธาวทิยกุล (2532, 

หนา 1) กลาววา พธีิกรรม หมายถงึ การกระทําท่ีคนเราสมมติขึ้นเปนขัน้ตอน มรีะเบียบวธีิเพื่อใหเปนสื่อ หรือหนทางท่ี

จะนํามาซึ่งความสําเร็จในสิ่งท่ีคาดหวังไว ซึ่งทําใหเกดิความสบายใจและมกีําลังใจท่ีจะดําเนินชีวติตอไป  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1. ควรนําเนื้อหาคําสอนท่ีปรากฏในพธีิสวดพระอภิธรรม ไปประยุกตใชในการดําเนินชีวติประจําวันอยูรวมกับ

สังคมใหเกดิสุขได  
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2. ควรนําแนวทางอนุรักษวัฒนธรรมประเพณพีธีิกรรมงานศพท่ีถูกตองไปใชใหตรงตามหลักพระพุทธศาสนา

ไมใหเกดิการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณีท่ีดงีามสูญหายไปจากชุมชน  

 3. ควรทําความเขาใจลําดับขัน้ตอนและการใชสัญลักษณวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อเปน

ประโยชนในการจัดพธีิสวดพระอภิธรรมท่ีถูกตองดงีามตอไป 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพิธีกรรมการสวดอภิธรรมศพต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันวามีการเปลี่ยนแปลง

ประเพณใีนดานใดและสงผลกระทบตอบริบททางสังคมอยางไรบาง  

 2. ควรศึกษาปริศนาธรรมท่ีแฝงอยูในขั้นตอนและอุปกรณในการประกอบพิธีกรรมสวดพระอภิธรรมศพเพื่อ

สบืทอดใหชนรุนหลังไดรูตอไป 
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Abstract  

This study is the experimental research adopting one – group pre-test – post-test design.  The 

participants were grade 2 students of La –or Utis Demonstration School, Lampang center, undertaken during 

August to October 2015 in order to improve 23 students’ communication (listening and speaking) skills by using 

animation VDO clips as teaching media. The study was based on instrumental devices including 11 instruction 

plans, 11 animation clips, pre-test and post-test and questionnaires. The entire research instruments had been 

evaluated by 3 experts of teaching, SLA and teaching media. The students did the pre-test before and the 

post-test after the implementation of 11 lessons. The pre-test and post-test were divided into 2 types;  listening 

tests and speaking tests. The listening test was administered by listening to the soundtrack from computer and 

choosing the correct answers in the test paper. For the speaking test, the American English teacher was invited 

as an examiner. The students had to perform the conversation with him one by one. All questions in the 

conversation were relevant to the lesson and animation VDO clips introduced to the students.  After finishing the 

conversation, the American English teacher rated the students speaking proficiency by following the speaking 

scoring rubrics and made some comments on each student speaking proficiency. The scores of pre-test and 

post-test had also been analyzed using T-test. 
 

Keywords: ESL, Media, Animation clip, Communication, Listening 
 

Introduction 

In the present day English is a very important language in the world because it has become the 

international language that is widely used for communication in all activities (Napat, 2014) and English takes 

really all parts in our routine activities. Moreover, the support of high communication technology also helps 

English use widely and makes it easier because it is the communication tool and knowledge source 
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(dilbilimarastirmalari.com, 2014). English is used in everyday life and in every kind of activities not only for 

education or commercial but also see in sign, advertisement, television, internet, newspaper and in the computer 

tools etc.  

Accordingly, the ASEAN Economic Community or AEC is in the hot trend and the article 34 of ASEAN 

Charter identifies to use English as a working language (ASEAN Charter, 2008) of the community. This made 

society aware of the importance of English again. All kinds of careers especially government officers turn to 

practice and improve themselves in English (Somkiat Onwimon, 2012).  Also in education field, the Office of 

Basic Education Commission, Ministry of Education, determines the policy of English teaching to reform and 

improve English teaching in Thailand because most Thai schools choose English as the main subject in curriculum 

that all students have to learn. 

Most of Thai people cannot use English for communication even though they have learned English more 

than 6 years. For this reason, Thailand Ministry of Education has been trying to reform and enhance English 

teaching and learning. The Ministry of Education considers and seeks for the strategies, innovation and projects 

to support English teaching and learning, for example, 1) the improvement of English using and learning- 

teaching to increase efficiency of teachers’ project, 2) Increase the number of the ERIC center establishment in 

every education area, 3) the support of books and distance media and 4) the creating activities for promoting 

English learning environment.  

However, there are not enough for solving the problems; therefore, the Ministry of Education under the 

Minister of Education’s lead set up the policy to revise the system of English teaching and learning by 

emphasizing Communication Approach and reducing grammar learning (Ministry of Education, 2006). “English 

Speaking Year 2012” was a project that the Ministry of Education created to support this policy. The aim of this 

project is to promote English speaking for Thai people and to prepare for AEC (The Ministry of Education, 2012).  

In January 2014, the Ministry of Education proclaimed to reform new English learning-teaching policy which 

includes six main policies emphasizing the use of English for communication (The ministry of Education, 2014).  

Particularly, Thai education is currently promoting to lead classrooms to the 21stcentury education with 

the keywords “4R + 7C” and “Communication Skill” is one of 7C. Chaiwat Suttirat (2015) wrote in his book “Art 

of Teaching for Students in 21st Century” that learning in 21st century should start from the interests of learners 

and teachers have to in cooperate the traditional teaching methods into the new teaching methods.  

Meanwhile, Jaruluck Buapharuang (2008) suggested that to acquire the language experience and 

practices to mainly use language skills in the English activity, the English instructors should teach actively. 

Moreover, teachers must motivate and facilitate learners to have good attitude on English learning. The teachers 

should also be aware of the readiness and the differences of each learner.  

Instructional media is the important medium in the teaching and learning processes. The media lead the 

teachers’ requirement to students correctly and fast, which make the students change their learning behavior to 

the purpose of the instruction correctly and properly. The instructional media are always used in the instruction 

and are also developed with the progression of science and technology (Pimporn GaewKrue, 2001).  
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The instructional media mean several things. It might refer to general traditional materials such as texts, 

printed material, audio, pictures, computer or multimedia. Multimedia is using computer with software for 

communication which integrate various media, for example, text, graphic, animation, sound and video etc. The 

media in multimedia can be applied in several ways with computer use and also makes the learners interested 

in and enjoy learning.  Moreover, the multimedia could become interactive multimedia which users could use 

keyboard, mouse or pointer for controlling media to show what information the users want to know.  

The interactive multimedia help the users learn do activities and watch media themselves (Prof. 

Thawon Saisueb, 2010). Multimedia for education is the way to promote the instruction with integration of 

various communications. The multimedia could present more effective contents than the traditional teaching 

styles. The multimedia becomes the important media in the instruction both now and future (Wanussanun 

Yotnoy, 2012 as cited in Nattakorn Songkram, 2010).  

The animation is a kind of multimedia which has the role in the instruction. Amjad Desa (2016) 

explained the role of animation in education in that it plays two main roles: first, the animation achieves a 

cognitive function. This can support the cognitive processes of students which make them understand the subject 

matter eventually. Another role of animation is an affective learning tool. Additionally, these are the inspiration 

and beginning idea of this independent study in the topic research “Development of communication skills of 

grade 2 students through Animation cartoon clips.”    

 The communication skills are the progression to convey the information between two or more people 

with three methods: verbal communication, writing communication and body languages (Shawn Grimsley). 

Because grade 2 students too young to read and write in English, thus this research focused on study only one 

type of communication skill that is verbal communication. Verbal communication refers to oral communication that 

sends messages or information to the listeners with speaking skills and use listening skills to complete the 

communication goal Kasia Mikoluk (2013). Verbal communication involves speaking and listening which are the 

proper skills for the beginning of language learning which relate to the aim of this study. 
 

Objective 

To improve grade 2 students’ communication skills (listening and speaking) 

Scope of study 

 This study was implemented with grade 2 students in La-orutis Demonstration school Lampang 

center’s during 10 June, 2015 – 09 October, 2015.    

Hypothesis 

 Animation VDO clip can improve speaking skill of grade 2 students at La-orutis Demonstration school 

Lampang center and also make the classroom’s environment and good attitude in English class. 
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Research method 

1. Population  

 La-or Utis Demonstration School Lampang center is a new primary school in Lampang, so there are 

a few numbers of students. In this academic year, 2015, the school has 43 primary students who have been 

divided into 2 grades. Grade 1 has 20 students and grade 2 has 23 students. For the population selection of this 

study, the researcher selected grade 2 students as the participants because the students need the improvement 

of communication skills particularly listening and speaking skills in order to develop others skills in the upper 

grades. Grade 2 students included 11 boys and 12 girls. The students’ age range was between 6-8 years old. 

The students in this class studied English with American English teacher and Thai English teacher 4 hours per 

week. The class was divided into 2 subjects; English subject and Phonics. 

2. Research Variables 

2.1  The Independent Variable is using animation VDO clips as the instructional media. 

2.2  The Dependent Variable is English oral communication skills of grade 2 students. 

3. Duration 

 This research was carried out during the first semester of 2015 academic year at La-or Utis 

demonstration school, Lampang center. The researcher designed teaching sessions with 11 instruction plans in 6 

weeks; 2 hours a week. Before study, students had to take pre-test on September 4th, 2015 and took post-test 

on October 6th, 2015. 

 Research instruments 

   To improve communication skills in this study, the researcher adopted 4 research instruments which 

were: 

1. Instructional plans  

2. Animation  VDO clips  

3. Pretest – posttest for students’ skills evaluation 

4. Questionnaire  

 All of research instruments had been designed following the method below for gaining the quality and 

accuracy. 

 1. Instructional plans – creating the plans, the researcher began with thoroughly studied the school 

curriculum and read grade 2 English books for the scope the needs of the lessons and also studied the previous 

relative works both in Thailand and other countries for guiding and finding the research framework. After that, 

the researcher wrote the lesson plans with three steps:  

1.1 The first step is the classroom introduction. Students and teacher share ideas and talk together 

about lesson topics or words that relate to the lesson for checking students’ background knowledge and 

motivating students’ interests. 
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1.2 The second step is learning activities. In this step, teacher plays animation clip twice; the first time 

for listening and the second time for speaking. After watching animation clip for the first time, the teacher and 

students talk about the situations in the animation clip and the words they hear. Then teacher introduces more 

words and explain how to use words in sentences for dairy life use.   

1.3 The last step is the summary step.  After watching animation clip in the second time and learning 

the sentences, the students take time to practice sentences in the animation with friends before presenting to 

teacher and classmate.  

2. Animation clips – the animation clips had been used to lead the students to study lessons.  

The researcher wrote the e-mail to the agency of English SingSing to ask for the permission to use some of their 

animation clips in this study, the researcher chose Dialogue “let’s role-play” for ESL student clips from English 

SingSing channel because these animation clips have the proper contents that relate to the lesson of this study, 

school’s curriculum and needed skills of grade 2 students. Moreover, the cartoon characters in animation clips 

are appropriate for students’ age in this study; as a result, this animation clips could make the students 

interested and can motivate the students to pay attention to the lessons. The 11 animation clips had been chosen 

by the story line of dairy life contents ranging from the easy contents to the difficult contents.  The titles of the 

clips are as follows:  

2.1 Good morning     2.7 Where is it? 

2.2 Nice to meet you     2.8 How much is it? 

2.3 What’s your favorite subject?   2.9 What does she look like? 

2.4 Do you have crayon?    2.10 Time for lunch 

2.5 It’s green and white.    2.11 May I take your order? 

2.6 Whose bike is this? 

 The stories in the animation clips presented the situations about students’ daily routine, school life, 

family, friends and activities that are similar to the real life activities; therefore, the clips can help students to 

understand the lessons easily and apply knowledge or sentences in animation clips to use in their lives. 

1.   Pre and post tests for evaluation students’ skills – the researcher constructed the  

test following the lesson contents including listening and speaking activities.  The test comprised both paper 

written exam and speaking test with a foreigner teacher. 

 2.  Questionnaire – the questionnaire had been produced using Likert scales to survey the students’  

feedback after finishing the activity. Eight questions in the questionnaire are intended to ask the students’ feeling 

and the attitudes the adopted activity in this study. The questionnaire are in Thai language because grade 2 

students in La – or Utis demonstration school are too young, to read and understand English questionnaire. Thai 

teacher explained students how to respond to the questionnaire and the meaning of 5 Likert scales. Then, 

teacher read questionnaire item by item and the students completed the questionnaire together. For the open-

ended question, the students wrote their comments in Thai language to share their ideas and provide feedback 

regarding the activity they performed in the classroom.   
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 The research instrument the quality had been verified by 3 experts of English teaching, language 

acquisition and technology education. After the experts accepted the quality of the research instruments, the 

researcher tried out the lesson plan for rechecking the teaching time with the sample group before using with 

the target population. 

 Data collection 

 The data in this research were collected in the 1st semester during August 6th to October 4th, 2015 with 

10 animation clips - 1 clip for 1 instruction plan. In the first period, grade 2 students took pretest for evaluating 

background knowledge. After finishing 10 classes, the students also sat for the post-test with the same exam 

copy of the pre-test battery.  The test contents were identical to the contents in the lesson plans. The test was 

divided into two parts: the listening and speaking. 

 Data analysis 

 The researcher adopted the One – Group Pretest – Posttest Design. The statistics used in the process of 

data analysis included average mean scores, standard deviation, frequency and percentage. Then, the scores 

were analyzed using t-test in order to compare the differences between the pre-test and post-test scores. 

 

Results and discussion  

 This section presents the results of this study in the following tables. The results have been divided into 

2 tables. Table 1 presents the pre-test and post-test listening score and Table 2 for the speaking pre-test and 

post-test scores.  
 

Table 1: Comparison of pre- and post- listening tests 

 

The result from Table 1 shows that the students’ post-listening test scores (x=9.7) were higher than 

that of the pre-listening test scores.  The gain between the tests was 3.1. It is clear that the post-listening test 

scores were significantly different from the pre-listening test scores (t=-5.360, p<.005).  The results from the 

table confirm that the students had developed their listening skills at some points from participating in the 

animation cartoon clips introduced to the students in this study.      
 

Table 2: Comparison of pre- and post- speaking tests  

 

Type of Test N  x̄ S.D. Gain t-test p-value 

Pre - listening 23 6.5 3.2 
3.1 -5.360 .000 

Post - listening 23 9.7 2.8 

Type of Test N x̄ S.D. Gain t-test p-value 

Pre - speaking 23 10.0 5.0 
1.8 -2.033 .054 

Post- speaking 23 11.8 3.0 
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The result from Table 2 shows that the students’ post-speaking test scores (x=11.8) were higher than 

that of the pre-speaking test scores.  The gain between the tests was 1.8. It is clear that the post-listening test 

scores were not significantly different from the pre-listening test scores (t=-5.360, p>.005).  However, the 

results from the table shows that the students had developed their speaking skills at some extent from 

participating in the animation cartoon clips  as we can see from the gain had increase from the pre-test to that 

of post-test (1.8).   

According to the finding, this study was a success to the purpose although it showed a few difference 

of results between pretest and posttest. However, in the researcher view, it is a good signal for beginning of 

improvement. Animation clips and cartoon characters could be a good helping media for teacher. The cartoon 

animation can motivate students according to the study conducted by Fatih YILMAZ and Yeşim TALAS (2015) 

which found that the animation “Bee movie” can motivate students to learn Turkish as the foreign language. 

Moreover, the cartoon animation can develop the achievement of students as Kittipong Siripong and Suwich 

Budsuwan (2015), Jaruluck Buapharuang (2008) stated in the research purpose. Cartoon animation also made 

the better classroom environment, made the lesson more interesting and cartoon characters made students felt 

relaxed and enjoyed class because the situation in animation clips are similar to their real dairy life. In addition, 

using animation clip as helping media in English classroom is a good idea for improve students’ skill, and it might 

have better result if the researchers or teachers take more longer time to take this activity and also contribute 

the opportunity or proper situation which students can practice or use the sentences/dialogue apart from 

classroom 

Students’ behavior resulted from participating animation cartoon clips   

The researcher observed the students’ behavior resulted from taking part in the animation cartoon clips and the 

analyzed students’ behaviors are as follows; 

1) During the activity, the students paid their attention to animation clips which related to the lessons 

because the animation clips made the instruction interesting. Each animation clip was used in each lesson twice; 

one for the students to watched the whole story, and the second for learning and practices. The role play was 

used to review the lesson after the instructional activities. The students enjoyed their practices and were excited 

to play themselves on each character.  

2)  After 11 lesson activities, the students changed their behavior as the listed below:  

2.1 There was an increasing in the students’ confidence. Most students showed the higher 

confidence to use English sentences in their short conversation for greeting, shared idea to native English teacher 

and answered the questions. 

2.2 The students gained words and sentences. They could apply the dialogue from the animation 

clip to interact with native English teacher. Some students cannot use full grammar sentence but they have the 

increasing of vocabulary. They can answer or communicated with short words or phrases.    
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2.3 The cartoon animation can make the good classroom environment: The students enjoy with the 

lesson and had the good attitude in English. 
 

Summary and Suggestion 

The results of this study showed that the students had improved their communication skills in some 

respect, particularly the listening skills which the post-test scores were significantly higher than that of the pre-

test scores.  The student also had a trend in developing their speaking skills as the post-test scores were also 

higher than that of the pre-test ones. However, there were not differences between the pre-test and post-test 

scores. The study suggested that the researchers who are interested in applying the animation with the young 

children should provide more time to students to practice their speaking skills. The animation cartoon clips should 

be applicable for reading and writing skills.  
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บทคัดยอ 

การพัฒนาการบริหารของกองทุนสวัสดกิารชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง สูความย่ังยืน มี

วัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสถานการณการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหาร

ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง สูความย่ังยืน โดยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัย ไดแก คณะกรรมการ จํานวน 16 คน และสมาชิก

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง จํานวน 285 คน รวมท้ังสิ้น 301 คน ผลการศึกษาพบวา การบริหารกองทุน

สวัสดกิารของชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย

ดานโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการบริหารงาน ดานการจัดสวัสดิการ ดานการติดตามและ

ประเมินผล ดานการมีสวนรวม และดานการรับรูขอมูลของกองทุน ผลการวิเคราะหการพัฒนาการบริหารกองทุน

สวัสดิการชุมชนสูความย่ังยืน ประกอบไปดวย กองทุนสวัสดิการชุมชนควรมีระบบการตรวจสอบประเมินผลการ

ทํางานของคณะกรรมการกองทุนทุก 3 เดอืน มบีริการนอกสถานท่ีเพื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับกองทุน คณะกรรมการ

กองทุนควรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เปดโอกาส และรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก มีการประชุมอยาง

สมํ่าเสมอ มกีารจัดสวัสดกิารตรงกับความตองการของสมาชิก มกีองทุนเพื่อสงเสริมอาชีพใหแกสมาชิกกองทุน มีการ

แจงขอมูลขาวสารใหแกสมาชิกอยางท่ัวถงึ  
 

คําสําคัญ: กองทุนสวัสดกิารชุมชน  การบริหารกองทุนสวัสดกิารชุมชน  การพัฒนาท่ีย่ังยนื 
 

Abstract  

The study on management development for the sustainable community welfare fund of Ngao District, 

Lampang Province, aims to 1) study current situation of the community welfare fund and 2) to develop guidelines 

for management development of the community welfare fund of Ngao District, Lampang Province achieving its 

sustainability. This quantitative research was conducted with a total of 301 samples consisting of 16 committee  
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and 285 members of the community welfare fund of Ngao District.  The results revealed that the overall 

performance on administrating the community welfare fund was as high level. With regards to each 

administrative aspect ranked with its average score from high to low, the aspect on administration shows 

highest performance followed by, welfare management, monitoring and assessment, participation, and 

information perception. The analysis of development management illustrated that, in order to achieve 

sustainability, the community welfare fund should have a system to check and assess working performance of 

the committee, which should be assessed in every three months. Mobility services may be convened to boost up 

more public relation on the community welfare fund. The committee should continuously develop their 

management performance and increase public participation such as adopting comments and suggestions raised 

by members to the welfare fund management as well as convening regularly meeting. The community welfare 

fund should provide services which are suitable with the members’ needs. The fund for developing the 

members’ careers should be considerable established. Lastly, the information and news regarding the 

community welfare fund should also be effectively informed to all members. 
 

Keywords: Community Welfare Fund, The Community Welfare Fund, Sustainable Development 
 

บทนํา 

ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สนับสนุนและสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีประชาชนจัดต้ังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเห็นชอบให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมสมทบ กองทุนสวัสดกิารชุมชน ในสัดสวน 1:1:1 โดยประชาชน 1 สวน รัฐบาล 1 สวน 

และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 สวน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารราชการแผนดิน ขอ 3 การลดความ

เหลอืมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถงึของรัฐ ขอ 3.3 จะพัฒนาระบบคุมครองทางสังคม ระบบการออม 

และระบบการจัดสวัสดิการชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีความย่ังยืนมายิ่งขึ้น (กระทรวงมหาดไทย, 20 สิงหาคม 

2553)โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพจิารณาดําเนินการดังน้ี 

1. สงเสริม สนับสนุนประชาชนใหมีการจัดต้ัง หรือขยายฐานสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนใหครอบคลุม

ประชาชนสวนใหญในองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะ ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส ดวยการ

ประชาสัมพันธ แนวทาง วัตถุประสงค การดําเนินงานของกองทุนใหประชาชน ในทองถิ่นทราบ 

2. สนับสนุนบุคลากรในการชวยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ใหมีระบบ

การบริหารจัดการท่ีด ีตามหลักธรรมมาภิบาล เชน การพัฒนาระบบขอมูลการดําเนินงาน ระบบบัญชี และรายงานผล

การดําเนินงานสูสาธารณะ 

3. สนับสนุนและพัฒนาความรู กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ใหเกิดกิจกรรมเพื่อพัฒนารายไดของ

กองทุนสวัสดกิารชุมชน 

4. การสนับสนุนและการสมทบกองทุนสวัสดกิารชุมชนตามแนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง ไดจัดต้ังขึ้นในป พ.ศ. 2557 โดยมี

คณะกรรมการกองทุนจํานวน 16 คน และไดรางระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้น เรียกวา “ระเบียบกองทุน

สวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง” และประกาศใชเมื่อเดือน กันยายน 2557 เพื่อสนับสนุนการสรางพื้นฐานครอบครัว
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สมาชิกชุมชนท่ีมคีวามมุงม่ันต้ังใจ ท่ีจะพัฒนาความเปนอยูของสมาชิกชุมชน ใหเกิดความพออยูพอกิน สามารถพึ่งพา

ตนเองตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง โดยการสมัครใจชวยเหลอืเกื้อกูลกัน เช่ือมโยงความสัมพันธ ตามวถิชุีมชน และเพื่อ

ยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนใหเข็มแข็ง ท้ังดานพลังคน พลังทุน พลังความคิด เพื่อนําไปสูชุมชนพึ่งตนเอง สราง

ความเทาเทียม ไมทอดท้ิงกันสูชุมชนท่ีเข็มแข็งและย่ังยนืตอไป 

ในการกอต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน เมื่อป พ.ศ. 2557 มีจํานวนสมาชิก 935 ราย มีเงินสมทบจากสมาชิก

จํานวน 70,617 บาท และไดดําเนินงานตอเนื่องมาจนถึง พ.ศ. 2558 ไดมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 1,158 ราย โดยมีเงินทุน

หมุนเวยีนท้ังหมด 527,483.57 บาท (ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2558) เปนเงนิสมทบจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน จํานวน 100,000 บาท และเงินสมทบจากสมาชิก

กองทุน จํานวน 427,483.57 บาท วัตถุประสงคในการจัดต้ังกองทุน เพื่อสงเสริมการออมของสมาชิกกองทุน และนํา

เงนิออมเหลาน้ันมาจัดสวัสดิการพื้นฐานใหแกสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ในเร่ืองการเกิด แก เจ็บ และตาย เพื่อ

เปนขวัญ และกําลังใจสงเสริมสนับสนุนการจัดระบบสวัสดกิารชุมชนหมูบาน และเช่ือมโยงเปนกองทุนสวัสดกิารชุมชน

ในระดับตําบลใหเกดิความเข็มแข็งตอไป 

การดําเนินงานของกองทุน ในระยะเวลาท่ีผานมายังมีปญหาและอุปสรรค คือ การขยายของสมาชิกมีนอย

สงผลใหมทุีนหมุนเวียนนอย ไมเพียงพอตอการจัดสวัสดิการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนท่ีเปนสมาชิก

ไดอยางท่ัวถึง ประชาชนสวนใหญยังขาดความเขาใจ และไมมีความสนใจในการออมกับกองทุนสวัสดิการชุมชน 

รวมถึงการบริหารจัดการของคณะกรรมการดําเนินงานท่ียังขาดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการบริหารงานของ

กองทุนสวัสดิการชุมชน ใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบการจัดสวัสดิการกับสมาชิกอยางยุติธรรมและตรงกับความ

ตองการของสมาชิก เปนตน (ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2558) จากประเด็นปญหาดังกลาว ผูศึกษาจงึมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาถงึสถานการณปญหา และอุปสรรค ท่ี

สงผลตอการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง และเพื่อหาแนวทางการ

พัฒนาการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง ผลท่ีไดจากการศึกษาในคร้ังนี้

สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีอยูในระยะเร่ิมตน เพื่อท่ีจะกาวไปสูความย่ังยืนของ

กองทุนสวัสดกิารชุมชนตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสถานการณการบริหารกองทุนสวัสดกิารชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง  

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัด

ลําปางสูความย่ังยนื 
 

กรอบแนวคิด 

จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 

นําไปกําหนดกรอบแนวคดิในการศึกษา ดังน้ี 
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วธิกีารศึกษา 

ประชากรและกลุมเปาหมาย 

ประชากรในการศึกษา ไดแก คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัด

ลําปางจํานวน 16 คน และสมาชิกกองทุนสวัสดกิารชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง จํานวน 1,152 คน 

(ขอมูลกองทุนสวัสดกิารชุมชนตําบลบานแหง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558) คํานวณขนาดกลุมตัวอยาง จากตารางของ

เครจซี่และมอรแกน (Krejcie, Robert V. and Daryle W. Morgan, 1970) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ไดขนาดของกลุม

ตัวอยางจํานวน 301 คน ทําการเลอืกสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชแบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงแบบสอบถามออกเปน 3 

ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดกิารชุมชน ลักษณะแบบสอบ 

ถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) มจีํานวน 6 ขอ 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง

ประกอบดวย ดานการบริหารงานกองทุน ดานการมีสวนรวม ดานการจัดสวัสดิการ ดานการรับรูขอมูลของกองทุน 

และดานการติดตามและประเมนิผลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว 

จังหวัดลําปาง เปนแบบสอบถามปลายเปด โดยแสดงขอคดิเห็นอยางอิสระ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอมูลท่ีใชในการศึกษาวจิัยและรวบรวมขอมูลดังน้ี 

1. แหลงขอมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง

ท่ีเปนคณะกรรมการ และสมาชิกกองทุนสวัสดกิารชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง จํานวน 301 ราย 

ขอมูลสวนบุคคลประกอบดวย 

1. สถานภาพ 

2. ระดับการศึกษา 

3. อาชีพ 

4. รายไดเฉลี่ยตอเดอืน 

 
การบริหารจัดการกองทุนสวัสดกิารชุมชน

ประกอบดวย 

1. ดานการบริหารงานกองทุน 

2. ดานการมสีวนรวม 

3. ดานการจัดสวัสดกิาร 

4. ดานการรับรูขอมูลของกองทุน 

5. ดานการติดตามและประเมนิผล 

การพัฒนาการบรหิารกองทุนสวัสดกิารชุมชน 

ของตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวดัลาํปาง 

สูความย่ังยืน 
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2. แหลงขอมูลทุติยภูม(ิSecondary.Data) เปนขอมูลท่ีได จากสือ่ตางๆ  เอกสาร บทความ แนวคดิ และงานวจิัย 

ท่ีเกี่ยวของ รวมถงึระเบียบกองทุนสวัสดกิารชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

การวเิคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) มจีํานวน 6 ขอสถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ 

และคารอยละ  

ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง

ประกอบดวย ดานการบริหารงานกองทุน ดานการมีสวนรวม ดานการจัดสวัสดิการ ดานการรับรูขอมูลของกองทุน 

และดานการติดตามและประเมินผลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานซึ่งจะกําหนดความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยแตละระดับ ดังน้ี 

  คาเฉลี่ย  4.21  ถงึ  5.00 หมายถงึ มากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย  3.41  ถงึ  4.20 หมายถงึ มาก 

  คาเฉลี่ย  2.61  ถงึ  3.40 หมายถงึ ปานกลาง 

  คาเฉลี่ย  1.81  ถงึ  2.60 หมายถงึ นอย 

 คาเฉลี่ย  1.00  ถงึ  1.80 หมายถงึ นอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว 

จังหวัดลําปาง ใชวธีิเขยีนแบบพรรณนา 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง การพัฒนาการบริหารของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

สูความย่ังยนื สามารถสรุปผลการวจิัยไดเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนสมาชิกกองทุนฯ จํานวน 285 คน คิดเปนรอยละ 94.70 และเปน

คณะกรรมการกองทุนฯจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 5.30 มีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปวช.) 

จํานวน 73 คน คดิเปนรอยละ 24.30ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกจิ จํานวน 95 คน คดิเปนรอยละ 31.60 มีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือน 5,001-10,000 บาท จํานวน 104 คนคิดเปนรอยละ 34.60 เหตุผลท่ีทําใหตัดสินใจเขารวมเปนสมาชิก

กองทุนฯ คือ เพื่อเปนสวัสดิการ จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 31.90 สวัสดิการท่ีไดรับจากกองทุนฯ คือ คานอน

โรงพยาบาล จํานวน 175 คน คดิเปนรอยละ 58.10 

ตอนที่ 2 การบรหิารกองทุนสวัสดกิารชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลาํปาง 

การบริหารกองทุนสวัสดกิารชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง โดยรวมมกีารปฏบัิติอยูในระดับ

มากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก ทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังน้ี ดานการ

บริหารงานกองทุนดานการจัดสวัสดกิาร ดานการติดตามและประเมินผล ดานการมีสวนรวม และดานการรับรูขอมูล

ของกองทุนตามลําดับ ผลการวเิคราะหเปนรายดานสรุปไดดังน้ี 

1. ดานการบริหารกองทุน 

พบวา โดยรวมมกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอ

ท่ีมคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด คอื กองทุนมหีลักฐานในการรับจายเงนิท่ีสามารถตรวจสอบไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 รองลงมา 
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คอื มกีารกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงคของกองทุนท่ีชัดเจนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 

การบริหารงบประมาณของกองทุนมคีวามโปรงใส ตรวจสอบได มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.79 

2. ดานการมสีวนรวม 

พบวา โดยรวมมกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอ

ท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ รับฟงความคิดเห็นรวมท้ังแกไขปญหาของสมาชิกไดอยางถูกตอง รวดเร็วมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.77รองลงมา คอื เปดโอกาสใหสมาชิกกองทุนฯ ไดมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงานของกองทุนฯ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.68สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ เปดโอกาสใหสมาชิกกองทุนฯ ไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย/

วัตถุประสงค ของกองทุน มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.59 

3. ดานการจัดสวัสดกิาร 

พบวา โดยรวมมกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก ทุกขอ โดยขอ

ท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มีการจัดสวัสดิการคลอบคลุมในการดูแลทุกดานต้ังแตเกิด แก เจ็บ ตายมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.99 รองลงมา คอื มีการจัดสวัสดิการท่ีหลากหลาย สอดคลองกับความตองการของสมาชิกมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 

สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คอื มกีารจัดสรรเพื่อสาธารณะประโยชน มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.53 

4. ดานการรับรูขอมูลของกองทุน 

พบวา โดยรวมมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 4 ขอ และอยูในระดับปานกลาง 1 ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุดคอื การประชาสัมพันธถงึวัตถุประสงคของการจัดต้ังกองทุนใหประชาชนในพื้นท่ีทราบอยางท่ัวถึงมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.80รองลงมา คือ มีการประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนเขารวมเปนสามาชิกกองทุน ผานสื่อตางๆ เชน 

แผนพับ คูมอื เคร่ืองกระจายเสยีงประจําหมูบาน สถานีวิทยุชุมชน เปนตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุด คือ มีการแจงขอมูลขาวสารใหแกสมาชิกกองทุนไดรับทราบขอมูลของกองทุนฯ อยางตอเนื่องมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.40 

5. ดานการติดตามประเมนิผล 

พบวา โดยรวมมกีารปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 6 ขอ และอยูในระดับปานกลาง 1 ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด คอืมปีระกาศการจัดทํารายงานประจําปเพื่อใหสมาชิกกองทุน ไดทราบขอมูลผลการดําเนินงาน และ มีการ

ประชุมช้ีแจงผลการดําเนินงานของกองทุน อยางนอยปละ 1 คร้ัง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 รองลงมา คือ มีการติดตาม

ผลการดําเนินงานและแกไขปญหาการปฏบัิติงานอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุด คอื มกีารลงพื้นท่ีเพื่อเย่ียมสมาชิกมคีาเฉลี่ยเทากับ 3.39 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง อําเภอ

งาว จังหวัดลําปาง สูความย่ังยืน สามารถสรุปได ดังนี้ 

1. ดานการบริหารงานกองทุน มีแนวทางการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน ไดแก มีระบบการตรวจสอบ

คณะกรรมการกองทุน มบีริการนอกสถานท่ีเพื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับกองทุนใหกับประชาชนในพื้นท่ีไดรับทราบและ

คณะกรรมการกองทุนควรมกีารพัฒนาตนเองดานการจัดการกองทุนอยางตอเนื่อง 

2. ดานการมีสวนรวม มีแนวทางการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน ไดแก รับฟงความคิดเห็นของสมาชิก 

เปดโอกาสใหสมาชิกแสดงความคดิเห็นมากขึ้น มกีารประชุมอยางตอเนื่อง และมกีารจัดอบรมอาชีพใหแกสมาชิก 

3. ดานการจัดสวัสดิการ มีแนวทางการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน ไดแก มีการจัดสวัสดิการให

ครอบคลุม และตอบสนองความตองการของสมาชิก จัดสวัสดกิารใหท่ัวถึง และ มีการทบทวนการจัดสวัสดิการอยาง

นอยปละ 1 คร้ัง 
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4. ดานการรับรูขอมูลของกองทุน มีแนวทางการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน ไดแก มีการแจงขอมูล

ขาวสารใหแกสมาชิกรับทราบอยางท่ัวถงึ อยางนอยเดอืนละ 1 คร้ัง 

5. ดานการตดิตามและประเมินผล มีแนวทางการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน ไดแก แตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมนิผลการทํางานของคณะกรรมการกองทุนฯ ทุกๆ 3 เดอืน 
 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง การพัฒนาการบริหารของกองทุนสวัสดกิารชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง สู

ความย่ังยนื มปีระเด็นอภิปราย ดังน้ี 

1. ดานการบริหารงานกองทุน พบวา คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนใหระดับการบริหารงานกองทุนมาก

ท่ีสุดในเร่ืองกองทุนมีหลักฐานในการรับจายเงินท่ีสามารถตรวจสอบได และนอยท่ีสุดในเร่ืองการบริหารงบประมาณ

ของกองทุนมีความโปรงใสตรวจสอบได เนื่องจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง เพิ่งเร่ิมกอต้ังกองทุนขึ้นมา

เมื่อป 2557 ซึ่งดําเนินการได 2 ป ทําใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมปีระสบการณในการดําเนินงานนอย สงผลใหผู

ท่ีตองการสมัครเปนสมาชิกกองทุนขาดความม่ันใจทําใหสมาชิกกองทุนมีจํานวนเพิ่มนอย รวมถึงไมม่ันใจในระบบการ

ทํางานของคณะกรรมการกองทุนฯ ดังน้ัน ผูมีสวนเกี่ยวของท้ังภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะกรรมการ

บริหารกองทุนฯรวมถึงสมาชิกกองทุน และประชาชนในชุมชน ตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และตรวจสอบ

เพื่อใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได เพื่อสรางความม่ันใจใหกับสมาชิกกองทุน และผูสนใจท่ีจะสมัครเปนสมาชิก

กองทุน รวมท้ัง คณะกรรมการกองทุน ควรมีการศึกษาหาความรู รวมถึงประสบการณในการบริหารกองทุนให

ประสบความสําเร็จ เชน การศึกษาดูงานหมูบานหรือชุมชนท่ีมีการบริหารกองทุนแบบย่ังยืน การเชิญวิทยากรมาให

ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน เปนตน ท้ังน้ี ควรมีการลงพื้นท่ีเพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

กองทุนใหกับประชาชนไดรับทราบ มีการวางแผนการดําเนินงานท้ังระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ควรมีการ

ประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อจะไดนําผลการประเมินมาพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับ กุลนิษฐ ดํารงสกุล, 2552 พบวา การสรางการรับรูและเจตคติท่ีดีใหผูนําและคณะกรรมการ และ

ปลูกฝงใหผูนําและคณะกรรมการเหลาน้ี มธีรรมาภบิาลในการบริหารงานและมทัีกษะในการสื่อสารเชิงสรางสรรคกับ

ประชาชนไดดี สามารถช้ีใหเห็นประโยชนท่ีจะเกิดขึ้นแกชาวชุมชนได ดวยกระบวนการสรางการมีสวนรวมใหเกิดขึ้น

โดยการคนหาความตองการท่ีแทจริงของประชาชนใหพบ จงึจะทําใหการดําเนินงานของกองทุนเปนไปไดอยางราบร่ืน 

กอใหเกดิความย่ังยนืไดในท่ีสุด  

2. ดานการมีสวนรวม พบวา คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนใหระดับการมีสวนรวมมากท่ีสุดในเร่ืองการ

รับฟงความคดิเห็นรวมท้ังแกปญหาของสมาชิกไดอยางถูกตอง และนอยท่ีสุดในเร่ืองการเปดโอกาสใหสมาชิกกองทุน

ไดมสีวนในการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค ของกองทุน เนื่องจากสมาชิกอาจจะยังไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ระเบียบของกองทุนดังน้ัน คณะกรรมการกองทุนควรเปดโอกาส ใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย

และวัตถุประสงคของกองทุนสอดคลองกับ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน), 2552 ไดกลาวถึงการ

ขับเคลื่อนการจัดต้ังสวัสดกิารชุมชนในเร่ืองการพัฒนาคุณภาพของกองทุนสวัสดกิารตําบล เพื่อใหกองทุนสวัสดิการมี

การบริหารจัดการอยางเขมแข็งและย่ังยืนสมาชิกมีสวนรวมและสามารถจัดสวัสดิการประเภทตางๆ ไดอยาง

กวางขวางครอบคลุมทุกกลุมคนในชุมชน และ ณรงค เพ็ชรประเสริฐ, 2547 อางอิงใน กุลนิษฐ ดํารงสกุล, 2552 

กลาววา เงื่อนไขของความสําเร็จของการจัดสวัสดิการโดยภาคชุมชนวาจะตองต้ังอยูในกรอบของไตรรัตนของการ

จัดต้ัง คือ การนําความคิด จิตวิญญาณ และการบริหารจัดการ กลาวคือ การนําและการคิดน้ัน มีท่ีมาจาก 3 สวน 
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ไดแก สวนท่ีไดมาจากสวนราชการ องคกรพัฒนาเอกชน และสวนท่ีมาจากชุมชน สวนจิตวิญญาณน้ันคือ การทุมเท

แรงกาย แรงใจของผูนํา โดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ จากชุมชน จิตวิญญาณถือเปนตนทุนทางสังคมคือ การบริหาร

จัดการ ซึ่งการบริหารจัดการในองคกรชุมชนน้ัน ตองอาศัยความรวมมือรวมใจกันของสมาชิกเปนสําคัญและตอง

คํานึงถึงกรอบ 3 ดาน คือ ผลประโยชนอันพึงไดของสมาชิก การยอมรับจากทุกคนในวงการ และศักยภาพของกลุม

และองคกรในขณะน้ัน 

3. ดานการจัดสวัสดกิาร พบวา คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนใหระดับการจัดสวัสดกิารมากท่ีสุดในเร่ือง

การจัดสวัสดกิารคลอบคลุมในการดูแลทุกดานต้ังแตเกิด แก เจ็บ ตาย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาสมาชิกมีความเขาใจใน

วัตถุประสงคของการจัดต้ังกองทุน ซึ่งวัตถุประสงคหลักในการกอต้ังกองทุนเพื่อจัดสวัสดิการพื้นฐานใหแกสมาชิก ใน

เร่ืองการเกดิ แก เจ็บ ตาย รวมถงึการดูแล ชวยเหลอืเกื้อกูลกันของสมาชิกเพื่อสรางขวัญกําลังใจและเอื้ออาทรซึ่งกัน

และกันอยางย่ังยืน สอดคลองกับ สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2557 ไดกลาวถึง 

กองทุนสวัสดิการชุมชน เปนระบบสวัสดิการอยางหน่ึงในการสรางความเขมแข็งของชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองและ

ดูแลกันเอง ต้ังแต เกดิ แก เจ็บ และตาย โดยกรณ ีเกดิ:บุตรท่ีเกดิใหมของสมาชิกจะไดรับการเย่ียมและทาพิธีรับขวัญ

ดวยการผูกแขนเด็กแรกเกดิ แก: สมาชิกจะไดบํานาญเปนรายเดือนหรือรายป เจ็บปวย: สมาชิกท่ีนอนพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาลไดรับเงินชดเชย ตาย: สมาชิกจะไดรับเงินคาจัดการศพ โดยเงินสวัสดิการมาจากการออมสัจจะของ

สมาชิก ทําใหคนในชุมชนเกดิการเรียนรูและพัฒนาทักษะในกระบวนการคิดรวมกันอยางเปนระบบมีคณะกรรมการท่ี

เปนท่ียอมรับในการใหบริการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบดานตางๆ อยางชัดเจน มีกระบวนการทํางานเปนทีมมี

เปาหมายในการใหบริการชาวบานท้ังท่ีเปนสมาชิกกองทุนและผูยากไรดวยความเต็มใจ ทําใหชุมชนดํารงชีวิตอยาง

ย่ังยนื 

4. ดานการรับรูขอมูลของกองทุน พบวา คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนใหระดับการรับรูขอมูลของ

กองทุนมากท่ีสุดในเร่ืองการประชาสัมพันธถงึวัตถุประสงคของการจัดต้ังกองทุนใหประชาชนในพื้นท่ีทราบอยางท่ัวถึง 

และนอยท่ีสุดในเร่ืองการแจงขอมูลขาวสารใหแกสมาชิกกองทุนไดรับทราบขอมูลของกองทุนอยางตอเนื่อง ท้ังน้ีอาจ

เปนเพราะการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนมีลักษณะของการรวมกลุมกันของคนในชุมชน เพื่อดําเนิน

กิจกรรมของกองทุนอยางเปนระบบเพื่อใหกองทุนสวัสดิการชุมชนมีการพัฒนาและดําเนินการอยางย่ังยืน 

คณะกรรมการกองทุนควรมีการแจงขอมูลขาวสารใหแกสมาชิกรับทราบอยางท่ัวถงึ อยางนอยเดอืนละ 1 คร้ังเพื่อเปด

โอกาสใหสมาชิกและผูสนใจไดรับทราบขอมูลของกองทุนฯรวมท้ังเปนการประชาสัมพันธกองทุนใหแกบุคคลภายนอก

ไดรับทราบโดยรูปแบบการใหขอมูลมีหลากหลายชองทาง เชน การประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย การประชุม

ประจําเดือน การแจกแผนพับ หรือการใหขอมูลขาวสารผานทางสื่ออินเทอรเน็ตหรือชองทางอื่นๆ สอดคลองกับ 

ศุภางค นันตา และกาญจรา แกวเทพ, 2548 กลาวถงึบทบาทของการสื่อสารของคณะกรรมการบริหารงานกลุมออม

ทรัพย ท่ีมีการกอต้ังขึ้นหลายกลุมในจังหวัดสุรินทร พบวา ความแตกตางดานการสื่อสารกันระหวางผูนําดวยกันเอง 

ระหวางผูนํากับสมาชิก และระหวางสมาชิกดวยกันเอง สรุปไดวาการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพเปนเคร่ืองมือสําคัญใน

การสรางความเขมแข็งใหกลุม กลาวคอื ผูนําจะตองสรางปฏิสัมพันธผานการสื่อสารท้ังภายในและภายนอกกลุมเพื่อ

สรางความเขาใจในทุกระบวนการของกิจกรรม โดยวัดไดจากปริมาณและคุณภาพของกาสื่อสาร เชน ความถี่ในการ

จัดการประชุมปรึกษาหารือ การแสวงหาความรูและบทเรียนจากกลุมอื่นๆ เปนตน รวมถึงการสรางการรับรูท่ี

เกี่ยวของกับความหมายของกลุมออมทรัพย ใหแกสมาชิกท้ังกอนและหลังการกอต้ังกลุม ซึ่งจะสรางความสําคัญตอ

การพัฒนาดานการเรียนรูรวมกันของสมาชิก 
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5. ดานการติดตามและประเมินผล พบวา คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนใหระดับการติดตามและ

ประเมินผลมากท่ีสุดในเร่ืองการประกาศการจัดทํารายงานประจําปเพื่อใหสมาชิกกองทุนไดทราบขอมูลผลการ

ดําเนินงาน เนื่องจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหงพึ่งเร่ิมดําเนินการ ดังน้ัน เพื่อใหประชาชนและสมาชิกมี

ความม่ันใจในการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุน ควรมีการแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและ

ประเมินผลการทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อจะไดนําผลการประเมินมาพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

สอดคลองกับ พรรวิภา สุวรรณชุมภู, 2557 กลาววาคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชม ควรกําหนดการ

ดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ใหมีความชัดเจนในการทํางาน เปดโอกาสใหสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชม 

ไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑ และวางแผนการดําเนินงาน รวมถึงเปดโอกาสใหสมาชิกแสดงความ

คิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ ของกองทุนสวัสดิการชุมชน มีการรายงานขอมูลเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก บัญชีรับ-จาย ของ

กองทุนสวัสดิการชุมชน ใหโอกาสสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน มีการติดตาม/ ประเมินผลการดําเนินงานของ

กองทุนสวัสดกิารชุมชน 

แนวทางในการพัฒนาเพื่อนําไปสูความย่ังยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน น้ัน ตองอาศัยปจจัยหลัก หรือ

เรียกวา“ฐานแหงความม่ันคง” ซึ่งประกอบไปดวย ทุนตางๆ ไดแก ทุนมนุษย ,ทุนทางสังคม, ทุนเศรษฐกิจ, ทุน

ทรัพยากร ซึ่งเหลาน้ี จะเปนองคประกอบท่ีทําใหเกดิฐาน ซึ่งหมายถงึ ความม่ันคง ยนืยาวเปนฐานรากแหงความม่ังคง 

ฐานทุนทางเศรษฐกจิ ฐานทุนธรรมชาติ และฐานทุนทางสังคม  

องคประกอบท่ีสําคัญของ “กองทุนสวัสดิการชุมชน” คือ ทุนตางๆ ขางตน ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาท่ี

สามารถนําไปสูความย่ังยนืตอไปได กลาวคอื 

1. ทุนมนุษย การใหความสําคัญกับ “คน” โดยการยกยองในการทําความดี ไมวาจะเปนสมาชิกกองทุน หรือ

คณะกรรมการของกองทุน ท่ีมีความรู ความสามารถในการรวมกันพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน และเปนการสราง

ผูนํารุนใหม ท่ีมคีวามรู ความสามารถ มจีติอาสา มคีวามขยันอดทน และเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม มากกวา

สวนตนเปนการใหขวัญและกําลังใจแกผูนํา เพื่อตอบแทนในการทําคุณงามความดี อีกท้ัง การศึกษาดูงาน กองทุนฯ 

อื่นๆ ท่ีประสบความสําเร็จ เพื่อเสริมสราง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แนวทางการบริหารจัดการกองทุน เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาของกองทุนสวัสดกิารชุมชน ตอไป 

ดังน้ัน กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง จะตองพัฒนา “คน” ท่ีเปน คนเกง คนดี มีความรูคูคุณธรรม 

เพื่อสรางใหเกดิผูนํารุนใหม ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ ของการพัฒนากองทุนสวัสดกิารชุมชน ใหเปนกองทุนฯ ท่ีย่ังยนืตอไป 

2. ทุนทางสังคม กองทุนสวัสดกิารชุมชน ทําใหเกดิ “ทุนทางสังคม” ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกใน

ชุมชนกอต้ังเปนกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมีวัตถุประสงครวมกัน เปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน ทําใหเกิด การชวยเหลือ

เกื้อกูลกัน อีกท้ังเปนการแสดงถึงความโปรงใส ความไวเนื้อเช่ือใจซึ่งกันและกัน มีความรักใคร ความสามัคคี ดังน้ัน 

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง จะตองมีทุนทางสังคม ซึ่งเปนรากฐานแหงความม่ันคง และเปนองคประกอบ

หน่ึง ท่ีจะนํากองทุนไปสูความย่ังยนื  

3. ทุนเศรษฐกิจ การดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ปจจัยหลัก คือ “เงินกองทุน” ซึ่งเปนฐานท่ี

สําคัญท่ีสุด ท่ีจะใหกองทุนเกดิความย่ังยนื ดังน้ัน การจูงใจทําใหเกิดการออม เพิ่มขึ้น เปนสิ่งท่ีสําคัญมาก ทําอยางไร 

ใหเกดิสมาชิกท่ีเพิ่มมากขึ้น เหตุจูงใจท่ีทําใหคนท่ีไมใชสมาชิก เขารวมเปนสมาชิกกองทุน เชน ความม่ันคงของกองทุน
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ผลตอบแทนของสวัสดิการท่ีไดรับเกิดความคุมคา เปนตน ซึ่งก็เปนเหตุ เปนผล เมื่อเกิดการเพิ่มของเงินออม ก็ตอง

เพิ่มสวัสดกิาร และการเพิ่มการจายสวัสดกิารมากขึ้น  

ดังน้ัน กองทุนสวัสดกิารชุมชนตําบลบานแหง จะตองใหความสําคัญ กับการเพิ่มขนาดของเงนิ และขนาดของ

คนรวมท้ังการวางแผน การใชจาย การจัดสวัสดกิารท่ีเพิ่มขึ้น เพื่อใหผลตอบแทนแกสมาชิกท่ีจะเพิ่มขึ้นในอนาคตดวย 

ประการสุดทาย การเกิดขึ้นของกองทุนสวัสดิการชุมชน จักตองมีหนวยงานของภาครัฐ ประกอบไปดวย 

พัฒนาสังคมจังหวัด หรือองคกรปกครองทองถิ่น น้ันๆ ใหความชวยเหลอืในหลายๆ ดาน ไมวาการสมทบทุนใหกองทุนฯ 

หรือการจัดสรรบุคลากรท่ีมคีวามรู ความสามารถ เพื่อใหความรูแกสมาชิก และคณะกรรมการกองทุน เปนตน 

ขอเสนอแนะในการนําผลงานวจัิยไปใช 

เพื่อใหการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง มีประสิทธิภาพและเกิดความย่ังยืน ควรมีการ

ดําเนินการ ดังน้ี 

1. คณะกรรมการควรมีการศึกษาดูงานการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการดีเดน ซึ่ง

สามารถนํามาเปนตนแบบในการพัฒนาการบริหารกองทุนสวัสดกิารชุมชนของตนเองได 

2. คณะกรรมการควรมีการบริหารงบประมาณและจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกอยางเหมาะสม รวมถึงให

สมาชิกเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เขารวมประชุม ทําความเขาใจระเบียบ ขอบังคับของกองทุน สิทธิ

ประโยชนท่ีจะไดรับ เพื่อการรับสวัสดกิารไดอยางท่ัวถงึ 

3. คณะกรรมการควรมีการวิเคราะหความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งมี

ความสําคัญในการหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและการบริหารงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนใหย่ังยืนและ

ม่ันคงมากขึ้น 

4. ควรมกีารแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุน  

5. ควรมีการสํารวจความตองการสวัสดิการชุมชนทุกป โดยการรับฟงความคิดเห็นระหวางคณะกรรมการ

และสมาชิกกองทุนเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกจิในปจจุบัน 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการบริหารกองทุนสวัสดกิารชุมชน 

2. ศึกษาสมรรถนะของคณะกรรมการบริหารกองทุนท่ีสงผลตอการพัฒนากองทุนสูความย่ังยนื 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาเร่ือง การพัฒนาการบริหารของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัด

ลําปาง สูความย่ังยนื สําเร็จลุลวงไปไดดวยดเีพราะไดรับคําแนะนํา จาก ดร.บังอร สวัสดิ์สุข ซึ่งเปนอาจารยท่ีปรึกษา 

ผูซึ่งใหคําปรึกษา คําแนะนํา และตรวจทานแกไขจนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ ผูศึกษา

ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแหง ท่ีใหความรวมมือใน

การตอบแบบสอบถาม ทําใหไดขอมูลท่ีถูกตองจนสามารถนํามาใชประโยชนได  

ทายท่ีสุดผูศึกษาขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนเกี่ยวของ ผูท่ีจะลืมมิไดและอยูเบ้ืองหลังแหงความสําเร็จคือ

ครอบครัวและเพื่อนๆ ทุกทานท่ีเปนกําลังใจและมีสวนชวยเหลือสนับสนุนมาโดยตลอด จนทําใหผูศึกษาสามารถ

ประสบความสําเร็จในการศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ี  
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การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรค ของการใหบริการของพนักงานของกองกลาง 

มหาวิทยาลัยพะเยา.และเพื่อศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา  

การศึกษาน้ีเปนการวจิัยเชิงปริมาณ ศึกษาจากกลุมตัวอยางไดจํานวน  325 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือวิจัยใน

การเก็บรวบรวมขอมูล สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูลเปนสถติิเชิงพรรณนา  

ผลการศึกษาพบวา คุณภาพของการใหบริการของกองกลาง มหาวทิยาลัยพะเยาในภาพรวมอยูในระดับมาก 

คอื เจาหนาท่ีมคีวามรู ความเขาใจ และทักษะในการใหบริการ  ขัน้ตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน รวดเร็วชัดเจน

มีระเบียบ ถูกตองและโปรงใส ดานระบบการใหบริการมีความสะดวกในเงื่อนไขการขอรับบริการ.และมีการพัฒนา

ระบบการใหบริการอยางตอเนื่องดานคุณภาพการใหบริการ การตอบสนองรวดเร็วและนาเช่ือถือ บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยไดรับขาวสารจากกองกลางท่ีถูกตอง ครบถวน สมํ่าเสมอ  กองกลางมีสภาพแวดลอม ทําเลท่ีต้ังและ

เคร่ืองอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกับการใหบริการ  

ผูตอบแบบสอบถามเปดเผยวา บุคลากรผูใหบริการ พูดจาไมไพเราะ ขั้นตอนใหบริการบางอยางยังยุงยาก  

กองกลางมีสถานท่ีคับแคบ การเก็บอุปกรณไมเปนระเบียบ ดานการประชาสัมพันธแนะนําการใหบริการการใหบริการ

ของการรับรูขาวสารทางเว็บไซดคนหายากขอมูลขาวสารของสื่อทางเว็บไซดยังไมเปนปจจุบัน และควรเพิ่มชองทาง

ใหบริการหลายชองทาง เพื่อความรวดเร็วในการใหบริการ 
 

คําสําคัญ: กองกลาง  มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

Abstract  

The purposes of this study were to explore the problems on supporting staff competence and to study the 

development of efficient services of the Central University District. This quantitative research was conducted with a total of 

325 by using instructed questionnaire as a research tool for collecting research data. Descriptive statistic was used for 

collected data analyzing. 

                                                 
1นสิติคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา พะเยา 56000 
2คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา พะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Management and information sciences, University of Phayao 56000 
2School of Management and information sciences, University of Phayao 56000 

*Corresponding author: nampreng_preng@hotmail.com 
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 The finding revealed that most of the quality of services was on high level in the over all. Majority of 

respondents identified that supporting staff has knowledge, understanding, and skills for the job performance. 

The service procedure was not complicated, rapid service, well organized, and accurate and transparent. The 

service system was convenient in terms of using services. The system was improved constantly on perspectives 

of quality, quick and trustable responses. The university staff received news and information from the Central 

University District in completeness and irregular period. The Central University District environmental, location and 

facilities were appropriated to serving the university staff. 

The problems of Central University District’s supporting staff based on the perspectives of respondents were 

some of supporting staff acted in bad manners, some of working process was so complicated, the service space was too 

small, office facilities was not organized, difficulty of searching information on the office’s web page, and out of 

date of the office web page’s information. Respondents suggested that the office should consider to providing 

more service options and improve speedy of service time. 
 

Keywords: Division of General Affairs, University of Phayao 
 

บทนํา 

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ิมกอต้ังมาต้ังแตปการศึกษา 2538.เดิมช่ือวาสํานักบริหาร มหาวิทยาลัย

นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งใชอาคารเรียนของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาเปน

สถานท่ีทําการช่ัวคราวสําหรับการจัดการเรียนการสอนและการประสานงานกับหนวยงานภายนอกพรอมท้ังเปน

ศูนยบริการรับ–สงเอกสาร ประสานงานกับหนวยงานมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและบริการใหขอมูล

ขาวสารอํานวยความสะดวกแกคณาจารยท่ีเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกมาสอนท่ีจังหวัดพะเยา และในปการศึกษา 

2542 มหาวิทยาลัยไดทําการยายท่ีต้ังจากท่ีทําการช่ัวคราว (โรงเรียนพะเยาพิทยาคม) มายังท่ีต้ังถาวร ณ ตําบลแม

กา  อําเภอเมอืงจังหวัดพะเยา 

ในปการศึกษา 2544 ไดปรับเปลี่ยนโครงสรางใหม เพื่อใหสอดคลองกับการบริหารงานจึงไดแบงการ

บริหารงานเปน 2สํานักคือ สํานักบริหาร และสํานักวิชาการโดยท่ีกองกลาง ในขณะน้ันใชช่ือวาสวนงานบริหารกลาง

อยูภายใตการบริหารงานของสํานักบริหาร ซึ่งประกอบไปดวยงานสารบรรณ งานประชุมและพิธีการ งานพัสดุ  งาน

ประชาสัมพันธ งานการเจาหนาท่ี งานยานพาหนะ รานจําหนายของท่ีระลกึและงานถายเอกสาร 

ในป พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานขององคกรเพื่อใหมีความคลองตัวใน

การปฏิบัติงานโดยกองกลาง (สวนงานบริหารกลาง) อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาซึ่งไดแบงการบริหารจัดการออกเปน 8 งาน คือ งานสารบรรณ งานการเจาหนาท่ีงาน

ประชาสัมพันธ งานประชุมและพิธีการงานยานพาหนะงานการเงินและบัญชีงานพัสดุ และขายของท่ีระลึกตอมาในป 

พ.ศ. 2551มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาไดมีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานของ

มหาวทิยาลัย ใหม ตามมติสภามหาวทิยาลัยนเรศวรในคราว ประชุมคร้ังท่ี 137(4/2551) เมื่อวันท่ี  26 กรกฎาคมพ.ศ. 

2551 โดยไดเปลี่ยนเปน มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาเพื่อใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว และสอดคลองกับ

ภารกิจซึ่งกองกลาง ในขณะน้ันไดปรับเปลี่ยนใชช่ือเปน สวนงานบริการกลางอยูภายใตการกํากับดูแลของหัวหนา
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สํานักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาและไดแบงการบริหารจัดการออกเปน 5.งาน คืองานสารบรรณ งานการ

เจาหนาท่ี งานประชาสัมพันธ งานประชุมและพธีิการ งานยานพาหนะ    

จนกระท่ังในป  พ.ศ. 2553 มหาวทิยาลัยนเรศวรพะเยาไดรับการยกฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐซึ่งไม

เปนสวนราชการและไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา 4 เลม 127 ตอนท่ี 44 เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2553 มีผล

เปนมหาวิทยาลัยพะเยา (University of phayao) โดยสมบูรณแบบต้ังแตวันท่ี 17 กรกฎาคม 2553 และตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยาเร่ืองการแบงหนวยงานภายในสวนงานบริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553ลงประกาศ

วันท่ี 19 กันยายน 2553.ไดใหแบงหนวยงานภายในสวนงานบริหาร ออกเปน 8.กองและ 3.ศูนย ประกอบดว 1) 

กองกลาง  2) กองการเจาหนาท่ี  3) กองกิจการนิสิต 4)กองคลัง 5) กองแผนงาน 6) กองอาคารสถานท่ี 7) กอง

บริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 8) กองบริการการศึกษา 9) ศูนยบรรณ 10)ศูนยบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 11)ศูนยใหบริการและสนับสนุนนิสติพกิาร 

โดยปจจุบันกองกลางไดแบงการบริหารจัดการออกเปน 4 งาน 1 หนวย คือ งานธุรการ งานประชุมและพิธี

การ งานประสานงาน งานประชาสัมพันธ  หนวยนํ้าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีบุคลากรภายในกองกลางท้ังหมด

จํานวน 32 คน และในปจจุบันสวนกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ไดเปนศูนยกลางบริหารดานเอกสารราชการ  ของ

มหาวิทยาลัย ดานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดานการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย และการ

ประสานงานท่ีมกีารติดตอระหวางหนวยงานภายในมหาวทิยาลัยท่ีเกี่ยวของสวนใหญผูใชบริการจะเปนบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยท่ีมาใชบริการเปนจํานวนมาก และเนื่องจากผูวิจัยไดรับปญหาขอมูลจากเสียงสะทอนจากบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีมารับบริการจากกองกลาง  มหาวิทยาลัยพะเยา ในดานการบริการ ของสวนภายใน

กองกลาง  ดังน้ันผูวจิัยจงึมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาวาการใหบริการของในสวนงานตางๆ ภายในกองกลาง มหาวทิยาลัย

พะเยา มีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดและผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการของกองกลาง 

มหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา

ประสทิธิภาพการใหบริการของกองกลาง มหาวทิยาลัยพะเยา ตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปญหา และอุปสรรคของกองกลาง มหาวทิยาลัยพะเยา 

2. เพื่อศึกษาถงึปจจัยท่ีชวยเพิ่มประสทิธิภาพการใหบริการของกองกลาง มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

กรอบแนวคิด 

จากการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ผูวิจัยไดกําหนด

ขอบเขตดานเนื้อหามาจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2552 และปจจัยตามองคประกอบของการ

ใหบริการของวรรณกรรมมาประยุกตใชเปนแนวทางในการศึกษาวจิัย 
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        ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิกีารศึกษา 

ประชากรและกลุมเปาหมาย 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวจิัย คอืบุคลากรภายในมหาวทิยาลัยพะเยา โดยแยกบุคลากรของคณะ 15 คณะ 

วทิยาลัย 4 วทิยาลัย โรงเรียน 1 โรงเรียน และสวนงานสนับสนุน แบงออกเปนกอง 9 กอง ศูนย10 ศูนย และหนวย 5

หนวยรวมจํานวนท้ังหมด 1,731 คน (กองกลางเจาหนาท่ี มหาวทิยาลัยพะยา วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2559)  แบบเจาะจง 

(purposive sampling) คํานวณขนาดกลุมตัวอยาง จากการเปดตารางของTara Yamane ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ได

กลุมตัวอยางจํานวน 325 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชแบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงแบบสอบถามออกเปน 3 

ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เปนแบบสอบถามในลักษณะปลายปด สถิติใชใน

การศึกษา คอื การแจกแจงความถี่คารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย(Mean) มคีําถามจํานวน 9 ขอ 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- สังกัด 

- ประเภทบุคลากร 

- ประเภทตําแหนง 

- จํานวนคร้ังท่ีเคยมาใช รับบริการ 

- ชวงระยะเวลาท่ีมาใชบริการ 

ระยะเวลาโดยรวมท่ีมาใชบริการ 

คุณภาพของการใหบริการ ของกองกลาง 

มหาวทิยาลัยพะเยา แตละดาน 

- ดานบุคลากรผูใหบริการ 

- ดานกระบวนการ/ขัน้ตอนการใหบริการ 

-   ดานสิ่งแวดลอม สถานท่ีและสิ่งอํานวย

ความสะดวก 

- ดานคุณภาพการใหบริการ 

- ดานการประชาสัมพันธแนะนําการ

ใหบริการ 

- ดานระบบการใหบริการ 

 

ประสทิธิภาพ การใหบริการของกองกลาง 

มหาวทิยาลัยพะเยา 
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ตอนท่ี 2 ขอมูลดานการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด

พะเยา   เปนแบบสอบถามในลักษณะปลายปด สถิติใชในการศึกษา คือ คาเฉลี่ย(Mean)และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) มคีําถามจํานวน 30 ขอ 

ตอนท่ี 3 ขอมูลศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 

เปนแบบสอบถามในลักษณะแบบปลายเปด สถติิท่ีใชในการศึกษา คอื  หาคาความถี่มคีําถามจํานวน 6 ดาน 6 ขอ 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอมูลท่ีใชในการวจิัยในการศึกษาและรวบรวมขอมูลดังน้ี 

1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary.Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุม

ตัวอยาง   ท่ีเปนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยแยกบุคลากรของคณะ 15 คณะ วิทยาลัย 4 วิทยาลัย 

โรงเรียน 1 โรงเรียน และสวนงานสนับสนุน แบงออกเปนกอง 9 กอง ศูนย10 ศูนย และหนวย 5 หนวย 

2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ(Secondary.Data) เปนขอมูลท่ีได จากสื่อตาง ๆ เอกสาร บทความ แนวคิด และ

งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ  

 การวเิคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1  ขอมูลพื้นฐานบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา  มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สังกัดของคณะ วิทยาลัย กอง ศูนย 

หนวยงาน ประเภทบุคลากร  ประเภทตําแหนง จํานวนคร้ังในการรับบริการ  ชวงระยะเวลาท่ีมาใชบริการ และ

ระยะเวลาโดยรวมท่ีมาใชบริการ มจีํานวน 9 ขอ ขอสถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ และคารอยละ  

              ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับการศึกษาการพัฒนาคุณภาพของการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ของ

กองกลาง   มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีขอคําถาม 6 ดาน ไดแกดานบุคลากร ผูใหบริการ ดานกระบวนการ/ขั้นตอน

การใหบริการดานสิ่งแวดลอมสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก  ดานคุณภาพของการใหบริการ ดานการ

ประชาสัมพันธแนะนําการใหบริการ ดานระบบการใหบริการ ซึ่งแบงคําถามเปนขอยอย จํานวน 30 ขอ  
ประเมินผลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานซึ่งจะกําหนดความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยแตละระดับ ดังน้ี 

  คาเฉลี่ย  4.21 ถงึ 5.00 หมายถงึ มากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย  3.41 ถงึ 4.20 หมายถงึ มาก 

  คาเฉลี่ย  2.61 ถงึ 3.40 หมายถงึ ปานกลาง 

  คาเฉลี่ย  1.81 ถงึ 2.60 หมายถงึ นอย 

 คาเฉลี่ย  1.00ถงึ 1.80 หมายถงึ นอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีคําถาม 6ดาน ดานละ 1 ขอ

จํานวน 6 ขอ มีลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open-ended question) วิเคราะหขอมูลจากความถี่ของขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขแลวนํามาสรุปแบบบรรยาย 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง การพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถสรุป

ผลการวจิัยไดเปน 3 ตอน ดังน้ี 
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ตอนที่ 1 ขอมูลพืน้ฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

การศึกษาเร่ือง การพัฒนาประสิทธิภาพของการใหบริการ ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ผูตอบ

แบบสอบถาม  สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 63.01  ซึ่งจะมีอายุระหวาง 31–40 ป จํานวน 

164 คน  คิดเปนรอยละ 50.50 จบการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 53.81 สวน

ใหญ  สังกัดคณะภายในมหาวิทยาลัยพะเยา  จํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 66.50 เปนบุคลากรสายสนับสนุน   

จํานวน 305 คน คดิเปนรอยละ 93.80 ตําแหนงพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา มากท่ีสุด จํานวน 321 คน   คิดเปนรอย

ละ 98.80  สวนมากจํานวนคร้ังท่ีเคยมาใชบริการ (ต้ังแตเดือน ม.ค.-มี.ค. 2559) เคยต้ังแต 3คร้ัง  ขึ้นไป จํานวน  

241 คน คิดเปนรอยละ 74.20  ซึ่งจะมาใชบริการสวนมากชวงระยะเวลาระหวางเวลา 08.30 -10.00 น.จํานวน 128

คน คิดเปนรอยละ 39.40 และสวนใหญระยะโดยรวมท่ีมาใชบริการนอยกวา 30 น. จํานวน 274 คน คิดเปนรอยละ 

84.30  
 

ตอนที่ 2 ขอมูลดานการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของกองกลางมหาวิทยาลัยพะเยา  โดย

ภาพรวมทั้ง  6  ดาน  มีระดับความคดิเห็นอยูในระดับมาก ที่ดังอภปิรายผลได ดังนี้ 

ดานการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ

กองกลางมหาวทิยาลัยพะเยาทั้ง 6 ดาน  

คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ ลําดับ 

1. ดานบุคลากรผูใหบริการ  3.68 0.768 มาก 1 

2.ดานกระบวนการ ขัน้ตอนการใหบริการ 3.56 0.772 มาก 2 

3. ดานสิ่งแวดลอม สถานท่ีและอํานวยความสะดวก  3.51 0.751 มาก 3 

4. ดานคุณภาพการใหบริการ  3.43 0.872 มาก 4 

5. ดานการประชาสัมพันธแนะนําการใหบริการ  3.43 0.743 มาก 5 

6. ดานระบบการใหบริการ  3.42 0.751 มาก 6 

รวม 3.51 0.797 มาก  
 

จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประสทิธิภาพในการ

ใหบริการ กองกลาง มหาวิทยาล ัยพะเยา รวมท้ัง 6 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x  = 3.51 ) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานบุคลากรผูใหบริการ ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก 

มคีาเฉลี่ย ( x  = 3.68 ) และดานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคอื ดานสิ่งแวดลอม สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก มคีาเฉลี่ย  

( x  = 3.42 )  โดยดาน ไดดังน้ี 

1. ดานบุคลากรผูใหบริการ พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนา

ประสิทธิภาพการใหบริการ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย( x = 3.68 )เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวาขอ3 มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ เจาหนาท่ีมีความรู

ความสามารถในการใหบริการ และขอท่ี1มีระดับคาเฉลี่ยตํ่าสุดซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ เจาหนาท่ีพูดจา

สุภาพอัธยาศัยดแีตงกายสุภาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสมมคีาเฉลี่ย ( x = 3.58) 

2. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ

พัฒนาประสทิธิภาพการใหบริการ กองกลาง มหาวทิยาลัยพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มคีาเฉลี่ย( x = 3.56 )

เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวาขอ3 มรีะดับคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ มีขั้นตอนการใหบริการ
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ไมยุงยากซับซอน และมคีวามคลองตัวและขอท่ี2มีระดับคาเฉลี่ยตํ่าสุดซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ ระยะเวลา

ในการใหบริการมคีวามเหมาะสม 

3. ดานสิ่งแวดลอม สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก.พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบ

แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาประสทิธิภาพการใหบริการ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ย( x = 3.42) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอ3 มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก 

คอื สถานท่ีสะอาดติดตอสะดวกและขอท่ี1มรีะดับคาเฉลี่ยตํ่าสุดซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ การจัดสิ่งอํานวย

ความสะดวกเชนเอกสารและแบบฟอรมตางๆ 

4. ดานคุณภาพการใหบริการ  ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนา

ประสิทธิภาพการใหบริการ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย( x = 3.43)เมื่อ

พจิารณาเปนรายขอพบวาขอ6 มรีะดับคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมคีาแปลผลอยูในระดับมาก คอื การตอบสนอง มีความต้ังใจ

และเต็มใจใหบริการ และขอท่ี2มีระดับคาเฉลี่ยตํ่าสุดซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ การทํางานเปนทีม/การ

ทํางานทดแทนกันได 

5. ดานการประชาสัมพันธแนะนําการใหบริการ พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับการพัฒนาประสทิธิภาพการใหบริการ กองกลาง มหาวทิยาลัยพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มคีาเฉลี่ย

( x = 3.43)เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอ2 มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ บุคลากร

รับทราบขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง ครบถวน สมํ่าเสมอ และขอท่ี1มีระดับคาเฉลี่ยตํ่าสุดซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก 

คอื บุคลากรรับรูขาวสารการใหบริการผานทาง เว็บไซต 

 6. ดานระบบการใหบริการ พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนา

ประสิทธิภาพการใหบริการ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย( x = 3.51) เมื่อ

พจิารณาเปนรายขอพบวาขอ1 มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ ความสะดวกในเงื่อนไขการ

ขอรับบริการและขอท่ี3มรีะดับคาเฉลี่ยตํ่าสุดซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขา

มาใชในการใหบริการ 

ตอนที่ 3 ขอมูลศกึษาปญหา และอุปสรรค  ของกองกลาง มหาวทิยาลัยพะเยา  สามารถสรุปได ดังนี ้

1. ดานบุคลากรผูใหบริการ พูดจาไมไพเราะ 

2 ดานกระบวนการ ขัน้ตอนการใหบริการขัน้ตอนใหบริการบางอยางยังยุงยาก   

3. ดานสิ่งแวดลอม สถานท่ี สถานท่ีคับแคบ การเก็บอุปกรณไมเปนระเบียบ 

4. ดานคุณภาพการใหบริการ ควรมกีารบริการท่ีรวดเร็ว 

5. ดานการประชาสัมพันธแนะนําการใหบริการ การใหบริการของการรับรูขาวสารทางเว็บไซดคนหายาก 

  ขอมูลขาวสารของสื่อทางเว็บไซดยังไมเปนปจจุบัน 

6. ดานระบบการใหบริการ ควรเพิ่มชองทางใหบริการหลายชองทาง เพื่อความรวดเร็วในการใหบริการ 
 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง การพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา  มีประเด็น

อภิปราย ดังน้ี 

1. ดานบุคลากรผูใหบริการ พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนา

ประสทิธิภาพการใหบริการของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยาโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.68  เมื่อ
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พิจารณา พบวา เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการใหบริการ ท่ีเปนเชนน้ีอภิปรายผลไดวา ผูใหบริการให

ความสําคัญกับผูรับบริการ มีความต้ังใจในการทํางานและใหผูรับบริการไดรับผลประโยชนอยางคุมคาและเสียเวลา

นอยท่ีสุด สวนความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของ

กองกลาง มหาวทิยาลัยพะเยา และสวนเจาหนาท่ีใหคําแนะนําตอบขอซักถามไดอยางชัดเจนถูกตองนาเช่ือถือ มีระดับ

คาเฉลี่ยตํ่าสุด อภิปรายผลไดวา หนาท่ีของผูใหบริการตองปฏบัิติตามระเบียบ และตองใหคําแนะนําตอผูใชบริการดวย

ความจริงใจและเตรียมความพรอมในการทํางานเสมอ   

2. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับการพัฒนาประสทิธิภาพการใหบริการของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ  3.56  เมื่อพิจารณา พบวาขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน และมีความคลองตัว ท่ีเปนเชนน้ีอภิปราย

ผลไดวา ผูใหบริการใหความสําคัญกับผูรับบริการ มกีารกําหนดขัน้ตอนการใหบริการเพื่อความรวดเร็ว และคลองตัว 

และใหผูรับบริการเขาใจงาย และใหผูรับบริการไดรับผลประโยชนอยางคุมคาและเสียเวลานอยท่ีสุด  สวนความคิด

เห็นของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของกองกลาง มหาวิทยาลัย

พะเยา และสวนระยะเวลา ในการใหบริการมีความเหมาะสม  มีระดับคาเฉลี่ยตํ่าสุด อภิปรายผลไดวา หนาท่ีของผู

ใหบริการตองปฏิบัติตามระเบียบ  และชวงระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสมตาม และแนวทางปฏิบัติท่ี

กําหนดผูรับบริการเต็มใจใหบริการทุกชวงระยะเวลาในการทํางานตลอดทุกเวลา 

3. ดานสิ่งแวดลอม สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก.พบวา.ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบ

แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยูในระดับ

มาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.51  เมื่อพิจารณา พบวา.สถานท่ีสะอาดติดตอสะดวก ท่ีเปนเชนน้ี  อภิปรายผลไดวา  

ผูใหบริการใหความสําคัญกับดานสถานท่ีมีความเหมาะสม หางาย และสะอาด พรอมท้ังมีความม่ันใจ ในการ

ออกแบบของตัวอาคารท่ีเนนความแข็งแรง ของหองกองกลาง มหาวทิยาลัยพะเยา สวนความคดิเห็นของกลุมตัวอยาง

ผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา  และสวนการ

จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเชนเอกสารและแบบฟอรมตางๆ มรีะดับคาเฉลี่ยตํ่าสุด อภิปรายผลไดวา เจาหนาท่ีเต็มใจใน

การใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสารและแบบฟอรมตางภายในกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อความรวดเร็วตอการใหบริการ 

4. ดานคุณภาพการใหบริการ  พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ

พัฒนาประสทิธิภาพการใหบริการของกองกลาง มหาวทิยาลัยพะเยา โดยรวมอยูในระดับมาก มคีาเฉลี่ยเทากับ  3.43

เมื่อพิจารณา พบวา การตอบสนอง มีความต้ังใจและเต็มใจใหบริการ.ท่ีเปนเชนน้ีอภิปรายผล ไดวาผูใหบริการ ให

ความสําคัญกับคุณภาพการใหบริการ เพื่อใหผูรับบริการ ไดรับการบริการท่ีดีและผูใหบริการยังมีความต้ังใจในการ

ทํางานและใหผูรับบริการไดรับผลประโยชนมากท่ีสุด  สวนความคดิเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ

การพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา และสวน การทํางานเปนทีม/การทํางาน

ทดแทนกันได มีระดับคาเฉลี่ยตํ่าสุด อภิปรายผลไดวา เจาหนาท่ีเต็มใจในการใหบริการและเจาหนาท่ีไดศึกษาภาระ 

หนาท่ีของแตละหนวย เพื่อจะทํางานทดแทนกันไดพรอมจะใหบริการไดรวดเร็วและไดคุณภาพการใหบริการของกอง

ตอไป 

 5. ดานการประชาสัมพันธแนะนําการใหบริการ พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับการพัฒนาประสทิธิภาพการใหบริการของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ  3.43 เมื่อพจิารณา พบวา บุคลากรรับทราบขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง ครบถวน สมํ่าเสมอท่ีเปนเชนน้ีอภิปราย
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ผลไดวา  บุคลากรสวนใหญภายในมหาวทิยาลัยจะไดรับทราบขอมูลขาวจากกลุม และสื่อตางๆ และขาวสารท่ีไดรับท่ี

ถูกตองและครบถวนสมํ่าเสมอ เขาใจอยางชัดเจน และทางกองยังมีเครือขายงานประชาสัมพันธรองรับการกระจาย

ขาวของมหาวิทยาลัยในอีกทางหน่ึง สวนความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนา

ประสทิธิภาพ  การใหบริการของกองกลาง มหาวทิยาลัยพะเยา และสวนบุคลากรรับรูขาวสารการใหบริการผานทาง

เว็บไซต มรีะดับคาเฉลี่ยตํ่าสุด อภิปรายผลไดบุคลากรสวนใหญการรับรูขาวการใหบริการของทางกองผานชองทางสื่อ

ตางๆ เชนเว็บไซตกองกลาง  เว็บไซตมหาวิทยาลัย และชองทางสื่อสารอื่นๆ ท่ีทางกองกลางยินดีใหบริการดาน

ขาวสารตางๆ ท้ังขาวของมหาวิทยาลัย หรือขาวของกองกลาง และบางคร้ังการเผยแพรขาวสารอาจไมเปนปจจุบัน

และไมตอเนื่อง ซับซอน ไมสะดุดตา 

 6. ดานระบบการใหบริการ พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนา

ประสิทธิภาพการใหบริการของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยาโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42 เมื่อ

พิจารณา พบวา ความสะดวกในเงื่อนไขการขอรับบริการ.ท่ีเปนเชนน้ีอภิปรายผลไดวา ผูพัฒนาระบบการใหบริการ

ของกองกลาง จะมีเงื่อนไขการใชงานใหนอยท่ีสุดเพื่อรองรับการใชงานในระบบการขอรับบริการท่ีรวดเร็วและไม

เสียเวลาในเงื่อนไขตางๆ  เพื่อใหผูรับบริการ ไดรับการบริการท่ีดีและไดรับผลประโยชนมากท่ีสุด สวนความคิดเห็น

ของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของกองกลาง มหาวิทยาลัย

พะเยา  การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการใหบริการ มรีะดับคาเฉลี่ยตํ่าสุด อภิปรายผลไดวา การบริการ

สื่อการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริการภายในกอง และท้ังภายในมหาวิทยาลัย เชน การบริการการ

จองประชุมออนไลน  และระบบของกองกลางท่ีกาวหนา และมกีารพัฒนาระบบ คอืระบบ up meeting  ระบบจองหอง

ประชุมออนไลน  ระบบไปรษณยี  ระบบงานธุรการ เพื่อมาใชในการบริการท่ีรวดเร็วและทันสมัย และในบางคร้ังระบบ

บางอยางอยูในชวงกําลังพัฒนา จงึทําใหเกดิการผดิพลาด และลาชาในการแกไขโปรแกรมเปนบางคร้ัง ๆ  

 ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

เพื่อเปนขอมูลใหผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการวางแผนและพัฒนา 

การใหบริการงานกองกลาง มหาวทิยาลัยพะเยา ใหเกดิประโยชนสูงสุดและมปีระสทิธิภาพ โดยสรุปดังน้ี 

1. ดานบุคลากรผูใหบริการ การบริหารจัดการทํางานเปนทีมรวมถึงสงเสริมการเขารับการอบรมใหความรู

แกเจาหนาท่ีผูใหบริการ ฝกใหเกดิจติสํานึกในการใหบริการ 

2 ดานกระบวนการ ขัน้ตอนการใหบริการ  ควรประชุมหารือเพื่อหาแนวทางกับผูบริหารในการลดขั้นตอนใน

การบริการ เพื่อใหเกดิความรวดเร็ว และใหสอดคลองกับการทํางานจริง และเพิ่มประสทิธิภาพการใหบริการ 

3. ดานสิ่งแวดลอม สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก ควรมีการปรับปรุงหองกองกลางใหม เนื่องจาก

สถานท่ีคับแคบ  

4. ดานคุณภาพการใหบริการ ควรจัดประชุมช้ีแจงการทํางานในหนวยงานและควรมีการทบทวนถอด

บทเรียนการดําเนินงานท่ีผานมาแกเจาหนาท่ี เพื่อใหเกดิความชัดเจนในขัน้ตอนการบริการใหมคีุณภาพ 

5. ดานการประชาสัมพันธแนะนําการใหบริการ ควรมกีารวางแผนการประชาสัมพันธใหมีความตอเนื่องและ 

มกีารติดตามผล รวมถงึใหมชีองทางการประชาสัมพันธใหทันสมัยเปนปจจุบันตอไป 

6. ดานระบบการใหบริการ ควรมกีารประชุมช้ีแจงระบบและพัฒนาระบบใหมีการบริการควบคุมการทํางาน

ไดหลายชองทาง เชน ทางโทรศัพท  ทางไอแพด เพื่อสะดวกและรวดเร็วตอผูรับบริการ  
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ขอเสนอแนะในการศกึษาคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษารูปแบบการใหบริการท่ีดีของกองกลาง เพื่อจะไดมีรูปแบบในการใหบริการท่ีเปนเลิศ มุงสู

องคกรแหงความเปนเลศิดานการบริการ 

2. ควรสนับสนุนใหมีการศึกษางานวิจัย เร่ืองปจจัยสงเสริมประสิทธิภาพการใหบริการกองกลาง 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

3. ควรมกีารศึกษาดานความพงึพอใจของการใหบริการของระบบ up-meeting ระบบจองหองประชุมออนไลน 

และระบบการประเมนิความพงึพอใจของกองกลาง   

4. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เชนการสังเกต การสัมภาษณแบบเจาะลึกในกลุมผูใชบริการ เพื่อใหได

ขอมูลเชิงลกึท่ีชัดเจนตอไป 
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Isuzu Lampang Limited 

ดํารงเกยีรต ิขวัญใจ 4

1* และ บังอร สวัสดิ์สุข 5

2 

Damrongkiat Khwuanchai1* and Bungon Sawatsuk2 

บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังของพนักงานท่ีมีตอการบริหารงานของกลุม บริษัทอีซูซุ

ลําปาง จํากัด  โดยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย พนักงาน

ของ กลุมบริษัทอีซูซุลําปาง จํากัด จํานวน 3 สาขา ไดแก  สาขาพะเยา จํานวน 68 คน  สาขาเชียงคํา จํานวน 36 คน 

และ สาขางาว จํานวน 10 รวมท้ังหมด 114 คน  ใชแบบสอบถามแบบมีโครงสรางในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

พนักงานทุกคน ขอมูลท่ีเก็บไดใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหหาคาสถิติ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

ดานปจจัยแรงจูงใจท่ีพนักงานมีความคาดหวังจากการบริหารงานของบริษัท คือ พนักงานมีความคาดหวัง

ดานหนาท่ีความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเทากับ 3.96 รองลงมาคือ ความคาดหวังดานการประสบ

ความสําเร็จในหนาท่ีการงาน มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.77  ความคาดหวังลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 และ

ความคาดหวังการไดรับยกยอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51  ดานปจจัยสนับสนุนท่ีพนักงานมีความคาดหวังจากการ

บริหารงานของบริษัทฯ พบวา พนักงานมีความคาดหวังดานสวัสดิการ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดเทากับ 3.88 รองลงมาคือ 

ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.83 ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.72  
 

คําสําคัญ: ความคาดหวัง  การบริหารงาน  พนักงานของบริษัท อีซูซุ ลําปาง จํากัด 
 

Abstract  

The study aims to study the expectations of employees towards management of group company Isuzu 

Lampang limited. Quantitative research method was conducted with a total of 114 samples of 3 branches 

consisted of 68 staff of Phayao branch, 36 staff of Chiang Kham branch, and 10 staff of Ngao branch. The 

instructed questionnaires were distributed to 114 staff. All data analyzed with descriptive statistics, percentage, 

mean and standard deviation.  

The study revealed that employee motivation factors expected from the administration of the company 

were job responsibilities aspect with highest average of 3.96, expectations for success in career with average at 

                                                 
1 นสิติคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
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2 School of Management and Information Sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
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3.77, expectation for a decent job description with average at 3.58, and expectation for getting honored with 

average at 3.51 respectively. Employee supporting factors expected from the administration of the company 

were Welfare aspect with highest average of 3.88, expectations for having good relationships with colleagues 

with average at 3.83, expectations for workplace environment with average at 3.72. 
 

Keywords: expectation, management, ISUZU Lampang Limited staff 
 

บทนํา 

เนื่องจากปจจุบันการทําธุรกจิจําเปนตองอาศัยทรัพยากรท่ีหลากหลายเพื่อท่ีจะสามารถดําเนินธุรกิจน้ันๆให

อยูรอดและเจริญเติบโตไปไดไมวาจะเปนในสวนการบริหารจัดการ การลงทุนหรือดานการเงิน ดานวัตถุดิบหรือสินคา 

และหน่ึงในน้ันคือดานทรัพยากรบุคคล ท่ีจะนําพามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินธุรกิจน้ันๆ 

ทรัพยากรบุคคลถือเปนปจจัยท่ีสําคัญมาก จึงทําใหองคการแตละแหงมีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแตกตาง

กันไปตามความคาดหวังของบุคคลในแตละองคการ ซึ่งองคการท่ีตองใชคนเปนหลักในการดําเนินธุรกิจน้ันจะตองมี

การบริหารดานบุคคลใหดเีพื่อรักษาและลดการลาออกหรือการหมุนเวียนพนักงานใหม เพราะถามีการบริหารจัดการ

ท่ีดจีะชวยในการลดตนทุนในดานการสอนงานพนักงานใหม ลดความผดิพลาดในงาน และสามารถรักษาประสิทธิภาพ

ในการทํางานได ดังน้ันผูทําการศึกษาจึงอยากจะศึกษาความคาดหวังของพนักงานทีมีตอการบริหารงานของ  กลุม

บริษัทอีซูซุลําปาง จํากัด ซึ่งในการศึกษาคร้ังน้ีจะผูศึกษาจะขอเลอืกศึกษาใน 3 สาขา ท่ีผูทําการศึกษาไดทํางานและมี

ความเกี่ยวเนื่องดวยคอื สาขาพะเยา สาขาเชียงคํา และสาขางาว เพราะแตละสาขาก็อยูคนละพื้นท่ี การใหบริการใน

แตละสาขาก็จะมจีํานวนพนักงานไมเทากัน ซึ่งอาจจะสงผลตอความคาดหวังของพนักงานในแตละสาขาแตกตางกันไป

ดวยดังน้ันผูศึกษาจึงตองการศึกษา ความคาดหวังของพนักงานท่ีมีตอการบริหารงานของ กลุมบริษัท อีซูซุลําปาง 

จํากัด เพื่อท่ีจะไดนําผลการศึกษาน้ันมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน  และทําใหทราบความ

คาดหวังของพนักงาน กลุมบริษัท อีซูซุลําปาง จํากัด ตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

เพื่อศึกษาความคาดหวังของพนักงานท่ีมตีอการบริหารงานของ กลุมบริษัท อีซูซุลําปาง จํากัด 
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กรอบแนวคิด 

  

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วธิกีารศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนกลุมเดียวกันคือ พนักงานของ กลุมบริษัทอีซูซุลําปาง 

จํากัด ประกอบดวย พนักงานบริษัทอีซูซุลําปาง จํากัด สาขาพะเยา จํานวน 68 คน  พนักงานบริษัทอีซูซุลําปาง จํากัด 

สาขาเชียงคํา จํานวน 36 คน และพนักงานบริษัทอีซูซุลําปาง จํากัด สาขางาว จํานวน 10 คน ถึงวันท่ี 29 กุมภาพันธ 

2559 ซึ่งรวมประชากรและกลุมตัวอยางท่ีทําศึกษาคร้ังน้ี มจีํานวนท้ังหมด 114 คน 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษาจะใชเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ในการจัดเก็บขอมูล โดยการคนควาจาก

หนังสอืและเอกสารตางๆ และบูรณาการจากแนวคดิ ทฤษฏ ีท่ีเกี่ยวของซึ่งแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

1.เพศ 

2.อายุ 

3.สถานภาพสมรส 

4.ระดับการศึกษา 

5.ตําแหนงงาน 

6.ระยะเวลาในการทํางาน 

7.ระดับรายไดตอเดอืน ความคาดหวงัของพนักงาน 

ปจจัยจูงใจ ประกอบดวย 

1.การประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน 

2.การไดรับยกยองนับถอื 

3.ลักษณะของงาน 

4.ความรับผดิชอบ 

5.ความกาวหนาในการทํางาน 
 

ปจจัยสนับสนุน ประกอบดวย 

1.ดานคาตอบแทน 

2.ดานสวัสดกิาร 

3.ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

4.ดานความสัมพันธกับหัวหนางาน 

5.ดานสภาพแวดลอในการทํางาน 

6.ดานการบริหารจัดการ 
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สวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check.List) 

หมายถึง ขอมูลเฉพาะตัวบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

ตําแหนงงาน ระยะเวลาในการทํางาน และระดับรายไดตอเดอืน 

สวนท่ี 2 เปนขอมูลท่ีเกี่ยวกับความคาดหวังของพนักงานท่ีมตีอการบริหารของ กลุมบริษัทอีซูซุลําปาง จํากัด 

ซึ่งจะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ หมายถึง ระดับความคาดหวังของ

พนักงานเมื่อเทียบกับปจจัยในดานตางๆ ซึ่งประกอบดวย ปจจัยดานการบริหารงาน ไดแก.1.ปจจัยจูงใจ ประกอบดวย 

การประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน การไดรับยกยองนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ และ

ความกาวหนาในงาน  2.ปจจัยสนับสนุน ประกอบดวย ปจจัยดานคาตอบแทน ปจจัยดานสวัสดิการ ปจจัยดานการ

บริหารจัดการ ปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนพนักงาน 

สวนท่ี 3 เปนความคดิเห็น หรือขอเสนอแนะอื่นๆ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดทําการวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร ซึ่ง

มขีัน้ตอนการวเิคราะหดังน้ี 

1. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถาม 

2. ลงรหัสในแบบสอบถามทุกชุด แลวนํารหัสท่ีกําหนดพมิพลงในคอมพวิเตอรและทําการวเิคราะห 

3. คาพารามิเตอรท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive.Statistics) 

วิเคราะหขอมูลพื้นฐานท่ัวไปของพนักงาน ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต 

(Arithmetic mean) คาเบ่ียงแบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ SD) 
 

ผลการศึกษา 

สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.60 และเพศหญิง 

คดิเปนรอยละ 49.40 

 อายุของกลุมตัวอยางอยูในชวง 26 – 35 ป มากท่ีสุด คดิเปนรอยละ 59.60 รองลงมาคอื นอยกวา 25 ป คดิ

เปนรอยละ 20.20 อายุ 36 – 45 ป คดิเปนรอยละ 13.50 และนอยท่ีสุดคอื 46 ป ขึ้นไป คดิเปนรอยละ 6.70  

 สถานภาพสมรสของกลุมตัวอยางมีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.60 รองลงมาคือ โสด คิด

เปนรอยละ 46.10 และนอยท่ีสุดคอื หมาย / หยาราง / แยกกันอยู คดิเปนรอยละ 3.40 

 ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางมีระดับการศึกษา ปวส.มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.20 รองลงมาคือ 

ปริญญาตรี คดิเปนรอยละ 31.50 ระดับ ปวช. / ตํ่ากวา คดิเปนรอยละ 19.10 และนอยท่ีสุดคอื สูงกวาปริญญาตรี คิด

เปนรอยละ 1.10 และมผีูไมตอบในขอน้ี คดิเปนรอยละ 1.10 

 ตําแหนงงานของกลุมตัวอยางอยูในตําแหนงชางยนต มากท่ีสุด คดิเปนรอยละ 21.30 รองลงมาคือ ท่ีปรึกษา

การขาย คิดเปนรอยละ 18.00 หัวหนางานทุกระดับทุกแผนก คิดเปนรอยละ 12.40 ท่ีปรึกษางานบริการ คิดเปนรอย

ละ 11.20 ธุรการขายและอะไหล คิดเปนรอยละ 9.00 ลูกคาสัมพันธ / ตอนรับลูกคา คิดเปนรอยละ 6.70 และท่ีนอย

ท่ีสุดคอื การตลาด แคชเชียรและลางรถ คดิเปนรอยละ 3.40 และมผีูไมตอบในขอน้ี คดิเปนรอยละ 2.20 

 ระยะเวลาในการปฏบัิติงานของกลุมตัวอยางอยูในชวง 1 – 5 ป มากท่ีสุด คดิเปนรอยละ 40.40 รองลงมาอยู

ในชวง ตํ่ากวา 1 ป คิดเปนรอยละ 28.10 6 – 10 ป คิดเปนรอยละ 16.90 21 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 6.70 และชวงท่ี

นอยท่ีสุดคอื 11 – 15 ปและ16 – 20 ป คดิเปนรอยละ 3.40 และมผีูไมตอบในขอน้ี คดิเปนรอยละ 1.10 
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 ระดับรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยางอยูในชวง นอยกวา 10,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 43.80 

รองลงมาอยูในชวง 10,000 – 14,999 บาท คิดเปนรอยละ 38.20 ชวง 15,000 – 19,999 บาท คิดเปนรอยละ 13.50 

และท่ีนอยท่ีสุดอยูชวง 20,000 บาท ขึ้นไป คดิเปนรอยละ 4.50 

สวนที่ 2 เปนขอมูลที่เก่ียวกับความคาดหวังของพนักงานที่มีตอการบริหารของ กลุมบริษัทอีซูซุ

ลําปาง จํากัด 

ดานปจจัยแรงจูงใจท่ีพนักงานมคีวามคาดหวังจากการบริหารงานของบริษัทฯ ผลการศึกษาพบวา พนักงานมี

ความคาดหวังดานหนาท่ีความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเทากับ 3.96 รองลงมาคือ ความคาดหวังดานการ

ประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77  ความคาดหวังลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.58 และความคาดหวังการไดรับยกยอง มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.51 ซึ่งมรีายละเอียดดังน้ี 

1. ความคาดหวังดานการประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน 

ภาพรวมของระดับความคาดหวังท่ีมีผลตอความคิดเห็นของพนักงาน อยูในระดับความคาดหวังมาก (x̄ = 

3.77 ) พบวา ความคาดหวังในความภาคภูมิใจในผลงานท่ีไดทําลุลวงไปแลว เปนดานท่ีมีผลตอความคาดหวังของ

พนักงานมากท่ีสุด อยูในระดับมาก (  x̄ = 4.15 ) รองลงมาไดแก ความคาดหวังในตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีปฏิบัติอยู 

อยูในระดับมาก (x̄ = 4.09 ) และท่ีนอยท่ีสุดคอื ความคาดหวังท่ีไดรับการยกยองชมเชยในการปฏิบัติงานจากหัวหนา

งาน อยูในระดับปานกลาง (  x̄ = 3.09 ) 
 

การประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน 𝐗 S.D. ระดับความคดิเหน็ 

1.ทานสามารถแกไขปญหาตางๆท่ีเกดิจากการทํางานได

ดวยตัวทานเอง 

3.58 .560 มาก 

2.ทานไดรับการยกยองชมเชยในการปฏบัิติงานจาก

หัวหนางาน 

3.09 .685 ปานกลาง 

3.ทานมคีวามภาคภูมใิจในผลงานท่ีทานไดทําลุลวง 

ไปแลว 

4.15 .667 มาก 

4.ทานพอใจในตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีปฏบัิติอยู 4.09 .600 มาก 

5.บุคคลในครอบครัวทานภาคภูมใิจกับหนาท่ีการงานท่ี

ทานทําอยู 

3.95 .710 มาก 

รวม 3.77 .644 มาก 
 

2. ความคาดหวังดานการไดรับยกยองนับถอื 

ภาพรวมของระดับความคาดหวังท่ีมีผลตอความคิดเห็นของพนักงาน อยูในระดับความคาดหวังมาก (x̄ = 

3.51 ) พบวา ความคาดหวังท่ีไดรับการยอมรับนับถอืจากเพื่อนพนักงานและความคาดหวังท่ีไดรับมอบหมายใหทํางาน

ท่ีมคีวามสําคัญ เปนดานท่ีมีผลตอความคาดหวังของพนักงานมากท่ีสุด อยูในระดับมาก (  x̄ = 3.62 ) รองลงมาไดแก 

ความคาดหวังท่ีวาผลงานไดรับการยอมรับจากเพื่อนพนักงาน ซึ่งอยูในระดับมาก (x̄ = 3.60 ) และท่ีนอยท่ีสุดคือ 

ความคาดหวังท่ีวาความคดิเห็นไดรับการยอมรับจากหัวหนางาน อยูในระดับปานกลาง (  x̄ = 3.31 ) 
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การไดรับยกยองนับถอื 𝐗 S.D. ระดับความคดิเหน็ 

1.ทานไดรับการยอมรับนับถอืจากเพื่อนพนักงาน 3.62 .699 มาก 

2.ทานไดรับการยอมรับนับถอืจากหัวหนางาน 3.52 .693 มาก 

3.ผลงานของทานไดรับการยอมรับจากเพื่อนพนักงาน 3.60 .686 มาก 

4.ผลงานของทานไดรับการยอมรับจากหัวหนางาน 3.47 .740 มาก 

5.ความคดิเห็นของทานไดรับการยอมรับจากเพื่อน

พนักงาน 

3.44 .690 มาก 

6.ความคดิเห็นของทานไดรับการยอมรับจากหัวหนางาน 3.31 .684 ปานกลาง 

7.ทานไดรับมอบหมายใหทํางานท่ีมคีวามสําคัญ 3.62 .746 มาก 

รวม 3.51 .705 มาก 
 

3. ความคาดหวังดานลักษณะของงานท่ีปฏบัิติ 

ภาพรวมของระดับความคาดหวงท่ีมีผลตอความคิดเห็นของพนักงาน อยูในระดับความคาดหวังมาก (x̄ = 

3.58 ) พบวา ความคาดหวังท่ีไดใชความรู ความสามารถท่ีมีอยูไดอยางเต็มท่ี เปนดานท่ีมีผลตอความคาดหวังของ

พนักงานมากท่ีสุด อยูในระดับมาก (  x̄ = 4.03 ) รองลงมาไดแก ความคาดหวังงานท่ีปฏิบัติมีความทาทายกับความรู

ความสามารถ อยูในระดับมาก (x̄ = 3.98 ) และท่ีนอยท่ีสุดคือ ความคาดหวังงานท่ีปฏิบัติอยูรูสึกวายากเกิน

ความสามารถ อยูในระดับปานกลาง (  x̄ = 2.66 )  
 

ลักษณะของงานที่ปฏบิัติ 𝐗 S.D. ระดับความคดิเหน็ 

1.งานท่ีทานปฏบัิติตรงตามความรูความสามารถของทาน 3.66 .768 มาก 

2.งานท่ีทานปฏบัิติมคีวามทาทายกับความรู

ความสามารถของทาน 

3.98 .657 มาก 

3.งานท่ีทานปฏบัิติอยูทานรูสกึวายากเกนิความสามารถ

ของทาน 

2.66 .673 ปานกลาง 

4.ทานมอิีสระในการวางแผนการทํางานไดดวยตนเอง 3.55 .798 มาก 

5.ทานไดใชความรู ความสามารถท่ีมอียูไดอยางเต็มท่ี 4.03 .615 มาก 

รวม 3.58 .702 มาก 
 

4. ความคาดหวังดานหนาท่ีความรับผดิชอบ 

ภาพรวมของระดับความคาดหวังท่ีมีผลตอความคิดเห็นของพนักงาน อยูในระดับความคาดหวังมาก (x̄  = 

3.96 ) พบวา ความคาดหวังดานเขาใจถึงขอบเขต หนาท่ีความรับผิดชอบ เปนดานท่ีมีผลตอความความคาดหวังของ

พนักงานมากท่ีสุด อยูในระดับมาก (  x̄ = 4.17 ) รองลงมาไดแก ความคาดหวังดานความภาคภูมิใจกับตําแหนง อยูใน

ระดับมาก (x̄ = 4.04) และท่ีนอยท่ีสุดคือ ความคาดหวังดานขอบเขตและหนาท่ีรับผิดชอบตรงตามท่ีคาดหวัง อยูใน

ระดับมาก (  x̄  = 3.80 ) 
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หนาที่ความรับผิดชอบ 𝐗 S.D. ระดับความคดิเหน็ 

1.ทานเขาใจถงึขอบเขต หนาท่ีความรับผดิชอบของทาน 4.17 .607 มาก 

2.ทานปฏบัิติงานเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีท่ีทานดํารงอยู 3.96 .542 มาก 

3.ขอบเขตและหนาท่ีท่ีทานรับผดิชอบตรงตามท่ีทาน

คาดหวัง 

3.80 .710 มาก 

4.ทานมกีารคดิหาวธีิทํางานใหมๆ เพื่อใหงานท่ีไดรับ

มอบหมายสําเร็จ 

3.82 .614 มาก 

5.ทานมคีวามภาคภูมใิจกับตําแหนงของทาน 4.04 .638 มาก 

รวม 3.96 .622 มาก 
 

5. ความคาดหวังดานความกาวหนาในการทํางาน 

ภาพรวมของระดับความคาดหวังท่ีมีผลตอความคิดเห็นของพนักงาน อยูในระดับความคาดหวังมาก (x̄ = 

3.53) พบวา ความคาดหวังงานท่ีทําอยูสามารถทําใหไดรับความกาวหนา เปนดานท่ีมีผลตอความความคาดหวังของ

พนักงานมากท่ีสุด อยูในระดับมาก (  x̄ = 3.74 ) รองลงมาไดแก ความคาดหวังท่ีไดรับโอกาสในการทํางานอื่นๆ

นอกเหนือจากหนาท่ีหลัก อยูในระดับมาก (x̄ = 3.62 ) และท่ีนอยท่ีสุดคือ ความคาดหวังดานมีโอกาสไดรับการ

สนับสนุนใหเลื่อนตําแหนงไดตามความสามารถ อยูในระดับปานกลาง (  x̄ = 3.18 ) 
 

ความกาวหนาในการทาํงาน X S.D. ระดับความคดิเหน็ 

1.ทานไดรับการคัดเลอืกใหเขาฝกอบรมเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการทํางาน 

3.55 .949 มาก 

2.ทานมโีอกาสไดรับการสนับสนุนใหเลื่อนตําแหนงไดตาม

ความสามารถของทาน 

3.18 .870 ปานกลาง 

3.ทานไดรับโอกาสในการทํางานอื่นๆนอกเหนอืจากหนาท่ี

หลัก 

3.62 .781 มาก 

4.ทานสามารถทํางานไดสําเร็จลุลวงได โดยไมมปีญหา

ตามมา 

3.54 .679 มาก 

5.งานท่ีทานทําอยูสามารถทําใหทานไดรับความกาวหนา 3.74 .723 มาก 

รวม 3.53 .800 มาก 
 

ดานปจจัยสนับสนุนท่ีพนักงานมคีวามคาดหวังจากการบริหารงานของบริษัทฯ ผลการศึกษาพบวา พนักงาน

มีความคาดหวังดานสวัสดิการ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดเทากับ 3.88 รองลงมาคือ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.83 ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 ดานการบริหารงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.59 และดานคาตอบแทนมคีาเฉลี่ยเทากับ 3.16 ซึ่งมรีายละเอียดดังน้ี 
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1.  ความคาดหวังดานปจจัยคาตอบแทน 

ภาพรวมของระดับความคาดหวังท่ีมผีลตอความคดิเห็นของพนักงาน อยูในระดับความคาดหวังปานกลาง (x̄ 

= 3.16 ) พบวา ความคาดหวังในการปรับขึ้นเงนิเดอืนมีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน เปนดานท่ีมีผล

ตอความคดิเห็นของพนักงานมากท่ีสุด อยูในระดับมาก (  x̄ = 3.69 ) รองลงมาไดแก ความคาดหวังเงินโบนัสประจําป

ทําใหมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.38 ) และท่ีนอยท่ีสุดคือ ความคาดหวังดานเงินเดือน

และคาตอบแทนมคีวามเหมาะสมโดยไมจําเปนตองหารายไดเพิ่ม อยูในระดับปานกลาง (  x̄ = 2.78 ) 
 

ปจจัยดานคาตอบแทน X S.D. ระดับความคดิเหน็ 

1.เงนิเดอืนและคาตอบแทนท่ีไดรับเพยีงพอกับ

คาใชจายในสภาวะคาครองชีพในปจจุบัน 

2.95 .946 ปานกลาง 

2. เงนิเดอืนและคาตอบแทนท่ีไดรับในปจจุบันเปนท่ีนา

พอใจ 

3.09 .839 ปานกลาง 

3. เงนิเดอืนและคาตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงาน

และความรับผดิชอบในการปฏบัิติงาน 

3.07 .855 ปานกลาง 

4. เงนิเดอืนและคาตอบแทนมคีวามเหมาะสมโดยไม

จําเปนตองหารายไดเพิ่ม 

2.78 .964 ปานกลาง 

5. เงนิโบนัสประจําปทําใหทานมกีําลังใจในการ

ปฏบัิติงาน 

3.38 1.128 ปานกลาง 

6. การปรับขึ้นเงนิเดอืนมคีวามเหมาะสมกับสภาวะ

เศรษฐกจิในปจจุบัน 

3.69 1.021 มาก 

รวม 3.16 .959 ปานกลาง 
 

2. ความคาดหวังปจจัยดานสวัสดกิาร 

ภาพรวมของระดับความคาดหวังท่ีมีผลตอความคิดเห็นของพนักงาน อยูในระดับความคาดหวังมาก (x̄ = 3.88 ) 

พบวา ความคาดหวังในสิทธิการลาพักรอน เปนดานท่ีมีผลตอความคิดเห็นของพนักงานมากท่ีสุด อยูในระดับมาก  

(  x̄ = 4.11 ) รองลงมาไดแก ความคาดหวังในสิทธิการทองเท่ียวภายในประเทศ 2 ป / 1 คร้ัง อยูในระดับมาก (x̄ = 

4.02 )และท่ีนอยท่ีสุดคอื ความคาดหวังในสทิธิการเบิกคารักษาพยาบาลตามบัตรประกันสังคม  อยูในระดับมาก (  x̄ = 

3.65 ) 
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ดานปจจัยดานสวัสดกิาร X S.D. ระดับความคดิเหน็ 

1. ระดับความคาดหวังในสทิธิการลาพักรอน 4.11 .775 มาก 

2. ระดับความคาดหวังในสทิธิการเบิกคาเทอมบุตร คน

ละ 2,000 บาท / คน / เทอม 

3.93 .828 มาก 

3. ระดับความคาดหวังในสทิธิการทองเท่ียว

ภายในประเทศ 2 ป / 1 คร้ัง 

4.02 .783 มาก 

4. ระดับความคาดหวังในสทิธิการเบิกชุดพนักงาน  

2ชุด /คน /ป 

3.83 .932 มาก 

5. ระดับความคาดหวังในสทิธิการเบิกคา

รักษาพยาบาลตามบัตรประกันสังคม 

3.65 1.024 มาก 

6. ระดับความคาดหวังในสทิธิการประกันชีวติหมูของ

บริษัท 

3.87 .815 มาก 

7. ทานมสีทิธิการเบิกคาเลาเรียนของตัวทาน ในระดับ

ไมเกนิปริญญาตรี 

3.79 .929 มาก 

8. ระดับความคาดหวังกับเงนิบําเหน็จหลังเกษียณ 10 

เทาของเงนิเดอืนๆสุดทาย 

3.92 .772 มาก 

9. ระดับความคาดหวังกับสทิธิอื่นๆท่ีบริษัทมใีห

นอกเหนอืจากขอ2.1-2.8 

3.83 .750 มาก 

รวม 3.88 .845 มาก 
 

3. ความคาดหวังดานการบริหารงาน 

ภาพรวมของระดับความคาดหวังท่ีมีผลตอความคิดเห็นของพนักงาน อยูในระดับความคาดหวังมาก (x̄ = 

3.59 ) พบวา ความคาดหวังในการใหอิสระแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติงาน ท่ีไมขัดกับกฎขอบังคับของบริษัท 

เปนดานท่ีมผีลตอความคดิเห็นของพนักงานมากท่ีสุด อยูในระดับมาก (  x̄ = 3.71 ) รองลงมาไดแก ความคาดหวังดาน

การบริหารงานในปจจุบันทําใหรูสึกม่ันคง อยูในระดับมาก (x̄ = 3.69 ) และท่ีนอยท่ีสุดคือ ความคาดหวังมีการ

กําหนดความกาวหนาในงานของพนักงานท่ีชัดเจน อยูในระดับมาก (  x̄ = 3.49 ) 
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ปจจัยดานการบรหิารงาน X S.D. ระดับความคดิเหน็ 

1. การกระจายอํานาจในการบริหารงานในปจจุบัน 3.54 .658 มาก 

2. การใหอิสระในการแสดงความคดิเห็นและการ

ปฏบัิติงาน ท่ีไมขัดกับกฏขอบังคบัของบริษัท 

3.71 .772 มาก 

3. การกาํหนดเปาหมายสอดคลองกับสถานการณใน

ปจจุบัน 

3.61 .748 มาก 

4. การประเมนิผลงานจากการปฏบัิติงานมคีวามเปน

ธรรม 

3.52 .697 มาก 

5. การตรวจสอบและการกํากับการทํางานให

สอดคลองกับเปาหมาย 

3.62 .703 มาก 

6. การกําหนดแผนงานและเปาหมายในอนาคตท่ี

ชัดเจน 

3.59 .657 มาก 

7. การชักนํา การจูงใจ การกระตุน ใหทุกคนในบริษัท

เดนิไปในทิศทางเดยีวกัน 

3.56 .845 มาก 

8. การกําหนดบทบาท หนาท่ี ของพนักงานในการ

ปฏบัิติงานชัดเจน 

3.55 .846 มาก 

9. มกีารกําหนดความกาวหนาในงานของพนักงานท่ี

ชัดเจน 

3.49 .776 มาก 

10. การบริหารงานในปจจุบันทําใหทานรูสกึม่ันคง 3.69 .840 มาก 

รวม 3.59 .754 มาก 
 

4. ความคาดหวังปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

ภาพรวมของระดับความคาดหวังท่ีมีผลตอความคิดเห็นของพนักงาน อยูในระดับความคาดหวังมาก (x̄ = 

3.83 ) พบวา ความคาดหวังดานมคีวามสุขเมื่อไดทํางานรวมกับเพื่อนพนักงานทุกคน เปนดานท่ีมีผลตอความคิดเห็น

ของพนักงานมากท่ีสุด อยูในระดับมาก (  x̄ = 4.04 ) รองลงมาไดแก ความคาดหวังใหเพื่อนพนักงานใหความชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันในกรแกปญหาท่ีเกดิในการปฏบัิติงาน อยูในระดับมาก (x̄ = 4.01 ) และท่ีนอยท่ีสุดคือ ความคาดหวังให

เพื่อนพนักงานยินดสีละเวลาใหเสมอเมื่อตองการ อยูในระดับมาก (  x̄ = 3.62 ) 
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ปจจัยดานความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน X S.D. ระดับความคดิเหน็ 

1. ทานและเพื่อนพนักงานใหเกยีรติในการแสดงความ

คดิเห็นและรับฟงเหตุผลซึ่งกันและกัน 

3.87 .728 มาก 

2. เพื่อนพนักงานใหความชวยเหลอืซึ่งกันและกันในกร

แกปญหาท่ีเกดิในการปฏบัิติงาน 

4.01 .723 มาก 

3. เพื่อนพนักงานใหความรวมมอืในการปฏบัิติงานเปน

อยางดี 

3.97 .799 มาก 

4. เพื่อนพนักงานใหความชวยเหลอืกันในกรณท่ีีเพื่อน

พนักงานดวยกันไดรับความเดอืดรอน 

3.87 .818 มาก 

5. ทานมโีอกาสพบปะสัมพันธกบัเพื่อนพนักงานนอก

เวลางานหรือในโอกาสพเิศษตางๆ 

3.74 .739 มาก 

6. เพื่อนพนักงานยินดสีละเวลาใหทานเสมอเมื่อทาน

ตองการ 

3.62 .776 มาก 

7. เพื่อนพนักงานแสดงความยินดดีวยความจริงใจทุก

คร้ัง เมื่อทานทํางานสําเร็จหรือทานประสบความสําเร็จ 

3.72 .769 มาก 

8. เพื่อนพนักงานไดตักเตอืน แนะนํา หรือใหกาํลังใจ

อยางจริงใจ เมื่อทานทํางานพลาดหรือทํางานลมเหลว 

3.73 .794 มาก 

9. เพื่อนพนักงานของทานไมเคยเอารัดเอาเปรียบทาน

หรือทําใหรูสกึวาถูกทอดท้ิงอยูลําพัง 

3.69 .777 มาก 

10. ทานมคีวามสุขเมื่อไดทํางานรวมกับเพื่อนพนักงาน

ทุกคน 

4.04 .656 มาก 

รวม 3.83 .758 มาก 
 

5. ความคาดหวังปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ภาพรวมของระดับความคาดหวังท่ีมีผลตอความคิดเห็นของพนักงาน อยูในระดับความคาดหวังมาก (x̄ = 

3.83 ) พบวา ความคาดหวังดานสถานท่ีปฏิบัติงานสะอาด เปนระเบียบ นาอยู เปนดานท่ีมีผลตอความคิดเห็นของ

พนักงานมากท่ีสุด อยูในระดับมาก (  x̄ = 4.01 ) รองลงมาไดแก ความคาดหวังท่ีรูสึกมีความสุข ปลอดภัยและ

สะดวกสบายในท่ีทํางาน และความคาดหวังดานพื้นท่ีของบริษัทในภาพรวมเหมาะสมกับการทํางาน อยูในระดับมาก 

(x̄ = 3.88 )และท่ีนอยท่ีสุด คือ ความคาดหวังในบรรยากาศท้ังภายในและภายนอกสถานท่ีทํางานมีความรมร่ืน ไม

วุนวาย อยูในระดับมาก (  x̄ = 3.52 ) 
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ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทาํงาน X S.D. ระดับความคดิเหน็ 

1. สถานท่ีปฏบัิติงานของทานสะอาด เปนระเบียบ 

นาอยู 

4.01 .631 มาก 

2. พื้นท่ีปฏบัิติงานของทานมคีวามเหมาะสม เชน 

สถานท่ี ขนาด แสงสวาง อุณหภูม ิการถายเทของ

อากาศ เปนตน 

3.61 .834 มาก 

3. มเีคร่ืองมอื วัสดุอุปกรณ และเคร่ืองใชตางๆใน

การทํางานอยางพอเพยีง เหมาะสม และ

สะดวกสบาย 

3.64 .847 มาก 

4. บรรยากาศท้ังภายในและภายนอกสถานท่ีทํางาน

มคีวามรมร่ืน ไมวุนวาย 

3.52 .831 มาก 

5. ทานรูสกึมคีวามสุข ปลอดภัยและสะดวกสบาย

ในท่ีทํางาน 

3.88 .751 มาก 

6. หองพัก หองครัว หองนํ้า มคีวามสะอาด 

เรียบรอย เหมาะสมกับการใชงาน 

3.74 .747 มาก 

7. พื้นท่ีของบริษัทในภาพรวมเหมาะสมกับการ

ทํางาน 

3.88 .654 มาก 

รวม 3.75 .754 มาก 
 

6. ความคาดหวังปจจัยดานความสัมพันธกับหัวหนางาน 

ภาพรวมของระดับความคาดหวังท่ีมีผลตอความคิดเห็นของพนักงาน อยูในระดับความคาดหวังมาก (x̄ = 

3.72 ) พบวา ความคาดหวังใหหัวหนางานใหเกียรติและเปดโอกาสใหทํางานจนเต็มความสามารถ เปนดานท่ีมีผลตอ

ความคดิเห็นของพนักงานมากท่ีสุด อยูในระดับมาก (  x̄ = 3.85 ) รองลงมาไดแก ความคาดหวังตอหัวหนางานใหการ

สนับสนุน สงเสริมความกาวหนา ทุกๆคนอยางเหมาะสมและเทาเทียมกัน อยูในระดับมาก (x̄ = 3.83 ) และท่ีนอย

ท่ีสุด คอื ความคาดหวังวาหัวหนางานจะคอยดูแลเอาใจใสและใหความสนใจในชีวิตสวนตัวของพนักงาน อยูในระดับ

มาก (  x̄ = 3.58 )  
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ปจจัยดานความสัมพนัธกับหวัหนางาน X S.D. ระดับความคดิเหน็ 

1. หัวหนางานใหความไววางใจตัวทานในการปฏบัิติงาน 3.71 .643 มาก 

2. หัวหนางานคอยดูแลเอาใจใสและใหความสนใจในชีวติ

ของตัวทาน 

3.58 .781 มาก 

3. หัวหนางานคอยชวยเหลอืในโอกาสตางๆท้ังเร่ืองงาน

และเร่ืองสวนตัวของทาน 

3.60 .794 มาก 

4. หัวหนางานยอมรับฟงความคดิเห็นและขอเสนอแนะ

จากทาน 

3.72 .723 มาก 

5. หัวหนางานใหเกยีรติและเปดโอกาสใหทานทํางานจน

เต็มความสามารถ 

3.85 .762 มาก 

6. หัวหนางานเปนคนท่ีสามารถปรึกษาหารือ หรือขอ

คําแนะนําในเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัวได 

3.71 .869 มาก 

7. หัวหนางานใหความยุติธรรมแกทานและพนักงานคน

อื่นๆ อยางเทาเทียมกัน 

3.75 .743 มาก 

9. ทานรูสกึปลอดภัย ม่ันคง ท่ีไดทํางานรวมกับหัวหนา

งาน 

3.78 .750 มาก 

10. ทานยดึหัวหนางานเปนแบบอยางในการทํางานและ

การใชชีวติ 

3.62 .805 มาก 

รวม 3.72 .764 มาก 
 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง ความคาดหวังของพนักงานท่ีตอการบริหารงานของกลุมบริษัทอีซูซุลําปาง จํากัด พบวา 

ระดับความคาดหวังดานหนาท่ีความรับผิดชอบ เปนดานท่ีพนักงานมีระดับความคาดหวังมากท่ีสุด รองลงมาไดแก 

ความคาดหวังดานสวัสดิการ และนอยท่ีสุดคือความคาดหวังดานคาตอบแทน ซึ่งสอดคลองกับ (เอมอร สายะเสวี, 

2549, หนา 6) กลาววา ทฤษฎคีวามคาดหวังจะเกี่ยวของกับขัน้ตอนประมาณ 3 ประการคือ ขั้นตอนท่ีหน่ึงคือ การใช

ความพยายามในการทํางานของพนักงาน  ขั้นตอนท่ีสองคือ การปฏิบัติงาน ขั้นตอนท่ีสามคือ ผลลัพธท่ีเกี่ยวของกับ

งาน ซึ่งทําใหเกิดความคาดหวังออกมา 2 ลักษณะคือ อันท่ีหน่ึงเปนความคาดหวังผลการปฏิบัติงานจากความ

พยายาม (effort-performance expectancy) กับอันท่ีสอง เปนผลลัพธจากการปฏิบัติงาน (performance-outcome 

expectancy) และคุณคาความพอใจในผลลัพธ (valence of outcomes) ดังน้ันการสนับสนุนใหพนักงานไดทําตามหนาท่ี

ความรับผิดชอบจากความพยายามของพนักงานเอง โดยนําความรูความสามารถท่ีมีมาปฏิบัติงานเพื่อใหผลลัพธ

ออกมาสอดคลองกับเปาหมายท่ีองคกรไดกําหนดไวจะทําใหพนักงานเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางานขึ้นได ผลลัพธเหลาน้ันก็จะสงผลกลับมาท่ีพนักงานผานทางดาน สวัสดิการและ

คาตอบแทน ซึ่งจะเปนปจจัยท่ีชวยลดอัตราการลาออกของพนักงานในองคกรไดในระดับหน่ึงดวย 
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ความเปนไปไดในการลงทุนธุรกจิฟารมสุนัข ในอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

A FEASIBILITY STUDY OF INVESTMENT ON DOG-BREEDING FARM IN MUANG 

DISTRICT, PHAYAO PROVINCE 

บุษบากร สมหวังศิริ6 1*และ บุญญานุช ชีวาเกยีรตยิิ่งยง7

2 

BudsabakornSomwangsiri1* and Boonyanuch Cheewakiatyingyong2 

บทคัดยอ 

งานวจิัยน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกจิฟารมสุนัข ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือผูประกอบธุรกิจฟารมสุนัข ในจังหวัดพะเยา ท่ีจดทะเบียนกับสมาคมผูเลี้ยงสุนัข

จํานวน 25 ฟารม  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือผูประกอบการธุรกิจฟารมสุนัข จํานวน3 ฟารม โดยใชวิธี

เลอืกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เคร่ืองมอืท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณท่ีมีโครงสราง  วิเคราะหขอมูลดาน

ดานการตลาด ดานปฏบัิติการ ดานการจัดการ โดยการจําแนกและจัดขอมูลใหเปนหมวดหมู แลวนํามาวิเคราะหเพื่อ

หาขอสรุปใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวจิัยท่ีต้ังไว วเิคราะหขอมูลดานการเงนิโดยการวเิคราะหมูลคาปจจุบัน

สุทธิ (Net Present Value  วิเคราะหอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) วิเคราะหอัตราสวน

ผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio : B/C Ratio) และวเิคราะหงวดเวลาคนืทุน (Payback Period ) 

ผลการวิจัยมีดังน้ี 1) การวิเคราะหดานการตลาดพบวา ธุรกิจฟารมสุนัขใน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ปจจุบันมีท่ีต้ังอยูใกลแหลงชุมชน เปนฟารมระบบปดเพื่อปองกันปญหาโรคติดตอและมีบริการหลังการขายท่ีดี ใน

ระยะแรกของการเร่ิมทําธุรกจิมคีาใชจายสูงในการประชาสัมพันธฟารมเพื่อใหเปนท่ีรูจักของลูกคากลุมเปาหมายและ

อุปสรรคในการดําเนินธุรกจิคอืมคีูแขงจํานวนมากอีกท้ังเนื่องจากในจังหวัดพะเยาไมมสีนามบินและไมมสีถานีรถไฟทํา

ใหการจัดสงสุนัขมคีาใชจายสูง  2) การวเิคราะหดานปฏบัิติการ พบวา สุนัขท่ีจําหนายควรมลัีกษณะตรงตามสายพันธุ 

มสุีขภาพแข็งแรงสมบูรณไดรับวัคซนีและถายพยาธิโดยสัตวแพทย  เนื้อท่ีของฟารมควรมีขนาดไมตํ่ากวา 300 ตาราง

วา และอยูควรหางจากชุมชนในระยะไมเกิน 15 กิโลเมตรและมีระบบสาธารณูปโภคครบครัน เพื่อใหลูกคาเดินทาง

สะดวก มีการจัดทําโรงเรือนระบบปดแยกเปนสัดสวนเพื่อปองกันโรคและมีอากาศถายเทสะดวก อุปกรณท่ีใชใน

โรงเรือนควรไดมาตรฐาน 3) การวเิคราะหดานการจัดการ พบวา การลงทุนในธุรกิจฟารมสุนัขในอําเภอเมือง จังหวัด

พะเยา สามารถดําเนินการในรูปแบบเจาของคนเดยีวได  ทรัพยากรบุคคลท่ีควรมีอยูเพื่อการปฏิบัติงานจํานวนไมนอย

กวา 3 คน  4) การวิเคราะหดานการเงินพบวา มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 3,922,887.- บาท อัตราตอบแทนภายใน

เทากับ 35.10 เปอรเซ็นต อัตราผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 1.58 เทา และระยะเวลาคืนทุน เทากับ 2 ป 2 เดือน

แสดง ใหเห็นวาธุรกิจฟารมสุนัขในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความเปนไปไดและคุมคาในการลงทุนเปนไปตาม

สมมติฐานงานวจิัย 
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คําสําคัญ: ธุรกจิฟารมสุนัข  ความเปนไปได  
 

Abstract  

This research was aimed to study feasibility in dog farm business investment in Mueang District, 

Phayao Province. The populations in this study included 25 entrepreneurs who operated dog farm business in 

Phayao Province registered with dog breeder association. The subjects in this research were 3 dog farm 

entrepreneurs and the cluster was specifically selected. The instruments used to accumulate data was interview 

with the structure to analyze data pertaining to marketing, operation and management by categorizing and 

grouping the data and analyzing them to find the conclusion consistent in accordance with objectives of this 

research. Besides, financial data were analyzed in terms of Net Present Value, internal rate of return, benefit -

cost Ratio: B/C Ratio and Payback Period. 

The result was found that 1) in term of marketing analysis, dog farms in Mueang District, Phayao 

Province were currently located nearby community and they were close system to prevent contagious diseases 

and to provide good after-sale service. Initially, this business required high expenditure to publicize the farms to 

be well known among target customers and the obstacles of business operation were numerous competitors. 

Furthermore, as there was no airport and train station in Phayao, dog delivery required high expenses. 2) In 

term of operational analysis, it was found that the dogs to be distributed should have direct breeds with strong 

health and they have had taken vaccination and vermicide by the veterinarian. The farm space should not be 

lower than 300 square Wah and far from the community about 15 kilometers equipped with public utility 

system. Besides, the farm should provide close-system building proportionately to prevent diseases and to 

perfectly ventilate air. The equipment used in the building should meet the standard. 3) For management 

analysis, it was found that investment on dog farms in Mueang District, Phayao Province could be operated by 

an owner and there should be at least 3 human resources to operate works.  4) For financial analysis, net 

present value was 3,922,887.- Baht, internal rate of return was 35.10%, benefit-cost ratio was 1.58 times and 

payback period was 2 years and 2 months. This indicated that dog farm business in Mueang District, Phayao 

Province was feasible and worthy in investment according to the hypothesis of this research. 
 

Keywords: Dog farm Business, Feasibility 
 

บทนํา 

จากสถิติของสมาคมอุตสาหกรรมสัตวเลี้ยงไทย (TPIA) ในป พ.ศ. 2555 พบวา อัตราการเติบโตของตลาด

สัตวเลี้ยงในชวง 15 ปท่ีผานมา มีการเติบโต 3-30% โดยในป พ.ศ. 2538 มีมูลคาตลาดเทากับ 2,000 ลานบาท 

ตอมาในป พ.ศ. 2553 มมูีลคาตลาดเทากับ 7,000 ลานบาท และในป พ.ศ. 2555 มีมูลคาตลาดเทากับ 12,000 ลาน

บาท (อลศิรา ธรรมสทิธ์ิ, 2557, หนา 1) 

จากความนิยมในการเลี้ยงสุนัข ทําใหการซื้อขายลูกสุนัข มีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง ผูเพาะเลี้ยงสุนัข

สวนใหญ มีการจัดทําเปนฟารมเพาะเลี้ยงสุนัขเปนอาชีพหลักอาจกลาวไดวา สุนัขเปนสินคามีชีวิตท่ีตลาดตองการ 

ดวยความนิยมในชวงหลายปท่ีผานมา สงผลใหสุนัขเปนตนกําเนิดทางธุรกิจอยางตอเนื่อง (ชวภา วรรธนะประทีบ, 
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2558, สื่อออนไลน) ปจจุบันพบวา จังหวัดพะเยามีผูประกอบธุรกิจฟารมสุนัข จํานวน25 ฟารม โดยสายพันธุท่ีคน

นิยมสวนใหญ ไดแก สุนัขพันธุชิวาวา สุนัขพันธุอเมริกันพทิบูล และสุนัขพันธุอลาสกัน มาลามวิทซึ่งมีราคาคอนขางสูง

(กระปุกดอทคอม, 2559, สื่อออนไลน) ซึ่งการวางแผนการลงทุนในธุรกิจน้ัน ผูลงทุนควรศึกษาความเปนไปไดในดาน

การตลาด ดานการปฏบัิติการ ดานการจัดการ และดานการเงิน ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน เนื่องจากการทํา

ธุรกจิเกี่ยวกับฟารมสุนัขใชเงนิลงทุนคอนขางสูง ซึ่งตนทุนประกอบดวย ตนทุนคงท่ีและตนทุนผันแปร ไดแก คาใชจาย

ในการซื้อพอพันธุแมพันธุสุนัข คาสถานท่ี คาอุปกรณ คาอาหาร คายารักษาโรค คาดูแลรักษา เปนตน 

จากขอมูลท่ีไดกลาวมาแลวน้ัน ทําใหผูศึกษาสนใจศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจฟารมสุนัข ใน

จังหวัดพะเยา  เพื่อเปนขอมูลใหผูสนใจประกอบการธุรกิจมีความม่ันใจในการลงทุนและพัฒนาขยายตลาดสุนัข โดย

วิเคราะหปจจัย 4 ดาน ไดแก ดานการตลาด ดานการปฏิบัติการ ดานการจัดการ และดานการเงิน เพื่อเปนขอมูลใน

การประเมนิความเปนไปไดในการลงทุนธุรกจิฟารมสุนัข ในจังหวัดพะเยา ซึ่งจะเปนประโยชนในการวางแผนสําหรับผู

ท่ีมคีวามประสงคจะประกอบธุรกจิฟารมสุนัข ในจังหวัดพะเยา 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจฟารมสุนัข ในอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา4 ดาน ไดแก ดาน

การตลาด ดานการปฏบัิติการ ดานการจัดการ และดานการเงนิ 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

 สมมติฐานของการวจัิย 

การลงทุนธุรกจิฟารมสุนัข ในอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา มีความเปนไปไดและคุมคาโดยมีอัตราผลตอบแทน

จากการลงทุนไมตํ่ากวารอยละ 9.25 ซึ่งเปนอัตราดอกเบ้ียเงินกูเพื่อการลงทุนของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(ธนาคารกรุงไทย, 2559) มรีะยะเวลาคนืทุนภายในระยะเวลา 5 ป 
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การวเิคราะหดานการปฏบัิติการ 

การวเิคราะหดานการจัดการ 

 

 
การวเิคราะหดานการเงนิ 

 

ประเมนิผลการลงทุน  

 

 

ประมาณการรายไดและ

รายจายลวงหนา 

 

เปนไปไดและ

คุมคาในการ

ลงทุน 

 

เปนไปไมไดและ

ไมคุมคาในการ

ลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัดสนิใจ 

การวเิคราะหดานการตลาด 

กรอบแนวคดิการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิการวจัิย 

ที่มา: ประยุกตกรอบแนวคดิงานวจิัยจาก สุพัฒน ขัตติยวงศ, 2552 
 

วธิกีารศึกษา 

ประชากรและกลุมเปาหมาย 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือผูประกอบธุรกิจฟารมสุนัข ในจังหวัดพะเยา ท่ีจดทะเบียนกับสมาคมผู

เลี้ยงสุนัข จํานวน 25 ฟารม  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนแบบเฉพาะเจาะจง ไดแก ผูประกอบการธุรกจิฟารมสุนัข จํานวน 3 

ฟารม ซึ่งเปนผูประกอบการท่ีจําหนายสุนัขพันธุชิวาวา สุนัขพันธุอเมริกัน พิทบูล และสุนัขพันธุอลาสกัน มาลามิวท 

เทาน้ันประกอบดวย ฟารม Lucky Love Chi ฟารมพทิบูลบานตํ๊า และฟารมพะเยาดอกเคนแนล  

เครื่องมือทีใ่ชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี  เปนแบบสัมภาษณท่ีมีโครงสรางในประเด็นหลัก 4 ประเด็นคือ ดาน

การตลาด ดานการปฏบัิติการ  ดานการจัดการ และดานการเงนิ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษาไดนัดหมายและขอสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจ

ฟารมสุนัขเปนรายบุคคลเชิงลึก จํานวน 3 ฟารม ประกอบดวย ฟารม Lucky Love Chi ฟารมพิทบูล บานตํ๊า และ
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ฟารมพะเยาดอกเคนแนล ซึ่งเปนผูประกอบการท่ีจําหนายสุนัขพันธุชิวาวา สุนัขพันธุอเมริกัน พิทบูล และสุนัขพันธุ 

อลาสกัน มาลามวิท 

 การวเิคราะหขอมูล 

การวเิคราะหขอมูล เปนการวเิคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณโดยการถอดเทปและจากแบบสัมภาษณท่ีมี

โครงสรางแลวเรียบเรียงสรุปเนื้อหาในแตละดาน ดังน้ี 

 1. ขอมูลดานการตลาด ประกอบดวย การวเิคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

ของธุรกจิฟารมสุนัขในอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

2. ขอมูลดานการปฏิบัติการ ประกอบดวย คุณลักษณะผลิตภัณฑ การกําหนดขนาดของราน การเลือก

อุปกรณ เคร่ืองมอืเคร่ืองใช การกําหนดทําเลท่ีต้ัง 

3. ขอมูลดานการจัดการ  ประกอบดวย รูปแบบการดําเนินธุรกิจ รูปแบบองคการ การบริหารทรัพยากร

มนุษย 

 4. ขอมูลดานการเงิน เปนการประมาณการงบการเงินลวงหนาระยะเวลา5 ป แลวนํามาวิเคราะหความ

คุมคาในการลงทุนโดยใชเกณฑการวัดความคุมคาในการลงทุน ดังน้ี 

4.1 มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ตองมคีามากกวา 0  

4.2 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ตองมีคาสูงเกินกวาอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําหรือสูง

กวาตนทุนของเงนิทุน เชน อัตราเงนิกูดอกเบ้ียปจจุบันอีกท้ังคาระดับของอัตราสวนลดท่ีทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 

ของโครงการมคีาเทากับ 0  

4.3 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) ตองมคีามากกวา 1  

 4.4 ระยะเวลาคนืทุน (PB) ท่ีทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ตองมคีามากกวาหรือเทากับ 0 

 

ผลการศึกษา 

การวเิคราะหขอมูลในแตละดานสรุปไดดังน้ี 

1. ดานการตลาด  

จุดแข็ง  

1. สถานท่ีต้ังของฟารมมคีวามสะดวกในการเขาถงึอยูไมไกลจากชุมชน  

2. ฟารมเปนระบบปดทําใหไมมปีญหาในเร่ืองของโรคติดตอ   

3. มบีริการหลังการขายท่ีด ี

4. การไปรวมงานสุนัขตางๆ ทําใหฟารมเปนท่ีรูจักเพิ่มมากขึ้น 

5. สุนัขท่ีจําหนายมลัีกษณะตรงตามสายพันธุและมสุีขภาพแข็งแรง 

6. มใีบเพ็ดดกิรี หรือ ใบรับรองพันธุประวัติ (Certificate Pedigree) 

จุดออน 

1. มคีาใชจายสูงในการประชาสัมพันธฟารม 

2. ผูปฏบัิติงานขาดประสบการณ ในเร่ืองของการทําคลอดสุนัข   

3. การผลติลูกสุนัขไมเพยีงพอตอความตองการของลูกคา 

4. ผูปฏบัิติงานขาดความชํานาญในเร่ืองการผสมเทียม 
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โอกาส 

1. ความนิยมในการเลี้ยงสุนัขยังมอียูอยางตอเนื่อง 

2. ลูกคาท่ีเคยซื้อสุนัขจากฟารมและบุคคลท่ีรูจักแนะนําฟารมใหแกผูท่ีตองการซื้อสุนัข 

3. การแชรขอมูลทางสื่อออนไลนทําใหฟารมเปนท่ีรูจักอยางรวดเร็ว 

4. การจัดงานสุนัขของกลุมผูประกอบการเลี้ยงสุนัข ทําใหฟารมเปนท่ีรูจักมากย่ิงขึ้น 

5. การเปดการคา AEC หรือ ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนทําใหธุรกจิฟารมสุนัขขยายตลาดไดอีกมาก 

อุปสรรค 

1. สุนัขพันธุอเมริกัน พทิบูล เปนสุนัขควบคุมพเิศษ 

2. มคีูแขงจํานวนมากเนื่องจากอยูใกลแหลงผลติใหญ เชน จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดเชียงราย 

3. จังหวัดพะเยาไมมสีนามบินและสถานีรถไฟจงึทําใหการสงมอบสุนัขตองใชเวลาและตนทุนสูง 

4. ตองระมัดระวังโรคติดตอทางพันธุกรรม และโรคพาสุนัขบา 

5. การผลติลูกสุนัขท่ีไมตรงตามลักษณะสายพันธุและมรีาคาจําหนายตํ่ากวาสายพันธุแท ทําใหลูกคามี

ทางเลอืกเพิ่มมากขึ้น 

6. สภาพอากาศของประเทศไทยทําใหสุนัขปรับตัวเขากับสภาพอากาศไดยาก 

ผลการวเิคราะหดานการตลาดมคีวามเปนไปไดในการลงทุน เนื่องจากความตองการซื้อสุนัขภายในประเทศ

และตางประเทศมโีอกาสขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจากการเปดการคา AEC หรือ ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน รวมไปถงึการ

ใชเทคโนโลยใีนปจจุบันทําใหการโฆษณาทางดานการตลาดและการติดตอ ซื้อ-ขายสุนัข มคีวามสะดวก รวดเร็ว 

เขาถงึกลุมลูกคาเปาหมายไดสะดวก มีการขยายตัวของฐานลูกคาและเปนการกระตุนใหเกดิความตองการซื้อ  

2. ดานการปฏบิัติการ 

สุนัขท่ีจําหนายตองมลัีกษณะตรงตามสายพันธุ มสุีขภาพแข็งแรงสมบูรณไดรับวัคซีนและถายพยาธิโดยสัตว

แพทย  ซึ่งภายในฟารมมพีอพันธุรวมจํานวน 3 ตัว และมแีมพันธุรวมจํานวน 15 ตัว โดยเลือกพอพันธุและแมพันธุท่ีมี

ลักษณะตรงตามสายพันธุและมีใบรับรองพันธุประวัติ(Certificate Pedigree) เพื่อปองกันการผสมเลือดชิด การดูแล

และการใหอาหารตองใหเหมาะสมกับแตละสายพันธุและเนนอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการสูง ท่ีต้ังของฟารมหาง

จากชุมชนในระยะไมเกนิ 15 กโิลเมตรและมีระบบสาธารณูปโภคครบครัน เพื่อใหลูกคาเดินทางสะดวก และปลอดภัย 

ขนาดของพื้นท่ีท่ีเหมาะสมควรมีขนาดไมนอยกวา300 ตารางวา มีการจัดทําโรงเรือนระบบปดแยกเปนสัดสวนเพื่อ

ปองกันโรคและมีอากาศถายเทสะดวก อุปกรณท่ีใชในโรงเรือนตองไดมาตรฐานละมีความแข็งแรงและทุก 2-3 เดือน

ตองทําความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณดวยนํ้ายาฆาเช้ือโรค 

ผลการวิเคราะหดานปฏิบัติการมีความเปนไปไดในการลงทุนเนื่องจาก สามารถจัดหาท่ีต้ังของฟารมซึ่งอยู

หางจากชุมชนในระยะไมเกิน 15 กิโลเมตร และมีสาธารณูปโภคครบครัน ทําใหลูกคาเดินทางสะดวก และปลอดภัย 

การทําโรงเรือนระบบปดแยกเปนสัดสวนในการเพาะเลี้ยงสุนัขเปนการชวยปองกันสุนัขจากเช้ือโรคและเปนการเพิ่ม

ประสทิธิภาพในการเพาะพันธุสุนัขใหมสุีขภาพแข็งแรงต้ังแตแรกคลอด การเลือกพอพันธุและแมพันธุท่ีมีลักษณะตรง

ตามสายพันธุและมีใบรับรองพันธุประวัติ (Certificate Pedigree) ทําใหไดลูกสุนัขท่ีมีลักษณะตรงตามสายพันธุและมี

ความสวยงามเปนท่ีตองการของผูซื้อ 
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3. ดานการจัดการ 

ในการดําเนินโครงการลงทุนธุรกิจฟารมสุนัข ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา สามารถดําเนินการในรูปแบบ

เจาของคนเดียวเพื่อความสะดวกตอการบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคลท่ีควรมีอยูเพื่อการปฏิบัติงานจํานวนไม

นอยกวา 3 คนโดยแบงหนาท่ีความรับผิดชอบดังน้ีคือ 1) เจาของกิจการ มีหนาท่ีในการควบคุมดูแลกิจการท้ังหมด  

2)พนักงาน มีหนาท่ีในการปฏิบัติงานในฟารมสุนัข ผลการวิเคราะหดานการจัดการมีความเปนไปไดในการลงทุน

เนื่องจาก สามารถทําธุรกจิฟารมสุนัขโดยดําเนินการในรูปแบบเจาของคนเดียวทําใหสะดวกตอการบริหารจัดการ ใช

ความสามารถท่ีมีอยูของเจาของกิจการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ทรัพยากรบุคคลท่ีใชในการปฏิบัติงานมีจํานวนไม

มาก 

4. ดานการเงนิ 

การเงินสําหรับการดําเนินธุรกิจยอมมีท้ังดานรายรับรายจาย ธุรกิจฟารมสุนัขในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในท่ีน้ีได

นําเสนอไว เปน 4 ตาราง ดังน้ี ตาราง 1 แสดงประมาณการตนทุนในการลงทุน ตาราง 2 แสดงประมาณการรายรับ 

ตาราง 3 แสดงประมาณการกระแสเงินสดสุทธิคิดลดสะสม และตาราง 4 แสดงประมาณการมูลคาปจจุบันสุทธิของ

กระแสเงนิสดสุทธิ  สําหรับตาราง 5 แสดงสรุปผลตามเกณฑการวัดความคุมคาในการลงทุน 
 

ตาราง 1 แสดงประมาณการตนทุนในการลงทุน 

รายการ/ปที ่ 0 1 2 3 4 5 

1. ตนทุนในการลงทุนเร่ิมตน       

1.1 คาท่ีดนิ 900,000      

1.2 คากอสรางโรงเรือน 700,000      

1.3 คาพอพันธุแมพันธุสุนัข 1,440,000      

1.4 คาอุปกรณทําฟารม 90,000      

รวมตนทุนในการลงทุน 3,130,000      

2. ตนทุนในการดําเนินงาน       

2.1 คาใชจายในการดําเนินงาน 0 720,380 724,721 729,105 733,533 738,005 

รวมตนทนุโครงการ 3,130,000 720,380 724,721 729,105 733,533 738,005 
 

 ตาราง 1 แสดงประมาณการตนทุนในการลงทุน ซึ่งประกอบดวย ตนทุนในการลงทุนเร่ิมตน จํานวน 

3,130,000.- บาท ประกอบดวยคาท่ีดิน จํานวน 900,000.- บาท คากอสรางโรงเรือน จํานวน 700,000.- บาท คา

พอแมพันธุสุนัข จํานวน 1,440,000.- บาท และ คาอุปกรณทําฟารม 90,000.- บาท รวมเปนตนทุนเร่ิมตน 

3,130,000.- บาท และตนทุนในการดําเนินการเชน คาอาหาร คาวัคซีน และคาใชจายอื่น เปนจํานวนเงินตอปในชวง 

5 ป ตามลําดับดังน้ี  720,380.- บาท  724,721.-บาท 729,105.-บาท 733,533.-บาท และ 738,005.-บาท  
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ตาราง 2 แสดงประมาณการรายรับ 

รายการ/ปที ่ 1 2 3 4 5 

รายไดจากการขายลูกสุนัข 2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000 

รวมผลตอบแทน

โครงการ 

2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000 

รวมรายไดทั้งหมด  10,750,000 
 

 ตาราง 2 แสดงประมาณการรายรับ ซึ่งมรีายรับประเภทเดยีว คอื รายรับจากการจําหนายลูกสุนัข โดยเฉลี่ย

ปละ 2,150,000 บาท 
 

ตาราง 3 แสดงประมาณการกระแสเงนิสดสุทธคิดิลดสะสม 

ปที ่ กระแสเงนิสด

รับ 

กระแสเงนิ

สดจาย 

กระแสเงนิ

สดรับสทุธ ิ

อัตราคดิลด

(9.25%) 

กระแสเงนิสด

รับสุทธ ิ

คดิลด 

กระแสเงนิสด

สุทธ ิ

คดิลดสะสม 

1 2,150,000 720,380 1,429,620 0.9075 1,416,646.19 1,416,646.19 

2 2,150,000 724,721 1,425,279 0.8150 1,413,663 2,830,309.19 

3 2,150,000 729,105 1,420,895 0.7225 1,410,629 4,240,938.19 

4 2,150,000 733,533 1,416,467 0.6300 1,407,543 5,648,481.19 

5 2,150,000 738,005 1,411,995 0.5375 1,404,406 7,052,887.19 

รวม 10,750,000 3,645,744 7,104,256  7,052,887.19 21,189,261.95 
 

ตาราง 3 แสดงประมาณการกระแสเงินสดสุทธิคิดลดสะสม โดยคิดอัตราคิดลดรอยละ 9.25 ซึ่งเปนไป

ตามดอกเบ้ียเงนิกูของธนาคารกรุงไทย โดยมีกระแสเงินสดรับเทากับ 10,750,000.- บาท  กระแสเงินสดจายเทากับ 

3,654,744.-บาทและมกีระแสเงนิสดรับสุทธิคดิลดเทากับ 7,052,887.19 บาท จากตารางน้ีทําใหทราบระยะเวลาคืน

ทุนโดยพิจารณาจากชองกระแสเงินสดสุทธิคิดลดสะสมวาอยูในชวงปใดท่ีจะมีคาเทากับ 3,130,000.- บาทซึ่งเปน

มูลคาเงนิลงทุนเร่ิมตน 
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ตาราง 4 แสดงประมาณการมูลคาปจจุบันสุทธขิองกระแสเงนิสดสุทธิ 

ปที ่ กระแสเงนิ

สดรับ 

กระแสเงนิ

สดจาย 

กระแสเงนิ

สดรับสทุธ ิ

อัตราคดิ

ลด 

(9.25%) 

มูลคา 

ปจจุบันของ 

กระแสเงนิสด

รับ 

มูลคาปจจุบัน

ของ 

กระแสเงนิสด

จาย 

มูลคา 

ปจจุบันของ 

กระแสเงนิสด

สุทธ ิ

0 0 3,130,000 -3,130,000 1.00 - 3,130,000 -3,130,000 

1 2,150,000 720,380 1,429,620 0.9075 2,130,488.75 713,842.55 1,416,646.20 

2 2,150,000 724,721 1,425,279 0.8150 2,132,477.50 718,814.52 1,413,662.98 

3 2,150,000 729,105 1,420,895 0.7225 2,134,466.25 723,837.22 1,410,629.03 

4 2,150,000 733,533 1,416,467 0.6300 2,136,455.00 728,911.74 1,407,543.26 

5 2,150,000 738,005 1,411,995 0.5375 2,138,443.75 734,038.22 1,404,405.53 

รวม 10,750,000 3,645,744 7,104,256  10,672,331.25 6,749,444.25 3,922,887.00 
 

 ตาราง 4 แสดงประมาณการมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดสุทธิ โดยมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด

สุทธิ ในระยะเวลา 5 ป  เทากับ 3,922,887.- บาท 
 

ตาราง 5 แสดงสรุปผลตามเกณฑการวัดความคุมคาในการลงทุน 

เกณฑการประเมิน ผลการศกึษา เกณฑการตัดสนิใจ ผลการตัดสนิใจ 

PB 2 ป 2 เดอืน ระยะเวลาสัน้ คุมคานาลงทุน 

NPV 3,922,887 มคีามากกวา 0 คุมคานาลงทุน 

IRR 35.10% มคีามากกวาคาเสยีโอกาส คุมคานาลงทุน 

BCR 1.58 มคีามากกวา 1 คุมคานาลงทุน 
 

ตาราง 5 แสดงสรุปผลตามเกณฑการวัดความคุมคาในการลงทุน ประกอบดวย 1) ระยะเวลาคืนทุน เทากับ 

2 ป 2 เดอืน ซึ่งเทียบกับเกณฑการการวัดความคุมคาในการลงทุน พบวาเปนการคืนทุนโดยใชระยะเวลาสั้นนอยกวา 

5ป 2) มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ 3,922,887.- บาท ซึ่งเทียบกับเกณฑการการวัด

ความคุมคาในการลงทุน พบวามีคาเปนบวกและมีคามากกวาศูนย ในระยะเวลา 5 ป 3) อัตราตอบแทนภายใน (IRR) 

พบวา อัตราตอบแทนภายใน (IRR) เทากับ รอยละ 35.10 ซึ่งเทียบกับเกณฑการการวัดความคุมคาในการลงทุน 

พบวา มีคามากกวาคาเสียโอกาส คือ มีคามากกวาอัตราดอกเบ้ียเงินกู และ 4) อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) 

พบวา อัตราผลตอบแทนตอตนทุน(BCR) เทากับ 1.58 เทา ซึ่งเทียบกับเกณฑการวัดความคุมคาในการลงทุน มีคามา

กวา 1 
 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาความเปนไปไดของโครงการธุรกจิฟารมสุนัขในอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา  

1. ดานการตลาด พบวา ธุรกจิฟารมสุนัขในอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ในปจจุบันมีท่ีต้ังใกลแหลงชุมชน เปน

ฟารมระบบปด ทําใหไมมปีญหาในเร่ืองของโรคติดตอและมบีริการหลังการขายท่ีดทํีาใหลูกคาบอกตอ แตในระยะแรก

ของการเร่ิมทําธุรกจิ  ฟารมยังไมเปนท่ีรูจักของลูกคาทําใหตองเสียคาใชจายในการประชาสัมพันธฟารม เพื่อใหเปนท่ี
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รูจักของลูกคากลุมเปาหมาย  และอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ คือมีคูแขงจํานวนมาก  ทําใหลูกคามีทางเลือกเพิ่ม

มากขึ้น และจังหวัดพะเยาไมมีสนามบินและสถานีรถไฟทําใหการจัดสงสุนัขมีคาใชจายสูง ในภาพรวมการวิเคราะห

ดานตลาดแลว มคีวามเปนไปไดในการลงทุนในธุรกจิเนื่องจากความตองการซื้อสุนัขภายในประเทศและตางประเทศมี

โอกาสขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอาจเนื่องมาจากการจัดงานสุนัขของผูประกอบธุรกิจสุนัขและการเปดการคา AEC หรือ 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน รวมไปถงึการใชเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหการโฆษณาทางดานการตลาดและการติดตอ 

ซื้อ-ขายสุนัข มคีวามสะดวก รวดเร็ว เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดงาย  เกิดการขยายตัวของฐานลูกคาและเปนการ

กระตุนใหเกดิความตองการซื้อ  

2. ดานปฏิบัติการ พบวา สุนัขท่ีจําหนายตองมีลักษณะตรงตามสายพันธุ  มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณไดรับ

วัคซนีและถายพยาธิโดยสัตวแพทย  การคัดเลอืกพอพันธุและแมพันธุของฟารมตองมลัีกษณะตรงตามสายพันธุและมี

ใบรับรองพันธุประวัติ(Certificate Pedigree) เพื่อปองกันการผสมเลอืดชิด การดูแลและการใหอาหารตองใหเหมาะสม

กับแตละสายพันธุ ท่ีต้ังของฟารมหางจากชุมชนและมรีะบบสาธารณูปโภคครบครัน เพื่อใหลูกคาเดินทางสะดวก และ

ปลอดภัย ขนาดของพื้นท่ีท่ีเหมาะสมควรมีขนาดไมนอยกวา 300 ตารางวา มีการจัดทําโรงเรือนระบบปดแยกเปน

สัดสวนเพื่อปองกันโรคและมอีากาศถายเทสะดวก อุปกรณท่ีใชในโรงเรือนตองไดมาตรฐานละมคีวามแข็งแรงและตอง

มกีารทําความสะอาดโรงเรือนเพื่อฆาเช้ือโรคอยางสมํ่าเสมอ ในภาพรวมการวิเคราะหดานปฏิบัติแลว มีความเปนไป

ไดในการลงทุนในธุรกิจ เนื่องจาก ท่ีต้ังของฟารมอยูหางจากชุมชนในระยะไมเกิน 15 กิโลเมตร และมีสาธารณูปโภค

ครบครัน ทําใหลูกคาเดนิทางสะดวก และปลอดภัย การทําโรงเรือนระบบปดแยกเปนสัดสวนในการเพาะเลี้ยงสุนัขเปน

การชวยปองกันสุนัขจากเช้ือโรคและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะพันธุสุนัขใหมีสุขภาพแข็งแรงต้ังแตแรก

คลอด การเลือกพอพันธุและแมพันธุท่ีมีลักษณะตรงตามสายพันธุและมีใบรับรองพันธุประวัติ (Certificate Pedigree) 

ทําใหไดลูกสุนัขท่ีมลัีกษณะตรงตามสายพันธุและมคีวามสวยงามเปนท่ีตองการของผูซื้อ 

3. ดานการจัดการ พบวา การดําเนินธุรกิจฟารมสุนัข ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดําเนินการในรูปแบบ

เจาของคนเดยีว เพื่อสะดวกตอการบริหารจัดการ  ทรัพยากรบุคคลท่ีควรมอียูเพื่อการปฏบัิติงานจํานวนไมนอยกวา 3 

คนโดยแบงหนาท่ีความรับผิดชอบดังน้ี 1) เจาของกิจการ มีหนาท่ีในการควบคุมดูแลกิจการท้ังหมด 2) พนักงาน มี

หนาท่ีในการปฏิบัติงานในฟารมสุนัข ในภาพรวมการวิเคราะหดานการจัดการแลว มีความเปนไปไดในการลงทุนใน

ธุรกจิ เนื่องจาก การทําธุรกจิฟารมสุนัขโดยดําเนินการในรูปแบบเจาของคนเดียว  ทําใหสะดวกตอการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรบุคคลท่ีใชในการปฏบัิติงานควรมไีมนอยกวา 3 คน 

4. ดานการเงินใชเกณฑการวัดความคุมคาในการลงทุน ระยะเวลา 5ป  ประกอบดวย มูลคาปจจุบันสุทธิ  

อัตราตอบแทนภายใน อัตราผลตอบแทนตอตนทุน และระยะเวลาคืนทุน ผลการวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุน

ธุรกจิฟารมสุนัข พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 3,922,887 บาท ซึ่งมีคาเปนบวกและมีคามากกวาศูนย อัตราตอบ

แทนภายในเทากับ รอยละ 35.10 ซึ่งมอัีตราสูงกวาอัตราดอกเบ้ียเงนิกู อัตราผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 1.58 เทา มี

คามากกวา 1 และระยะเวลาคนืทุน เทากับ 2 ป 2 เดอืน แสดงใหเห็นวาธุรกิจฟารมสุนัขในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

มคีวามคุมคาในการลงทุน ในภาพรวมการวเิคราะหดานการเงนิแลวมคีวามเปนไปไดในการลงทุนในธุรกิจเนื่องจาก มี

ระยะเวลาคนืทุนสัน้ และมอัีตราผลตอบแทนท่ีนาพอใจ 

อธปิรายผลการศกึษา 

การศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจฟารมสุนัขในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ท้ังดานการตลาด  ดานการ

จัดการ ดานปฏิบัติการ และดานการเงิน ประกอบดวย มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราตอบแทนภายในโครงการ 

อัตราผลตอบแทนตอตนทุน และระยะเวลาคืนทุน ผลการวิเคราะหความเปนไปไดของธุรกิจฟารมสุนัข พบวา มูลคา
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ปจจุบันสุทธิเทากับ 3,922,887 บาท ซึ่งมีคาเปนบวกและมีคามากกวาศูนย อัตราตอบแทนภายในเทากับ รอยละ 

35.10 ซึ่งมอัีตราสูงกวาอัตราดอกเบ้ียเงนิกู อัตราผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 1.58 เทา มคีามากวา 1 และระยะเวลา

คืนทุน เทากับ 2 ป 2 เดือน แสดงใหเห็นวาธุรกิจฟารมสุนัขในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความคุมคาในการลงทุน 

เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุพัฒน ขัตติยะวงศ (2552) ศึกษาความเปนไปไดใน

การลงทุนธุรกิจฟารมสุนัขพันธุขนาดเล็กในตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดราชบุรี พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ

ของโครงการเทากับ 1,237,966 บาท อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน 1.23 เทา อัตราผลตอบแทนภายในของ

โครงการเทากับรอยละ 26.44 ตอป ซึ่งแสดงใหเห็นวาโครงการลงทุนธุรกจิฟารมสุนัขพันธุขนาดเล็กน้ีมคีวามเปนไปได

ทางดานการเงินซึ่งเปนเปาหมายของการทําธุรกิจ และสอดคลองกับผลการวิจัยของ อริศรา ธรรมสิทธ์ิ (2557) ได

วเิคราะหตนทุน ผลตอบแทนในการเพาะเลี้ยงสุนัขพันธุไซบีเรียน ฮัสกี้ ในจังหวัดเชียงใหม พบวา  มูลคาปจจุบันสุทธิ 

(NPV) มีคาเทากับ 157,007.70 บาทในขณะท่ีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีคาประมาณรอยละ 8.26 

สวนอัตราผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มคีาประมาณ 1.03 และระยะเวลาคืนทุน (PB) มีระยะเวลาประมาณ 7 ป 

7 เดอืน หรือ 91 เดอืน 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากผลการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจฟารมสุนัขในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ผูศึกษาขอ

เสนอแนะแนวทางเพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนลงทุนในธุรกจิ  ดังตอไปน้ี 

1. งานวจิัยน้ีใชตัวอยางจํานวนนอยรายจงึอาจจะไมสามารถอางอิงสูประชากรได  ผูใชขอมูลควรพจิารณาทํา

วจิัยซ้ํากอนนําขอมูลไปใช 

2. ผูท่ีสนใจลงทุนธุรกิจลงทุนฟารมสุนัขในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ควรศึกษาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดของธุรกจิจําหนายสุนัข  เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนทางดานการตลาด 

3.ผูประกอบการธุรกิจฟารมสุนัขควรมีการเก็บขอมูลจากลูกคาท่ีเขามาใชบริการเปนระยะ เพื่อใหทราบถึง

ความตองการและความคาดหวังของลูกคาท่ีมตีอการซื้อสุนัข เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน  

ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

1. การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษา ณ จุดหน่ึงของเวลา (Cross-sectional study) ดังน้ันในการศึกษาคร้ังตอไป

ควรเก็บขอมูลระยะยาว (Longitudinal Study) 

2. ควรทําการศึกษาถงึความเปนไปไดในกรณท่ีีเปนธุรกจิจําหนายสุนัขหลายหลายสายพันธุ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีใหขอเสนอแนะ และใหคําแนะนําใน

การศึกษาคร้ังน้ี ขอบคุณผูใหขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี คุณคา และประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคร้ังน้ี ขอมอบแด

บุพการี และผูมพีระคุณทุกทาน 
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ความพรอมตอแรงกดดัน 5 ประการ ของธุรกจิโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตพื้นท่ี

เทศบาลนครเชยีงราย จังหวัดเชยีงราย  

Readiness of 3 Stars Hotel in Chiang-rai District, Chiang-rai Province by 

Applying Five Forces Model 

ภัควลัญชญ โลหวรีะเดช8

1* และ ปยะพงษ แสงแกว2 

Phakwalan Loweeradech1* and Piyapong Sangkaew2 

บทคัดยอ 

การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาความพรอมตอแรงกดดัน 5 ประการ ของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว

ในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย.เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาไดแก แบบสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจ

โรงแรมระดับ 3 ดาวท่ีจดทะเบียนพาณิชยในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน 13 แหง 

เนื่องจากโรงแรมปดกิจการไปแลวจํานวน 3 แหง ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีจึงมีเทากับ 10 แหง การวิเคราะห

ขอมูลคร้ังน้ีจะใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS สถิติท่ีใชไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมของความพรอมตอแรงกดดัน 5 ประการ ของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ท่ี

จดทะเบียนพาณิชย ในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยเรียงลําดับการแขงขันและผลกระทบใน

ระดับมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุด โดยใชการวิเคราะหแบบ  Five Forces Model ตามแนวความคิดของ Michael E. Porter   

คอื ระดับการแขงขันของธุรกจิโรงแรมในปจจุบัน ระดับการคุกคามของธุรกจิทดแทน ระดับความยากของธุรกิจใหมท่ี

เขามาแขงขัน ระดับความตองการของลูกคา และระดับการตอรองของ Suppliers 
 

คําสําคัญ: ความพรอม  โรงแรม 3 ดาว  เชียงราย  แรงกดดัน 5 ดาน  
 

Abstract  

The objective of this study is to find the marketing strategy for three- stars hotels in Chiang-Rai district, 

Chiang-Rai province. This study is designed, based on the Five-force model first proposed by Michael E. 

Porter.  Depth interview is mainly used intensively to collect all the data from 13 three-stars hotels found in the 

district.  Because the three out of them were closed, data of ten hotels are available. SPSS statistic program is 

to present the descriptive static results of this study which are Frequency, Mean, Percentage and Standard 

                                                 
1นสิติคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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deviation (SD). present the descriptive static results of this study which are Frequency, Mean, Percentage and 

Standard deviation (SD). 

The findings show that highest force causes the three-star hotels in Chiang Rai district to change is the 

higher competition driven by current competitors in the industry. Next, there are substitution products such as 

resorts and four and five stars hotel in and next to the area of this study, especially the resorts which offer 

customers relatively lower price while providing similar products and services. This makes customers easily 

switching their decisions from booking three star hotel to the resorts. In addition, even though the force caused 

by new competitors is also high, but still less than the first two presented. For the new competitors, the three 

star hotels industry is not too difficult to enter. Lastly, this study shows that, although the customers and 

suppliers have some negotiation power, but their power are relatively low.   
 

Keywords: Readiness, Three-star hotels, Chiang-Rai, Five Forces Model   
 

บทนํา 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศไทยเจริญเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องท้ังดานการสรางรายได จํานวน

นักทองเท่ียว และจํานวนสถานท่ีพักอาศัย อยางไรก็ตามการเติบโตขางตนก็ไดสรางผลกระทบท่ีเกิดตามมาจากการ

ทองเท่ียวอยางหลีกเลี่ยงไมได จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขามาในพื้นท่ีแตละปมีเปนจํานวนมาก ประเทศไทยในป 2559 

(ระบบฐานขอมูลสารสนเทศจังหวัดเชียงราย, 2559)  พบวามีนักทองเท่ียวขามาเท่ียวท้ังหมดเทากับ 14.45 ลานคน 

(คดิเปน 20%ของประชากรไทยท้ังหมด) เชนน้ียอมเพิ่มความหนาแนนของประชากรในพื้นท่ี โดยเฉพาะแหลงทองเท่ียว

ท่ีสําคัญเปนอยางมาก 

จากการท่ีอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วน้ีพบวามีการลงทุนจากตางประเทศ (Foreign 

Direct Investment) ในหลากหลายกจิกรรมเชน การเขามาลงทุนในธุรกจิ โรงแรม การขายสินคาประเภทตาง ๆ สินคา

พื้นเมือง และของท่ีระลึก สําหรับประเทศไทยพบวาธุรกิจท่ีพักแรมเปนธุรกิจหน่ึงท่ีมีการพัฒนาเติบโตอยางรวดเร็ว 

สวนหน่ึงเพื่อตอบสนองตอตามความตองการของนักทองเท่ียวท่ีเพิ่มจํานวนมากขึ้น และมีความตองการในดานท่ีพัก

หลากหลายมากขึ้น จากเดมิในอดตีท่ีโรงแรมมกีารกอสรางแบบงาย ๆ เพียงเพื่อการพักผอน หลับนอน คางแรม ของ

นักทองเท่ียวเทาน้ัน ตอมาก็ไดมีการพัฒนาเพิ่มเติม โดยเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกสบายใหแกแขกผูมากพักมากขึ้น 

ถึงยุคปจจุบันซึ่งเปนยุคท่ีมีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการติดตอ 

สํารองหองพัก และการชําระเงนิทําไดงาย และสะดวกมากขึ้น สงผลใหตนทุนการทําธุรกิจท่ีพักและโรงแรมลดลงเปน

อยางมาก (เนตรนภา ปาละธรรม, 2548, หนา 3) 

ความสําเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีผานไดยกระดับรายไดของประชาชนท่ัวไปใหสูงขึ้นสงผลใหประชาชน

หันมาใหความสําคัญกับการทองเท่ียวและพักผอนหยอนใจมากขึ้น ในสบิปท่ีผานมาพบวาคาใชจายของประชาชนดาน

การเดนิทางทองเท่ียวของไทยเพิ่มขึ้นถงึ 20 เปอรเช็นต  สนับสนุนโดยรัฐบาลท่ีสงเสริมดานการทองเท่ียวตลอดมา 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวจึงมีบทบาทสําคัญในการชวยสนับสนุนการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก (กระทรวงการ

ทองเท่ียว, 2558) 

ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงรายปจจุบันมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องจากปจจัยบวกดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน และบริการดานการคมนาคมท่ีสงผลใหนักทองเท่ียวตางชาติเลือกเดินทางทองเท่ียวยังจังหวัด

http://www.chiangrai.net,ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
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เชียงรายมากขึ้น ไมวาจะเปนเสนทาง R3A (เชียงราย-สปป.ลาว-คุนหมงิ) ท่ีเอื้ออํานวยใหกลุมนักทองเท่ียวจีนในแถบ

จีนตอนใต คือ สิบสองปนนา และยูนนาน เดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดเชียงรายสะดวกขึ้น นอกจากน้ียังเปนผลอัน

เนื่องมาจากการแขงขันของผูใหบริการสายการบินตนทุนตํ่า ดวยการจัดโปรโมช่ันต๋ัวเคร่ืองบินราคาประหยัดและการ

จัดเท่ียวบินเชาเหมาลําก็ชวยกระตุนการเติบโตของตลาดนักทองเท่ียวท้ังคนไทยและตางชาติในจังหวัดเชียงรายดวย

เชนกัน (ธัญญวรรณ หลายศรี, 2552, หนา 2) 
 

ตารางที่ 1 จํานวนนักทองเที่ยวในจังหวดัเชยีงรายป พ.ศ. 2556-2558 

รายการ ปพ.ศ. 2556 ปพ.ศ. 2557      ปพ.ศ. 2558 

                 จํานวนนักทองเท่ียว 2,909,804 2,869,008 3,078,976 

ชาวไทย 2,383,306 2,351,184 2,521,249 

ชาวตางประเทศ    526,498 517,824 557,727 

ที่มา : ขอมูลจากระบบฐานขอมูลสารสนเทศจังหวัดเชียงราย, 2559 

จากขอมูลสถิติจํานวนนักทองเท่ียวขางตนจะเห็นไดวาจังหวัดเชียงรายมีนักทองเท่ียวเปนจํานวนมาก (ขวัญ

หทัย สุขสมณะ, 2545, หนา 1) เชนน้ีแตละป ทําใหผูประกอบการธุรกิจโรงแรมรายใหม ท่ีเขามาแขงขันกันเพื่อแยงชิง

นักทองเท่ียวเหลาน้ี จากตารางท่ี 1 ถงึแมวานักทองเท่ียวของเชียงรายจะมีท้ังคนไทยและตางประเทศธุรกิจโรงแรมใน

จังหวัดเชียงรายยังตองพึ่งพานักทองเท่ียวไทยเปนหลักท่ีพฤติกรรมการทองเท่ียวจะเปนไปตามฤดูกาลหรือ เฉพาะ

ชวงเวลาท่ีมกีารหยุดเทศกาลเทาน้ัน สงผลใหอัตราการเขาพักโรงแรมในจังหวัดเชียงรายในชวงนอกฤดูกาลทองเท่ียว 

ไดแก ชวงเดอืนพฤษภาคมถงึกันยายน อยูในระดับตํ่า เปนเหตุใหผูประกอบการธุรกจิโรงแรมในจังหวัดเชียงรายเผชิญ

กับภาวะหองพักวางอยางยาวนานน้ีนับเปนแรงกดดันท่ีทําใหผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงรายตางปรับ

กลยุทธ เพื่อใหสามารถอยูรอดในธุรกิจท่ีเผชิญกับการแขงขันท่ีรุนแรงขึ้น (ณัฐกาณ จรจันทร, 2556, หนา 1)  จาก

ปญหาขางตนจึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีการศึกษาเพื่อหาความพรอมตอแรงกดดัน 5 ประการของธุรกิจโรงแรมใน

จังหวัดเชียงราย เนื่องดวยขอจํากัดทางดานเวลา และจํานวนของผูประกอบการผูศึกษาจึงเลือกท่ีจะศึกษาในเขตพื้นท่ี

เทศบาลนครเชียงรายเทาน้ัน โดยใชแบบสัมภาษณประกอบดวยคําถามปลายปด และปลายเปดเพื่อเปดโอกาสให

ผูตอบแบบสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็น กับผูประกอบการโรงแรมท้ังหมดในพื้นท่ีจํานวน 10 แหง การศึกษาคร้ังนี้

คาดวาจะชวยหาแนวทางในการปรับตัวใหธุรกิจโรงแรมในพื้นท่ีอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายท่ีบริบททางธุรกิจมีการ

เปลี่ยนแปลงไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 
เพื่อศึกษาความพรอมตอแรงกดดัน 5 ประการ ของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาวท่ีจดทะเบียนพาณิชยในเขต

พื้นท่ีเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
 
 
 
 
 
 

 

http://www.chiangrai.net,ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
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กรอบแนวคิด 

               ตัวแปรตน (ภัยคุกคาม)         ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิงานวจัิย 

วธิกีารศึกษา 

การศึกษาโดยอิสระเร่ือง “ความพรอมตอแรงกดดัน 5 ประการ ของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตพื้นท่ี

เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย” ในการศึกษาคร้ังน้ีใชแบบสัมภาษณเชิงลกึ เปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลโดย

มวีธีิการดําเนินการศึกษาตามขัน้ตอนดังน้ี คอื  

      1. กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง  

      2. กําหนดเคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

      3. สรางเคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูล  

      4. เก็บรวบรวมขอมูล  

      5. การวเิคราะหขอมูล และเสนอผลการศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ผูประกอบการหรือผูจัดการโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตพื้นท่ีเทศบาลนคร

เชียงราย  ประกอบดวยผูบริหารหรือตัวแทนผูบริหารท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมซึ่ง จากขอมูลของ 

(การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงราย, 2559) พบวามีจํานวนธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ท่ีจดทะเบียน

พาณิชยในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงรายมีท้ังหมด 13 แหง คือ (1) โรงแรมวังคํา, (2)โรงแรมเวียง

อินทร (3) บานวราบด ี(4) โรงแรมอินคํา (5) อมรอินน รีสอรท (6) โรงแรมลาวีอองโรส (7) โรงแรมเอสบี (8) โรงแรม

มูน แอนด ซัน (9) โรงแรมนันตวรรณ (10) โรงแรมลติเต้ิลด๊ัก (11) โรงแรมแสนภูเพลส (12) โรงแรมเพชรสยาม พาเลส 

และ(13) เดอะไวท เฮาส ซึ่งมโีรงแรมท่ีไดปดกจิการไปแลวจํานวน 3 แหง คอื (1) โรงแรมแสนภูเพลส (2) โรงแรมเพชร

ความพรอมตอแรง

กดดัน 5 ประการ 

การแขงขันระหวางคู

แขงขันในอุตสาหกรรม

เดยีวกัน 

การเขาตลาดใหม / 

คูแขงใหม 

Suppliers 

ลูกคา 

สนิคาทดแทน 
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สยาม พาเลส และ(3) เดอะไวท เฮาส การวิจัยคร้ังน้ีไดศึกษาโรงแรมท่ีจดทะเบียนพาณิชยและยังเปดกิจการจํานวน

ท้ังหมด 10 แหง (ประชากรท้ังหมดในการศึกษา) 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของการศึกษาคร้ังน้ี ใชแบบสัมภาษณเชิงลึกซึ่งประกอบดวย 4 สวน

ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการหรือตัวแทนผูบริหารท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงาน ประกอบดวย 

ตําแหนงงาน เพศ อายุ ประสบการณทํางาน ระดับการศึกษา 

  สวนท่ี 2 ขอมูลในการดําเนินธุรกิจโรงแรม ประกอบดวย เกณฑราคาหองพักตอคืนรูปแบบการดําเนินงาน

ของโรงแรม รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย การถือหุน ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ จํานวนพนักงาน สัดสวนกลุม

ลูกคาท่ีเขามาใชบริการ กลุมเปาหมายหลักของโรงแรม อัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรมท่ีผานมา 

  สวนท่ี 3 ความคิดเห็นท่ีมีตอความพรอมตอแรงกดดัน 5 ประการ ของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขต

พื้นท่ีเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงราย โดยใชการวิเคราะหแบบ  Five Forces Model ตามแนวความคิดของ 

Michael E. Porter ประกอบดวย ระดับการแขงขันของธุรกิจโรงแรมในปจจุบัน ระดับความยากของธุรกิจใหมท่ีเขามา

แขงขัน ระดับการตอรองของ Suppliers ระดับความตองการของลูกคา และระดับการคุกคามของธุรกจิทดแทน โดยใช

มาตรวัดของ ลเิคอรท (Likert’s Scales) จํานวน 5 ระดับ ดังน้ี 

ระดับความคดิเห็นตอความพรอมตอแรงกดดัน มากท่ีสุด  เทากับ 5 คะแนน 

ระดับความคดิเห็นตอความพรอมตอแรงกดดัน มาก   เทากับ 4 คะแนน 

ระดับความคดิเห็นตอความพรอมตอแรงกดดัน ปานกลาง  เทากับ 3 คะแนน 

ระดับความคดิเห็นตอความพรอมตอแรงกดดัน นอย   เทากับ 2 คะแนน 

ระดับความคดิเห็นตอความพรอมตอแรงกดดัน นอยท่ีสุด  เทากับ 1 คะแนน 

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพรอมตอแรงกดดัน 5 ประการของธุรกจิโรงแรมระดับ 3 ดาวในเขตพื้นท่ี

เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

เสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไขความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา เพื่อใหได 

แบบสัมภาษณท่ีมีความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของคําถาม ไดคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 

consistency: IOC) มากกวา 0.5 ทุกคําถาม 

ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ  

1. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรู การประกันคุณภาพ จากเอกสาร ตํารา หลักการและ

แนวคดิ แนวปฏบัิติ ทฤษฏี และงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อกําหนดแนวคดิในการสรางแบบสัมภาษณ  

2. สรางแบบสัมภาษณตามกรอบแนวคิดท่ีไดศึกษา โดยใชคําถาม 2 ประเภท คือ แบบสัมภาษณปลายปด

และแบบสัมภาษณปลายเปด  

3. นําแบบสัมภาษณเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ  

4. นําแบบสัมภาษณท่ีอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบแลว เสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบและ

ใหขอเสนอแนะ จากน้ันนําแบบสัมภาษณไปทําการวิเคราะหหาความเท่ียงตรงดวยวิธีการหาคาดัชนี ความสอดคลอง

ระหวางขอคําถามของแตละขอ (Index of Item Objective Congruence: IOC)  
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5. นําแบบสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิมาพจิารณาปรับปรุงแกไขรวมกับอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อนําไปสรางเปน

แบบสัมภาษณฉบับสมบูรณสําหรับใชในการวจิัย 

วธิเีก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาวเิคราะหจากแหลงขอมูล 2 แหลง ดังตอไปน้ี 

ขอมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณสําหรับผูประกอบการธุรกิจโรงแรมระดับ 

3 ดาว หรือตัวแทนผูบริหารท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงาน ไดแก ขอมูลท่ัวไป และขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการใน

การดําเนินทางธุรกจิ 

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีไดทําการศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูลจากบทความทาง

วชิาการ เอกสารการวจิัย วารสาร รวมท้ังเว็บไซตตาง ๆ เกี่ยวกับแนวคดิหลักการ เพื่อกําหนดกรอบแนวคดิการศึกษา 

และตัวแปรท่ีใชในการศึกษาตลอดจนสถานการณการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงรายท่ีเอื้อตอการเขาพักของ

นักทองเท่ียวในจังหวัดเชียงราย 

สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

วเิคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสถติิคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูลโดยคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคา

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดแก  

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ โดยการหาคาสถติิคอื คาความถี่และคารอยละ  

2. ขอมูลท่ีไดจากแบบสัมภาษณตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 โดยหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

3. ขอมูลท่ีไดจากแบบสัมภาษณขอเสนอแนะ นํามาเรียบเรียงนําเสนอในรูปแบบการบรรยาย  

เกณฑการใหคะแนน ใชเกณฑแบบ Likert Scale แบงออกเปน 5 ระดับ  

(เธียร โชติกะชีวนิ, 2549, หนา 45 ) ดังน้ี 

คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 แปลวา มคีวามพรอมตอแรงกดดัน มากท่ีสุด  

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลวา มคีวามพรอมตอแรงกดดัน มาก  

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลวา มคีวามพรอมตอแรงกดดัน ปานกลาง  

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลวา มคีวามพรอมตอแรงกดดัน นอย  

   คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลวา มคีวามพรอมตอแรงกดดัน นอยท่ีสุด  
 

ผลการศึกษา 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 

ผลการศึกษาจากขอมูลท่ัวไปพบวา ตัวแทนผูบริหารจัดการธุรกจิโรงแรมระดับ 3 ดาว ท่ีจดทะเบียนพาณิชย

ในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงรายสวนใหญ อยูในตําแหนงหัวหนาจํานวน 6 คน รองลงมาอยูใน

ตําแหนงผูจัดการจํานวน 3 คน และเจาของกจิการจํานวน 1 คน เปนเพศหญิงจํานวน 7 คนและเพศชายจํานวน 3 คน 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญอยูในชวงอายุ 26 – 30 ป และมปีระสบการณในการทําธุรกจิโรงแรมนอยกวา 15 ป จํานวน 5 

คน และมากกวา 15 ป จํานวน 5 คน สวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีจํานวน 8 คน รองลงมาคือ ตํ่า

กวาปริญญาตรีจํานวน 1 คนและระดับปริญญาโทจํานวน 1 คน 
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สวนที่ 2 ขอมูลการดําเนนิธุรกิจโรงแรม 

ผลการศึกษาพบวา ธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ท่ีจดทะเบียนพาณิชยในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย สวนใหญมรีะดับราคาอยูในชวงต้ังแต 350-500 บาท คดิเปนรอยละ 40 และระดับราคาต้ังแต 501 –

1,700 บาท คิดเปนรอยละ 60 สวนใหญเปนโรงแรมอิสระท่ีไมไดอยูในเครือโรงแรม คิดเปนรอยละ 90 และเปน

โรงแรมในเครือ คิดเปนรอยละ 10 อยูในรูปแบบบริษัทจํากัดคิดเปนรอยละ 50 หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล/หาง

หุนสวนจํากัด คิดเปนรอยละ 30และสวนบุคคล/หางหุนสวนท่ีไมเปนนิติบุคคล คิดเปนรอยละ 20 สัดสวนการถือหุน

ท้ังหมดเปนของคนไทย มอีายุการเปดใหบริการมากกวา 15 ป คิดเปนรอยละ 60 และ 5 – 15 ป คิดเปนรอยละ 40 มี

จํานวนพนักงานเฉลี่ยไมเกนิ 30 คน คดิเปนรอยละ 70 และ 61 – 150 คน คดิเปนรอยละ 30 สวนใหญมีสัดสวนลูกคา

ท่ีมาใชบริการลูกคาคนไทยคิดเปนรอยละ 74.8 ขณะท่ีลูกคาชาวตางชาติมีเพียงรอยละ 25.2 สวนใหญมีกลุมลูกคา

เปาหมายหลักของโรงแรมเปนนักทองเท่ียวชาวไทย คิดเปนรอยละ 90 นักทองเท่ียวชาวตางชาติ คิดเปนรอยละ 60 

นักธุรกจิชาวไทย คดิเปนรอยละ 50 และนักธุรกจิชาวตางชาติ คดิเปนรอยละ 20 อัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรมใน

ปท่ีผานมาอยูท่ีรอยละ 41- 80 จํานวน 8 แหง และรอยละ 20 – 40 จํานวน 2 แหง 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีตอความพรอมตอแรงกดดัน 5 ประการ ของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ใน

เขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยใชการวิเคราะหแบบ Five Forces Model ตาม

แนวความคดิของ Michael E. Porter  

ความพรอมตอแรงกดดัน 5 ประการ ของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย โดยวเิคราะหปจจัยท้ัง 5 ดาน พบวา ระดับความยากของธุรกิจใหมท่ีเขามาแขงขัน (X� = 3.44) อยูใน

ระดับปานกลาง ระดับการแขงขันของธุรกิจโรงแรมในปจจุบัน (X� = 3.75) อยูในระดับมาก ระดับความตองการของ

ลูกคา (X� = 3.36) อยูในระดับปานกลาง ระดับการคุกคามของธุรกิจทดแทน (X� = 3.53) อยูในระดับมาก ระดับการ

ตอรองของ Suppliers (X� = 3) อยูในระดับปานกลาง 
 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความพรอมตอแรงกดดัน 5 ประการ ของธุรกิจโรงแรม

ระดบั 3 ดาวโดยใชการวเิคราะหแบบ Five Forces Model ตามแนวความคดิของ Michael E. Porter  

รายการ Mean Std 
ระดับความ

คดิเห็น 

ระดับการแขงขันของธุรกจิโรงแรมในปจจุบัน 3.75 0.44 มาก 

ระดับความยากของธุรกจิใหมท่ีเขามาแขงขัน 3.44 0.63 ปานกลาง 

ระดับการตอรองของ Suppliers 3.00 0.67 ปานกลาง 

ระดับความตองการของลูกคา 3.36 0.40 ปานกลาง 

ระดับการคุกคามของธุรกจิทดแทน 3.53 0.55 มาก 
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สวนที่ 4 ขอเสนอแนะตอการปรับตัวธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาวในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย 

จังหวัดเชยีงราย 

 โดยภาพรวมของโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงรายมีการทําธุรกิจ

โรงแรมมากขึ้นมีการแขงขันทางดานราคาและการควบคุมมาตรฐานเพราะจังหวัดเชียงรายเปนแหลงทองเท่ียว 

เพราะฉะน้ันธุรกิจโรงแรมท่ีมีอยูเดิมควรจะมีการปรับปรุงดานการบริหารจัดการพัฒนาองคกรท่ีอยูในระดับเดียวกัน

ขยายการใหบริการมากขึ้น ปรับราคาลงตามเศรษฐกจิ เนนการรักษาคุณภาพการบริการใหไดมาตรฐาน 
 

สรุปผลการศึกษา 

การวิเคราะหระดับภัยคุกคามท้ัง 5 ดาน ตามแนวความคิดของ (Michael E. Porter) ท่ีประเมินโดยผูให

สัมภาษณในการศึกษาคร้ังน้ีโดยผูใหสัมภาษณกลาววาระดับภัยคุกคามของธุรกจิโรงแรมในระดับ 3 ดาว ดังน้ี 

1. ระดับการประเมนิการแขงขันของธุรกจิโรงแรมในปจจุบันอยูในระดับมาก  

ผูใหขอมูลสวนใหญกลาววาภัยคุกคามท่ีเกิดจากการแขงขันกันเองในธุรกิจมีคอนขางมากสาเหตุเกิด

จากธุรกิจน้ีเจริญเติบโตและมีการขยายตัวเปนอยางมาก โดยจากการศึกษางานท่ัวไปธุรกิจใดท่ีมีอัตราการ

เจริญเติบโตสูงอัตราการแยงชิงสวนแบงการตลาดก็จะมากขึ้น ซึ่งธุรกิจโรงแรมเปนธุรกิจท่ีเขางายแตออกยากเพราะ

เปนการลงทุนในสินทรัพยถาวรสูง ดังน้ันผูประกอบการจึงตองใชทุกกลยุทธเพื่อใหธุรกิจของตนเองอยูรอด จากการ

สัมภาษณผูประกอบการท่ีมปีระสบการณการทํางานมากกวา 15 ป จะมีวิธีการจัดการในองคท่ีเปนไปในทางเดียวกัน

เชน การใหบริการเปนท่ีพึงพอใจของลูกคาท้ังในดานความสะอาด มีการปรับปรุงสถานท่ีพักทุกป มีความรวดเร็วใน

การ check in - check out ทําใหลูกคาช่ืนชอบและสวนใหญธุรกิจโรงแรมบางแหงมีลูกคาประจําสาเหตุหลักมาจาก

การไดรับการบริการ ในสวนของผูประกอบการท่ีมปีระสบการณการทํางานนอยกวา 15 ป สวนใหญแลวจะเนนในดาน

การลดตนทุนเพื่อใหราคาหองพักน้ันถูกลงแตไมเนนการใหบริการและการปรับปรุงสถานท่ีพัก ซึ่งผูใหขอมูลพบวา

ลูกคาสวนใหญท่ีเขามาพักจะมีปญหาในดานความสะอาดในหองพัก สถานท่ีพักไมมีการปรับปรุง สถานท่ีจอดรถไม

เพยีงพอ ซึ่งผูประกอบการรายใหมท่ีเขามาทําธุรกจิโรงแรมจะมคีวามสามารถหรือความพรอมนอยกวาผูประกอบการ

เดมิท้ังในดานการพัฒนาทางดานการบริการในสถานท่ีพัก ดานการปรับปรุง และดานการจัดการในธุรกิจของตน ซึ่ง

จะกอใหเกดิการตอสูแขงขันกันรุนแรงย่ิงขึ้น 

2. ระดับความยากงายของธุรกจิท่ีเขามาใหมอยูในระดับปานกลาง 

         ธุรกิจรายใหมท่ีเขามาแขงขันสามารถเขาไดงายซึ่งบุคคลใดท่ีมีเงินทุนและมีความตองการท่ีจะทํา

ธุรกิจประเภทน้ีจะสามารถเขามาแขงขันกับคนอื่นได ธุรกิจโรงแรมมีอัตราการเจริญเติบโตสูงจูงใจใหนักลงทุนเขาสู

ธุรกจิน้ีมากขึ้น ผูประกอบการจงึเห็นวาโรงแรมระดับ 3 ดาว ท่ีมอียูควรท่ีจะมกีารปรับตัวดังน้ี 

- หากธุรกจิโรงแรมเดมิไมสามารถแขงขันในดานราคาไดควรจะลดตนทุนเพื่อท่ีจะใหราคาหองพักถูกลง 

- พัฒนาทางดานคุณภาพรักษามาตรฐานและสรางมาตรฐานใหสูงขึ้นเพื่อท่ีจะใหแบรนดติดตลาดและพัฒนา

แบรนดของตนเอง 

3. ระดับการตอรองของ suppliers อยูในระดับปานกลาง  

           เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเปนแหลงทองเท่ียวจงึทําใหมกีารแขงขันของบริษัทนําเท่ียวมากขึ้น เพราะใน

ปจจุบันมบีริษัทนําเท่ียวเกดิขึ้นมากมายแตละบริษัทจะมกีารสงเสริมการขาย การบริการ และราคาท่ีแตกตางกันไป 
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4. ระดับความตองการของลูกคาในการเลอืกใชบริการในธุรกจิโรงแรมอยูในระดับปานกลาง  

เนื่องจากลูกคาท่ีเขามาใชบริการสวนใหญมากับกรุปทัวร เพราะฉะน้ันลูกคาจะไมคอยอํานาจในการ

ตอรอง และเนื่องจากในเขตเทศบาลนครเชียงรายมีธุรกิจโรงแรมใหเลือกใชบริการเปนอยางมากลูกคาบางกลุมท่ีมี

ความรูเกี่ยวกับดานราคามคีอนขางมาก ลูกคาสวนใหญพอใจกับการท่ีโรงแรมจัดโปรโมช่ันหรือสทิธิพเิศษตางๆ 

5. ระดับการคุกคามของธุรกจิทดแทนอยูในระดับมาก  

   ในท่ีน้ีหมายถงึ ธุรกจิท่ีพักอื่นๆ ท่ีอยูในระดับเดยีวกันหรือในระดับท่ีตํ่ากวา เชน โรงแรมในระดับ 

1-2 ดาว, รีสอรท, เกสตเฮาส และโฮมสเตย เปนตน ธุรกิจโรงแรมในระดับเดียวกันมีอยูเปนจํานวนมากท้ังในเขต

เทศบาลนครเชียงรายหรือตางอําเภอ ดังน้ันธุรกจิโรงแรมในระดับ 3 ดาวควรท่ีจะมกีารพัฒนาอยูอยางสมํ่าเสมอท้ังใน

ดานการใหบริการ ดานราคา รวมไปถงึดานสถานท่ีพัก 

ขอเสนอแนะในการศกึษาคร้ังตอไป 

1. การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษา ณ จุดหน่ึงของเวลา (Cross-sectional study) ดังน้ันในการศึกษาคร้ังตอไป

ควรเก็บขอมูลระยะยาว (Longitudinal Study) 

2. ในการศึกษาคร้ังตอไป ควรศึกษาโรงแรมทุกระดับเพื่อนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบและวิเคราะหความ

พรอมในการทําธุรกจิโรงแรมท่ีแตกตางกันไป 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลงไดดวยความกรุณาชวยเหลือ รวมถึงการตรวจสอบแกไข

ขอบกพรองตางๆ และไดรับคําแนะนําอยางดีย่ิงจาก ดร. ปยะพงษ แสงแกว อาจารยท่ีปรึกษา จนทําใหการศึกษา

คนควาอิสระฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณตามวัตถุประสงค ผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ท่ีไดประสิทธ์ิประสาทความรู และ

ประสบการณตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 

 ขอกราบขอบพระคุณ คณะผูบริหารและเจาหนาท่ีของโรงแรม ทุกทาน ท่ีกรุณาใหขอมูลอันเปนประโยชนตอ

การศึกษาคร้ังน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณผูใหสัมภาษณ ท่ีใหความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลอันเปนประโยชนตอ

การศึกษาคร้ังน้ี 

 คุณประโยชนอันพงึมจีากการศึกษาคนควาอิสระฉบับน้ี ผูศึกษาขอมอบแดบุพการี และครอบครัว ซึ่งคอยให

กําลังใจ คอยชวยเหลือ และใหการสนับสนุนการศึกษาตลอดระยะเวลา จนทําใหผูศึกษาประสบความสําเร็จใน

การศึกษาไดตามท่ีคาดหวัง 

 ความผดิพลาดประการใดท่ีเกดิขึ้นขอนอมรับและเปนความรับผดิชอบของขาพเจาท้ังสิ้น ( ภัควลัญชญ โลห

วรีะเดช ) โดยสัดสวนงานของผลงานระหวางขาพเจา และดร.ปยะพงษ แสงแกว คอื ( 100 : 0 เปอรเซ็นต ) 
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ความสัมพันธของแรงจูงใจกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร ในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดเชยีงราย 

Relation of motivation and Working Behavior of Bank for Agriculture and 

Agricultural Cooperatives Officers in Muang District, Chiang Rai Province 

ฐติริดา อินทฤทธิ์91* และ บุญญานุช ชีวาเกยีรตยิิ่งยง2 

Titirada Intarit1* and Boonyanuch Cheewakiayingyong2 

บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของแรงจูงใจกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย คอื แบบสอบถาม กลุมประชากรท่ีใชศึกษา คอื พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร ในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบดวย สาขาเชียงราย 22 คน สาขานางแล 13 คน สาขาหวย

สัก 14 คน และสาขาวัดรองขุน 15 คน  รวมจํานวน 64 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรมแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ

เพยีรสัน 

 ผลการศึกษาพบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 36-49 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

ระยะเวลาในการทํางาน 20 ปขึ้นไป ตําแหนงในการปฏิบัติงาน คือ พนักงานระดับ 4-7 และมีรายไดตอเดือนอยู

ระหวาง 15,001-25,000 บาท  

ระดับความคดิเห็นของพนักงานเกี่ยวกับปจจัยดานแรงจูงใจ พบวา ดานความตองการเพื่อความอยูรอดและ

ดานความตองการสัมพันธภาพอยูในระดับมากท่ีสุด สวนดานความตองการความเจริญกาวหนาอยูในระดับมาก 

ตามลําดับความคดิเห็นของพนักงานเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางาน พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน โดยเรียงลําดับ

ได คอืดานการปฏบัิติตามกฎระเบียบองคกร ดานความสมํ่าเสมอในการทํางาน ดานความรวมมือตอองคกร และดาน

การเพิ่มผลผลติ ตามลําดับ  

การศึกษาความสัมพันธของแรงจูงใจกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน พบวา ปจจัยแรงจูงใจดานความ

ตองการเพื่อความอยูรอดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานดานความรวมมือตอองคกร โดยไมมี

ความสัมพันธกับดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบองคกร ดานการเพิ่มผลผลิต และดานความสมํ่าเสมอในการทํางาน  

ปจจัยแรงจูงใจดานความตองการสัมพันธภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานดานการเพิ่ม

ผลผลิต และดานความรวมมือตอองคกร โดยไมมีความสัมพันธกับดานความสมํ่าเสมอในการทํางาน และดานการ

ปฏบัิติตามกฎระเบียบองคกร และปจจัยแรงจูงใจดานความตองการความเจริญกาวหนามคีวามสัมพันธกับพฤติกรรม

                                                 
1นสิติคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000  
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การทํางานดานการเพิ่มผลผลิต ดานความรวมมือตอองคกร และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบองคกร โดยไมมี

ความสัมพันธกับดานความสมํ่าเสมอในการทํางาน 

 

คําสําคัญ: แรงจูงใจ  พฤติกรรมการทํางาน 
 

Abstract  

 This research was aimed to study relation of motivation and working behavior of Bank for Agriculture 

and Agricultural Cooperatives Officers in Muang District, Chiang Rai Province. This research was quantitative 

study with instruments including questionnaires. The study populations were officers at Bank for Agriculture and 

Agricultural Cooperatives in Muang District, Chiang Rai Province including 22 persons from Chiang Rai Branch, 13 

persons from Nanglae Branch, 14 persons from Huaysak Branch and 15persons from Wat Rongkhun Branch in 

altogether 64 people. Data was analyzed by computer program. The statistics used for data analysis included 

mean, standard deviation, percentage and Pearson Correlation Coefficient.   

 The result was found that the major of officers was female with age range of 36-49 years old and 

educational level of bachelor degree. Their work age was 20 years and above and their position was level 4-7 

officers with monthly income range of 15,001-25,000 Baht.  

 Level of officers’ opinions on motivational factor was found that needs of survival and needs of 

relationship were in highest level needs for progression was in high level respectively. Furthermore, the officers 

had opinions on working behavior that every term was in highest level including term of compliance with 

organizational regulations, constancy of working, cooperation with the organization and productivity increase 

respectively.  

 The study of relation between motivation and working behavior was found that motivational factor in 

needs of survival was related to working behavior in term of cooperation with the organization but it had no 

connection with compliance with the organizational regulations, productivity increase and constancy of working. 

The motivational factor in need of relationship was related to working behavior in terms of productivity increase 

and cooperation with the organization without connection to constancy of working and compliance with the 

organizational regulations. Furthermore, motivational factor in needs of progression was related to working 

behavior in terms of productivity increase, cooperation with the organization and compliance with the 

organizational regulations without connection to constancy of working. 
 

Keywords: Motivation, working behavior 

บทนํา 

ทรัพยากรมนุษยถอืเปนทรัพยากรท่ีมคีวามสําคัญตอการบริหารและพัฒนาประเทศ ดังน้ันในการท่ีจะบริหาร

และพัฒนาประเทศใหประสบความสําเร็จน้ัน จึงขึ้นอยูกับคุณภาพของทรัพยากรมนุษยภายในของประเทศน้ัน ๆ เปน

สําคัญ ดวยเหตุน้ีประเทศไทยจึงไดมีการริเร่ิมวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบ ดังจะเห็นไดจาก

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติต้ังแตฉบับท่ี 8 เปนตนมา ซึ่งในแตละองคกรจําเปนตองใช

ทรัพยากรมนุษยจํานวนมากในหลากหลายหนาท่ี เพราะทรัพยากรมนุษยจะเปนผูสรางสรรคงาน ท่ีเนนคุณภาพ 
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มาตรฐาน ความปลอดภัย และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งการท่ีจะไดมาซึ่งทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยใหทํางานใหกับองคการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการรักษาไวซึ่งทรัพยากรเปนสิ่งท่ี

สําคัญอยางมาก 

 ในการปฏบัิติงานภายในองคกรควรมกีารตอบสนองความตองการของบุคคล โดยปกติบุคคลจะทํางานไมเต็ม

ความสามารถ ยกเวนบุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการทํางาน แรงจูงใจท่ีเหมาะสมทําใหมีการใสใจมากขึ้น หากหนวยงาน

ตองการใหพนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานตองทําความเขาใจถึงความตองการของพนักงาน และหาสิ่งจูงใจในการ

ทํางาน งานดานการบริหารบุคคลจึงมีสวนสําคัญท่ีตอบสนองความตองการของบุคคลเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ

ใหกับพนักงาน (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2541, หนา 114) แรงจูงใจจึงเปนสิ่งสําคัญตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร ถาองคกรใดบุคลากรมีแรงจูงใจอยูในระดับสูงเสมอก็จะมีความเต็มใจในการ

ปฏิบัติงานอยางจริงจัง มีความอดทน มีปญหาขัดแยงกับเพื่อนรวมงานนอยมากและไมคิดหนีงาน ดังน้ัน การบริหาร

บุคลากรจะตองพจิารณาและคํานึงถงึความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม ความเสมอภาค เพื่อใหเกดิแรงจูงใจท่ีดใีนการปฏบัิติงาน

จะทาใหบุคลากรในองคกรต้ังใจทางานใหสําเร็จลุลวงโดยไมรูสกึวาตนเองถูกบีบบังคับใหทํางานและพรอมท่ีจะทางาน

ดวยความเต็มใจ จงึทาใหงานท่ีออกมามคีุณภาพและสําเร็จลุลวงไปดวยดแีละรวดเร็ว (ไพศาล มะระพฤกษวรรณ และ

คณะ, 2542, หนา 13)  ซึ่งทฤษฎแีรงจูงใจน้ันมมีากมาย เชน ทฤษฎลํีาดับขัน้ความตองการของมาสโลว ทฤษฎีการจูง

ใจ ERG  ของ Alderfer ทฤษฎแีรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของแมคคลแีลนด (McClelland) เปนตน 

 โดยทฤษฎกีารจูงใจ ERG  ของ Alderfer เปนทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย  แตไม

คํานึงถงึขัน้ความตองการวาความตองการใดเกดิขึ้นกอนหรือหลัง และความตองการหลายๆอยางอาจเกดิขึ้นพรอมกัน

ได จึงเหมาะท่ีจะนํามาใชในการวิเคราะหเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนอยางยิ่ง โดยทฤษฎี ERG แบง

ออกเปน 3 ประการดังน้ี ความตองการเพื่อความอยูรอด  (Existence needs (E)) ความตองการมีสัมพันธภาพ 

(Relatedness needs (R))  และความตองการความเจริญกาวหนา (Growth needs (G))  

 โดยในปจจุบันผูบริหารระดับสูงของธนาคารไดเล็งเห็นถงึความสําคัญของทรัพยากรมนุษยเชนกัน ซึ่งไดกลาว

ไววา ในอนาคตขางหนาธนาคารจะย่ังยืนได เปนเร่ืองการสรางคนใหมีความพรอม พนักงาน ธ.ก.ส.ก็ตองมีขีด

ความสามารถพรอมรับความเปลี่ยนแปลง เราเรียกคนอนาคตขางหนาวา WE R BAAC หรือ เราคือ ธ.ก.ส. ท่ียอมา

จาก 

 W = Win customer’s heart องคกรน้ีจะย่ังยนืตองชนะใจลูกคาใหได เปนภูมคิุมกันท่ีสําคัญ 

 E = Energize team คนของเราตองสามารถทํางานแบบสรางพลังเปนทีมงาน เพราะภารกจิหลายเร่ืองทําโดย

โดดเดี่ยวไมได ตองทํารวมกันหลายคนหลายสวนงาน 

 R = Relate to people คอืสื่อสารสรางการรับรู ใหถงึผูคน ขีดความสามารถของพนักงานตองปรับตัวตรงจุด

น้ีดวยเหมอืนกัน  

 B = Breed positive attitude เปนเร่ืองสําคัญคือคนของเราเมื่อตองทํางานท่ีทาทายหลายๆ เร่ืองจําเปนตอง

บมเพาะทัศนคติเชิงบวกใหอยูในดีเอ็นเอของพนักงาน ปญหามีแนนอน แตจะกาวขามปญหาไดดวยการมองเห็นแสง

สวางในทุกเร่ือง ยามท่ีมปีญหาเมื่อมทัีศนคติท่ีดกี็จะกาวขามไปได 

 A = Analyze & Solve problems ตองมีขีดความสามารถในการคิดวิเคราะหหาทางแกปญหาใหเกษตรกรได

ดวย เพราะในอนาคต ธ.ก.ส.เขาไปชวยลูกคามากขึ้น เราจะกลายเปนท่ีปรึกษาใหเกษตรกรไมเฉพาะเร่ืองการเงินอยาง

เดยีว ซึ่งตองวเิคราะหปญหาใหได  

 A = Articulate and implement strategy คอืการวางกลยุทธและมแีผนงานไปสูการปฏบัิติใหกับเกษตรกรได  
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 C = Create innovation คอืตองคดินวัตกรรมใหมๆ   

 โดยพนักงานเราจะไปมองเปนลูกจางไมไดตองเปลี่ยนรูปแบบอยูกันแบบครอบครัว ดูแลกันท้ังองคกร เปนพี่

เปนนองท่ีเราปลูกฝงกันมา (อดุลย กาญจนวัฒน, 2559, สื่อออนไลน) 

จากเหตุผลดังกลาว ผูศึกษาจึงไดทําการศึกษาความสัมพันธของแรงจูงใจกับพฤติกรรมการทํางานของ

พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งทําการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย เพื่อนําขอมูลท่ี

ไดรับไปใชปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล อันจะทําใหพนักงานมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและ

มปีระสทิธิภาพ เพื่อใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเปนธนาคารท่ีมุงสูการเปนผูนําดานบริการทาง

การเงนิแกลูกคาทุกระดับเปยมดวยคุณภาพและบริการท่ีประทับใจเพยีบพรอมดวยการบริหารจัดการท่ีดี มีเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัย และเปนธนาคารในดวงใจของประชาชนทุกระดับตอไป และท่ีสําคัญยังไมมีงานวิจัยใดศึกษาเร่ือง

ความสัมพันธของแรงจูงใจกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 เพื่อศึกษาความสัมพันธของแรงจูงใจกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร ในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย 

สมมุติฐาน 

 แรงจูงใจดานความตองการเพื่อความอยูรอด ดานความตองการมสัีมพันธภาพ และดานความตองการความ

เจริญกาวหนา มคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน 
 

กรอบแนวคิด 

 จากงานวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงานผลิตช้ินสวนยานยนต : กรณีศึกษา 

บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) (จันจรีา โสะประจนิ, 2553) ผูวจิัยนํามาประยุกตและสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย

ได ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิงานวจัิย 

ที่มา: จันจรีา โสะประจนิ, 2553 

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวดั

เชยีงราย ไดแก 

1. ดานการเพิ่มผลผลติ  

2. ดานความสมํ่าเสมอในการทํางาน  

3. ดานความรวมมอืตอองคกร 

4. ดานการปฏบัิติตามกฎระเบียบองคกร 

 

ปจจัยดานแรงจูงใจ 

   1. ความตองการเพื่อความอยูรอด 

   2. ความตองการมสัีมพันธภาพ 

   3. ความตองการความเจริญกาวหนา 

 



609 

 

- Proceedings - 

 

วธิกีารศึกษา 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก กลุมประชากรท้ังหมด คอื พนักงานและผูชวยพนักงานของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประกอบดวย 4 สาขา คือ สาขาเชียงราย 

จํานวน 22 คน สาขานางแล จํานวน 13 คน สาขาหวยสัก จํานวน 14 คน และสาขาวัดรองขุน จํานวน 15 คน รวม

จํานวน 64 คน 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใชไนการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งทํา

การพัฒนามาจาก จันจีรา โสะประจิน (2553) เร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงานผลิตช้ินสวน

ยานยนต : กรณศึีกษา บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 

 สวนที ่1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ตําแหนงในการปฏิบัติงาน และรายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบปลายปด 

(Close-end)  

 สวนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร ในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย ประกอบดวย 

 - ความตองการเพื่อความอยูรอด  จํานวน 4 ขอ 

 - ความตองการมสัีมพันธภาพ   จํานวน 4 ขอ 

 - ความตองการความเจริญกาวหนา  จํานวน 4 ขอ 

 ลักษณะคําถามเปนแบบ Likert scale ซึ่งใชมาตราสวนประมาณคา (Rating scale method) สําหรับลักษณะ

คําถามมคีําตอบใหเลอืก 5 ระดับ คอื มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด  

 สวนที่ 3 พฤติกรรมการทํางานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ในเขตอําเภอ

เมอืง จังหวัดเชียงราย ประกอบดวย 

 - ดานการเพิ่มผลผลติ   จํานวน 5 ขอ 

 - ดานความสมํ่าเสมอในการทํางาน  จํานวน 4 ขอ 

 - ดานความรวมมอืตอองคกร  จํานวน 5 ขอ 

 - ดานการปฏบัิติตามกฎระเบียบองคกร จํานวน 3 ขอ 

 ลักษณะคําถามเปนแบบ Likert scale ซึ่งใชมาตราสวนประมาณคา (Rating scale method) สําหรับลักษณะ

คําถามมคีําตอบใหเลอืก 5 ระดับ คอื มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด  

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 1. เสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไขความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา เพื่อให

ได แบบสอบถามท่ีมีความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของคําถาม ไดคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 

consistency: IOC) มากกวา 0.5 ทุกคําถาม 

 2. นําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try-out) กับพนักงานและผูชวยพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตรในจังหวัดพะเยา จํานวน 30 ราย เพื่อวัดความเช่ือม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha) 

ของครอนบัค (Cronbach) ไดคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมอืเทากับ 0.95 
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 วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

            1. ผูศึกษาดําเนินการทอดแบบโดยวิธีการสงจดหมายถึงผูจัดการสาขาพรอมแบบสอบถาม เพื่อขอความ

อนุเคราะหใหพนักงานแตละสาขาทําการตอบแบบสอบถาม แลวใหพนักงานท่ีรวบรวมสงแบบสอบถามคนืใหผูวจิัย 

            2. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเรียบรอย สมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อเตรียมนําไปวิเคราะหขอมูล

ตอไป  

 สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

 1. ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ตําแหนงในการ

ปฏบัิติงาน และรายไดตอเดอืน ใชสถติิพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใชบรรยายขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางทํา

การวเิคราะหโดยใชคารอยละ (Percentage) 

 2. การวิเคราะหขอมูลดานแรงจูงใจและพฤติกรรมการทํางานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร ในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย โดยใชสถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก คาเฉลี่ย 

(Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 เกณฑท่ีใชในการวัดระดับคะแนน การวัดระดับคะแนนของใชแบบสอบถามของในสวนท่ี 2 น้ี วัดโดยการ

กําหนดเกณฑคาคะแนนตัวแปรของคาเฉลี่ย ซึ่งกําหนดระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ท่ีมีคะแนนแตระดับ

ออกเปนชวง ๆ ซึ่งสามารถนํามาวเิคราะหดวยการทําอันตรภาคช้ัน (ชูศรี วงศรัตนะ, 2534) ดังน้ี 

  คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถงึ มคีวามคดิเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถงึ มคีวามคดิเห็นอยูในระดับมาก 

  คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถงึ มคีวามคดิเห็นอยูในระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถงึ มคีวามคดิเห็นอยูในระดับนอย 

  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถงึ มคีวามคดิเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 3. ทดสอบความสัมพันธของแรงจูงใจกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร ในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 110) 
 

ผลการศึกษา 

1. ขอมูลทั่วไปของพนักงาน 

 ผลการศึกษาพบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 36-49 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

ระยะเวลาในการทํางาน 20 ปขึ้นไป ตําแหนงในการปฏิบัติงาน คือ พนักงานระดับ 4-7 และมีรายไดตอเดือนอยู

ระหวาง 15,001-25,000 บาท 
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ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยจูงและพฤตกิรรมในการทาํงานของพนักงาน 

 
Mean  Std  ระดับความคดิเหน็ 

1. ดานความตองการเพื่อความอยูรอด 4.65  0.37  มากท่ีสุด 

2. ดานความตองการมสัีมพันธภาพ 4.54  0.41  มากท่ีสุด 

3. ดานความตองการความเจริญกาวหนา 4.11  0.51  มาก 

4. ดานการเพิ่มผลผลติ 4.33  0.37  มากท่ีสุด 

5. ดานความสมํ่าเสมอในการทํางาน 4.62  0.47  มากท่ีสุด 

6. ดานความรวมมอืตอองคกร 4.39  0.39  มากท่ีสุด 

7. ดานการปฏบัิติตามกฎระเบียบองคกร 4.67  0.34  มากท่ีสุด 
 

2. ขอมูลระดับความคดิเห็นของพนักงานเก่ียวกับปจจัยดานแรงจูงใจ  

 2.1 พนักงานใหความสําคัญกับปจจัยดานความตองการเพื่อความอยูรอดในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

(x ̅=4.65) โดยปจจัยท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื หนาท่ีการงานมีความม่ันคง (x ̅=4.84) รองลงมาไดแก ไดรับสวัสดิการดาน

ตางๆท่ีองคกรจัดใหอยางท่ัวถึงและเพียงพอตอการดํารงชีพ (x ̅=4.73) ไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอตอการดํารงชีพ 

(x ̅=4.55) และตํ่าท่ีสุด คอื สถานท่ีทํางานมคีวามปลอดภัย (x ̅=4.47)  

 2.2 พนักงานใหความสําคัญกับปจจัยดานความตองการมีสัมพันธภาพในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

(x ̅=4.54) โดยปจจัยท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื ทานชวยเหลอืทุกคนเทาท่ีทานสามารถชวยได และทานมีความสัมพันธอันดี

กับเพื่อนรวมงาน (x ̅=4.69) เทากัน รองลงมาไดแก ทานมักทํางานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายเสมอ ถึงแมวาไมใช

หนาท่ีโดยตรงของทาน (x ̅=4.42) และตํ่าท่ีสุด คอื ทานมคีวามสัมพันธอันดกีับผูบังคับบัญชา (x ̅=4.38)  

 2.3 พนักงานใหความสําคัญกับปจจัยดานความตองการความเจริญกาวหนาในภาพรวมอยูในระดับมาก 

(x ̅=4.11) โดยปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานทุมเทกับการทํางานอยางเต็มท่ีเพราะทานคิดวาองคกรใหโอกาสเสมอ

แกพนักงานท่ีต้ังใจทํางานในการเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น (x ̅=4.34) รองลงมาไดแก ทานยินดรัีบงานท่ียากมากขึ้นและทา

ทายความสามารถ (x ̅=4.08) ทานใชความรูความสามารถพัฒนางานใหกาวหนาอยูเสมอ (x ̅=4.06) และตํ่าท่ีสุด คือ 

ทานมักจะแสวงหาความรูท่ีสามารถนํามาใชใหเกดิประโยชนในการทํางานอยูเสมอ (x ̅=3.95)  

3. ขอมูลระดับความคดิเห็นของพนักงานเก่ียวกับพฤติกรรมการทํางาน  

 3.1 พนักงานใหความสําคัญกับปจจัยดานการเพิ่มผลผลิตในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x ̅=4.33) โดย

ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานยึดเปาหมายขององคกรในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (x ̅=4.58) 

รองลงมาไดแก ผลลัพธของการทํางานเทียบกับเปาหมายท่ีวางไวโดยสวนใหญบรรลุเปาหมาย (x ̅=4.36) ทานใช

ทรัพยากรในองคกรอยางคุมคาและชวยองคกรประหยัด (x ̅=4.30) ทานทํางานท่ีไดรับมอบหมายทันตามเวลาท่ีกําหนด

เสมอ (x ̅=4.22) และตํ่าท่ีสุด คอื ทานมักทํางานไดถูกตองและลูกคาพอใจเสมอ (x ̅=4.19)  

 3.2 พนักงานใหความสําคัญกับปจจัยดานสมํ่าเสมอในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x ̅=4.62) 

โดยปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานมาทํางานตรงเวลาเสมอ (x ̅=4.70) รองลงมาไดแก ทานจะไมท้ิงงานหากงานมี
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ปญหาหรืออุปสรรค ถงึแมจะใชเวลานานในการแกไข (x ̅=4.69) ทานมาทํางานกอนเวลาเร่ิมงานเปนประจํา (x ̅=4.63) 

และตํ่าท่ีสุด คอื ทานลาหรือหยุดทํางานกรณจีําเปนเทาน้ัน (x ̅=4.47)  

 3.3 พนักงานใหความสําคัญกับปจจัยดานความรวมมือตอองคกรในภาพรวมอยูในระดับดีมากท่ีสุด 

(x ̅=4.39) โดยปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงานในเร่ืองตางๆ (x ̅=4.56) รองลงมา

ไดแก ทานมักจะประสานงานกับกลุมงานเพื่องานจะไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี (x ̅=4.48) ทานเขารวมกิจกรรมกับเพื่อน

รวมงานเสมอ (x ̅=4.45) ทานชวยองคกรในการประหยัดนํ้า-ไฟฟา (x ̅=4.28) และตํ่าท่ีสุด คือ ทานมักจะเสนอแนวทาง

ในการแกไขปญหาเสมอเมื่อเกดิปญหาขึ้นระหวางการทํางาน (x ̅=4.16) 

 3.4 พนักงานใหความสําคัญกับปจจัยดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบองคกรในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

(x ̅=4.67) โดยปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร (x ̅=4.77) รองลงมาไดแก ทานยินดี

ปฏิบัติตามกฎระเบียบเพราะทานถือวาเปนสิ่งท่ีทําใหคนในองคกรอยูดวยกันอยางมีความสุข (x ̅=4.75) และตํ่าท่ีสุด 

คอื ทานแนะนําเพื่อนรวมงานใหปฏบัิติตามกฎระเบียบขององคกรเสมอ (x ̅=4.50)  
 

ตารางที่ 2 แสดงคาสัมประสทิธิ์สหสัมพนัธของเพยีรสนั แสดงความสัมพันธของแรงจูงใจกับพฤติกรรมการ

ทํางานของพนักงาน 

ตัวแปร 

 

1 2 3 4 5 6 7    

r r r r r r r  
 

1. ดานความตองการเพื่อความอยูรอด 1.000         

2. ดานความตองการสัมพันธภาพ 0.246* 1.000        

3. ดานความตองการความ     

    เจริญกาวหนา 0.596** 0.401** 1.000     

 

 

4. ดานการเพิ่มผลผลติ 0.161 0.387** 0.501** 1.000      

5. ดานความสมํ่าเสมอในการทํางาน -0.186 0.131 0.177 0.520** 1.000     

6. ดานความรวมมอืตอองคกร 0.420** 0.302* 0.422** 0.293* 0.043 1.000    

7. ดานการปฏบัิติตามกฎระเบียบ 

   องคกร 0.235 -0.114 0.255* 0.284* 0.127 0.564** 1.000 

 

 

* มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 

** มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 
 

4. การทดสอบความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน  

 4.1 เมื่อทําการทดสอบความสัมพันธของปจจัยแรงจูงใจดานความตองการเพื่อความอยูรอดกับพฤติกรรม

การทํางานของพนักงาน พบวา มีความสัมพันธกับดานความรวมมือตอองคกร (r=0.420) โดยไมมีความสัมพันธกับ

ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบองคกร (r=0.235) ดานการเพิ่มผลผลิต (r=0.161) และดานความสมํ่าเสมอในการ

ทํางาน (r=-0.186) 
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 4.2 เมื่อทําการทดสอบความสัมพันธของปจจัยแรงจูงใจดานความตองการสัมพันธภาพกับพฤติกรรมการ

ทํางานของพนักงาน พบวา มีความสัมพันธกับดานการเพิ่มผลผลิต (r=0.387) และดานความรวมมือตอองคกร 

(r=0.302) ตามลําดับ โดยไมมีความสัมพันธกับดานความสมํ่าเสมอในการทํางาน (r=0.131) และดานการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบองคกร (r=-0.114) 

4.3 เมื่อทําการทดสอบความสัมพันธของปจจัยแรงจูงใจดานความตองการความเจริญกาวหนากับพฤติกรรม 

การทํางานของพนักงาน พบวา มคีวามสัมพันธกับดานการเพิ่มผลผลติ (r=0.501) ดานความเจริญกาวหนา (r=0.422) 

และดานการปฏบัิติตามกฎระเบียบองคกร (r=0.255) ตามลําดับ โดยไมมคีวามสัมพันธกับดานความสมํ่าเสมอในการ

ทํางาน (r=0.177) 
 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาทําใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธของแรงจูงใจกับพฤติกรรมการทํางานของ

พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สามารถนํามาอภิปราย

ผลไดดังน้ี 

 ปจจัยแรงจูงใจดานความตองการเพื่อความอยูรอด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน

ดานความรวมมือตอองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สอดคลองกับการศึกษาของ วาสนา พัฒนานันท

ชัย (2553) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย พบวา สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเปนองคกรท่ีมีความม่ันคงในการทํางาน ซึ่งทําให

พนักงานสามารถปฏบัิติงานไดสําเร็จตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายและมีโอกาสแสดงความสามารถไดอยางเต็มท่ี โดย

ผูวจิัยเห็นวา องคกรควรมีการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนใหม เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของพนักงานมากยิงขึ้น 

เพื่อใหพนักงานมขีวัญและกําลังใจในการปฏบัิติงาน ตลอดจนใหความเปนธรรมในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ตามผลงาน โดยการพจิารณาคาตอบแทนใหสอดคลองกับความรู ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานแตละคน

ดวย 

ปจจัยแรงจูงใจดานความตองการมีสัมพันธภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานดาน

การเพิ่มผลผลิตและดานความรวมมือตอองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 

สอดคลองกับการศึกษาของ สมยศ แยมเผื่อน (2551) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการทํางาน

ของพนักงานปฏิบัติการบริษัท เอเชียน มารีน เซอรวิสส จํากัด (มหาชน) พบวา สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานของ

พนักงานดานความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานกับเพื่อนรวมงานท่ีดีจะมีประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานดีขึ้น 

โดยผูวจิัยเห็นวา องคการควรมกีารสงเสริมการสรางสัมพันธระหวางพนักงานดวยวิธีการตาง ๆ เชน จัดกิจกรรมเพื่อ

กระชับความสัมพันธระหวางพนักงานทุกระดับ เพื่อลดชองวางในการทํางานลง และทําใหพนักงานความเขาใจกัน ซึ่ง

สงผลใหพฤติกรรมการทํางานของพนักงานพัฒนาไปในทางบวกมากขึ้น 

 ปจจัยแรงจูงใจดานความตองการความเจริญกาวหนา มคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน 

ดานการเพิ่มผลผลติ ดานความรวมมอืตอองคกรและดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกรอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01, 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ จันจีรา โสะประจิน (2553) ได

ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงานผลิตช้ินสวนยานยนต: กรณีศึกษา บริษัท ยาน

ภัณฑ จํากัด (มหาชน) พบวา ความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน เปาหมายคอื การไดเลื่อนตําแหนงท่ีสูงขึ้น มีความ

รับผิดชอบมากขึ้น คาตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ เพิ่มขึ้น โดยองคการใหโอกาสแกพนักงานท่ีมีความรู
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ความสามารถทําใหพนักงานมีความยินดีรับงานท่ียากและทาทาย ความสามารถมากขึ้น แสวงหาความรูท่ีสามารถ

นํามาใชใหเกดิประโยชนในการทํางานอยูเสมอ ใชความรูความสามรถในการพัฒนางาน และทุมเทกับการทํางานอยาง

เต็มท่ีเพื่อสนองความตองการของตนเอง โดยผูวจิัยเห็นวา องคกรควรมีขั้นตอนตาง ๆ ท่ีเปนการสนับสนุนใหพนักงาน

มีโอกาสท่ีจะกาวไปในตําแหนงงานท่ีสูงขึ้น เชน มีการฝกฝน อบรม ใหความรูในหลาย ๆ ดานแกพนักงาน เพื่อให

พนักงานมีความสามารถท่ีหลากหลายมากขึ้น ซึ่งการสนับสนุนพนักงานน้ีถือเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญอยางมาก 

เพราะจะเปนสิ่งจูงใจใหพนักงานใชศักยภาพของตนเองในการทํางานไดอยางเต็มท่ี ซึ่งจะกอใหเกดิประโยชนตอองคกร

เปนอยางมาก 

ขอเสนอแนะในการศกึษาคร้ังตอไป 

 1. การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษา ณ จุดหน่ึงของเวลา (Cross-sectional study) ดังน้ันในการศึกษาคร้ังตอไป

ควรเก็บขอมูลระยะยาว (Longitudinal Study) 

 2. การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงปริมาณ ดังน้ันการวจิัยคร้ังตอไปควรเปนงานวจิัยในเชิงคุณภาพจากการ

เก็บขอมูลเชิงลึกจากพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

เพื่อท่ีจะไดทราบถงึขอมูลท่ีหลากหลาย 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติย่ิงยง อาจารยท่ี

ปรึกษา ท่ีไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแกไข จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสมบูรณ  

 ขอขอบคุณ ผูเช่ียวชาญทุกทานในการตรวจสอบเคร่ืองมอืวจิัยใหคําแนะนําปรับปรุงเนื้อหาของเคร่ืองมือท่ีใช 

เพื่อใหมคีวามสมบูรณย่ิงขึ้น 

 สุดทายน้ีขอขอบคุณพนักงานและผูชวยพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ท่ีใหความรวมมือในการใหขอมูลและตอบแบบสอบถาม และทานเจาของเอกสาร

งานวจิัยทุกทานท่ีผูศึกษาคนควาไดนํามาอางอิงในการทําวจิัยใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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คุณภาพการใหบรกิารของการประปาสวนภูมภิาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัด

เชยีงราย 

Service quality of provincial waterworks authority in Phan district, Chiang Rai 

province 

ธรีะพล คําไล10

1* และ บุญญานุช ชีวาเกยีตยิิ่งยง11

2 

Theeraphon khamlai
1* and Boonyanuch Cheewakiatyingyong2 

บทคัดยอ 

 งานวจิัยน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อ ศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมภิาคสาขาพาน อําเภอ

พาน จังหวัดเชียงราย ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก ผูใชบริการจากการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน 

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จํานวน 377 ราย วิเคราะหขอมูล โดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) ผลการวจิัย พบวา คุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัด

เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจาก คาเฉลี่ย

จากมากไปนอย คอื ดานการบริการท่ีไวใจ ดานการบริการท่ีจับตองได ดานการบริการท่ีเช่ือม่ัน ดานการบริการท่ีเอา

ใจใส และดานการมุงม่ันเต็มใจใหบริการ ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ: คุณภาพการใหบริการ  การประปา 
 

Abstract  

This research aims to investigate the service quality of Provincial Waterworks Authority in Phan district, 

Chiang Rai Province. Questionnaires were circulated among 377 users of Provincial Waterworks Authority in 

Phan district, Chiang Rai Province. The statistics used in analyzing the data were percentage, average value 

( X ), and standard deviation (S.D.). The results show that an overview of the service quality of Provincial 

Waterworks Authority in Phan district, Chiang Rai Province is at a high level. All aspects were analyzed. The 

research then reveals that all aspects of the service quality of Provincial Waterworks Authority in Phan district 

are also at a high level. Last but not least, an average could be sorted from the highest to lowest value as 

follows: reliable services, tangible services, assurance services, attentive services, and service mind relatively. 
 

Keywords: Service quality, waterworks 
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บทนํา 

 การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหนาท่ีและความ

รับผดิชอบในการบริการดานจัดหานํ้าสะอาด เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน มีภารกิจตาง ๆ เพื่อใหไดมา

ซึ่งนํ้าประปา เชน การวางแผนจัดหาแหลงนํ้า จัดสรางระบบผลิต และจายนํ้าประปา การควบคุมกรรมวิธีในการผลิต

นํ้า ควบคุมคุณภาพนํ้าประปา รวมท้ังการอํานวยความสะดวกในการบริการในดานตาง ๆ เชน การบริการซอมทอ

ประปา รับชําระคานํ้าประปา ติดตอสอบถาม และประชาสัมพันธ เปนตน ท้ังน้ี การประปาสวนภูมิภาคไดมีการพัฒนา

องคการเพื่อกาวไปสู องคกรท่ีสมรรถนะสูง หรือ HPO (High Performanoe Organization) โดยไดนําเทคโนโลยีใหม ๆ 

เขามาใชในการผลตินํ้าประปา รวมท้ังการพัฒนาองคการใหมรีะบบการบริหารท่ีทันสมัย และเขมแข็ง ภายใตวิสัยทัศน 

“ผูใชนํ้าประทับใจในคุณภาพและบริการท่ีเปนเลิศ (Customers are delighted with water quality and excellent 

services)”(เกยีรติคุณ จริกาลวสาน, 2555) ซึ่งมวัีฒนธรรมองคกร คอื “มุงม่ันพัฒนางาน บริการดวยหัวใจ กาวไกลสู

สากล”(การประปาสวนภูมภิาค, ม.ป.ป., สื่อออนไลน)  

คุณภาพการบริการ ถือไดวาเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการท่ีในปจจุบันตางตระหนักและให

ความสําคัญยิ่งจากงานศึกษาของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) ซึ่งไดศึกษาถงึปจจัยสําคัญของคุณภาพ

งานบริการท่ีลูกคาใหความสําคัญประกอบดวยองคประกอบของการบริการ 5 ประการ ไดแก Tangibles (บริการท่ีดี

ตองจับตองได) Reliabilities (บริการท่ีดีตองไวใจได) Responsiveness (ความมุงม่ันเต็มใจใหบริการ) Assurance (การ

บริการท่ีม่ันใจได) และ Empathy (การดูแลเอาใจใส) หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา SERVQUAL Model ซึ่งเปนเคร่ืองมือ

สําหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของงานบริการ (ณัฐพัชร ลอประดษิฐพงษ, 2549)  

การประปาสวนภูมภิาคสาขาพาน มภีารกิจหลัก คือ การจัดหานํ้าเพื่อผลิตนํ้าประปาท่ีมีคุณภาพ และการ

บริการท่ีเกี่ยวของ เชน การบริการซอมทอประปา การรับชําระคานํ้าประปา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับหนวยงาน เปน

ตน รวมท้ัง เรงรัดปรับปรุงและพัฒนา ระบบการใหบริการตาง ๆ ของหนวยงาน ใหสามารถและรองรับการเจริญของ

ชุมชน รวมถึงมีการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหตรงตามความตองการของผูมารับ

บริการ และผูรับบริการมคีวามพงึพอใจมากท่ีสุด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวสัิยทัศนของหนวยงาน คือ “ผูใชนํ้า

ประทับใจในคุณภาพและบริการท่ีเปนเลศิ (Customers are delighted with water quality and excellent services)” 

จากวิสัยทัศนของการประปาสวนภูมิภาค ผูศึกษามีความสนใจศึกษาถึง ระดับคุณภาพการใหบริการของ

การประปาสวนภูมิภาคสาขาพานอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในปจจุบัน วามีคุณภาพการใหบริการอยูในระดับใด 

เนื่องจากคุณภาพการใหบริการ ถือไดวาเปนภาพลักษณขององคกร ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความนาเช่ือถือ และความ

ไววางใจของผูรับบริการท่ีมีตอการประปาสวนภูมิภาคสาขาพานท้ังน้ี ยังไมมีผูทําการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการ

บริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จึงเปนเหตุผลท่ีทําใหผูศึกษาสนใจท่ีจะ

ศึกษาถงึ คุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมภิาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อเปนประโยชน

ในการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน ใหมีประสิทธิภาพ และตรง

ตามความตองการของผูใชบริการทุกระดับตอไป 

 

วัตถุประสงคการศึกษา 

เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการ ของการประปาสวนภูมภิาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

ในการศึกษาคุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผู

ศึกษาไดศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งได

ประยุกตใช SERVQUAL Model ของ Parasuraman, Berry and Zeithaml (1988 อางอิงใน สุรางคนา ภัทรเมฆินทร, 

2557, หนา 4-5) ดังน้ี 
 

ตัวแปรอิสระ                                   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิการวจัิย 
 

วธิกีารศึกษา 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ผูใชบริการจากการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัด

เชียงราย จํานวน 6,524 ราย (การประปาสวนภูมภิาคสาขาพาน, 2558) 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ ผูใชบริการจากการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัด

เชียงราย จํานวน 377 ราย คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสม โดยกําหนดตามแนวทางของ Yamane (1973, p. 

188) 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยปรับปรุงจากแบบสอบถามของ ณัฎฐิยา แดง

ประเสริฐ (2553) เปนเคร่ืองมอืในการรวบรวมขอมูล โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลดานลักษณะประชากรศาสตร เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

คุณภาพการใหบรกิารของการประปาสวนภูมิภาค

สาขาพาน อําเภอพาน จังหวดัเชยีงราย 

 

ขอมูลสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายได 

คุณภาพการใหบรกิาร (SERVQUAL Model) 

1. ดานการบริการท่ีจับตองได (Tangibles) 
2. ดานการบริการท่ีไวใจได (Reliability)  

3. ดานการมุงม่ันเต็มใจใหบริการ

(Responsiveness)  

4. ดานการบริการท่ีเช่ือม่ัน (Assurance)  

5. ดานการบริการท่ีเอาใจใส (Empathy) 
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สวนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน 

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยปรับปรุงจากแบบสอบถามของ ณัฎฐิยา แดงประเสริฐ (2553) เปนแบบสอบถาม

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ตามแนวคิด

ของ Likertจํานวน 25 ขอ โดยแบงเปน ดานการบริการท่ีจับตองได (Tangibles) จํานวน 5 ขอ ดานการบริการท่ีไวใจได 

(Reliability) จํานวน 5 ขอ ดานการมุงม่ันเต็มใจใหบริการ (Responsiveness) จํานวน 5 ขอ ดานการบริการท่ีเช่ือม่ัน 

(Assurance) จํานวน 5 ขอ และดานการบริการท่ีเอาใจใส (Empathy) จํานวน 5 ขอ 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปด สําหรับใหขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของการ

ประปาสวนภูมภิาคสาขาพาน โดยผูตอบแบบสอบถามสามารถใหขอเสนอแนะอยางอิสระ 

การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. การหาคาความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ไดใหผูเช่ียวชาญเปนผูตรวจสอบความเท่ียงตรง

ของเนื้อหาไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มากกวา 0.5 ทุกคําถาม 

2. การหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ผูวจิัยไดนําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขจากผูเช่ียวชาญไป

ทําการทดสอบ (Pre-Test) กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย เปนผูใชบริการของการประปาสวนภูมิภาค สาขา

เชียงราย ท่ีไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชในการทําวจิัย โดยหาคาสัมประสทิธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) การทดสอบคร้ังน้ี ได

คาสัมประสทิธ์ิอัลฟา เทากับ 0.86 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ีทําการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล ดังน้ี 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจากการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามท่ีจัดทําขึ้น มีขั้นตอนในการ

เก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

 1.1 ผูศึกษาไดดําเนินการแจกแบบสอบถามดวยตนเอง แจกแบบสอบถามผูมาใชบริการ ณ ท่ีทําการการ

ประปาสวนภูมภิาคสาขาพาน จํานวน 377 ฉบับ 

 1.2 นําแบบสอบถามท่ีไดรับ มาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม  

 1.3 นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณ นํามาวิเคราะห และแปลผลขอมูล 

2. ขอมูลทุติภูม ิ(Secondary data) 

 ทําการศึกษาขอมูลจากเอกสาร หนังสอื บทความวชิาการ งานวจิัย และเว็บไซตตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลดานลักษณะประชากรศาสตร เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) วิเคราะห

โดยการแจงความถี่ และหาคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตาราง และความเรียง 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน 

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

นําเสนอในรูปตาราง และความเรียง โดยมเีกณฑการพจิารณาคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี (ธนินทร ศิลปจารุ, 2553) 
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คะแนนเฉลี่ย  ระดับคุณภาพการบริการ 

4.50-5.00   มากท่ีสุด 

3.50-4.49   มาก 

2.50-3.49   ปานกลาง 

1.50-2.49   นอย 

1.00-1.49   นอยท่ีสุด 
 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาคุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมภิาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย สามารถ

สรุปผลการวจิัยไดเปน 3 ตอน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลดานลักษณะประชากรศาสตร 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 53.30 มีอายุระหวาง 51-

60 ป จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 24.70 มีสถานภาพสมรส จํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ 66มีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา จํานวน 101 คน คดิเปนรอยละ 26.80 ประกอบอาชีพเกษตรกร จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 25.20 และมี

รายไดตอเดอืน 10,001-20,000 บาท จํานวน 157 คน คดิเปนรอยละ 41.60 

สวนที่ 2 คุณภาพการใหบรกิารของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 
 

ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพการใหบรกิารของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน 

อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 

รายการ ระดับคุณภาพ 

X  
S.D. แปลผล 

1. ดานการบริการท่ีจับตองได (Tangibles) 4.23 0.73 มาก 

2. ดานการบริการท่ีไวใจได (Reliability) 4.27 0.61 มาก 

3. ดานการมุงม่ันเต็มใจใหบริการ(Responsiveness) 4.05 0.91 มาก 

4. ดานการบริการท่ีเช่ือม่ัน (Assurance) 4.17 0.67 มาก 

5. ดานการบริการท่ีเอาใจใส (Empathy) 4.11 0.88 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.16 0.69 มาก 
 

พบวา คุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดย

เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ ดานการบริการที่ไวใจได (Reliability) ( X = 4.27) ดานการบริการที่จับตองได 

(Tangibles) ( X = 4.23) ดานการบริการท่ีเช่ือม่ัน (Assurance) ( X = 4.17) ดานการบริการท่ีเอาใจใส (Empathy) ( X = 

4.11) และดานการมุงม่ันเต็มใจใหบริการ (Responsiveness) ( X = 4.05) ตามลําดับ โดยมรีายละเอียดเปนรายดาน ดังน้ี 

1. ดานการบริการที่จับตองได (Tangibles) โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี ทําเลท่ีต้ังของสํานักงาน
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สามารถไปมาสะดวก ( X = 4.40) มหีองนํ้าท่ีสะอาด สะดวก ( X = 4.25) มท่ีีน่ังพักสําหรับผูมาติดตอ ( X = 4.20) มีนํ้าดื่ม

สะอาดบริการ ( X = 4.17) และสถานท่ีจอดรถพอเพยีง ( X = 4.16) ตามลําดับ 

2. ดานการบริการท่ีไวใจได (Reliability) โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ ความสะอาดของนํ้าประปา( X = 4.34) 

ความเพียงพอของนํ้าประปา ( X = 4.30) แรงดันนํ้าประปา ( X = 4.28) ความสมํ่าเสมอของปริมาณนํ้าประปา ( X = 

4.26) และความใสของนํ้าประปา ไมมสีี ไมมกีลิ่น ( X = 4.19) ตามลําดับ 

3. ดานการมุงมั่นเต็มใจใหบริการ (Responsiveness) โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.05 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ แบบฟอรม

ขอรับบริการสั้น กระชับ เขาใจงาย ( X = 4.11) ความรวดเร็วในการบริการแตละขั้นตอน ( X = 4.09) อุปกรณใชใน

บริการทันสมัย สะดวก  ( X = 4.06) การใหขอมูลขาวสาร และการประชาสัมพันธบริการ ( X = 4.04) และความ

รวดเร็วในกระบวนการใหบริการ  ( X =3.96) ตามลําดับ 

4. ดานการบริการท่ีเช่ือม่ัน (Assurance) โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี อัตราคานํ้าประปา ( X = 4.29) คาธรรมเนียม

ในการชําระคานํ้าท่ีเคาเตอรเซอวิส ( X = 4.21) คาปรับชําระเงินชากวากําหนด ( X = 4.15) คาธรรมเนียมขอเพิ่ม

ขนาดมาตรวัดนํ้า ( X = 4.12) และคาธรรมเนียมขอติดต้ังมาตรวัดนํ้า ( X =4.09) ตามลําดับ 

5. ดานการบริการท่ีเอาใจใส (Empathy) โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี การแตงกายสุภาพ ( X = 4.23) การใหขอมูลท่ี

เปนประโยชนแกผูใชนํ้า ( X = 4.18) ความเต็มใจใหบริการ ( X = 4.14) การย้ิมแยมแจมใสในการใหบริการ ( X = 4.05) และ

การพูดจาไพเราะออนหวาน ( X =3.97) ตามลําดับ 

สวนที ่3 ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขา

พาน อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 

ผูใชบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไดใหขอเสนอแนะเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการใหบริการ คือ ควรมีที่นั่งสําหรับรองรับใหเพียงพอตอผูมารับบริการ จัดหาอุปกรณที่ทันสมัย 

เพื่อรองรับการใหบริการแกลูกคา อบรมบุคลากรใหมใีจบริการ และบุคลากรควรใหการบริการดวยความเสมอภาค 

 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาคุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย มี

ประเด็นอภิปราย ดังน้ี 

ผลการศึกษา คุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

พบวา โดยรวมลูกคาใหคุณภาพการบริการอยูในระดับมาก แตยังมขีอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการ คอื ควรมท่ีีน่ังสําหรับรองรับใหเพยีงพอตอผูมารับบริการจัดหาอุปกรณท่ีทันสมัย เพื่อรองรับการใหบริการ

แกลูกคา ควรมีการอบรมบุคลากรใหมีใจบริการ และบุคลากร ควรใหการบริการดวยความเสมอภาค ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดของ ศิริวรรณเสรีรัตน และคณะ (2541, หนา 331-332 อางอิงใน ศุภกัญญา จันทรุกขา, 2558) เพียงพร 

บุญแสน (2550, หนา 27) ไดกลาวถึงลักษณะของคุณภาพการใหบริการไว คือ ตองอํานวยความสะดวกดานเวลา 

สถานท่ี แกลูกคา และการไมเสียเวลาคอยนาน สื่อสาร และใหขอมูลแกลูกคาอยางถูกตอง ชัดเจน และเขาใจงายบุ 

คลากรท่ีใหบริการตองมีความรูความสามารถความชํานาญ มีมนุษยสัมพันธ ย้ิมแยมแจมใส มีความเปนมิตร เปน
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กันเอง มีบุคลิกภาพท่ีดี แตงกายสะอาดเรียบรอยเหมาะสมกับหนาท่ี และสถานท่ี รวมถึงมีความซื่อสัตย มีความ

รับผิดชอบ ใหบริการเปนมาตรฐานเดียวกัน ใหบริการแกลูกคาอยางสมํ่าเสมอ และถูกตอง สามารถเก็บความลับ 

หรือขอมูลของลูกคาไดเปนอยางดี ใหบริการดวยความเต็มใจสนใจ เอาใจใส และกระตือรือรนอยางรวดเร็วตามท่ี

ลูกคาตองการ และทําความเขาใจถงึความตองการของลูกคา และใหความสนใจกับลูกคา สอดคลองกับผลการศึกษา

ของ วรรณชนก อุบลพงษ (2555) พบวา แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการของสวนบริการการใชนํ้า 

สํานักงานประปาสาขาลาดพราว ไดแก ควรมีการประชาสัมพันธท้ังในดานขอมูลขาวสาร และขั้นตอนการรับบริการ 

ท้ังในดานเอกสารการรับบริการ รวมไปถึงการหยุดจายนํ้าภายในพื้นท่ีการใหบริการของสํานักงานประปาสาขา

ลาดพราว ควรมีการจัดฝกอบรมบุคลากรท่ีมีหนาท่ีใหบริการ เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถสื่อสารกับ

ผูใชบริการไดอยางถูกตอง 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

ผลจากการศึกษา ผูใชบริการไดใหขอเสนอแนะ เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพการใหบริการของการประปาสวน

ภูมภิาคสาขาพาน ใหมคีุณภาพมากย่ิงขึ้น คอื 

1. ควรมีท่ีน่ังเพียงพอตอผูมารับบริการ ดังน้ัน ผูบริหารของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน ควร

พิจารณาถึงขั้นตอน/กระบวนการในการใหบริการ และระยะเวลาในการใหบริการ วาเกิดความลาชา หรือมีขั้นตอน

ซับซอน หรือไม ควรจัดทําขั้นตอนหรือกระบวนการใหใชเวลาสั้น ๆ หรือมีขั้นตอนไมซับซอน เพื่อลดอัตราการรอใช

บริการของผูรับบริการ 

2. จัดหาอุปกรณท่ีทันสมัย เพื่อรองรับการใหบริการแกลูกคาดังน้ัน ผูบริหารควรมีระบบการตรวจสอบ

สภาพของอุปกรณท่ีมอียูใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และมปีระสทิธิภาพ เพื่อสรางความม่ันใจใหแกผูรับบริการ 

3. ควรมกีารอบรมบุคลากรใหมใีจบริการ เนื่องจากหัวใจหลักของการประปาสวนภูมภิาค คอื การบริการท่ี

เปนเลิศ ดังน้ัน ผูบริหารควรจัดทําแผนกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรท้ังดานความรู และดานการ

ใหบริการ อยางตอเนื่อง   

ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัด

เชียงราย ในเชิงคุณภาพ 

2. ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน อําเภอพาน จังหวัด

เชียงราย 
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แนวทางการพัฒนาประสิทธภิาพการใหบรกิารการรับชาํระเงนิสมทบ ผานหนวย

บรกิารอืน่ของสํานักงานประกนัสังคมจังหวัดพะเยา 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF SERVICE OF AUTHORIZED PAYMENT 

PROVIDERS OF THE SERVICE SOCIAL SECURITY OFFICE PHAYAO PROVINCE 

พรรัมภา บุนนาค12

1* และ บังอร สวัสดิ์สุข13

2 

Pornlampha Bunnag1* and Bungon Sawatsuk2 

บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมวัีตถุประสงค เพื่อศึกษาความรู ความเขาใจ และศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให

ขอมูลในการรับชําระเงินสมทบประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่น ของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา 

การศึกษาน้ีใชเปนการทําวจิัยเชิงปริมาณ จาก.378 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูประกันตน และผูประกอบการ ท่ีขึ้นทะเบียน

สถานประกอบการตามพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคมกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ผลการศึกษา

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับชองทางการรับชําระเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่น โดยทราบขอมูลจากบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม ผูตอบแบบสอบถาม

เปดเผยวาประสิทธิภาพของการใหบริการ ดานความปลอดภัยและทันสมัย ดานการเขาถึงลูกคา และดานการ

ตอบสนองลูกคาอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานความนาเช่ือถือ ดานความไววางใจ ดานราคาคาบริการท่ี

เหมาะสมอยูในระดับมาก สวนแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ พบวา ควรลงพื้นท่ีเพื่อใหความรู และ

สรางความเขาใจ รวมท้ังมกีารพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่อง และนําเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพมาใช

ในการใหบริการ 
  

คําสําคัญ: ประสทิธิภาพการใหบริการ  สํานักงานประกันสังคม  ตัวแทนการรับชําระเงนิ 
 

Abstract  

The study aims to examine the understanding of customers in regarding payment options via authorized 

payment providers and to seeking guidance’s of payment options awareness improvement. This quantitative 

research was conducted with a total of 378 samples consisting of insured and entrepreneurs, registered 

Establishment Act, Social Security number with the Social Security Office, Phayao. The results showed that 

majority of respondents were well understood that they can make social security payments not only at the Social 

Security Office but also via agents and they were informed by the Social Security Officers. The respondents 

                                                 
1 นสิติคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา พะเยา 56000 
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revealed that the performance of service on safety and modernize, customer accessing, and customer respond 

aspects were in highest level. Respectively, reliability, trust, and reasonable price of service charged aspects 

were in high level.  Utilizing mobility service unit, modern technology, and continuous staff development are a 

guide for the development and effectiveness of Social security payments  
 

Keywords: Efficiency of service, social security office, authorized payment providers 
 

บทนํา 

 ทามกลางกระแสโลกาภิวัฒน ระบบการสื่อสารไดมีการพัฒนาไปอยางมากจะเห็นไดจากมนุษยคุนเคยกับ

การสื่อสารผานระบบอิเลคทรอนิกสมากขึ้น ไมวาจะเปนการสื่อสารผาน Mail internet หรือแมแต Social network ท่ี

ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน.ขณะเดียวกันภาครัฐไดใหความสําคัญกับระบบอิเลคทรอนิกส และเพื่อ

ตอบสนองความตองการของมนุษยในยุคปจจุบัน ภาครัฐจึงไดกําหนดนโยบายการพัฒนาชองทางในการใหบริการ

อิเล็กทรอนิกส โดยใชอินเทอรเน็ตเปนตัวกลาง ในการติดตอและใหบริการกับประชาชน 

E–Services คือ ระบบบริการประชาชนผานอิเล็กทรอนิกส online.ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกใหแก

ประชาชนในการบริการดานตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐ อาจกลาวไดวา e-service เปนเปาหมายหลักของทุกประเทศ

ท่ีมุงพัฒนาบริการของภาครัฐใหประชาชนเขาถงึ ได โดยผานทางอิเล็กทรอนิกส 

ปจจุบันสํานักงานประกันสังคม ไดมีนโยบายในการนําระบบ e-Services มาใช เพื่อชวยอํานวยความ

สะดวกในดานการติดตอทําธุรกรรมกับสํานักงานประกันสังคม ลดคาใชจายเร่ืองการเดนิทาง ลดความแออัดในการรอ

คิว โดยผูใชบริการสามารถใชบริการไดเพียงปลายน้ิวสัมผัส นอกจากจะชวยประหยัดเวลาแลว ยังม่ันใจความ

ปลอดภัยของขอมูลดวยการมี Username และ Password ท่ีแจงผานทาง e-mail และกอนการเขาใชงานจะตองมีการ

ลงรหัสดังกลาว ถึงจะผานระบบการเขาใชงานได โดยการรับบริการผานระบบ e–Services สถานประกอบการและ

ผูประกันตน สามารถรับบริการในดานตาง ๆ ไดแก การขึ้นทะเบียนผูประกันตน การแจงเขาทํางาน การแจงลาออก 

และการแจงเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงผูประกันตน รวมการสงขอมูลเงินสมทบ โดยสํานักงานประกันสังคมมีสถาน

ประกอบการ จํานวน 399,671 แหง ท่ีอยูในระบบประกันสังคม และมสีถานประกอบการท่ีเขาใชบริการผาน ระบบ e-

Services จํานวน 13,000 ราย คิดเปน 3.25% ของสถานประกอบการท้ังหมด ซึ่งหมายความวา ในจํานวนสถาน

ประกอบการ 100 แหง มีเพียง 3 แหงท่ีใชบริการ e–Services เทาน้ัน (สํานักงานประกันสังคม, 2558) สอดคลองกับ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2549) กลาววา ถึงแมวาสํานักงานประกันสังคมจะเพิ่มชองทางเลือก

ในการรับชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น แตชองทางท่ีผูชําระเงินนิยมสูงสุด คือ การชําระเงิน ณ 

สํานักงานประกันสังคม และสอดคลองกับขอมูลสถิติการชําระเงินสมทบสํานักงานประกันสังคม จังหวัดพะเยา 

(2558) พบวา ชองทางในการชําระเงินสมทบทุนประกันสังคมท่ีไดรับความนิยมสูงสุด ไดแก การชําระเงิน ณ 

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา (รอยละ 91.91) รองลงมา คือ การชําระผานธนาคารกรุงไทย (รอยละ 3.01) 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (รอยละ 2.12) และทางไปรษณีย (รอยละ 2.96) ตามลําดับ สวนการชําระผานเคานเตอร

เซอรวสิ ไมไดรับความนิยมและไมมผีูใชบริการ เปนตน 

 จากขอมูลการชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของผูประกันตนและผูประกอบการขางตน ทําใหผู

ศึกษามีความสนใจศึกษาถึงความรู ความเขาใจ ของผูประกันตน และผูประกอบการ เกี่ยวกับการชําระเงินสมทบ

กองทุนประกันสังคม ผานชองทางการใหบริการรับชําระเงินสมทบผานหนวยบริการอื่นของสํานักงานประกันสังคม
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จังหวัดพะเยา วามคีวามรู ความใจ หรือไม รวมท้ังศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการใหขอมูลในการรับชําระ

เงนิสมทบประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่น ของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปใชในการ

วางแผน และกําหนดกลยุทธท่ีเหมาะสมในการกระตุนใหผูประกันตนและผูประกอบการ เลือกใชชองทางการชําระเงิน

สมทบกองทุนประกันสังคม ผานชองทางการใหบริการรับชําระเงินสมทบผานหนวยบริการอื่น ของสํานักงาน

ประกันสังคมจังหวัดพะเยา ตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความรู ความเขาใจ ของผูชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่นของ

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการใหขอมูลในการรับชําระเงินสมทบประกันสังคม ผาน

หนวยบริการอื่น ของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา 
 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาประสทิธิภาพการใหบริการการรับชําระเงนิสมทบผานหนวยบริการอื่น 

ของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา 

 

ประสทิธภิาพการใหบรกิาร 

1. การเขาถงึลูกคา   5. มคีวามปลอดภัยและทันสมัย  

2. ความนาเช่ือถอื   6. การสรางบริการใหเปนท่ีรูจัก  

3. ความไววางใจ   7. ราคาบริการท่ีเหมาะสม 

4. การตอบสนองลูกคา  

ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. การศึกษา 

4. อาชีพ 

ความรู ความเขาใจ และการรับรู เก่ียวกับ 

การชําระเงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 

ผานหนวยบรกิารอ่ืน ไดแก 

1. การชําระเงนิผานเคานเตอรธนาคาร  

2. การชําระผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  

3. การหักบัญชีเงนิฝากธนาคาร  

4. การชําระผานท่ีทําการไปรษณยี 

5. การชําระผานเคานเตอรเซอรวสิ  



627 

 

- Proceedings - 

 

วธิกีารศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ผูประกอบการและผูประกันตนท่ีขึ้นทะเบียนสถานประกอบการตาม

พระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคมกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา จํานวน 6,805 คน (สํานักงาน

ประกันสังคมจังหวัดพะเยา,2559) 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ ผูประกอบการและผูประกันตนท่ีขึ้นทะเบียนสถานประกอบการตาม

พระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคมกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา โดยใชสูตรการคํานวณขนาดกลุม

ตัวอยางของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 378 คน  

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี คอื แบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มลัีกษณะเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list)    

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ และการรับรูเกี่ยวกับการใหบริการรับชําระเงินสมทบ

กองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่นของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา.มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check list) 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ ไดแก ดานการเขาถึงลูกคา 

ดานความนาเช่ือถือ ดานความไววางใจ ดานการตอบสนองลูกคา  ดานความปลอดภัยและทันสมัย ดานการสราง

บริการใหเปนท่ีรูจัก และดานราคาบริการท่ีเหมาะสม มลัีกษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา Ratting 

Scale 5 ระดับ  

   การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ  

ไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพดังน้ี 

 1. ศึกษาคนควาแนวคดิทฤษฎรีวมท้ังเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับความรู ความเขาใจ การรับรู และ

การตัดสนิใจชําระเงนิสมทบกองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่นของสํานักงานประกันสังคม 

 2. จัดทําเคร่ืองมือฉบับราง นําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษา เพื่อทําการตรวจสอบความถูกตองของ

คําถามในแตละขอ 

 3. นําเคร่ืองมอืท่ีสรางไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจเพื่อหาความเท่ียงตรงของเนื้อหาความถูกตอง

ของภาษา และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruency: IOC) โดยผูเช่ียวชาญได

ประเมินขอความของแบบสอบถาม 3 ระดับ คือ +1 = สอดคลอง 0 = ไมแนใจ -1 = ไมสอดคลอง คา IOC ท่ีไดจาก

ผูเช่ียวชาญเทากับ 0.5-1.00  

4. นําเคร่ืองมือท่ีไดมาหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป

โดยใชวธีิหาคาสัมประสทิธ์ิ แอลฟา ของ Cronbach (1970 อางอิงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545 หนา 99) โดยคาความ

เช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ 0.87 
 

การวเิคราะหขอมูล 

 ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ทําการวิเคราะหโดยใช

คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)     
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 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ และการรับรูเกี่ยวกับการใหบริการรับชําระเงินสมทบ

กองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่นของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ทําการวิเคราะหโดยใชคาความถี่ 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการ ไดแก ดานการเขาถึงลูกคา ดานความ

นาเชื่อถอื ดานความไววางใจ ดานการตอบสนองลูกคา  ดานความปลอดภัยและทันสมัย ดานการสรางบริการใหเปน

ท่ีรูจัก และดานราคาบริการท่ีเหมาะสม ทําการวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)   

 เกณฑการแปลความหมาย 

 1. การสอบถามเพื่อใหกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น ผูศึกษาใชมาตราวัดของ Likert Scale 5 ระดับ 

เกณฑในการแปลความหมายของความคดิเห็น ไดใชเกณฑการแปลผลดังน้ี 

 5 คะแนน หมายถงึ มปีระสทิธิภาพมากท่ีสุด 

  4 คะแนน หมายถงึ มปีระสทิธิภาพมาก 

 3 คะแนน หมายถงึ มปีระสทิธิภาพปานกลาง 

 2 คะแนน หมายถงึ มปีระสทิธิภาพนอย 

 1 คะแนน หมายถงึ มปีระสทิธิภาพนอยท่ีสุด 

 2. ในแตละชวงคะแนนมเีกณฑการแปลความหมาย (ประคอง กรรณสูตร, 2542) ดังน้ี 

 1.00 – 1.80 หมายถงึ มปีระสทิธิภาพนอยท่ีสุด 

 1.81 – 2.60 หมายถงึ มปีระสทิธิภาพนอย 

 2.61 – 3.40 หมายถงึ มปีระสทิธิภาพปานกลาง 

 3.41 – 4.20   หมายถงึ มปีระสทิธิภาพมาก 

 4.21 – 5.00   หมายถงึ มปีระสทิธิภาพมากท่ีสุด 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการใหบริการรับชําระเงินสมทบผานหนวยบริการอื่นของสํานักงาน

ประกันสังคมจังหวัดพะเยา สามารถสรุปผลการวจิัยไดเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผานสํานักงานประกันสังคม

จังหวัดพะเยา จํานวน 366 คน คดิเปนรอยละ 94.57 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญงิ จํานวน 308 คน คิด

เปนรอยละ 82.17 มอีายุระหวาง  31-40 ป จํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ 70.02 มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา

ตรี จํานวน 269 คน คดิเปนรอยละ 69.25 อาชีพเปนพนักงานของรัฐ จํานวน 159 คน คดิเปนรอยละ 41.08 

ตอนที่ 2 ความรู ความเขาใจ และการรับรูเก่ียวกับการใหบริการรับชําระเงินสมทบกองทุนประกัน 

สังคม ผานหนวยบรกิารอ่ืนของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา 

 ดานความรู ความเขาใจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมคีวามรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใหบริการรับชําระเงิน

สมทบกองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่น คิดเปนรอยละ 100 คือ การชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

สามารถชําระผาน ธนาคารไดทุกแหงท่ัวประเทศ การชําระเงนิสมทบกองทุนประกันสังคม สามารถชําระผานท่ีทําการ

ไปรษณีย ไดทุกแหงท่ัวประเทศ.การชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สามารถชําระผาน เคานเตอรเซอรวิส เชน 
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รานเซเวนอีเลฟเวน และเคานเตอรเซอรวิสท่ีมีสัญลักษณ ไดทุกแหงท่ัวประเทศ การชําระเงินสมทบกองทุนประกัน 

สังคม ผานไปรษณียตองเสียคาธรรมเนียม.และการชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผานเคานเตอรเซอรวิส เชน 

รานเซเวนอีเลฟเวน และเคานเตอรเซอรวสิท่ีมสัีญลักษณ ตองเสยีคาธรรมเนียม  

ดานการรับรู พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เคย ไดรับขอมูลเกี่ยวกับการชําระเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่นท่ีสํานักงานประกันสังคมกําหนด จํานวน 328 คน คดิเปนรอยละ 87.08 โดยทราบ

ขอมูลจากบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม จํานวน 266 คน คิดเปนรอยละ 71.06 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 

ไมเคยใชบริการชําระเงนิสมทบกองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่นของสํานักงานประกันสังคม จํานวน 303 คน 

คิดเปนรอยละ 80.62 สวนผูท่ีเคยใชบริการใหเหตุผลในการเลือกชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผานหนวย

บริการอื่นของสํานักงานประกันสังคม เพราะสะดวกในการเลอืกใชบริการ จํานวน 56 คน คดิเปนรอยละ 14.47.ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ จะแนะนําบุคคลอื่น เกี่ยวกับการชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่น

ของสํานักงานประกันสังคม จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 37.73.สวนในอนาคตจะเลือกใชบริการการชําระเงิน

สมทบกองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่นของสํานักงานประกันสังคม จํานวน 262 คน คิดเปนรอยละ 70.03 

สํานักงานประกันสังคม ควรลงพื้นท่ีเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่น 

จํานวน 342 คน คดิเปนรอยละ 90.70 

ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาประสทิธภิาพการใหบริการการรับชําระเงินสมทบผานหนวยบริการอ่ืน

ของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา   
 

ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสทิธภิาพการใหบรกิารการรับชําระเงนิสมทบผาน

หนวยบรกิารอ่ืนของสาํนักงานประกันสังคมจังหวดัพะเยา 

ประสทิธภิาพการใหบรกิาร ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1. ดานการเขาถงึลูกคา 4.32 0.67 มากท่ีสุด 

2. ดานความนาเช่ือถอื 4.16 0.77 มาก 

3. ดานความไววางใจ 4.11 0.76 มาก 

4. ดานการตอบสนองลูกคา 4.23 0.72 มากท่ีสุด 

5. ดานมคีวามปลอดภัยและทันสมัย 4.37 0.71 มากท่ีสุด 

6. ดานการสรางบริการใหเปนท่ีรูจัก 3.82 0.77 มาก 

7. ดานราคาบริการท่ีเหมาะสม 3.41 0.78 มาก 

เฉลี่ย 4.05 0.74 มาก 
 

ประสิทธิภาพการใหบริการ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา มีคาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด 3 ดาน คือ ดานมีความปลอดภัยและทันสมัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 รองลงมา 

คอื ดานการเขาถึงลูกคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 และดานการตอบสนองลูกคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และมีคาเฉลี่ย

ระดับมาก 4 ดาน คือ ดานความนาเช่ือถือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 ดานความไววางใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 ดานการ

สรางบริการใหเปนท่ีรูจัก มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และ ดานราคาบริการท่ีเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 ตามลําดับ โดย

มรีายละเอียดเปนรายดาน ดังน้ี 
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 1. ดานการเขาถงึลูกคา พบวา โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอพบวา มีคาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด 3 ขอ คือ มีพื้นท่ีในการใหบริการเพียงพอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 รองลงมา คือ 

เปดใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 และมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 และมี

คาเฉลี่ยระดับมาก 2 ขอ คือ มีทําเลท่ีต้ังเหมาะสม เขาถึงไดสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 และมีปายบอกหนวย

บริการท่ีชัดเจน มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.95 ตามลําดับ 

 2. ดานความนาเช่ือถือ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา มคีาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด 1 ขอ คอื เจาหนาท่ีสามารถตอบคําถามและใหขอมูลตาง ๆ ไดอยางถูกตอง ชัดเจน มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.37 และมคีาเฉลี่ยระดับมาก 2 ขอ คือ เจาหนามีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.20 และเจาหนาท่ีสามารถตอบคําถามและใหขอมูลตาง ๆ ไดอยางถูกตอง ชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 

ตามลําดับ 

 3. ดานความไววางใจ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.11 เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา 

มคีาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด 1 ขอ คือ มีการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 และมีคาเฉลี่ย

ระดับมาก 3 ขอ คือ มีขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 มีหลักฐานอางอิงชัดเจน มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.01 และ สามารถตรวจสอบขอมูลการชําระเงินยอนหลังได มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ตามลําดับ 

 4. ดานการตอบสนอง พบวา โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.23 เมื่อพจิารณาเปนรายขอ

พบวา มีคาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด 2 ขอ คือ ดูแลและเอาใจใสลูกคาอยางเทาเทียม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 และ

ใหบริการดวยความเต็มใจ และเปนกันเอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 และมีคาเฉลี่ยระดับมาก 2 ขอ คือ มีความรู 

ประสบการณ และใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 และ มีเจาหนาท่ีใหบริการเพียงพอ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.10 ตามลําดับ 

 5. ดานความปลอดภัยและทันสมัย พบวา โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 เมื่อ

พจิารณาเปนรายขอพบวา มคีาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด 3 ขอ เคร่ืองมอื อุปกรณในการใหบริการมีความทันสมัย มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.51 มคีวามปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูมาใชบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 และมีระบบการใหบริการท่ี

ทันสมัย มคีาเฉลี่ยเทากับ4.42 และมีคาเฉลี่ยระดับมาก 1 ขอ คือ ออกใบเสร็จถูกตอง ครบถวน และรวดเร็ว มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.01ตามลําดับ 

 6. ดานการสรางบริการใหเปนท่ีรูจัก พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.82 เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอพบวา มีคาเฉลี่ยระดับมาก 4 ขอ คือ มีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนํา ตอบขอซักถาม ปญหา ขอสงสัย มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.20 มีแบบฟอรมใหกรอก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 มีการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธในการใหบริการ มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.05 และมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับสถานท่ีใหบริการเกี่ยวกับการรับชําระเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคมหลากหลายชองทาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3 .61 และมีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง 1 ขอ คือ มีการ

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับสถานท่ีใหบริการเกี่ยวกับการรับชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.33 ตามลําดับ 

7. ดานราคาบริการท่ีเหมาะสม พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.41 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

มีคาเฉลี่ยระดับมาก 1 ขอ คือ กําหนดคาธรรมเนียมการใหบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.65 และมีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง 1 ขอ คือ ไมเสียคาบริการในการชําระเงินสมทบกองทุนฯ ผาน

หนวยงานอื่นของสํานักงานประกันสังคม มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.22 ตามลําดับ 
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สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการการรับชําระเงินสมทบผานหนวยบริการอื่นของ

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา มปีระเด็นท่ีนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. ดานความรู ความเขาใจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใหบริการรับชําระ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่น คิดเปนรอยละ 100 จากผลการศึกษา พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับการใหบริการรับชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่น 

สอดคลองกับ ชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ (2551) พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากมีความเขาใจถูกตอง ในเร่ือง

การชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผานธนาคารจะไดรับหลักฐานแสดงการชําระเงินทันทีเชนเดียวกับการชําระ

ผานสํานักงานประกันสังคม รองลงมา ไดแก การชําระเงนิสมทบกองทุนประกันสังคมสามารถชําระผานธนาคารได 3 

แหง ไดแก ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ และการชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผานธนาคารไมมีคาธรรมเนียมท่ี

ตองชําระทุกคร้ัง ท้ังน้ี หากสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ตองการใหผูชําระเงินใชบริการชําระเงินสมทบ

กองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่น ควรมีการสรางความเช่ือม่ัน และสรางแรงจูงใจใหกับผูใชบริการ เพื่อเปน

การรับประกันถึงคุณภาพและความปลอดภัยในการใชบริการ เชน มีคูปองสวนลด หรือบัตรสมนาคุณ มีระบบ

ตรวจสอบ/ออกใบเสร็จใหทันที หลังการชําระเงิน เปนตน เพื่อใหผูชําระเงินตัดสินใจ และมีความม่ันใจท่ีจะใชบริการ

ชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่น สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.ป.ป., สื่อ

ออนไลน) กลาววา องคประกอบของวงจรความรู ประกอบดวย คน กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ัน 

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ควรพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทํางานท่ีดี และมีการนํา

เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเพื่อใหเกดิประโยชนและตอบสนองและเขาถงึความตองการของลูกคา 

 2. ดานการรับรู พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เคยไดรับขอมูลเกี่ยวกับการชําระเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่นท่ีสํานักงานประกันสังคม โดยทราบขอมูลจากบุคลากรของสํานักงานประกันสังคม 

แตสวนใหญไมเคยใชบริการชําระเงินสมทบกองทุน แตในอนาคตจะเลือกใชบริการการชําระเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่นของสํานักงานประกันสังคม ท้ังน้ีสํานักงานประกันสังคม ควรลงพื้นท่ีเพื่อใหขอมูล

เกี่ยวกับชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่น สอดคลองกับ ชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ (2551); 

ดวงใจ เธียนชัยวัฒนา (2549) พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการชําระเงิน

สมทบกองทุนประกันสังคมผานธนาคาร โดยทราบจากเจาหนาท่ีสํานักงานประกันสังคม ท้ังน้ี ผูท่ีเคยใชบริการสวน

ใหญนิยมใชบริการผานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) บอยท่ีสุด เนื่องจากทําเลท่ีต้ังใกลสถานท่ีทํางาน และ

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะแนะนําผูอื่นเกี่ยวกับการใชบริการ และคาดวาจะใชบริการตอไปในอนาคต 

เนื่องจากความสะดวก รวดเร็ว ใกลท่ีทํางาน จึงทําใหประหยัดพลังงาน และคาใชจาย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา

ของ ธนดล เลาหะเพ็ญแสง (2551) เหตุผลท่ีเลือกชําระเงินคากระแสไฟฟาท่ีเคานเตอรเซอรวิสมากท่ีสุด คือ สถานท่ี

ชําระเงินอยูใกลบานหรือท่ีทํางาน และสามารถชําระไดทุกแหงท่ัวประเทศ รองลงมา คือ สามารถชําระคา

กระแสไฟฟาเกนิกําหนดระยะเวลาได และสามารถตรวจสอบคากระแสไฟฟายอนหลังได และสะดวกในการใชบริการ

และไมตองเดนิทางมาใชบริการชําระคากระแสไฟฟา 

 3. ประสิทธิภาพการใหบริการ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ย

ระดับมากท่ีสุด 3 ดาน คอื ดานมคีวามปลอดภัยและทันสมัย ดานการเขาถงึลูกคา และดานการตอบสนองลูกคา และ
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มีคาเฉลี่ยระดับมาก 4 ดาน คือ ดานความนาเช่ือถือ ดานความไววางใจ ดานการสรางบริการใหเปนท่ีรูจัก และดาน

ราคาบริการท่ีเหมาะสม สอดคลองกับ ธนดล เลาหะเพ็ญแสง (2551) พบวา การตัดสินใจเลือกชองทางการชําระเงิน

คากระแสไฟฟาของผูใชไฟฟาในเขตเทศบาลนครลําปาง ไดแก ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานพนักงาน ดาน

กระบวนการใหบริการ และดานสิ่งแวดลอมในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ เกณิกา 

ฉายแสงเดือน (2549) ไดศึกษาความคิดเห็นของผูนําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยศึกษาเฉพาะผูนําสงเงิน

สมทบท่ีสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นท่ี 3 และผูนําสงเงนิสมทบท่ีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาตาง ๆ 

ในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นท่ี 3 ผลการศึกษาพบวา ผูนําสงเงินสมทบมีความ

คดิเห็นตอการใหบริการรับเงนิสมทบท่ีดกีวาผูนําสงเงนิสมทบท่ีสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นท่ี 3 อยูในระดับมาก ทุก

ดาน ไดแก ดานขัน้ตอนการใหบริการ ดานบุคลากรการใหบริการ ดานสถานท่ีท่ีใหบริการ และดานการประชาสัมพันธ 

ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะ 

 เพื่อใหลูกคาไดทราบถึงชองทางการรับชําระเงินกองทุนประกันสังคมผานหนวยบริการอื่นของสํานักงาน

ประกันสังคม สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ควรดําเนินการ ดังน้ี 

1. ผูบริหารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ควรจัดทํานโยบาย และแผนปฏิบัติการเรงดวนเกี่ยวกับ

การใหความรู และการสรางความเขาใจท่ีถูกตอง แกผูประกันตน และผูประกอบการ เกี่ยวกับชองทางเลือกในการ

ชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผานหนวยบริการอื่น ท่ีสํานักงานประกันสังคมกําหนด เชน ความสะดวก 

ประหยัดเวลา และลดคาใชจาย เนื่องจากมหีนวยรับชําระเงนิท่ีหลากหลายชองทาง สามารถเลือกชําระไดตามสะดวก 

สามารถชําระไดทุกวัน และทุกเวลา ตลอด 24 ช่ัวโมง  

2. จากผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความรู และเขาใจ เกี่ยวกับชองทางการชําระ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมผานหนวยงานอื่นของสํานักงานประกันสังคม เปนอยางดี แตสวนใหญก็ยังเลือก

ชองทางการชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ณ สํานักงานประกันสังคม ดังน้ัน ผูบริหารสํานักงานประกันสังคม 

ควรมนีโยบายและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อใหความรู และสรางความม่ันใจใหกับผูชําระเงินเกี่ยวกับความปลอดภัยใน

ระบบการรับชําระเงิน เมื่อมีการชําระเงินผานหนวยบริการอื่น เชน การตรวจสอบขอมูลการชําระเงินยอนหลัง การ

ไดรับใบเสร็จทันที และควรยกเวนคาธรรมเนียมการใชบริการ เปนตน 

3. ผูบริหารสํานักงานประกันสังคม ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย

ชองทาง เชน การแจงเตอืนผาน SMS เพื่อใหผูจายเงนิสมทบกองทุนประกันสังคม ไดรับทราบและเขาถงึขอมูลขาวสาร 

เพื่อนําขอมูลไปใชในการตัดสินใจเลือกชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผานหนวยบริการอื่น ท่ีสํานักงาน

ประกันสังคมกําหนด 

 ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดศึกษาถึงความรู ความเขาใจ การรับรู และแนวทางการเขาถึงเกี่ยวกับการ

ใหบริการรับชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หนวยบริการอื่นของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา เทาน้ัน 

ดังน้ัน เพื่อใหเกดิประโยชน และสามารถนําขอมูลไปใชในการพัฒนาชองทางการชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ผานหนวยบริการอื่นของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ควรมกีารศึกษาเพิ่มเติมในประเด็น ดังน้ี 

 1. ควรศึกษาถงึปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกชําระเงินกองทุนประกันสังคมผานหนวยบริการอื่นของสํานักงาน

ประกันสังคมจังหวัดพะเยา 
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2. ศึกษาถงึผลกระทบท่ีเกิดจากการชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผานหนวยบริการอื่นของสํานักงาน

ประกันสังคมจังหวัดพะเยา 
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ปจจัยทางการตลาดท่ีมผีลตอการเลอืกใชบรกิารสินเชื่อ ของธนาคารกสิกรไทยใน

จังหวัดเชยีงราย 

Marketing Factors Affecting the Selection of Loan Services of Kasikorn Bank 

in Chiang Rai Province 

สริฉิัตร บุญชม14

1* และ บุญญานุช ชีวาเกยีรตยิิ่งยง2 

Sirichat Boonchom1* and Boonyanuch Cheewakiatyingyong 2 

บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือของลูกคา

ธนาคารกสกิรไทยในจังหวัดเชียงราย ประชากร คอื ลูกคาท่ีใชบริการสนิเช่ือจากธนาคารกสกิรไทยในจังหวัดเชียงราย

ท่ีไดรับอนุมัติสนิเช่ือในชวงเดอืน มกราคม ถงึเดือน มีนาคม 2559 จํานวน 185 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช

ตาราง Krejcie & Morgan ท่ีจํานวนประชากร 190 คน ระดับความเช่ือม่ัน 95% (0.05) ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 

127 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมขอมูลแลวนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ี

ใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t-test และ F-test 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางการตลาดท่ีมผีลตอการเลอืกใชบริการสนิเช่ือของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัด

เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยท่ีผูใชบริการสินเช่ือใหความสําคัญสูงสุดซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ ปจจัย

ดานผลิตภัณฑ ไดแก ประเภทสินเช่ือมีความหลากหลาย และรูปแบบสินเช่ือเหมาะสมกับกิจการ และปจจัยดาน

สถานท่ี ไดแก สถานท่ีต้ังของธนาคารอยูใกลกับสถานประกอบการ รองลงมาคือ ปจจัยดานการใหบริการของ

พนักงานธนาคาร ไดแก การเอาใจใสและการติดตามลูกคาของพนักงาน ปจจัยดานราคา ไดแก ระยะเวลาของการ

ชําระคนื ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก การประชาสัมพันธถงึรูปแบบผลิตภัณฑ และปจจัยดานกระบวนการ

การใหสนิเชื่อ ไดแก ความเพยีงพอของพนักงานในการใหบริการ 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบความแตกตางของปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ

ของธนาคารกสกิรไทยในจังหวัดเชียงราย เมื่อจําแนกตามปจจัยพื้นฐานของผูใชบริการสินเช่ือ ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และรายไดกิจการตอเดือน และพบความแตกตางของปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ

สนิเช่ือ เมื่อจําแนกตามลักษณะการใชบริการสนิเช่ือ ไดแก รูปแบบสนิเช่ือ วัตถุประสงคในการขอสินเช่ือ ระยะเวลาใน

การกูยมื และจํานวนงวดในการผอนชําระ อยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 การวิจัยน้ีใหขอมูลท่ีเปน

ประโยชนตอการกําหนดกลยุทธดานการตลาดของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายใหสอดคลองกับปจจัยสวน

บุคคลและปจจัยพื้นฐานของผูใชบริการสนิเช่ือไดอยางมปีระสทิธิภาพ 
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คําสําคัญ: ปจจัยการตลาด  บริการสนิเช่ือ  ธนาคารกสกิรไทย 
 

Abstract  

The purpose of this research is to study the marketing factors that affect Kasikorn Bank’s customer's 

choice of loan services in Chiang Rai Province. 185 Kasikorn Bank’s loan customers whose loans were approved 

during January to March 2016 in Chiang Rai Province were respondents. The sample size was determined by 

Krejcie & Morgan table with a population of 190 and a sample of 127 for the 95% confidence level (0.05). 

Questionnaires were used to collect data. The data were then analyzed by a computer program. The statistics 

used for data analysis were frequency, percentage, standard deviation, the t-test, and F-test. 

The result shows that marketing factors affecting the choice of bank loans from Kasikorn Bank in 

Chiang Rai Province are at a relatively high level. The factors influencing customer's choice of loan services as a 

top priority with the same median include the product factor involving various types of loan, and right loan 

products with a good fit for each business. In addition, based on place factor, the location of the bank should be 

close to the enterprises. As minor factor, the service of the bank employees, including customer care and 

customer tracking are concerned. Besides, as interest factors, the period of repayment is involved. In promotion 

marketing factor, a good publicity for the loan products is implicated. Finally, in loan servicing factor, the 

adequacy of banking staff is concerned. 

The result of a hypothesis test reveals the difference in marketing factors influencing the choice of 

customers in choosing the loan services. They are classified according to bank loan consumers’ basic element as 

gender, age, educational level, and monthly income. Furthermore, there is dissimilarity in marketing factors that 

affect the customer's choice of loan services when they are classified according to the types of loan services 

including types of credit, loan purposes, loan duration, and repayment period with a statistical significance level 

of 0.05 and 0.01. Last but not least, this research provides useful information to determine the marketing 

strategies which are effectively taken in conformity with personal factors of loan consumers for Kasikorn Bank in 

Chiang Rai Province. 
 

Keywords: Marketing Factors, Loan Services, Credit Services, Kasikorn Bank  
 

บทนํา 

ในอดีตธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินได

อยางจํากัด เนื่องจากสถาบันการเงินไทยยังมิไดมุงเนนท่ีจะปลอยสินเช่ือรายยอยมากนัก แตภายหลังจากท่ีธนาคาร

แหงประเทศไทย (ธปท.) ออกแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะท่ี 2 (ชวงป 2553 – 2557) ซึ่งมีเปาหมายหลักคือ 

สงเสริมใหมกีารแขงขันของสถาบันการเงนิ และสนับสนุนใหภาคครัวเรือนและผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดยอม

เขาถึงบริการทางการเงินไดท่ัวถึง ประกอบกับภาครัฐมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าแก

ผูประกอบการ เพื่อชวยบรรเทาภาระในชวงท่ีเผชิญกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ จึงทําใหสถาบันการเงินมีการแขงขัน

ดานสนิเช่ือมากขึ้น (ศิริพร ศิริปญญวัฒน, 2559, สื่อออนไลน) 
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ปจจุบันสถาบันการเงนิหลายแหงในประเทศไทยไดใหบริการสนิเช่ือมากขึ้นกวาในอดตี ซึ่งเปนไปตามนโยบาย

ของรัฐบาลและประกอบกับการเขาสูประชาคมอาเซยีนของประเทศไทย ทําใหเกิดการลงทุนจากผูลงทุนท้ังในประเทศ

และตางประเทศเพื่อประกอบธุรกิจเปนจํานวนมาก ซึ่งสถาบันการเงินแตละแหงมักจะมีกลยุทธทางการตลาดในการ

ใหบริการสนิเช่ือ เพื่อดงึดูดความสนใจจากผูใชบริการท่ีแตกตางกัน อาทิเชน การใหบริการสินเช่ือในอัตราดอกเบ้ียท่ี

ตํ่ากวาสถาบันการเงนิแหงอื่น การใหวงเงนิสนิเช่ือท่ีสูงกวาสถาบันการเงนิแหงอื่น หรือการลดความยุงยากของการขอ

บริการสนิเชื่อจากสถาบันการเงนิ เปนตน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ จัดใหจังหวัดเชียงรายเปนพื้นท่ี

เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะท่ี 2 (เติมธรรม สิทธิเลิศ, 2558, สื่อออนไลน) เนื่องจากเปนจังหวัดท่ีมีอาณาเขตติดตอกับ

ประเทศกลุมอาเซียน และยังเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศไทย ทําใหสถาบันการเงินตาง ๆ ในจังหวัด

เชียงรายขยายการใหบริการสินเช่ือเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการลงทุนและการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยาง

แทจริง ภายใตการแขงขันดานสนิเช่ือท่ีสูงขึ้นน้ัน ธนาคารกสกิรไทยเปนสถาบันการเงินหน่ึงท่ีอยูในการแขงขันทางดาน

สนิเชื่อกับสถาบันการเงนิอื่น ๆ เชนกัน ซึ่งธนาคารกสิกรไทยไดพยายามใชกลยุทธทางการตลาดท่ีหลากหลาย แตยัง

ไมมีงานวิจัยท่ีบงช้ีวาปจจัยทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสินเช่ือของธนาคารกสิกรไทยใน

จังหวัดเชียงราย 

ประเภทสนิเช่ือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก เงนิเบิกเกนิบัญชี (Overdraft: O/D) เงนิกูท่ัวไป (Loan) ต๋ัวสัญญา 

ใชเงิน (Promissory Note: P/N) และหนังสือค้ําประกัน (Letter of Indemnity: L/I)  ผูวิจัยไดใชทฤษฏีสวนประสม

การตลาดบริการในการกําหนดกรอบแนวคดิในการศึกษา แตเนื่องจากดานบุคคล (People) และดานกายภาพและการ

นําเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) มีลักษณะใกลเคียงกัน กลาวคือ เปนการแสดงออกถึง

ความสามารถของพนักงานในการใหบริการ ซึ่งขึ้นอยูกับตัวบุคคล จึงไดกําหนดเปนประเด็นเดียวกัน ดังน้ัน ปจจัย

การตลาดท่ีใชในงานวิจัยคร้ังน้ีจึงประกอบดวย 6 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด ดานการใหบริการของพนักงานธนาคาร และดานกระบวนการใหสนิเช่ือ 

จากการแขงขันดานสนิเช่ือของสถาบันการเงนิท่ีเพิ่มขึ้นทุกป และภาวะเศรษฐกจิของจังหวัดเชียงรายดังกลาว 

สงผลกระทบตอจํานวนลูกคาสินเช่ือของธนาคารกสิกรไทยท่ีอาจมีแนวโนมลดลงในอนาคต ผูวิจัยจึงมีความสนใจใน

การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงราย 

วามีปจจัยดานไหนท่ีมีผลตอผูใชบริการสินเช่ือ เพื่อนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานท่ีสําคัญในการปรับปรุงนโยบายการ

วางแผน  กลยุทธทางการตลาด ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของธนาคาร อีกท้ังยังไมพบงานวิจัยกรณีน้ีท่ี

เกี่ยวของกับธนาคารกสกิรไทยในจังหวัดเชียงราย จงึทําใหผูวจิัยสนใจในการศึกษาเร่ืองน้ี 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือของลูกคาธนาคารกสิกรไทยในจังหวัด

เชียงราย 

กรอบแนวคิด 

 จากงานวิจัยเร่ือง ปจจัยการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือธุรกิจ สํานักงานธุรกิจเชียงรายธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) (กนกอร ไชยวรรณ, 2555) ผูวจิัยนํามาประยุกตและสรางกรอบแนวคดิในการวจิัย ดังแสดงในภาพ 1  
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ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิงานวจัิย 

สมมุติฐาน 

 1. ปจจัยทางการตลาดท่ีแตกตางกัน มีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัด

เชียงรายแตกตางกัน จําแนกตามปจจัยพื้นฐานของลูกคา 

2. ปจจัยทางการตลาดท่ีแตกตางกัน มีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัด

เชียงรายแตกตางกัน จําแนกตามลักษณะการใชบริการสนิเช่ือ 
 

วธิกีารศึกษา 

ประชากรท่ีใชการศึกษา คือ ลูกคาท่ีใชบริการสินเช่ือจากธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายท่ีไดรับการ

อนุมัติสินเช่ือต้ังแตเดือน มกราคม–มีนาคม 2559 จํานวน 185 คน กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie & 

ปจจัยพื้นฐานของลกูคา 

- เพศ  

- อายุ  

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- ประเภทกจิการ 

- ลักษณะการจดทะเบียน 

- ระยะเวลาการดําเนินกจิการ 

- รายไดตอเดอืนของกจิการ 

ลักษณะการใชบรกิารสนิเชื่อ     

- รูปแบบสนิเช่ือท่ีใชบริการ  

- วัตถุประสงคในการขอสนิเช่ือ  

- วงเงนิสนิเช่ือท่ีไดรับการอนุมัติ  

- ระยะเวลาในการกูยมื  

- อัตราดอกเบ้ียของธนาคาร  

- วธีิการผอนชําระหน้ีคนืธนาคาร  

- จํานวนงวดในการผอนชําระ                                                  

ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการใชบรกิารสนิเชื่อ 

1. ดานผลติภัณฑ 

2. ดานราคา 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 

5. ดานการใหบริการของพนักงานธนาคาร 

6. ดานกระบวนการใหสนิเช่ือ 

 

การเลอืกใชบรกิารสนิเชื่อของ

ธนาคารกสกิรไทยในจังหวดัเชยีงราย 
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Morgan ท่ีจํานวนประชากร 190 คน ระดับความเช่ือม่ัน 95% (0.05) ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 127 คนและทําการ

สุมตัวอยางแบบช้ันภูม ิ(Stratified Random Sampling) แบงตามสาขาท่ีใหบริการในจังหวัดเชียงรายท้ังหมด 16 สาขา 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามท่ีประยุกตมาจากงานของ กนกอร ไชยวรรณ (2555) 

โดยแบงออกเปน 4 สวน คอื 

สวนท่ี 1 เปนปจจัยพื้นฐานของลูกคา ใชแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบดวย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา ลักษณะการจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทกิจการ รายไดตอเดือนของกิจการ ระยะเวลาการ

ดําเนินกจิการ 

สวนท่ี 2 เปนลักษณะการใชบริการสินเช่ือ ใชแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบดวย ประเภท

สนิเช่ือท่ีใชบริการ รูปแบบสนิเช่ือท่ีใชบริการ วัตถุประสงคในการขอสินเช่ือ วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับการอนุมัติ ระยะเวลา

ในการกูยมื อัตราดอกเบ้ียของธนาคาร วธีิการผอนชําระหน้ีคนืธนาคาร จํานวนงวดในการผอนชําระ 

สวนท่ี 3 เปนความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยการตลาดแตละดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง

การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานการใหบริการของพนักงานธนาคาร และดานกระบวนการใหสินเช่ือ 

ประกอบดวย ลําดับความสําคัญ 5 ขัน้ สอบถามโดยใชมาตรวัดของลเิคริท (Likert Scale) จํานวน 5 ระดับ ดังน้ี 

ระดับความคดิเห็นมากท่ีสุด  เทากับ 5 คะแนน 

ระดับความคดิเห็นมาก   เทากับ 4 คะแนน 

ระดับความคดิเห็นปานกลาง  เทากับ 3 คะแนน 

ระดับความคดิเห็นนอย   เทากับ 2 คะแนน 

ระดับความคดิเห็นนอยท่ีสุด  เทากับ 1 คะแนน 

สวนท่ี 4 เปนขอเสนอแนะตอการใหบริการสนิเช่ือ เปนคําถามปลายเปด 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. เสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไขความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา เพื่อใหได 

แบบสอบถามท่ีมีความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของคําถาม ไดคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 

consistency: IOC) มากกวา 0.5 ทุกคําถาม 

2. นําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try-out) กับลูกคาสนิเช่ือของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดพะเยา จํานวน 30 

ราย เพื่อวัดความเช่ือม่ัน โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) ไดคาความ

เช่ือม่ันของเคร่ืองมอืเทากับ 0.95 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจากการท่ีผูวิจัยทอดแบบสอบถาม โดยวิธีการสงจดหมายถึงผูจัดการ

สาขา พรอมแนบแบบสอบถาม เพื่อขอความอนุเคราะหใหเจาหนาท่ีสินเช่ือของแตละสาขาแจกแบบสอบถามใหกับ

ลูกคาสนิเชื่อ แลวใหเจาหนาท่ีสาขารวบรวมแบบสอบถามสงคนืใหผูวจิัย 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดจากการศึกษา คนควาจากหนังสือ เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

เอกสารและรายงานของธนาคารกสิกรไทย รวมถึงการสืบคนบทความท่ีเกี่ยวของจากเว็บไซทท่ีนาเช่ือถือทาง

อินเทอรเน็ต 
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สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

1. การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานของลูกคา และลักษณะการใชบริการสินเช่ือของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัด

เชียงราย ใชวิธีการประมวลผลตามหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาคาความถี่ (Frequency) 

และรอยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะหความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือของธนาคารกสิกร

ไทยในจังหวัดเชียงราย ใชวิธีการประมวลผลตามหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย 

(Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

เกณฑท่ีใชในการวัดระดับคะแนนของแบบสอบถามในสวนท่ี 3 น้ี วัดโดยการกําหนดเกณฑคาคะแนนตัวแปร

ของคาเฉลี่ย ซึ่งกําหนดระดับความสําคัญออกเปน 5 ระดับ สามารถแปลความหมายระดับความสําคัญของขอมูลใช

หลักเกณฑ ดังน้ี 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถงึ มคีวามคดิเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถงึ มคีวามคดิเห็นอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถงึ มคีวามคดิเห็นอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถงึ มคีวามคดิเห็นอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถงึ มคีวามคดิเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 3. การทดสอบสมมติฐาน ใชคาสถติิ t-test และ F-test 
 

ผลการศึกษา 

สวนที่ 1 ปจจัยพื้นฐานของผูใชบรกิารสนิเชื่อ 

ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการสนิเช่ือธนาคารกสกิรไทยในจังหวัดเชียงราย สวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุ 

45-60 ป มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีลักษณะการกอต้ังธุรกิจเปนหางหุนสวนจํากัด เปน

ประเภทกิจการคาปลีก มีระยะเวลาในการประกอบกิจการ 4 ป และกิจการมีรายไดตอเดือนอยูในชวง 300,000 – 

500,000 บาท 

สวนที่ 2 ลักษณะการใชบรกิารสนิเชื่อ 

ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการสินเช่ือธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงราย สวนใหญใชบริการสินเช่ือใน

รูปแบบเงินกูท่ัวไป มีวัตถุประสงคในการขอสินเช่ือเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ โดยใชหลักประกันเปนโฉนด

ท่ีดนิ มวีธีิการผอนชําระหน้ีคนืธนาคารโดยหักชําระผานบัญชีของธนาคาร ซึ่งผูใชบริการสินเช่ือสวนใหญไมเคยผิดนัด

ชําระเงนิกับธนาคาร นอกจากน้ีมกีารใชบริการอื่น ๆ จากธนาคาร คอื การฝากและถอนเงนิ 

สวนที่ 3 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัด

เชยีงราย 

ระดับความสําคัญท่ีมีตอปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือของธนาคารกสิกรไทยใน

จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก คือ มีคา X� = 4.41 เมื่อวิเคราะหปจจัยรายดานพบวา ลูกคาใหระดับ

ความสําคัญตามลําดับ ดังน้ี ดานผลิตภัณฑ (X� = 4.49) ดานสถานท่ี (X� = 4.49) ดานการใหบริการของพนักงาน

ธนาคาร (X� = 4.42) ดานราคา (X� = 4.37) ดานการสงเสริมการตลาด (X� = 4.37) และดานกระบวนการการใหสินเช่ือ 

(X� = 4.34) ซึ่งมคีวามสําคัญตอการเลอืกใชบริการอยูในระดับมาก 
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สวนที ่4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยทางการตลาดท่ีแตกตางกัน มีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือของธนาคารกสิกรไทย

ในจังหวัดเชียงรายแตกตางกัน จําแนกตามปจจัยพื้นฐานของลูกคา 

ตาราง 1 ตารางแสดงการทดสอบสมมติฐานการเปรยีบเทยีบความคดิเห็นเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผล

ตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงราย จําแนกตามปจจัยพื้นฐาน

ของลูกคา 

ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลอืกใชบรกิาร

สนิเชื่อของธนาคารกสกิรไทยในจังหวัดเชยีงราย 
𝐗� 

เพศ อายุ 

t Sig. F Sig. 

1. ดานผลติภัณฑ 4.49 -2.62 0.00** 2.78 0.03* 

2. ดานราคา  4.37 -0.80  0.43  3.15 0.01** 

3. ดานสถานท่ี  4.49 -0.80  0.42  2.14 0.08  

4. ดานการสงเสริมการตลาด  4.37 -1.62  0.11  1.93 0.88  

5. ดานการใหบริการของพนักงานธนาคาร  4.37 -1.33  0.19  2.89 0.02*  

6. ดานกระบวนการการใหสนิเช่ือ  4.34 -0.19  0.59  1.44 0.23  

* มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 

** มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 

ตาราง 1 (ตอ)  

ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลอืกใชบรกิาร

สนิเชื่อของธนาคารกสกิรไทยในจังหวัดเชยีงราย 

สถานภาพ ระดับการศกึษา 

ลักษณะการ

จด 

ทะเบยีนธุรกิจ 

F Sig. F Sig. F Sig. 

1. ดานผลติภัณฑ 2.21 0.83 1.28 0.85 1.68 0.79 

2. ดานราคา 1.95 0.12 2.75 0.02* 1.31 0.27 

3. ดานสถานท่ี 1.18 0.13 1.21 0.31 0.52 0.72 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 3.11 0.44 1.19 0.32 0.67 0.62 

5. ดานการใหบริการของพนักงานธนาคาร 1.01 0.38 1.48 0.62 1.13 0.35 

6. ดานกระบวนการการใหสนิเช่ือ 1.39 0.25 1.34 0.44 0.32 0.85 

* มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 
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ตาราง 1 (ตอ)  

ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลอืกใช

บรกิารสนิเชื่อของธนาคารกสกิรไทยในจังหวัด

เชยีงราย 

ประเภท 

ของกิจการ 

ระยะเวลาในการ

ประกอบกิจการ 

รายไดกิจการ 

ตอเดอืน 

F Sig. F Sig. F Sig. 

1. ดานผลติภัณฑ 1.88 0.73 2.95 0.07 1.19 0.30 

2. ดานราคา 1.50 0.20 2.89 0.06 1.67 0.58 

3. ดานสถานท่ี 2.34 0.72 1.26 0.33 2.32 0.47 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 1.52 0.79 1.44 0.49 3.14 0.00** 

5. ดานการใหบริการของพนักงานธนาคาร 2.20 0.06 2.14 0.43 2.74 0.01** 

6. ดานกระบวนการการใหสนิเช่ือ 1.11 0.36 2.20 0.06 2.20 0.58 

** มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 

จากตารางท่ี 1 ทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

เลอืกใชบริการสนิเช่ือของธนาคารกสกิรไทยในจังหวัดเชียงราย จําแนกตามปจจัยพื้นฐานของลูกคา สรุปไดดังน้ี 

1. ผูใชบริการสินเช่ือท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใช

บริการสินเช่ือของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เพียง 1 

ดาน ไดแก ดานผลติภัณฑ 

2. ผูใชบริการสินเช่ือท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใช

บริการสนิเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดวยกัน 2 

ดาน ไดแก ดานผลติภัณฑ และดานการใหบริการของพนักงานธนาคาร  และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 เพยีง 1 ดาน ไดแก ดานราคา 

3. ผูใชบริการสินเช่ือท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

เลอืกใชบริการสินเช่ือของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันท้ัง 6 ดาน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

4. ผูใชบริการสินเช่ือท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอ

การเลอืกใชบริการสนิเช่ือของธนาคารกสกิรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

เพยีง 1 ดาน ไดแก ดานราคา 

5. ผูใชบริการสินเช่ือท่ีมีลักษณะการจดทะเบียนธุรกิจแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทาง

การตลาดท่ีมผีลตอการเลอืกใชบริการสนิเช่ือของธนาคารกสกิรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันท้ัง 6 ดาน อยางไม

มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 

6. ผูใชบริการสนิเช่ือท่ีมปีระเภทของกจิการแตกตางกัน มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดท่ีมผีลตอ

การเลอืกใชบริการสนิเช่ือของธนาคารกสกิรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันท้ัง 6 ดาน อยางไมมนัียสําคัญทางสถติิ

ท่ีระดับ 0.05 

7. ผูใชบริการสินเช่ือท่ีมีระยะเวลาในการประกอบกิจการแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทาง

การตลาดท่ีมผีลตอการเลอืกใชบริการสนิเช่ือของธนาคารกสกิรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันท้ัง 6 ดาน อยางไม

มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 
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8. ผูใชบริการสนิเช่ือท่ีมรีายไดกจิการตอเดอืนแตกตางกัน มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดท่ีมีผล

ตอการเลือกใชบริการสินเช่ือของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 ดวยกัน 2 ดาน ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด และดานการใหบริการของพนักงานธนาคาร 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยทางการตลาดท่ีแตกตางกัน มีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือของธนาคารกสิกรไทย

ในจังหวัดเชียงรายแตกตางกัน จําแนกตามลักษณะการใชบริการสนิเช่ือ 

ตาราง 2 ตารางแสดงการทดสอบสมมติฐานการเปรยีบเทยีบความคดิเห็นเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผล

ตอการเลอืกใชบรกิารสนิเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงราย จําแนกตามลักษณะการใช

บรกิารสนิเชื่อ 

ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลอืกใชบรกิาร

สนิเชื่อของธนาคารกสกิรไทยในจังหวัดเชยีงราย 

รูปแบบสนิเชื่อ 
วัตถุประสงคใน 

การขอสนิเชื่อ 

วงเงนิสนิเชื่อที ่

ไดรับการอนุมัติ 

t Sig. F Sig. F Sig. 

1. ดานผลติภัณฑ 3.14 0.00** 2.82 0.02* 1.44 0.49 

2. ดานราคา 2.33 1.44 3.11 0.03* 3.01 0.43 

3. ดานสถานท่ี 2.89 0.06 2.28 0.92 2.20 0.06 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 1.44 0.49 2.33 0.12 2.43 0.73 

5. ดานการใหบริการของพนักงานธนาคาร 1.31 0.27 3.01 0.01** 1.50 0.20 

6. ดานกระบวนการการใหสนิเช่ือ 1.50 0.20 1.65 0.44 1.89 0.72 

* มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 

** มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 

ตาราง 2 (ตอ) 

ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลอืกใช

บรกิารสนิเชื่อของธนาคารกสกิรไทยในจังหวัด

เชยีงราย 

ระยะเวลาในการกูยืม 
อัตราดอกเบี้ยของ

ธนาคาร 

F Sig. F Sig. 

1. ดานผลติภัณฑ 1.95 0.12 2.32 0.64 

2. ดานราคา 2.73 0.02* 1.31 0.27 

3. ดานสถานท่ี 2.31 0.62 1.92 0.20 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 1.13 0.35 2.24 0.14 

5. ดานการใหบริการของพนักงานธนาคาร 2.33 0.62 1.13 0.35 

6. ดานกระบวนการการใหสนิเช่ือ 1.34 0.44 3.02 0.09 

* มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 
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ตาราง 2 (ตอ) 

ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลอืกใช

บรกิารสนิเชื่อของธนาคารกสกิรไทยในจังหวัด

เชยีงราย 

วธิกีารผอนชําระ 

หนี้คนืธนาคาร 

จํานวนงวด 

ในการผอนชําระ 

F Sig. F Sig. 

1. ดานผลติภัณฑ 1.87 0.73 1.67 0.24 

2. ดานราคา 1.50 0.20 2.64 0.66 

3. ดานสถานท่ี 2.16 0.72 1.22 0.38 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 1.63 0.79 3.14 0.04* 

5. ดานการใหบริการของพนักงานธนาคาร 2.20 0.06 1.39 0.49 

6. ดานกระบวนการการใหสนิเช่ือ 1.11 0.36 1.34 0.41 

* มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดท่ีมีผล

ตอการเลอืกใชบริการสนิเช่ือของธนาคารกสกิรไทยในจังหวัดเชียงราย จําแนกตามลักษณะการใชบริการสินเช่ือ สรุป

ไดดังน้ี 

1. ผูใชบริการสนิเช่ือท่ีมรูีปแบบสนิเช่ือท่ีใชบริการแตกตางกัน มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดท่ีมี

ผลตอการเลอืกใชบริการสนิเช่ือของธนาคารกสกิรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 

0.01 เพยีง 1 ดาน ไดแก ดานผลติภัณฑ 

 2. ผูใชบริการสินเช่ือท่ีมีวัตถุประสงคในการขอสินเช่ือแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติิท่ีระดับ 0.05 ดวยกัน 2 ดาน ไดแก ดานผลติภัณฑ และดานราคา และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.01 เพยีง 1 ดาน ไดแก ดานการใหบริการของพนักงานธนาคาร 

 3. ผูใชบริการสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติวงเงินสินเช่ือแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดท่ีมี

ผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันท้ัง 6 ดาน อยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถติท่ีิระดับ 0.05 

4. ผูใชบริการสนิเช่ือท่ีมรีะยะเวลาในการกูยมืแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดท่ีมีผล

ตอการเลือกใชบริการสินเช่ือของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 เพยีง 1 ดาน ไดแก ดานราคา 

5. ผูใชบริการสนิเช่ือท่ีไดรับอนุมัติอัตราดอกเบ้ียแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดท่ีมี

ผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันท้ัง 6 ดาน อยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถติท่ีิระดับ 0.05 

6. ผูใชบริการสินเช่ือท่ีมีวิธีการผอนชําระหน้ีคืนธนาคารแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทาง

การตลาดท่ีมผีลตอการเลอืกใชบริการสนิเช่ือของธนาคารกสกิรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันท้ัง 6 ดาน อยางไม

มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 
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 7. ผูใชบริการสินเช่ือท่ีมีจํานวนงวดในการผอนชําระแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติิท่ีระดับ 0.05 เพยีง 1 ดาน ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด 
 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาทําใหทราบถึงระดับความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ

ของธนาคารกสกิรไทยในจังหวัดเชียงราย โดยรวมแลวอยูในระดับมาก สามารถนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูใชบริการสินเช่ือใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุดคือ ประเภทสินเช่ือมีความหลากหลาย และรูปแบบสินเช่ือเหมาะสมกับกิจการ รองลงมาคือ วงเงินสินเช่ือท่ี

ไดรับอนุมัติตรงกับความตองการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกอร ไชยวรรณ (2555) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยการ

ตัดสนิใจใชบริการสนิเช่ือธุรกจิ สํานักงานธุรกจิเชียงราย ธนาคารไทยพาณชิย จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอ

การตัดสนิใจใชบริการสนิเช่ือธุรกจิประกอบไปดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ คือ วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติตรงกับความ

ตองการ 

ปจจัยดานราคา ผูใชบริการสินเช่ือใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือระยะเวลาของการชําระคืน รองลงมาคือ อัตราคาธรรมเนียม และอัตราดอกเบ้ีย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

กนกอร ไชยวรรณ (2555) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยการตัดสนิใจใชบริการสินเช่ือธุรกิจ สํานักงานธุรกิจเชียงราย ธนาคาร

ไทยพาณชิย จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยดานราคา คอื อัตราดอกเบ้ียตํ่า 

ปจจัยดานสถานท่ี ผูใชบริการสนิเช่ือใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือสถานท่ีต้ังของธนาคารอยูใกลกับสถานประกอบการ รองลงมาคือ สถานท่ีต้ังของธนาคารติดตอไดสะดวก ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกอร ไชยวรรณ (2555) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือธุรกิจ 

สํานักงานธุรกจิเชียงราย ธนาคารไทยพาณชิย จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยดานสถานท่ีใหบริการ คือ ทําเลท่ีต้ังของ

ธนาคารอยูใกล  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูใชบริการสนิเช่ือใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การประชาสัมพันธถึงภาพลักษณของธนาคาร รองลงมาคือ ธนาคารมีการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ  

การจัดกจิกรรมหรืออบรมสงเสริมความรู การประชาสัมพันธถงึรูปแบบผลติภัณฑ และสทิธิพเิศษหรือของสมนาคุณท่ี

ไดรับ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ ณัฐพล ชวนสมสุข (2553) ไดทําการศึกษาเร่ือง ภาพลักษณของธุรกิจ

ธนาคารท่ีมีผลตอการรับรูคุณภาพบริการของลูกคาธนาคารพบวา ภาพลักษณของธุรกิจธนาคาร มีผลตอการรับรู

คุณภาพบริการของลูกคาธนาคารมากท่ีสุด 

ปจจัยดานการใหบริการของพนักงานธนาคาร ผูใชบริการสินเช่ือใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก 

โดยปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเอาใจใสและการติดตามลูกคาของพนักงาน รองลงมาคือ พนักงานมีความรู

ความสามารถและคําแนะนําท่ีเปนประโยชน พนักงานมีบุคลิกภาพนาเช่ือถือและไวใจได ความเสมอภาคในการ

ใหบริการของพนักงาน และพนักงานมจีติบริการมนุษยสัมพันธด ีตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ พรีภาว  อุน

ทาว (2556) ไดศึกษาเร่ือง แนวทางการเพิ่มยอดสนิเช่ือ SMEs ของธนาคารกสกิรไทย สาขาถนนประชาสโมสร อําเภอ

เมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน พบวา เหตุผลในการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ ไดแก มีพนักงานคอยแนะนํา 

ลูกคาสวนใหญไดรับการอนุมัติ พนักงานใหความเปนกันเอง 
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ปจจัยดานกระบวนการการใหสนิเช่ือ ผูใชบริการสนิเช่ือใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัย

ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเพียงพอของพนักงานในการใหบริการ รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ 

ขัน้ตอนในการอนุมัติสนิเช่ือไมยุงยาก ความถูกตองแมนยําในการใหกู การรักษาผลประโยชนและความลับของลูกคา 

และเอกสารท่ีใชในการกูนอยกวาธนาคารอื่น ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกอร ไชยวรรณ (2555) ได

ศึกษาเร่ือง ปจจัยการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือธุรกิจ สํานักงานธุรกิจเชียงราย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

พบวาปจจัยดานกระบวนการ คอื ความสะดวกรวดเร็วในการอนุมัติสนิเช่ือ 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบความแตกตางของปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ

ของธนาคารกสกิรไทยในจังหวัดเชียงราย เมื่อจําแนกตามปจจัยพื้นฐานของผูใชบริการสินเช่ือ ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และรายไดกิจการตอเดือน และพบความแตกตางของปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ

สนิเช่ือ เมื่อจําแนกตามลักษณะการใชบริการสนิเช่ือ ไดแก รูปแบบสนิเช่ือ วัตถุประสงคในการขอสินเช่ือ ระยะเวลาใน

การกูยมื และจํานวนงวดในการผอนชําระ อยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 การวิจัยน้ีใหขอมูลท่ีเปน

ประโยชนตอการกําหนดกลยุทธดานการตลาดของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงรายใหสอดคลองกับปจจัยสวน

บุคคลและปจจัยพื้นฐานของผูใชบริการสนิเช่ือไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. จากการศึกษาพบวา กลุมลูกคามีความพึงพอใจดานผลิตภัณฑในระดับมาก ดังน้ันธนาคารควรมีการ

พัฒนาและปรับปรุงผลติภัณฑอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพื่อใหผูใชบริการสินเช่ือมีทางเลือก ประเภท หรือรูปแบบ

สนิเชื่อท่ีหลากหลาย เหมาะสมและตรงกับความตองการของผูใชบริการสนิเช่ือ 

2. จากการศึกษาพบวา การใหบริการของพนักงานธนาคาร เปนปจจัยท่ีมผีลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือใน

ระดับมาก ดังน้ันธนาคารควรใหความสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยูเสมอ เชน จัดใหมี

การฝกอบรมพนักงานเปนประจํา เพื่อใหพนักงานมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความ

รับผิดชอบตอลูกคา เพื่อจูงใจใหมีผูใชบริการกับธนาคารใหมากขึ้น สงเสริมและกระตุนใหพนักงานมีความรู

ความสามารถในการใหบริการเพื่อท่ีจะเพิ่มความประทับใจแกผูใชบริการสินเช่ือมากขึ้น ทําใหมีการบอกตอและ

กลับมาใชบริการอยูเสมอ 

3. จากการศึกษาพบวา กระบวนการการใหสินเช่ือ เปนปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือในระดับ

มาก ดังน้ันธนาคารควรเนนขัน้ตอนกระบวนการการใหสนิเช่ือท่ีไมยุงยากและรวดเร็วในการบริการใหคงไว และพัฒนา

ใหมปีระสทิธิภาพมากขึ้น 

4. จากการทดสอบสมมติฐาน พบความแตกตางของปจจัยทางการตลาดท่ีมผีลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ

ของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงราย เมื่อจําแนกตามปจจัยพื้นฐานของผูใชบริการสินเช่ือ และจําแนกตาม

ลักษณะการใชบริการสินเช่ือ ตัวอยางเชน กลุมลูกคาสวนใหญมีการชําระหน้ีคืนธนาคาร โดยหักชําระผานบัญชี 

รวมถงึการใชบริการ โอนเงนิ บริการฝาก/ถอนเงิน และบริการบัตรเครดิต ดังน้ัน ธนาคารควรเนนรูปแบบการบริการ

ดังกลาวท่ีอํานวยความสะดวกแกกลุมผูใชบริการสนิเช่ือใหมากท่ีสุด 

ขอเสนอแนะในการศกึษาคร้ังตอไป 

1. การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงปริมาณ ดังน้ันการวจิัยคร้ังตอไปควรเปนงานวจิัยในเชิงคุณภาพจากการ

เก็บขอมูลเชิงลึกจากลูกคาท่ีใชบริการสินเช่ือของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงราย เพื่อท่ีจะไดทราบถึงขอมูลท่ี

หลากหลาย 
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2. การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษา ณ จุดหน่ึงของเวลา (Cross-sectional study) ดังน้ันในการศึกษาคร้ังตอไป

ควรเก็บขอมูลระยะยาว (Longitudinal Study) 

3. ในการศึกษาคร้ังตอไป ควรศึกษาบริการภาพรวมท้ังหมดของธนาคารไมเฉพาะดานสินเช่ือเพียงดานเดียว 

เนื่องจากธนาคารมบีริการดานอื่นดวย เชน เงนิฝาก บัตรเครดติ เปนตน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาเปนอยางย่ิงจาก ดร. บุญญานุช ชีวาเกยีรติย่ิงยง 

อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ผูซึ่งกรุณาใหความรู คําแนะนํา คําปรึกษา ตรวจแกไขขอบกพรอง  

ตาง ๆ ผูเขยีนขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ท่ีเปนผูใหกําลังใจมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณคณาจารยคณะ

วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกทานท่ีใหความรู ใหความชวยเหลือและคําแนะนํา 

ตาง ๆ ขอขอบพระคุณทานเจาของเอกสารงานวิจัยทุกทาน ท่ีผูศึกษาไดนํามาอางอิงในการทําวิจัย และคณะ

ผูเช่ียวชาญท่ีตรวจแกไขแบบสอบถามตลอดจนเสนอแนะแนวทางอันเปนประโยชนตอการศึกษาคร้ังน้ี และขอขอบคุณ

เพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ ทุกทานท่ีมสีวนชวยใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีเสร็จสมบูรณในท่ีสุด 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ผูศึกษาไดพยายามทุมเทและต้ังใจทําอยางดีท่ีสุด หากมีสิ่งใดขาดตก

บกพรอง หรือผดิพลาดประการใด ผูศึกษาขออภัยมา ณ ท่ีน้ีดวย และหวังเปนอยางย่ิงวาการศึกษาคนควาดวยตนเอง

ฉบับน้ีจะเปนประโยชนกับผูท่ีสนใจ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอไป 
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ปจจัยท่ีกอใหเกดิหนี้คางชําระสินเชื่อประชาชนสุขใจธนาคารออมสิน สาขาพะเยา 

Factors Determining NPL of Delight People Loan Project, The Case Study of 

Government Savings Bank, Phayao Branch 

จุฑาลักษณ ชัยชนะ15

1* และ ปยะพงษ แสงแกว16

2 

Jutaluk Chaichana1*.and.Piyapong Sangkaew2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอการคางชําระหน้ีของลูกคาในโครงการประชาชนสุขใจ ธนาคาร

ออมสนิสาขาพะเยาโดยใชขอมูลทุติยภูมจิากรายงานการจายสนิเช่ือธนาคารประชาชนสุขใจต้ังแต  วันท่ี 29/5/2558 – 

05/01/2559 ท้ังหมดจํานวน 279 ราย เปนชาย 79 ราย เปนหญิง 200 รายมาวิเคราะห  โดยแบบจําลองโลจิท 

(Logit.Model) ผลการศึกษาพบวาเพศ และ ระดับการศึกษาของลูกคา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ในการอธิบายการคาง

ชําระหน้ีท่ีเกดิขึ้น ในทางกลับกันพบวาสถานะภาพของผูกูและประสบการณในการทํางานของ  ผูกู มผีลตอความนาจะ

เปนในการคางชําระหน้ีของผูกูโดยตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลุมคนโสดมีแนวโนมท่ีจ มีความนาจะเปนในการ

คางชําระหน้ีมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก กลุมผูท่ีสมรส แตเปนท่ีนาแปลกใจวากลุมลูกคา  ท่ีมีสถานะภาพหยาหรือเปน

หมาย มคีวามนาจะเปนท่ีจะคางชําระหน้ีนอยท่ีสุด ผลการศึกษายังอธิบายตอไปอีกวาประสบการณในการทําธุรกิจมี

ผลตอความสามารถชําระหน้ีโดยตรงย่ิงลูกคามีประสบการณในการทําธุรกิจมากขึ้นเทาใด  ก็จะทําใหมีความนาจะ

เปนในการคางชําระหน้ีนอยลงเทาน้ัน  
 

คําสําคัญ: หน้ีท่ีไมกอใหเกดิรายได  ธนาคารออมสนิ  จังหวัดพะเยา 
 

Abstract  

This research objects to find out what factors determine non-performance loan (NPL) of Government 

Saving Bank (GSB) customers in Delighted People Loan Project in Phayao branch. To answer this objective, 

secondary data of the customers in the project during the period 29/05/2558 to 05/01/2559, recorded by the 

GSP, Phayao branch, is mainly used in this study. Totally, it yields 279 samples. Interestingly, this study 

basically show that women have attended to this project most (200 out of 279). Based on the Logistic model, 

this research findings show that gender and education level have no statistical significance in determining NPL of 

the GSB customers while status and experience do. Customers who are single tend to have highest probability 

to be NPL. Next, they are married and widow or divorce customers, respectively. In addition, the results also 

show that experience of customers in business will reduce risk of being NPL of customer in this project.  
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บทนํา 

คาดการณภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2559 จากการวิเคราะหขององคกรเศรษฐกิจช้ันนําท้ังสภาหอการคา

สถาบันการเงนิ และองคกรเศรษฐกิจช้ันนําท้ังในและตางประเทศ ตางมีความเห็นตรงกันวาเศรษฐกิจไทยในป 2559.

จะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจโลกกําลังฟนตัวและเงินบาทท่ีออนคาทําใหสินคาสงออกไทยไดเปรียบคูแขงจาก

หลายประเทศนอกจากน้ี ในป 2559.รัฐบาลจงึเรงรัดการใชจายภาครัฐการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ

หลายโครงการคณะทํางานดานเศรษฐกิจของรัฐบาลทยอยออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจออกมาเปนระยะๆ สงผล

ทําใหในป 2559.น้ีการสงออกและเศรษฐกจิไทยในภาพรวมจะเติบโตขึ้นตามเปาหมายท่ีรัฐบาลไดวางไว(สํานักขาวอิน

โฟเควสท (IQ), 2559) 

ธีรัชย อัตนวานิช รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ กลาววาการเบิกจายงบประมาณป 2559

ไตรมาสแรก (ต.ค.58-ธ.ค.58) เปนไปตามประมาณการ โดยคาดวา ณ สิ้นเดือน ธ.ค.58.จะมีการเบิกจาย

งบประมาณ 40,000.ลานบาท สวนการลงทุนในรัฐวสิาหกจิมแีนวโนมดขีึ้นสวนหน้ีสาธารณะคงคาง ณ 30.พ.ย.2558.

มีจํานวน 5,975,766.31 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 44.52 ของ GDP และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนา หนี้

สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นสุทธิ 108,393.63.ลานบาท โดยเปนหน้ีของรัฐบาล จํานวน 

4,379,011.64.ลานบาท  เพิ่มขึ้น 123,106.78 ลานบาท นอกจากน้ี ในเดือนพฤศจิกายน.2558.สํานักงานบริหารหนี้

สาธารณะไดมีการบริหารจัดการหน้ีรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 42,353.80 ลานบาท โดยเปนการปรับโครงสรางหน้ีของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และการเคหะแหงชาติ (MGR Online, 2559 ) 

ดานธนาคารออมสนิมกีารใหสนิเช่ือตามนโยบายรัฐในสวนโครงการประชาชนสุขใจ ไมมีหลักประกันในการกู

เงิน จึงตองประสานความรวมมือไปยังบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ใหเขามารวมรับความ

เสี่ยงในการค้ําประกันลูกคากลุมน้ี โดยจะใหกูไมเกินรายละ 200,000.บาท เทากับกลุมท่ีมีหลักประกันสินเช่ือ

ประชาชนสุขใจของธนาคารออมสนิ ซึ่งโครงการน้ีเปนการใหสนิเช่ือตามนโยบายของรัฐบาล โดยวัตถุประสงคของการ

กูจะเปนเงนิทุนหมุนเวยีนในการประกอบอาชีพคุณสมบัติผูกูตามธนาคารกําหนด คิดดอกเบ้ียรอยละ 1 ตอเดือน โดย

ธนาคารต้ังเปาจายสินเช่ือไมตํ่ากวา 10,000 ลานบาท สําหรับการกูเงินในโครงการตองเปนการกูเพื่อใชในการลงทุน

ประกอบอาชีพผูประกอบธุรกิจ พอคาแมคา รานหาบเรแผงลอย รานขายของชํา รานคาท่ัวไป ท่ีตองการเงินทุน

หมุนเวยีน สนิเช่ือโครงการประชาชนสุขใจนับวามีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมากเนื่องจาก

การประกอบอาชีพธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม พอคาแมคาหาบเรแผงลอยสามารถขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให

เติบโตมาในปจจุบัน แตดวยปจจัยตางๆ เชน ประสบการณในการทําธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจ สถานการณทางการเมือง 

ลวนสงผลตอรายไดทําใหไมเพยีงพอตอรายจาย ดังน้ันสถาบันการเงนิตองเขมงวดในการพิจารณาใหสินเช่ือประชาชน

สุขใจมากขึ้น 

จากการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหน้ีคางชําระเพื่อลดปญหาไมใหประสบปญหาหน้ีคางชําระของ

ลูกคาท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทําใหธนาคารตองมกีารนําเงนิจากผลกําไรไปสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเปนการสูญเสียกําไร

ของธนาคารเฉพาะในสวนโครงการสินเช่ือธนาคารประชาชน เพิ่มขึ้น 42.36% จากป 2557(งบการเงินธนาคาร 

ออมสนิ, 2558)  ธนาคารออมสนิสาขาพะเยาก็ไดประสบปญหาการคางชําระหน้ีท่ีเกดิขึ้นจากโครงการประชาชนสุขใจ

มสัีดสวน 19.40%ของจํานวนลูกคาท่ีจายสนิเช่ือไปท้ังหมด 279 รายซึ่งโครงการประชาชนสุขใจของทางธนาคารออม

สนิสาขาพะเยา มีการเบิกจายสินเช่ือและดําเนินการมายังไมถึงหน่ึงป ทําใหผูศึกษาตองการทราบวาปจจัยใดบางท่ีมี
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ผลตอการเกดิหน้ีคางชําระของผูกูเงนิในโครงการประชาชนสุขใจซึ่งผลการศึกษาคาดวาจะนํามาเปนแนวทางปรับปรุง

หาทางแกไขปญหาในการวเิคราะหสนิเช่ือแกผูกูเพื่อกอใหเกดิประโยชนแกหนวยงาน 

วัตถุประสงคการศึกษา 

เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอการคางชําระหน้ีของลูกคาในโครงการประชาชนสุขใจธนาคารออมสนิสาขาพะเยา 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

                             ตัวแปรตน                ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วธิกีารศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนประชากรท้ังหมดจากรายงานการจายสินเช่ือประชาชนสุขใจของ

ธนาคารออมสินสาขาพะเยาท่ีมีการเบิกจายสินเช่ือต้ังแตวันท่ี 29/5/2558 – 05/01/2559 ท้ังหมดจํานวน 279 ราย 

เปนชาย 79 ราย เปนหญงิ 200 ราย  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอมูลเปนขอมูลทุติยภูมิจากฐานขอมูลการจายสินเช่ือโครงการประชาชนสุขใจ ของธนาคารออมสินสาขา

พะเยาต้ังแตวันท่ี 29/5/2558 – 05/01/2559 เชน ขอมูล เพศอายุระดับการศึกษาสถานะภาพจํานวนบุตร ประเภทท่ี

อยูอาศัยท่ีอยู อาชีพ ลักษณะธุรกิจ รายไดตอเดือน ประสบการณการทําธุรกิจ กรรมสิทธ์ิในสถานประกอบการ

วัตถุประสงคใน การขอกูวงเงนิขอกู วงเงนิอนุมัติระยะเวลาผอนชําระ ประวัติการชําระ 

 

สถานะในการชําระหนี ้

0 = คางชําระ 

1 = ชําระปกติ 

 

ตัวแปรทางดานการเงนิ 

-รายไดเฉลี่ยตอเดอืน 

ตัวแปรที่ไมใชทางดานการเงนิ 

-เพศ 

-อายุ 

-สถานะภาพ 

-ลักษณะธุรกจิ 

-ระดับการศึกษา 

-ประสบการณการทําธุรกจิ 

-กรรมสทิธ์ิในสถานประกอบการ 

-ประเภทท่ีอยูอาศัย  

-จํานวนบุตร  

-วัตถุประสงคในการขอกู 

-วงเงนิอนุมัติ 

-ระยะเวลาผอนชําระ 
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การวเิคราะหขอมูล 

วเิคราะหขอมูลโดยนําขอมูลทุติภูมจิากรายงานการจายสินเช่ือธนาคารประชาชนสุขใจ ของธนาคารออมสิน 

สาขาพะเยา และขอมูลทุติภูมิจากรายงานการคางชําระหน้ีของธนาคารออมสินสาขาพะเยา มาวิเคราะหโปรแกรม 

SPSS โดยแบบจําลองโลจทิ (Logit Model) ใชสําหรับการหาความสัมพันธของตัวแปรตน1 กับตัวแปรตาม 

 

           Prob (Yi = 1) = 
1

1+exp (−𝑍𝑖)
 

Y คอื สถานการณชําระเงนิ มคีาเพยีง 2 คาคอื 0 กับ 1 เทาน้ัน Yi = 0 เมื่อคางชําระ Yi = 1 เมื่อชําระปกติ        

            

Xij คอื คุณลักษณะลูกหน้ี i ( ตัวแปรทางดานการเงนิ , ตัวแปรท่ีไมใชทางดานการเงนิ ) 

εi  คอื คาความคาดเคลื่อน 
 

หมายเหตุ  1เพศ (ชาย=1,หญงิ=0) , ระดับการศึกษามัธยม(มัธยม=1, อื่นๆ=0) , ระดับการศึกษาปริญญาตรี

ขึ้นไป(ปริญญาตรีขึ้นไป=1,อื่นๆ=0)  สถานะภาพหยาและหมาย (หยาและหมาย=1, อื่นๆ=0) , สถานะภาพสมรส

(สมรส=1,อื่นๆ=0) , จํานวนบุตร (มบุีตร=1,ไมมบุีตร=0),  ประเภทท่ีอยูอาศัย (บานตนเอง=1, อื่นๆ=0) , กรรมสิทธ์ิใน

สถานประกอบการ (กรรมสิทธ์ิของตนเอง=1, อื่นๆ=0) , วัตถุประสงคในการขอกู (เปนทุนหมุนเวียนในกิจการ=1,

อื่นๆ=0) 
 

ผลการศึกษา 

จากการทดสอบดวยแบบจําลองโลจิท(Logit Model) พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการคางชําระหน้ีของลูกคาใน

โครงการ ประชาชนสุขใจธนาคารออมสนิสาขาพะเยาสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี (ดูตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1:ผลการศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอการคางชําระหน้ี โดย Logistic Model 

Logistic Regression 

 

Number of obs = 275 

   

LR chi2 (17) = 39.70 

   

Prob>chi2 = 0.0014 

   

Pseudo R2 = 0.1505 

สถานะในการชําระหนี(้1=ชําระปกติ) Coefficients P >lzl 

เพศ 0.170 0.667 

การศึกษาระดับมัธยม -0.461 0.234 

การศึกษาระดับปริญญาตรี -0.551 0.351 

สถานะภาพ หยาหรือหมาย 2.377** 0.033 

สถานะภาพแตงงาน 1.388*** 0.000 

จํานวนบุตร -0.286 0.140 

ประเภทท่ีอยูอาศัย 1.912 0.283 

กรรมสทิธ์ิในสถานประกอบการ 0.515 0.184 

รายไดเฉลี่ยตอเดอืน 2.270 0.982 

ประสบการณการทํางาน 0.066* 0.059 

วัตถุประสงคในการขอกู 0.282 0.525 

วงเงนิอนุมัติ 0.354 0.520 

ระยะเวลาผอนชําระ -0.732 0.654 

cons -1.512 0.476 

 ท่ีมา: คํานวณโดยโปรแกรม SPSS 
 

ท่ัวไปพบวาจากลูกคาจํานวน 279 ราย จําแนกเปนหน้ีปกติ จํานวน 225 ราย และหน้ีคางชําระจํานวน 54 

ราย คิดเปนอัตราคางชําระหน้ีรอยละ 19.40 เปน เมื่อวิเคราะหผลโดยใช Logistic Regression Model พบวา ตัวแปร

ทางดานการเงินไมมีนัยสําคัญทางสถิติในการอธิบายความนาจะเปนในการคางชําระหน้ีของลูกคาในโครงการ

ประชาชนสุขใจ สวนตัวแปรท่ีไมใชตัวแปรทางดานการเงินน้ัน พบวาตัวแปร สถานะภาพ และ ประสบการณการทํา

ธุรกจิของลูกคาเทาน้ันท่ีมนัียสําคัญทางสถติิในการอธิบายความนาจะเปนในการคางชําระหน้ีของลูกคา 

จากแบบจําลองขางตนพบวา มีคาสัมประสิทธ์ิของลูกคาท่ีมีสถานะภาพหยาหรือหมาย (หยาหรือหมาย=1, 

โสด=0).มีคาเทากับ 2.377.แสดงใหเห็นวาลูกคาท่ีมีสถานะภาพหยาและหมายมีความนาจะเปนท่ีคางชําระนอยกวา

สถานะภาพโสด.อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงตัวแปรทางดานสถานะภาพสมรส (สมรส=1, .โสด=0).พบวามีคา
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สัมประสทิธ์ิเทากับ 1.388 แสดงใหเห็นวาลูกคาท่ีมสีถานะภาพสมรส มคีวามนาจะเปนท่ีคางชําระนอยกวาสถานะภาพ

โสด อยางไรก็ตามเมื่อเทียบระหวางสถานะภาพ หยาหรือหมาย และ สมรส กลับพบวากลุมสถานะภาพสมรสกลับมี

ความนาจะเปนท่ีจะคางชําระหน้ีมากกวากลุมลูกคาสถานะภาพหยาหรือหมาย 

จากการศึกษาน้ีนอกจากสถานะภาพของลูกคาแลวยังพบกวาตัวแปรดานประสบการณในการทําธุรกิจของ

ลูกคาก็มีนัยสําคัญทางสถิติในการอธิบายความนาจะเปนในการคางชําระหน้ี โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 0.668 

แสดงใหเห็นวาลูกคาท่ีมีประสบการณการทําธุรกิจมากจะมีความนาจะเปนในการคางชําระหน้ีนอยกวาลูกคาท่ีมี

ประสบการณการทํางานนอย 

ถงึแมวตัวแปรท่ีไมใชตัวแปรทางดานการเงนิอื่นๆ เชน วัตถุประสงคในการขอกู, วงเงนิอนุมัติ, ระยะเวลาผอน

ชําระ จะมสัีญลักษณท่ีถูกตองตามท่ีคาดไว แตก็ไมมนัียสําคัญทางสถิติในการอธิบายความนาจะเปนในการคางชําระ

หน้ีของลูกคาในโครงการประชาชนสุขใจของธนาคารออมสนิ สาขาพะเยา 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาขางตนถงึปจจัยท่ีกําหนดสถานะในการคางชําระหน้ีของลูกคาในโครงการประชาชนสุขใจ ของ

ธนาคารออมสนิ สาขาพะเยา พบวาตัวแปรทางดานการเงินน้ันไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะท่ีตัวแปรท่ีไมใชตัวแปร

ทางดานการเงนิบางตัวเทาน้ันท่ีมนัียสําคัญทางสถติิท่ีสามารถอธิบายความนาจะเปนในการคางชําระหน้ีท่ีเกิดขึ้น เมื่อ

แยกพิจารณาในรายละเอียดพบวา ตัวแปรท่ีไมใชตัวแปรทางดานการเงิน ไดแก เพศ, ระดับการศึกษาของลูกคา, 

จํานวนบุตร, ประเภทท่ีอยูอาศัย, กรรมสทิธ์ิในสถานประกอบการ, รายไดเฉลี่ยตอเดอืน, วงเงินอนุมัติ และ ระยะเวลา

ผอนชําระ ไมมนัียสําคัญทางสถติิในการอธิบายการคางชําระหน้ีท่ีเกดิขึ้น  

อยางไรก็ตามตัวแปรท่ีไมใชตัวแปรทางดานการเงินท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติในการอธิบายการคางชําระหน้ีท่ี

เกิดขึ้นก็คือ สถานะภาพสมรส หยาหรือมาย และประสบการณ น้ันก็แสดงใหเห็นวากลุมท่ีมีความเสี่ยงในการคาง

ชําระหน้ีมากท่ีสุดคอืมสีถานะภาพโสด รองมาไดแก สมรส  และ หยาหรือหมาย ตามลําดับ ในขณะท่ีประสบการณใน

การทําธุรกจิของลูกคา จะมผีลตอความสามารถในการชําระหน้ีโดยตรงคอื เมื่อลูกคามีประสบการณมากก็มีแนวโนม

หรือความนาจะเปนท่ีจะคางชําระหน้ีลดลง จากผลการศึกษาช้ีใหเห็นวาธนาคารควรพิจารณาการอนุมัติสินเช่ือ

เขมงวดมากขึ้นในกลุมของลูกคาท่ีมีสถานะภาพโสด สมรส และลูกคาท่ีมีประสบการณนอยในการทําธุรกิจ ซึ่งเปน

กลุมท่ีมคีวามเสี่ยงในการคางชําระหน้ีสูงสุด 

ขอเสนอแนะจากการศกึษาและการศกึษาในคร้ังตอไป 

1. ธนาคารควรพิจารณาการอนุมัติสินเช่ือเขมงวดมากขึ้นในกลุมของลูกคาท่ีมีสถานะภาพโสด สมรส และ

ลูกคาท่ีมีประสบการณนอยในการทําธุรกิจ ซึ่งเปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงในการคางชําระหน้ีสูงสุด เพื่อลดหน้ีคางชําระ

เปนการลดตนทุนของธนาคารในการสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ทําใหธนาคารมกีําไรเพิ่มขึ้น 

2. ในการศึกษาคร้ังตอไปควรเพิ่มตัวแปรทางดานการเงนิมากขึ้น โดยใชขอมูลทางดานการเงิน financial ratio 

สัดสวนทางดานการเงนิมาประกอบการวเิคราะเพราะตัวแปรทางดานการเงนินอยไป 

 3. ควรเพิ่มจํานวนประชากรตัวอยาง และระยะเวลาในการศึกษามากขึ้น เพื่อจะทําใหนาเช่ือถือทางดานสถิติ

เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน 
 

 

 



653 

 

- Proceedings - 

 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.ปยะพงษ แสงแกว 

อาจารยท่ีปรึกษาท่ีทานไดสละเวลาอันมีคา ใหคําปรึกษา แนะนําตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ และติดตามดวย

ความเอาใจใสและใหกําลังใจแกผูศึกษา จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีเสร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอก

ราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี  

 ขอขอบคุณผูจัดการธนาคารออมสินสาขาพะเยา ท่ีใหความรวมมือในการใหขอมูลท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ผู

ศึกษาหวังเปนอยางย่ิงวา การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี จะเปนประโยชนตอธนาคารออมสิน สาขาพะเยา และ

เปนประโยชนแกผูเกี่ยวของท่ีตองการศึกษา หรือนําขอมูลไปใชประโยชน 

 ความผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นกับการวิจัยและเปนความรับผิดชอบของขาพเจาท้ังสิ้น (จุฑาลักษณ ชัย

ชนะ) 

หมายเหตุ สัดสวนผลงานระหวางขาพเจาและ ดร.ปยะพงษ แสงแกว (100: 0 เปอรเซ็นต) 
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ปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสินใจออมเงนิซื้อสลากออมสินพเิศษของธนาคารออมสิน

สาขามหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

Factors determining the Demand of GSB Special Saving Lottery: The Case 

Study of University of Phayao Branch 

ณชิา วรรณฤมล17

1* และ ปยะพงษ แสงแกว18

2 

Nicha Wannaruemon1* and Piyapong Sangkaew2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจออมเงินซื้อสลาก

ออมสินพิเศษและพฤติกรรมการเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด

พะเยา เพื่อนําขอมูลท่ีวเิคราะหได นํามาปรับปรุง แกไข พัฒนาดานเงนิฝากแบบสลากออมสินพิเศษและเปนประโยชน

ตอทางธนาคารออมสินและสถาบันการเงินท่ีเกี่ยวของ ท้ังในสวนของรูปแบบสลาก การประชาสัมพันธ การสงเสริม

ทางการตลาด ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคาท่ีมาใชบริการของธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัย

พะเยา จังหวัดพะเยา กลุมตัวอยาง คอื ผูท่ีใชบริการกับธนาคารออมสนิสาขามหาวทิยาลัย จํานวน 400 คน วิเคราะห

ขอมูลโดยหาคาความถี่ (Frequency).รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean).สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Division) และคาไคสแคว.(Chi-Square) เมื่อสรุปอภิปรายผล ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ

หญิง ชวงอายุอยูระหวาง 21-30 ป จบระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส อาชีพสวนใหญขาราชการ/พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ/เอกชน รายไดอยูระหวาง 10,001 – 20,000 บาทตอเดือน แหลงท่ีมาของการรูจักสลากออมสินพิเศษ มา

จากพนักงานของธนาคาร วัตถุประสงคท่ีซื้อเพื่อเสี่ยงโชค จํานวนมูลคาท่ีซื้อ 1,001 – 10,000 บาท และโอกาสท่ีซื้อ

เปนปกติ/ซื้อเปนประจํา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ โดยรวมอยูใน

ระดับท่ีมาก เมื่อพจิารณารายดานพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมผีลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิ

พิเศษ ไดแก ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานพนักงานผูใหบริการ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติิ 
 

คําสําคัญ: สลากออมสนิพเิศษ  ปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจ  ธนาคารออมสนิ 
 

Abstract  

This independent is to identify what factors determine the demand for GSB Special Saving Lottery in 

University of Phayao branch. The results of this study are expected to improve the quality of GSB service and 

                                                 
1นสิติคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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raise demand for investment in GSB Special Saving Lottery. Marketing Mixed (7Ps) is  the method applied in this 

study. Based on the Taro and Yamane table at 95 percentage level of confident, there are  400 samples used in 

this study, randomly corrected from GSB customers, Phayao branch.  Statistics used to present the results of this 

study mainly are Frequency, Percentage, Mean, Standard Division and Chi-Square. The results of this study 

show that the customers who participate in this study mostly are female, around 21-30 years old. They also 

have a bachelor degree, married and routine job. Their income is around 10,001 – 20,000 baht a month. They 

have Information relating to GSB Special Saving Lottery mainly from GBS staffs. Customers buy to GSB Special 

Saving Lottery because it provide opportunity to win the lottery. The customers invest in GSB special saving 

lottery regularly and around 1,000-10,000 baht for each. Regarding to 7Ps, it is found that only Price, 

Promotion, Product and People significantly influence GSB Special Saving Lottery investment of the customer 

while the rests do not. 
 

Keywords: Special savings lottery, Factors that affect the decision, Government Savings Bank 
 

บทนํา 

ในปจจุบันทางเลือกในการออมเงินมีหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการฝากเงินแบบประจํา(Fixed Deposit 

Account) การฝากเงนิแบบออมทรัพย(Saving Account) การซื้อหุน(Stock) การซื้อพันธบัตร(Bonds) การซื้อหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมตางๆ (Mutual Fund) รวมท้ังการซื้อกรมธรรมประกันชีวติ (Life Insurance Policy) ซึ่งสวนใหญจะไดรับ

ผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปนผล(Dividend) หรือดอกเบ้ีย (Interest) ซึ่งขึ้นอยูกับสถาบันการเงินจะกําหนด 

ประชากรสวนใหญมสีภาวะทางการเงนิท่ีจํากัดและมปีจจัยในการใชเงนิท่ีแตกตางกัน ทําใหมพีฤติกรรมในการออมเงนิ

ท่ีไมเหมือนกัน สวนใหญจะคํานึงถึงผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการออมเงินและระยะเวลาท่ีเราตองออมเงินเปนสิ่ง

สําคัญ(รัฐนันท วริิยะอองศรี,2557) 

การซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการลงทุนโดยอาศัยการเสี่ยงโชค แตโอกาสท่ีจะไดรับ

ผลตอบแทนหรือถูกรางวัลมีนอย สลากออมสินพิเศษเปนการลงทุนท่ีเงินลงทุนคอนขางตํ่าและเงินทุนคงอยู มีความ

เสี่ยงนอย ใหผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียแนนอนเมื่อถือสลากไวจนครบอายุ  และผูลงทุนมีโอกาสไดรับรางวัลในการ

ออกสลากในแตละเดอืนจากหมายเลขสลากท่ีถอืไว 

ธนาคารออมสินของประเทศไทยถือกําเนิดขึ้นจากพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๖ ท่ีทรงตองการใหราษฎรมีสถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสินอยางปลอดภัยและมีการออมเงินอยางถูก

วิธี คลังออมสิน จึงถือกําเนิดขึ้น รัฐบาลไดประกาศใช พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน เปนรัฐวิสาหกิจในรูปของ

สถาบันการเงินท่ีมีรัฐบาลเปนประกัน อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลังมี อายุครบ 103 ป เมื่อวันท่ี 1 

เมษายน 2559 ธนาคารออมสินเปดบริการรับฝากเงินท่ีมีความหลากหลาย เพื่อใหประชาชนเลือกใชบริการไดตาม

ความเหมาะสมโดยประเภทของการฝากเงนิท่ี ธนาคารออมสนิเปดใหบริการ มดัีงน้ี เงนิฝากเผื่อเรียก(Saving Account) 

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ(Special Saving Account) เงินฝากประจํา(Fixed Deposit Account) เงินฝากกระแสรายวัน

(Current Account) เงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัว (GSB LIFE) สลากออมสินพิเศษ 3 ป(Special Savings 

Lottery) ผลิตภัณฑสินเช่ือ(Credit) และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส รายไดของธนาคารออมสินสวนใหญมาจากรายได
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ดอกเบ้ียสินเช่ือ รายไดคาธรรมเนียมและบริการ เชนคาธรรมเนียมATM คาธรรมเนียมเงินกู และคาใชจายสวนใหญ

เปนคาใชจายดอกเบ้ียท่ีเปนเงนิฝากและเงนิรางวัลสลากออมสนิ 

ธุรกิจดานเงินฝากประเภทสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการออมเงิน ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีเงินฝากจํานวน 1,952,504 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 จํานวน 73,079 ลานบาท หรือ

รอยละ 3.9 แตสลากออมสนิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีสลากออมสินรอยละ 33.9% ลดลงจากป 2556 ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2556 มีสลากออมสินรอยละ 34.9% (รายงานประจําป 2557 ธนาคารออมสิน) จะเห็นไดวา แนวโนม

ของผูซื้อสลากออมสนิพเิศษ 3 ปในแตละป โดยเฉลี่ยเร่ิมลดลง ปญหาท่ีเกิดขึ้นเกิดจากอัตราดอกเบ้ียของสลากออม

สนิพเิศษ เมื่อฝากครบกําหนด 3 ปมอัีตราดอกเบ้ียท่ีลดลง จากเดมิ อาจเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกจิ 

สลากออมสินพิเศษอายุ 3 ป ปจจุบัน งวดท่ี 88 หนวยละ 50 บาท อายุ 3 ป มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเปน

เวลานานถึง 36 เดือน รางวัลท่ี 1 มูลคารางวัลละ 10 ลานบาท 3 รางวัล และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ฝากครบอายุ

รับเงินตนคืนพรอมดอกเบ้ีย หนวยละ 51.00 บาท เงินรางวัลและดอกเบ้ียของบุคคลธรรมดา ไมเสียภาษี (ธนาคาร

ออมสนิ,2559:ออนไลน) 

การซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการลงทุนโดยอาศัยการเสี่ยงโชคแตโอกาสท่ีจะไดรับ

ผลตอบแทนหรือถูกรางวัลมีนอยสลากออมสินพิเศษเปนการออมเงินท่ีเงินลงทุนคอนขางตํ่าและเงินทุนคงอยูมีความ

เสี่ยงนอยใหผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียแนนอนเมื่อถอืสลากไวจนครบอายุและผูลงทุนมีโอกาสไดรับรางวัลในการออก

สลากในแตละเดอืนจากหมายเลขสลากท่ีถอืไว  

จากสถิติขอมูลของสลากออมสินพิเศษ 3 ป ของธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยพะเยา ป 2557 และ ป2558 

(ธนาคารออมสนิ,2558) พบวาแนวโนมของผูซื้อสลากออมสนิพเิศษในแตละเดอืนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในอัตราท่ีลดลง ซึ่งอาจ

เกดิจากปจจัยตางๆ ซึ่งสงผลตอการตัดสนิใจออมเงนิซื้อสลากออมสนิพเิศษของธนาคารออมสนิของลูกคา สลากออม

สนิพเิศษ 3 ปเปนผลติภัณฑท่ีสรางรายไดใหแกธนาคารออมสนิเปนอยางมาก ผูศึกษาจงึมคีวามสนใจศึกษาถึงปจจัยท่ี

มผีลตอการตัดสนิใจออมเงนิซื้อสลากออมสนิพเิศษของธนาคารออมสนิ สาขามหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อ

เปนประโยชนตอธนาคารในอนาคตตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษ 3 ปของธนาคารออมสนิ สาขามหาวทิยาลัยพะเยา  

จ.พะเยา 

2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อในสลากออมสินพิเศษ 3 ป ของธนาคารออมสิน สาขา

มหาวทิยาลัยพะเยา จ.พะเยา 
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กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วธิกีารศึกษา 

การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคาท่ีมาใชบริการของธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยพะเยา อ.

เมอืง จ.พะเยา) 

การสุมกลุมตัวอยาง 

การหาขนาดกลุมตัวอยางโดยวิธีสุมตัวอยางโดยใชสูตร Taro.Yamane ท่ีระดับความเช่ือม่ัน (Confidence 

Interval) 95 เปอรเซ็นตการสุมคร้ังน้ี ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน จะเลือกสุมตัวอยางใน สัปดาหท่ีหน่ึง และ

สัปดาหท่ี 3 ของเดอืน เมษายน และเดอืน พฤษภาคม 2559 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลในคร้ังน้ีใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive.Statistics).ในการหาคาความถี่ 

(Frequency)  รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Division) และสถติิเชิงอนุมาน  

(Inferential Analysis) ใชคาสถิติไคสแคว (Chi-Square) ใชการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมวิเคราะห

คาสถติิ SPSS 
 

 

 

 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
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- รายได     
-คาใชจาย    

-มูลคาการซื้อสลากออมสนิ 
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-ระดับการศึกษา 
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-โอกาสในการซื้อสลากออมสนิ  

-7Ps 

 

 

 

 

 

 

 

การตัดสนิใจเลอืกซื้อ

หรือไมซื้อ 

สลากออมสนิพเิศษ 
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ผลการศึกษา 

การศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจออมเงนิซื้อสลากออมสนิพเิศษของธนาคารออมสนิสาขามหาวทิยาลัย

พะเยา จังหวัดพะเยา สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

สวนท่ี 1 การวเิคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร 

จากผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญพบวาเปนเพศหญิง คิด

เปนรอยละ 64.75  อายุสวนใหญอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 28.75 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน

รอยละ 42.00 สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 49.25 อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชน คิดเปนรอยละ 

33.00 รายไดอยูระหวาง 10,001 – 20,000 บาทตอเดอืน คดิเปนรอยละ 32.25 

สวนท่ี 2 ขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อสลากออมสนิพเิศษ 

จากผลการวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษ พบวา แหลงท่ีมาของการรูจักสลาก

ออมสินพิเศษ ของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญรูจักจากพนักงานธนาคารออมสิน คิดเปนรอยละ 24.50 เลือกซื้อ

สลากออมสินพิเศษ คิดเปนรอยละ 81.50 วัตถุประสงคท่ีเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษเพื่อเสี่ยงโชค คิดเปนรอยละ 

43.75 มูลคาสลากออมสนิพเิศษท่ีซื้อในแตละคร้ัง มูลคาท่ีซื้อ1,001 – 10,000 บาท คดิเปนรอยละ 32.75 โอกาสท่ีซื้อ

สลากออมสนิพเิศษ ซื้อเปนปกติ/ซื้อเปนประจํา คดิเปนรอยละ 39.50 

สวนท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมผีลตอการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสิน 

สาขามหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยาตารางท่ี 1 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ

ปจจัยท้ัง 7 ดาน ท่ีมผีลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษ 3 ป 
 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ระดับความสําคัญของสวนผสมทางทางการตลาดที่มี

ตอการตัดสนิใจซือ้สลากสนิพเิศษ 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  
สวนเบยีงเบนมาตราฐาน

(S.D.) 
ระดับความสาํคัญ 

1.ดานผลติภัณฑ (Product) 4.20 0.617 มาก 

2.ดานราคา (Price) 4.24 0.729 มาก 

3.ดานชองทางการจัดจําหนาย 

(Place) 

4.18 0.699 มาก 

4.ดานการสงเสริมการตลาด 

(Promotion) 

4.28 0.784 มาก 

5.ดานพนักงานผูใหบริการ (People) 4.21 0.510 มาก 

6.ดานลักษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence) 

4.14 0.742 มาก 

7.ดานกระบวนการใหบริการ 

(Process) 

4.20 0.597 มาก 

รวม 4.21 0.668 มาก 

 

X
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จากผลการวิเคราะหพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท้ัง 7 ดานมีความสําคัญตอการตัดสินใจช้ือซื้อ

สลากออมสนิพเิศษ ของธนาคารออกมสนิสาขาพะเยา อยูในระดับมาก 

เมื่อวิเคราะหโดยใชสถิติ Chi-Square เพื่อทดสอบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดใดมีความสัมพันธตอ

การตัดสินใจช้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคาในแตละดานพบวา ปจจัยสวนผสมทางดานการตลาดผลิตภัณฑ, ชอง

ทางการจัดจําหนาย, ราคา และ ดานพนักงานผูใหบริการ มผีลตอการตัดสินใจช้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคาอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตามกลับพบวาปจจัยสวนผสมทางดานการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ดาน

ลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการไมมนัียสําคัญทางสถติิ ผลการศึกษาดังแสดงในตารางดังน้ี 
 

ตาราง 2 แสดงคา Chi-Square Value ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ(Product) ที่มีผล

ตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษ 3 ป 
 

ดานผลติภณัฑ (Product) Chi-Square Value 

1. โอกาสถกูรางวัล 36 คร้ังและมูลคารางวัล 3.747 

2. สามารถใชเปนหลักประกันกูเงนิได 2.508 

3. สามารถไถถอนคนืกอนครบกําหนดได 11.472** 

4. เงนิฝากแบบสลากออมสนิไมมกีารเสยีภาษี 28.723*** 

หมายเหตุ:*, **, ***  มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับความเช่ือม่ัน 90, 95 และ 99เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
  

จากตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรดานผลิตภัณฑ (Product) และการตัดสินใจช้ือ

หรือไมชื้อของสลากออมสนิ พบวา การท่ีสลากออมสนิสามารถไถถอนคืนกอนครบกําหนดไดมีผลตอการตัดสินใจช้ือ

สลากออมสนิอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ี 95 เปอรเซ็นต นอกจากน้ียังพบวา สลากออมสินไมมีการเสียภาษี จึงมีผล

ตอการตัดสินใจช้ือสลากออมสินเชนกัน โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิตท่ี 99เปอรเซ็นต สวนตัวแปรอื่นๆดาน

ผลติภัณฑ ปรากฏวาไมมนัียสําคัญในการตัดสนิใจช้ือสลากออมสนิของลูกคาท่ีมาใชบริการธนาคารออมสนิ 
 

ตาราง 3 แสดงคา Chi-Square Value ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา (Price) ที่มีผลตอการ

ตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษ 3 ป 
 

ดานราคา (Price) Chi-Square Value 

1. สลากออมสนิพเิศษราคาเหมาะสม 9.338*** 

2. ไดรับเงนิตนครบเต็มจํานวนเมื่อครบกําหนด 3.191 

3. ไดรับดอกเบ้ียเมื่อถอืสลากครบกําหนด 2.508 

หมายเหตุ:*, **, ***  มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับความเช่ือม่ัน 90, 95 และ 99เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
 

จากตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรดานราคา (Price) และการตัดสินใจช้ือหรือไมชื้อ

ของสลากออมสิน พบวา สลากออมสินพิเศษราคาเหมาะสมมีผลตอการตัดสินใจช้ือสลากออมสิน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิตท่ี 99 เปอรเซ็นตสวนตัวแปรอื่นๆดานราคา ปรากฏวาไมมีนัยสําคัญในการตัดสินใจช้ือสลากออมสินของ

ลูกคาท่ีมาใชบริการธนาคารออมสนิ 
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ตาราง 4 แสดงคา Chi-Square Value ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย 

(Place) ที่มผีลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษ 3 ป 
 

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) Chi-Square Value 

1. สามารถซื้อไดท่ีธนาคารออมสนิทุกสาขาท่ัวประเทศ 11.315*** 

2. การซื้อสลากออมสนิพเิศษผานระบบInternet และตูATM 2.508 

3. สามารถโอนเงนิรางวัลเขาบัญชีได 9.083* 

4. ผูฝากสามารถรับรางวัลไดทุกสาขาท่ัวประเทศ 8.207*** 

หมายเหตุ:*, **, ***  มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับความเช่ือม่ัน 90, 95 และ 99เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
 

จากตารางท่ี 4 แสดงการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการ

ตัดสนิใจชื้อหรือไมช้ือของสลากออมสนิ พบวาสลากออมสนิสามารถโอนเงนิรางวัลเขาบัญชีไดมผีลตอการตัดสินใจช้ือ

สลากออมสิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ี 90 เปอรเซ็นต นอกจากน้ียังพบวาสลากออมสินสามารถซื้อไดท่ีธนาคาร

ออมสนิทุกสาขาท่ัวประเทศ และผูฝากสามารถรับรางวัลไดทุกสาขาท่ัวประเทศ มผีลตอการตัดสินใจช้ือสลากออมสิน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ี 99 เปอรเซ็นตสวนตัวแปรอื่นๆดานชองทางการจัดจําหนาย ปรากฏวาไมมีนัยสําคัญใน

การตัดสนิใจชื้อสลากออมสนิของลูกคาท่ีมาใชบริการธนาคารออมสนิ 
 

ตาราง 5 แสดงคา Chi-Square Value ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานพนักงานผูใหบริการ 

(People) ที่มผีลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษ 3 ป 
 

ดานพนักงานผูใหบรกิาร (People) Chi-Square Value 

1.พนักงานใหคําแนะนําอยางถกูตองและเขาใจงาย 0.204 

2. พนักงานใหบริการอยางรวดเร็วและมคีวามนาเช่ือถอื 5.674** 

3. พนักงานใหบริการด ีสุภาพ ออนนอม ย้ิมแยม อัธยาศัยดี 8.629** 

หมายเหตุ:*, **, ***  มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับความเช่ือม่ัน 90, 95 และ 99เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
 

จากตารางท่ี 5 แสดงการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรดานพนักงานผูใหบริการ (People) และการ

ตัดสนิใจชื้อหรือไมช้ือของสลากออมสนิ พบวา พนักงานใหบริการอยางรวดเร็วและมคีวามนาเช่ือถอื และพนักงาน

ใหบริการด ีสุภาพ ออนนอม ย้ิมแยม อัธยาศัยดมีผีลตอการตัดสนิใจช้ือสลากออมสนิ อยางมนัียสําคัญทางสถติท่ี 95 

เปอรเซ็นต สวนตัวแปรอื่นๆดานพนักงานผูใหบริการ ปรากฏวาไมมนัียสําคัญในการตัดสนิใจช้ือสลากออมสนิของ

ลูกคาท่ีมาใชบริการธนาคารออมสนิ 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาพบวาลูกคาท่ีมาซื้อสลากอออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยพะเยา 

จังหวัดพะเยา สวนใหญพบวาเปนเพศหญิง อายุสวนใหญอยูระหวาง 21-30 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สถานภาพสมรส อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชน รายไดอยูระหวาง 10,001 – 20,000 บาทตอเดือน  
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และยังพบวาลูกคาทราบขอมูลของสลากออมสินพิเศษจากพนักงานธนาคารออมสิน และตองการเสี่ยงโชค โดยมี

มูลคาชื้อสลากออมสนิพเิศษแตละคร้ังอยูระหวาง 1,001 – 10,000 บาท  และมักช้ืออยางตอเนื่องหรือเปนประจํา 

เมื่อพจิารณาวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดใดมคีวามสําคัญตอการตัดสนิใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ของ

ธนาคารออมสนิ สาขามหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา พบวาปจจัยท้ัง 7 ดานมีความสําคัญตอการตัดสินใจช้ือของ

ลูกคาอยูในระดับมาก เมื่อมกีารทดสอบอีกคร้ังเพื่อยืนยันความสัมพันธของตัวแปรท้ัง 7 ดานวามีความสําคัญอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติหรือไมโดยการทดสอบคาสถิติแบบ Chi-square กลับพบวาปจจัยสวนประสมทางดานการตลาด 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลติภัณฑ ดานราคา และดานพนักงานผูใหบริการ เทาน้ันท่ีมีผลตอการตัดสินใจช้ือ

ของลูกคา ในขณะท่ีปจจัยสวนประสมดานการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ดานลักษณะะทางกายภาพ และ

กระบวนการใหบริการกลับไมมนัียสําคัญทางสถติิในการตัดสนิใจช้ือสลากออมสนิพเิศษของลูกคา 

จากผลการศึกษาท่ีไดจากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึกษาไดสรุปขอเสนอแนะท่ีสําคัญอันเปนประโยชนในการนําไปเปน

แนวทางในการปรับปรุง พัฒนา และกําหนดกลยุทธทางการตลาดรวมถงึแผนการดําเนินงานและปจจัยทางการตลาด

ของสลากออมสนิพเิศษของธนาคารออมสินใหมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และตรงกับความตองการของลูกคา

มากยิ่งขึ้น ดังน้ี  

ในดานผลิตภัณฑ พบวา การท่ีสลากออมสินพิเศษไมตองเสียภาษีมีผลตอการตัดสินใจช้ือของลูกคาน้ัน 

ดังน้ันเพื่อสงเสริมการลงทุนในสลากออมสินของลูกคารายอื่นๆ เพิ่มขึ้น ธนาคารออมสินควรมีการแนะนํา ใหความรู 

และประชาสัมพันธใหเกี่ยกับขอมูลน้ีใหประชาชนรับรูมากขึ้น และยังเปนการเพิ่มขอมูลและเหตุผลประกอบการ

ตัดสนิใจในการลงทุนในสลากออมสนิของประชาชน 

ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา การซื้อสลากออมสินพิเศษผานระบบ Internet และ ATM ไมมีนัยสําคัญ

ทางสถติิในการตัดสนิใจซื้อสลากออมสนิพเิศษของลูกคา ท้ังน้ีอาจจะเปนผลเนื่องมาจากมคีาธรรมเนียมในการช้ือและ

จัดสงเพื่อเพิ่มการใชบริการดานน้ีมากขึ้น และลดควาหนาแนนการใชบริการท่ีหนาเคานเตอร ธนาคารออมสินอาจจะ

พจิารณาลดหรืองดคาธรรรมเนียมเหลาน้ี 

ดานพนักงานผูใหบริการ พบวามีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษมากท่ีสุด ดังน้ัน พนักงาน

ทุกคนของธนาคารออมสนิท่ีใหบริการลูกคาตองผานการอบรมเกี่ยวธุรกิจและผลิตภัณฑ รวมถึงกระบวนการทํางาน

ของธนาคารอยางลึกซึ้ง เพื่อสามารถใชในการประกอบการตัดสินใจทํางานและแกไขปญหาใหกับลูกคาไดอยาง

ทันทวงที 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของ

ธนาคารออมสนิในกลุมลูกคาของธนาคารออมสนิทุกสาขา เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสนิใจซื้อสลากออม

สนิพเิศษของธนาคารออมสนิในภาพกวางย่ิงขึ้น นอกจากน้ี  ควรศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลการตัดสินใจซื้อ

สลากออมสนิพเิศษของธนาคารออมสนิมากท่ีสุด เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงและพัฒนาการลงทุนของสลากออมสิน

พเิศษในมคีวามนาลงทุนมากย่ิงขึ้น สุทาย ควรศึกษาเปรียบเทียบ จุดเดน จุดดอย ของสลากออมสนิพเิศษของคูแขงขัน

ในสถาบันการเงนิอื่น 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงลงไดดวยความกรุณาอยางย่ิงจาก ดร.ปยะพงษ  แสงแกว 

อาจารยท่ีปรึกษาท่ีทานไดสละเวลาอันมีคา ใหคําปรึกษา แนะนําตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ และติดตามดวย
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ความเอาใจใสและใหกําลังใจแกผูศึกษา จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีเสร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอก

ราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

 ขอขอบคุณผูจัดการธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีใหความรวมมือในการใหขอมูลท่ีใชใน

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาหวังเปนอยางย่ิงวา การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี จะเปนประโยชนตอธนาคารออมสิน 

สาขามหาวทิยาลัยพะเยา และเปนประโยชนแกผูเกี่ยวของท่ีตองการศึกษา หรือนําขอมูลไปใชประโยชน 

ความผดิพลาดประการใดเกดิขึ้นกับการวจิัยเปนความรับผดิชอบของขาพเจาท้ังสิ้น(ณชิา วรรณฤมล)  

หมายเหตุ สัดสวนผลงานระหวางขาพเจาและ ดร.ปยะพงษ  แสงแกว (100 : 0 เปอรเซ็นต) 
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ปจจัยท่ีมผีลตอขวัญในการทํางานของพนกังานระดับปฏบิัติการของการประปาสวน

ภูมภิาคในจังหวัดเชยีงราย 

Factors affecting morale in the work of the staff of the Provincial Waterworks 

Authority In Chiang Rai 

สราวุธ คําพฤกษ19

1* และ บุญญานุช ชีวาเกยีรตยิิ่งยง2 

SarawutKumphruek1* and Boonyanuch Cheewakiatyingyong2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับขวัญในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ

การประปาสวนภูมิภาค ในจังหวัดเชียงราย 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับขวัญในการทํางานของพนักงานจําแนกตาม

ลักษณะ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา ตําแหนงงานปจจุบัน ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน เงินเดือนท่ีไดรับและสาขาท่ีปฏิบัติงาน ของพนักงานการประปาสวนภูมิภาค สาขาเชียงราย สาขาแมสาย 

สาขาเวยีงเชียงของ สาขาเทิง สาขาพาน และสาขาแมขะจาน  

ประชากร คือ พนักงานท้ังหมด ท่ีปฏิบัติงานอยูในการประปาสวนภูมิภาค 6 สาขา ในจังหวัดเชียงราย 

จํานวน 112 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมขอมูลแลวนํามาวเิคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

สถติิท่ีใช ในการวเิคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t-test และ F-test 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอขวัญในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของการประปาสวน

ภูมภิาคในจังหวัดเชียงรายโดยรวม อยูในระดับปานกลาง 3 ดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยดังน้ี ดานการใหรางวัลตอบ

แทน ดานการปกครองบังคับบัญชา และดานความพอใจในงาน โดยปจจัยท่ีมผีลตอขวัญในการทํางานของพนักงานอยู

ในระดับมาก  มเีพยีง 2 ดาน คอื ดานองคกรและการบริหาร และดานเพื่อนรวมงาน 

จากการทดสอบสมมุติฐาน พบวา พนักงานท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอขวัญ

ในการทํางานดานการปกครองบังคับบัญชาแตกตางกัน พนักงานท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปจจัยท่ี  มผีลตอขวัญในการทํางานดานการปกครองบังคับบัญชาและดานเกี่ยวกับเพื่อนรวมงานแตกตางกัน พนักงาน

ท่ีมรีะดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอขวัญในการทํางานดานองคกรและการบริหาร

แตกตางกัน แทนแตกตางกัน และพนักงานท่ีปฏิบัติงานสาขาท่ีตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอขวัญใน

การทํางานดานเพื่อนรวมงานแตกตางกัน  
 

คําสําคัญ: ขวัญในการทํางาน  พนักงานระดับปฏบัิติการ  การประปาสวนภูมภิาคในจังหวัดเชียงราย 
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Abstract  

This study aims to 1) investigate the levels of employee morale among operation staffs in Provincial 

Waterworks Authority in Chiang Rai Province. 2) to compare the levels of employee morale classified according 

to personal factors such as gender, age, marital status, level of education, current job position, length of 

employment, salary, and branch operation of Provincial Waterworks Authority in Chiang Rai branch office, Mae 

Sai branch office, Wiang Chiang Khong branch office, Thoeng branch office, Phan branch office, and Mae 

Khachan branch office. 

This research was conducted with a simple random sample of the population of employees in six 

branches of Provincial Waterworks Authority in Chiang Rai Province. The questionnaires were distributed to 112 

respondents. The data were collected and analyzed by a statistical package. The statistics used for data analysis 

were frequency, percentage, standard deviation, the t-test, and F-test. 

 The result reveals that the overall outcome of three factors affecting employee morale among operation 

staffs in Provincial Waterworks Authority in Chiang Rai Province serve at a medium level. Those factors include 

reward, rule and command, and job satisfaction, respectively. Furthermore, there are only two strong influences 

on employee morale among operation staffs in Provincial Waterworks Authority in Chiang Rai Province consisting 

of organization and administration aspect, and colleague aspect, respectively.  

The result of a hypothesis test illustrates gender differences in operation staffs influencing different 

opinions toward factors of employee morale in rule and command aspect. In addition, marital status differences 

in operation staffs having different opinions in factors of employee morale in rule and command aspect, and 

colleague aspect. Besides, employees with different levels of education have distinction in factors of employee 

morale in organization and administration aspect. Moreover, staffs with salary differences have diversity of 

opinions on factors of employee morale in reward aspect. Last but not least, employees in different branch 

offices have different opinions toward factors of employee morale in colleague aspect. 
 

Keywords: Morale at Work, Operating staff, provincial waterworks authority In Chiang Rai Province  
 

บทนํา 

ปจจุบันการดําเนินงานธุรกิจตาง ๆ มีการแขงขันสูง อันเปนผลจากโลกไรพรมแดน (Globalization) แตละ

หนวยธุรกิจสามารถพัฒนาตนเองไดอยางรวดเร็วจากความกาวหนาของเทคโนโลยีและขอมูลขาวสารตาง ๆ การ

ดําเนินงานขององคการธุรกิจ ท้ังดานผลิตภัณฑ กลุมลูกคาเปาหมาย กลยุทธดานการตลาด การจัดองคกร รูปแบบ

การบริหารจัดการ หรือเทคโนโลยี ตางมีความเสี่ยงสูงท่ีจะร่ัวไหลไปยังธุรกิจคูแขง แตเอกลักษณอยางหน่ึงของ

องคการท่ีไมสามารถลอกเลียนไดคือ บุคลากร ทุกองคการตางตองการบุคลากรท่ีมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนมีความรูความสามารถ มีประสิทธิภาพและมีทักษะท่ีดีกวาคูแขง ดังน้ันบุคลากรขององคการจึงเปน

ทรัพยากรท่ีมคีา และเปนปจจัยสําคัญท่ีผลักดันใหองคการประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน และทําใหองคการมี

ความไดเปรียบในการแขงขันในโลกธุรกจิ 
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หากองคการธุรกิจมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคาอยู แตไมสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของบุคลากรออกมาใช 

หรือไมสามารถรักษาบุคลากรเหลาน้ันไวได จะกอใหเกิดการสูญเสียโอกาสสําคัญในการพัฒนาองคการไป ดังน้ัน

องคการตาง ๆ ในปจจุบันตางใหความสําคัญตอการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย โดยมุงเนนการพัฒนาความรู 

ทักษะฝมือ และเสริมสรางขวัญกําลังใจในการทํางานของพนักงาน โดยเฉพาะขวัญในการทํางาน เนื่องจากเปนสิ่ง

สะทอนใหเห็นถงึความรูสึกและทัศนคติของพนักงานท่ีมีตอองคการ ซึ่งสงผลโดยตรงตอพฤติกรรมการแสดงออกมา

ในการปฏิบัติงาน  ดังน้ันการเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรในองคกรจึงเปนหนาท่ีสําคัญย่ิงของงาน

บริหารทรัพยากรมนุษย 

การประปาสวนภูมิภาค เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจท่ีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงภายในองคกรอยางรวดเร็ว 

เพื่อกาวไปสู HPO ( High Performance Organization ) หรือ องคกรท่ีสมรรถนะสูง ท้ังในดานของการนําเทคโนโลยี

ใหมๆ เขามาใชในการผลิตนํ้าประปา จึงทําใหองคกรมีระบบการบริหารท่ีทันสมัยและเขมแข็ง ภายใตวิสัยทัศน ท่ีวา 

ผูใชนํ้าประทับใจในคุณภาพและบริการท่ีเปนเลิศ แมวาการการประปาสวนภูมิภาคจะเปนหนวยงานท่ีท่ีมีช่ือเสียงท่ีดี

พอสมควร  แตกระบวนการทํางานยังตองปรับปรุงอยูเสมอ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ เกิดความคิดสรางสรรค 

สามารถคิดบริการใหม หรือบริการท่ีมีอยูแลวทําใหผูใชนํ้าพอใจ ดวยสาเหตุดังกลาว ประกอบกับเหตุผลท่ีวารายได

หลักของการประปาสวนภูมภิาค คอื รายไดจากคานํ้าประปา ทําใหพนักงานเกดิความวติกกังวลในดานการทํางาน วา

จะทําผลงานออกมาไดดีหรือมากนอยเพียงใด จะทํากําไรไดมากขนาดไหน รวมถึงการทํางานภายใตการบริหารของ

ผูบังคับบัญชา ท่ีมีการประเมินผลการทํางานประจําป (BSc : Balance Scorecard) จึงทําใหพนักงานเกิดความวิตก

กังวล ในการประเมินผล หากผูบริหารไมยุติธรรมในการใหคะแนน  ซึ่งจะมีผลกระทบในดานผลตอบแทนและ

ความกาวหนาในการเลื่อนตําแหนงของพนักงาน ดวยปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีลวนสงผลทําให พนักงานของการประปา

สวนภูมิภาค เกิดความแตกตางในดานผลตอบแทน และความกาวหนา ซึ่งอาจเปนเหตุทําใหขวัญในการทํางานของ

พนักงานลดลงได  

จากสภาพปญหาดังกลาว ซึ่งจะเห็นไดวา พนักงานของการประปาสวนภูมิภาค ตองเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงภายในองคกรเปนอยางมาก และท่ีสําคัญยังไมมีงานวิจัยในเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอขวัญในการทํางานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาค ดวยเหตุน้ีผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอ

ขวัญในการทํางานของพนักงานระดับปฏบัิติการของการประปาสวนภูมิภาค ในจังหวัดเชียงราย ท่ีนอกจากตองเผชิญ

กับความเปลี่ยนแปลงแลว ยังทําใหทราบถึงระดับขวัญของพนักงานระดับปฏิบัติการของ การประปาสวนภูมิภาค ใน

จังหวัดเชียงราย และสามารถใชเปนแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของการประปาสวนภูมิภาค ในการ

นําไปพัฒนาเพื่อเพิ่มระดับขวัญในการทํางานของพนักงานตอไป 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาระดับขวัญในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาคในจังหวัด

เชียงราย 

2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอขวัญในการทํางานพนักงานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน

ระดับปฏบัิติการของการประปาสวนภูมภิาค ในจังหวัดเชียงราย 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิงานวจัิย 

ที่มา: เกยีรติคุณ พลเย่ียม, 2556 
 

สมมุติฐาน 

 ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน สงผลตอความคดิเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมผีลตอขวัญในการทํางานแตกตางกัน 
 

วธิกีารศึกษา 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ พนักงานระดับปฏิบัติการท้ังหมด จากการประปาสวนภูมิภาค 6 สาขา ใน

จังหวัดเชียงราย จํานวน 112 คน โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ในชวงเดอืน เมษายน–พฤษภาคม 2559 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คอื แบบสอบถามโดยแบงออกเปน 3 สวน คอื 

สวนท่ี 1 เปนการสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา ตําแหนงงานปจจุบัน ระยะเวลาการปฏิบัติงานเงินเดือนท่ีไดรับและสาขาท่ีปฏิบัติงาน ลักษณะการตอบ

แบบสอบถาม ใหผูตอบเขยีนเคร่ืองหมาย / ลงในชองท่ีเลอืกจํานวน 7 ขอ 

สวนท่ี 2 เปนการสอบถามระดับขวัญในการทํางาน โดยใชแบบวัดระดับขวัญของ Keith Davis (อางอิงใน 

วิจิตร อาวะกุล, 2536) เปนแบบสํารวจของมหาวิทยาลัยชิคาโก ท่ีเรียกวา Employee Inventory ซึ่งวัดขวัญในการ

ทํางาน 5 ดาน  ประกอบดวย (1) ดานเกี่ยวกับองคกรและการบริหารงาน (2) ดานเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. ตําแหนงงาน 

6. ระยะเวลาในการปฏบัิติงาน 

7. ระดับเงนิเดอืน 

8. สาขาท่ีปฏบัิติงาน 

ปจจัยที่เก่ียวกับงาน 

1.ดานเกี่ยวกับองคกรและการบริหาร 

2.ดานเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา 

3.ดานเกี่ยวกับรางวัลตอบแทน 

4. ดานเกี่ยวกับเพื่อนรวมงาน 

5.ดานเกี่ยวกับความพอใจในงาน 

 

ขวัญในการทาํงานของพนักงาน 



667 

 

- Proceedings - 

 

(3) ดานเกี่ยวกับการ   ใหรางวัลตอบแทน (4) ดานเกี่ยวกับเพื่อนรวมงาน (5) ดานเกี่ยวกับความพอใจในงาน โดยใช

มาตรวัด 5 ระดับ ของ Likert Scale ดังน้ี 

ระดับความคดิเห็นมากท่ีสุด  เทากับ 5 คะแนน 

ระดับความคดิเห็นมาก  เทากับ 4 คะแนน 

ระดับความคดิเห็นปานกลาง เทากับ 3 คะแนน 

ระดับความคดิเห็นนอย  เทากับ 2 คะแนน 

ระดับความคดิเห็นนอยท่ีสุด  เทากับ 1 คะแนน 

สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับขวัญในการทํางาน  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. เสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 4 ทาน เพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไขความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา เพื่อให

ได แบบสอบถามท่ีมีความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของคําถาม ไดคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 

consistency: IOC) มากกวา 0.5 ทุกคําถาม 

2. นําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try-out) กับพนักงานระดับปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาคสาขา

พะเยา จํานวน 30 ราย เพื่อวัดความเช่ือม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค 

(Cronbach) ไดคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมอืเทากับ 0.95 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ผูศึกษาดําเนินการแจกแบบสอบถามท่ีสาขาตาง ๆ และเก็บคนืดวยตนเอง ท้ังหมดจํานวน 112 ราย 

 2. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณ เพื่อเตรียมนําไปวเิคราะหขอมูลตอไป 

สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

1. การวเิคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานระดับปฏบัิติการของการประปาสวนภูมิภาค ในจังหวัดเชียงราย 

โดยใชวิธีประมวลผลตามหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาคาความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย 

(Mean) และคารอยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะหขวัญในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการตามแบบสอบถามวัดระดับขวัญในการ

ทํางาน ใชแบบสอบถามของ Keith Davis และใชวธีิการประมวลผลตามหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

เกณฑท่ีใชในการวัดระดับคะแนน การวัดระดับคะแนนของใชแบบสอบถามของในสวนท่ี 2 น้ีวัดโดยการ

กําหนดเกณฑคาคะแนนตัวแปรของคาเฉลี่ย ซึ่งกําหนดระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ท่ีมีคะแนนแตระดับ

ออกเปนชวง ๆ ซึ่งสามารถนํามาวเิคราะหดวยการทําอันตรภาคช้ัน (ชูศรี วงศรัตนะ, 2534) ดังน้ี 

คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถงึ มคีวามคดิเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถงึ มคีวามคดิเห็นอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถงึ มคีวามคดิเห็นอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถงึ มคีวามคดิเห็นอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถงึ มคีวามคดิเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

3. การทดสอบสมมติฐาน ใชคาสถติิ t-test และ F-test 
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ผลการศึกษา 

ตาราง 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอขวัญในการ

ทํางาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยที่มีผลตอขวัญในการทาํงาน 

 
 
 

เพศ อายุ สถานภาพ 

t Sig. F Sig. F Sig. 

1. ดานเกี่ยวกับองคกรและการบริหาร 3.58 -1.105 0.704 0.871 0.422 2.148 0.081 

2. ดานการปกครองบังคับบัญชา 2.95 -2.201 0.015* 0.015 0.985 2.887  0.027* 

3. ดานเกี่ยวกับการใหรางวัลตอบแทน 3.35 -0.197 0.593 0.709 0.459 0.299 0.878 

4. ดานเกี่ยวกับเพื่อนรวมงาน 3.69 0.751 0.743 1.395 0.253 2.887  0.026* 

5. ดานเกี่ยวกับความพอใจในงาน 2.64 0.455 0.451 2.829 0.064 1.438 0.227 

 

ปจจัยที่มีผลตอขวัญในการทาํงาน 
ระดับการศกึษา ตําแหนงงาน 

ระยะเวลา 

ในการปฏบัิตงิาน 

F Sig. F Sig. F Sig. 

1. ดานเกี่ยวกับองคกรและการบริหาร 0.762 0.023* 0.469 0.792 1.108 0.361 

2. ดานการปกครองบังคับบัญชา 0.840 0.525 0.528 0.715 0.573 0.721 

3. ดานเกี่ยวกับการใหรางวัลตอบแทน 1.212 0.310 1.309 0.272 0.487 0.785 

4. ดานเกี่ยวกับเพื่อนรวมงาน 1.190 0.320 0.320 0.864 2.196 0.061 

5. ดานเกี่ยวกับความพอใจในงาน 0.395 0.851 0.668 0.616 1.134 0.345 

 

ปจจัยที่มีผลตอขวัญในการทาํงาน 
ระดับเงนิเดอืน สาขาทีป่ฏบิัติงาน 

F Sig. F Sig. 

1. ดานเกี่ยวกับองคกรและการบริหาร 2.952 0.074 2.119 0.060 

2. ดานการปกครองบังคับบัญชา 0.834 0.331 2.693 0.443 

3. ดานเกี่ยวกับการใหรางวัลตอบแทน 0.769 0.015* 1.328 0.667 

4. ดานเกี่ยวกับเพื่อนรวมงาน 1.436 0.490 0.936   0.039* 

5. ดานเกี่ยวกับความพอใจในงาน 0.541 0.429 0.648 0.847 

*มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 

𝑋 
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ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอขวัญในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของการ

ประปาสวนภูมิภาคในจังหวัดเชียงราย โดยรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา พนักงานระดับ

ปฏิบัติการ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยดังน้ี ดานการใหรางวัลตอบแทน (X� 

=3.35) ดานการปกครองบังคับบัญชา (X� =2.95) และดานความพอใจในงาน (X� =2.64) โดยปจจัยท่ีมีผลตอขวัญใน

การทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาค ในจังหวัดเชียงราย อยูในระดับมาก มีเพียง 2 

ดาน คอื ดานองคกรและการบริหาร (X� =3.58) และดานเพื่อนรวมงาน (X� =3.69) 
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 

1. พนักงานท่ีมเีพศตางกันมรีะดับความคดิเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอขวัญในการทํางานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาคในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เพียง 1 

ดาน ไดแก ดานการปกครองบังคับบัญชา 

2.พนักงานท่ีมอีายุตางกัน มรีะดับความคดิเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมผีลตอขวัญในการทํางานของพนักงานระดับ

ปฏบัิติการของการประปาสวนภูมิภาคในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ัง 5  

ดาน  

3. พนักงานท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอขวัญในการทํางานของ

พนักงานระดับปฏบัิติการของการประปาสวนภูมิภาคในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  

0.05 ท้ัง 2 ดาน ไดแก ดานเกี่ยวกับเพื่อนรวมงานและดานการปกครองบังคับบัญชา 

4.พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอขวัญในการทํางาน

ของพนักงานระดับปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาคในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ  0.05 เพยีง 1 ดาน ไดแก ดานเกี่ยวกับองคกรและการบริหาร 

5.พนักงานท่ีมีตําแหนงงานตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอขวัญในการทํางานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาคในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 ท้ัง   5 ดาน  

6.พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอขวัญในการ

ทํางานของพนักงานระดับปฏบัิติการของการประปาสวนภูมภิาคในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถติิท่ีระดับ 0.05 ท้ัง 5ดาน  

7. พนักงานท่ีมีระดับเงินเดือนตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอขวัญในการทํางานของ

พนักงานระดับปฏบัิติการของการประปาสวนภูมิภาคในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  

0.05 เพยีง 1 ดาน ไดแก ดานเกี่ยวกับการใหรางวัลตอบแทน 

8.พนักงานท่ีมสีาขาท่ีปฏบัิติงานตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอขวัญในการทํางานของ

พนักงานระดับปฏบัิติการของการประปาสวนภูมิภาคในจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  

0.05 เพยีง 1 ดาน ไดแก ดานเกี่ยวกับเพื่อนรวมงาน 

จากการรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะของพนักงานพบวา สวนใหญไมมีขอเสนอแนะ แตพบ

ขอเสนอแนะปจจัยท่ีมผีลตอขวัญในการทํางานบางประปา ดังน้ี  

1. ความสามัคคเีปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหองคกรหรือหนวยงานสามารถปฏบัิติงานไดอยางสําเร็จและราบร่ืน  

2. จํานวนของบุคลากรท่ีมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานในสาขาทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางไมมี

ประสทิธิภาพ 
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 3. เสนอแนะใหมีการทํางานอยางโปรงใส ซื่อตรง ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับอยางเครงครัด โดยยึด

ความยุติธรรมเปนหลักในการปฏบัิติงาน 
 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีทําใหทราบถงึความคดิเห็นเกี่ยวกับระดับตามความสําคัญของปจจัยท่ีมผีลตอขวัญในการ

ทํางานของพนักงานระดับปฏบัิติการของการประปาสวนภูมิภาคในจังหวัดเชียงรายโดยรวมแลวอยูในระดับปานกลาง 

สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

ดานเกี่ยวกับเพื่อนรวมงานผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากซึ่งสอดคลองกับนริศชา ภูกลีบ 

(2555) ไดกลาวไววา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญไมนอยไปกวาความสามารถของ

ตนเอง นอยคนท่ีสามารถท่ีสามารถทํางานใหประสบความสําเร็จไดดวยตนเอง 

ดานเกี่ยวกับองคกรและการบริหารผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากซึ่งสอดคลองกับ ชยา

ภรณ วเิชียร (2549) ซึ่งไดศึกษาเร่ือง ขวัญในการทํางานของพนักงานระดับปฏบัิติการของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร ไดกลาวไววา มีความรูสึกตนเองเปนสวนหน่ึงขององคกรอยางแทจริง และแสดงใหเห็นถึงความ

ชัดเจนของนโยบายการบริหารงานขององคกร 

ดานเกี่ยวกับการใหรางวัลตอบแทนผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง เนื่องจากการ

กําหนดคาตอบแทนและอัตราการจางของการประปาสวนภูมิภาคยังไมเพียงพอตอสภาพการณทางดานเศรษฐกิจใน

ปจจุบัน นอกจากน้ีสวัสดิการอื่น ๆ ท่ีไดรับจากการประปาสวนภูมิภาคมีนอย เมื่อเทียบกับขาราชการ และหนวยงาน

ของรัฐ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สันติภพ วงศคิริ (2551) ไดทําการศึกษาเร่ือง แนวทางการเสริมสราง

ประสทิธิภาพในการปฏบัิติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี พบวา มีความพึงพอใจในดาน

ผลตอบแทนในระดับ ปานกลาง 4 รายการ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปดวยความยุติธรรม พอใจกับ

ผลตอบแทนท่ีไดรับ บริษัทไดจัดสวัสดิการตาง ๆ ไดอยางเพียงพอกับความตองการ และรายไดจากการทํางานใน

หนาท่ีเพยีงพอท่ีจะเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 

ดานเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลางเนื่องจากการ

บริหารของแตละสายงานของการประปาสวนภูมภิาค ในจังหวัดเชียงราย มคีวามแตกตางกันบางสาขาผูบังคับบัญชามี

ภาวะผูนําท่ีทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความรูสึกเต็มใจในการทํางานรวมกับผูบังคับบัญชาแตบางสาขาผูบังคับบัญชา

ไมทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความไวใจและไมสามารถทํางานรวมกันไดอยางเต็มใจ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 

นพพล  ชมพูคํา (2553) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการลาออกโดยสมัครใจของแรงงานในจังหวัดเชียงใหม 

พบวา ตัวแปรท่ีเปนสาเหตุสําหรับการลาออกระดับองคการ คือ บทบาทของผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 

ความสามารถในการบริหารของหัวหนางาน ดานการจัดคนใหเหมาะสมกับตําแหนงงาน ดานการไดรับการสนับสนุน

ของหนวยงาน และการไมไดรับความไวใจ 

ดานเกี่ยวกับความพอใจงาน ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง เนื่องจากงานในการ

กํากับดูแลของแตละสาขาของการประปาสวนภูมิภาค ในจังหวัดเชียงราย มีความแตกตางกัน จึงสงผลทําใหความ

พอใจในงานเนื่องจากพนักงานรูสึกวางานท่ีทําอยูไมสนุกเพลิดเพลิน และนาเบ่ือหนายกับงานในรูปแบบเดิมๆ รวมไป

ถงึงานท่ีไมสามารถพัฒนาความรูใหแกตัวพนักงานเอง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สุธานิธ์ิ นุกูลอ้ึงอารี (2555) ได

ทําการศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) กรณีพนักงาน

บริษัท การบินไทยฯ สํานักงานใหญ มคีวามพงึพอใจในดานความพงึพอใจงาน ในระดับปานกลาง ไดแก งานท่ีปฏิบัติมี
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ลักษณะทาทายความรู ความสามารถ รวมท้ังมีอิสระในการวางแผนการทํางานไดดวยตนเองและไดใชความรู 

ความสามารถท่ีมอียูอยางเต็มท่ี 

จากการทดสอบสมมุติฐาน พบวา พนักงานท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอขวัญ

ในการทํางานดานการปกครองบังคับบัญชาแตกตางกัน พนักงานท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปจจัยท่ี  มผีลตอขวัญในการทํางานดานการปกครองบังคับบัญชาและดานเกี่ยวกับเพื่อนรวมงานแตกตางกัน พนักงาน

ท่ีมรีะดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอขวัญในการทํางานดานองคกรและการบริหาร

แตกตางกันพนักงานท่ีมีระดับเงินเดือนท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอขวัญในการทํางานดาน

การใหรางวัลตอบแทนแตก ตางกัน และพนักงานท่ีปฏิบัติงานสาขาท่ีตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอ

ขวัญในการทํางานดานเพื่อนรวมงานแตกตางกัน  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากผลการศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอขวัญในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของการประปาสวน

ภูมภิาคในจังหวัดเชียงราย มขีอเสนอแนะท่ีจะนําผลการศึกษาไปใชประโยชน ดังน้ี 

1. การศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอขวัญในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาค ใน

จังหวัดเชียงราย พบวา พนักงานสวนใหญใหความสําคัญในดานเกี่ยวกับเพื่อนรวมงาน เนื่องจากความสัมพันธท่ีดี

ระหวางกันยอมทําใหการทํางานเปนไปดวยความเรียบรอยและประสบความสําเร็จไดโดยงาย ดังน้ันผูบริหารควรจัด

กจิกรรมเพื่อสงเสริมความสัมพันธกันในองคกร สงเสริมใหมกีารทํางานเปนทีม (Team Work)   

2. ดานองคกรและการบริหาร พบวา เนื่องจากมีการบริหารจัดการท่ีดี จึงทําใหพนักงานรูสึกเปนสวนหนึ่ง

ขององคกร และแสดงใหเห็นถงึความชัดเจนของนโยบายการบริหารงาน  

3. การใหรางวัลตอบแทน เนื่องจากการกําหนดคาตอบแทนและอัตราการจางยังไมเพียงพอตอสภาพการณ

ทางดานเศรษฐกิจในปจจุบัน ดังน้ันผูบริหารจึงควรหาแนวทางพัฒนาหรือปรับปรุงในสวนของคาตอบแทนของ

พนักงาน เชน คาลวงเวลา คาเลาเรียนบุตร คาเชาบาน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน 

4. ดานการปกครองบังคับบัญชา พบวา ผูบังคับบัญชามภีาวะผูนําท่ีทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความรูสึกเต็ม

ใจในการทํางานรวมกับผูบังคับบัญชาแตบางสาขาผูบังคับบัญชาไมทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความไวใจและไม

สามารถทํางานรวมกันไดอยางเต็มใจ ดังน้ันผูบริหารระดับสูงควรจะมีการอบรมผูบริหารกอนท่ีจะเขาปฏิบัติงานจริง 

เพื่อสรางความเช่ือม่ันใหกับพนักงาน 

5. ดานความพอใจในงาน พบวา พนักงานสวนใหญพนักงานรูสึกวางานท่ีทําอยูไมสนุกเพลิดเพลิน และนา

เบ่ือหนาย ดังน้ันในการกําหนดนโยบายเปาหมายหรือกลยุทธขององคกร ผูบริหารควรคํานึงความเปนจริงและ

ภาวะการณ  ปจจุบันท้ังภายนอกและภายในองคกรวา พนักงานจะสามารถปฏิบัติงานท่ีมอบหมายใหแก

ผูใตบังคับบัญชา ควรเปด โอกาสใหพนักงานไดใชความชํานาญ ความสามารถ และความคิดริเร่ิมของตัวเอง เมื่องาน

สําเร็จจะทําใหพนักงานเกดิความพอใจในการทํางานมากขึ้น นอกจากน้ันควรมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน รวมท้ังการหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน (Rotation) เพื่อลดความเบ่ือหนายในการทํางานและกระตุนความ

กระตอืรือรนในการทํางานดวย 
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6. จากผลการทดสอบสมมุติฐาน ท่ีพบปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันสงผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ี

มีผลตอขวัญในการทํางานอยางแตกตางกันน้ัน องคกรควรหาแนวทางท่ีหลากหลายในการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อใหเกดิขวัญในการทํางานท่ีดตีอไป 

ขอเสนอแนะในการศกึษาคร้ังตอไป 

1.การศึกษาคร้ังน้ีไดทําการศึกษาเฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาค ในจังหวัด

เชียงรายในการศึกษาคร้ังตอไปควรไดมีการศึกษาเปรียบเทียบขวัญในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ

การประปาสวนภูมภิาค ในจังหวัดอื่น ๆ หรือหนวยงานอื่น ๆ วามขีวัญในการทํางานอยูในระดับใด มีความเหมือนหรือ

มคีวามแตกตางกันอยางไร เพื่อท่ีจะไดทราบขอมูลท่ีหลากหลาย 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษา ณ จุดหน่ึงของเวลา (Cross-sectional study) ดังน้ันในการศึกษาคร้ังตอไป

ควรเก็บขอมูลระยะยาว (Longitudinal Study) 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาเปนอยางย่ิงจาก ดร.บุญญานุช  ชีวา

เกียรติยิ่งยง อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ผูซึ่งกรุณาใหความรู คําแนะนํา คําปรึกษา ตรวจแกไข

ขอบกพรองตาง ๆ จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีเสร็จสมบูรณดวยดี ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทาน

อาจารยเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ ทานเจาของเอกสารงานวจิัยทุกทาน ท่ีผูศึกษาไดนํามาอางอิงในการทําวิจัย และคณะ

ผูเช่ียวชาญท่ีตรวจแกไขแบบสอบถามตลอดจนเสนอแนะแนวทางอันเปนประโยชนตอการศึกษาคร้ังน้ี สําเร็จลุลวงไป

ดวยด ี

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ท่ีเปนผูใหกําลังใจมาโดยตลอด และขอบพระคุณคณาจารยคณะ

วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกทานท่ีใหความรู ใหความชวยเหลือและคําแนะนํา 

ตาง ๆ และขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ ทุกทานท่ีมสีวนชวยใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีเสร็จสมบูรณใน

ท่ีสุด 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ผูศึกษาไดพยายามทุมเทและต้ังใจทําอยางดีท่ีสุด หากมีสิ่งใดขาดตก

บกพรอง หรือผดิพลาดประการใด ผูศึกษาขออภัยมา ณ ท่ีน้ีดวย และหวังเปนอยางย่ิงวาการศึกษาคนควาดวยตนเอง

ฉบับน้ีจะเปนประโยชนกับผูท่ีสนใจ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอไป 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงห

ปารค เชียงราย (จํากัด) ประชากรท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย พนักงานของบริษัท  สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) 

จํานวน 207 คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย คอื แบบสอบถาม จํานวน 207 ฉบับ วิเคราะหขอมูลโดยความถี่ คารอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล  วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) วิเคราะหสัมประ 

สทิธ์ิสหสัมพันธ และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ผลการวจิัยพบวา 

พนักงานของบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) สวนใหญเปนเพศชาย อายุตํ่ากวา 30 ป มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-5 ป ตําแหนง

พนักงานระดับปฏบัิติการมคีวามคดิเห็นตอลักษณะงานของบริษัท สงิหปารค เชียงราย (จํากัด) ในภาพรวมอยูในระดับ

มาก มรีะดับความผูกพันตอปจจัยท่ีมผีลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) ใน

ภาพรวมอยูในระดับมากเชนกันจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ ระดับการศึกษา 

รายไดตอเดือน ตําแหนงงานมีระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) แตกตาง

กัน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05และลักษณะงานของพนักงานมคีวามสัมพันธกับระดับความผูกพันตอองคกร

ของพนักงานบริษัท สงิหปารคเชียงราย (จํากัด) อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05  
 

คําสําคัญ: ความผูกพันตอองคกร  สงิหปารคเชียงราย 

 

Abstract  

 The purpose of this independent study is to investigate job characteristics and factors affecting 

organizational commitment of employees of Singha Park Chiang Rai, Singha Corporation Co., Ltd. The data was 

collected from 207 people through the questionnaires and analyzed by using the statistical analysis including 

frequency, percentage, mean, standard deviation, analysis of variance (One-way ANOVA), correlation analysis, 

and data table analysis. 
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 The result shows that the majority of employees in Singha Park Chiang Rai are male aged less than 30 

years old with a bachelor’s degree, marital status, in the monthly income group of 10,001-15,000 Baht with 1-

5 years of work experience, and a position of full-time regular staff. The overall outcome of job characteristics is 

placed at a high level. Furthermore, the overall outcome of the factors influencing employees’ organizational 

commitment in Singha Park Chiang Rai is of great importance. The result of a hypothesis test reveals that the 

differences in ages, levels of education, monthly income, and job positions affect the organizational commitment 

of employees with a statistical significance level of 0.05. Lastly, the result also shows significant correlation 

between job characteristics and levels of employees’ organizational commitment in Singha Park Chiang Rai, 

Singha Corporation Co., Ltd. with a  significance level of 0.05 
 

Keywords: Organizational Commitment of Employees, Singha Park Chiang Rai 
 

บทนํา 

จากการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 เนื่องมาจากความกาวล้ําของเทคโนโลยีสงผลกระทบอยาง

มากตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทําใหการเปลี่ยนผานจากยุคอุตสาหกรรมสูยุคแนวคิดและมีการติดตอ 

สื่อสารกันอยูตลอดเวลา (Hyperconnected digital age) (ศรีรัตน รัษฐปานะ, 2557) จงึทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบ

กาวกระโดดมกีารแขงขันทางธุรกจิท่ีสูง ดังน้ันภาคธุรกจิควรใหความสําคัญกับการดําเนินกิจกรรมภายในองคกร โดย

การใชทรัพยากรท่ีมอียูใหเกดิประโยชนสูงสุด เนื่องจากองคกร (Organization) คอื กลุมบุคคลมารวมตัวกัน มีกิจกรรม

รวมกัน ณ สถานท่ีแหงหน่ึงโดยมีจุดมุงหมายหรือผลประโยชนรวมกันและมีการแบงงานกันทําตามความรับผิดชอบ

เพื่อดําเนินไปสูจุดหมายท่ีวางไว (Lewis, 1987 อางอิงใน อรอนงค สวัสดิ์บุรี, 2555) ดังน้ันบุคลากรจึงเปนตัวแปรท่ี

สําคัญในการสรางความไดเปรียบดานการแขงขัน ทําหนาท่ีบริหารทรัพยากรอื่น ๆ จนสามารถบรรลุเปาหมาย จึง

กลาวไดวา บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยสามารถสรางคุณคาของระบบการบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคได

น่ันเอง  

การดําเนินงานขององคกรธุรกิจสมัยใหมจะมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญคือ เพื่อความม่ันคง การเติบโต ผลกําไร 

และความรับผิดชอบตอสังคม การท่ีจะดําเนินธุรกิจใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไวน้ัน ควรมีหลัก

แนวคดิ 10 M เพื่อความสําเร็จ คอื Man (คน) Money (เงนิ)  Material (วัสดุอุปกรณ) Method (วธีิการ)  Minute (เวลา)  

Machine (เคร่ืองจักรกล) Marketing (การตลาด)  Management (การจัดการ) Motivation (การกระตุนจูงใจ) และ 

Morale (ขวัญหรือวัฒธรรมองคกร) (สมชาติ กิจยรรยง, 2558) ซึ่งการบริหารงานบุคคลน้ัน องคกรจําเปนตองใชทุน

ทรัพยและระยะเวลาในการสรรหา คัดเลือก ฝกอบรมและพัฒนา สิ่งท่ีตองตระหนักอยูเสมอ คือ เมื่อไดมาแลวทํา

อยางไรจึงจะพัฒนาบุคลากรพรอมจูงใจใหเขาอุทิศกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญาใหแกงาน และจะทํา

อยางไรจงึจะรักษาบุคลากรเหลาน้ันอยูกับองคกรไดยาวนานท่ีสุด ดวยเหตุน้ีความผูกพันตอองคกรจึงมีสวนเกี่ยวของ

โดยตรงในการตอบโจทยดังกลาว 

เพราะความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) จะเปนทัศนคติท่ีแสดงออกถงึความคิด ความรูสึก 

ท่ีสงผลโดยตรงตอความพึงพอใจในบทบาทหนาท่ี ทําใหเกิดการทํางานเปนทีมและจะมีผลตอตอผลิตภาพและ

คุณภาพของงานตามมาภายหลัง ดังน้ันการสรางความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) จึงเปนวิธีการ

หน่ึงท่ีชวยทําใหพนักงานเกดิความผูกพันกับองคกรได (ณัช อุษาคณารักษ, 2554) 
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บริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) หรือท่ีในอดีตรูจักกันในนามไรบุญรอดฯ เปนบริษัทในเครือของ บริษัท 

บุญรอดบริวเวอร่ี (จํากัด) ถือกําเนิดขึ้นมาเมื่อ 30 ปท่ีผานมา โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการศึกษาวิจัยปรับปรุง

พันธุขาวบารเลย แลวนําไปสงเสริมเกษตรกรบริเวณเขตภาคเหนอืตอนบนของประเทศไทย โดยพื้นท่ีบางสวนท่ีเปนเนิน

เขาไมสามารถใชเคร่ืองจักรกลขนาดใหญได ก็ไดดําเนินการผลิตไมผล พืชผัก เห็ด ปศุสัตว และอุตสาหกรรมแปรรูป

เพื่อสรางมูลคาเพิ่มผลผลติแบบครบวงจร ปจจุบัน บริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) ไดปรับแผนการดําเนินกิจการ

ใหม มกีารขยายธุรกจิเพิ่มมากขึ้นเพื่อใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรดานการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงราย และกระแส

ภาวะเศรษฐกจิและสังคมท่ีเปนอยูในปจจุบัน ซึ่งในการดําเนินงานดังกลาวเปนรูปแบบการจัดการฟารมขนาดใหญท่ีมี

ปจจัยสภาพแวดลอมดานภูมอิากาศและระยะเวลาเปนตัวกําหนดคุณภาพและปริมาณของผลผลิตจึงตองอาศัยความ

มุงม่ันทุมเทและเสียสละของบุคลากรเปนสําคัญ จากการดําเนินงานท่ีผานมามักพบปญหาดานการประสานความ

รวมมอืและความตอเนื่องของงานซึ่งยังไมดเีทาท่ีควร สาเหตุอาจเนื่องมาจากบุคลากรมหีลากหลายสาขา มปีจจัยสวน

บุคคลและลักษณะงานท่ีแตกตางกันมีรายไดและความกาวหนาแตกตางกัน แตก็ยังไมสามารถรับรูไดจากการ

แสดงออกท่ีชัดเจน ทําให    

 ผูศึกษาเกิดความแรงจูงใจและสนใจท่ีจะศึกษาความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคกร ตามทฤษฎีเกี่ยวกับ

แรงจูงใจของ Maslow (1970 อางอิงใน สุรางค โควตระกูล, 2554) ท่ีกลาวถงึความตองการของมนุษย 5 ระดับ ทฤษฎ ี

Z ของอูชิ (Ouchi, 1981 อางอิงใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ม.ป.ป.) ท่ีเนนทักษะการทํางาน สรางแรงกระตุน

ภายใน ทฤษฎีแนวความคิดของ Hersberg (1968 อางอิงใน มยุรี สุคนธทรัพย, 2554, หนา 7-9) ท่ีกลาวถึงปจจัยท่ี

สรางความรูสึกผูกพันสวนบุคคลของพนักงานในองคกรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของงานสูงสุด และทฤษฎีของดรัก

เกอร (Drucker, 2552 : สุธี พนาวร, ผูแปล) โดยใหความสําคัญกับกลยุทธ ในการควบคุมการปฏิบัติงานจากสามัญ

สํานึก มากกวาการควบคุมจากภายนอก  

ดังน้ันการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท สิงหปารคเชียงราย 

(จํากัด) จะทําใหทราบถึงระดับความผูกพันและปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคกร และผลการ

ศึกษาวจิัยท่ีไดสามารถเปนขอมูลในการกําหนดกลยุทธการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ตลอดจน

เพื่อเปนขอมูลใหผูบริหารพิจารณาและตระหนักถึงความสําคัญดานทุนมนุษยในองคกรใหปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสทิธิภาพสูงสุด 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สงิหปารคเชียงราย (จํากัด) 

2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สงิหปารคเชียงราย (จํากัด) 
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กรอบแนวคิด  

                                    ตัวแปรตน                                                    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคดิงานวจัิย 
 

คําถามการวจัิย 

1. มปีจจัยอะไรท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สงิหปารคเชียงราย (จํากัด) 

2. ระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สงิหปารคเชียงราย (จํากัด) เปนอยางไร 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) 

แตกตางกัน 

2. ปจจัยดานลักษณะงานท่ีแตกตางกันมีความสัมพันธกับระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท 

สงิหปารคเชียงราย (จํากัด) ท่ีแตกตางกัน 
 

วธิกีารศึกษา 

การวิจัยน้ีเปนการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงหปารคเชียงราย 

(จํากัด) มวีธีิดําเนินการวจิัยตามลําดับดังน้ี  

 

 

 

ปจจัยดานลักษณะงาน 

1. ความมอิีสระในการทํางาน 

2. ความสําคัญและทาทายในงาน 

3. ความรับผดิชอบในงาน 

4. ความกาวหนาในงาน 

5. การมสีวนรวมทุกขรวมสุขในงาน 

6. การติดตอสื่อสารในงาน 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. สถานภาพสมรส 

5. ระยะเวลาการปฏบัิติงาน 

6. รายไดตอเดอืน   

 

ความผูกพนัตอองคกร 

1. ความเสยีสละและทุมเทตอองคกร 

2. มทัีศนคติและความตองการเปน

สมาชิกภาพขององคกร 

3. ความเช่ือม่ันและยอมรับในเปาหมาย

ขององคกร 
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   ประชากรที่ใชในการวจัิยคร้ังนี ้ประกอบดวย  

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานท้ังหมดต้ังแตระดับประจํารายเดือนขึ้นไปท่ีปฏิบัติงานในบริษัท 

สงิหปารคเชียงราย จํากัด จํานวน 207 คน ซึ่งเปนการคัดเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) (คํานาย อภิปรัชญา

สกุล, 2558, หนา 78)  

การพัฒนาและการสรางเครื่องมือ 

 ผูวจิัยไดสรางเคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย โดยมขัีน้ตอนการสรางดังน้ี 

 1. ศึกษา ตํารา บทความ และขอมูลจากเว็บไซตท่ีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหารธุรกิจ

สมัยใหม แรงจูงใจ ความผูกพันในองคกร และงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

 2. นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเพื่อใชเปนแนวทางในการ ออกแบบสอบถาม เพื่อใหครอบคลุมคําถาม 

วัตถุประสงค และกรอบแนวคดิในการวจิัย ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส รายไดตอเดอืน ระยะเวลาการปฏบัิติงาน และตําแหนงงาน 

  ตอนท่ี 2 ลักษณะงานของพนักงานบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) เปนขอคําถามท่ีมีลักษณะ

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑของ Likert (Likert’s Rating Scale) (คํานาย 

อภิปรัชญาสกุล, 2558, หนา 117) คอื 

  ระดับ 5  หมายถงึ  ระดับความคดิเห็นมากท่ีสุด    ใหนํ้าหนักคะแนน 5 

  ระดับ 4  หมายถงึ  ระดับความคดิเห็นมาก  ใหนํ้าหนักคะแนน 4 

  ระดับ 3  หมายถงึ  ระดับความคิดเห็นปานกลาง  ใหนํ้าหนักคะแนน 3 

  ระดับ 2  หมายถงึ  ระดับความคดิเห็นนอย ใหนํ้าหนักคะแนน 2 

  ระดับ 1  หมายถงึ  ระดับความคดิเห็นนอยท่ีสุด ใหนํ้าหนักคะแนน 1 

  ตอนท่ี 3 ปจจัยท่ีมผีลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงหปารค เชียงราย (จํากัด) 

เปนขอคําถามท่ีมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑของ Likert (Likert’s 

Rating Scale) (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2558, หนา 117) คอื 

  ระดับ 5  หมายถงึ  ระดับความคดิเห็นมากท่ีสุด    ใหนํ้าหนักคะแนน 5 

  ระดับ 4  หมายถงึ  ระดับความคดิเห็นมาก  ใหนํ้าหนักคะแนน 4 

  ระดับ 3  หมายถงึ  ระดับความคดิเห็นปานกลาง  ใหนํ้าหนักคะแนน 3 

  ระดับ 2  หมายถงึ  ระดับความคดิเห็นนอย ใหนํ้าหนักคะแนน 2 

  ระดับ 1  หมายถงึ  ระดับความคดิเห็นนอยท่ีสุด ใหนํ้าหนักคะแนน 1 

  ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะ เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดาน

ความผูกพันตอองคกร 

 3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบและปรับแกตามคําแนะนําเพื่อความสมบูรณของ

เนื้อหา รวมท้ังการใชภาษาท่ีเหมาะสม  

 4. การตรวจสอบเคร่ืองมอื 

 4.1 เสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 4 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของเนื้อหาและ 

ความหมาะสมของคําถามใหไดคาดัชนีความสอดคลอง (Index Of Consistency : IOC) มากกวา 0.5 ทุกคําถาม 

  4.2 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปตรวจสอบคุณภาพ โดยนําไปทดลองใชจํานวน 30 ชุด และ 
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นํามาวเิคราะหขอมูลหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา (Coefficient – α) ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งแสดง

ความสัมพันธของคําตอบจากแบบสอบถาม ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.95 

 5. นําแบบสอบถาม ไปใชกับกลุมประชากรจริง 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการคนควาดวยตนเอง คอื แบบสอบถาม แบงออกเปน 4 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 

รายไดตอเดอืน ระยะเวลาการปฏบัิติงาน และตําแหนงงาน 

 ตอนท่ี 2 ลักษณะงานของพนักงานบริษัท สงิหปารคเชียงราย (จํากัด) 

 ตอนท่ี 3 ปจจัยท่ีมผีลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สงิหปารคเชียงราย (จํากัด) 

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวจิัยคร้ังน้ี ผูวจิัยดําเนินการดังน้ี 

1. ผูวิจัยไดจัดทําหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึงบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) 

เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม  

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามเสนอตอพนักงานของบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด)ดวยตนเอง เพื่อขอความ

รวมมอืในการกรอกรายละเอียดในแบบสอบถาม 

3. ผูวจิัยขอรับแบบสอบถามคืนตามวันเวลาท่ีกําหนด โดยไดแบบสอบถามคืนครบ ตรวจสอบความถูกตอง

ครบถวนของขอมูลท้ังหมดและลงรหัสแบบสอบถามเพื่อนําไปวเิคราะหขอมูลตอไป 

4. นําแบบสอบถามท้ังหมดมาพิจารณาคัดเลือกความถูกตอง ครบถวนสมบูรณในการกรอกแบบสอบถาม 

บันทึก และวเิคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับสถิติท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 

(µ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และการบรรยาย 

5. ผูวจิัยไดกําหนดเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ย โดยการคํานวณหาความกวางของอันตรภาคช้ัน (Range) โดย

แบงเปน 5 ชวงเทา ๆ กัน มรีายละเอียด ดังน้ี 
 

 สูตรความกวางอันตรภาคช้ัน   =  ขอมูลท่ีมคีาสูงสุด – ขอมูลท่ีมคีาตํ่าสุด 

จํานวนช้ัน 

     =  5 – 1 

5 

= 0.80 

เกณฑในการแปรผล มดัีงน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00  หมายถงึ   ระดับความคดิเห็นมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20  หมายถงึ   ระดับความคดิเห็นมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40  หมายถงึ   ระดับความคดิเห็นปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60  หมายถงึ   ระดับความคดิเห็นนอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80  หมายถงึ   ระดับความคดิเห็นนอยท่ีสุด 
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วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

ขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติพื้นฐานดวยเคร่ือง

คอมพวิเตอร สําหรับสถติิท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี ประกอบดวย ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (µ) 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2558, หนา 116-125) เพื่อการวเิคราะห ดังน้ี  

1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สถติิท่ีใช คอื ความถี่ และรอยละ   

2.ลักษณะงานของพนักงานบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) สถิติท่ีใช คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงหปารค เชียงราย (จํากัด) สถิติท่ีใช คือ 

ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4. ขอเสนอแนะ สรุปเปนการบรรยาย 

5. การทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใชคือ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) และการ

วเิคราะหสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ 
 

ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะหขอมูล สรุปไดดังน้ี 

พนักงานของบริษัท สงิหปารคเชียงราย (จํากัด) สวนใหญเปนเพศชาย (54.1%) อายุตํ่ากวา 30 ป (49.3%) มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี (54.1%) สถานภาพสมรส (48.8%) รายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท (32.9%) มี

ระยะเวลาการปฏบัิติงาน 1-5 ป (58%) และตําแหนงพนักงานระดับปฏบัิติการ (82.1%) 
 

 
ภาพ 2 แสดงผลการวเิคราะหขอมูลดานลักษณะงานที่มีผลตอความผูกพนัตอองคกร 

 

ลักษณะงานของบริษัท สงิหปารคเชียงราย (จํากัด) พบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอลักษณะงานของบริษัท 

สิงหปารค เชียงราย (จํากัด) ในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอ

ลักษณะงานท่ีมีการติดตอสื่อสารกับสวนงานอื่น ๆ ในระดับมาก รองลงมา คือ มีความคิดเห็นตองานท่ีตองมีความ

รับผดิชอบท่ีตองใชทักษะ ความชํานาญ ความรู ในศาสตรท่ีเรียนมาในระดับมาก  
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ภาพ 3 แสดงผลการวเิคราะหปจจัยที่มีผลตอควมผูกพันตอองคกร 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) พบวา ในภาพรวม

พนักงานมีความผูกพันอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียง

ตามลําดับจากมากไปหานอย คือ พนักงานมีความผูกพันตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรดานความเช่ือม่ัน

และยอมรับในเปาหมายขององคกร ดานความเสียสละและทุมเทตอองคกร และดานทัศนคติและความตองการเปน

สมาชิกภาพขององคกร ตามลําดับ 
 

 
 

ภาพ 4 แสดงผลการวเิคราะหขอมูลดานความเสยีสละและทุมเทตอองคกร 
 

ดานความเสียสละและทุมเทตอองคกร พบวา พนักงานมีความผูกพันในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พจิารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานเต็มใจและยินดกีับเพื่อนรวมงานท่ีมคีวามกาวหนาในงาน หากเขามคีวามสามารถ

ชวยเหลอืองคกรไดดกีวา มคีวามคดิเห็นอยูในระดับมาก รองลงมา คือ พนักงานมีความพยายามแสวงหาความรูและ

เทคนคิใหม ๆ เพื่อพัฒนาตัวเองและเพื่อพัฒนาองคกรอยูตลอดเวลา มคีวามคดิเห็นอยูในระดับมาก 
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ภาพ 5 ผลการวเิคราะหขอมูลดานทัศนคตแิละความตองการเปนสมาชกิภาพขององคกร 
 

ดานทัศนคติและความตองการเปนสมาชิกภาพขององคกร พบวา พนักงานมีความผูกพันในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เมื่อพนักงานมีอายุงานมากขึ้น ยิ่งรูสึกรักและมีความผูกพันกับองคกรน้ี

มากยิ่งขึ้น มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมา คือ พนักงานจะรูสึกผิดเมื่อใชบริการหรือผลิตภัณฑของบริษัท

คูแขง มคีวามคดิเห็นอยูในระดับมาก  

 

 
 

ภาพ 6 ผลการวเิคราะหขอมูลดานความเชื่อม่ันและยอมรับในเปาหมายขององคกร 
 

ดานความเช่ือม่ันและยอมรับในเปาหมายขององคกร พบวา พนักงานมีความผูกพันในภาพรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานภูมใิจท่ีมโีอกาสไดเปนสวนหน่ึงของบุคลากรขององคกร บริษัท สงิหปาร

คเชียงราย (จํากัด) มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ พนักงานพอใจและเช่ือม่ันวาองคกรน้ีจะ

เจริญเติบโตกาวหนาย่ิงขึ้นไปอีก มคีวามคดิเห็นอยูในระดับมาก 



683 

 

- Proceedings - 

 

การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลตอระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงห

ปารค เชียงราย (จํากัด)  พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดอืน ตําแหนงงานมรีะดับความ

ผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

และปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ สถานภาพ และระยะเวลาการปฏิบัติงานมีระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

บริษัท สงิหปารคเชียงราย (จํากัด) ไมแตกตางกัน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05   

การเปรียบเทียบลักษณะงานของพนักงานมคีวามสัมพันธกับระดับความผูกพันตอองคกร ของพนักงานบริษัท

สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) พบวา ลักษณะงานของพนักงานมีความสัมพันธกับระดับความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานบริษัท สงิหปารคเชียงราย (จํากัด) อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการสรุปผลการวจิัยดังกลาวขางตน สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังน้ี 

ลักษณะงานของบริษัท สิงหปารค เชียงราย (จํากัด) พบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอลักษณะงานท่ีมีการ

ติดตอสื่อสารกับสวนงานอื่น ๆ และมคีวามคดิเห็นตองานท่ีตองมคีวามรับผดิชอบท่ีตองใชทักษะ ความรู ความชํานาญ

ในระดับมาก อาจจะเปนเพราะวาการทํางานในองคกรขนาดใหญท่ีมีลักษณะเปนธุรกิจเกษตรเชิงทองเท่ียว ซึ่ง

จําเปนตองใหขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ ดังน้ันการติดตอประสานงานภายในองคกร การมีความรับผิดชอบตอ

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย การใชทักษะความรูความสามารถ จึงมีประโยชนตอการทํางานเปนอยางมาก ผลการวิจัยนี้

สอดคลองกับผลการศึกษาของพริินทรชา สมานสินธุ (2554) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสรางความผูกพันของ

พนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท เบสท เพอฟอรแมนซ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด พบวา ดานปจจัยลักษณะงาน พบวา 

พนักงานมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอ

ความสําคัญของลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอผูบังคับบัญชา งานท่ีมีโอกาสติดตอ

สัมพันธกับผูอื่น ความเขาใจกระบวนการ อยูในระดับมาก  

ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) พบวา ในภาพรวม

พนักงานมคีวามผูกพันอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานความ

เสียสละและทุมเทตอองคกร พบวา พนักงานเต็มใจและยินดีกับเพื่อนรวมงานท่ีมีความกาวหนาในงาน หากเขามี

ความสามารถชวยเหลือองคกรไดดีกวา ดานทัศนคติและความตองการเปนสมาชิกภาพขององคกร พบวา เมื่อ

พนักงานมีอายุงานมากขึ้น  ย่ิงรูสึกรักและมีความผูกพันกับองคกรน้ีมากย่ิงขึ้น  และดานความเช่ือม่ันและยอมรับใน

เปาหมายขององคกร พบวา พนักงานภูมิใจท่ีมีโอกาสไดเปนสวนหน่ึงของบุคลากรขององคกร บริษัท สิงหปารคเชียง

ราย (จํากัด) และพนักงานพอใจและเช่ือม่ันวาองคกรน้ีจะเจริญเติบโตกาวหนาย่ิงขึ้นไปอีก  ท้ังน้ีเพราะบริษัท สิงหปาร

คเชียงราย (จํากัด) เปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรขนาดใหญในประเทศไทย ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาบริษัท สิงหปาร

คเชียงราย (จํากัด) ไดทุมเทการพัฒนาองคกร  และพัฒนาบุคลากรตามกลยุทธองคกรท่ีกําหนดไว จงึทําใหพนักงานมี

ความภูมิใจท่ีมีโอกาสไดเปนสวนหน่ึงขององคกร และเมื่อพนักงานมีอายุงานมากขึ้น ย่ิงรูสึกรักและมีความผูกพันกับ

องคกรน้ีมากย่ิงขึ้น  

อยางไรก็ตามสิ่งท่ีทําใหพนักงานมคีวามรูสกึผูกพันตอองคกร คือ การท่ีผูบริหารใหความสําคัญตอพนักงาน

ทุกระดับ ทําใหพนักงานรูสึกมีความม่ันคงท้ังรางกายและจิตใจ มีการบริหารจัดการคาตอบแทนตาง ๆ ดวยความ

ยุติธรรมและเหมาะสมกับความรูความสามารถไดอยางชัดเจน สอดคลองกับแนวคิดของ Allen and Meyer (1990 

อางอิงใน แสงเดอืน รักษาใจ, 2554, หนา 13) ไดกลาววาพนักงานมีความผูกพันดานความรูสึก คือ ประสบการณใน
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การทํางาน ไดแก ขอบเขตความทาทายของงาน บทบาท และเปาหมายท่ีถูกกําหนดไวอยางชัดเจน การไดรับความเทา

เทียมกัน การมคีวามรูสกึวาเปนคนสําคัญขององคการ และแนวคดิของ Melcrum (2005 อางอิงใน แสงเดอืน รักษาใจ

, 2554, หนา 18) สรุปวาความผูกพันตอองคการน้ัน ประกอบดวย ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชาโดยตรง ความเช่ือม่ัน

ตอองคการ การมสีวนรวมในการตัดสนิใจ วัฒนธรรมองคการ การสื่อสารในองคการ อิทธิพลของงาน ความเขาใจใน

ธุรกิจ โอกาสในความกาวหนา  และคานิยมองคการ ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของประจวบ คงอินทร 

(2554) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน กรณีศึกษา : กลุมบริษัท พีรพัฒน 

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันของพนักงานท้ัง 7 ดาน อันไดแก ภาวะผูนํา 

(Leadership) วัฒนธรรมหรือจุดมุงหมายขององคการ (Culture/Purpose) คาตอบแทนโดยรวม (Total Compensation) 

ความสัมพันธ (Relationship) ลักษณะงาน (Work activity) คุณภาพชีวิต (Quality of life) และโอกาสท่ีไดรับ 

(Opportunity) มคีวามสัมพันธกันกับความผูกพันตอองคการของพนักงานในระดับมาก และผลการวิจัยของพิรินทรชา 

สมานสนิธุ (2554) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสรางความผูกพันของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท เบสท 

เพอฟอรแมนซ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด พบวา พนักงานมีระดับความผูกพันตอองคการในระดับมาก ท้ังดานมีความภูมิใจ

และความรูสกึมคีวามเต็มใจท่ีจะใชความรู ความสามารถและประสบการณเพื่อใหงานขององคการประสบความสําเร็จ  

การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลตอระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สิงห

ปารค เชียงราย (จํากัด)  พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดอืน ตําแหนงงานมรีะดับความ

ผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท สงิหปารค  เชียงราย (จํากัด) แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ดังน้ัน ควรรักษาระดับความผูกพันน้ีไวโดยใหความสําคัญในเร่ืองการมอบหมายงานท่ีมีความสําคัญ ตรงกับความรู

ความสามารถ รวมท้ังการใหรางวัลท่ีเหมาะสมและยุติธรรม ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับผลการทดสอบสมมติฐาน

งานวจิัยของจันทนา เสยีงเจริญ (2554) ไดศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย 

จํากัด(มหาชน) พบวาอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตําแหนงงาน และอัตรา

เงนิเดอืนของพนักงานท่ีแตกตางกันมคีวามผูกพันตอองคการแตกตางกัน  ผลการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยของ

อิชยา โสมนัส (2556, หนา 93-95) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางาน ภาวะผูนํา และความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุมธุรกิจพลังงาน พบวา พนักงานท่ีมีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

และอายุงานท่ีแตกตางกันมคีวามผูกพันตอองคการท่ีแตกตางกัน อยางมนัียสําคัญทางสถติิ และสอดคลองกับผลการ

ทดสอบสมมติฐานของงานวจิัยของวรารักษ  ลเีลศิพันธ (2557) ไดศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอระดับความผูกพันตอองคการ

ของพนักงาน บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพครอบครัว รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีตางกัน มีปจจัยดานความผูกพันตอ

องคการแตกตางกัน 

การเปรียบเทียบลักษณะงานของพนักงานมีความสัมพันธกับระดับความผูกพันตอองคกร ของพนักงาน

บริษัท  สงิหปารคเชียงราย (จํากัด) พบวา มคีวามสัมพันธกับระดับความผูกพันตอองคกร อยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05  ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากวาพนักงาน มคีวามรูสกึวาบริษัทใหความเปนอิสระในการทํางาน มีความกาวหนาใน

งาน มีสวนรวมทุกขรวมสุขและชวยแกไขปญหาและอุปสรรคกับองคกร จึงทําใหพนักงานมีความผูกพันตอองคกรใน

ระดับมาก ผลการวจิัยน้ีสอดคลองกับผลการทดสอบสมมติฐานของงานวจิัยของวลิาสณิ ีศรีไวพจน (2556) ท่ีไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางความผูกพันองคการกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเขตอําเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พบวา ความผูกพันตอองคการมคีวามสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

ภายในเขตอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลการทดสอบ
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สมมติฐานของงานวิจัยของวรารักษ  ลีเลิศพันธ (2557) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของ

พนักงาน บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) พบวา  ปจจัยลักษณะงานกับปจจัยดานความ

ผูกพันตอองคการมคีวามสัมพันธในระดับมาก 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการศกึษาวจัิย  

 จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน พบวา พนักงานมีความผูกพันตอองคกรดวยความเต็มใจและมีความทุมเท

พยายามอยางเต็มท่ีเพื่อใหเกิดประโยชนตอองคกร ดังน้ันการรักษาความตอเนื่องของความผูกพันตอองคกรน้ี ผูวิจัย

ไดคนพบขอเสนอแนะ(จากแบบสอบถามปลายเปด อายุกลุมประชากร 31 ปขึ้นไปจํานวน 105 คน) ดังน้ี 

1. ควรจัดใหมหีลักประกันชีวติ สวัสดกิารท่ีด ีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแกพนักงานและมรีานคาสวัสดกิาร 

2. ควรจัดใหมีกิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีระหวางองคกรและพนักงาน พนักงานกับพนักงานในแตละ

แผนก เชน กฬีาสสัีมพันธ และการมสีโมสรหรือโรงรับประทานอาหารรวมกัน 

3. ควรสรางแรงจูงใจภายในองคกร ดวยการปลูกจิตสํานึกท่ีดีและใหความสําคัญกับพนักงานระดับ

ปฏบัิติการ โดยคํานึงถงึความตองการพื้นฐานของพนักงาน (ขอมูลดานทัศนคติและสมาชิกภาพ : ยังอยูในระดับตํ่าใน

กลุม)  

4. ควรปรับปรุงโครงสรางองคกรและบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดี เหมาะสม และเปนรูปธรรม นําไปสูองคกร

แหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง สนับสนุนการทํางานเปนทีม เปดโอกาสใหพนักงานไดมีสวนรวมในการทํางาน การ

แลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณในการทํางาน (ขอมูลดานลักษณะงาน : การเสนอแนวคิดอยูในระดับตํ่าสุด

ในกลุม) 

5. ควรตระหนักถึงทุนมนุษยท่ีองคกรไดลงทุนไป พนักงานท่ีไดผานหวงความยากลําบาก รวมทุกขรวมสุข

และรวมพัฒนาองคกรมาเปนระยะเวลาท่ียาวนานควรไดรับโอกาสท่ีเหมาะสมในการใชความรูความสามารถและ

ประสบการณท่ีมีอยู ชวยกันพัฒนาองคกรและเพื่อคงไวซึ่งดานคานิยม วัฒนธรรมและจริยธรรมองคกรท่ีดีโดย

ภาพรวม(ขอมูลดานทัศนคติและสมาชิกภาพ : ยังอยูในระดับตํ่าในกลุม) 

ขอเสนอแนะในการศกึษาคร้ังตอไป  

 1. ควรศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงานท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท  สิงหปารคเชียง

ราย (จํากัด) 

 2. ควรศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท  สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) ในดาน

โครงสรางองคกร วัฒนธรรมองคกร ภาวะผูนํา 

3. ควรศึกษาการสรางการมีสวนรวมและความสัมพันธท่ีดีท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

บริษัท  สงิหปารคเชียงราย (จํากัด) 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท 

สิงหปารคเชียงราย (จํากัด)” ฉบับน้ีสําเร็จลุงลวงไดดวยดีโดยไดรับความกรุณา จาก ดร.สุจิตรา วสุวัต อาจารยท่ี

ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองท่ีไดกรุณาใหคําแนะนําปรึกษา พรอมท้ังตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ขอบกพรอง

ตาง ๆ จนทําใหเสร็จสมบูรณ ซึ่งตองขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณทานเจาของเอกสารงานวิจัยทุกทานตลอดจนคณะผูเช่ียวชาญท่ีไดกรุณาตรวจทานแกไข

แบบสอบถาม 
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 ขอขอบพระคุณทานผูบริหารบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด) ท่ีไดเห็นคุณคาของงานวิจัยและพิจารณา

อนุมัติใหดําเนินการวจิัย 

ขอขอบพระคุณบุคลากรของบริษัท สิงหปารคเชียงราย (จํากัด)และผูท่ีเกี่ยวของทุกทานท่ีมีสวนรวมและ

เกี่ยวของในการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี   

 ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวท่ีคอยสนับสนุนและเปนกําลังใจใหดวยดเีสมอมา 

คุณคาและประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ขอมอบใหแดบิดา มารดา ผูใหชีวิต 

รวมท้ังคณาจารยผูท่ีใหการศึกษาอบรมส่ังสอนใหมีความรูอันทรงคุณคาตลอดจนองคกรอันเปนท่ีรักย่ิง ท่ีไดหลอ

หลอมและใหโอกาสแกขาพเจาไดเรียนรูงานมาตลอด 30 ป 
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ปจจัยท่ีมผีลตอความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนนินโยบายของเทศบาลเมอืง

ดอกคําใต อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 

Factor Determining Satisfaction of People in Dokkhamtai Municipality, 

Muang, Phayao 

ปวณีา ศรีชัย22

1* และ ปยะพงษ แสงแกว2 

Paweena Srichai
1* and Piyapong Sangkaew2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวม แรงจูงใจ และความพึงพอใจของประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองดอกคําใต ในป 2558.ผลการศึกษาเพื่อนําไปปรับปรุงเกี่ยวกับการดําเนินงานตามนโยบาย และ

ดําเนินการพัฒนาพื้นท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชนมากขึ้น จากการเปดตาราง Krejcie and Morgan ท่ีระดับ

ความเช่ือม่ัน 95 เปอรเช็นต กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีเทากับ 375 ตัวอยาง ใน 26 หมูบาน คาสถิติท่ีใชใน

การนําเสนอผลการศึกษาคร้ังน้ีไดแก คารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Division) และคาสหสัมพันธ (Correlation) ตามลําดับ ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

อายุระหวาง 40 – 49  ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับจาง อาศัยอยูในพื้นท่ีเทศบาล 15 ปขี้นไป มรีายไดเฉลี่ย

ตอเดอืนตํ่ากวา 10,000  บาท เมื่อพจิารณาการมีสวนรวม แรงจูงใจในการมีสวนรวม และความพึงพอใจตอนโยบาย

ท้ัง 5.ดาน.พบวาระดับการมีสวนรวมและระดับแรงจูงใจ และความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน

รายละเอียดของการมีสวนรวมและลักษณะความสัมพันธตอลักษณะของบุคคล พบวาระดับการมีสวนรวมของ

ประชาชนดานการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม และระดับการมีสวนรวมดานความม่ันคงและการรักษา

ความสงบภายในอยูในระดับปานกลาง โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับระดับการศึกษา และรายได น่ันก็

หมายความวา กลุมประชาชนท่ีมีการศึกษานอย และรายไดตํ่า จะมีสวนรวมในนโยบายท้ัง 2 ดานคอนขางตํ่า เมื่อ

พิจารณาถึงระดับความพึงพอใจกับลักษณะของประชากรก็พบวาระดับความพึงพอใจดานการบริหารจัดการทาง

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม, ดานความม่ันคงและการรักษาความสงบภายใน และดานการสงเสริมการบริหารจัดการท่ี

ดีขององคการใหมีประสิทธิภาพ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับ เพศ,ระดับการศึกษา และรายได แตมี

ความสัมพันธตรงกันขามกับอายุของประชาชน น่ันก็หมายความวาเพศหญิง ผูท่ีมีระดับการศึกษาจะมีความพึงพอใจ

ตอนโยบายท้ัง 3 ดานคอนขางมาก อยางไรก็ตามกลุมผูสูงอายุกลับมีความพึงพอใจตอนโยบายท้ัง 3 ดานคอนขาง

นอย ผลการศึกษาน้ีช้ีใหเห็นวา ควรสงเสริมกลุมประชาชนชาย ผูสูงอายุ และผูมีระดับการศึกษา และรายไดนอย เขา

มามีสวนรวมในการดําเนินนโยบายของเทศบาลเมืองดอกคําใตใหมากขึ้น โดยเฉพาะในดานบริหารจัดการทาง

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ดานความม่ันคงและการรักษาความสงบภายในและการจัดการ 

                                                 
1นสิติคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
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คําสําคัญ: ความพงึพอใจ  นโยบาย  เทศบาลเมอืงดอกคําใต  พะเยา 
 

Abstract  

 This research is to study the participation, motivation and satisfaction of people in Dokkhamtai 

Municipality, Muang, Phayao province in 2005. Based on the Krejcie and Morgan at 95 percentage of the 

confidence, there are 375 samples corrected from 26 villages in Dokhamtai municipality area. Statistics mainly 

used to present results of this study are Percentage, Mean, Standard Deviation and Correlation. First, it is found 

that most people participating in this study are women, between 40-49 years old, bachelor degree graduates, 

and daily workers. They have lived the area over 15 years and earned income less than 10,000 baht a month. 

Secondly, people in Dokkhamtai, overall, have high level of participation, motivation and satisfaction with policies 

that have been implemented. While looking closer in the detail, participation levels of the people in (i) Social 

development,education and culture policies and (ii) Stability and maintaining order are relatively low at medium 

level. In addition, they also positively relate to the levels  of education and income. This means groups of low 

level education and low income people have less participation in both policies. When examining the level of 

satisfaction of people toward the (i) Resources management and environment, (ii) Stability and maintaining order 

and , (iii)  Promoting better management of organizational efficiency, they are positively correlated to gender and 

education while negatively relating to the age of Dokkhamtai people. This means that the women and higher 

income people have higher level of satisfaction on these three policies implemented.  Based on this study, 

advertisement toward groups of men, elderly and low income people is important in order to raise the 

participation and satisfaction of them. 
 

Keywords: Saitisfaction, Polity, Muang Dokkhamtai Sub-district Municpality, Phayao 
 

บทนํา 

เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหน่ึงซึ่งจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) เทศบาล พ.ศ. 

2496 มฐีานะเปนนิติบุคคลมอํีานาจหนาท่ีในการพัฒนาทองถิ่นบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกประชาชนในพื้นท่ีตามอํานาจ

หนาท่ีของการกระจายอํานาจตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อพัฒนาการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นอยางตอเนื่อง 

เทศบาลเมอืงดอกคําใตไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบลดอกคําใต เมื่อวันท่ี 25 

พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาลและไดเปลี่ยนแปลงฐานะ

จากเทศบาลตําบลดอกคําใตเปนเทศบาลเมืองดอกคําใต ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 

พ.ศ. 2551 และมีผลบังคับตามกฎหมายต้ังแตวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป ภายใตการบริหารงานของ 

นายกเทศมนตรีไดมนีโยบายในการพัฒนาท่ีโดดเดน ไดแก นโยบายสรางเมอืงดอกคําใตใหเปนเมืองนาอยูมีแนวทางใน

การพัฒนา คือ ปรับปรุงภูมิทัศนและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหเปนสถานท่ีพักผอนและออกกําลังกายใหครอบคลุมทุกชุมชน 

โครงการพัฒนาปรับปรุงใหลํานํ้ารองชางใสสะอาดไมมีวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูลสามารถใชเปนสถานท่ีจัดกิจกรรมทางน้ํา

และใชประโยชนจากลํานํ้าไดตลอดท้ังป โครงการติดต้ังไฟฟาสองสวางตามถนน ท่ีสาธารณะและติดต้ังสัญญาณ

จราจรใหท่ัวถึงครอบคลุมทุกชุมชน, นโยบายดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเช้ือ และผูดอยโอกาสมี
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แนวทางในการพัฒนา คือ สงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุมีการรวมกลุมทํากิจกรรมรวมกันเปนประจํา การ

สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเช้ือและผูดอยโอกาสอยางโปรงใส ท่ัวถึง และเปนธรรม การใหการ

ชวยเหลือดานท่ีอยูอาศัยแกผูยากไรและผูประสบภัย ตองเปนไปอยางรวดเร็วและเปนธรรม การแกไขปญหาความ

เดอืดรอนของผูประสบภัยหรือภัยธรรมชาติตองดําเนินการทันทีท่ีทราบเหตุการณ เพื่อเปนการบรรเทาความเดือนรอน

ในเบ้ืองตนโดยมีศูนยบริการรับแจงเหตุ ยานพาหนะพรอมวัสดุอุปกรณ ตลอด 24 ช่ัวโมง, นโยบายดานการ

สาธารณสุขมแีนวทางในการพัฒนา คอื สงเสริมและสนับสนุนโครงการสรางสุขภาพดีถวนหนา สงเสริมและสนับสนุน

โครงการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ของเทศบาลอยางตอเนื่อง สงเสริมใหประชาชนรูจักการ

เสริมสรางสุขภาพท่ีดี สรางพฤติกรรมการดูแลสุขภาพต้ังแตวัยเด็กโดยสนับสนุนกิจกรรมอนามัยโรงเรียน สงเสริม

และสนับสนุนกจิกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.)ใหเกดิประสทิธิภาพมากท่ีสุด  

ถึงแมวาเทศบาลเมืองดอกคําใตไดมีนโยบายการบริหารงานของเทศบาลท่ีจะพัฒนาทองถิ่นใหมีความ

สมบูรณในทุกดาน แตในภาพรวมขององคกรปกครองในทองถิ่น ก็ยังพบปญหาในการบริหารงานและการพัฒนาของ

โครงสรางพื้นฐานเนื่องจากงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรมอียูจํากัด ทําใหการพัฒนายังไมท่ัวถงึยังตองประสบปญหา

กับบางพื้นท่ีในเขตเทศบาลเมืองดอกคําใตท่ียังไมไดปรับปรุง เชน ถนนคับแคบชํารุดเสียหาย,การติดต้ังไฟฟา

สาธารณะใหแสงสวางยังไมท่ัวถงึ, การระบายนํ้าและนํ้าทวมขัง รวมถงึคุณภาพชีวติของประชาชนบางสวนไมมีงานทํา

และบางสวนขาดอาชีพเสริม เปนตน ท่ีผานมามีการศึกษาเพื่อแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นเหลาน้ีในแตละพื้นท่ี ไมวาจะเปน

เร่ืองการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา, การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี เพื่อสนองตอสภาพปญหาและความ

ตองการของประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลเมอืงดอกคําใตแลวก็ตาม ปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดขึ้น อันจะนําไปสู

แนวทางในการบริหารงานใหเกดิผลสัมฤทธ์ิซึ่งจะมสีวนชวยในการสงเสริมใหเทศบาลเมืองดอกคําใตไดรับการยอมรับ

จากประชาชนในดานการบริการและยอมรับนโยบายตรงกับความตองการของประชาชน   

ดังน้ันผูศึกษาจงึมคีวามสนใจในการศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนินนโยบาย

ของเทศบาลเมืองดอกคําใต อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา เพราะเนื่องจากผูศึกษาเปนพนักงานของเทศบาลเมือง

ดอกคําใต ท้ังยังมภูีมลํิาเนาของตนเองเปนคนในพื้นท่ีจงึอยากนําผลจากวจิัยในคร้ังน้ีชวยเหลือประชาชนตอบแทนและ

สํานึกรักในบานเกดิของตนเอง โดยผูศึกษาจะทําการศึกษาในสวนของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

5 ดาน ประกอบดวย 1) พัฒนาเศรษฐกิจ 2) พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 3) บริหารจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม 4) ความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 5) สงเสริมการบริหารจัดการท่ีดีขององคการใหมี

ประสทิธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองทองถิ่น (อปท.) เพื่อประโยชนของเทศบาล

เมืองดอกคําใตท่ีจะไดนําผลการศึกษาไปกําหนดนโยบาย และหาแนวทางในการแกปญหาเพื่อตอบสนองปญหาและ

ความตองการของประชาชนในพื้นท่ีในกํากับการดูแลของเทศบาลเมืองดอกคําใตตอไป การศึกษาคร้ังน้ีตองการ

ประเมนิผลสําเร็จของนโยบายผูบริหารเทศบาลเมอืงดอกคําใต ในปงบประมาณ 2558 โดยพยายามเช่ือมโยงระหวาง

ปจจัยท่ีทําใหโครงการท่ีเทศบาลเมืองดอกคําใตสรางขึ้น โดดเดนและประสบความสําเร็จ การศึกษาคร้ังน้ีจะเนนการ

รับรู รับทราบ และการเขาไปมีบทบาทของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ ท้ังผูบริหาร, ผูดําเนินโนบาย และประชาชนผูมีสวนได

สวนเสยีในนโยบายดังกลาว ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย สํารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลเมืองดอกคําใต เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาและสํารวจดังกลาว จัดทําเปนแนวทางใน

การแกไขปญหาและทําการรวบรวมและพัฒนาออกมาใหเปนแนวนโยบาย เพื่อท่ีจะสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น

รวมท้ังสนองความตองการของประชาชนในพื้นท่ีตามเจตนารมณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางแทจริง 
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วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนินนโยบายของเทศบาลเมืองดอกคําใต ประจําป

งบประมาณ 2558  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจและการมีสวนรวมของประชาชนกับการ

ดําเนินนโยบายของเทศบาลเมอืงดอกคําใต ประจําปงบประมาณ 2558 
 

กรอบแนวคิด 

 จากการศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนินนโยบายของเทศบาลเมือง

ดอกคําใต” ในคร้ังน้ี ผูศึกษาไดศึกษาจากเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของโดยมกีรอบแนวคดิในการวิจัยจากการจัดทํา

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย(2548) ดังน้ี 

ตัวแปรอิสระ คอื เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาการอยูอาศัย รายได การมสีวนรวม 

ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการดําเนินนโยบายของเทศบาลเมืองดอกคําใตตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน 
 

        ตัวแปรอิสระ                             ตัวแปรตาม 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
 

วธิกีารศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในเขตพื้นท่ีการกํากับดูแลรับผดิชอบของเทศบาลเมืองดอกคําใต อําเภอดอกคําใต จงัหวัดพะเยา 

จํานวน 13,444 คน จาก 26 หมูบาน (ท่ีมา: สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมอืงดอกคําใต 2558) 

 การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size ) 

กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในเขตพื้นท่ีการกํากับดูแลรับผิดชอบของเทศบาลเมืองดอกคําใต อําเภอดอก

คําใต จังหวัดพะเยา ประมาณการโดยการเปดตาราง Krejcie and Morgan ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเช็นต ไดกลุม

ตัวอยางเทากับ 375 คน การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจะใชวิธีแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) 

และสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Sampling) 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ  

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- ระยะเวลาการอยูอาศัย 

- รายได 

- การมสีวนรวม 

 

   

ความพงึพอใจของประชาชนตอ 

นโยบายของเทศบาลเมืองดอกคําใตตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน ไดแก 

1) พัฒนาเศรษฐกจิ  

2)พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม  

3) บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

4) ความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบรอย  

5) สงเสริมการบริหารจัดการท่ีดีขององคการให

มปีระสทิธิภาพ 
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เครื่องมือทีใ่ชในการวจัิย 

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ี  

 แบบสอบถาม (Questionnaire)  โดยใชแบบสอบถามผสม (Mixed Form) คือมีท้ังแบบสอบถามแบบปลายปด    

 (Closed Form) และแบบปลายเปด (Opened Form)  

 การสรางแบบสอบถามแบงออกเปน 5 ตอน ดังน้ี  

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาการอยูอาศัย รายได ของผูตอบ

แบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับบทบาทการมสีวนรวมในการดําเนินการโครงการตามนโยบายท้ัง 5 ดานของเทศบาล

เมอืงดอกคําใตและผูท่ีมสีวนเกี่ยวของ 

 ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานตามนโยบายของเทศบาลเมือง 

ดอกคําใต 

 ตอนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจตอการมสีวนรวมของโครงการ ตามนโยบายของเทศบาลเมอืงดอกคําใต 

 ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะและขอคดิเห็น  

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) เปนการศึกษาแนวคดิ ทฤษฏ ีงานวิจัย และการศึกษาคนควาท่ีเกี่ยวของ

กับเทศบาลเมืองดอกคําใต ไดแก หนังสือ เอกสาร บทความ งานวิจัย ตลอดจนสืบคนผานเว็บไซต และสถิติตางๆท่ี

เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับทําการศึกษา 

2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางท้ังหมด จากจํานวนท่ี

กําหนด 375 ชุด โดยใชแบบสอบถาม(Questionnaire) ปอนขอมูลและวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

การวเิคราะหขอมูล 

1. การวเิคราะหตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ระยะเวลา

การอยูอาศัย รายได ทําการวเิคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ(Percentage) แลวนํา

ผลท่ีไดมาแปลผล นําเสนอในรูปแบบตาราง  

 2. การวเิคราะหตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับบทบาทการมสีวนรวมในการดําเนินโครงการตามนโยบายท้ัง 5 ดาน 

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คอืมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด โดยหาคาเฉลี่ย 

( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 3. การวิเคราะหตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนท้ัง 5 ดาน เปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 4. การวิเคราะหตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจของประชาชนท้ัง 5 ดาน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ คอืมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)  
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สถติทิี่ใชในการวจัิย  

 สถติิท่ีใชเปนสถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  คาท่ีใชในการวเิคราะหขอมูลไดแก ไดแก รอยละ(Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Division) และคาสหสัมพันธ (Correlation) 

 

ผลการศึกษา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญงิรอยละ 54.40 อายุระหวาง 40 – 49 ปรอยละ 32.30 การศึกษา

ระดับปริญญาตรีรอยละ 39.50  ประกอบอาชีพรับจางรอยละ 39.50 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีเทศบาล 15 ป  

ขึ้นไป รอยละ 77.30 มรีายไดเฉลี่ยตอเดอืน 5,000 – 10,000 บาทรอยละ 41.90  
 

ตาราง 1 แสดงผลระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนนิตามนโยบายของเทศบาลเมืองดอกคําใต  
 

บทบาทการมีสวนรวม x  S.D. ระดับการมีสวนรวม 

1. ดานการพัฒนาเศรษฐกจิ 3.57 0.73 มาก 

2. ดานการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 3.38 0.73 ปานกลาง 

3.ดานบริหารจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 3.51 0.75 มาก 

4.ดานความม่ันคงและการรักษาความสงบภายใน 3.40 0.87 ปานกลาง 

5. ดานการสงเสริมการบริหารจัดการท่ีดขีององคการใหม ี 

ประสทิธิภาพ 

3.44 0.84 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.46 0.78 มาก 

 

 จากตาราง 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสวนรวมในการดําเนินงานตามนโยบายของเทศบาล 

ภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยรวม 3.46) เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา การมีสวนรวม ดานการพัฒนา

เศรษฐกจิ, ดานบริหารจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และดานการสงเสริมการบริหารจัดการท่ีดีขององคการ

ใหมปีระสทิธิภาพ อยูในระดับมาก ในทางตรงกันขามการมสีวนรวมในดานการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

และดานความม่ันคงและการรักษาความสงบภายใน กลับมีระดับการมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับปานกลาง

เทาน้ัน 
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ตาราง 2 แสดงผลระดับความพงึพอใจของประชาชนตอการดําเนนินโยบายของเทศบาลเมืองดอกคําใต  
 

ความพงึพอใจ x  S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1. ดานการพัฒนาเศรษฐกจิ 3.55 0.86 มาก 

2. ดานการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 3.50 0.85 มาก 

3. ดานบริหารจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 3.47 0.82 มาก 

4. ดานความม่ันคงและการรักษาความสงบภายใน 4.09 0.84 มาก 

5. ดานการสงเสริมการบริหารจัดการท่ีดขีององคการใหมี

ประสทิธิภาพ 

3.85 0.80 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.69 0.83 มาก 

 

 จากตาราง 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานตาม

นโยบายของเทศบาล โดยภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายท้ัง 5 ดานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยรวม 

3.69)  
 

ตาราง 3 แสดงระดับแรงจูงใจตอการมีสวนรวมของโครงการตามนโยบายของเทศบาลเมืองดอกคําใต  
 

 แรงจูงใจ x  S.D. ระดับแรงจูงใจ 

1. ดานการพัฒนาเศรษฐกจิ 3.61 0.69 มาก 

2. ดานการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 3.53 0.73 มาก 

3. ดานบริหารจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 3.64 0.76 มาก 

4. ดานความม่ันคงและการรักษาความสงบภายใน 3.50 0.73 มาก 

5. ดานการสงเสริมการบริหารจัดการท่ีดขีององคการใหมี

ประสทิธิภาพ 

3.45 0.74 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.55 0.73 มาก 
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 จากตาราง 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีแรงจูงใจการมีสวนรวมตอการดําเนินงานตามนโยบาย

ของเทศบาล โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจ (คาเฉลี่ยรวม 3.55) เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ดาน

บริหารจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.64) รองลงมาคือ ดานการพัฒนา

เศรษฐกจิ  (คาเฉลี่ย 3.61) และทุกดานมแีรงจูงใจอยูในระดับมากเชนกัน 
 

ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลมีผลตอความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการ

ดําเนนินโยบายของเทศบาลเมืองดอกคําใต  
 

ระดับการมีสวนรวมของประชาชน ตอ

นโยบายทั้ง 5 ดาน 

ลักษณะของบุคคล 

เพศ อายุ ระดับ 

การศกึษา 

รายได 

ตอเดอืน 

1.ดานการพัฒนาเศรษฐกจิ .318** .158** .103* .281** 

2.ดานการพัฒนาสังคม การศึกษาและ

วัฒนธรรม 

    .044      .085  .223** .301** 

3.ดานบริหารจัดการทางทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม 

    .026     -.042 .211** .316** 

4.ดานความม่ันคงและการรักษาความสงบ

ภายใน 

    .133**     -.090 .155** .300** 

5.ดานการสงเสริมการบริหารจดัการท่ีดขีอง

องคการใหมปีระสทิธิภาพ 

    .190**     -.094     -.127* .213** 

 5 

 หมายเหตุ : ** มคีวามสัมพันธอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ี 0.01,* มคีวามสัมพันธอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ี 0.05 
 

จากตาราง 4 พบวา เพศมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมดานการพัฒนาเศรษฐกิจ, ดานความม่ันคงและ

การรักษาความสงบภายใน และดานการสงเสริมการบริหารจัดการท่ีดขีององคการใหมปีระสทิธิภาพ อยางมนัียสําคัญ

ทางสถติิ 0.05 และมคีาสหสัมพันธเทากับ 0.318, 0.133 และ 0.190 ตามลําดับ น่ันก็หมายความวาเพศหญงิจะมสีวน

รวมมากกวาเพศชายในโครงการดานพัฒนาเศรษฐกิจ, ดานความม่ันคงและการรักษาความสงบภายใน และดานการ

สงเสริมการบริหารจัดการท่ีดขีององคการใหมปีระสทิธิภาพ ในพื้นท่ีเทศบาลเมอืงดอกคําใต 

 เมื่อพจิารณาตัวแปรทางดานอายุพบวามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนดานพัฒนาเศรษฐกิจ

เทาน้ัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีคาสหสัมพันธเทากับ 0.158 น่ันก็หมายความวาเมื่อประชาชนมีอายุ

มากขึ้นก็จะสนใจในการมสีวนรวมตอนโยบายทางดานเศรษฐกจิมากขึ้นเชนกัน 

 ดานระดับการศึกษา พบวาเมื่อประชาชนมกีารศึกษามากขึ้นก็จะมสีวนรวมในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ, ดาน

การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม, ดานบริหารจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และดานความม่ันคง

และการรักษาความสงบภายในมากขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาสหสัมพันธเทากับ 0.103, 0.223, 

0.211 และ 0.155 ตามลําดับ แตเปนท่ีนาแปลกใจวาเมื่อประชาชนท่ีมีการศึกษาเพิ่มขึ้นกลับมีสวนรวมในดานการ

สงเสริมการบริหารจัดการท่ีดขีององคการใหมปีระสทิธิภาพลดลง  
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ในดานรายไดผลการศึกษาพบวาคาสหสัมพันธเปนไปตามท่ีคาดหวัง(มีเคร่ืองหมายบวก)ในทุกดาน และมี

นัยสําคัญทางสถติิ 0.05 น่ันก็หมายความวาเมื่อประชาชนมรีายไดเพิ่มขึ้นก็จะมแีนวโนมท่ีจะมีสวนรวมในนโยบายของ

เทศบาลเมอืงดอกคําใตมากขึ้น 
 

จากตาราง 5 แสดงผลการวเิคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลมีผลตอความสัมพันธตอความพงึพอใจของ

ประชาชนในการดําเนนิโครงการของเทศบาลเมืองดอกคาํใต  
 

ความพงึพอใจของประชาชน 

ตอนโยบายทั้ง 5 ดาน 

ลักษณะของบุคคล 

เพศ 

 

อายุ ระดับ

การศกึษา 

รายได 

ตอเดอืน 

1.ดานการพัฒนาเศรษฐกจิ .009 -.029 .012 .169** 

2.ดานการพัฒนาสังคม การศึกษาและ

วัฒนธรรม 

.098    .125* -.084 .235** 

3.ดานบริหารจัดการทางทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม 

   .150** -.031  .076  .353** 

4.ดานความม่ันคงและการรักษาความสงบ

ภายใน 

.115*   -.161**     .320** .316** 

5.ดานการสงเสริมการบริหารจดัการท่ีดขีอง

องคการใหมปีระสทิธิภาพ 

   .389** -.033    .415** .289** 

   

  หมายเหตุ : ** มคีวามสัมพันธอยางมนัียสําคัญทางสถติิ 0.01,* มคีวามสัมพันธอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ี 0.05 
 

จากตาราง 5 พบวา เพศหญงิมคีวามพงึพอใจตอนโยบาย ดานบริหารจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม, 

ดานความม่ันคงและการรักษาความสงบภายใน และดานการสงเสริมการบริหารจัดการท่ีดีขององคการใหมี

ประสทิธิภาพ อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05, 0.10 และ 0.05   

ขณะท่ีอายุผลตอความพงึพอใจดานการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม และดานความม่ันคงและการ

รักษาความสงบภายใน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ี 0.10 และ 0.05 ตามลําดับ แสดงวากลุมประชากรมีอายุมากขึ้นก็

จะทําใหมรีะดับความพงึพอใจท่ีนอยลงน่ันเอง 

 ระดับการศึกษา, รายได มผีลตอความพงึพอใจตอนโยบายท้ัง 5 ดานในทิศทางเดยีวกัน ดานความม่ันคงและ

การรักษาความสงบภายใน และดานการสงเสริมการบริหารจัดการท่ีดขีององคการใหมปีระสทิธิภาพ อยางมนัียสําคัญ

ทางสถติิท่ี 0.05 น่ันก็หมายความวากลุมท่ีมกีารศึกษามคีวามพงึพอใจมากตอนโยบายท้ัง 2 ดาน 
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สรุปผลการศึกษา 

 ถึงแมวาประชาชนจะมีสวนรวมในระดับมากแตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการพัฒนาสังคม 

การศึกษาและวัฒนธรรม, ดานความม่ันคงและการรักษาความสงบภายใน อยูในระดับปานกลางเทาน้ัน และมีความ

แตกตางกันไปตามเพศ, ระดับการศึกษา และรายไดของประชาชน น่ันก็หมายความวา เพศชาย ประชาชนท่ีมี

การศึกษาและรายไดตํ่า จะมสีวนรวมในนโยบายท้ัง 5 ดานคอนขางตํ่า 

 ในกลุมเพศชายและกลุมมรีายไดนอยท่ีมสีวนรวมคอนขางนอย อาจจะเกิดจากเหตุผลทางดานเศรษฐกิจ ซึ่ง

สวนใหญจะประกอบอาชีพรับจาง เกษตรกรรม เมื่อเทศบาลมกีารจัดกจิกรรมตางๆ เพศชายคือผูท่ีตองออกไปทํางาน

นอกบานจึงไมคอยมีโอกาสเขามารวมกิจกรรม เพื่อเปนการเพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนกลุมน้ีมากขึ้น 

เทศบาลเมืองดอกคําใต ควรใหขอมูลขาวสารโดยใชชองทางตางๆ เชน เอกสารสื่อสิ่งพิมพ ประชาสัมพันธเสียงตาม

สาย และการแจงขาวสารตามหมูบาน เปนตน 

 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจอยูในระดับมาก แตเมื่อดูความสัมพันธในแตละดานของนโยบายพบวา ระดับ

ความพงึพอใจดานบริหารจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม, ดานความม่ันคงและการรักษาความสงบภายใน และ

ดานการสงเสริมการบริหารจัดการท่ีดีขององคการใหมีประสิทธิภาพจะสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับประชากรเพศ

หญงิ, ระดับการศึกษาและรายได แตมคีวามสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับระดับอายุ เทศบาลควรใหการสงเสริมใน

การดําเนินงานโดยเฉพาะอยางย่ิงการเขาถึงประชาชนในพื้นท่ีกํากับดูแลใหมากขึ้นกวาเดิม จะชวยทําใหผูบริหาร 

พนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมอืงดอกคําใต มคีวามใกลชิดกับประชาชนมากขึ้น ไดรับทราบความตองการและปญหาท่ี

แทจริง ท้ังยังเปนการสรางสังคมใหนาอยูเสริมสรางใหประชาชน รวมคดิ รวมตัดสนิใจ 

 การศึกษานอยกลับมบีทบาทนอยอาจเปนเพราะผูท่ีมกีารศึกษานอยเปนผูใชแรงงาน ฉะน้ันการมีสวนรวมจึง

มักเปนเพศหญิงซึ่งบางคนไมมีงานทําเปนแมบาน เมื่อทางเทศบาลมีกิจกรรมและขอความรวมมือในการจัดทํา

โครงการจึงไดรับความรวมมือจากเพศหญิงเปนสวนใหญ อีกท้ังเทศบาลเองยังสงเสริมบทบาทกลุมสตรี พัฒนา

ศักยภาพของกลุมสตรีเพื่อใหโอกาสสตรีทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองดอกคําใตไดมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพ เชน 

การเย็บผา เย็บหมวก การถนอมอาหารเปนตน จงึเปนท่ีมาของการมสีวนรวมมากในเพศหญงิ 

 รายไดมากก็มคีวามพงึพอใจมาก อาจเปนเพราะคนสวนใหญเมื่อมรีายไดมาก การศึกษาก็จะสูงมคีวามเขาใจ

และมกีารศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการของเทศบาล เมื่อศึกษาแลวเกดิความเขาใจและเห็นผลงานท่ีออกมาดีจึง

เกดิความพงึพอใจในนโยบายของเทศบาล 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา ทําใหทราบถงึความคดิเห็นประชาชนตอความพงึพอใจของประชาชนในการดําเนินนโยบาย

ของเทศบาลเมอืงดอกคําใต อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ตามยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน ซึ่งควรมีการพัฒนา

เพื่อปรับปรุงองคกรใหมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังน้ี 

 1. ควรจัดการประชุมในรอบปงบประมาณอยางสมํ่าเสมอ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

ปรับปรุงและแกไขปญหา 

 2. ควรประชาสัมพันธแจงรายละเอียดของการจัดทําโครงการในการพัฒนาตามนโยบายของเทศบาลใหเห็น

เดนชัดขึ้นแจงกอนและหลังการจัดทําโครงการทุกคร้ังช้ีแจงวัตถุประสงคของการจัดทําใหชัดเจนและเขาใจมากย่ิงขึ้น 

3. ควรสงเสริมใหเพศชายเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากตามขอมูลมีสวนรวม

คอนขางนอย 
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กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงลงไดดวยความกรุณาอยางย่ิงจาก ดร.ปยะพงษ  แสงแกว 

อาจารยท่ีปรึกษาท่ีทานไดสละเวลาอันมีคา ใหคําปรึกษา แนะนําตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ และติดตามดวย

ความเอาใจใสและใหกําลังใจแกผูศึกษา จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีเสร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอก

ราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี  

 ขอขอบคุณประชาชนในเขตพื้นท่ีการกํากับดูแลรับผิดชอบของเทศบาลเมืองดอกคําใต อําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา ตลอดจนผูบริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล เจาหนาท่ี พนักงานจางทุกทานท่ีไมไดเอยนาม ท่ีใหความ

รวมมอืในการใหขอมูล และตอบแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ีดวย   

 ผูศึกษาหวังเปนอยางย่ิงวา การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี จะเปนประโยชนตอการดําเนินงานและพัฒนา

พื้นท่ีในเขตเทศบาลเมืองดอกคําใต อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา และเปนประโยชนแกผูเกี่ยวของท่ีตองการศึกษา 

หรือนําขอมูลไปใชประโยชนในการพัฒนาพื้นท่ีเทศบาลเมืองดอกคําใตใหมีความเจริญ ประชาชนไดรับความ

สะดวกสบายจากการอยูอาศัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีย่ิงขึ้น เพื่อเปนการตอบสนองความ

ตองการของประชาชนท่ีมปีระสทิธิภาพและบรรลุเปาหมาย 

ความผดิพลาดประการใดเกดิขึ้นกับการวจิัยและเปนความรับผดิชอบของขาพเจาท้ังสิ้น (ปวณีา  ศรีชัย1) 

หมายเหตุ สัดสวนผลงานระหวางขาพเจาและดร.ปยะพงษ แสงแกว ( 100: 0 เปอรเซ็นต) 
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ปจจัยท่ีสงผลตอความพงึพอใจการเลือกใชบรกิารธุรกรรมทางการเงนิผาน

โทรศัพทมอืถอืของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา  

Customer Satisfaction on GSB Mobile Financial Services-The Case the Case 

Study of GSB Phayao Branch 

ปรยีานุช กัณตา23

1*  และ ปยพงษ แสงแกว2 

Preyanut Kanta1* and Piyapong Sangkaew2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองเร่ือง “ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจการเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงิน

ผานโทรศัพทมือถือ(Mobile Banking) ของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา” มีวัตถุประสงคเพื่อ 

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ ของลูกคาธนาคารออมสิน 

2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ ของลูกคาธนาคาร

ออมสิน การศึกษาคนควาดวยตนเองเลมน้ีเปนงานวิจัยเชิงเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และระเบียบวิธีวิจัย

เชิงสํารวจ (Survey Research) กลุมตัวอยางท่ีใชคอื ลูกคาท่ีมาใชบริการธนาคารออมสิน  สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา 

จํานวน 400 คน และเก็บขอมูลดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)และใชแบบสอบถาม

เปนเคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล ในการวจิัยคร้ังน้ี 

ผลการศึกษาสรุปไดวา ลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 26-35 ป โดยมี

สถานภาพสวนใหญ โสด สําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท 

และประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน สวนใหญไดรูจักแหลงขอมูลการใหบริการจากการใหบริการของ

พนักงาน โดยเลอืกบริการสถานท่ีบาน/ท่ีพัก ในชวงเวลา 18.00-23.59 น.   ใชธุรกรรมทางการเงนิในการจายชําระคา

สินคาและคาบริการตาง ๆ โดยมีเหตุผลในการเลือกใชคือมีความสะดวกในการทําธุรกรรมได 24 ช่ัวโมง ความพึง

พอใจในการเลอืกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญโดยรวมทุกดาน

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ดานราคา (Price) ดาน

ผลิตภัณฑ (Product) และดานสภาพแวดลอมการบริการ (Physical Evidence) นอกจากน้ันยังพบความพึงพอใจท้ัง 7 

ดาน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน  น่ันหมายความวากลุมผูใชบริการเพศหญิง อายุ ระดับการศึกษาและรายได

ของประชากรมผีลทําใหความพงึพอใจท้ัง7ดานของลูกคาเพิ่มขึ้น 
  

คําสําคัญ: ความพงึพอใจ  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ธุรกรรมการเงนิผานโทรศัพทมอืถอื  ธนาคารออมสนิ 
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Abstract  

 This independent research has two objectives. First, it is to study the satisfaction of customers in using 

GSB Mobile Financial Services.  Second, it is to find out what factors determine whether the customers will use 

GSB Mobile Financial Services. Descriptive statistics are mainly used in this study to show the results. Based on 

the Toro and Yamane’s sample calculation, there are 400 samples who are customers of GSB, Phayao branch. 

Questionnaire is used to correct the data by applying purposive sampling method.  

The results of this study show that customers who participate in this study mainly are females, around 

26-35 years old. Mostly, they are single and earn bachelor degree and have salary around  10,001-20,000 

baht a month. They also work in private companies and know GSB  Mobile Financial Services via GSB staffs. 

Time that they access to the GSB Mobile service is between 6.00-11.59  p.m. They use GSB Mobile service for 

paying the bills as it is more convenient and they can do it anytime (24 hours). Regarding the GSB customers’ 

satisfaction, this study shows the customers have high level of satisfaction in Price, Product and Physical 

evidence. In addition, it is found that the satisfactions on 7Ps are correlated to customers’ characteristics. It 

means if the customers are female, elder and have higher level of education and income, they will have higher 

level of satisfaction in all categories of 7Ps 

 

Keywords:  Satisfaction, Marketing mix(7Ps), Mobile Financial Services, The Government Savings Bank Phayao 

 

บทนํา 

ในโลกยุคปจจุบันเทคโนโลยีทางการสื่อสารเปลี่ยนแปลงและถูกพัฒนาอยางรวดเร็ว เทคโนโลยีท่ีมีความ

ทันสมัยพัฒนาควบคูไปกับการสื่อสารซึ่งสงผลตอการดําเนินธุรกิจทางดานการเงินการธนาคาร Mobile Banking 

เทคโนโลยธีนาคารผานระบบโทรศัพทมอืถอืเปนเทคโนโลยีใหม  ท่ีเปนชองทางในการติดตอระหวางลูกคากับธนาคาร  

ดวยสภาพสังคมของคนเมืองสวนใหญท่ีมีแตความเรงรีบ และเวลาท่ีไปทําธุรกรรมท่ีธนาคารผูใชบริการก็ตองการ

ความสะดวกและรวดเร็ว ดวยขอจํากัดของเวลาในการทําธุรกรรมอาจทําใหเกิดความรูสึกไมพอใจ เมื่อมีสถานการณ

อยางน้ีเกิดขึ้นจึงสงผลใหธนาคารพาณิชยตองมีกลยุทธเกี่ยวกับการประยุกตใชเทคโนโลยีใหม โดยการเขาใชบริการ

ของธนาคารผานโทรศัพทมอืถอื ใหบริการดานเงนิฝาก เชน การสอบถามยอดคงเหลอื โอนเงินระหวางบัญชี  โอนเงิน

ไปยังบุคคลอื่น  ชําระคาสินคาและบริการ ดูขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบ้ีย และบริการดานสินเช่ือ  ซึ่ง

ธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา ท้ังทางดานความสะดวกสบาย

และสามารถประหยัดเวลาได  

การทําธุรกรรมการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น (ธนาคารกสิกรไทย,2556) จาก

เดมิไดมกีารใชระบบ Internet-Banking กอนท่ีจะพัฒนาเปน Mobile Banking ปจจุบันไดพัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อทํา

ให Mobile Banking รองรับการใชงานกับ Brower และผาน Application บนมือถือระบบปฏิบัติการ ios และ Android 

สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค ธนาคารออมสนิไดพัฒนาแอปพลเิคช่ัน Mymo by GSB เพื่อการแขงขัน

กับสถาบันการเงินตางๆ ใหมีความทันสมัยมากขึ้นและสามารถอํานวยความสะดวกสบายใหกับลูกคาใชงานงาย

ตอบสนองการเขาใชบริการทําธุรกรรมการเงินไดทันที ทุกท่ีและทุกเวลา อีกท้ังยังสงผลในการใหบริการของธนาคาร



701 

 

- Proceedings - 

 

ซึ่งมุงเนนความสําคัญของกลุมผูบริโภคใหมากย่ิงขึ้น ซึ่งเปนการขยายฐานลูกคาและสรางคุณคาในการใหบริการซึ่ง

กอใหเกดิความประทับใจ 

บริการธนาคารออมสนิผานทางโทรศัพทมอืถอื หรือ Mymo by GSB เปนชองทางการใหบริการธนาคารผาน

โทรศัพทมือถือท่ีพัฒนาบริการธนาคารทางมือถือท่ีใชสะดวกสําหรับผูใชบริการ เนื่องจากเปนการใหบริการธุรกรรม

ทางการเงินผานโทรศัพทมือถือท่ีใชได ทุกเคร่ืองและทุกเครือขาย พรอมใชงานไดทันทีดวยบริการเมนูบน

โทรศัพทมือถือท่ีสามารถทําใหการทําธุรกรรมการเงินเปนเร่ืองท่ีสะดวก (ธนาคารออมสิน,2559) การเพิ่มชองทาง

บริการธนาคารทางโทรศัพทมือถือน้ัน เปนชองทางท่ีเพิ่มลูกคารายใหมและสามารถรักษาฐานลูกคารายเกาไวไดใน

การใชบริการจะไมมขีอจํากัดดานเวลา เนื่องจากบริการธนาคารทางโทรศัพทมือถือเปดใหบริการได 24 ช่ัวโมงตอวัน 

สามารถเขาใชบริการจากท่ีไหนก็ได ซึ่งบริการทางธนาคารไดจัดใหแกลูกคาเปนการเพิ่มความสะดวกสบายใหกับ

ลูกคาเหมอืนกับไปใชบริการธนาคารดวยตนเองตลอด 24 ช่ัวโมง 

การทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking) ในการทําธุรกรรมทางการเงินโดยใช

รูปแบบ One Stop Service เปนการใหบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เร่ิมไดรับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีความ

สะดวกและรวดเร็วในการใชบริการ จึงทําใหผูศึกษาสนใจศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการธุรกรรมทาง

การเงินผานโทรศัพทมือถือ ของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา จะเปนขอมูลท่ีเปนประโยชน

โดยตรงตอธนาคารออมสนิ จะเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนโดยตรงตอธนาคารออมสิน ซึ่งขอมูลท่ีไดรับจะเปนประโยชน

อยางยิ่งตอธนาคารผูใชบริการในการนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของบริการ เพื่อใหลูกคาเกิด

ความพงึพอใจสูงสุด 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือลูกคาธนาคาร 

ออมสนิ สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา  

2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือของลูกคา

ธนาคารออมสนิ สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา 
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กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

ตัวแปรที่ใชในการวจัิย 

ตัวแปรตน             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิกีารศึกษา 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง ในคร้ังน้ีเปนการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล เปนวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางท่ีใชคือ ลูกคาท่ีมาใชบริการธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จํานวน 400 คน 

และเก็บขอมูลดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 

การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะหสถติิ Chi-Square 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรท่ีใชศึกษา คอื ผูใชบริการธนาคารออมสนิ สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา 

2. ตัวอยางท่ีใชศึกษาเลอืกประชากร โดยวธีิการสุมตัวอยางจํานวนท้ังหมด 400 ตัวอยาง ซึ่งใชตารางสําเร็จ 

รูปของ Yamane (1973) ท่ีกําหนดวาประชากรมากกวา 10,000 คน ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% และระดับความคลาด 

เคลื่อน ±5% ไดขนาดกลุมตัวอยางท่ีสามารถเช่ือถอืได คอืจํานวน 385 คน และจะเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 

400 ชุด 

การศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ี ผูวจิัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมอืในการเก็บขอมูล โดยเก็บแบบสอบ 

ถามดวยตนเองจากลูกคาท่ีมาใชบริการธนาคารออมสิน สาขาพะเยา การเลือกกลุมตัวอยางในวันจันทร สัปดาหท่ี 1 

และสัปดาหท่ี 3 ของเดือน เมษายน และเดือน พฤษภาคม 2559 ซึ่งแบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย 3 

สวน คอื   

- สวนท่ี 1 เปนขอมูลลักษณะดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพและรายไดตอเดอืน 

- สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ

ของธนาคารออมสนิ ประกอบดวย ทราบแหลงขอมูล ชวงเวลาในการใชบริการ สถานท่ีใชบริการ ประเภทของการใช

บริการ และเหตุผลของการใชบริการ 

2.ปจจัยสวนประสมการตลาดการบรกิาร          

– ดานผลติภัณฑ (Product) 

– ดานราคา (Price) 

   

   

   

   

   

 

 

1.ปจจัยสวนบุคคล                                                                    

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ  

- รายไดตอเดอืน 

 

ความพงึพอใจของ 

ผูใชบรกิารธุรกรรมทางการเงนิผาน

โทรศัพทมือถอื (Mobile Banking) 

ของธนาคารออมสนิ สาขาพะเยา 
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- สวนท่ี 3 ผลการวเิคราะหเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวคิดและเหตุผลในการตัดสินใจเลือกใชบริการของ

ธนาคารออมสนิประกอบดวยสวนประสมทางดานการตลาด 7 Ps 

สมมติฐาน  

 การตัดสนิใจเลอืกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ ของลูกคาธนาคารออมสินแตกตางกัน

ตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล 
 

ผลการศึกษา 

จากการลงพื้นท่ีทําการวจิัยพบวา กลุมตัวอยางแสดงความคดิเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจเลือกใช

บริการธุรกรรมทางการเงนิผานโทรศัพทมอืถอืของลูกคาธนาคารออมสนิ สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา  

1. ผูใชบริการธุรกรรมทางการเงนิผานโทรศัพทมือถือของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา 

ท่ีทําการตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 26-35 ป คิดเปนรอยละ 61.00 โดยมีสถานภาพสวนใหญ 

โสด คดิเปนรอยละ 47.50  มรีะดับการศึกษา อยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 47.50  มีอาชีพพนักงานเอกชน 

คดิเปนรอยละ 45.00 และมรีายไดเฉลี่ยตอเดอืน 10,001-20,000 บาท คดิเปนรอยละ 60.50 

2.ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือของลูกคาธนาคารออม

สิน สาขาพะเยา สวนใหญรับทราบแหลงขอมูลการใหบริการ จากการใหบริการของพนักงาน คิดเปนรอยละ 48.00

เลือกบริการสถานท่ีบาน/ท่ีพัก คิดเปนรอยละ 44.80 ในชวงเวลา18.00-23.00 น. คิดเปนรอยละ 48.80 ใชธุรกรรม

ทางการเงนิในการจายชําระคาสนิคาและคาบริการตาง ๆ คิดเปนรอยละ 22.00 โดยมีวัตถุประสงคในการเลือกใชคือ

มคีวามสะดวกในการทําธุรกรรมได 24 ช่ัวโมง คดิเปนรอยละ 46.20 

3.ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานความพึงพอใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือของลูกคา

ธนาคารออมสิน สาขาพะเยา ประกอบดวยสวนประสมทางดานการตลาด 7 Ps  ระดับการตัดสินใจ แบบมาตรสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยท่ีสุด โดยหาคาเฉลี่ย  และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 

ตารางที่ 1 : ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ ของลูกคา

ธนาคารออมสนิ สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา 

ขอที ่

ปจจัยที่สงผลตอความพงึพอใจของผูใชบรกิารธุรกรรมทาง

การเงนิผานโทรศัพทมือถอืของลูกคาธนาคารออมสนิ        

สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา 
 S.D ระดับที่มีผล 

1 ดานผลติภัณฑ (Product) 4.11 0.73 มาก 

2 ดานราคา (Price) 4.43 0.72 มาก 

3 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 3.98 0.92 ปานกลาง 

4 ดานสงเสริมการตลาด( Promotion) 3.79 0.91 ปานกลาง 

5 ดานผูใหบริการ ( People) 3.72 0.77 ปานกลาง 

6 ดานสภาพแวดลอมการบริการ ( Physical Evidence ) 4.08 0.90 มาก 

7 ดานกระบวนการบริการ ( Process ) 4.04 0.54 มาก 

รวม 4.02 0.78 มาก 

X

X
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จากตารางท่ี 1 พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความพงึพอใจเลอืกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ 

ของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก  ( ) เทากับ 4.02 เมื่อ

พจิารณาเปนรายดานแลวพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ดานราคา (Price) มีคาเฉลี่ยประมาณ  ( ) 

เทากับ 4.43 รองลงมา คอื ดานผลติภัณฑ (Product) มคีาเฉลี่ยประมาณ ( ) เทากับ 4.11 และดานสภาพแวดลอม

การบริการ (Physical Evidence )  มคีาเฉลี่ยประมาณ ( ) เทากับ 4.08 และดานกระบวนการบริการ ( Process ) ท่ีมี

คาเฉลี่ยเทากันประมาณ (  ) เทากับ 4.04 สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 2 ลําดับ คือ ดานสงเสริมการตลาด( 

Promotion) คาเฉลี่ยประมาณ (  ) เทากับ 3.79 และดานดานผูใหบริการ ( People) มคีาเฉลี่ยประมาณ ( ) เทากับ 

3.72 ตามลําดับ 

ปจจัยสวนประสมการตลาดการบริการท่ีมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาในการเลือกใชบริการธุรกรรม

การเงนิผานโทรศัพทมอืถอืของลูกคาธนาคารออมสนิ สาขาพะเยา ผลการวเิคราะหในแตละดานมดัีงน้ี  

1. ดานผลิตภัณฑ พบวา ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ลูกคามีความพึง

พอใจ อยูในระดับมากทุกเร่ือง เรียงลําดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแก การบริการธุรกรรมทางการเงินผาน

โทรศัพทมอืถอื สามารถเขาใชบริการทางการเงนิไดตลอด 24 ช่ัวโมง รองลงมาคอื มมีาตรฐานการใหบริการท่ีถูกตอง 

และขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก มีบริการแจงเตือนรายงานธุรกรรมทางการเงินผาน Application แสดงวา ดาน

ผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการเลือกใชบริการของธนาคาร ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการใหบริการของ

ธนาคารออมสนิตรงกับความตองการของกลุมลูกคาทุกกลุมมกีารใหบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ไมซับซอน  

2. ดานราคา พบวา ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ลูกคามีความพึงพอใจ

อยูในระดับมากทุกเร่ือง เรียงลาดับความพงึพอใจมากท่ีสุด ไดแก มอัีตราคาธรรมเนียมการทําธุรกรรมทางการเงนิ 

ถูกกวาใชบริการท่ีเคานเตอร รองลงมาคือ ไมเสียคาบริการในการดูขอมูลรายการเดินบัญชียอนหลัง (Statement) 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะทางธนาคารมกีารคดิคาธรรมเนียมตางๆ มคีวามเหมาะสมกับรายการท่ีลูกคามาใชบริการ  

3. ดานสถานท่ีหรือชองทางการใหบริการ พบวา ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

เปนรายขอลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแก มีขั้นตอนในการ

สมัครไมซับซอน / รวดเร็ว / ปลอดภัย รองลงมาคือ มีความสะดวกในการสมัครใชบริการผานทุกสาขาของธนาคาร

ออมสนิ แสดงวา ดานสถานท่ีหรือชองทางการใหบริการ ท้ังน้ีการใหบริการท่ีลูกคายังตองเดินทางไปสมัครใชบริการ

ดวยตนเองท่ีสาขากอนท่ีจะสามารถเขาใชบริการดวยตนเองท่ี 

4. ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

สวนใหญลูกคามีความพงึพอใจอยูในระดับปานกลาง ไดแก ความพงึพอใจดานธุรกรรมลูกคาสามารถโอนเงินขามเขต

ภายในธนาคารเดยีวกัน ฟรี 5คร้ัง / เดอืน  รองลงมาคอื มีการโฆษณาประชาสัมพันธของการใหบริการอยางตอเนื่อง

และมีการแจงขอมูลขาวสารประชาสัมพันธกับสิทธิพิเศษตางๆ อยางสมํ่าเสมอ ตามลําดับ ท้ังน้ีดานการสงเสริม

การตลาดน้ันมสีวนสําคัญในการท่ีจะทําใหลูกคาหันมาสนใจในการเขาใชบริการของธนาคารออมสนิ  

5. ดานบุคลากร พบวา ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ลูกคามีความ

พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแก พนักงาน Call Center ใหบริการตลอด 24 

ช่ัวโมง รองลงมาคือ พนักงานท่ีใหบริการมีความสุภาพและมีมนุษยสัมพันธ และลําดับสุดทายคือ พนักงานธนาคาร 

มคีวามรูความสามารถในการใหคําแนะนําการใชงานไดและแกไขปญหาอยางถูกตองและรวดเร็ว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ 

ลูกคามองวา พนักงานท่ีทําหนาท่ีใหบริการของธนาคารออมสินน้ัน จะตองมีความรูความสามารถในการใหบริการ  

X

X

X

X

X

X X
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มีคุณภาพการใหบริการ รวมไปถึงบุคลิกภาพท่ีนาเช่ือถือ ย้ิมแยมแจมใส ราเริง อัธยาศัยดีและมีความเสมอภาคกับ

กลุมลูกคาทุกกลุมระดับ 

6. ดานสภาพแวดลอมการบริการ พบวา ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

ลูกคา   มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกเร่ือง เรียงลาดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแก ทานสามารถทําธุรกรรม

ทางการเงนิไดอยางรวดเร็ว ไมซับซอน รองลงมาคอื การประมวลผลการทํารายการตางๆ สามารถทําไดอยางรวดเร็ว 

ชองทางหลากหลายในการเขาใชบริการ เชน สมารทโฟน แทปเล็ท และลําดับสุดทายทานสามารถใชบริการไดตลอด 

24ช่ัวโมง ท้ังน้ีกระบวนการใหบริการมคีวามสําคัญตอการใหบริการแกลูกคา เพราะในการตอดตอใชบริการของลูกคา

น้ัน จะตองรับทราบถงึกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการท่ีสามารถทําใหลูกคามคีวามเขาใจอยางถูกตอง เพื่อใหลูกคา

เกดิความประทับใจ 

7. ดานสภาพแวดลอมการบริการ  พบวา ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

ลูกคามคีวามพงึพอใจอยูในระดับมากทุกเร่ือง เรียงลาดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแก ช่ือเสียงและภาพลักษณของ

ธนาคารออมสินมีความนาเช่ือถือ รองลงมาคือ ธนาคารออมสินใหความสําคัญกับมาตรฐานของ ระบบการรักษา

ความปลอดภัยและรักษาความลับของลูกคาในการใชงานทางโทรศัพทมือถือ และลําดับสุดทายคือ Application 

มลัีกษณะสวยงามและทันสมัย  
 

ตารางที่ 2 : วเิคราะหความสมัพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล และปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ทีส่งผลตอความพงึพอใจของผูใชบรกิารธุรกรรมทางการเงนิผานโทรศัพทมือถอืของลูกคาธนาคารออมสนิ สาขา

พะเยา จังหวดัพะเยา 

 
หมายเหตุ: ความเช่ือม่ัน ณ ระดับนัยสําคัญ **0.05, * 0.01 
  

 จากการวิเคราะหและทดสอบสมมติฐานพบวาความพึงพอใจตอการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน

โทรศัพทมอืถอืมทุีกดานยกเวนดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับเพศของผูใชบริการ น้ันก็หมายความวาหากเปนเพศ

หญงิจะความสัมพันธกับสวนประสบการตลาด ในการเลอืกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ ของลูกคา

ธนาคารออมสินมากกวาเพศชายท้ัง 6 ดานไดแกดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานสงเสริม

การตลาด ( Promotion) ดานผูใหบริการ ( People) ดานสภาพแวดลอมการบริการ ( Physical Evidence ) และดาน

กระบวนการบริการ ( Process ) ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว  

 ดานอายุ มีความสัมพันธกับสวนประสบการตลาด ในการเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน

โทรศัพทมือถือ ของลูกคาธนาคารออมสิน ท้ัง 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทาง

การจัดจําหนาย (Place) ดานสงเสริมการตลาด( Promotion) ดานผูใหบริการ ( People) ดานสภาพแวดลอมการบริการ
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( Physical Evidence) และดานกระบวนการบริการ (Process) ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว 

 ดานสถานภาพ มีความสัมพันธกับสวนประสบการตลาด ในการเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน

โทรศัพทมือถือ ของลูกคาธนาคารออมสิน 2 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product)และดานชองทางการจัดจําหนาย 

(Place) ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว แตดานราคา (Price) ดานสงเสริมการตลาด( Promotion)  ดานผูใหบริการ 

( People) ดานสภาพแวดลอมการบริการ ( Physical Evidence ) และดานกระบวนการบริการ ( Process ) ไมสอดคลองกับ

สมมุติฐานท่ีต้ังไว 

ดานระดับการศึกษา มคีวามสัมพันธกับสวนประสบการตลาด ในการเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน

โทรศัพทมือถือ ของลูกคาธนาคารออมสิน ท้ัง 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทาง

การจัดจําหนาย (Place) ดานสงเสริมการตลาด ( Promotion) ดานผูใหบริการ ( People) ดานสภาพแวดลอมการ

บริการ ( Physical Evidence) และดานกระบวนการบริการ (Process) ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว 

ดานรายได มีความสัมพันธกับสวนประสบการตลาด ในการเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน

โทรศัพทมอืถอื ของลูกคาธนาคารออมสนิท้ัง 7 ดานไดแก ดานผลติภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการ

จัดจําหนาย (Place)  ดานสงเสริมการตลาด( Promotion) ดานผูใหบริการ ( People) ดานสภาพแวดลอมการบริการ 

(Physical Evidence ) และดานกระบวนการบริการ ( Process ) ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน

โทรศัพทมอืถอื ของลูกคาธนาคารออมสนิ สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา  

1. ขอมูลลักษณะดานประชากรศาสตร ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน

โทรศัพทมอืถอื ของลูกคาธนาคารออมสนิ สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 26-35  ป โดยมี

สถานภาพสวนใหญ โสด สําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท 

และประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน จากขอมูลในขางตน สามารถอภิปรายไดวา ผูใชบริการธุรกรรมทาง

การเงินผานโทรศัพทมือถือ   ของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา สวนใหญเปนกลุมคนวัยทํางาน  

ใชชีวิตตามกระแสสังคมท่ีทุกวันน้ีจะทําธุรกรรมทางการเงินก็ไมตองไปธนาคารใหยุงยาก เสียเวลา โดยเลือกบริการ

ธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking) ท่ีบาน/ท่ีพัก ในชวงเวลา 18.00-23.59 น. สวนใหญใช

ธุรกรรมทางการเงินในการจายชําระคาสินคาและคาบริการตาง ๆ ซึ่งสามารถเขาใชงานผานแอปพลิเคช่ันตางๆของ

ธนาคารท่ีมคีวามสะดวกในการทําธุรกรรมได  24 ช่ัวโมง ซึ่งสอดคลองกับ ชัชฎาภรณ เดชาเสถียร(2557)ศึกษาเร่ือง

ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ  KTB Netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-33 ป  มีระดับ

การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน15,001–25,000 บาท โดยสวนใหญประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน อีกท้ังสวนใหญรูจักบริการ KTB Netbank จากตัวเอง มักใชบริการในชวงเวลา 12.00–17.59 น. ใชบริการ

ท่ีบาน มเีหตุผลท่ีเลอืกใชบริการ คอืสะดวกในการทําธุรกรรม โดยใชบริการ KTB Netbank ทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อ

จายชําระคาสนิคาและคาบริการตางๆ 

2. ปจจัยท่ีสงผลตอความพงึพอใจเลอืกใชบริการธุรกรรมทางการเงนิผานโทรศัพทมือถือ ของลูกคาธนาคาร

ออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา ท้ัง 7 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัด

จําหนาย (Place) ดานสงเสริมการตลาด( Promotion) ดานผูใหบริการ ( People) ดานสภาพแวดลอมการบริการ 
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( Physical Evidence ) และดานกระบวนการบริการ ( Process ) โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ดานราคา (Price) มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการ 

เนื่องจากราคาเปนกลไกท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผูใชบริการ จากคาธรรมเนียมการใชบริการตางๆ พบวา 

อัตราคาธรรมเนียมการทําธุรกรรมผานโทรศัพทมือถือถูกกวาการใชบริการท่ีเคานเตอร แสดงวา ดานราคามี

ความสัมพันธกับความพงึพอใจในการในการเลอืกใชบริการธุรกรรมทางการเงนิผานโทรศัพทมือถือ ของธนาคารออม

สิน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะทางธนาคารมีการคิดคาธรรมเนียมตางๆ มีความเหมาะสมกับรายการท่ีลูกคามาใชบริการ 

รวมท้ังการมกีารแจงอัตราคาบริการแกลูกคากอนท่ีจะใหบริการ จึงทําใหดานราคาเปนปจจัยท่ีลูกคาใหความสําคัญ

อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ธงชัย แสงเพชรวัฒนกุล (2548) ไดศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของ

ลูกคาธนาคารกสิกรไทยสาขาตาก ผลการศึกษาความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ พบวา 

มคีวามพงึพอใจท่ีมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมากคอืดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานราคา อันดับท่ี 2 ดาน

ผลิตภัณฑ (Product) มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการ เนื่องจากบริการธุรกรรมทางการเงินผาน

โทรศัพทมอืถอืสามารถเขาใชงานไดตลอด 24 ช่ัวโมง ซึ่งถูกออกแบบมาใชงานงาย มีฟงช่ันครอบคลุมการทําธุรกรรม

การเงินท่ีหลากหลายและดวยระบบมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ แสดงวา ดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับ

ความพงึพอใจในการในการเลอืกใชบริการธุรกรรมทางการเงนิผานโทรศัพทมือถือ ของธนาคารออมสิน ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะการใหบริการของธุรกรรมทางการเงนิท่ีหลากหลายตรงกับความตองการของลูกคาทุกกลุม มกีารใหบริการของ

ธุรกรรมท่ีสะดวก รวดเร็ว ไมซับซอน ซึ่งสอดคลองกับแนวคดิของ จินดาพร บทสูงเนิน(2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท่ีกลาววา กลุมตัวอยาง

ผูใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสมีความพึงพอใจตอการใชบริการธนาคารดานผลิตภัณฑ/บริการมีอิทธิพลตอความ

พึงพอใจของผูใชบริการอิเล็กทรอนิกสในระดับมาก อันดับท่ี 3 ดานสภาพแวดลอมการบริการ( Physical Evidence ) 

 มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการ ดวยภาพลักษณของธนาคารออมสิน มีความนาเช่ือถือ แลวนํา

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยซึ่งเปนบริการท่ีทําใหผูใชบริการตองการ และมีระบบความปลอดภัยในการรักษาขอมูลความลับ

ของลูกคา ท้ังน้ีเนื่องมาจากธนาคารออมสินไดออกแบบผลิตภัณฑ(แอปพลิเคช่ัน)ท่ีสามารถดาวนโหลดไดฟรี ไมเสีย

คาใชจายตาง ๆ เปนระบบ Mobile Banking สําหรับธนาคารออมสิน ท่ีใหทําธุรกรรมทางการเงินไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

ผาน Wifi หรือ 3G ซึ่งถูกออกแบบมาใหใชงานงายและมีฟงกช่ันครอบคลุมการทําธุรกรรมการเงินท่ีหลากหลายดวย

ระบบความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ แสดงวา ดานสภาพแวดลอมการบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน

การในการเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ ของธนาคารออมสิน ท้ังน้ีดานสภาพแวดลอมการ

บริการของธนาคารจงึจําเปนตองสรางความนาเช่ือถอืและไววางใจแกผูใชบริการ เพื่อเปนการสรางความม่ันใจในการ

ใชบริการ โดยเว็บไซตของธนาคารตองมคีวามเปนมอือาชีพและนาเช่ือถอื ธนาคารมกีารแสดงนโยบายท่ีชัดเจนในการ

รักษาขอมูลสวนตัวของลูกคา มกีารแสดงรายละเอียดและมาตรฐานของระบบรักษาความปลอดภัยในการทําธุรกรรม

ทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อภิวรรณ ลาภวรารักษ(2549) ท่ีพบวา ปจจัยดาน

ลักษณะทางกายภาพเปนปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการK-mAlet ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) ในจังหวัดสมุทรสาคร 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจ ผูใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือของ

ลูกคาธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา ในคร้ังน้ีพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ

ธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ ของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่า
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ท่ีสุด 2 ลําดับ คือ ดานสงเสริมการตลาด( Promotion) และดานผูใหบริการ ( People)อยูในระดับปานกลาง จึงมี

ขอเสนอแนะดังน้ี 

1. ดานสงเสริมการตลาด( Promotion)  ควรมีสงเสริมการตลาดท่ีหลากหลาย เชน การโฆษณาผาน

โทรทัศน วิทยุ ตลอดจนสื่อออนไลนบนเครือขายมือถือใหมากย่ิงขึ้นเพื่อเขาถึงบริการธุรกรรมทางการเงินผาน

โทรศัพทมอืถอืของลูกคาธนาคารออมสนิ สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา   

2. ดานผูใหบริการ ( People)  พิจารณาถึงพฤติกรรมการใหบริการ ดวยนํ้าเสียงท่ีชัดเจนและ ควรมีการ

จัดการอบรมพนักงานเบ้ืองตนในเร่ืองของการใหบริการ มารยาท อัธยาศัย ตลอดจนความสะอาดเรียบรอยของการ

แตงกายพนักงานของธนาคารออมสนิ ในการใหบริการอธิบาย ช้ีแจง  ใหคําแนะนําการใชแอปพลิเคช่ันโทรศัพทมือถือ

ของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อทําใหประชาชนไดเขาใจและใชธุรกรรมทางการเงินน้ีได

อยางถูกตอง แมนยําและสะดวก รวดเร็ว เปนประโยชนใหไดมากท่ีสุด 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงลงไดดวยความกรุณาอยางย่ิงจาก ดร.ปยะพงษ  แสงแกว 

อาจารยท่ีปรึกษาท่ีทานไดสละเวลาอันมีคา ใหคําปรึกษา แนะนําตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ และติดตามดวย

ความเอาใจใสและใหกําลังใจแกผูศึกษา จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีเสร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอก

ราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

 ขอขอบคุณผูจัดการธนาคารออมสินสาขาพะเยา ท่ีใหความรวมมือในการใหขอมูลท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี 

ผูศึกษาหวังเปนอยางย่ิงวา การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี จะเปนประโยชนตอธนาคารออมสิน สาขาพะเยาและ

เปนประโยชนแกผูเกี่ยวของท่ีตองการศึกษา หรือนําขอมูลไปใชประโยชน 

 ความผดิพลาดประการใดเกดิขึ้นกับการวจิัยเปนความรับผดิชอบของขาพเจาท้ังสิ้น(ปรียานุช กัณตา) 

หมายเหตุ สัดสวนผลงานระหวางขาพเจาและดร.ปยพงษ แสงแกว (100:0 เปอรเซ็นต)  
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธรุกจิจําหนายสุนัข ในจังหวัดพะเยา 

MARKETING MIX OF DOG DISTRIBUTION BUSINESS IN PHAYAO PROVINCE 

เกยีรตคิุณ บัวคํา24

1* และ บุญญานุช ชีวาเกยีรตยิิ่งยง2 

Kaittikhun Buakham1* and Boonyanuch Cheewakiatyingyong2 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อสุนัข ในอําเภอ

เมอืงจังหวัดพะเยา โดยผูศึกษาเก็บรวมรวมขอมูลจากผูท่ีสนใจซื้อสุนัข ในอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา จํานวน 385 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามปลายเปดและปลายปด วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t-test และ 

F-test 

 ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป มีสถานภาพโสด 

เปนนักเรียน/นักศึกษา มรีายไดเฉลี่ยตอเดอืนตํ่ากวา 10,000 บาท อาศัยอยูบานเดี่ยว มสีมาชิกในครอบครัว  2-3 คน 

และสวนใหญไมมบุีตร ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมผีลตอการเลอืกซื้อสุนัขของประชาชนในอําเภอเมอืง จังหวัด

พะเยา น้ัน ปจจัยดานบุคคล หรือ พนักงาน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา คือ  ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดาน

ภาพลักษณ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมตลาด  และปจจัยดาน

กระบวนการใหบริการ ตามลําดับ การทดสอบสมมติฐาน พบความแตกตางของ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผล

ตอการเลือกซื้อสุนัขของผูบริโภค เมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ สถานภาพ อาชีพ รายได  ลักษณะท่ีอยู

อาศัย และจํานวนสมาชิกในครอบครัว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ0.05 การวิจัยน้ีใหขอมูลท่ีเปน

ประโยชนตอการพัฒนาดานการตลาดของธุรกิจการจําหนายสุนัข ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ใหสอดคลองกับ

ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันไดอยางมปีระสทิธิภาพ 
 

คําสําคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  สุนัข 
 

Abstract  

Objectives of this research are to study marketing mix affecting dog purchasing in Mueang District, 

Phayao Province. The researcher accumulated data from 385 people who were interested in purchasing dogs in 

Mueang District, Phayao Province. The instruments used in this research included open and close-end 

questionnaires and data were analyzed with computer programs. The statistics used for data analysis included 

frequency, percentage, mean, standard deviation, T-Test and F-Test.  

                                                 
1 นสิติคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
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The result was found that most respondents were female with age range of 20-30 years old and 

single status. The majority was students with average monthly income of 10,000 Baht and they resided in 

detached house with a few family members and most of them had no children. The factors of marketing mix 

affecting dog purchasing of people in Mueang District, Phayao Province could be divided as personal factors or 

staff that had highest mean. Next on down included factors of product, image, price, distribution channel, 

marketing promotion and service process, respectively. After testing the hypothesis, the researcher found 

differences of marketing mix affecting dog purchasing of the consumers and when divided according to personal 

factors including gender, status, occupation, income, residence and family members, it had statistical significance 

at 0.01 and 0.05. This research provided information beneficial to marketing development of dog distribution 

business in Mueang District, Phayao Province in accordance with different personal factors effectively. 
 

Keywords: Marketing Mix, Dog 

 

บทนํา 

ปจจัยทางการตลาด มีความสําคัญและจําเปนสําหรับการทําธุรกิจ เนื่องจากสภาพปจจุบันการเขาถึง

ขาวสารตองเปนไปอยางรวดเร็ว เขาถงึ และตอบสนองตอความตองการของลูกคาเปนสําคัญ จงึจะทําใหการประกอบ

ธุรกจิน้ัน ๆ ประสบความสําเร็จในระดับหน่ึง 

ธุรกิจการจําหนายสุนัข เปนอีกธุรกิจหน่ึงท่ีกําลังเปนท่ีนิยมและมีการแขงขันกันสูง เนื่องจากปจจุบัน

ประชาชนนิยมหันมาเลี้ยงสุนัขมากขึ้น ไมวาจะเลี้ยงเพื่อเฝาบาน ไวเปนเพื่อนเลนหรือเปนเพื่อนคลายเหงา เปนตน และ

จากขอมูลผูประกอบธุรกจิเกี่ยวกับการเพาะพันธุ และจําหนายสุนัขในจังหวัดพะเยา ในป 2558 พบวา จังหวัดพะเยา 

มีผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุนัขท้ังในรูปแบบของฟารมเพาะเลี้ยงสุนัขเพื่อจําหนาย รานคาจําหนายสุนัข ท้ังท่ีอยูใน

อําเภอเมืองพะเยา และอําเภอรอบนอก มีจํานวนกวา 25 ราย ซึ่งผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจําหนายสุนัข มี

หลากหลายรูปแบบ ท้ังในรูปแบบฟารมเพาะเลี้ยงสุนัข และเปนแบบธุรกิจครอบครัว หรือมือสมัครเลน  ซึ่งปจจัย

สําคัญท่ีทําใหประชาชนมีความนิยมในการเลี้ยงสุนัข คือ การเลียนแบบดารา บุคคลดัง ไดเห็นสินคาจากสื่อโฆษณา 

หรือการจัดเวทีประกวดสุนัขพันธุตาง ๆ ก็ถือเปนแรงผลักดันใหเกิดความตองการเลี้ยงสุนัขอีกปจจัยหน่ึง ท้ังน้ียังมี

ปจจัยอื่น ๆ ท่ีมีผลตอความตองการเลี้ยงสุนัข ดังผลการศึกษาของ วชิระ กิติศรี (2556) พบวา การพัฒนาธุรกิจ

จําหนายสุนัข ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายใหดีขึ้น ฟารมสุนัขและรานจําหนายสุนัขควรทําการปรับปรุงปจจัย

ลักษณะของสุนัข ปจจัยการรับรูขอมูล ปจจัยครอบครัว และปจจัยการบริการใหดขีึ้น โดยการพัฒนาจากฟารมเพื่อให

สุนัขมีความสมบูรณแข็งแรง การฉีดวัคซีนสุนัขใหครบตามกําหนดกอนจําหนาย และมีการอบรมพนักงานใหมีการ

บริการท่ีดีแกลูกคาอยางตอเนื่อง และจากผลการศึกษาของ กฤษฎา สุทธคํา (2556) พบวา ชองทางการจัดจําหนาย

โดยผานการพิจารณาดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท้ัง 5 ดาน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ บุคลากร และดาน

สถานท่ีมีความสําคัญตอธุรกิจการจัดจําหนายสุนัขท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และพบวา การจัดจําหนายโดยผานคน

กลางทําใหประหยัดเวลา จัดจําหนายทางเว็บไซตทําใหประหยัดตนทุน การจําหนายหนารานขายอาหารสัตวทําใหลูกคา

ไดรับรูขอมูลขาวสารไดมาก ขอเสนอแนะของผูเพาะเลี้ยงสุนัขเพื่อจําหนาย คือ ควรกําหนดโซนท่ีเปนสถานท่ีท่ีผูเลี้ยงหรือ

ลูกคาสะดวกท่ีจะพบเห็นและเดนิทางไปหาซื้อ ควรหาขอมูลจากผูชอบและรักสุนัข เพื่อเปนแนวทางในการเลือกสายพันธุท่ี

ตรงกับความตองการของตลาดใหมากท่ีสุด ควรใหความสําคัญกับเร่ืองราคาและการดูแลรักษาดวย 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P ไดแก 

1. ปจจัยดานผลติภัณฑ (Product)  

2. ปจจัยดานราคา (Price)  

3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)  

4. ปจจัยดานการสงเสริมตลาด (Promotion)  

5. ปจจัยดานบุคคล (People) พนักงาน (Employees)  

6. ปจจัยดานภาพลักษณ (Physical evidence and 

presentation)  

7. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ (Process) 

 

 

 

 

 

 

การเลอืกซื้อสนุัขในอําเภอเมือง  

จังหวดัพะเยา 

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ  อายุ  อาชีพ รายได  

สถานภาพ  สภาพท่ีพัก  จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

จํานวนบุตร 

จากขอมูลขางตนประกอบกับงานวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจจําหนายสุนัขมีนอย  ทําใหผูศึกษาซึ่งประกอบธุรกิจ

เกี่ยวกับการจําหนายสุนัข มีความตองการทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจจําหนายสุนัขในจังหวัด

พะเยา ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสุนัขของลูกคา วามีปจจัยดานใดบาง เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตนในการวางและพัฒนา

ธุรกิจจําหนายสุนัข ใหสามารถตอบสนอง และตรงตามความตองการของลูกคามากท่ีสุด อีกท้ังยังเปนประโยชน

สําหรับผูประกอบธุรกจิจําหนายสุนัขรายอื่น ๆ เพื่อนําผลการวจิัยไปใชตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมผีลตอการเลอืกซื้อสุนัข ในอําเภอเมอืงจังหวัดพะเยา 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 สมมติฐานของการวจัิย 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมผีลตอการเลอืกซื้อสุนัขแตกตางกันเมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

กรอบแนวคดิการวจัิย 

 ในการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจจําหนายสุนัข ในจังหวัดพะเยา ผูศึกษาได

ประยุกตใชกรอบแนวคดิของ วชิระ กติิศรี, 2556 มาเปนแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี โดยประยุกตจากทฤษฎปีจจัยสวน

ประสมทางการตลาดของ Kotler, 2012, อางอิงใน   วชิระ กิติศรี, 2556, หนา 9) สรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ดังน้ี 

  ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิการวจัิย 
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วธิกีารศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในศึกษาคร้ังน้ี คอื ผูท่ีสนใจซื้อสุนัข ในอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ซึ่งไมทราบจํานวนท่ีแนนอน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูท่ีสนใจซื้อสุนัข ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากร

ท้ังหมด จึงคํานวณกลุมตัวอยางกรณีไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน โดยใชสูตรการคํานวณกลุมตัวอยางท่ีไม

ทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอนของ กัลยา วานิชยบัญชา (2550) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามท่ีประยุกตมาจาก วชิระ กิติศรี (2556) แบงเปน 3 ตอน 

ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได สถานภาพ สภาพท่ีพัก  

จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวนบุตร มลัีกษณะเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list)     

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อสุนัขจํานวน 27 ขอ 

โดยแบงเปนดานผลิตภัณฑ (Product) จํานวน 5 ขอ ดานราคา (Price) จํานวน 3 ขอ ดานชองทางการจัดจําหนาย 

(Place) จํานวน 3 ขอ ดานการสงเสริมตลาด (Promotion) จํานวน 5 ขอ ดานบุคคล (People) หรือ พนักงาน 

(Employees) จํานวน 4 ขอ ดานภาพลักษณ (Physical evidence and presentation) จํานวน 4 ขอ และกระบวนการ

ใหบริการ (Process) จํานวน 3 ขอ คําถามเปนแบบปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา Ratting Scale 5 ระดับ โดยมี

เกณฑการวัดตามแบบ Likert (Likert Scale) ดังน้ี 

   5 คะแนน  หมายถงึ  มากท่ีสุด 

   4 คะแนน  หมายถงึ  มาก 

   3 คะแนน  หมายถงึ  ปานกลาง 

   2 คะแนน  หมายถงึ  นอย 

   1 คะแนน   หมายถงึ  นอยท่ีสุด  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด เกี่ยวกับขอเสนอแนะและความคิดเห็นตอการตลาดของธุรกิจจําหนาย

สัตวเลี้ยง 

 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ดําเนินการดังน้ี 

 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับลูกคารานจําหนายสุนัขในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย คือ ฟารมนอง

หมา ฟารมอารมมีด็อกเลิฟ ฟารม Mink Pb และคอกสุนัขคุณภู จํานวน 20 ฉบับ เพื่อนํามาวิเคราะหและตรวจสอบ

คุณภาพของแบบสอบถาม โดยทําการตรวจสอบ 2 วธีิ ดังน้ี 
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 1. ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของเคร่ืองมือเพื่อใหสามารถวัดไดในสิ่งท่ีตองการวัดดานความ

เท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามวามีความครอบคลุมวัตถุประสงคหรือพฤติกรรมท่ีตองการ

วัดหรือไม คาสถติิท่ีใชในการหาคุณภาพคอื คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruency: IOC) โดย

ผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน ประเมินเนื้อหาของขอคําถามเปนรายขอ คือ +1 = สอดคลอง 0 = ไมแนใจ -1 = ไม

สอดคลอง ขอคําถามท่ีมคีา IOC ท่ีไดจากผูเช่ียวชาญพจิารณาคาท่ี 0.5 ขึ้นไป  

 2. การหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ผูวจิัยไดนําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขจากผูเช่ียวชาญไป

ทําการทดสอบ (Pre-Test) กับกลุมตัวอยางจํานวน 20 ราย โดยหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) การ

ทดสอบคร้ังน้ีไดคาสัมประสทิธ์ิอัลฟา เทากับ 0.85 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดดําเนินการตามขัน้ตอน 

1. ผูศึกษาแจกแบบสอบถามไวท่ีสถานประกอบการจําหนายสุนัขใน อําเภอเมืองพะเยา จํานวน 13 ราน 

โดยแจกแบบสอบถามในเดอืนเมษายน – เดอืนพฤษภาคม 2559 และรวบรวมแบบสอบถามคนืดวยตนเอง  

2. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม และตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด 

การวเิคราะหขอมูล 

 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหโดยใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ 

(Percentage)  

  2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีผลตอการเลือกซื้อสุนัข ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทําการ

วเิคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

3. ทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อสุขัขของผูบริโภค ใช

คาสถติิ t-test และ F–test 

 เกณฑการแปลความหมาย 

 เกณฑการแบงระดับคะแนนโดยพจิารณาคาเฉลี่ยของคะแนนท่ีได โดยใชคาทางสถติิ คะแนนเฉลี่ยเลขคณติ 

(Arithmetic Mean) กําหนดชวงของการวัด (ประคอง กรรณสูตร, 2542) ดังน้ี 
 

                 คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด =    5-1     =   0.80 

                             จํานวนช้ัน                    5  
 

1.00 – 1.80  หมายถงึ  มผีลตอการตัดสนิใจนอยท่ีสุด 

 1.81 – 2.60 หมายถงึ มผีลตอการตัดสนิใจนอย 

 2.61 – 3.40 หมายถงึ มผีลตอการตัดสนิใจปานกลาง 

 3.41 – 4.20   หมายถงึ มผีลตอการตัดสนิใจมาก 

 4.21 – 5.00  หมายถงึ มผีลตอการตัดสนิใจมากท่ีสุด 
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ผลการศึกษา 

ตาราง 1 แสดงการทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลอืกซื้อสนุัข 

ของผูบรโิภคในเขตอําเภอเมือง จังหวดัพะเยา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพและ

อาชพี 

ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 

 
𝐗� 
 

เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี 

t-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. 

1. ปจจัยดานผลติภัณฑ  4.33 -3.116 0.00* 0.984 0.548 0.883 0.578 1.355 0.173 

2. ปจจัยดานราคา 4.13 -.987 0.32 0.763 0.709 0.867 0.573 2.755 0.008* 

3. ปจจัยดานชองทางการ

จัดจําหนาย  

4.10 -1.419 0.15 0.584 0.842 0.752 0.721 1.438 0.189 

4. ปจจัยดานการสงเสริม 4.03 -1.829 0.68 0.952 0.519 0.801 0.706 1.564 0.145 

5. ปจจัยดานบุคคล  4.39 -3.875 0.00* 0.901 0.539 2.103 0.019* 2.446 0.018* 

6. ปจจัยดานภาพลักษณ  4.14 -2.127 0.03* 1.263 0.239 1.321 0.204 3.023 0.004* 

7. ปจจัยดาน

กระบวนการใหบริการ  

4.03 -1.978 0.04* 0.714 0.712 1.466 0.134 2.022 0.051 

 

ตาราง 2 แสดงการทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลอืกซื้อสนุัข 

ของผูบรโิภคในเขตอําเภอเมือง จังหวดัพะเยา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก รายได ลักษณะที่อยูอาศัย 

จํานวนสมาชกิในครอบครัว และจํานวนบุตร 

ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 

𝐗� 
 

รายได ลักษณะ 

ที่อยูอาศัย 

จํานวนสมาชกิ

ในครอบครัว 

จํานวนบุตร 

t-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. 

1. ปจจัยดานผลติภัณฑ  4.33 3.374 0.005** 4.871 0.001* .343 0.794 2.372 0.070 

2. ปจจัยดานราคา 4.13 1.455 0.013* 4.454 0.002* 1.322 0.267 1.482 0.219 

3. ปจจัยดานชองทางการ

จัดจําหนาย  

4.10 1.614 0.155 1.284 0.276 3.357 0.019* 1.349 0.258 

4. ปจจัยดานการสงเสริม 4.03 3.366 0.005* 2.009 0.093 1.594 0.190 1.639 0.180 

5. ปจจัยดานบุคคล  4.39 2.022 0.075 2.628 0.034* 2.252 0.082 1.191 0.313 

6. ปจจัยดานภาพลักษณ  4.14 2.117 0.063 2.640 0.034* 1.494 0.216 1.339 0.261 

7. ปจจัยดาน

กระบวนการใหบริการ  

4.03 3.135 0.009* 3.321 0.011* 3.010 0.030* .408 .747 

 

**นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 

*นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 55.84 สวนใหญมีอายุ

ระหวาง 20-30 ป จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 37.66 สวนใหญเปนโสด จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 63.64 สวน

ใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 121 คน คดิเปนรอยละ 31.43 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท จํานวน 138 

คน คิดเปนรอยละ 35.84 อาศัยอยูบานเดี่ยว จํานวน 270 คน คิดเปนรอยละ 70.13 มีสมาชิกในครอบครัว  2-3 คน 

จํานวน 164 คน คดิเปนรอยละ 42.60 และสวนใหญไมมบุีตร จํานวน 228 คน คดิเปนรอยละ 59.22 

ตอนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับความคดิเห็นของผูบรโิภคตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ

เลอืกซื้อสุนัขในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเลือกซื้อ

สุนัขในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.17) โดยปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ปจจัยดานบุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employees) ( X = 4.39) รองลงมา คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ( X = 

4.33) ปจจัยดานภาพลักษณ (Physical evidence and presentation) ( X = 4.14) ปจจัยดานราคา (Price) ( X = 4.13) 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ( X = 4.10) ปจจัยดานการสงเสริมตลาด (Promotion) และ ปจจัยดาน

กระบวนการใหบริการ (Process) ( X = 4.03) ตามลําดับ ผลการวเิคราะหเปนรายดานสรุปไดดังน้ี 

1. ดานผลติภัณฑ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.33) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญกับสุนัขมสุีขภาพแข็งแรง สมบูรณ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.56) รองลงมา 

คอื ความนารักของสุนัข ( X = 4.48) สวนท่ีมีผลตอการตัดสินใจนอยท่ีสุด คือ มีใบเพ็ดดีกรีแสดงสายเลือดของสุนัข ( X

= 4.01)  

2. ดานราคา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.12) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญกับสามารถตอรองราคาได มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.24) รองลงมา คือ มี

การติดปายบอกราคาชัดเจน ( X = 4.20) สวนท่ีมีผลตอการตัดสินใจนอยท่ีสุด คือ สามารถชําระเงินไดหลากหลาย

ชองทาง ( X = 3.94) 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.10) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับมีชองทางในการติดตอสื่อสารกับทางฟารมไดหลายชองทาง เชน ทาง

โทรศัพท ชองทางอินเตอรเน็ต เว็ปไซต เปนตน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.32) รองลงมา คือ มีบริการจัดสงสุนัข

ใหถงึท่ี ( X = 4.03) สวนท่ีมผีลตอการตัดสนิใจนอยท่ีสุด คอื เปดบริการทุกวัน ( X = 3.98) 

4. ดานการสงเสริมตลาด พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.03) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการบริการดูแลหลังการขาย มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.26) 

รองลงมา คือ ฉีดวัคซีนใหฟรี ( X = 4.17) สวนท่ีมีผลตอการตัดสินใจนอยท่ีสุด คือ มีสวนลดในชวงเทศกาลพิเศษ ( X = 

3.89) 

5. ดานบุคคล หรือพนักงาน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.39) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับพนักงานมีความรูเกี่ยวกับสุนัขท่ีจําหนาย มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุด ( X = 4.42) รองลงมา คอื พนักงานดูแลเอาใจใส และเปนกันเอง ( X = 4.40) สวนท่ีมีผลตอการตัดสินใจนอยท่ีสุด 

คอื พนักงานใหการบริการอยางสุภาพ เรียบรอย ( X = 4.38) 
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6. ดานภาพลักษณ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.14) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญกับสถานท่ีจําหนายมีความสะอาด อากาศถายเทดีและถูกสุขลักษณะ และราน

จําหนายฟารม เปนท่ีรูจัก/นาเช่ือถือ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.32) รองลงมา คือ สถานท่ีจําหนายต้ังอยูในท่ี

ปลอดภัย เขาถงึไดสะดวก มท่ีีจอดรถ ( X = 4.20) สวนท่ีมผีลตอการตัดสนิใจนอยท่ีสุด คือ สถานท่ีจําหนายอยูใกลท่ีพัก/

ท่ีทํางาน ( X = 3.73) 

7. ดานกระบวนการใหบริการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.03) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับมีการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง ตรงตามความตองการ

ของลูกคา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.21) รองลงมา คอื มีการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ( X = 4.21) สวนท่ีมีผล

ตอการตัดสนิใจนอยท่ีสุด คอื มีสิ่งอํานวยสะดวกบริการ เชน มีมุมกาแฟ มุมหนังสือ หองนํ้า เปนตน ( X = 3.72) 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการเลือกซื้อสุนัขแตกตางกันเมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สรุปผล 

ดังน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

เลอืกซื้อสุนัข เมื่อจําแนกตามเพศมผีลตอการเลอืกซื้อสุนัขแตกตางกัน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 ไดแก ดาน

ผลิตภัณฑ (Product) และดานบุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employees) สวนดานภาพลักษณ (Physical evidence and 

presentation) และดานกระบวนการใหบริการ (Process) แตกตางกัน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

เลอืกซื้อสุนัขเมื่อจําแนกตามอายุมผีลตอการเลอืกซื้อสุนัขไมแตกตางกัน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 

3. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

เลือกซื้อสุนัขเมื่อจําแนกตามสถานภาพมีผลตอการเลือกซื้อสุนัขไมแตกตางกัน ยกเวน ปจจัยดานบุคคล (People) หรือ 

พนักงาน (Employees) แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 

4. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

เลือกซื้อสุนัขเมื่อจําแนกตามอาชีพมีผลตอการเลือกซื้อสุนัขแตกตางกัน ในปจจัยดานราคา (Price) ดานบุคคล (People) 

หรือ พนักงาน (Employees) และดานภาพลักษณ (Physical evidence and presentation) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

5. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

เลอืกซื้อสุนัขเมื่อจําแนกตามรายไดมผีลตอการเลอืกซื้อสุนัขแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ ดาน

ผลติภัณฑ (Product) สวนดานราคา (Price) ดานการสงเสริมตลาด (Promotion) ดานกระบวนการใหบริการ (Process) 

แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 

6. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

เลอืกซื้อสุนัขเมื่อจําแนกตามลักษณะท่ีอยูอาศัย มีผลตอการเลือกซื้อสุนัขแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 ไดแก ดานผลติภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานบุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employees) ดานภาพลักษณ 

(Physical evidence and presentation) และดานกระบวนการใหบริการ (Process)  

7. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

เลือกซื้อสุนัขเมื่อจําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว มีผลตอการเลือกซื้อสุนัขไมแตกตางกัน ยกเวน ปจจัยดานชอง
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ทางการจัดจําหนาย (Place) และ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ (Process) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

8. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

เลอืกซื้อสุนัขเมื่อจําแนกตามจํานวนบุตร มผีลตอการเลอืกซื้อสุนัขไมแตกตางกัน อยางมนัียสําคัญท่ีระดับ 0.05  

ขอเสนอแนะและความคดิเห็นตอการตลาดของธุรกิจจําหนายสุนัข  

พบวา รานจําหนายสุนัข ควรมีสุนัขท่ีมีความสวยงามตามสายพันธุ แข็งแรง เปนผลิตภัณฑท่ีมีช่ือเสียง เปนท่ีนิยม มี

ใบเพ็ดดกีรี (Pedigree) มรีาคาเหมาะสมกับคุณภาพ สามารถตอรองราคาได มสีถานท่ีจําหนายท่ีแนนอน 

กําหนดเวลาเปด-ปด ชัดเจน  มีการโฆษณา/แนะนําสายพันธุใหม ๆ มีการดูแลหลังการขาย ผูขายตองมี

ความรู สามารถใหขอมูลแกลูกคาไดอยางถูกตอง สถานท่ีจําหนายควรมท่ีีจอดรถ ภายในรานสะอาด อากาศถายเทได

ด ีสถานท่ีจําหนายสุนัขควรมสีนิคา หรือผลติภัณฑเกี่ยวกับสุนัขแบบครบวงจร 
 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจจําหนายสุนัข ในจังหวัดพะเยา ซึ่งมีประเด็นอภิปราย 

ดังน้ี 

1. ดานผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเกี่ยวกับสุนัขมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ และ

ความนารักของสุนัข สวนท่ีมผีลตอการตัดสนิใจนอยท่ีสุด คอื มใีบเพ็ดดกีรีแสดงสายเลือดของสุนัข จากผลการศึกษา

จะเห็นไดวา หากผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจําหนายสุนัข จะดําเนินกิจการใหประสบผลสําเร็จ ปจจัยแรกท่ีตอง

คํานึงถึงน่ันคือ คุณภาพของสินคาท่ีจะสงถึงมือลูกคา น่ันคือ ผลิตภัณฑตองมีคุณภาพ ตรงตามสายพันธุ มีความ

แข็งแรง ลูกคาพงึพอใจท่ีจะจาย แตคุณภาพและราคาตองเหมาะสมกัน ดังท่ี ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2547 อางอิงใน 

กฤษฎา สุทธคํา, 2556, หนา 28-30) กลาววา ลูกคาจะเลือกใชบริการอะไรหรือกับใคร สิ่งท่ีลูกคาใชพิจารณาเปน

หลัก คือ คุณคา หรือประโยชนตาง ๆ ท่ีจะไดรับเมื่อเทียบกับเงินท่ีจาย สอดคลองกับผลการวิจัยของ วชิระ กิติศรี 

(2556) พบวา ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการเลือกซื้อสุนัขในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายมากท่ีสุด คือ ปจจัย

ลักษณะของสุนัข ปจจัยการรับรูขอมูล ปจจัยครอบครัว และปจจัยการบริการ ดังน้ันเพื่อพัฒนาธุรกจิจําหนายสุนัข ใน

อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายใหดีขึ้น ฟารมสุนัขและรานจําหนายสุนัข ควรทําการปรับปรุงปจจัยลักษณะของสุนัข 

ปจจัยการรับรูขอมูล ปจจัยครอบครัว และปจจัยการบริการใหดีขึ้น โดยการพัฒนาจากฟารมเพื่อใหสุนัขมีความ

สมบูรณแข็งแรง การฉีดวัคซีนสุนัขใหครบตามกําหนดกอนจําหนาย และมีการอบรมพนักงานใหมีการบริการท่ีดีแก

ลูกคาอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับผลการวจิัยของ วรัทยา พวงจติ (2552) พบวา พฤติกรรมการซื้อสุนัขสวนใหญ

ตัดสนิใจซื้อพันธุสุนัขเพราะชอบลักษณะรูปรางของสุนัข ปจจัยท่ีใหความสําคัญในระดับมาก คอื ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

สอดคลองกับ กฤษฎา สุทธคํา (2556) กลาววา นอกเหนือจากการใหความสําคัญกับเร่ืองราคาและการดูแลรักษา

แลว ในสวนความรวมมอืระหวางผูประกอบธุรกจิดานน้ี ไมวาจะเปนในเร่ืองการกําหนดราคาขาย สวนแบงการตลาด 

ตลอดจนการทํากิจกรรมรวมกัน ควรมีเจาหนาท่ีภาครัฐท่ีเกี่ยวของเขามามีบทบาทมีสวนรวม เชน ใหความรวมมือ 

ชวยเหลอืสนับสนุนในดานตาง ๆ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลติภัณฑในธุรกจิ 

2. ดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับสามารถตอรองราคาได มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ มีการติดปายบอกราคาชัดเจน สวนท่ีมีผลตอการตัดสินใจนอยท่ีสุด คือ สามารถชําระเงินได

หลากหลายชองทาง จากผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวา การติดปายราคาสินคาท่ีชัดเจน จะสามารถทําใหลูกคา
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ตัดสนิใจท่ีจะเลอืกซื้อผลติภัณฑไดงายขึ้น อีกท้ัง ควรมีการแสดงเอกสารการรับรองสายพันธุของสุนัข เพื่อเปนขอมูล

แสดงถงึคุณภาพของสนิคาท่ีเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาหรือเงนิท่ีลูกคาพงึพอใจจะจาย สอดคลองกับ ชัยสมพล ชาว

ประเสริฐ (2547 อางอิงใน กฤษฎา สุทธคํา, 2556, หนา 28-30) กลาววา ตนทุน (Cost to customer) ตนทุนหรือ

เงินทุนท่ีลูกคายินดีท่ีจะจายสําหรับบริการน้ัน ตองคุมคากับบริการท่ีไดรับ หากลูกคายินดีจายในราคาสูง แสดงวา

ความคาดหวังในบริการน้ันยอมสูงดวย ดังน้ัน ในการต้ังราคาคาบริการ ธุรกิจตองหาราคาท่ีลูกคายินดีท่ีจะจายใหได 

เพื่อนําราคาน้ันไปใชในการลดคาใชจายตาง ๆ ทําใหสามารถเสนอบริการในราคาท่ีลูกคายอมรับได และสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ ภัทรศรี ธัญโชติกุล (2553) พบวา แนวทางในการวางแผนและพัฒนาการใหบริการธุรกิจดูแลสัตว

เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต พบวา ดานราคา ควรปรับปรุงราคาใหเหมาะสมกับสภาวะ

เศรษฐกจิในปจจุบัน และความคํานึงถงึการติดปายราคาสนิคาและบริการไวอยางชัดเจน 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับมีชองทางในการติดตอ 

สื่อสารกับทางฟารมไดหลายชองทาง เชน ทางโทรศัพท ชองทางอินเตอรเน็ต เว็ปไซต เปนตน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

รองลงมา คอื มบีริการจัดสงสุนัขใหถงึท่ี สวนท่ีมผีลตอการตัดสนิใจนอยท่ีสุด คอื เปดบริการทุกวัน จากผลการศึกษา

สะทอนใหเห็นวา ปจจุบันสังคมออนไลนไดเขามามบีทบาทตอชีวติของมนุษยมากขึ้น อาจถอืไดวาเปนปจจัยหน่ึงในการ

ดํารงชีวติของมนุษย ดังน้ัน ผูประกอบธุรกจิควรมกีารประชาสัมพันธสินคาของตนอยางหลากหลายชองทาง ใหลูกคา

ไดเขาถึงสินคาไดอยางรวดเร็ว และท่ัวถึง เชน มีการขายสินคาผานทาง Feacbook Line หรือ เว็ปไซต ตาง ๆ มากขึ้น 

หรือการสรางเครือขาย เปนตน สอดคลองกับผลการวจิัยของ กฤษฎา สุทธคํา (2556) พบวา ชองทางการจัดจําหนาย

ท่ีเหมาะสม ไดแก การจัดจําหนายโดยผานคนกลางทําใหประหยัดเวลา จัดจําหนายทางเว็บไซตทําใหประหยัดตนทุน 

การจําหนายหนารานขายอาหารสัตวทําใหลูกคาไดรับรูขอมูลขาวสารไดมาก และยังสอดคลองกับ ชัยสมพล ชาว

ประเสริฐ (2547 อางอิงใน กฤษฎา สุทธคํา, 2556, หนา 28-30) กลาววา การติดตอสื่อสาร (Communication) ลูกคา

ยอมตองการไดรับขาวสารอันเปนประโยชนจากธุรกิจ ในขณะเดียวกันลูกคาก็ตองการติดตอธุรกิจเพื่อใหขอมูลความ 

เห็น หรือขอรองเรียน ธุรกิจจะตองจัดหาสื่อท่ีเหมาะสมกับลูกคาเปาหมาย เพื่อการใหและรับขอมูลความเห็นจาก

ลูกคา ดังน้ัน การสงเสริมการตลาดท้ังหลายจะไมประสบความสําเร็จเลยหากการสื่อสารลมเหลว 

4. ดานการสงเสริมตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับมีบริการดูแลหลังการขาย มี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คอื ฉดีวัคซนีใหฟรี สอดคลองกับ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547 อางอิงใน กฤษฎา สุทธ

คํา, 2556, หนา 28-30) กลาววา การดูแลเอาใจใส (Caring) ลูกคาท่ีมาใชบริการไมวาจะเปนบริการท่ีจําเปนหรือ

บริการท่ีฟุมเฟอย ลูกคาตองการการเอาใจใสดูแลเปนอยางดีจากผูใหบริการ ต้ังแตเร่ิมกาวเทาแรกเขามาพบ จนถึง

กาวออกจากราน ไมวาจะเปนคร้ังใดของการใชบริการก็ตาม หรือไมวาจะเปนพนักงานผูใดท่ีใหบริการก็ตาม และ

สอดคลองกับ ภัทรศรี ธัญโชติกุล (2553) พบวา แนวทางในการวางแผนและพัฒนาการใหบริการธุรกิจดูแลสัตวเลี้ยง

ประเภทสุนัขและแมว กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต พบวา ดานการสงเสริมการตลาด ตองทําการสงเสริมการขาย เชน 

การแลกซื้อสนิคาใหมในราคาพเิศษ การจัดทําบัตรสมาชิก เปนตน 

5. ดานบุคคล หรือพนักงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับพนักงานมีความรูเกี่ยวกับสุนัขท่ี

จําหนาย สอดคลองกับผลการวิจัยของ วชิระ กิติศรี (2556) พบวา เพื่อพัฒนาธุรกิจจําหนายสุนัข ในอําเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงรายใหดีขึ้น ฟารมสุนัขและรานจําหนายสุนัขควรมีการอบรมพนักงานใหมีการบริการท่ีดีแกลูกคาอยาง

ตอเนื่อง และสอดคลองกับ ภัทรศรี ธัญโชติกุล (2553) กลาววา แนวทางในการวางแผนและพัฒนาการใหบริการ

ธุรกิจดูแลสัตวเลี้ยงประเภทสุนัขและแมว กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต พบวา ดานบุคลากร ตองคํานึงถึงความเพียงพอ
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ของจํานวนพนักงานหรือผูใหบริการ และควรคํานึงถึงทักษะความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

เปนตน 

6. ดานภาพลักษณ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับสถานท่ีจําหนายมีความสะอาด อากาศ

ถายเทดแีละถูกสุขลักษณะ และรานจําหนายฟารม เปนท่ีรูจัก/นาเช่ือถอื สถานท่ีจําหนายต้ังอยูในท่ีปลอดภัย เขาถึงได

สะดวก มีท่ีจอดรถ สอดคลองกับ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547 อางอิงใน กฤษฎา สุทธคํา, 2556, หนา 28-30) 

กลาววา ลูกคาจะใชบริการธุรกิจใด ธุรกิจน้ันตองสรางความสะดวกใหลูกคา ไมวาจะเปนการติดตอสอบถามขอมูล 

และการไปใชบริการ หากลูกคาไปติดตอใชบริการไดไมสะดวก ธุรกิจตองทําหนาท่ีสรางความสะดวกดวยการ

ใหบริการถงึท่ีบานหรือท่ีทํางานลูกคา  

7. ดานกระบวนการใหบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับมีการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ถูกตอง ตรงตามความตองการของลูกคา มกีารบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว สอดคลองกับ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547 

อางอิงใน กฤษฎา สุทธคํา, 2556, หนา 28-30) กลาววา ความสําเร็จในการตอบสนองความตองการ (completion) 

ลูกคามุงหวังใหไดรับการตอบสนองความตองการอยางสมบูรณแบบ ตรงกับความตองการของลูกคา กระบวนการ

ใหบริการตองตอบสนองความตองการอยางครบถวน ไมขาดตกบกพรอง 

8. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ อาชีพ รายได ลักษณะท่ีอยูอาศัย ตางกัน 

ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อสุนัขของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัด

พะเยา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชวัลยอร สังขประเสริฐ 

(2557) พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร มคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสนิใจเลอืกซื้อสุนัขของคนวัยทํางานใน

เขตกรุงเทพมหานครทุกดาน โดยเฉพาะดานอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  

จากผลการวจิัยน้ีผูประกอบการควรใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดอยางหลากหลายใน

ทุกๆดาน เนื่องจากผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกัน 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. ดานผลิตภัณฑ ควรมีการจําหนายผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย มีประสิทธิภาพ ตรงตามสายพันธุ เพื่อเพิ่ม

ทางเลอืกใหแกลูกคา และ ควรมกีารสรางความรวมมอืกับหนวยงานภาครัฐในการสงเสริมดานคุณภาพผลติภัณฑ 

2. ดานราคา ควรมกีารกําหนดราคาท่ีเปนมาตรฐาน และเหมาะสมกับคุณภาพของสนิคา 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ควรสรางเครือขายกับธุรกิจผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของกับสุนัข เพื่อเปนการ

ขยายชองทางการจําหนายผลติภัณฑใหกวางขวาง และเปนท่ีรูจักมากย่ิงขึ้น และสามารถตอบสนองความตองการของ

ลูกคาทุกกลุม 

5. ดานบุคคล หรือพนักงาน ควรมีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง และทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของผลติภัณฑ 

6. ดานภาพลักษณ ควรจัดหาทําเลในการจัดจําหนายท่ีสะดวกในการเขาถงึของลูกคา มรีานชัดเจน อากาศ

ถายเทไดด ีและถูกสุขลักษณะ 

7. ดานกระบวนการใหบริการ ควรมชีองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย  

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ศึกษาเกี่ยวกับชองทางท่ีเหมาะสมในการจัดจําหนายสุนัข ในอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

2. ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีมผีลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสุนัขในอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

3. ศึกษาแนวโนมการเติบโตของธุรกจิสัตวเลี้ยงในจังหวัดพะเยา 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกเชาพื้นท่ี

สงเสริมการขาย ของศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ประชากรท่ีใชในการศึกษา คอื เจาของหรือผูบริหารรานคา

ท่ีมอํีานาจในการตัดสนิใจเชาพื้นท่ีสงเสริมการขาย ระยะสั้น ภายในศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย จํานวน 92 

คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย คอื แบบสอบถาม วเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการ

วเิคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา F-test   

 จากผลการศึกษาพบวาผู เชาพื้นท่ีสงเสริมการขายสวนใหญประกอบธุรกิจรานคาประเภทรถยนต 

รถจักรยานยนต รถจักรยาน  มีลักษณะกิจการเปนบริษัทจํากัด ใชบริการโซนทะเลหมอก ขนาดพื้นท่ี 50-100 ตรม. 

ราคาคาเชารายวัน 10,000 – 20,000 บาท ระยะเวลาในการทําสัญญา 3-7 วัน ลักษณะการตัดสินใจเมื่อตองการทํา

สัญญาเชากับศูนยการคา หุนสวนรวมตัดสินใจ เปนผูเชารานคาประจําในศูนยการคา และมีวัตถุประสงคของการเชา

พื้นท่ีสงเสริมการขาย สวนใหญเพื่อจําหนายสนิคา 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการเลือกเชาพื้นท่ีสงเสริมการขายของศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 

เชียงรายโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน  เรียงลําดับจากคาเฉลี่ย

มากไปหานอย คือ ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานสถานท่ี  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ และปจจัยดานราคา  

จากการทดสอบสมมติฐาน พบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกเชา

พื้นท่ีสงเสริมการขาย ของศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย จําแนกตามวัตถุประสงคการเชาพื้นท่ีในดาน

ผลติภัณฑอยางมนัียสําคัญท่ีระดับ 0.05  การวิจัยน้ีใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนากลยุทธดานการตลาดของ

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ใหสอดคลองกับปจจัยสวนบุคคลของผูเชาพื้นท่ีสงเสริมการขายไดอยางมี

ประสทิธิภาพ 
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Abstract  

The purpose of this study is to investigate marketing mix factors that affect tenants’ choices of sales 

promotion areas in Central Plaza Chiang Rai. The population used in the study was 92 owners or store 

managers who have authority over decision making for short-term sales promotion areas’ rental in Central Plaza 

Chiang Rai. Questionnaires were distributed to collect data. The data were then analyzed by statistical software. 

The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. 

The study found that most tenants in sales promotion areas in Central Plaza Chiang Rai run a business 

as a company limited about cars, motorcycles, and bicycles in a zone called Talay Mork in 50-100 square 

metres with rental prices ranging from 10,000 to 20,000 baht per day, and  contract duration of 3-7 days. In 

contract’decision making process, the store owners and partners make a decision over long-term leases to 

distribute their products. 

The result reveals that the overall outcome of marketing mix factors influencing tenants’ choices of sales 

promotion areas in Central Plaza Chiang Rai serve at a high level. Moreover, each factor also serves at a high 

level including personnel factor, physical description factor, product factor, place factor, promotion factor, service 

process factor, and price factor, respectively.  

The result of a hypothesis test illustrates the difference in marketing mix factors affecting tenants’ 

choices of sales promotion areas in Central Plaza Chiang Rai. Furthermore, there is a difference in product aspect 

at a statistical significance level of 0.05, when all factors were analyzed according to purposes of the area 

rental. Last but not least, this research provides useful information for developing the marketing strategies to be 

effectively taken in conformity with personal factors of tenants’ choices of sales promotion areas in Central Plaza 

Chiang Rai. 
 

Keywords: Marketing Mix Factors, Tenants’ Choices of Sales Promotion Areas 
 

บทนํา 

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เปนโครงการศูนยการคาในเครือเซ็นทรัล เร่ิมแรกพัฒนาโครงการโดย

เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน โดยมหีางสรรพสนิคาโรบินสัน เปนผูพัฒนาพื้นท่ีโครงการ แตเนื่องจากทางเครือเซ็นทรัล

เห็นศักยภาพของเมอืงเชียงรายในอนาคต ซึ่งเปนพื้นท่ีประตูการคาท่ีสําคัญของประเทศ เช่ือมโยงการคาการลงทุน 4 

ประเทศ ตามแผนงานพัฒนาแนวพื้นท่ีเศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor) และสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ 

ประกอบดวย ไทย ลาว พมา และจนี หรือกลุมประเทศลุมแมนํ้าโขง (GMS :Greater Mekong Sub-region) ศูนยการคา 

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เปนศูนยการคาลําดับท่ี 16 ของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจํากัดมหาชน หรือ ซีพีเอ็น เปนศูนย 

การคาครบวงจรแหงแรกท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอม ประกอบไปดวยรานคาตาง ๆ กวา 280 รานคา รวมความสมบูรณ

แบบแหงใหมใจกลางเมืองเชียงราย ครบครันดวยสินคา บริการ และความบันเทิงหลากสไตลพรอมตอบสนองไลฟ

สไตลทุกรูปแบบ ประกอบดวยอาหารจากรานอาหารนานาชาติช้ันนํากวา 30 ราน และแหลงแฟช่ันแบรนดดังกวา 

200 รานคา ท่ีทันสมัยครบวงจร และมีองคประกอบของศูนยการคาหลายสวน ดังน้ี ผูเชารายใหญ ผูเชารายยอย คา

ปลกีของชํา พื้นท่ีสงเสริมการขาย ศูนยอาหาร  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5_%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89_(North-South_Economic_Corridor)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87(GMS_:_Greater_Mekong_Sub-region)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
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ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ใหบริการเชาพื้นท่ีในศูนยการคาเปนธุรกิจหลัก รายไดจากธุรกิจ

ศูนยการคาคิดเปนสัดสวน รอยละ 76 ของรายไดรวม โดยรายไดจากการพัฒนาและใหเชาพื้นท่ีในศูนยการคา

ประกอบไปดวยคาเชา คาบริการ จากการ ใหเชาพื้นท่ี ซึ่งพื้นท่ีเชาสงเสริมการขายรวมอยูในธุรกิจหลักท่ีทํารายได

ใหกับศูนยการคาฯ ซึ่งมีจํานวน 9 โซน ดังน้ี โซนกังหันลมไมไผ โซนทะเลหมอก โซนภาพมหัศจรรย โซน E-Center 

โซน VDO Wall ลานกา  สะลอง ลานกาสะลอง3 ขางรานบีควิก โซนกาดหลวง ระหวางบันไดเลื่อน โซนทะเลหมอก 

ขางบันไดเลื่อน โดยแตละปการใชบริการเชาพื้นท่ีสงเสริมการขาย มผีลการเติบโตของรายไดคอนขางด ีโดยบริษัทฯ ใช

กลยุทธทางการตลาดท่ีเขาถงึกลุมเปาหมายในแตละทองท่ีท่ีศูนยการคาต้ังอยู เพื่อดงึลูกคากลุมเปาหมายใหเขามาซื้อ

สินคาและบริการในศูนยการคาเปนประจํา และเพื่อดึงดูดกลุมลูกคาทุกไลฟสไตล  แตถึงแมวาปจจุบันศูนยการคาฯ 

จะเปนผูนําตลาดธุรกจิคาปลกีในจังหวัด เชียงราย แตในอนาคตอาจจะไดรับผลกระทบจากคูแขงขันในตลาด จึงตองมี

การปรับตัวเพื่อใชกลยุทธการตลาดมาแขงขัน เพื่อรักษาลูกคาท้ังในสวนผูเชาพื้นสงเสริมการขาย และลูกคาท่ีเขามาใช

บริการภายในศูนยการคา ถึงแมจะมีผูสนใจเขามาเชาพื้นท่ีสงเสริมการขายภายในศูนยการคาฯ อยางตอเนื่องก็ตาม 

แตก็ตองทําการพัฒนาเพื่อใหการบริการท่ีดท่ีีสุด และสรางความพงึพอใจแกผูเชาพื้นท่ีสงเสริมการขาย ซึ่งถือเปนคูคา

คนสําคัญของบริษัทเชนกัน  อีกท้ังเพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจของบริษัทฯ ท่ีวา “บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 

(มหาชน) มุงสรางการเติบโตทางธุรกิจอยางย่ังยืน เพื่อความพึง พอใจสูงสุดตอผูถือหุน คูคา พนักงาน ลูกคา และ

สังคม” (เซ็นทรัลพัฒนา, 2553)  

 จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตนผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ

เลือกเชาพื้นท่ีสงเสริมการขาย ของศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงรายเพื่อรักษาฐานลูกคาผูเชาพื้นท่ีรายเดิม และ

เพิ่มผูเชารายใหมมากขึ้น ปรับปรุงการบริหารจัดการและการบริการใหกับผูเชาพื้นท่ีสงเสริมการขาย ใหมี

ประสิทธิภาพและนําขอมูลท่ีไดมาเปนแนวทางการปรับปรุงการใหบริการของศูนยการคาใหดีขึ้น อีกท้ังนํามาเปน

แนวทางกําหนดกลยุทธการตลาดและสรางความย่ังยนื ม่ันคงของศูนยการคา ตอไปในอนาคต   

วัตถุประสงคการศึกษา 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกเชาพื้นที่สงเสริมการ

ขาย ของศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 
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กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  
               

 

           

                    

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิในงานวจัิย 
 

สมมุติฐาน  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกันมีผลตอการเลือกเชาพื้นท่ีสงเสริมการขาย ของศูนยการคา

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย แตกตางกันเมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

วธิกีารศึกษา 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา คอืเจาของหรือผูบริหารรานคาท่ีมอํีานาจในการตัดสนิใจเชาพื้นท่ีสงเสริมการขาย 

จํานวน 120 คน ผูวจิัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามแนวคดิของ Taro Yamane ท่ีตารางกําหนดระดับความเช่ือม่ัน 

95% ซึ่งสามารถคํานวณหากลุมตัวอยางได 92 คน 

เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บขอมูล  

เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คอื แบบสอบถามท่ีประยุกตมาจากงาน ปภาภัทร  ธีระกรกมล 

(2558) โดยแบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน คอื  

1. ประเภทธุรกจิ  ลักษณะกจิการ โซนพื้นท่ีเชา ขนาดพื้นท่ี  ราคาคาเชา ระยะเวลาเชา ลักษณะการตัดสินใจ  

รานคามอียูภายในศูนยการคา วัตถุประสงคของการเชา เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ปจจัยสวนบุคคล 

  1. ประเภทธุรกจิ   

  2. ลักษณะกจิการ   

  3. โซนพื้นท่ีเชา 

  4. ขนาดพื้นท่ี   

  5. ราคาคาเชา 

  6. ระยะเวลาเชา  

  7. ลักษณะการตัดสนิใจ 

  8. เปนผูเชารานคาประจํา ในศูนยการคา 

  9. วัตถุประสงคของการเชา 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 

  1.   ดานผลติภัณฑ  

  2.  ดานราคา  

  3.  ดานชองทางการจัดจําหนาย  

  4.  ดานการสงเสริมทางการตลาด  

  5.  ดานบุคลากร  

  6.  ดานกระบวนการ 

  7.  ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  

 

 

การเลือกเชาพื้นที่สงเสริม

การขาย ของศูนยการคา

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 
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2. เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมผีลตอการเชาพื้นท่ีของ

ลูกคา ไดแก 7P’s  ประกอบดวย 

   ปจจัยดานผลติภัณฑ   จํานวน 4 ขอ 

     ปจจัยดานราคา     จํานวน 3 ขอ 

     ปจจัยดานสถานท่ี      จํานวน 5 ขอ 

     ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   จํานวน 5 ขอ 

   ปจจัยดานบุคคลากร      จํานวน 4 ขอ 

    ปจจัยดานกระบวนการบริการ    จํานวน 8 ขอ 

   ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ    จํานวน 7 ขอ 

ลักษณะคําถามแบบ likert scale ซึ่งใชมาตราสวนประมาณคา (Rating scale method) สําหรับลักษณะ

คําถามมคีาํตอบใหเลอืก 5  ระดับ คอื มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

3. เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการใหบริการเชาพื้นท่ีสงเสริมการขาย ของ

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 

 การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 

 1. เสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 4 ทาน ตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไขความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา เพื่อใหได

แบบสอบถามท่ีมคีวามตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของคําถาม ไดคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 

consistency:IOC) มากกวา 0.5 ทุกคําถาม 

2. นําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try-out) กับลูกคาศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง จาํนวน 30 ราย เพื่อ

วัดความเช่ือม่ันโดยใชสูตรสัมประสทิธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) ไดคาความเช่ือม่ันของ

เคร่ืองมอืเทากับ 0.95 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

            1. ผูศึกษาดําเนินการทอดแบบโดยวิธีการสงจดหมายถึงเจาของหรือผูบริหารรานคาพรอมแบบสอบถาม 

เพื่อขอความอนุเคราะหใหทําการตอบแบบสอบถาม แลวใหรวบรวมสงแบบสอบถามคนืใหผูวจิัย 

            2. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อเตรียมนําไปวิเคราะหขอมูล

ตอไป 

สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูลโดยใชสถติิดังนี้ 

1. การวเิคราะหลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบไปดวย ประเภทธุรกจิ  ลักษณะกจิการ โซน

พื้นท่ีเชา ขนาดพื้นท่ี  ราคาคาเชา ระยะเวลาเชา ลักษณะการตัดสนิใจ  เปนรานคาประจําในศูนยการคา วัตถุประสงค

ของการเชา ใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใชบรรยายขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางทําการวิเคราะหโดย

ใชคารอยละ (Percentage) 

2. การวเิคราะหขอมูลระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเชาพื้นท่ีสงเสริม

การขาย ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

เกณฑการแบงระดับคะแนนโดยพจิารณาคาเฉลี่ยของคะแนนท่ีได โดยใชคาทางสถติิ คะแนนเฉลี่ยเลขคณติ 

(Arithmetic Mean) กําหนดชวงของการวัด ดังน้ี 
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 คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด =    5-1     =   0.80 

                               จํานวนช้ัน                    5 

ผูวจิัยใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญ โดยกําหนดคาคะแนน (ประคอง กรรณสูตร, 2542, 

หนา 74) ดังน้ี 

  ระดับคะแนน     ความหมาย 

  4.21-5.00    ผูบริโภคใหความสําคญัในระดับมากท่ีสุด 

  3.41-4.20    ผูบริโภคใหความสําคญัในระดับมาก 

  2.61-3.40    ผูบริโภคใหความสําคญัในระดับปานกลาง 

  1.81-2.60    ผูบริโภคใหความสําคญัในระดับนอย 

  1.00-1.80    ผูบริโภคใหความสําคญัในระดับนอยท่ีสุด 

3. การทดสอบสมมติฐาน ใชคาสถติ F-test   
 

ผลการศึกษา 

ตารางที่ 1 ทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเชาพื้นที่สงเสรมิการขาย 

              ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชยีงราย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 
𝐗� 

ประเภทธุรกิจ ลักษณะกิจการ โซนพื้นทเีชา ขนาดพื้นที ่

F-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. 

1. ปจจัยดานผลติภัณฑ 4.12 0.68 0.73 0.50 0.69 1.20 0.54 3.34 0.12 

2. ปจจัยดานราคา 3.75 0.75 0.34 0.65 0.36 0.60 0.44 0.72 0.37 

3. ปจจัยดานสถานที 4.10 0.86 0.58 0.46 0.72 0.73 0.64 0.46 0.72 

4. ปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด 
4.07 0.64 0.77 0.46 0.72 0.57 0.73 0.46 0.72 

5. ปจจัยดานบุคลากร 4.40 0.99 0.46 1.62 0.30 1.08 0.43 1.62 0.30 

6. ปจจัยดาน

กระบวนการบริการ 
4.04 0.82 0.62 1.93 0.25 0.83 0.59 1.93 0.25 

7. ปจจัยดานลักษณะ

ทางกายภาพ 
4.34 0.65 0.74 0.49 0.71 0.95 0.57 0.49 0.71 

 

 

 

 

 

 

 



728 

 

- Proceedings - 

 

ตารางที่ 1 (ตอ) 

ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด 

 

𝐗� 

ราคาคาเชา 
ระยะเวลาที่

เชา 
การตัดสนิใจ 

รานคามีอยู

ในศูนย 
วัตถุประสงค 

F-

test 
Sig. 

F-

test 
Sig. 

F-

test 
Sig. 

F-

test 
Sig. 

F-

test 
Sig. 

1. ปจจัยดาน

ผลติภัณฑ 
4.12 0.92 0.51 0.97 0.47 1.62 0.37 1.04 0.53 4.33 0.05* 

2. ปจจัยดานราคา 3.75 0.27 0.89 0.39 0.71 0.87 0.48 1.10 0.46 2.63 0.20 

3. ปจจัยดานสถานที 4.10 1.19 0.42 1.50 0.39 0.46 0.72 0.69 0.55 1.95 0.34 

4. ปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด 
4.07 1.21 0.42 0.42 0.71 0.46 0.72 0.73 0.65 3.97 0.08 

5. ปจจัยดานบุคลากร 4.40 0.67 0.63 2.51 0.15 1.62 0.30 0.51 0.61 0.93 0.49 

6. ปจจัยดาน

กระบวนการบริการ 
4.04 0.89 0.53 0.43 0.70 1.93 0.25 1.17 0.40 3.21 0.11 

7. ปจจัยดานลักษณะ

ทางกายภาพ 
4.34 1.17 0.36 1.28 0.37 0.49 0.71 0.79 0.58 0.72 0.57 

 

* มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05  
  

 จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี_ทําใหทราบถึง_ความคิดเห็นของผูเชาพื้นท่ีสงเสริมการขาย ของศูนยการคา

เซ็นทรัลพลาซา เชียงรายตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเชาพื้นท่ีสงเสริมการขาย มีดังน้ี ผูเชาพื้นท่ี

สงเสริมการขาย สวนใหญประกอบธุรกิจรานคาประเภทรถยนต รถจักรยานยนต รถจักรยาน  มีลักษณะกิจการเปน

บริษัทจํากัด ใชบริการโซนทะเลหมอก ขนาดพื้นท่ี 50-100 ตรม. ราคาคาเชารายวัน 10,000 – 20,000 บาท 

ระยะเวลาในการทําสัญญา 3-7 วัน ลักษณะการตัดสินใจเมื่อตองการทําสัญญาเชากับศูนยการคา หุนสวนรวม

ตัดสินใจ เปนรานคาภายในศูนยการคา และมีวัตถุประสงคของการเชาพื้นท่ีสงเสริมการขาย สวนใหญเพื่อจําหนาย

สนิคา  

 ผูเชาพื้นท่ีสงเสริมการขายท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดตอปจจัยยอยในแตละปจจัยของสวนประสมการตลาด

บริการดังน้ี ปจจัยดานผลติภัณฑ คือ ศูนยการคาฯ มีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก ปจจัยดานราคา คือ อัตราคาประกันสถานท่ี

เหมาะสมกับทําเลท่ีต้ังภายในศูนยการคาและอัตราคาใชจายสวนกลางท่ีเรียกเก็บคานํ้า/คาไฟฟา ราคาเหมาะสม 

ปจจัยดานสถานท่ี คือ ศูนยการคาฯ ต้ังอยูในแหลงชุมชน ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด คือ มีการติดปายโฆษณา

ศูนยการคาฯ ครอบคลุมตามสถานท่ีตาง ๆ ภายนอกศูนยการคาฯ อยางสมํ่าเสมอ ปจจัยดานบุคลากร คือ บุคลากร

ของศูนยการคาฯ มกีารใหบริการท่ีด ีปจจัยดานกระบวนการ ใหบริการ คอื การติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีแผนก

สงเสริมการขาย ของศูนยการคา มีความสะดวก รวดเร็ว เขาถึงงาย และปจจัยดานลักษณะ ทางกายภาพ คือ ศูนย

การคาฯ จัดใหมรีานคาแบรนดเนมท่ีทันสมัย และมช่ืีอเสยีงและศูนยการคาฯ มกีารตกแตงภายนอกท่ีสวยงามรมร่ืน 
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 การทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเชาพื้นท่ีสงเสริมการขาย ของ

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ประเภทธุรกจิ ลักษณะกจิการ โซนพื้นท่ีเชา  

ขนาดพื้นท่ี  ราคาคาเชา ระยะเวลาเชา ลักษณะการตัดสินใจ เปนผูเชารานคาประจําในศูนยการคา ไมพบความ

แตกตางในการเลือกเชาพื้นท่ี แตเมื่อจําแนกตามวัตถุประสงคการเชาพื้นท่ี พบวาปจจัยสวนประสมการตลาดดาน

ผลติภัณฑมผีลตอการเลอืกเชาพื้นท่ีแตกตางกันอยางมนัียสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 

สรุปผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี_ทําใหทราบถึง_ความคิดเห็นของผูเชาพื้นท่ีสงเสริมการขาย ของศูนยการคา

เซ็นทรัลพลาซา เชียงรายตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเชาพื้นท่ีสงเสริมการขาย ของศูนยการคา

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย มปีระเด็นนาสนใจท่ีจะนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค_ดังน้ี 

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดาน

ผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งแสดงวาผูใหเชาพื้นท่ีจะตองคํานึงถึงความสําคัญของปจจัยสวนประสม

การตลาดบริการใหมากดวย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของเกยีรติพงษ มูลโพธ์ิ (2555) ท่ี ศึกษาความสําคัญและ

ความพึงพอใจของผูเชาพื้นท่ีตอสวนประสมการตลาดบริการของศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต 

พบวา ผูเชาพื้นท่ีพงึพอใจในปจจัยดานผลติภัณฑ โดยรวมใน ระดับมาก เชนกัน แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ

จาตุรงค ไชยเวช (2551) ท่ีศึกษาถึงความพึง พอใจของผูเชาพื้นท่ีของอาคารพันธุทิพยพลาซาเชียงใหม พบวา ผูเชา

พื้นท่ีพงึพอใจในปจจยัดาน ผลติภัณฑ โดยรวมในระดับปานกลาง 

 ปจจัยดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานราคา 

โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา อัตราคาประกันสถานท่ีเหมาะสมกับทําเลท่ีต้ังภายในศูนยการคาและ

อัตราคาใชจายสวนกลางท่ีเรียกเก็บคานํ้า/คาไฟฟา ราคาเหมาะสม อัตราคาเชาพื้นท่ี เหมาะสมกับทําเลท่ีต้ังภายใน

ศูนยการคา ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของเกียรติพงษ มูลโพธ์ิ (2555) ท่ี ศึกษาความสําคัญและความพึงพอใจ

ของผูเชาพื้นท่ีตอสวนประสมการตลาดบริการของศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต พบวา ผูเชาพื้นท่ี

พงึพอใจในปจจัยดานผลติภัณฑ โดยรวมใน ระดับมาก เชนกัน แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของจาตุรงค ไชยเวช 

(2551) ท่ีศึกษาถึงความพึง พอใจของผูเชาพื้นท่ีของอาคารพันธุทิพยพลาซาเชียงใหม พบวา ผูเชาพื้นท่ีพึงพอใจใน

ปจจัยดาน ผลติภัณฑ โดยรวมในระดับปานกลาง  

 ปจจัยดานสถานที่ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดาน

สถานท่ี โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ศูนยการคาฯ ต้ังอยูในแหลงชุมชน การเดินทางมาศูนยการคา

ฯ เขา-ออก ได สะดวกสบาย ศูนยการคาฯ ต้ังอยูบนทําเลท่ีเหมาะตอผูเชาในการทําธุรกิจ และมีจุดรับสงสินคาท่ี

เพยีงพอ และมพีื้นท่ีจอดรถอยางเพยีงพอ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของเกียรติพงษ มูลโพธ์ิ (2555) พบวา ผูเชา

พื้นท่ีพงึพอใจในปจจัยดานสถานท่ีโดยรวมในระดับมาก เชนกัน แตไมสอดคลองกับผล การศึกษาของจาตุรงค ไชยเวช 

(2551) พบวา ผูเชาพื้นท่ีพงึพอใจในปจจัยดานสถานท่ีโดยรวมใน ระดับปานกลาง   

 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา มีการติดปายโฆษณาศูนยการคาฯ

ครอบคลุมตามสถานท่ีตาง ๆ ภายนอกศูนยการคาฯอยางสมํ่าเสมอ มีการใหสวนลด สําหรับผูเชาพื้นท่ีท่ีมีรานคา

ภายในศูนยการคาฯเมื่อประสบปญหาทางดานธุรกิจ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน Sale promotion อยาง

สมํ่าเสมอ และมีการใหสื่อโฆษณาภายในศูนยการคาฯ ฟรี  โดยผานสื่อตาง ๆ ภายในศูนยการคา และสื่อออนไลน 
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และมมีกีารจัด Event ตาง ๆ ท่ีดงึดูดลูกคา ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของเกยีรติพงษ มูลโพธ์ิ (2555) พบวา ผูเชา

พื้นท่ีพึงพอใจในปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก เชนกัน แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ

จาตุรงค ไชยเวช (2551) พบวา   ผูเชาพื้นท่ีพงึพอใจในปจจัยดาน การสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับปานกลาง  

 ปจจัยดานบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญตอการตัดสนิใจเลอืกใชบริการดานปจจัย

บุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา บุคลากรของศูนยการคาฯ มีการใหบริการท่ีดี บุคลากร

ใหบริการของศูนยการคาฯ มีจํานวนท่ีเพียงพอ บุคลากรของศูนยการคาฯ มีมนุษยฺสัมพันธและอัธยาศัยดี บุคลากร

ของศูนยการคาฯ มคีวามซื่อสัตย ตลอดจนมคีวามนาเช่ือถอืและไววางใจได ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของเกียรติ

พงษ มูลโพธ์ิ (2555) พบวา ผูเชาพื้นท่ีพงึพอใจในปจจัยดานบุคลากรโดยรวมในระดับมาก เชนกัน แตไมสอดคลองกับ

ผล การศึกษาของจาตุรงค ไชยเวช (2551) พบวา ผูเชาพื้นท่ีพงึพอใจในปจจัยดานบุคลากรโดยรวมใน ระดับปานกลาง    

 ปจจัยดานกระบวนการบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการดานปจจัยกระบวนการบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา การติดตอประสานงานกับ

เจาหนาท่ีแผนกสงเสริมการขาย ของศูนยการคา มคีวามสะดวก รวดเร็ว เขาถึงงาย ขั้นตอนการทําสัญญาเชาสะดวก 

ไมยุงยากซับซอน  มีการรับชําระเงินและออกใบเสร็จรับเงินถูกตองและรวดเร็ว  ความเหมาะสมของเวลาเปด-ปด 

ศูนยการคาฯ ศูนยการคาฯ มีหองนํ้าใหบริการอยางเพียงพอ และสะอาด มีบริการระบบเครือขายไฟฟาและโทรศัพท

ใหแกผูเชา อยางเพียงพอ จากแผนกงานระบบ มีระบบการรับแจงและแกปญหา ท่ีรวดเร็วจากเจาหนาท่ีแผนกงาน

รักษาความปลอดภัย (LP) ของศูนยการคาฯและการจัดระบบการจราจรของรถภายในศูนยการคา ซึ่งสอดคลองกับผล

การศึกษาของเกียรติพงษ  มูลโพธ์ิ (2555) พบวา ผูเชาพื้นท่ีพึงพอใจในปจจัยดานกระบวนการใหบริการโดยรวมใน

ระดับมาก เชนกัน แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของจาตุรงค ไชยเวช (2551) พบวา ผูเชาพื้นท่ีพึงพอใจในปจจัย

ดานกระบวนการใหบริการโดยรวมในระดับปานกลาง 

 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการดานปจจัยลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ศูนยการคาฯ จัดใหมรีานคาแบ

รนดเนม  ท่ีทันสมัย และมีช่ือเสียง ศูนยการคาฯ มีการตกแตงภายนอกท่ีสวยงามรมร่ืน ศูนยการคาฯ มีสภาพตัว

อาคารสะอาด สวยงาม ไมทรุดโทรม ภายในศูนยการคา มบีรรยากาศด ีการตกแตงท่ีทันสมัย ศูนยการคาฯ มกีารปรับ

อุณหภูมิ ความเย็นท่ีพอเหมาะ ศูนยการคาฯ มีลิฟต บันไดเลื่อนท่ีเพียงพอพรอมใหบริการและศูนยการคาฯ จัดพื้นท่ี

น่ังพักรอ หรือจุดนัดพบ ท่ีเพยีงพอสอดคลองกับสอดคลองกับผลการศึกษาของเกียรติพงษ มูลโพธ์ิ (2555) พบวา ผู

เชาพื้นท่ีพงึพอใจในปจจัยดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพโดยรวมในระดับมาก เชนกัน แตไมสอดคลองกับผลการศึกษา

ของจาตุรงค ไชยเวช (2551) พบวาผูเชาพื้นท่ีพงึพอใจใน ปจจัยดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพโดยรวมในระดับปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการเลือกเชาพื้นท่ี

สงเสริมการขาย ของศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย จําแนกตามวัตถุประสงคการเชาพื้นท่ี ดานผลิตภัณฑ มี

การเลอืกเชาพื้นท่ีแตกตางกันอยางมนัียสําคัญท่ีระดับ 0.05  การวจิัยน้ีใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนากลยุทธ

ดานการตลาดของศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ใหสอดคลองกับปจจัยสวนบุคคลของผูเชาพื้นท่ีสงเสริมการ

ขายไดอยางมปีระสทิธิภาพ  

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1.ศูนยการคาควรใหความสําคญัในดานผลติภัณฑ โดยจัดใหมกีารเพิ่มพื้นท่ีสงเสริมการขายใหมากขึ้น  เพื่อ

เพิ่มทางเลอืกใหลูกคาเชาพื้นท่ีใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคการเชาพื้นท่ี 
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ขอเสนอแนะในการศกึษาคร้ังตอไป 

 1. การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษา ณ จุดหน่ึงของเวลา (Cross-sectional study) ดังน้ันในการศึกษาคร้ังตอไป

ควรเก็บขอมูลระยะยาว (Longitudinal Study) 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงปริมาณ ดังน้ันการวจิัยคร้ังตอไปควรเปนงานวจิัยในเชิงคุณภาพจากการ

เก็บขอมูลเชิงลึกจากลูกคาผูเชาพื้นท่ีสงเสริมการขาย ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย  เพื่อท่ีจะไดทราบถึง

ขอมูลท่ีหลากหลาย 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงสมบูรณไดเพราะไดรับความกรุณาชวยเหลือเปนอยางดี

จาก ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติย่ิงยง อาจารยท่ีปรึกษา ผูศึกษารูสึกซาบซึ้งในความกรุณาดังกลาว และสํานึกใน

พระคุณของ อาจารยเปนอยางย่ิงท่ีใหคําปรึกษา ช้ีแนะ รวมท้ังแกไขขอบกพรองตาง ๆ จึงขอกราบขอบพระคุณ

อาจารยเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ีดวย  ขอขอบคุณ ทานเจาของเอกสาร และงานวจิัยทุกทาน ท่ีผูศึกษาคนควาไดนํา

มาอางอิงในการทําวจิัย และคณะ ผูเช่ียวชาญท่ีตรวจแกไขแบบสอบถามตลอดจนเสนอแนะแนวทางอันเปนประโยชนต

อการศึกษาคร้ังน้ี สําเร็จลุลวงไปดวยด ี คุณประโยชนจากการศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ี ผูศึกษาขอนอมบูชาพระ

พุทธคุณแหงบิดรมารดา บูรพาจารย ตลอดจนจนถึงผูมีอุปการคุณทุกทานท่ีมีสวนสนับสนุน ช้ีแนะและใหกําลังใจใน

การศึกษาจนสําเร็จลุลวงมาดวยด ี
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ลักษณะความสัมพันธและความพงึพอใจของประชาชนตอความสําเร็จในการดําเนนิ

นโยบายของเทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

The Relationship Quality and Satisfaction of People toward Policies 

Implemented by Maeka Sub-district Municipality 

กุลธดิา ภาชนะ27

1* และ ปยะพงษ แสงแกว2 

Kunthida Phachana1* and Piyapong Sangkaew2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวม, ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานและ

กระบวนการจัดทําโครงการของประชาชนตอผลดําเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัด

พะเยา ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท้ัง 5 ดาน ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือประชาชนในเขตพื้นท่ีตําบลแมกา 

อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา เมื่อเปดตาราง Krejcie & Morgan กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ีเทากับ 377 คน การเก็บ

ขอมูลจะเปนแบบแบงช้ันภูมติามหมูบานในพื้นท่ีเทศบาลตําบลแมกา การวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงผลการศึกษาคร้ังน้ี

จะใชสถิติเชิงพรรณนา คือ  คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาสหสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามรับทราบการจัดทําโครงการตางๆของเทศบาลตําบลแมกาจากผูนําหมูบาน ประชาชนมสีวนรวมใน

การดําเนินงานภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ในดานความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานและความพึงพอใจตอ

กระบวนการจัดทําโครงการของเทศบาลตําบลแมกาน้ัน ภาพรวมอยูในระดับปานกลางเชนกัน เมื่อพิจารณาวาความ

พงึพอใจตอการดําเนินงานตามนโยบายมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมหรือไม พบวาท้ังสองตัวแปรมีความสัมพันธ

กันนัยสําคัญทางสถิติท่ี 99% น้ันหมายความวาหากประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน มีสวนรวมใน

การแสดงความคดิเห็น รวมถงึการไดเขารวมดําเนินการใหกจิกรรม และประเมนิผลความสําเร็จของโครงการ ยอมทํา

ใหเกดิความพงึพอใจตอผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 
 

คําสําคัญ: คุณภาพของความสัมพันธ  ความพงึพอใจ  เทศบาลตําบลแมกา  ประเทศไทย 
 

Abstract  

 The objectives of this research are to find out whether people are satisfied with and participate in 

policies and activities created by Maka-subdistrict municipality, and whether the participation and satisfaction 

are correlated. Population of this study is people living in Maka-subdistrict, Muang, Phayao province. Based on 

the Krejcie and Morgan table, there are 377 observations in this study. As Maeka subdistrict municpality 

                                                 
1นสิติคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000  
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composes of villages, this study, therefore, corrects the data based on Stratified sampling technique. Descriptive 

statistics are mainly used to present all the research findings-Proportion, Mean, Standard Deviation and 

Correlation.The results of this study show that the people in Maka-subdistrict municipality have information 

relating to the policy implemented via village headmans. There are medium levels of participation and 

satisfaction of people on the policies have been implemented. When examing the relationship of the levels of the 

participation and satisfaction of the people, it is found that they are positively related.This means, if people have 

participated in activities or part of polies implemented by Maka-subdistrict municipality, they tend to have the 

higher level of satisfaction. 
 

Keywords: relationship of quality, satisfaction, MaeKa Sub-district Municipality, Thailand 
 

บทนํา 

เทศบาลตําบลแมกาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล (พ.ร.บ.) พ.ศ.

2496 มบีทบาทสําคัญคอืใหบริการพื้นฐานแกชุมชน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหองคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มีการบริหารงานโดยนายกเทศมนตรีท่ีมาจากคัดเลือกโดยประชาชน 

เทศบาลตําบลแมกามหีนาท่ีในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนตามนโยบายของนายกเทศมนตรีและนโยบายของ

รัฐบาลภายใตการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ท้ัง 5 ดาน ไดแก 1.การพัฒนาเศรษฐกิจ 2.พัฒนาสังคม 

การศึกษาและวัฒนธรรม 3.การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 4.ความม่ันคงและการรักษาความสงบ

เรียบรอย 5.สงเสริม การบริหารจัดการท่ีดขีององคกรใหมปีระสทิธิภาพ  

เทศบาลตําบลแมกา เปนเทศบาลตําบลขนาดกลาง อยูในเขตพื้นท่ีของอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีพื้นท่ี

ท้ังหมดประมาณ 131 ตารางกโิลเมตร แบงการปกครองเปน 18 หมูบาน มีประชากรท้ังสิ้น.17,686 คน (งานทะเบียน

ทองถิ่น เทศบาลตําบลแมกา, 2559) เทศบาลตําบลแมกา เร่ิมแรกต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบลแมกาในป 2539 

และยกฐานะเปนเทศบาลตําบลแมกา ในป 2551 ถงึปจจุบัน รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 8 ป โดยมนีายกองคการบริหารสวน

ตําบลแมกาจํานวน.4.คน (ป 2539-ป 2551) หลังจากมีการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลแมกา มีนายกเทศมนตรี

จํานวน 2 คน คนแรก นายเสนห กันทะวัง (ป 2552-2555) คนท่ีสอง ดร.ประพันธ เทียนวิหาร (ป 2555-ปจจุบัน) 

(เทศบาลตําบลแมกา, 2559) โดยในสมัยนายกเทศมนตรีคนแรกมีนโยบายท่ีเนนดานดูแลสวัสดิ์ภาพของประชาชน 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  และคนท่ีสอง(ปจจุบัน)มกีารบริหารงานโดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ยกตัวอยาง

เชน พะเยาโมเดล ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักคือปฏิรูปพื้นท่ีทํากินโดยเนนการปรับพื้นท่ีปฏิรูปท่ีดินเดิมท่ีอนุญาตใช

ประโยชนท่ีดนิเพยีงเพี่อการเกษตรเทาน้ัน เปนการขยายการใชประโยชนจากท่ีดนิเพื่อกจิการท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

ฯลฯ และการขยายเขตไฟฟาเขาสูบานแมตํ๋านอย (หมู 18) โดยเทศบาลตําบลแมกามีบทบาทในการเปนตัวกลาง

ระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน นอกจากน้ันยังมีนโยบายท่ีสงเสริมเสริมการทองเท่ียวซึ่งเนนการ

ปรับปรุงโบราณสถานในพื้นท่ี และเนนประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักกับบุคคลท่ัวไปมากขึ้น เชน โครงการสนับสนุนฟนฟู

และพัฒนาปรับปรุงโบราณสถานเวียงบัว และสงเสริมสุขภาพอนามัย ชีวิตความเปนอยูของประชาชนผูมีรายไดนอย

โดยการระดมทุนสราง ปรับปรุง ท่ีอยูอาศัย เพื่อใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูท่ีถูกสุขอนามัยมากขึ้น และยังมีการ

สงเสริมการเรียนรูใหกับผูสูงอายุ เยาวชน และสงเสริมกลุมอาชีพในชุมชน 
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ท่ีผานมาการบริหารงาน เทศบาลตําบลแมกา ไดช่ือวาประสบความสําเร็จในการบริหารงานในหลายๆดาน 

เชน พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ถนน ไฟฟา และ นํ้าประปาในพื้นท่ี เทศบาลตําบลแมกา ปจจุบันมีพื้นถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ในทุกเสนทาง ไฟฟาเขาถึงทุกครัวเรือน มีประปาหมูบานทุกหมูบาน โดยมีปจจัยสําคัญท่ีชวยสงเสริม

ความสําเร็จ คอืการมสีวนรวมของหนวยงานทุกภาคสวน ท้ังเทศบาลตําบลแมกา หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนการ

ใหความรวมมอืของประชาชนในพื้นท่ี 

อยางไรก็ตามภาพรวมของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ยังพบปญหาในการบริหารงาน และ ปญหาดาน

การใหบริการ เชน ควรปรับปรุงดานสุขาภิบาลในชุมชนตามนโยบายท่ีไดต้ังไว รวมท้ังควรกําหนดอัตราคาบริการดูด

สิ่งปฏกิูล ท่ีเปนธรรม และกําหนดการใหบริการรถขนขยะตามเวลาท่ีกําหนด (รักษศรี เกียรติบุตร,.2558) ถึงแมวาท่ี

ผานมาจะมีการศึกษาเพื่อแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นเหลาน้ีมากมาย แตในพื้นท่ีตางๆ ก็มีความเปนเอกลักษณหรือปญหา

เฉพาะพื้นท่ีของตัวเอง และจากขอมูลขนาดพื้นท่ี จํานวนประชากร ท่ีปรากฏน้ันจะเห็นไดชัดวาเทศบาลตําบลแมกา

ตองรับผดิชอบความเปนอยู และการใหบริการตามอํานาจหนาท่ีท่ีมากพอสมควร และจํานวนประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้น 

ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพจากชนบทเปนชุมชนเมือง ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพจากเกษตรกรรมเปน

กิจการพาณิชย มีผูประกอบการหลายจังหวัดท่ีเขามาลงทุนประกอบการ เชน ธุรกิจหอพัก บานเชา รานอาหาร 

โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งสงผลทําใหเกิดปญหาตางๆ เชน ปญหาทางดานทางดาน

เศรษฐกิจ เชน รายไดตกตํ่า ปญหาดานสังคม เชน ยาเสพติด ปญหาดานการศึกษา เชน เด็กมีผลการเรียนตํ่ากวา

มาตรฐาน ปญหาดานสิ่งแวดลอม เชน ปญหานํ้าเนาเสีย ปญหาดานขยะมูลฝอย ปญหาดานความสงบเรียบรอย เชน 

มโีจรผูราย และปญหาดานการบริหารจัดการ เชน ปญหาการบุกรุกพื้นท่ี ปญหาการใชประโยชนจากท่ีดินผิดประเภท 

ปญหาการใหบริการท่ีไมเพยีงพอตอความตองการของประชาชน ฯลฯ (เทศบาลตําบลแมกา, 2558) 

ดังน้ันในการศึกษาคร้ังน้ีตองการศึกษาถึง บทบาทความสัมพันธ(การมีสวนรวม)และความพึงพอใจของ

ประชาชนตอผลสําเร็จของนโยบายของผูบริหารเทศบาลตําบลแมกาท่ีไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลวในปงบประมาณ 

2558 โดยการประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรท้ัง 5 ดาน ซึ่งการประเมินผลท้ัง 5 ดานน้ีจะครอบคลุม

การดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีท้ังหมดของเทศบาลโดยพยายามเช่ือมโยงระหวางปจจัยท่ีทําใหโครงการท่ี เทศบาล

ตําบลแมกา ดําเนินการและประสบความสําเร็จ การศึกษาคร้ังน้ีจะมีประโยชนตอองศกร ท้ังในดานการพัฒนา และ 

รับทราบปญหาของประชาชนในพื้นท่ีเพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มประสทิธิภาพในการดําเนินงานตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาบทบาทความสัมพันธ (การมสีวนรวม) ของประชาชนในการดําเนินงานตามนโยบายของเทศบาล

ตําบลแมกาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน 

2. เพื่อศึกษาความพงึพอใจของประชาชนตอกระบวนการจัดทําโครงการความพงึพอใจตอผลการดําเนินงาน

ตามนโยบายของเทศบาลตําบลแมกา ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน 

3. เพื่อศึกษาวาการมีสวนรวมมีผลตอความพึงพอใจในการดําเนินโครงการตามนโยบายของเทศบาลตําบล

แมกาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดานหรือไม 
 

กรอบแนวคิด 

 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น จากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

(2548) 
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          ตัวแปรอิสระ                        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

วธิกีารศึกษา 

งานวิจัยน้ีเปนวิจัยเชิงพรรณนา ประชากรท่ีใชศึกษา คือ ประชาชนในเขตพื้นท่ีตําบลแมกา อําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา จํานวน 17,686 คน จาก 18 หมูบาน เทศบาลตําบลแมกา, (2559) หาจํานวนกลุมตัวอยางโดยใชตาราง 

Krejcie & Morgan จากประชากรประมาณ 20,000 คน ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% (0.5) ไดขนาดกลุมตัวอยาง เทากับ 

377 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิจากจํานวนหมูบานในอัตราสวนท่ีเทากัน และใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ในการเก็บขอมูล โดยขอความรวมมือจากผูนําชุมชนในการเก็บแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบบ

ผสม (แบบปลายปดและปลายเปด) โดยรวบรวมขอมูลจาก แนวคดิ ทฤษฎี งานวิจัย และการศึกษาคนควาท่ีเกี่ยวของ

กับเทศบาลตําบลแมกา ไดแก หนังสือ เอกสาร บทความ งานวิจัย ตลอดจนสืบคนผานเว็บไซต และสถิติตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของสรุปเปนประเด็นขอคําถาม เพื่อใชในการเก็บรวบรวม ขอมูล แบบสอบถามประกอบดวย 6 สวน คอื 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาการอยูอาศัย รายได  

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการรับทราบขาวสารโครงการตางๆของเทศบาลตําบลแมกา 

สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับบทบาทความสัมพันธ(การมีสวนรวม)ในการดําเนินโครงการตามนโยบายของ

เทศบาลตําบลแมกาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน 

สวนท่ี 4.ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตําบลแมกาตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน 

สวนท่ี 5.ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอกระบวนการจัดทําโครงการตามนโยบายของเทศบาลตําบลแมกา

ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน 

สวนท่ี 6.ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมกา 

การวเิคราะหขอมูล 

1. การวเิคราะหตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ การ

อยูอาศัย ทําการวเิคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (percentage) แลวนําผลท่ีไดมา

แปลผล นําเสนอในรูปแบบตาราง 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ  

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- ระยะเวลาการอยูอาศัย 

- รายได 

- การรับรูขาวสาร 

- การมสีวนรวม 

 

 

ความพงึพอใจของประชาชนตอความสําเร็จใน

การดาํเนนินโยบายของเทศบาลตําบลแมกา

ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน ไดแก 

1. พัฒนาเศรษฐกจิ  

2. พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม  

3. บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

4. ความม่ันคงและการรักษาความสงบ 

     เรียบรอย  

5. สงเสริมการบริหารจัดการท่ีดขีององคการ 

    ใหมปีระสทิธิภาพ 
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2. การวิเคราะหขอมูลตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูขาวสารโครงการตางๆของเทศบาลตําบลแมกา ทํา

การวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (percentage) แลวนําผลท่ีไดมาแปลผล 

นําเสนอในรูปแบบตาราง 

3. การวเิคราะหขอมูลตอนท่ี 3-5 ขอมูลเกี่ยวกับบทบาทความสัมพันธ (การมสีวนรวม) ขอมูลเกี่ยวกับความ

พึงพอใจตอผลการดําเนินงานและ ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอกระบวนการจัดทําโครงการตามนโยบายของ

เทศบาลตําบลแมกาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

คอืมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด โดยหาคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําไปแปรผล 

4. การวเิคราะหขอมูลหาความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคลและบทบาทการมสีวนรวมในการดําเนิน

โครงการและความพงึพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมกาทําการวเิคราะหขอมูลโดยการหาคา

สหสัมพันธ (Correlation)โดยการคํานวณหาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธแบบสเปยรแมน

(Spearman.rank.correlation.coefficient) นําขอมูลมาวเิคราะหอยูในมาตราอัตราภาคหรือมาตราอัตราสวน ในการ

พจิารณาความสัมพันธ (Correlation) วามคีวามสัมพันธมากนอย ทราบไดจากคาสัมประสทิธ์ิของสหสัมพันธ 

(Correlation Coefficient) 
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาลักษณะความสัมพันธและความพึงพอใจของประชาชนตอความสําเร็จในการดําเนินนโยบาย

ของเทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา โดยใชแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา 

ผูตอบแบบสวนใหญเปนเพศหญงิรอยละ 53.60 เปนเพศชาย รอยละ 46.40 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

อายุระหวาง 60 ปขึ้นไป คดิเปนรอยละ 31.00 รองลงมาอายุ 20-39 ป คิดเปนรอยละ 24.70 มีอายุระหวาง 40 – 49 

ป คิดเปนรอยละ 21.20 อายุ 50-59 ป คิดเปนรอยละ 18.30 และนอยสุด อายุตํ่ากวา 20 ป คิดเปนรอยละ 4.80 

ดานการศึกษามากท่ีสุดระดับประถมศึกษา รอยละ 57.30 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. คิดเปนรอย

ละ 20.70ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 11.90 ระดับ ปวส./อนุปริญญา คิดเปนรอยละ 8.50 ไมไดรับการศึกษา 

รอยละ 1.10  และนอยสุดระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 0.50 การประกอบอาชีพสวนใหญประกอบอาชีพ 

รับจาง/บริการ  คดิเปนรอยละ 23.90 รองลงมาประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจ คิดเปนรอยละ 18.60 ถัดมาเปนแมบาน 

คดิเปนรอยละ 15.60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 14.10 วางงาน คิดเปนรอยละ 9.80 รับราชการ คิด

เปนรอยละ 8.00 เปนนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 6.90 ประกอบอาชีพอื่นๆคิดเปนรอยละ 2.11 และนอยสุด

บําเหน็จ/บํานาญ คดิเปนรอยละ 1.10.ตามลําดับ สวนใหญมรีะยะเวลาท่ีอาศัยอยูหรือประกอบอาชีพในตําบลแมกา 15 

ปขึ้นไป คดิเปนรอยละ 55.40 รองลงมามรีะยะเวลาท่ีอาศัยอยู 6-10 ป คดิเปนรอยละ 17.00 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู 1-

5 ป คิดเปนรอยละ 14.30 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู 11-15 ป คิดเปนรอยละ 9.00และมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยูนอยสุดตํ่า

กวา 1 ปคดิเปนรอยละ 4.20 ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน 5,000-10,000 บาท คิดเปน

รอยละ 38.70 รองลงมามีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.20 มีรายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท 

คดิเปนรอยละ 9.30 มรีายไดตอเดอืน 20,001 บาทขึ้นไป คดิเปนรอยละ 7.20 และ 15,001-20,000 บาท คิดเปนรอย

ละ 6.60   

แสดงผลการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวมตามแผนยุทธศาสตร 

5 ดาน  
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ตารางที่ 1 บทบาทความสัมพันธ(การมีสวนรวม)ของประชาชนในการดําเนนินโยบายของเทศบาลตําบลแมกา 

โดย ภาพรวมตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา x  S.D. ระดับการมีสวนรวม 

1. การพัฒนาเศรษฐกจิ 

2. การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

3. บริหารจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

4. ความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 

5. การสงเสริมการบริหารจัดการท่ีดขีององคการ 

2.78 

     2.91 

2.83 

2.83 

2.92 

0.95 

      1.10 

1.09 

1.08 

1.20 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.85 1.08 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 1 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มบีทบาทความสัมพันธ(การมสีวนรวม)ของประชาชนในการดําเนิน

นโยบายของเทศบาลตําบลแมกา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง(คาเฉลี่ยรวม 2.85) 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตําบลแมกา โดย

ภาพรวม ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา x  S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1. การพัฒนาเศรษฐกจิ 

2. การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

3. บริหารจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

4. ความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 

5. การสงเสริมการบริหารจัดการท่ีดขีององคการ 

3.08 

3.19 

3.16 

3.35 

3.13 

1.10 

1.38 

1.09 

1.37 

1.12 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.18 1.21 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานนโยบายของเทศบาลตําบล

แมกา  โดยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ัง 5 ดาน 
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ตารางที่ 3  ความพงึพอใจของประชาชนตอกระบวนการจัดทําโครงการตามนโยบายของเทศบาลตําบลแมกา   

5 ดาน 

แผนยุทธศาสตร x  S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1. การพัฒนาเศรษฐกจิ 

2. การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

3. บริหารจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

4. ความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 

5. การสงเสริมการบริหารจัดการท่ีดขีององคการ 

3.12 

3.16 

3.11 

3.12 

3.11 

1.13 

1.09 

1.45 

1.10 

1.10 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.12 1.17 ปานกลาง 
 

 ตารางท่ี 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของประชาชนตอกระบวนการจัดทําโครงการตาม

นโยบายของเทศบาลตําบลแมกา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ัง 5 ดาน 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการดําเนินโครงการตามนโยบายของเทศบาลตําบลแมกา

และความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตําบลแมกาตามแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา 5 ดาน 

 

การมสีวนรวมในการดําเนนิ

โครงการตามนโยบายของ

เทศบาลตําบลแมกา 

ความพงึพอใจตอผลการดาํเนนิงานตามนโยบายของเทศบาลตําบลแมกา 

พัฒนา 

เศรษฐกิจ 

การพัฒนา 

สังคม 

การศกึษาและ

วัฒนธรรม 

บรหิาร 

จัดการ

ทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม 

ความม่ันคง

และการรักษา

ความสงบ 

การสงเสรมิ 

การบรหิาร

จัดการทีด่ี

ขององคการ 

1. การพัฒนาเศรษฐกจิ 

2. การพัฒนาสังคม การศึกษา

และวัฒนธรรม 

3.บริหารจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม 

4. ความม่ันคงและการรักษา

ความสงบ 

5. การสงเสริมการ บริหาร

จัดการท่ีดขีององคการ 

.409** 

 

 

.601** 

 

 

 

.617** 

 

 

 

 

 

.544** 

 

 

 

 

 

 

 

 

.639** 

 

หมายเหตุ : หมายถงึมคีวามสัมพันธอยางมนัียสําคัญทางสถติิ ท่ี 0.01 (99%) 
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ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางท่ี 4 พบวาการมีสวนรวมในการดําโครงการมีผลตอความพึงพอใจในการ

ดําเนินโครงการเมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา 

1. การมีสวนรวมในการดําเนินโครงการตามนโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจมีความสัมพันธกับความพึง

พอใจตอผลการดําเนินงานตามนโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01(r=0.409, p‹ 

0.01) 

2. การมีสวนรวมในการดําเนินโครงการตามนโยบายดานการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามนโยบายดานการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01(r=0.601, p‹ 0.01) 

3. การมีสวนรวมในการดําเนินโครงการตามนโยบายดานบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

มคีวามสัมพันธกับความพงึพอใจตอผลการดําเนินงานตามนโยบายดานบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยาง

มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01(r=0.617, p‹ 0.01) 

4. การมสีวนรวมในการดําเนินโครงการตามนโยบายดานความม่ันคงและการรักษาความสงบมคีวามสัมพันธ

กับความพงึพอใจตอผลการดําเนินงานตามนโยบายดานความม่ันคงและการรักษาความสงบอยางมนัียสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.01(r=0.544, p‹ 0.01) 

5. การมีสวนรวมในการดําเนินโครงการตามนโยบายดานการสงเสริมการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามนโยบาย.ดานการสงเสริมการบริหารจัดการท่ีดีขององคกร

อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01(r=0.639, p‹ 0.01) 
 

สรุปผลการศึกษา 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 53.60 อายุ 60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 

31.00  การศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 57.30 ประกอบอาชีพ รับจาง/บริการ คิดเปนรอยละ 23.90 มี

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูและประกอบอาชีพในตําบลแมกา 15 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 55.40 มีรายได 5,000-10,000 

บาท คดิเปนรอยละ 38.70   

การรับรูขาวสารโครงการตางๆของเทศบาลตําบลแมกามีการรับทราบขาวสาร คิดเปนรอยละ 63.40.ผูตอบ

แบบสอบถามรับทราบขาวสารโครงการตางๆของเทศบาลตําบลแมกา จากผูนําชุมชน คดิเปนรอยละ 38.50  

  จากการศึกษา พบวา บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร

การพัฒนาท้ัง 5 ดานอยูในระดับปานกลาง  

 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมกา ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท้ัง 5 ดาน 

พบวา อยูในระดับปานกลาง)  

ความพงึพอใจของประชาชนตอกระบวนการจัดทําโครงการตามนโยบายของเทศบาลตําบลแมกา ตามแผน

ยุทธศาสตรท้ัง 5 ดาน อยูในระดับปานกลาง   

จากผลการวเิคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการดําเนินการตามโครงการตามนโยบาย

ของเทศบาลตําบลแมกาและความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตําบลแมกา 

ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท้ัง 5 ดาน มีความสัมพันธเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 99%.น้ันหมายความ

วาหากประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการไดเขารวม
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ดําเนินการ ในกจิกรรม และประเมินผลความสําเร็จของโครงการหรือไดมีสวนรวมต้ังแตเร่ิมตนจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ยอมสงผลใหประชาชนเกดิความพงึพอใจตอผลการดําเนินโครงการของเทศบาลตําบลแมกา  

ขอเสนอแนะ   

 1. เทศบาลตําบลแมกา ควรมีการประชาสัมพันธและใหขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําโครงการตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาท้ัง 5.ดานของเทศบาล แกประชาชนในพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้นโดยสื่อตางๆ เชน ปายโฆษณา เสียง

ตามสาย ประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี แผนพับเพื่อกระตุนใหประชาชนในพื้นท่ีหรือกลุมเปาหมายมีสวนรวมในการดําเนิน

โครงการต้ังแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดโครงการ 

 2. ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในแตละปควรเปดโอกาสใหตัวแทนประชาคมทุกกลุม ทุกเพศ ทุก

วัย เชน กลุมเกษตรกร กลุมสตรี กลุมผูสูงอายุ กลุมพอคาแมกา กลุมผูประกอบการในพื้นท่ี เปนตน ใหความมามสีวน

รวมในการเสนอปญหาและความตองการของแตละกลุม เพื่อนําขอมูลท่ีไดนํามาจัดทําแผนการพัฒนาตางๆ สามารถ

ตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชนไดครอบคลุมทุกกลุมและเกิดประโยชนตอประชาชนรวมของ

พื้นท่ีใหมากท่ีสุด 

 3. ควรมีการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานของเทศบาล และใหความรูเกี่ยวกับความ 

สําคัญ ของการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของประชาชนกับเทศบาล 

แกผูนําชุมชน และประชาชนเพื่อเทศบาลจะสามารถดําเนินการท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนได 

 4. ในการดําเนินโครงการตางๆควรเนนการบูรณาการรวมกับประชาชนใหมากขึ้น เพื่อใหประชาชนไดเขามามี

สวนรวมในการดําเนินงาน และเมื่อสิ้นสุดโครงการควรมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกคร้ังเพื่อวิเคราะหปญหา

และนําไปปรับปรุงแกไขปญหาในการดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการดําเนินงาน  

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลงไดดวยความกรุณาชวยเหลือ รวมถึงการตรวจสอบแกไข

ขอบกพรองตางๆ และไดรับคําแนะนําอยางดีย่ิงจาก ดร.ปยะพงษ แสงแกว อาจารยท่ีปรึกษา จนทําใหการศึกษา

คนควาอิสระฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณตามวัตถุประสงค ผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ท่ีไดประสิทธ์ิประสาทความรู และ

ประสบการณตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 

ขอกราบขอบพระคุณ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา ปลัดเทศบาล บุคลากรเทศบาล 

ลูกจางเทศบาล และประชาชนตําบลแมกา ทุกทาน ท่ีกรุณาใหขอมูลอันเปนประโยชนตอการศึกษาคร้ังน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถาม ท่ีใหความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลอันเปนประโยชนตอ

การศึกษาคร้ังน้ี 

 คุณประโยชนอันพงึมจีากการศึกษาคนควาอิสระฉบับน้ี ผูศึกษาขอมอบแดบุพการีและครอบครัว ซึ่งคอยให

กําลังใจ คอยชวยเหลือ และใหการสนับสนุนการศึกษาตลอดระยะเวลา จนทําใหผูศึกษาประสบความสําเร็จใน

การศึกษาไดตามท่ีคาดหวัง 

 ผูศึกษาหวังเปนอยางย่ิงวา การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี จะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลแมกา และผูเกี่ยวของท่ีตองการศึกษา หรือนําขอมูลไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงการ

ดําเนินงาน เพื่อชวยใหการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพสอดคลอง

กับความคาดหวังของประชาชน 



741 

 

- Proceedings - 

 

ความผดิพลาดประการใดเกดิขึ้นกับการวจิัยและเปนความรับผดิชอบของขาพเจาท้ังสิ้น (กุลธิดา ภาชนะ) 

หมายเหตุ สัดสวนผลงานระหวางขาพเจาและ ดร.ปยะพงษ แสงแกว ( 100: 0 เปอรเซ็นต) 
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การจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางหองเรยีนคุณภาพ ของ

สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

THE KNOWLEDGE MANAGEMENT OF EDUCATIONAL PERSONNEL MEASURES 

TO QUALITY CLASSROOM OF EDUCATIONAL OPPORTUNITY EXPANSION 

SCHOOLS IN PONG DISTRICT, UNDER PHAYAO PRIMARY EDUCATIONAL 

SERVICE AREA OFFICE 2 

เปรมหทัย ไชยวุฒ2ิ8

1* และ สุนทร คลายอ่ํา29

2 

Pramhathai Chaiwut1* and Sunthon Khlaium2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทาง

หองเรียนคุณภาพ และ เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการการจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาตาม

แนวทางหองเรียนคุณภาพ ของสถานศึกษาขยายโอกาสขยายโอกาสในเขตอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปการศึกษา 2558 ประชากรไดแกบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 155 คน

เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามแบบเลือกตอบแบบมาตราประเมินคาและแบบปลายเปด สถิติท่ีใชไดแก 

คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

จากผลการศึกษา พบวา การจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ ของ

สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

ตามกระบวนการจัดการความรู 7 ดาน ภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับดังน้ี คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดาน

การจัดความรูใหเปนระบบ อยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก ดานการประมวลและกล่ันกรองความรู อยูในระดับมาก 

รองลงมา ไดแก ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู อยูในระดับมากดานการบงช้ีความรู อยูในระดับมาก รองลงมา

ไดแก ดานการเขาถึงความรู  อยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก ดานการสรางและแสวงหาความรู อยูในระดับมาก 

และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ดานการเรียนรู อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

ปญหาและขอเสนอแนะ พบวา บุคลากรทางการศึกษายังขาดการจัดการความรูตามแนวทางหองเรียน

คุณภาพในดานการเรียนรู,ดานการสรางและแสวงหาความรู รวมถงึ ดานการเขาถึงความรู ดังน้ัน สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ควรมีการสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนัก ในการรวมกัน 

วางแผน พัฒนา ปรับปรุงเพื่อใหเกดิความรูความเขาใจหองเรียนคุณภาพและมแีนวปฏบัิติท่ีชัดเจน 

                                                 
1 นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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คําสําคัญ: การจัดการความรู  หองเรียนคุณภาพ 
 

Abstract  

This study was intended to study the knowledge management of educational personnel measures to Quality 

Classroom educational opportunity expansion schools in pong district, under Phayao primary educational service 

area office 2. 2016. This population was the 155 supporting administrators teacher and educational personal of 

educational opportunity expansion schools in pong district, under Phayao primary educational service area office 

2. Tool used in this study was questionnaire measure assessing the five level statistics used in data analysis 

were percentage, frequency mean and standard deviation. 

 The results were found that overall and seven strategies the knowledge management of educational 

personnel measures to Quality Classroom educational opportunity expansion schools in pong district, under 

Phayao primary educational service area office 2. 2016 were categorized in high level in all aspects ranged from 

highest to the lowest respectively by knowledge organization, knowledge codification and refinement, knowledge 

sharing, knowledge identification, knowledge access, knowledge creation and learning. 

The problems and suggestions was found that teacher and educational personal, lack of the knowledge 

management to quality classroom including learning, knowledge creation and knowledge access which Phayao 

primary educational service area office 2 should supporting teacher and educational personal to awareness with 

goals and developing quality classroom knowledge and planning. 
 

Keywords: Knowledge Management, Quality Classroom 

 

บทนํา 

การศึกษามบีทบาทและความสําคัญอยางมากในปจจุบัน เพราะสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตาม

กระแสโลกาภิวัตน ท่ีมกีารพัฒนาอยางกาวกระโดด สงผลใหเกดิความเจริญกาวหนาทางดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยี

และวทิยาการตาง ๆ อยางไมหยุดย้ัง ซึ่งความเจริญดังกลาวมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

และสิ่งแวดลอม จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยอันเปนกําลังและปจจัยสําคัญของ

ประเทศชาติ ซึ่งเปนท่ีแนนอนวาทรัพยากรมนุษยในสวนท่ีจะมีการพัฒนาน่ันคือเด็กและเยาวชน แตการท่ีเด็กและ

เยาวชนจะเจริญเติบโตเปนพลเมอืงท่ีด ีมปีระสทิธิภาพอันจะสามารถพัฒนาประเทศใหบรรลุประสิทธิผลในทุก ๆ ดาน

ไดน้ัน ตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายในสังคม โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาท่ีทําหนาท่ีจัดการเรียนรูใหกับ

นักเรียน ซึ่งในปจจุบันการศึกษามีบทบาทและมีความสําคัญอยางย่ิงตอความสําเร็จในการพัฒนาประเทศใน

สภาวการณปจจุบัน หากเด็กและเยาวชนไทยในวันน้ีมีพื้นฐานความรูและทักษะท่ีดี พัฒนาตนเองใหมีความพรอมรับ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต นําไปสูการเปนบุคลากรท่ีมคีุณภาพและศักยภาพตามวัยวุฒและคุณวุฒิ โดยบุคลากรทาง

การศึกษาจะตองเปนผูจัดกระบวนการถายทอดความรู วัฒนธรรมประเพณี การปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค 

เจตคติ คานิยมท่ีดงีาม ท้ังทางดานรางกาย จติใจ อารมณ สติปญญา ตลอดจนอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 

อันจะทําใหนักเรียนไดเกิดปญญาอันจะนําพาชาติบานเมืองใหเจริญในภายภาคหนาหากบุคลากรทางการศึกษา

ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนรู 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดปฏรูิปโครงสรางการบริหารสถานศึกษาภายใตการ

มีสวนรวมของทุกภาคสวน สงผลใหโรงเรียนมีสถานะเปนนิติบุคลสามารถบริหารจัดการ รับผิดชอบ ตัดสินใจ และ

ดําเนินงานบริหารตาง ๆ ในอํานาจหนาท่ีโดยตรง (วทิยากร เชียงกูล, หนา 30) นับเปนการปฏิรูปการศึกษาคร้ังสําคัญ

ของประเทศไทยท่ีมุงหวังยกระดับการศึกษาของชาติใหไดมาตรฐานและจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพไดท่ัวถึง การจัด

องคกรท่ีใหบริการสาธารณะ ท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ยอมจะมีอิสระในการบริหารท้ังดาน

ทรัพยากรบุคคลและอํานาจหนาท่ีในกรอบท่ีกฎหมายใหอํานาจไว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 1) บุคลากร

ทางการศึกษาเปนตัวกลางสําคัญในการจัดการเรียนรู ซึ่งนอกจากมกีารจัดการเรียนรูแลวยังมีการจัดการความรูดวย

โดยการจัดการความรู(Knowledge Manage Management) อันเปนกระบวนการท่ีจะชวยใหเกิดการพัฒนาของความรู 

โดยแนวคดิน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อเปนการจัดการความรูท่ีกระจัดกระจายท่ีอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปน

ระบบหมวดหมู ทําใหบุคคลสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหมีความรู และสามารถปรับตัวใหทันตอ

ความกาวหนาและการพัฒนาของโลก  ในยุคปจจุบันได ใหสมกับเปนบุคคลแหงการเรียนรู ในสังคมแหงการเรียน อัน

เปนสังคมท่ีตองการใชความรู ความเขาใจ ประสบการณท่ีหลากหลาย ซึ่งเปนผลมาจากความเจริญกาวหนาทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนการไหลบาทางวัฒนธรรมจากตางประเทศ อันเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น

อยางรวดเร็วและตอเนื่องตลอดเวลา การจัดความรูจึงมีความสําคัญอยางมาก เพราะจะชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรู

และสามารถนําความรูไปใช ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเปนบุคคลแหงการเรียนรูและสังคมแหงการเรียนรู 

กระบวนการจัดการความรูจะชวยใหองคกรเขาใจถงึขัน้ตอนท่ีทําใหการรวบรวมและสงเสริมการแลกเปลี่ยนความรู ให

ทุกคนในองคกรไดนําความรูมาทําการตอยอดองคความรูหรือภูมปิญญาท่ีมใีนองคกร และนําไปสูการเปนองคกรแหง

การเรียนรู โดยสมาชิกขององคกรเปนบุคคลเรียนรูในท่ีสุด 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูปการเรียนรูท้ังระบบใหสัมพันธเช่ือมโยงกัน เพื่อใหผูเรียนสามารถ

วเิคราะห แกปญหา และเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง โดยมีความเช่ือมโยงกันท้ังหลักสูตรและการจัดการเรียนรู

ใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง และสอดคลองกับการเรียนรูยุคใหม จากแนวนโยบายดังกลาวนําไปสูการให

ความสําคัญกับการจัดการความรู (Knowledge Management) ซึ่งหมายถึง การรวบรวม  สราง จัดระเบียบ 

แลกเปลี่ยน และปรับประยุกตใชความรู  ท่ีมีอยู ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร โดยพัฒนาระบบ

จาก ขอมูล ไปสู สารสนเทศ เพื่อใหเกดิความรูและปญญา เพื่อใหสามารถเขาถงึความรูและสามารถนําไปใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  อันเปนกระบวนการแบบหน่ึงท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิต

แหงชาติ(2548 ,หนา 5) กลาวไวประกอบดวย การบงช้ีความรู  การสรางและแสวงหาความรู การจัดการความรูให

เปนระบบ การประมวลและกล่ันกรองความรู การเขาถึงความรู  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู และการเรียนรู 

นอกจากน้ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวนโยบายในการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธการพัฒนาคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ตามแนวทางการสงเสริมคุณภาพหองเรียน (Quality Classroom) ถือวาเปนแนวทางการปฏิบัติท่ีดีและมี

ประสทิธิภาพ เพราะสามารถบอกความสําเร็จและความลมเหลวของการจัดการเรียนรูไดจริง  เพราะจะเปนแนวทาง

สําหรับครูโดยตรง ท่ีจะเปนผูดําเนินการจัดการเรียนรูท่ีเนนคุณภาพใหเกิดขึ้นในช้ันเรียนอยางแทจริง ตามแนวทาง 5 

ประการ  ไดแก นําการเปลี่ยนแปลงสูหองเรียนคุณภาพ  ออกแบบการจัดการเรียนรูอิงมาตรฐาน  การวิจัยในช้ันเรียน 

(Classroom Action Research- CAR) การใช ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน และการสรางวินัยเชิงบวก 

(Positive Discipline) โดยแนวนโยบายน้ีเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ไดรับมาปฏิบัติ โดยไดกําหนด

แนวทางหองเรียนคุณภาพ พรอมกับใหสถานศึกษารับแนวทางน้ีมาปฏบัิติในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทาง

หองเรียนคุณภาพ ของสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อนําขอมูลท่ีไดนําไปใชเปนขอมูลสารสนเทศและแนวทางใหกับบุคลากรทางการศึกษา 

นํามาปรับปรุง พัฒนา ในการปฏิบัติและปรับประยุกตใชใหดี ประสบความสําเร็จในการจัดการความรูของบุคลากร

ทางการศึกษาตามแนวทางหองเรียนคุณภาพท้ังทางดานประสทิธิภาพและประสทิธิผลตอไป 

วัตถุประสงคการศึกษา 

การวจิัยน้ีมวัีตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาการจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางหองเรียน

คุณภาพ ของสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอําเภอปง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 2 (2) เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการการจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทาง

หองเรียนคุณภาพ ของสถานศึกษาขยายโอกาสขยายโอกาสในเขตอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

  

     ตัวแปรตน                       ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

วธิกีารศึกษา 

การศึกษา เร่ืองการจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางหองเรียนคุณภาพของสถานศึกษา

ขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  มีเคร่ืองมือ

ท่ีใชในการศึกษา คอื แบบสอบถามแบบเลอืกตอบ แบบสอบถามแบบปลายเปด สถิติท่ีใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ 

คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ บุคลากรทางการศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน

ของสถานศกึษาขยายโอกาสในเขตอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

ปการศกึษา 2558 จากสถานศกึษา จํานวน 8 แหง รวมทั้งสิ้น 155 คน  

 

 

การดําเนินงานตามแนวทางหองเรียน

คุณภาพของสถานศึกษาขยายโอกาส

ทางการศึกษาในเขตอําเภอปง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยาเขต 2 

การจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษา 

1. ดานการบงช้ีความรู   

2. ดานการสรางและแสวงหาความรู   

3. ดานการจัดความรูใหเปนระบบ   

4. ดานการประมวลและกล่ันกรองความรู 

5. ดานการเขาถงึความรู   

6. ดานการแบงปนและแลกเปลี่ยนความรู   

7. ดานการเรียนรู   
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เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรู ไดแก แบบสอบถามการจัดการ

ความรูของบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ ของสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาในเขต

อําเภอปง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 แบงออกเปน 3 ตอน คอื 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางหองเรียน

คุณภาพ  ของสถานศึกษาในเขตอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตาม

องคประกอบกระบวนการจัดการความรู 7 ประการไดแก 1. การบงช้ีความรู 2. การสรางและแสวงหาความรู 3. การ

จัดการความรูใหเปนระบบ 4. การประมวลและกล่ันกรองความรู 5. การเขาถึงความรู 6. การแบงปนแลกเปลี่ยน

ความรู 7. การเรียนรู  โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ มาตราประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ คือ มาก

ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา ขอเสนอแนะของบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการความรูตาม

แนวทางหองเรียนคุณภาพ ของสถานศึกษาในเขตอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา 

เขต 2  ตามองคประกอบกระบวนการจัดการความรู 7 ประการ 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอหนังสอืจากมหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อแนะนําตัวผูวจิัยในการติดตอหนวยงานท่ีเก็บขอมูล 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามสงไปยังผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยางทุกคน โดยผูวิจัยจัดสงทาง

ไปรษณยีและดวยตนเอง  

3. ผูวจิัยติดตามรับแบบสอบถามคนืทางไปรษณยีและดวยตนเอง 

 การวเิคราะหขอมูล 

การศึกษาคนควาคร้ังน้ี ผูวจิัยไดทําการวเิคราะหขอมูล ดังน้ี 

1. นําแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณความถูกตอง กอนท่ีจะนําไปใชในการวิเคราะหและ

ประมวลผลขอมูล โดยกําหนดเกณฑการใหคานํ้าหนัก  

2. การวเิคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป มขัีน้ตอนดําเนินการ ดังน้ี 

2.1 หาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ในการวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับสถานภาพ

ผูตอบแบบสอบถาม 

2.2 หาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากแบบสอบถามตอนท่ี 2 

ซึ่งแปรความหมายของระดับคาเฉลี่ย 

      สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

 สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และนําเสนอในรูปแบบ

ตารางประกอบการบรรยายความเรียง 

 

ผลการศึกษา 

 การจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ ของสถานศึกษาขยายโอกาส

ทางการศึกษาในเขตอําเภอปงสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สรุปผลการศึกษา ดังน้ี 
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 จากผลการศึกษา พบวา การจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางหองเรียนคุณภาพของ

สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

ตามกระบวนการจัดการความรู 7 ดาน ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังน้ี คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการจัด

ความรูใหเปนระบบ อยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก ดานการประมวลและกล่ันกรองความรู อยูในระดับมาก 

รองลงมา ไดแก ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู อยูในระดับมากดานการบงช้ีความรู อยูในระดับมาก รองลงมา 

ไดแก ดานการเขาถงึความรู อยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก ดานการสรางและแสวงหาความรู อยูในระดับมาก และ

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ดานการเรียนรู อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 ปญหาและขอเสนอแนะ พบวา บุคลากรทางการศึกษายังขาดการจัดการความรูตามแนวทางหองเรียน

คุณภาพ  ในดานการเรียนรู,ดานการสรางและแสวงหาความรู รวมถึง ดานการเขาถึงความรู ดังน้ัน สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ควรมกีารสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนัก ในการรวมกัน 

วางแผน พัฒนา ปรับปรุงเพื่อใหเกดิความรูความเขาใจหองเรียนคุณภาพและมแีนวปฏบัิติท่ีชัดเจนา 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาพบวาการจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ

ของสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 2 ตามกระบวนการจัดการความรูใน 7 ดาน พบวา สภาพการดําเนินการจัดการความรูของบุคลากรทาง

การศึกษาตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ ของสถานศึกษาขยายโอกาสในเขตอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา บุคลากรทางการศึกษา

รวมกันศึกษา พิจารณา วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรเปาหมายมีการแสวงหาและปรับปรุงความรูอยูเสมอรวมถึงมี

ระบบการจัดการความรูท่ีดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูซึ่งกันและกัน จนเกิดการเรียนรูและนําความรูมาใช

ประโยชนตามแนวทางหองเรียนคุณภาพซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรัชตพรรณ ดิฐกมล (2553, หนา 91-95) ได

ทําการศึกษา เร่ือง สภาพปจจุบันและปญหาของการจัดการความรูของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงช้ันท่ี 1-2 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวม อยูในระดับมาก และ

สอดคลองกับงานวิจัยของภาณุวงศ ชัยวร (2558, หนา 60-64) ไดทําการศึกษาการจัดการความรูตามมาตรการ

เรงรัดคุณภาพการอานรูเร่ืองและสื่อสารได กลุมโรงเรียนปง 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา 

เขต 2 พบวา การจัดการความรูตามมาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเร่ืองและสื่อสารไดกลุมโรงเรียนปง 2 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตามกระบวนการจัดการความรู 7 ดาน ภาพรวมอยูในระดับ

มาก 

 ดานการบงช้ีความรู จากการศึกษาพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บุคลากร

ทางการศึกษา รวมกันศึกษา แสดงความคิดเห็น พิจารณา กําหนดขอบเขตความรูที่มีความสําคัญและความ

จําเปนตอวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรเปาหมายตลอดจนมีการแบงงานรับผิดชอบในการรวบรวมความรูตามการ

จัดการความรูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวีรพงศ คูวิบูลยศิลป (2556, หนา 45) ได

ทําการศึกษา เร่ือง กระบวนการจัดการความรูในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา จังหวัด

พะเยา จากผลการศึกษาพบวา ดานการบงช้ีความรู อยูในระดับมากและยังสอดคลองกับงานวิจัยของภาณุวงศ ชัยวร 

(2558, หนา 60-64) ไดทําการศึกษาการจัดการความรูตามมาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเร่ืองและสื่อสารได 
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กลุมโรงเรียนปง 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จากการศึกษาพบวา ดานการบงช้ี

ความรู อยูในระดับมากเชนกัน 

ดานการสรางและแสวงหาความรู จากการศึกษาพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน

เพราะวา บุคลากรทางการศึกษามกีารสราง แสวงหาและรวบรวมความรู ตลอดจนมีการเขารับการพัฒนาความรูท้ัง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยมีการเชิญวิทยากรและผูเช่ียวชาญมาใหความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูตาม

แนวทางหองเรียนคุณภาพรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วัฒนา ทองกัญชร (2553, หนา 114-118) ได

ทําการศึกษา เร่ือง สภาพและปญหาการจัดการความรู ตามทัศนของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จากผลการศึกษาพบวา ดานการสรางและแสวงหาความรูอยูในระดับมากและยัง

สอดคลองกับงานวจิัยของ สหพัฒน ไตรรัตนวนิช (2553, หนา 82-85) ไดทําการศึกษา เร่ือง สภาพการจัดการความรู

ของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จากผลการศึกษาพบวา ดานการการสรางและแสวงหาความรูอยูในระดับมาก

เชนกัน 

 ดานการจัดการความรูใหเปนระบบ จากการศึกษาพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน

เพราะวา บุคลากรทางการศึกษามีการรวบรวมโครงสรางการกําหนดโครงสรางแบงหมวดหมู ชนิด ประเภท 

ตลอดจนมีการจัดเก็บความรูความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพซึ่งสอดคลองกับ

งานวจิัยของรัชตพรรณ ดฐิกมล (2553, หนา 91-95) ไดทําการศึกษา เร่ือง สภาพปจจุบันและปญหาของการจัดการ

ความรูของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 

จากผลการศึกษาพบวา ดานการจัดการความรูใหเปนระบบ อยูในระดับมาก 

ดานการประมวลและกล่ันกรองความรู จากการศึกษาพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน

เพราะวา บุคลากรทางการศึกษามีการปรับปรุงตรวจสอบ วิเคราะห ประเมิน และสรุปความรูเกี่ยวกับการจัดการ

ความรูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพใหเปนมาตรฐาน ถูกตอง สมบูรณซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวีรพงศ คูวิบูลย

ศิลป (2556, หนา 45) ไดทําการศึกษา เร่ือง กระบวนการจัดการความรูในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร พะเยา จังหวัดพะเยา จากผลการศึกษาพบวา ดานการประมวลและกล่ันกรองความรู อยูในระดับมาก 

 ดานการเขาถึงความรู จากการศึกษาพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา บุคลากร

ทางการศึกษามีการจัดการนําเอาระบบการสงขอมูลสืบคนความรูในการนําวิทยาการทางเทคโนโลยีในการเขาถึง

ความรูเพื่อการจัดการความรูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ ท่ีเขาถึงไดงาย สะดวกและรวดเร็วซึ่งสอดคลองกับ

งานวจิัยของรัชตพรรณ  ดฐิกมล (2553, หนา 91-95) ไดทําการศึกษา เร่ือง สภาพปจจุบันและปญหาของการจัดการ

ความรูของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 

จากผลการศึกษาพบวา ดานการเขาถึงความรูอยูในระดับมากและยังสอดคลองกับงานวิจัยของนิธิพล นวลมณ ี

(2550, หนา บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา มุมมองของขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเกี่ยวกับการจัดการ

ความรูในองคกรจากการศึกษาพบวา ดานการเขาถงึความรู อยูในระดับมาก  

 ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู จากการศึกษาพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน

เพราะวา บุคลากรทางการศึกษามีการนําทักษะความรู เทคนิคเชิงวิชาการมาจัดการประชุมกลุมเพื่อเสริม

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันเพื่อการจัดการความรูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพซึ่งสอดคลองกับ

งานวจิัยของสนีินาฏ โพธิจญิญาโน (2554, หนา 105-106) ไดทําการศึกษา เร่ือง การศึกษาความสัมพันธระหวางผูนํา

การเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความรูของครูในเครือขายท่ี 22  สํานักงานเขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร จากผล
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การศึกษาพบวา ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู อยูในระดับมากและยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนพัฒณ มีสุนทร 

(2553, หนา 71-76) ไดทําการศึกษา เร่ือง การจัดการความรูของครู สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต 1 จากผลการศึกษาพบวา ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูอยูในระดับมาก 

 ดานการเรียนรู จากการศึกษาพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บุคลากร

ทางการศึกษามกีารนําความรูมาพัฒนา ปรับปรุงและนําความรูมาประยุกตใชประโยชน หรือเกิดเปนความรูใหมตาม

แนวทางหองเรียนคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ จริพร ชายสวัสดิ์ (2550, หนา ก) ไดทําการศึกษา เร่ือง การ

จัดการความรูในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 จากผลการศึกษาพบวา ดานการเรียนรู  อยูในระดับ

มากและยังสอดคลองกับงานวจิัยของนิธิพล นวลมณี (2550, หนา บทคัดยอ) ไดทําการศึกษามุมมองของขาราชการ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเกี่ยวกับการจัดการความรูในองคกร จากผลการศึกษาพบวา ดานการเรียนรู อยูใน

ระดับมาก  
 จากการศึกษาปญหา ของการจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ

ของสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 2 ตามกระบวนการจัดการความรูใน 7 ดาน พบวามปีญหา โดยแยกเปนรายดาน ดังน้ี 

 ดานการบงช้ีความรู จากผลการศึกษา พบวา การจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทาง

หองเรียนคุณภาพ ของสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอําเภอปงสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 การบงช้ีความรูของหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือสถานศึกษายังไมชัดเจน ทําใหบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา มคีวามรูความเขาใจในดานการบงช้ีความรูไมตรงกัน บุคลากรทางการศึกษา มีภาระงานมาก 

ทําใหมเีวลาจํากัด ไมมเีวลามากเพยีงพอในการบงช้ีความรู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไมมีสวนในการ

บงช้ีความรูรวมถึงการพิจารณา กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและเปาหมาย เพราะปฏิบัติตามคําส่ังของ

ผูบังคับบัญชาเพยีงอยางเดยีว 

 ดานการสรางและแสวงหาความรู จากผลการศึกษา พบวา อุปกรณ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีใชในการ

สรางและแสวงหาความรูของสถานศึกษาบางแหงยังขาดหรือมีปจจัยเหลาน้ีไมเพียงพอสําหรับการสรางและแสวงหา

ความรู บุคลากรทางการศึกษายังขาดทักษะในการแสวงหาความรูและไมมีเวลาในการสรางและแสวงหาความรู 

เพราะมีหนาท่ีการสอนและภาระงานท่ีไดรับมอบหมายมากสถานศึกษาหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของไมมีการใหความรู

และพัฒนาความรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาใหกับบุคลากรทางการศึกษาเร่ืองหองเรียนคุณภาพ 

 ดานการจัดความรูใหเปนระบบ จากผลการศึกษา พบวา บุคลากรทางการศึกษา ยังขาดทักษะและความ

เขาใจ ในการจัดการความรูใหเปนระบบ 

 ดานการประมวลและกล่ันกรองความรู จากผลการศึกษา พบวา บุคลากรทางการศึกษา ยังขาดการประมวล

และกล่ันกรองความรูเกี่ยวกับเร่ืองหองเรียนคุณภาพ 

 ดานการเขาถึงความรู จากผลการศึกษา พบวา บุคลากรทางการศึกษาบางสวนมีอายุมากทําใหไมทันตอ

เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม ซึ่งมีความจําเปนตอการเขาถึงความรูในยุคปจจุบันประกอบกับการท่ีสถานศึกษาบาง

แหงยังขาดอุปกรณ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีใชในการเขาถงึความรู 

 ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู จากผลการศึกษา พบวา บุคลากรทางการศึกษาไมมีโอกาสในการ

แบงปนแลกเปลี่ยนความรูกัน 
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 ดานการเรียนรู จากผลการศึกษา พบวา ดานการเรียนรูยังไมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพราะสถานศึกษายังมกีารใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูนอยประกอบกับอุปกรณ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ี

ใชในการเขาถงึความรูในสถานศึกษายังมไีมเพยีงพอ 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

1. ดานการบงช้ีความรู บุคลากรทางการศึกษาควรมีการกําหนดขอบเขตความรูท่ีมีความสําคัญและความ

จําเปนตอการจัดการความรูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ 

2. ดานการสรางและแสวงหาความรู บุคลากรทางการศึกษาควรมีการเชิญวิทยากรและผูเช่ียวชาญมาให

ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ 

3. ดานการจัดความรูใหเปนระบบ ควรจัดใหบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาความรูทักษะและความเขาใจใน

การจัดการความรูใหเปนระบบ 

4. ดานการประมวลและกล่ันกรองความรู ควรจัดใหมกีารแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อใหการประมวลและกล่ันกรองความรูเปนไปอยางถูกตองสมบูรณ 

5. ดานการเขาถึงความรู ควรมีเคร่ืองมือและอุปกรณในการเขาถึงความรูเพื่อการจัดการความรูตาม

แนวทางหองเรียนคุณภาพ ท่ีเขาถงึไดงาย สะดวกและรวดเร็ว 

6. ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู บุคลากรทางการศึกษาควรมกีารนําความรูท่ีมอียูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ซึ่งกันและกันเพื่อการจัดการความรูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ 

7. ดานการเรียนรู บุคลากรทางการศึกษาควรพัฒนาใหเกิดความรูใหมและนําความรูมาใชประโยชนตาม

แนวทางหองเรียนคุณภาพ 

จากขอเสนอแนะท่ัวไปสถานศึกษาขยายโอกาสในเขตอําเภอปง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ควรใชเปนขอมูลพื้นฐานเบ้ืองตน และควรรวมกันพิจารณาเปาหมาย วางแผน พัฒนา 

ปรับปรุงและนําความรูไปใชประโยชนตามการจัดการความรูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพรวมกันใหชัดเจนและ

สามารถปฏิบัติไดเพื่อทําใหการจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ ของ

สถานศึกษาขยายโอกาสในเขตอําเภอปง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ใหสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคของแนวทางหองเรียนคุณภาพตอไป 

ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาวจิัยเกี่ยวกับการจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีสูง 

2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิการประเมิน

คุณภาพการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) 

3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเอง เร่ือง การจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางหองเรียน

คุณภาพของสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 2 ฉบับน้ี สําเร็จเรียบรอยไดดวยความกรุณาจากบุคคลหลายฝาย ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณทุกทานท่ี
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มสีวนชวยเหลอืในการทําการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเฉพาะอยางย่ิง อาจารย ดร.สุนทร คลายอํ่า อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีได

สละเวลาใหคําแนะนําปรึกษาอยางใกลชิด นอกจากน้ี ขอขอบพระคุณอาจารยผูสอนทุกทาน ท่ีไดใหการสนับสนุน ให

ความรูและแนวคดิในการศึกษาคร้ังน้ี 

 ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญทุกทาน โดยเฉพาะ ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารยประจําวิทยาลัย

การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายอิสรีย ทองภูมิพันธ ผูอํานวยการโรงเรียนราชานุเคราะห นายนเรศ อภัยลุน 

ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลตําบลงมิ (คอืเวยีงจ่ํา) ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนําแกไขในการแกไข ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช

ในการศึกษาคนควาจนสําเร็จลุลวงดวยด ี

 สุดทายขอขอบพระคุณผูบังคับบัญชา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีไดขอเก็บขอมูล รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษา

ของสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอําเภอปง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

ทุกทานท่ีไดกรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งสงผลใหการจัดเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังน้ีมีความ

สมบูรณครบถวน 

 สุดทายน้ีขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยรวมท้ังญาติพี่นอง เพื่อน ๆ ท่ีใหกําลังใจ ใหการ 

สนับสนุนจนประสบความสําเร็จในการศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ี 
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การบรหิารโครงการจดัการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ของโรงเรยีนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 1 

PROJEC MANAGEMENT OF DISTANCE LEARNING VIS SATELLITE OF SMALL 

PRIMARY SCHOOL UNDER THE CHIANGRAI PRIMARY EDUCATION SERVICE 

AREA OFFICE 1 

รชวศิว บุญธรรม0

1* และ เจิดหลา สุนทรวภิาต1

2 

Rachavis Boontam1* and Cherdla Soontornvipart 2 

บทคัดยอ 

งานวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ (1)ศึกษาการบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของ

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 1 (2)ศึกษาผลจัดการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ขาราชการครู จํานวน 72 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม วิเคราะห

ขอมูลโดยใช ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณติ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัย พบวา (1) การบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (µ = 3.84, σ = 0.27) เมื่อจําแนก

เปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการวางแผนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม 

รองลงมา ดานการดําเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม ดานการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและ

ความตองการการใชสื่อการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม และดานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

ทางไกลผานดาวเทียม ตามลําดับ (2) ผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงรายเขต  ในรวมอยูในระดับมาก  (µ = 3.79, σ = 0.21) เมื่อจําแนกเปนรายดาน 

พบวา ดานท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอืดานการจัดสภาพแวดลอม รองลงดานการจัดการเรียนรู  ดานประสิทธิผล  และดาน

การพัฒนาครู ตามลําดับ  
 

คําสําคัญ: การบริหารโครงการ  การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
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Abstract  

The object was  (1)To study of project management of the distance learning via satellite of small 

primary school under the the Chiangrai Primary EducationS  Area Office 1, (2)to study of results of the distance 

learning via satellite of  of small primary school  under the Chiangrai Primary Education Area Office 1 . The 

population of the research was 72  government teachers. The instruments was questionnaire. The statistical 

analyses were frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The findings were as fellows: (1) Project management of distance learning via satellite of small primary 

school under the the Chiangrai Primary EducationS  Area Office were in the high level (µ = 3.84, σ = 0.27). 

Considering each aspect, the highest average aspect was Planning for teaching and learning distance via 

satellite, followed by The implementation of the teaching of distance via satellite, Educational problems and the 

need for media education satellite distance andEvaluation of the learning and teaching of distance  via satellite  

respectively. (2) the results of the distance learning via satellite of  of small primary school  under the Chiangrai 

Primary Education Area Office 1 were in the high level (µ = 3.79, σ = 0.21).  Considering each aspect, the 

highest average aspect was management environment,followed by management learning , effectiveness and 

teacher development respectively. 
 

Keywords: Project management , Distance Learning vis Satellite 
 

บทนํา 

โครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมเปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวองคปจจุบัน 

ท่ีมุงเนนใหการศึกษาแกปวงชนชาวไทยอยางท่ัวถึงทุกหมูเหลา โดยไมมีขอจํากัดและเปนการใหการศึกษาตลอดชีวิต 

เพื่อใหโอกาสและความเทาเทียมกันแกพสกนิกรในการเขาถึงการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

สุพรรณบุรี เขต1, 2553, สื่อออนไลน)  

 ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 มาตรา 37 ขอ 4 การจัดการศึกษาทางไกล 

และการจัดการศึกษาท่ีใหบริการในหลายเขตพื้นท่ีการศึกษา และหมวด 9 มาตรา 63 ถึงมาตรา 69 ท่ีระบุถึงการใช

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ฝายวิชาการ, สํานักพิมพเดอะบุคส, 2556 หนา 17) จึงเห็นไดวากฎหมายดังกลาวไดให

ความสําคัญแกการจัดการศึกษาโดยการนําเทคโนโลยีเขามามีสวนเกี่ยวของตอการจัดการเรียนรู เปนผลใหปจจุบันนี้

สถานศึกษามี การจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อการสอนทางไกลผานดาวเทียมกันอยางแพรหลายมากขึ้น 

 กอปรกับขอส่ังการของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เกี่ยวกับเร่ืองท่ีตองเรงรัดดําเนินการใน

ประเด็นการศึกษาท่ีตองพิจารณาแกไขปญหาการขาดแคลนครูในพื้นท่ีหางไกล ประกอบกับ รองหัวหนาฝายสังคม

จติวทิยา คณะรักษา ความสงบแหงชาติ ก็มนีโยบายท่ีจะแกปญหาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีประสบปญหาขาดแคลนครู ครู

ไมครบช้ัน  ครูสอนไมตรงสาขาวิชาเอก ดวยโครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไปยังโรงเรียน

ขนาดเล็ก ท่ัวประเทศ (กุณฑิกา พัชรชานนท, 2558, สื่อออนไลน) ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยเร่ืองสภาวะการ

ขาดแคลนครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551, หนา 9-15) ท่ี

พบวา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีปญหาการขาดแคลนครูดานเชิงปริมาณและคุณภาพ ขาดแคลนครูในสาขาวิชา
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หลัก ขาดแคลนครูในแตละพื้นท่ี โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก อีกท้ังครูมภีาระงานอื่นนอกเหนอืจากงานสอนมากกวา

คาเฉลี่ยของประเทศในกลุมองคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-

operation and Development, OECD) ท้ังน้ีสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551, หนา 15) ไดเสนอแนะการ

แกปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานแกปญหาดวยวธีิบริหารจัดการเพื่อใหสถานศึกษาสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดหลายรูปแบบ ซึ่ง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมเปนอีกหน่ึงรูปแบบสําหรับการแกไขปญหาการขาดแคลนครู 

 ในปการศึกษา 2558 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ไดดําเนินการโครงการขยาย

ผลการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอนใหกับ

โรงเรียนขนาดเล็ก โดยการจัดการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และไดติดตามโครงการอยาง

ใกลชิดและประเมินผลการดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง เพื่อใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคการใชงาน โดยเฉพาะ

การรับฟงความคดิเห็นจากผูใชงานโดยตรง ท้ังครูผูสอน ผูบริหารโรงเรียน เพื่อนําขอมูลเหลาน้ันไปปรับปรุง วางแผน

และพัฒนาโครงการใหดําเนินการอยางตอเนื่องและย่ังยืน (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงเขต 1, 

2558, สื่อออนไลน ) 

จากสภาพดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาการบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของ

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 วา การบริหารโครงการ

จัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และผลของการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมอยูในระดับใด เพื่อจะนําขอมูล

ท่ีไดมากําหนดนโยบาย วางแผน พัฒนาการบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไดอยางเหมาะสม อัน

จะสงผลตอการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมเพื่อแกปญหาการขาดแคลนครูของ

สถานศึกษาในระดับประถมศึกษา และยกระดับคุณภาพของผูเรียนใหไดมาตรฐานอยางเทาเทียมกัน 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 

2. เพื่อศึกษาผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

เนื่องจากโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม มกีารดําเนินงานหลัก คอื บริหารการจัดการเรียนการ

สอนโดยใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม ดังน้ันผูวจิัยจงึ ไดกําหนดกรอบแนวคดิในการศึกษา ดังน้ี 

 1. การบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โดยใชกรอบแนวคิดกระบวนการบริหารการ

จัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมตามคูมือแนวดําเนินการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมสําหรับ

สถานศึกษา (อมรทิพย เจริญผล และพเิชษฐ โพธ์ิภักด ี,2549 หนา 21-22) ซึ่งแบงเปน 4 ขั้นตอนไดแก (1) การศึกษา

สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการใชสื่อการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม (2) การวางแผนการจัดการ

เรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม (3) การดําเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม และ(4) การ

ประเมนิผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม 
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 2. ผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ตามแนวคิด คุณภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผาน

ดาวเทียมในสถานศึกษา ผูวิจัยไดศึกษามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม และแนวทางการ

จัดการเรียนการสอนท่ีมปีระสทิธิภาพ (อมรทิพย เจริญผล และพเิชษฐ โพธ์ิภักด ี,2549 หนา 21-22 ) โดยแบงผลการ

จัดการการศึกษาไกลผานดาวเทียมออกเปน 4 ดาน ไดแก (1) ดานการจัดสภาพแวดลอม (2) ดานการพัฒนาครู (3) 

ดานการจัดการเรียนรู และ(4) ดานประสทิธิผล 

วธิกีารศึกษา 

ประชากรที่ใชในการวจัิย 

 ประชากรท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี คอื ขาราชการครู ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กท่ีมนัีกเรียนนอยกวา 60 

คนหรือไมครบช้ันสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ปการศึกษา 2558 จากจํานวน

โรงเรียน 23 โรงเรียน มปีระชากรจํานวน 72 คน  

 เครื่องมือทีใ่ชในการวจัิย 

 ผูวจิัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมอืตามกรอบการวจิัย วัตถุประสงคการวจิัย ซึ่งแบบสอบถาม 

ไดแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ีตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยเพศ 

ระดับการศึกษา และตําแหนงทางวชิาการ มลัีกษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 3 ขอ 

 ตอนท่ี 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับการบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ท้ัง 4 ดานไดแก 1) การศึกษา

สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการใชสื่อการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม (2) การวางแผนการจัดการ

เรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม (3) การดําเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม และ(4) การ

ประเมนิผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม จํานวน 22 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) ม ี5 ระดับ  

 ตอนท่ี 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาด

เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ท้ัง 4 ดานไดแก (1) ดานการจัดสภาพแวดลอม 

(2) ดานการพัฒนาครู (3) ดานการจัดการเรียนรู และ(4) ดานประสทิธิผล  จํานวน 22 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ม ี5 ระดับ  

 การวเิคราะหขอมูล มีดังนี้ 

 1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะห ขอมูล ดวยความถี ่และรอยละ 

 2. การบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 วเิคราะห ขอมูลดวยคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

แลวนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง 

 3. ผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 วเิคราะหขอมูลดวย คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลวนําเสนอ

เปนตารางประกอบความเรียง 
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ผลการศึกษา 

     1. การบรหิารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 1    

 1.1 เมื่อพจิารณาโดยภาพรวม พบวาการบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 อยูในระดับมาก (µ = 

3.84) เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานการวางแผนการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ผานดาวเทียม มคีาเฉลี่ยสูงสุด (µ = 3.91) รองลงมา ดานการดําเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม 

(µ  = 3.84) ดานการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการการใชสื่อการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม 

(µ  = 3.82) และดานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม มีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่น 

(µ  = 3.80) 

 2. ผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  ในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 1    

2.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวา ผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1  อยูในระดับมาก (µ = 

3.79) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก โดยมีดานการจัดสภาพแวดลอม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (µ 

=3.87) รองลงมาดานการจัดการเรียนรู (µ = 3.85) ดานประสิทธิผล (µ  = 3.80) และดานการพัฒนาครูมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด (µ = 3.74) 
 

สรุปผลการศึกษา 

การอภิปรายผลการวิจัยคร้ังน้ี จะกลาวถึง การบริหารและประสิทธิภาพการบริหารโครงการจัดการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียม ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 1 โดยผูวจิัยจะกลาวถงึประเด็นท่ีสําคัญและนาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

 1. การบรหิารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 1   

 เมื่อพิจารณาภาพรวมของ การบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 อยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาในแตละดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน ขอคนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวา โรงเรียนไดใหความสําคัญ

เกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมทุกดานท่ีเปนกระบวนการบริหารจัดการเรียน

การสอนทางไกลผานดาวเทียม ท้ังน้ีกระบวนการดังกลาว ประกอบดวย การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความ

ตองการการใชสื่อการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม การวางแผนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผาน

ดาวเทียม การดําเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

ทางไกลผานดาวเทียม โดยเฉพาะการวางแผนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม ท่ีคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่ง

สอดคลองกับ ทิวากร ดวงแกว ( 2556 หนา 110) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยดานผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  ผลการศึกษาพบวา กระบวนการบริหารการจัดการเรียนการสอนทางไกลผาน
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ดาวเทียม ในภาพรวม ครูสวนใหญมีความคิดเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ 

เกียรติศักดิ์ เริงชัยภูมิ (2558 หนา 500) ไดทําการวิจัย เร่ือง การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารโครงการจัด

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร พบวา การบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครอยูในระดับมาก และเมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับ

มากเชนเดยีวกัน เนื่องจาก โรงเรียนใหความสําคัญกับการบริหารโครงการ สงผลใหสามารถดําเนินงานใหบรรลุตาม

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการไดอยางครบถวนและมคีุณภาพกลาวคือ มีการวางแผนการดําเนินงานโดยการมีสวน

รวมจากทุกภาคสวน มีการปฏิบัติตามแผนอยางจริงจังและครบถวน รวมถึงมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลอยาง

อยางเขมขนและตอเนื่องในทุกระยะ โดยมุงเนนใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพของตน มีทักษะใน

การคิดวิเคราะห และสามารถสืบคนขอมูลความรูโดยใช  สื่อเทคโนโลยี สงผลใหมีสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้นอยาง

ตอเนื่องการวางแผนงานในการบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุด สอดคลองกับ 

สริิพร กัณฑมณ ี(2548 หนา 104-106) ไดศึกษาเร่ือง บริหารโครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคิรีขันธ ผลการศึกษา พบวา ความสําคัญขององคประกอบ 4 ประการ

ของการบริหารโครงการ คอื ดานการวางแผน ดานการดําเนินงาน ดานการประเมนิผล ดานการนําผลการประเมินมา

ปรับปรุง อยูในระดับมาก ทุกรายการ และสอดคลองกับ จรรยา พลสมัคร ( 2549 หนา 83) ท่ีไดศึกษา การจัดการ

ศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ระดับประถมศึกษาตามโครงการโรงเรียนวังไกลกังวล กรณีศึกษากลุมโรงเรียนราช

ประชานุเคราะห พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ครูผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาทางไกลกลุมโรงเรียนราช

ประชานุเคราะหมคีวามคดิเห็นตอการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมมคีวามเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งสอดรับกับ 

เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และท่ีแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 มาตรา 37 ขอ 4 การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาท่ีใหบริการในหลาย

เขตพื้นท่ีการศึกษา และหมวด 9 มาตรา 63 ถึงมาตรา 69 ท่ีระบุถึงการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ฝายวิชาการ, 

สํานักพิมพเดอะบุคส ,2556 หนา 17, 23 -24) และสอดรับกับขอส่ังการของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ

(คสช.) เกี่ยวกับเร่ืองท่ีตองเรงรัดดําเนินการในประเด็นการศึกษาท่ีตองพิจารณาแกไขปญหาการขาดแคลนครูในพื้นท่ี

หางไกล ประกอบกับ รองหัวหนาฝายสังคมจิตวิทยา คณะรักษา ความสงบแหงชาติ ก็มีนโยบายท่ีจะแกปญหา

โรงเรียนขนาดเล็กท่ีประสบปญหาขาดแคลนครู ครูไมครบช้ัน ครูสอนไมตรงสาขาวิชาเอก ดวยโครงการขยายผลการ

จัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไปยังโรงเรียนขนาดเล็ก ท่ัวประเทศ (กุณฑิกา พัชรชานนท, ขาวสํานักรัฐมนตรี 

,2558 ,สื่อออนไลน)  

 เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานการวางแผนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม มีคาเฉลี่ย

สูงสุด น่ันแสดงใหเห็นวา การวางแผนเปนกระบวนการสําคัญในการบริหาร (management function) ในการ ตัดสินใจ

อยางเปนระบบเกี่ยวกับเปาหมาย (goals) และ กิจกรรม (action) ซึ่งบุคคล กลุมบุคคล หนวยงาน หรือองคการจะ

กระทําในอนาคต การวางแผนเกี่ยวของกับการกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมาย และการกําหนดกลยุทธเพื่อให

บรรลุเปาหมายเหลาน้ันตลอดจนพัฒนาแผนและสรางใหเกิดความรวมมือระหวางกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับ เกียรติ

ศักดิ์ เริงชัยภูมิ (2558 หนา 500) ไดทําการวิจัย เร่ือง การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารโครงการจัดการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบวา 

การบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาครดานการวางแผน มคีาเฉลี่ยสูงท่ีสุดเนื่องจาก โรงเรียนไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการวางแผน
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บริหารโครงการเปนอยางมาก โดยไดกําหนดวัตถุประสงคกลยุทธ ตัวช้ีวัด งบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาท่ีใช

ในจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไวอยางถูกตองเหมาะสม เพียงพอ และชัดเจน โดยเนนการมีสวนรวมจากผูมี

สวนเกี่ยวของ รวมถงึไดสรางความตระหนักแกบุคลากรในโรงเรียนและผูเกี่ยวของใหเห็นความจําเปนและความสําคัญ

ของการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โดยมีการประชุมช้ีแจงแกคณะกรรมการ

สถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน และผูเกี่ยวของ ใหเขาใจถึงหลักการ วิธีการ ระบบ การจัดการเรียนการสอนโดยใช

สื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม สอดคลองกับ ทิวากร ดวงแกว (2556 หนา 111) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยดาน

ผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบวา การวางแผนการจัดการเรียนการ

สอนทางไกลผานดาวเทียม ในภาพรวม ครูมคีวามคดิเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาปฏบัิติอยูในระดับมาก สอดคลองกับ 

สริิพร กัณฑมณ ี(2548 หนา 104 -106) ไดศึกษาเร่ือง บริหารโครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคิรีขันธ ผลการศึกษา พบวา ดานการวางแผน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยใน

ระดับมาก โดยมรีะดับความสําคัญดานการรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนไวสําหรับการวางแผนงานในการบริหารโครงการ มี

คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงไปไดแก การช้ีแจงขอมูลใหบุคลากรเห็นความจําเปนในการบริหารโครงการการศึกษาทางไกล

ผานดาวเทียมอยางท่ัวถงึ และมกีระบวนการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ การบริหารโครงการการศึกษาทางไกล

ผานดาวเทียมแกโดยมีดานการกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการการบริหารโครงการ

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม มคีาเฉลี่ย นอยสุด 

 และเมื่อพิจารณาดานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

แสดงใหเห็นวา การใหความสําคัญกับการวัดผล ประเมนิผล การเรียนรู และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน อยูใน

ระดับตํ่าเมื่อเทียบกับทุกดาน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรในการดําเนินงานดานการประเมินผล 

ไมวาจะเปนการสรางสรางหลักเกณฑ วิธีการประเมินผล รูปแบบการประเมิน หรือแมแตการสรุปผลประเมินการ

จัดการเรียนการสอน ทางไกลผานดาวเทียม เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงการเรียน การสอนในปตอไป ซึ่งสอดคลอง

กับ ชัญญา พงษชัย  ธนีนาฎ ณ สุนทร และภัทรพล มหาขันธ (2554 หนา 31) ไดศึกษา ปญหาและแนวทางแกไขการ

บริหารงานวชิาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 พบวา 

ปญหาการบริหารงานวิชาดานการวัดผลประเมินผล และปญหาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลท่ีใชในโรงเรียนยังไมได 

มาตรฐาน มปีญหามากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มบุีคลากรนอยและจํากัด ผูบริหาร

โรงเรียนจงึตองใหครูทํางานทุกอยาง จงึไมมเีวลาศึกษา และทําความเขาใจระเบียบการวัดและประเมินผล รวมท้ังการ

ขาดงบประมาณท่ีเพยีงพอ สงผลใหการสรางเคร่ืองมอืวัดและประเมนิผลท่ีไมไดมาตรฐาน และสอดคลอง เกียรติศักดิ์ 

เริงชัยภูมิ (2558 หนา 500) ไดทําการวิจัย เร่ือง การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกล

ผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบวา การ

บริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาครดานการประเมินผล มีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด เนื่องจากโรงเรียนมีการกํากับ ติดตาม และ

ประเมนิผลโครงการยังไมมากเทาท่ีควร ดวยขอจํากัดในเร่ืองของบุคลากรท่ีบางสวนยังขาดความรู ความเขาใจในเร่ือง

การประเมินผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และสอดคลองกับ สิริพร กัณฑมณี (2548 หนา 104-

106) ไดศึกษาเร่ือง บริหารโครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประจวบคิรีขันธ ผลการศึกษา ดานการประเมินผล พบวา อุปสรรคและปญหาของการบริหารโครงการ
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การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม คอื ขาดการนําผลท่ีประเมนิไดมาวเิคราะหโดยคณะกรรมการ และผลการประเมนิไม

มกีารจําแนกแยกแยะและไมไดนําผลการประเมนิมาใช ในคร้ังตอไป  

 2. ผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 1   

 เมื่อพจิารณาโดยภาพรวมผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 อยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาในแตละดานพบวาอยูใน

ระดับมากทุกดาน ขอคนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวา มกีารบริหารจัดการการจัดการศึกษาผานดาวเทียม ของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก ในในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 สังกัดเพื่อเปนการ

ยกระดับคุณภาพผูเรียน และคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาคุณภาพของการจัดการบริหารจัดการศึกษาทางไกล

ผานดาวเทียม ในการดําเนินการจัดการการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่ง

สอดคลองกับ ทิวากร ดวงแกว (2556 หนา 108) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยดานผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 พบวา คุณภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ครูสวนใหญมีความคิดเห็นวาคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนทางไกลผานดาวเทียมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ท้ัง

ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดสภาพแวดลอม มีคุณภาพสูงกวา

ดานอื่นๆ และสวนดานการพัฒนาครู มคีุณภาพนอยกวาดานอื่น ๆ 

 เมื่อพจิารณาผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 พบวา ดานท่ีมีระดับความคิดเห็นของครูจากมากไปนอย ไดแก การจัดสภาพแวดลอม 

การจัดการเรียนรู ประสิทธิผล และการพัฒนาครู จากขอคนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาให

ความสําคัญตอการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมมากเปนลําดับ

แรก ท่ีเปนเชนน้ีเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมเปนการเรียนรูท่ีควบคูไปกับ การดูโทรทัศนท่ี

รับสัญญาณสดจากโรงเรียนวังไกลกังวล ฉะน้ันจาเปนตองมีการเตรียมอุปกรณ รับ-สงสัญญาณ การจัดหองเรียน 

สื่ออุปกรณใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา เพื่อใหผูเรียนโรงเรียนปลายทางไดรับความรูพรอมกับผูเรียนโรงเรียนตนทาง 

ดังน้ันเพื่อใหการขับเคลื่อนกระบวน การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

สถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวก

เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ตามแนวทางการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (ฝาย

วชิาการ, สํานักพมิพเดอะบุคส ,2556 หนา 13) 

 อีกท้ังสถานศึกษายังไดดําเนินการจัดเตรียมใหทุกหองเรียนมกีารติดต้ังอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียมและอยู

ในสภาพพรอมใชจัดกิจกรรมการเรียนรู นอกจากน้ีแลวภายในหองเรียนตองมีเคร่ืองรับโทรทัศนท่ีอยูในระดับพอดี

สายตาและมีจานวนเหมาะสมกับจานวนนักเรียน นักเรียนสามารถไดยินเสียงและเห็นภาพจากโทรทัศนไดชัดเจน 

สําหรับการติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียม สถานศึกษาสวนใหญติดต้ังจานรับสัญญาณอยูในพื้นท่ีโลงไมมีสิ่งกีด

ขวาง จากการศึกษาคร้ังน้ีถึงแมวาสถานศึกษาสวนหน่ึงจะมีหองควบคุมการรับและสงสัญญาณดาวเทียมในระดับท่ี

เหมาะสมแลวก็ตาม แตก็สามารถพัฒนาไดอีก ขึ้นอยูกับบริบทของสถานศึกษา และทรัพยากรท่ีเพียงพอ เชน จัดใหมี

เคร่ืองรับสงสัญญาณท่ีทันสมัย สามารถรับสงสัญญาณไดดชัีดเจนมากย่ิงขึ้น เปนตน 
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 สวนผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 จากความคดิเห็นของครู พบวา ดานการพัฒนาครูและดานประสิทธิผลยัง

มคีุณภาพนอยกวาดานอื่น ซึ่งเปนประเด็นท่ีนาสนใจ ดังน้ันผูวจิัยจงึขอนําเสนอการอภิปรายท้ังสองดาน ดังตอไปน้ี  

 ในกรณีดานการพัฒนาครู จากสภาพบริบทของสถานศึกษาและภาระหนาท่ีของบุคลากรในสถานศึกษามี

มาก ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน ใหเห็นวามี

ครูผูสอนจํานวนมากควรไดรับการพัฒนาการจัดการเรียน การสอนทางไกลผานดาวเทียม และถึงแมวาครูผูสอน

สวนมากจะไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการใชสื่อ เทคนิคการจัดการเรียนการสอน และการทําแผนการจัดการเรียนรู

ทางไกลผานดาวเทียม หรือไดรับแผนการจัดการเรียนรูทางไกลครบทุกกลุมสาระการเรียนรูแลวก็ตาม แตก็ควรไดรับ 

การพัฒนาอยางตอเนื่อง เชน ศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จจากการใชสื่อการเรียน การสอนทางไกลผาน

ดาวเทียม เพื่อใหครูผูสอนไดเห็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณจริง เพราะครูเปนบุคคลสําคัญใน

การจัดการเรียนรู ถาครูไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะดานการจัดการเรียนรูยอมสงผลตอการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของผูเรียนซึ่งสอดคลองกับ มณีรัตน สิทธิโชค (2546 หนา 90 - 91) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยคัดสรรท่ี

สงผลตอความคดิเห็นใน การปฏบัิติงานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผูบริหารและครูในโรงเรียนผู

นาการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูท่ีพบวา ปจจัยคัดสรรท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ปฏบัิติงานการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางมนัียสําคัญทางสถติิ ท่ีระดับ .05 ประกอบดวยการฝกอบรมและการ

พัฒนาทักษะของครู และสอดคลองกับ ชัญญา พงษชัย ธนีนาฎ  ณ สุนทร และภัทรพล มหาขันธ (2554 หนา 31) ได

ศึกษา ปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ไดเสนอแนวทางแกไขปญหาดานสื่อการเรียนการสอน คือ จัดอบรมครูใหมี

ความรูความสามารถ ในการผลิตและใชสื่อการเรียนการสอนโดยเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูจัดหาสื่อการ

เรียน การสอนท่ีทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 

 นอกจากน้ีสถานศึกษาอาจพัฒนาครู โดยสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนรวมกลุมกันระหวางเพื่อนครูใน

โรงเรียนหรือตางโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสูเพื่อนครูดวยกัน เนื่องจาก

วิธีการน้ีครูผูสอนสามารถปฏิบัติและเกิดการพัฒนาไดจริงจากการพูดคุยปรึกษาหารือกันภายในกลุมเพื่อหาแนวคิด

วธีิการพัฒนาการสอนของตนใหเกดิผลโดยตรงตอผูเรียน ซึ่งแนวคิดน้ีสอดคลองกับ เข็มทอง ศิริแสงเลิศ (2555 หนา 

69-71) ท่ีไดเสนอแนวทางการพัฒนาครูควรมีวิธีการหลากหลาย ไดแก การฝกอบรม การนิเทศ การกากับติดตาม

และประเมินผล การสงเสริมสนับสนุนใหครูศึกษาตอ และการอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหสรางผลงานทาง

วิชาการจากท่ีกลาวมาแลวน้ันเปนไปแนวทางเดียวกับ สมพงษ มวงกลํ่า (2554 หนา 183-185) ท่ีพบวา หลังการ

พัฒนาครูดวยการประชุมปฏิบัติการ และการนิเทศการสอนทาใหครูมีความรู ความเขาใจ สามารถเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู และสามารถจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไดอยางครบถวนทุกขัน้ตอน ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาในยุค

อิเล็กทรอนิกสจําเปนตองมีนโยบายแนวทางในการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการใชสื่อ

อิเล็กทรอนิกส เชน การทําวิจัย การสรางสื่อนวัตกรรม โดยผูบริหารใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยี อํานวยความ

สะดวกใน การเปลี่ยนแปลง กําหนดกลยุทธในการสอนและการเรียนรู การจัดสรรทรัพยากร และกําหนดแผนการ

พัฒนาครู (Schiller, 2003 pp 171-185) 

 สําหรับดานประสิทธิผล เปนอีกหน่ึงประเด็นท่ีนาสนใจ เนื่องจากครูสวนใหญไดสะทอนความคิดเห็นวา

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมควรมีประสิทธิผลท่ีดีกวาน้ี ท่ีเปนเชนน้ีเนื่องจากเทคนิคของ

การจัดกจิกรรมการเรียนรู ถึงแมวาโรงเรียนจะมีสื่อการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมเปนสื่อท่ีมีประโยชนชวย
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สรางความรูใหกับผูเรียน และชวยแกปญหาการขาดแคลนครูแลวก็ตาม แตเพื่อใหเกดิความคุมคามากย่ิงขึ้นเมื่อมีการ

ใชสื่อ ผูสอนควรมีเทคนิคสําหรับการจัดกิจกรรมดวย เพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมมิใชการดู

โทรทัศนเพียงอยางเดียว แตผูสอนควรเพิ่มเทคนิคใหผูเรียนไดนาความรูจากการดูโทรทัศนมาเผยแพรใหกับเพื่อน

ผูเรียนดวยกัน ดวยวิธีการอภิปราย แสดงบทบาทสมมติ ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีเรียน เพื่อฝกใหผูเรียนได

ทบทวนความรู ทําใหเกดิความแมนยา ซึ่งสอดคลองกับ ณัฐพล พรมลี (2554 หนา 43) ท่ีพบวา การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูโดยผูเรียนรวมมือกันทํางานเปนทีม และมีการทดสอบหนาช้ันเรียนโดยใหแตละกลุมออกมานําเสนอหนาช้ัน

เรียนโดยมคีะแนนเปนตัวเสริมแรง โดยครูเปนผูเลอืกผูเรียนของแตละกลุมเอง ผูเรียนท่ีเกงจะชวยสอนเพื่อนกลุมออน 

และผูเรียนท่ีเรียนออนจะใหความสนใจและมคีวามกระตอืรือรนมากขึ้น และพยายามท่ีจะเรียนรูจากสิ่งท่ีเรียนมากขึ้น 

นอกจากน้ีสอดคลองกับ ราตรี ประสาทเขตการ (2554 หนา 61-62) ท่ีพบวาผูเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 5Es 

ไดแก 1) ขั้นสรางความสนใจ (engagement) 2) ขั้นสํารวจและคนหา (exploration) 3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 

(explanation) 4) ขั้นขยายความรู (elaboration) และ 5) ขั้นประเมิน (evaluation) จะชวยใหผูเรียนมีความสามารถดาน

การคดิวเิคราะหและสังเคราะหสูงขึ้น 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 จากผลการการศึกษา การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 พบวา ดานการ

พัฒนาครู และดานประสทิธิผล อยูในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับดานอื่น ดังน้ัน ควรดําเนินการดังน้ี  

 1. ผูบริหารสถานศึกษาควรวางแผนการบริหารงานบุคคลใหตรงกับความรูความสามารถ และความถนัด

ของครูเกี่ยวกับการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม  

 2. ผูบริหารสถานศึกษาควรวางแผนการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถและมีทักษะในการใชสื่อ

อิเล็กทรอนิกส สื่อการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม  

 3. ผูบริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงานครูอยางหลากหลายและมี การสับเปลี่ยนภาระงานท่ีรับผิดชอบ

เพื่อใหครูเกดิการพัฒนางาน เพิ่มประสบการณในทางานจากการใชสื่อทางไกลผานดาวเทียมในการจัดการเรียนรู ซึ่ง

จะทาใหครูเกดิความรอบรูในการปฏบัิติงานและเกดิความเช่ือม่ันในตนเองมากย่ิงขึ้น  

 4. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ควรสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรครู

โดยจัดโครงการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถ และมีทักษะในการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อการเรียนการสอน

ทางไกลผานดาวเทียมเพื่อการจัดการเรียนรู พรอมท้ังมกีารนิเทศ กํากับดูแลติดตามผลการปฏิบัติงานเปนระบบอยาง

ตอเนื่อง 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาอิสระฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยวิชาความรูท่ีไดรับการประสิทธ์ิประสาท จากคณาจารย 

สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา จนทําใหผูศึกษา มีความรูเพิ่มขึ้น ซึ่งผูศึกษาขอนอมระลึกถึงพระคุณ

ของคณาจารยทุกทาน 

 ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.เจิดหลา สุนทรวิภาต อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีสละเวลาอันมีคาย่ิงในการชวยเหลือ

ใหคําแนะนาปรึกษาและถายทอดความรูตาง ๆ ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองบกพรองตาง ๆ จนการศึกษา

คนควาอิสระฉบับน้ีเสร็จสมบูรณและเปนไปดวย ความเรียบรอย ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ท่ีน้ี  
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ประโยชน ใหการศึกษาคนควาอิสระในคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยด ี 
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การบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลของเทศบาลตําบลสันทราย อําเภอแมจัน 
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Patcharin Kaboonkum1* And Nanthima Nakaphong2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตามความ

คิดเห็นของบุคลากรและผูนําชุมชน ปญหาและแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

เทศบาลตําบลสันทราย โดยใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

บุคลากร และผูนําชุมชน จํานวน 74 คนประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหโดยการหาคาความถี่ (frequency) และคารอยละ 

(percentage) ในดานขอมูลท่ัวไป และเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย ใชวิธี

หาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบ t-test 

 ผลการวิจัยพบวาการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารขาราชการ และ

ลูกจางของเทศบาลตําบลสันทราย จังหวัดเชียงรายมีระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ใน

ดานหลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผดิชอบมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 สวนดาน

หลักหลักนิติธรรม, การมีสวนรวมและดานหลักความคุมคา ภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาท้ังผูบริหาร 

ขาราชการ และลูกจางของเทศบาลตําบลสันทราย จังหวัดเชียงราย ใหความสําคัญในการใชหลักธรรมาภิบาลในดาน

หลักนิติธรรม การมีสวนรวมและหลักความคุมคา ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลสันทราย ไดดีมีประสิทธิภาพ 

ทําใหการบริหารงานสําเร็จตามเปาหมาย 
 

คําสําคัญ: การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

Abstract  

 The objective of the study was to A Study ofCompare administration based on good governance. The 

staff and community leaders.The development and administration according to good governance of the 

municipality dunes.Using the survey (Survey. Research) and compare reviews of personnel. And Community 
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Leaders of 74 data processing using software packages. By analyzing the frequency (frequency) and percentage 

(percentage) in the data.And on the administration based on good governance of municipalities dunes.Using the 

average (mean) and standard deviation (standard deviation). The tool used to collect data was questionnaire. 

The statistics used were frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by 

t-test. 

The results showed that Studies on the administration by the good governance of the management. 

Officials and employees of the Municipality dunes. Chiang Rai province The level of performance.Based on good 

governance. The rule of law , Participation and value have varied significantly. The main virtue Transparency 

Main responsibilities Overview no difference which rejected the hypothesis set. This shows that both the 

management and employees of the District Commissioner dunes. Chiang Rai province Give priority to good 

governance principles in the new fair participation and value.In the administration of the Municipality dunes. 

Good performance The management goal. 
 

Keywords: Administration According To Good Governance 
 

บทนํา 

การปกครองทองถิ่นในรูปแบบของเทศบาลมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดมาเพื่อใหเหมาะสมกับ

สภาพการณของแตละชวงเวลาซึ่งปญหาและอุปสรรคหลายประการท่ีทําใหการปกครองทองถิ่นไมสามารถอํานวย

ประโยชนใหกับประชาชนไดอยางเต็มท่ีตามวัตถุประสงคในการปกครองประเทศโดยเฉพาะวัตถุประสงคหลักในการ

ปกครองทองถิ่นคอืการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการเมืองการปกครองโดยมีตัวแทนของประชาชนในรูปของ

กรรมการชุมชนท่ีทําหนาท่ีแทนประชาชนในการบริหารเทศบาลตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกิจการ

บานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 คือ หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปรงใสหลักการมีสวนรวมหลักความ

รับผดิชอบและหลักความคุมคา “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดวา การบริหารกจิการบานเมืองท่ีดีหลักธรรมรัฐ

ซึ่งเรารูจักกันในนาม “GoodGovernance” ซึ่งหมายถึงการปกครองท่ีเปนธรรมน้ันไมใชแนวความคิดใหมท่ีเกิดขึ้นใน

สังคมแตเปนการสะสมความรูท่ีเปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกันเปนสังคมของมวลมนุษยเปนพัน ๆ ปซึ่งเปนหลักการ

เพื่อการอยูรวมกันในบานเมอืงและสังคมอยางมคีวามสงบสุขสามารถประสานประโยชนและคลี่คลายปญหาขอขัดแยง

โดยสันติวธีิและพัฒนาสังคมใหมคีวามย่ังยนืการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวยหลัก 6 ประการคือ

หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปรงใสหลักการมสีวนรวมหลักความรับผดิชอบและหลักความคุมคา 

 เทศบาลเปนองคกรการปกครองสวนทองถิ่นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีการพยายามในการจัดการท้ังทรัพยากร

บุคคลและพนักงานฝายตาง ๆ อยูเสมอ และรัฐบาลในยุคปฏรูิปการปกครอง มแีนวคิดและแนวทางในการปรับเปลี่ยน

การบริหารและการปกครอง เพื่อการกระจายอํานาจและบทบาทใหสูทองถิ่นแบบองครวมท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลอยางแทจริง จงึจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมกีารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเทศบาลนอกจากน้ันยังจําเปนอยางย่ิง

ท่ีจะตองมรีะบบการบริหารจัดการท่ีด ีเนื่องจากเทศบาลถอืเปนการปกครองระดับทองถิ่นท่ีจะตองเขาถึงประชาชนได

ดท่ีีสุดและรวดเร็วท่ีสุด 
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 จากการบริหารงานของเทศบาลตําบลสันทรายในอดีตท่ีผานมา พบวามีการถูกรองเรียนจากประชาชน หรือ

บุคคลภายนอกอยูบอยคร้ัง ซึ่งถาบุคลากรในองคกรนําหลักธรรมาภิบาลเขามาเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน จะทํา

ใหการปฏิบัติงานมีความโปรงใสยุติธรรมมากขึ้น ลดปญหาการถูกรองเรียนจากประชาชนได และจะทําใหการ

บริหารงานเกดิประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ดังน้ัน ผูวจิัยจงึมคีวามสนใจท่ีจะทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ เร่ืองการบริหารงานของเทศบาลตําบลสันทราย

ตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คอื หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ

รับผดิชอบ และหลักความคุมคา เหตุผลเพราะเทศบาลตําบลสันทรายจะไดมมีาตรฐานในการบริหารจัดการทรัพยากร

ในเขตเทศบาล อันนํามาซึ่งความสุขของประชาชนในเขตเทศบาล การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานโดย

จะศึกษาปญหาและแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลสําหรับผูบริหารและผูเกี่ยวของ และนําไปกําหนด

นโยบายในการวางแผนการบริหารในดานตาง ๆ ภายในสํานักงานใหมีความสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล และ

สามารถเปนเทศบาลตัวอยางไดเปนอยางด ี
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทรายตามความคิดเห็นของบุคลากร 

และผูนําชุมชน 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทรายตามความคิดเห็น

ของบุคลากรและผูนําชุมชน 

 3. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสัน

ทราย 

สมมติฐานการวจัิย 

บุคลากรและผูนําชุมชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย

แตกตางกัน อยางมนัียสําคัญท่ีระดับ .05 

 

วธิกีารศึกษา 

 งานวิจัยเร่ือง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทรายจังหวัดเชียงราย” เปน

งานวจิัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และเปรียบเทียบ

ความคดิเห็นของบุคลากร และผูนําชุมชน ท่ีมตีอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหาการวจิัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบล

สันทราย โดยใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 

ประกอบดวยหลักธรรมาภิบาล 6 ดาน คือ ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความโปรงใส ดาน

หลักการมสีวนรวม ดานหลักความรับผดิชอบ และดานหลักความคุมคา 

 2. กลุมเปาหมาย 

 -  บุคลากรของเทศบาลตําบลสันทราย จํานวน 42 คน 

 -  ผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลสันทราย จํานวน 32 คน 

 รวมจํานวนกลุมเปาหมาย จํานวน 74 คน 
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 3. ขอบเขตดานตัวแปร 

  -  ตัวแปรตน คอื สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก บุคลากรและผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบล

สันทราย 

  -  ตัวแปรตาม ไดแก ความคดิเห็นท่ีมตีอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสัน

ทราย 

 ในการดําเนินการวจิัยในคร้ังน้ีผูวจิัยไดสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

เทศบาลตําบลสันทรายจังหวัดเชียงรายโดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปไดแกเพศอายุระดับการศึกษา สถานภาพ 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทรายจังหวัด

เชียงราย 6 ดานประกอบดวย 1.ดานหลักนิติธรรม 2.ดานหลักคุณธรรม 3.ดานหลักความโปรงใส 4.ดานหลักการมี

สวนรวม 5.ดานหลักความรับผิดชอบ 6.ดานหลักความคุมคามีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) 

5 ระดับคอืมากท่ีสุดมากปานกลางนอยและนอยท่ีสุดโดยมเีกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

 5 หมายความวา มกีารใชหลักธรรมาภบิาล มากท่ีสุด 

 4 หมายความวา มกีารใชหลักธรรมาภบิาล มาก 

 3 หมายความวา มกีารใชหลักธรรมาภบิาล ปานกลาง 

 2 หมายความวา มกีารใชหลักธรรมาภบิาล นอย 

 1 หมายความวา มกีารใชหลักธรรมาภบิาล นอยท่ีสุด 

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา และแนวทางในการพัฒนาบริหารงานของ เทศบาลตําบลสัน

ทราย ของผูตอบแบบสอบถามมลัีกษณะเปนแบบปลายเปด 

 4. การหาความเช่ือม่ัน (Reliaeiligy) โดยการนําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับ

ประชากร ท่ีไมไดเปนกลุมเปาหมาย จากองคการบริหารสวนตําบลสันทรายอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีบริบทใกลเคียงกับเทศบาลตําบลสันทราย จํานวน 30 คนเพื่อหาความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถามโดยวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficent) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ไดคา

ความเช่ือม่ัน แบบสอบถามของประชากร เทากับ 0.947 จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณแลวนําแบบสอบถามเก็บ

รวบรวมขอมูลกับกลุมเปาหมายจริงตอไป 

 การวเิคราะหขอมูลการวจิัยคร้ังน้ีประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวจิัยทางสังคมศาสตร

ดังน้ี 

 1. วเิคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมเปาหมาย วเิคราะหโดยการหาคาความถี่คาความถี่ (frequency) และคารอย

ละ (percentage) 

 2. วเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทรายจังหวัดเชียงราย

วเิคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 3. ทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรและผูนําชุมชนตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภบิาลของเทศบาลตําบลสันทรายจังหวัดเชียงราย วเิคราะหโดยการทดสอบคาที (t-test) 
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4. วิเคราะหและสรุปผลแบบสอบถามปลายเปดของการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาล

ตําบลสันทราย จังหวัดเชียงราย ท่ีไดจากแบบสอบถามโดยการจัดกลุมวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ตาม

องคประกอบของหลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 ดาน โดยการเขยีนความเรียง 
 

ผลการศึกษา 

 ในการศึกษาวิจัยเร่ืองการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทรายจังหวัดเชียงราย ซึ่ง

ผูวจิัยไดแบงการนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูลเปน 4 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 บุคลากรและผูนําชุมชนของเทศบาลตําบลสันทราย โดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล พบวา เปน

บุคลากรของเทศบาลตําบลสันทรายคิดเปนรอยละ 56.80 และผูนําชุมชนคิดเปนรอยละ 43.20 เปนเพศชาย รอยละ 

67.6 และเปนเพศหญิง รอยละ 32.40 มีอายุในชวงตาง ๆ ดังน้ี 30-39 ป คิดเปนรอยละ 43.20 รองลงมา 

กลุมเปาหมายมอีายุ 50 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 35.10 และมีจํานวนนอยท่ีสุดคืออายุ 40-49 ปคิดเปนรอยละ 21.60 

และมกีารศึกษาอยูในระดับม.3-ม.6 คดิเปนรอยละ 36.50 รองลงมาคอื ปริญญาตรี คดิเปนรอยละ 25.70  

 ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะหความคดิเห็นของบุคลากรและผูนําชุมชนที่มีตอการบรหิารงานจามหลัก 

ธรรมาภบิาลของเทศบาลตําบลสันทราย จังหวัดเชยีงราย 

 ผลการวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย ตามระดับ

ความคิดเห็นของบุคลากรและผูนําชุมชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย โดย

ภาพรวม พบวา บุคลากรและผูนําชุมชนมคีวามคดิเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสัน

ทราย จังหวัดเชียงรายโดยภาพรวม อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 3.96 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับดังน้ีดานหลักนิติธรรม มคีาเฉลี่ย 4.06 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.62 ดานหลักการมีสวมรวม มีคาเฉลี่ย 4.04 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 ดานหลักความโปรงใส มีคาเฉลี่ย 4.00 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 ดานหลักคุณธรรม มีคาเฉลี่ย 3.98 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 ดานหลักความ

รับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย 3.90 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60 และดานท่ีมีคานอยท่ีสุดคือหลักความคุมคา มีคาเฉลี่ย 

3.81 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรและผูนําชุมชนที่มีตอการ

บรหิารงานจามหลักธรรมาภบิาลของเทศบาลตําบลสันทราย จังหวัดเชยีงราย 

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามดานหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล

ตําบลสันทราย ของบุคลากรและผูนําชุมชนโดยรวมพบวาบุคลากรและผูนําชุมชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานตามหลักธรร

มาภิบาล ในดานหลักนิติธรรม, การมสีวนรวมและ ความคุมคา มคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 สวน

ดานหลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผดิชอบ ภาพรวมไมแตกตางกัน  

 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห ปญหาและแนวทางในการพัฒนาเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรร

มาภบิาลของเทศบาลตําบลสันทราย ตามความคดิเห็นของบุคลากรและผูนําชุมชน 

 1. ปญหาและแนวทางในการพัฒนา ตามความคดิเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลของเทศบาลตําบลสันทราย จําแนกตามหลักธรรมาภบิาล รายละเอียดดังแสดงตาราง ปญหาและแนวทางในการ
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พัฒนาเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย ตามความคิดเห็นของบุคลากร

เทศบาลตําบล สันทราย 

ปญหา แนวทางในการพัฒนา 

1. บุคลากรไมมคีวามรู ความชํานาญเกี่ยวกับ

ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเกี่ยวของกับงานของตนเอง และ

มคีวามจําเปนตองใชในการปฏบัิติงาน 

1. จดัใหบุคลากรในองคกร ไดเขารวมอบรม และประชุม เปน

ประจํา เพื่อเพิ่มพูนความรู ดานระเบียบ กฎหมายตาง ๆ และ

นํามาพัฒนาในการปฏบัิติงานของตน 

2. การบริหารงานไมคอยมกีารกระจาย อํานาจอยาง

ท่ัวถงึ 

2. ควรใหมกีารบริหารงานแบบมกีารกระจายอํานาจ และใหมี

ความเสมอภาคและท่ัวถงึ 

3. การละเวนการปฏบัิติหนาท่ีของตัวบุคลากร และ

เห็นแกประโยชนของบุคคลกลุมใดกลุมหน่ึง ขาด

ระเบียบวนัิย และคุณธรรม 

3. ควรสรางจติสํานักท่ีดใีหแกบุคลากรในองคกร และมตัีวอยางท่ี

ด ีปฏบัิติงานดวยความถูกตอง เทาเทียมกันและเสมอภาค 

4. ผูบริหารควรสรางทัศนคติดานคุณธรรม และจริยธรรมใหเกดิ

แกบุคลากร สงเสริมใหบุคลากรเห็นแกประโยชนสวนรวม และ

ควรมกีารจัดอบรมคุณธรรมอยางนอยไตรมาสละคร้ัง 

4. มกีารประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชน 

หรือผูเกี่ยวของนอยเกนิไป และปดกัน้ขอมูลขาวสาร

บางประเภท 

5. เปดชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนและ

ผูเกี่ยวของรับรู รับทราบ และสามารถรองขอ ตรวจสอบขอมูล

ขาวสารตามสทิธิ ท่ีพงึจะไดรับได 

5. บุคลากรสวนใหญมคีวามคดิวา งานท่ีทําไมใช

หนาท่ีของตน จงึทําใหผลของงานท่ีไดรับไมประสบ

ผลสําเร็จเทาท่ีควร ขาดความรวมมอืรวมใจกันใน

การปฏบัิตงิาน 

6. เปดโอกาสใหทุกคนไดมสีวนรวมในการคดิ การตัดสนิใจ และ

การวางแผนการทํางาน โครงการตาง ๆ เพื่อใหทุกคนไดรูสกึถงึ

การมสีวนรวมในการปฏบัิติงาน ทําใหผลของงานมปีระสทิธิภาพ 

และเกดิประสทิธิผล 

6. เนื่องจากไมมกีารกาํหนดอํานาจหนาท่ีท่ีชัดเจน ไม

มกีารมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษร จงึทําให

เกดิปญหาในการปฏบัิติงาน วาไมใชงานของตนเอง 

และไมปฏบัิติ 

7. ทําหนังสอืเปนคําส่ังมอบหมายการปฏบัิติงาน ใหชัดเจน 

8. ปลุกจติสํานึกในการปฏบัิติงานใหมจีติสาธารณะ เพื่อให

องคกรไดรับประโยชนสูงสุด 

7. ใชทรัพยากรท่ีมอียูไมเกดิประโยชนเทาท่ีควร 9. มกีารบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมอียู ใหมปีระสทิธิภาพ และ

เกดิประสทิธิผลสูงสุด 

10. เก็บและบํารุงรักษาทรัพยากรท่ีมอียู ใหสามารถใชงานไดเปน

ระยะเวลานานท่ีสุด 
 

 2. บุคลากรและผูนําชุมชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทรายพบวาปญหาสวนใหญท่ีเกิดขึ้นในองคกรคือ บุคลากรยังไมทราบขอ

กฎหมาย หรือขอบัญญัติตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคลากรบางคนยังเห็นแกประโยชนสวนตน มากกวา

ประโยชนสวนรวม ขาดระเบียบ วินัย และคุณธรรม ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

บริหารงาน และเขาไปมีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาล บุคลากรขาดจิตสํานึกตอการใชวัสดุ อุปกรณอยาง

ประหยัดและคุมคา 
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 3. ขอเสนอแนะของบุคลากรและผูนําชุมชน ผูตอบแบบสอบถามบางสวนดังกลาวขางตน มีขอเสนอแนะให

องคกรควรจัดใหมีการอบรมบุคลากร ใหความรูในขอกฎหมาย หรือขอบัญญัติตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน ควร

สรางทัศนคติดานคุณธรรม และจริยธรรมใหเกิดแกบุคลากร สงเสริมใหบุคลากรเห็นแกประโยชนสวนรวม มีจิต

สาธารณะในการปฏบัิติงาน ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูและเขาไปมีสวนรวมในการจัดทําโครงการตาง ๆ ของ

เทศบาล และมุงประโยชนเพื่อประชาชนเปนสวนมาก ผูบริหารควรเอาใจใสตอการปฏิบัติงานของบุคลากร ให

ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอสังคม ใหบริการงานดานตาง ๆ ดวยความต้ังใจ ควรปลูกจิตสํานึกให

บุคลากรรูจักคุณคาของการใชทรัพยากรใหเกดิประโยชนสูงสุด 
 

สรุปผลการศึกษา 

 1. สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 67.60 มีอายุ 30-39 ป เปนสวน

ใหญจํานวน 32 คน คดิเปนรอยละ 43.20 มรีะดับการศึกษาสวนใหญ ม.3-ม.6 จํานวน 27 คน คดิเปน รอยละ 36.50 

เปนบุคลากร สวนใหญ จํานวน 42 คน คดิเปนรอยละ 56.80 

 2. การบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลของเทศบาลตําบลสันทราย  

เมื่อพจิารณาภาพรวม พบวาบุคลากรและผูนําชุมชนมคีวามคดิเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของเทศบาลตําบลสันทราย โดยภาพรวม อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับดังน้ีดานหลักนิติธรรมดานหลักการ

มสีวมรวมดานหลักความโปรงใสดานหลักคุณธรรม ดานหลักความรับผิดชอบและดานท่ีมีคานอยท่ีสุดคือหลักความ

คุมคา  

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรและผูนําชุมชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลของเทศบาลตําบลสันทรายโดยภาพรวมสรุปไดดังน้ี 

 เมื่อพจิารณาเปนภาพรวม พบวาบุคลากรและผูนําชุมชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลของเทศบาลตําบลสันทราย มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อยู 3 ดาน คือ 

ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความโปรงใส และดานหลักความรับผดิชอบ ซึ่งตรงกับสมมติฐานท่ีต้ังไว  

 4. ปญหา และแนวทางในการพัฒนาการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลของเทศบาลตําบล 

สันทราย จังหวัดเชยีงราย สรุปไดดังนี้ 

 สรุปปญหาของบุคลากร  

 บุคลากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของเทศบาลตําบลสันทรายพบวาปญหาสวนใหญท่ีเกิดขึ้นในองคกรคือ บุคลากรไมมีความรู ความชํานาญเกี่ยวกับ

ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน การบริหารงานไมมีการกระจายอํานาจอยางท่ัวถึง บุคลากรบาง

คนยังมคีวามเห็นแกตัว ขาดระเบียบ วนัิย และคุณธรรม ไมมกีารประชาสัมพันธอยางท่ัวถงึใหกับประชาชน ขาดความ

รวมมอืรวมใจในการปฏบัิติงาน ขาดจติสํานึกในการใชทรัพยากรท่ีมอียูใหเกดิประโยชนสูงสุด 

 สรุปแนวทางในการพัฒนาของบุคลากร  

 บุคลากรผูตอบแบบสอบถามบางสวนดังกลาวขางตน มีขอเสนอแนะใหองคกร จัดสงบุคลากรเขารวมอบรม 

ประชุม อยางสมํ่าเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู ดานระเบียบ กฎหมายตาง ๆ และนํามาพัฒนาในการปฏิบัติงานของตน 

ควรใหมกีารบริหารงานแบบมกีารกระจายอํานาจ และใหมคีวามเสมอภาคและท่ัวถึง ควรสรางทัศนคติดานคุณธรรม 

จริยธรรมใหเกิดแกบุคลากร สงเสริมใหบุคลากรเห็นแกประโยชนสวนรวม และจัดใหมีการอบรมคุณธรรมอยาง
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สมํ่าเสมอ เปดชองทางในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ใหประชาชนรับทราบและสามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารได

ตามสิทธิ ท่ีพึงจะไดรับ เปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ และวางแผนการทํางาน เพื่อให

บุคลากรจะไดรูสึกถึงการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน ทําใหผลของงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มีการ

มอบหมายการปฏบัิติงานใหชัดเจน ทําเปนลายลักษณอักษร และปลุกจิตสํานึกในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีจิต

สาธารณะ เพื่อใหองคกรไดรับประโยชนสูงสุด มกีารรณรงคใหใชทรัพยากรทีมอียูใหเกดิประโยชนสูงสุด 

 สรุปปญหาของผูนําชุมชน 

ผูนําชุมชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของเทศบาลตําบลสันทรายพบวา ปญหาสวนใหญท่ีเกิดขึ้นในองคกรคือ บุคลากรยังไมทราบขอกฎหมาย หรือ

ขอบัญญัติตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคลากรบางคนยังเห็นแกประโยชนสวนตน มากกวาประโยชนสวนรวม ขาด

ระเบียบ วนัิย และคุณธรรม ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน และเขาไปมีสวน

รวมในการบริหารงานของเทศบาล บุคลากรขาดจติสํานึกตอการใชวัสดุ อุปกรณอยางประหยัดและคุมคา 

สรุปแนวทางในการพัฒนาของผูนําชุมชน 

 ผูนําชุมชน ผูตอบแบบสอบถามบางสวนดังกลาวขางตน มีขอเสนอแนะใหองคกรควรจัดใหมีการอบรม

บุคลากร ใหความรูในขอกฎหมาย หรือขอบัญญัติตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน ควรสรางทัศนคติดานคุณธรรม และ

จริยธรรมใหเกิดแกบุคลากร สงเสริมใหบุคลากรเห็นแกประโยชนสวนรวม มีจิตสาธารณะในการปฏิบัติงาน ควรเปด

โอกาสใหประชาชนไดรับรูและเขาไปมีสวนรวมในการจัดทําโครงการตาง ๆ ของเทศบาล และมุงประโยชนเพื่อ

ประชาชนเปนสวนมาก ผูบริหารควรเอาใจใสตอการปฏิบัติงานของบุคลากร ใหปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตอ

หนาท่ี ตอสังคม ใหบริการงานดานตาง ๆ ดวยความต้ังใจ ควรปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรรูจักคุณคาของการใช

ทรัพยากรใหเกดิประโยชนสูงสุด  

อภปิรายผลการวจัิย 

 1.การอภิปรายผลการวจิัยเร่ืองการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย 

 การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดนําประเด็นท่ีมีความสําคัญตอการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร

และผูนําชุมชน เทศบาลตําบลสันทราย จังหวัดเชียงราย โดยมปีระเด็นท่ีนาสนใจสามารถนํามาอภิปรายไดดังน้ี 

 จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลของผูบริหารขาราชการ และลูกจางของเทศบาล

ตําบลสันทราย จังหวัดเชียงราย พบวามีระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยูในระดับมากทุก

ดาน ซึ่งแสดงใหเห็นวาท้ังผูบริหาร ขาราชการ และลูกจางของเทศบาลตําบลสันทราย จังหวัดเชียงราย ให

ความสําคัญในการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลตําบลสันทราย ไดดีมีประสิทธิภาพ ทําใหการ

บริหารงานสําเร็จตามเปาหมาย เมื่อพจิารณารายดานมปีระเด็นท่ีจะนํามาอภิปราย ดังน้ี  

 1) ดานหลักนิติธรรมจากผลการวจิัยพบวาบุคลากรและผูนําชุมชนมคีวามคดิเห็นตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเห็นดวยทุกขอ แสดงใหเห็นวาผูบริหารเทศบาลตําบลสันทราย ใหความสําคัญในการ

บริหารงานซึ่งเนนความเปนธรรมตามระเบียบ ขอกฎหมายของทางราชการ เพื่อปลูกฝงใหบุคลากรของเทศบาลตําบล

สันทราย เคารพกฎระเบียบและกฎหมาย การบริหารงานตามหลักนิติธรรมน้ี เปนแนวทางใหขาราชการไมวาจะเปน 

ผูบริหาร ขาราชการ และลูกจางจะตองนํามาเปนแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สราง

ความมีระเบียบวินัยใหเกิดขึ้นในองคกร ทุกคนจะตองยอมรับ กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีไดรวมกันกําหนดขึ้นและปฏิบัติ

ตามอยางเครงครัด ซึ่งสอดคลองกับ ผลงานวิจัยของ (พิศสมัย หมกทอง, 2554) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การ
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บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตบางกอกนอยพบวา ธรรมาภิบาลไดรับการยอมรับวาเปนหลักการ

ปกครองท่ีดเีปนประโยชนตอการสงเสริมสังคมประชาธิปไตยในประเทศไทย ถาระบบบริหารราชการมีความยุติธรรม 

โปรงใส และตรวจสอบได นอกจากจะมสีวนทําใหรัฐบาลมเีสถยีรภาพแลวยังสรางความเช่ือม่ันท้ังในและตางประเทศ  

 2) ดานหลักคุณธรรมจากผลการวิจัยพบวาบุคลากรและผูนําชุมชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีการ

บริหารงานตามหลักคุณธรรมเห็นดวยทุกขอ แสดงใหเห็นวาบุคลากรของเทศบาลตําบลสันทราย มีการปฏิบัติหนาท่ี 

ดวยความเท่ียงธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตยึดม่ันศีลธรรมและจริยธรรมการบริหารงานตามหลักคุณธรรมนับวาเปน

สิ่งท่ีมคีวามสําคัญมากในการบริหารงานในองคการตาง ๆ ถาผูบริหารยึดหลัก คุณธรรมในการทํางานก็จะสรางความ

รัก ความสามัคคีขึ้นในองคกรซึ่งสอดคลองกับ ผลงานวิจัยของ (รุงวิทย กาญจนภี, 2553) ไดทําการศึกษาวิจัย

เร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโพนทองเพื่อศึกษาระดับความคดิเห็น และเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโพนทอง พบวา หลักเกณฑ

ไมไดมีความแตกตางในสาระสําคัญนัก โดยเฉพาะเร่ืองหลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความช่ือสัตยสุจริต 

หลักความรับผดิชอบตอผลการปฏบัิติหนาท่ี ซึ่งมคีวามแตกตางบางเล็กนอย ดังน้ันในการบริหารงานในองคกรตาง ๆ 

จะตองมหีลักธรรมาภิบาลทุกองคกรและปฏบัิติอยางเครงครัด 

 3) ดานหลักความโปรงใส จากผลการวิจัยพบวาบุคลากรและผูนําชุมชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย โดยภาพรวมอยูใน ระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามี

การบริหารงานตามหลักความโปรงใสเห็นดวยทุกขอ แสดงใหเห็นวาบุคลากรของเทศบาลตําบลสันทราย มีการปฏิบัติ

หนาท่ีดวยความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได ท้ังน้ีเพื่อสรางความเช่ือถือศรัทธาใหแก ประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลสันทราย การบริหารงานตามหลักความโปรงใสน้ีเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญมากในเร่ืองความโปรงใส ซึ่งการ

บริหารงานเปดเผยตรงไปตรงมาพรอมที่จะไดรับการตรวจสอบตลอดเวลาซึ่งสอดคลองกับ ผลงานวิจัยของ 

(ประวิช นิลวัชรมณี, 2555) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาเร่ืองการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

เทศบาลนครสุราษฎรธานี พบวาการบริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาล จะเนนไปท่ีการบริการประชาชน การให

ประชาชนเขามามสีวนรวมในการตรวจสอบ รวมแสดงความคิดเห็นเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิของงานหรือโครงการตาง ๆ 

ปญหาและอุปสรรคของการบริหารงาน พบวา บางโครงการยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร เนื่องจากประชาชนท่ี

ไดรับการแตงต้ังใหทํางานรวมกับเทศบาลในบางโครงการยังขาดความโปรงใส เปนเหตุใหโครงการเหลาน้ันไมประสบ

ความสําเร็จเทาท่ีควร  

 4) ดานหลักการมีสวนรวม จากผลการวิจัยพบวาบุคลากรและผูนําชุมชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามี

การบริหารงานตามหลักการมสีวนรวมของเทศบาลตําบลสันทราย สวนใหญอยูในระดับเห็นดวยทุกขอ แสดงใหเห็นวา

บุคลากรของเทศบาลตําบลสันทรายมกีารปฏบัิติหนาท่ีโดยเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม

รวมของรัฐ การบริหารงานตามหลักการมีสวนรวมน้ีเปนสิ่งสําคัญท่ีมีจําเปนมาก หนวยงานของรัฐควรเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามสีวนรวมในการจัดกจิกรรมซึ่งสอดคลองกับผลงานการวิจัยของธินิตา ฐิติภากร ศึกษาวิจัยเร่ืองการ

เปรียบเทียบความโปรงใสของเทศบาลตําบลอยูในระดับปานกลาง และองคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับมาก และ

เมื่อเปรียบเทียบความโปรงใสในการบริหารงานเทศบาล 1) การเปดเผยขอมูล 2) การใหประชาชนมีสวนรวมในกิจ 

กรรมของรัฐ 3) ความรับผดิชอบในการบริหารงานอยูในระดับมาก 4) การใหประชาชน ติดตาม ตรวจสอบการบริหาร 

งานมคีวามแตกตางกันคอืเทศบาลไดใหประชาชนติดตาม ตรวจสอบการบริหารนอยกวาองคการบริหารสวนตําบล  
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 5) ดานหลักความรับผดิชอบจากผลการวจิัย พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบล

สันทรายโดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวามกีารบริหารงานตามหลักความรับผดิชอบมากทุก

ขอ แสดงใหเห็นวาบุคลากรของเทศบาลตําบลสันทราย มคีวามต้ังใจและเอาใจใสตอการบริหารงานและคํานึงถงึความ

รับผิดชอบตอสังคม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มัณฑนา เหลืองนาคทองดี ศึกษาเร่ือง ความรูความเขาใจในการ

บริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาลของนักธุรกิจไทย โดย มีกลุมตัวอยางคือ ผูบริหารจากบริษัทท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย ผลการศึกษาพบวา อายุ ระดับการศึกษาและตําแหนงงานบริหาร มีความสัมพันธกับความรูความ

เขาใจเร่ืองธรรมาภิบาล อยางมนัียสําคัญทางสถติิ โดยผูบริหารท่ีมีอายุมากกวา 40 ป การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้น

ไป และเปนผูบริหารระดับสูงมคีวามรูความเขาใจในเร่ืองธรรมาภิบาล มากกวาผูบริหารท่ีมีอายุนอย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และเปนผูบริหารระดับกลาง นอกจากน้ันพบวาผูบริหารระดับสูง และผูบริหารระดับกลางมีการเปดรับ

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับธรรมาภิบาลจากสื่อตาง ๆ คอนขางนอยมาก และยังพบวาผูบริหารระดับสูงและผูบริหาร

ระดับกลางมีทัศนะท่ีดีตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในองคกร การบริหารงานดวยหลักความรับผิดชอบเปนสิ่งท่ี

สําคัญบุคลากรทุกคนขององคกรควรตระหนักในสทิธิหนาท่ีความสํานึกในความรับผดิชอบตอสังคมการใสใจปญหาสา

ธารณของบานเมอืงและการกระตอืรือรนในการแกปญหาตลอดจนเคารพในความคิดเห็นท่ี แตกตาง และความกลาท่ี

จะยอมรับผลจากการกระทําของตน  

 6) ดานหลักความคุมคาจากผลการวิจัย พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสัน

ทราย โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีการบริหารงานตามหลักความคุมคามากทุกขอ 

แสดงใหเห็นวาบุคลากรของเทศบาลตําบลสันทราย ไดใหความสําคัญในการใชจายงบประมาณและการใชทรัพยากรท่ี

มีอยางจํากัดไดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนา ศานติยานนท ไดศึกษาวิจัยเร่ือง

รูปแบบใหมของการจัดการท่ีดีในมหาวิทยาลัย โดยไดใหขอสรุปในภาพรวมวา การบริหารจัดการท่ีดีเปนแนวทาง

ปฏบัิติท่ียอมรับในหมูผูท่ีเกี่ยวของ กับอุดมศึกษาในปจจุบันจะเนนความมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยสงเสริมให

มคีวามรับผดิชอบในการปฏบัิติ และความโปรงใสในขณะเดยีวกันก็ยังคงใหความสําคัญแกการมสีวนรวม การกระจาย

อํานาจ และความยุติธรรม นอกจากน้ีขอมูลท่ีไดจากการศึกษาใหขอสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการมหาลัยใน

สวนตาง ๆ ท่ีสะทอนองคประกอบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยท่ีดี การบริหารงานดวยหลักความคุมคาน้ี

สําคัญมาก เชนการบริหารงานในดานการใชจายงบประมาณ การใชทรัพยากรตาง ๆ ท่ีมีอยูอยางจํากัดและคุมคาซึ่ง

เทศบาลไดรับงบประมาณของทางราชการ จะตองใชอยางมปีระโยชน อันจะเปนประโยชนตอประชาชนมากท่ีสุด  

 2.อภปิรายผลการเปรียบเทียบความเห็นของบุคลากรและผูนําชุมชนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลของเทศบาลตําบลสันทราย จังหวัดเชียงรายโดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน เปนเพราะบุคลากรและ

ผูนําชุมชนตางก็มเีปาหมายเดียวกันในการปฏิบัติงาน คือ มุงพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตําบลสันทราย มีแนวทางใน

การปฏบัิติงานอยางเดยีวกัน คือ ทํางานเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน จึงทําใหมีความคิดเห็นในการนํา

หลักธรรมาภบิาลมาใชในการพัฒนางานของตนเอง ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับ

ผลงานวจิัยของสุรชัย นาทองไชย ทําการศึกษาเร่ืองสภาพการบริหารงานของคณะเทศมนตรี ตามหลักธรรมาภิบาล: 

กรณีศึกษาเทศบาลตําบลธัญญาอําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ พบวา กลุมตัวอยางท้ังท่ีมาจากบุคลากรท่ี

ปฏบัิติงานในเทศบาลตําบลธัญญาและประชาชนในเขตเทศบาล ตางมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันวาคณะเทศมนตรี

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและตางพอใจ เห็นดวยท่ีคณะเทศมนตรีนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน 

ในหลักนิติธรรมมีการออกกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มีการเผยแพรประชาสัมพันธ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสิทธิ

หนาท่ีของประชาชนโดยเสมอภาค ถูกตอง รักษาประโยชนสวนรวม ในหลักความโปรงใส มกีารเผยแพรขอมูลขาวสาร
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ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 โดยติดประกาศ ประชุมช้ีแจงผานหอกระจายขาว เสียงตามสายและ

วารสาร ในหลักการมีสวนรวม มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดซื้อ-จัดจาง การประชุมสภาเทศบาล การ

เสนอออกกฎหมายขอบังคับ หลักความรับผิดชอบใหบริการท่ีมีคุณภาพเปนธรรม ท่ัวถึง และหลักความคุมคา โดย

การปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับความสําคัญ กอน-หลัง การจัดซื้อ-จัดจาง เปนไปดวยความประหยัด มีการแตงต้ัง

กรรมการตรวจสอบการใชงบประมาณ  

ขอเสนอแนะ 

 1.ขอเสนอแนะในการนาํผลการวจัิยไปใช 

 จากผลการวิจัยเร่ืองการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย จังหวัดเชียงราย 

พบวา บุคลากรและผูนําชุมชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทราย 

จังหวัดเชียงรายดานท่ีมีคานอยท่ีสุดคือหลักความคุมคา จึงมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน

ดังตอไปน้ี  

 1) ควรปรับปรุงระบบการทํางานเกี่ยวกับการใชทรัพยากรใหเกดิประโยชนสูงสุด และรณรงคใหมกีารนํา 

ทรัพยากรกลับมาใชใหม 

 2) ควรมกีารบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมอียู ใหมปีระสทิธิภาพ และเกดิประสทิธิผลสูงสุด 

 3) ควรเก็บและบํารุงรักษาทรัพยากรท่ีมอียู ใหสามารถใชงานไดเปนระยะเวลานานท่ีสุด  

 4) ควรปลูกจติสํานึกใหบุคลากรรูจักคุณคาของการใชทรัพยากรใหเกดิประโยชนสูงสุด 

 2.ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสันทรายจังหวัดเชียงราย 

ผูวจิัยมขีอเสนอแนะในการวจิัยคร้ังตอไป ดังน้ี  

 1) ควรศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลอื่น ๆ เพื่อจะไดเปรียบเทียบความแตกตาง 

หรือสอดคลองกันในระดับของการบริหาร  

 2) ควรศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

 3) ควรศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ีเหมาะสมกับการบริหารงานในยุค

ปจจุบัน 
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 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารยท่ีปรึกษา ดร.นันทิมา นาคาพงศ ท่ีใหคําปรึกษาและ

ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควา ขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
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การบรหิารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบรหิารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชยีงราย 
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บทคัดยอ 

การวจิัยคร้ังน้ี มวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงรายและเพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการความ

ขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย 

ประชากรท่ีใชในการวจิัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสังกัด สพม. 36 จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2558 ท้ังหมด 41 

โรงเรียน รวมท้ังสิ้นจํานวน 117 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 

ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผล

การศึกษาพบวา 

1. การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงรายในภาพรวม พบวา การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหาร

สถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง โดยวิธีท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ วิธีการประสานความรวมมือ และวิธีท่ีมีคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุด คอืวธีิการหลกีเลี่ยง 

2. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามเพศ พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเพศชายและเพศ

หญงิ มคีวามคดิเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน 

3. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามประสบการณการบริหารและขนาดของสถานศึกษา 

พบวา ผูบริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา ไม

แตกตางกัน 
 

คําสําคัญ: การบริหารจัดการความขัดแยง  ทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา 
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Abstract  

The purpose of this research were to study the management of conflicts in the opinions of school 

administrators in the Secondary Educational Service Area Office 36 Chiang Rai and to compare the management 

of conflicts in the opinions of school administrators in the Secondary Educational Service Area Office 36 Chiang 

Rai. The population in this research was 117 school administrators in 41 schools of the Secondary Educational 

Service Area Office 36 Chiang Rai of the academic year 2015. The instrument of research was a questionnaire 

with 5 ratings constructed by the researcher. Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed 

the data collected in terms of frequency, percentage, mean and standard deviation. The findings of the study 

were as follows: 

1. The management of conflicts in the opinions of school administrators in the Secondary Educational 

Service Area Office 36 Chiang Rai were found at a moderate level. The conflict management on collaborating 

was respectively rated at a highest level and the conflict management on avoiding was respectively rated at a 

lowest level. 

2. The management of conflicts in the opinions of school administrators in the Secondary Educational 

Service Area Office 36 Chiang Rai compared with gender, male and female, found that difference in  conflict 

management. 

3. The management of conflicts in the opinions of school administrators in the Secondary Educational 

Service Area Office 36 Chiang Rai compared with experiences of educational administration and the size of 

school found that indifference in conflict management. 
 

Keywords: CONFLICTS MANAGEMENT, OPINIONS OF SCHOOL ADMINISTRATORS 

 

บทนํา 

ประเทศไทยปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางความคิด และการกระทํา แต

ตองอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ จึงทําใหคนในสังคมปจจุบันมีความคิด และการกระทําท่ีหลากหลาย มีความ

แตกตางในดานโครงสรางคานิยม ความสนใจและเปาหมายในการดํารงชีวติ ความแตกตางเหลาน้ีนําไปสูความขัดแยง

ได ดังท่ี เสริมศักดิ์ วศิาลาภรณ (อางถงึใน ประกาทิพย ผาสุก, 2551, หนา 1) ไดกลาววา มนุษยตองการความสําเร็จ

การกระทําของมนุษยเพื่อท่ีจะใหเกิดความสําเร็จน้ีสวนหน่ึงนําไปสูความขัดแยงโดยมีการแขงขันกันในรูปแบบตาง ๆ 

หลักสําคัญของการแขงขันก็เนื่องมาจากความขาดแคลนหรือความไมเพียงพอของสิ่งท่ีตองการ ความขัดแยงจะเกิด

เพิ่มมากขึ้น เมื่อคนเราพยายามตอสูเพื่อใหไดมากท่ีสุด หรือใหมีกรรมสิทธ์ิมากท่ีสุดในสิ่งท่ีตนเองตองการ หรือมี

อํานาจในการควบคุมบุคคลหรือการกําหนดจุดประสงคและเปาหมายขององคการ ความตองการท่ีจะประสบ

ความสําเร็จของมนุษยก็อาจนําไปสูความขัดแยงได ซึ่งในทุกองคการยอมมีความขัดแยงท่ีอาจเปนความขัดแยง

ระหวางบุคคลหรือระหวางกลุมของบุคคล เราควรตองยอมรับวาความขัดแยงเปนปรากฏการณตามธรรมชาติอยาง

หน่ึงของมนุษย เปนของปกติท่ีเกดิขึ้นในสังคม ความขัดแยงเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได ในเมื่อไมสามารถหลีกเลี่ยงความ

ขัดแยงไดจงึควรรูจักและเขาใจความขัดแยงแปลงสภาพความขัดแยงใหเปนประโยชน ซึ่งสอดคลองกับ อัจฉรา ลิ้มวงษ

ทอง (2557, หนา 10) ท่ีไดกลาวไววาความขัดแยงเปนสิ่งท่ีเกดิขึ้นตามธรรมชาติ และเปนสิ่งท่ีหลกีเลี่ยงไมไดในทุกกลุม
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โดยความขัดแยงอาจจะใหผลลัพธท่ีเปนประโยชนหรือใหโทษแกองคการ เพราะทําใหเห็นปญหาตาง ๆ ดังน้ันผูบริหาร

จงึควรหาทางลดและควบคุมความขัดแยงแทนท่ีจะปฏเิสธเมื่อมคีวามขัดแยงเกดิขึ้น 

องคการทางการศึกษาเปนองคการหน่ึงท่ีมีความสําคัญและมักจะมีความขัดแยงเกิดขึ้นในองคการเสมอ 

โดยเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (อางถึงใน สุกานดา รอดสุโข, 2554, หนา 1) ไดกลาววา ในทางการศึกษาความขัดแยง

มักจะเกิดจากลักษณะสําคัญ 3 ประการ ดังน้ี ประการแรก ความขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อทรัพยากรทางการศึกษามีไม

เพยีงพอกับความตองการของบุคคลหรือกลุมในสถานศึกษาหรือองคกรท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาทรัพยากรในท่ีน้ีอาจ

เปนท้ังสิ่งท่ีเห็นไดและสิ่งท่ีเห็นไมได เชน คน เงิน วัสดุ ตําแหนง สถานภาพหรือเกียรติยศ ประการท่ีสองความขัดแยง

อาจเกดิขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุมแสวงหาทางท่ีจะควบคุมกิจกรรม งานหรืออํานาจซึ่งเปนสมบัติของคนอื่นหรือกลุมอื่น 

ความขัดแยงน้ีเปนผลมาจากการกาวกายในงานหรืออํานาจหนาท่ีของผูอื่นและประการสุดทาย ความขัดแยงอาจ

เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุมไมสามารถท่ีจะตกลงกันไดเกี่ยวกับเปาหมายหรือวิธีการในการทํางานตางคนตางก็มี

เปาหมายและวิธีการท่ีแตกตางกัน และเปาหมายหรือวิธีการตาง ๆ น้ัน เปนสิ่งท่ีไปดวยกันไมได อีกท้ัง บุญม่ัน 

ธนาศุภวัฒน (อางถงึในประกาทิพย ผาสุก, 2551, หนา 1) ไดกลาวถงึปญหา ความขัดแยงวาเปนปญหาท่ีเกิดไดกับคน

ทุกระดับ โดยเฉพาะในหนวยงานระดับตาง ๆ ท่ีถอืวาผูบริหารจะตองเปนผูชวยแกปญหาความขัดแยงตาง ๆ ใหลุลวง

ไปดวยดี ในบางคร้ังผูบริหารอาจจะใชวธีิการแบบเกา ๆ ท่ีไดกระทําและประสบผลสําเร็จมาแลวมาใชในการแกปญหา 

แตบางคร้ังก็จําเปนตองอาศัยผูมคีวามรู มปีระสบการณหรือใชวทิยาการช้ันสูงมาชวยแกปญหาเหลาน้ัน ดังน้ันจึงเปน

สิ่งจําเปนท่ีผูบริหารจะตองศึกษาถึงปญหาเร่ืองความขัดแยงและแนวทางแกไขจากหลาย ๆ แนวทางเพื่อนําความรูท่ี

ไดมาใชในการบริหารงานขององคการตอไป 

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย เปนองคการหน่ึงท่ี

จัดต้ังขึ้นเพื่อทําหนาท่ีจัดการศึกษาและไมสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแยงไดเชนกันเนื่องจากการจัดการศึกษามีภาระ

งานมากมาย ท้ังงานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคลากร งานบริหารท่ัวไปและในการ

ดําเนินงานดังกลาว ผูบริหารสถานศึกษาคณะครูตลอดจนบุคลากรท่ีเกี่ยวของตองทํางานรวมกันตองติดตอ

ประสานงานกันอยูตลอดเวลาและตองใชทรัพยากรทางการศึกษารวมกันประกอบกับบุคลากรในสถานศึกษายอมมี

ความแตกตางกันท้ังดานความคิด ความเช่ือ คานิยม ความสนใจความตองการ ความปรารถนา จัดนําไปสูความ

ขัดแยงระหวางบุคลากรในองคการ ซึ่งสอดคลองกับอัจฉรา ลิ้มวงษทอง (2557, หนา 8) ท่ีกลาววา ความขัดแยง 

หมายถงึ ความไมลงรอยกัน ความคดิเห็นไมตรงกัน ความแตกตางของบุคคลและกลุมคนท่ีมีปฏิสัมพันธตอกันในเร่ือง

ของการติดตอประสานงาน การสื่อสาร คานิยม ความเช่ือ วัฒนธรรม แนวทางการปฏิบัติไปสูจุดหมาย ทําใหเกิด

ความไมพอใจ ไมเห็นดวยและไมเทาเทียมกันในสิ่งท่ีบุคคลตองการ สงผลกอความคับของใจ เก็บกด หงุดหงิด สงผล

ตอการเปนปรปกษกัน ดังน้ันจงึเปนความจําเปนท่ีผูบริหารสถานศึกษาตองมคีวามรูความเขาใจในปญหาความขัดแยง 

หากผูบริหารสถานศึกษาไมมีความรูความเขาใจและไมสามารถจัดการความขัดแยงใหอยูในภาวะท่ีเอื้อตอการ

ดําเนินงานตาง ๆ ในสถานศึกษา ยอมกอใหเกดิความเสยีหายตอการบริหารงานในสถานศึกษาน้ัน 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวจะเห็นไดวา การบริหารจัดการความขัดแยงเปนสิ่ง

สําคัญมากท่ีผูบริหารตองใหความสําคัญและผูบริหารท่ีดีตองรูจักเลือกแบบของการบริหารจัดการความขัดแยงให

เหมาะสมเพราะมผีลตอการปฏบัิติงานในองคการ ดังน้ันผูวิจัยซึ่งเปนบุคลากรคนหน่ึงท่ีทําหนาท่ีในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จงึสนใจศึกษาการบริหารจัดการความขัดแยงตาม

ทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย เพื่อเปน

แนวทางและประโยชนในการบริหารงานในสถานศึกษาใหมปีระสทิธิภาพตอไป 
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วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย 

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  

  ตัวแปรตน           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วธิกีารศึกษา 

การศึกษาคนควาดวยตนเองเร่ือง การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารจัดการความ

ขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย

และเพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย โดยประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2558 ท้ังหมด 41 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น

จํานวน 117 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพของ

ผูตอบแบบสอบถามซึ่งถามเกี่ยวกับ เพศ ประสบการณการบริหาร และขนาดของสถานศึกษา เปนแบบเลือกตอบ 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ตามกรอบแนวคิดของโทมัสและคิลมาน จํานวน 5 วิธี คือ 

วิธีการหลีกเลี่ยง (Avoiding) วิธีการแขงขัน (Competing) วิธีการโอนออนผอนตาม (Accommodating) วิธีการ

ประนปีระนอม (Compromising) วธีิการประสานความรวมมอื (Collaborating) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะ

ของผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 5 วธีิ 

1. วธีิการหลกีเลี่ยง 

2. วธีิการแขงขัน 

3. วธีิการโอนออนผอนตาม 

4. วธีิการประนีประนอม 

5. วธีิการประสานความรวมมอื 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญงิ 

2. ประสบการณการบริหาร 

2.1 ตํ่ากวา 10 ป 

2.2 ต้ังแต 10 ปขึ้นไป 

3. ขนาดของสถานศึกษา 

3.1 ขนาดเล็ก 

3.2 ขนาดกลาง 

3.3 ขนาดใหญ 

3.4 ขนาดใหญพเิศษ 
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36 จังหวัดเชียงราย การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการศึกษา 

การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากผลการวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ผูวจิัยสรุปผลการวจิัย ไดดังน้ี 

 1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญเปนเพศชายมีประสบการณการ

บริหารต้ังแต 10 ปขึ้นไป และอยูในสถานศึกษาขนาดกลาง  

 2. การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม พบวา การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  

สามารถจําแนกเปนแตละวิธี ดังน้ี วิธีการประสานความรวมมืออยูในระดับ มาก วิธีการประนีประนอมอยูในระดับ 

มาก วธีิการโอนออนผอนตามอยูในระดับ ปานกลาง  วธีิการแขงขันอยูในระดับ ปานกลาง และวิธีการหลีกเลี่ยงอยูใน

ระดับ นอย 

  2.1 การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย วิธีการหลีกเลี่ยง พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารพยายาม

หลกีเลี่ยงการกระทําท่ีทําใหไมสบายใจจากกรณคีวามขัดแยง อยูในระดับนอย รองลงมา คือ ผูบริหารมักถอนตัวออก

จากสถานการณความขัดแยง อยูในระดับนอย และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คอื ผูบริหารไมสนใจหรือไมใสใจตอสถานการณ

ท่ีเปนความขัดแยงท่ีเกดิขึ้น อยูในระดับนอย 

  2.2 การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย วิธีการแขงขัน พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารกําหนดกฎระเบียบ

ขอปฏิบัติในการทํางานพรอมท้ังกําชับใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติอยางเครงครัด อยูในระดับปานกลาง รองลงมา คือ 

ผูบริหารใชความเด็ดขาดในการบริหารจัดการความขัดแยงท่ีเกิดขึ้น อยูในระดับปานกลาง และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 

ในการจัดการความขัดแยงผูบริหารไมยอมรับความคดิเห็นของผูใตบังคับบัญชาในทุกกรณี  อยูในระดับนอย 

  2.3 การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย วธีิการโอนออนผอนตาม พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารพยายาม

ท่ีจะไมทํารายจติใจหรือความรูสกึของผูอื่น อยูในระดับมาก รองลงมา คอื ผูบริหารเสยีสละประโยชนท่ีตนจะไดรับเพื่อ

รักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอื่น อยูในระดับมาก และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารปลอยใหผูอื่นมีอิทธิพลเหนือ

ตนเองและยอมทําตามผูอื่น อยูในระดับนอย 

  2.4 การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย วธีิการประนีประนอม พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คอื ผูบริหารยินดีเปนผูให

และผูรับในสถานการณท่ีเกดิขึ้น และผูบริหารเปนคนกลางในการไกลเกลี่ยเมื่อเกิดความขัดแยง อยูในระดับมาก และ

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คอื ผูบริหารคํานึกถงึความตองการของผูอื่นในการแกปญหา อยูในระดับมาก 

  2.5 การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย วิธีการประสานความรวมมือ พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารให

คูกรณรีวมมือหรือชวยเหลือกันแกปญหาความขัดแยงจนเปนท่ีพอใจของท้ังสองฝาย  อยูในระดับมาก รองลงมา คือ 
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ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของทุกฝายเพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการความขัดแยง อยูในระดับมาก และ

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คอื ผูบริหารนําทุกประเด็นปญหาความขัดแยงมาอภิปรายอยางเปดเผยเพื่อหาวิธีการจัดการความ

ขัดแยง อยูในระดับมาก 

 3. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามเพศและประสบการณการบริหาร 

  3.1 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามเพศ พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเพศชายมีความ

คิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธีท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ วิธีการ

ประสานความรวมมือ และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง โดยแตกตางกับผูบริหารสถานศึกษาเพศหญิง มี

ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธีท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 

วธีิการประนีประนอม และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คอื วธีิการหลกีเลี่ยง ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยท่ีกําหนดไว 

  3.2 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามประสบการณการบริหาร พบวา ผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีมีประสบการณตํ่ากวา 10 ป มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหาร

สถานศึกษา วิธีท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ วิธีการประสานความรวมมือ และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง 

โดยไมแตกตางกันกับผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณต้ังแต 10 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ

ความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธีท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ วิธีการประสานความรวมมือ และ

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คอื วธีิการหลกีเลี่ยง ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยท่ีกําหนดไว 

 4. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษา

ขนาดเล็ก  มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธีท่ีมีคาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด  คือ วิธีการประสานความรวมมือ และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง เชนเดียวกันกับผูบริหาร

สถานศึกษาขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธีท่ีมี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ วิธีการประสานความรวมมือ และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง และผูบริหาร

สถานศึกษาขนาดใหญพเิศษ มคีวามคดิเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธี

ท่ีมคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด คอื วธีิการประสานความรวมมอื และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คอื วธีิการหลกีเลี่ยง โดยแตกตางกันกับ

ผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ มคีวามคดิเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา 

วิธีท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ วิธีประนีประนอม และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง ซึ่งโดยภาพรวมไม

สอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยท่ีกําหนดไว 

 5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย พบวา  

 วิธีการหลีกเลี่ยง (Avoiding) คือ ผูบริหารควรหลีกเลี่ยงการปฏิบัติท่ีจะกอใหเกิดความขัดแยง ควรให

ความสนใจตอสถานการณความขัดแยงและพยายามแกปญหา  

 วิธีการแขงขัน (Competing) คือ ผูบริหารควรรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มาประกอบกับความคิดเห็น

ของตนเองกอนตัดสนิใจ ควรกําหนดกฎขอบังคับหรือระเบียบในการทํางานรวมกันและตองใชหลักความเปนกลางไม

ยดึตนเองเปนหลักในการจัดการปญหาความขัดแยง  
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 วธีิการโอนออนผอนตาม (Accommodating) คอื ผูบริหารควรคํานึงถงึประโยชนสวนรวมเปนหลักซึ่งการ

โอนออนผอนตามเปนการรักษาความสัมพันธท้ังสองฝาย แตไมทําใหเกดิการแสดงความคดิในเชิงสรางสรรค  

 วิธีการประนีประนอม (Compromising) คือ ผูบริหารควรรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางกันโดยยึดเสียง

สวนใหญเคารพเสยีงสวนนอยและควรมปีรับขอของใจเกี่ยวกับปญหาท่ีเกดิขึ้นระหวางคูกรณโีดยผูบริหารเปนตัวกลาง

ซึ่งเปนการแกไขปญหาท่ีดใีนการรักษาความสัมพันธของท้ังสองฝาย  

 วิธีการประสานความรวมมือ (Collaborating) คือ ผูบริหารตองควรใหคูกรณีหาทางออกรวมกันเพื่อ

แกปญหาและลดปญหาท่ีเกดิขึ้นและควรประสานบุคลากรใหคํานึงถึงผลประโยชนขององคกรเปนหลักมุงการทํางาน

เปนทีม 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการวจิัยเร่ือง การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย สมควรนํามาอภิปรายผลโดยแยกเปนประเด็นท่ีสําคัญ ดังน้ี  

 1. จากผลการวิจัยการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม พบวา การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะ

ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง  สามารถจําแนกเปนแตละระดับ ดังน้ี วิธีการประสานความรวมมือและวิธีการประนีประนอมอยูใน

ระดับ มาก วิธีการโอนออนผอนตามและวิธีการแขงขันอยูในระดับ ปานกลาง และวิธีการหลีกเลี่ยงอยูในระดับ นอย 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วสันต ลาดศิลา (2554, หนา 231 – 232) ไดศึกษาเร่ือง การจัดการความขัดแยงของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ผลการศึกษาพบวา การจัดการความ

ขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยภาพรวม ใชวธีิการจัดการ

ความขัดแยงดวยวธีิประนีประนอมมากท่ีสุด รองลงมาคือ วิธีรวมมือ วิธียอมให วิธีการเอาชนะ สวนวิธีท่ีใชนอยท่ีสุด

คอื วธีิการหลกีเลี่ยง และสอดคลองกับงานวจิัยของ ธนวัฒน จรรยเสงี่ยม (2554, หนา 44) ไดศึกษาเร่ือง การบริหาร

ความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 พบวา 

ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 มีรูปแบบการบริหารความ

ขัดแยงแบบการประนีประนอม รอยละ 32.29 แบบการรวมมือ รอยละ 22.92 แบบการยอมให รอยละ 19.79 แบบ

การหลีกเลี่ยง รอยละ 17.71 และแบบการเอาชนะ รอยละ 7.29 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ทักษิณ ภูบัวเพชร 

(2554, หนา 121-128) ไดศึกษา พฤติกรรมการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พบวา พฤติกรรมการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย มผีลดังน้ี วิธีการรวมมือ วิธีการประนีประนอม 

วธีิการเอาชนะ วธีิการยอมให และการหลกีเลี่ยง ตามลําดับ และสอดคลองกับงานวจิัยของ สุกานดา รอดสุโข (2556, 

หนา 70–71) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาระยอง ไดสรุปวา การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาระยอง โดยรวมและรายวิธีทุกวิธีอยูในระดับมาก ยกเวนวิธีหลีกเลี่ยงอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับ

จากมากไปหานอย ไดแก วิธีการรวมมือ วิธีการประนีประนอม วิธีการยอมให วิธีการเอาชนะ และวิธีหลีกเลี่ยง และ

สอดคลองกับงานวจิัยของ กนกภรณ ช่ืนตา (2556, หนา 81–83) ไดศึกษา เร่ือง การบริหารความขัดแยงของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ไดสรุปวา การบริหารความขัดแยงของ
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ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง โดยรวมและรายวิธีทุกวิธีอยูในระดับมาก 

ยกเวนวิธีหลีกเลี่ยงอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก วิธีการรวมมือ วิธีการประนีประนอม 

วธีิการยอมให วธีิการเอาชนะ และวธีิหลีกเลี่ยง และสอดคลองกับงานวิจัยของ สมยศ ศุภเลิศ (2556, หนา 113–115) 

ไดศึกษา การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 

เขต 3 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เลือกวิธีการ

บริหารความขัดแยงแบบรวมมือมากท่ีสุด รองลงมาคือ แบบยอมตาม แบบประนีประนอม และแบบหลีกเลี่ยง 

ตามลําดับ สวนการบริหารความขัดแยง แบบเอาชนะมผีูเลอืกนอยท่ีสุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ ยงยุทธ สิงตะ

นะ (2556, หนา 72 ) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มพีฤติกรรมการจัดการความขัดแยงแบบการประนีประนอมมากท่ีสุด รองลงมาคือ การ

รวมมือ การหลีกเลี่ยง การยอมให และการเอาชนะนอยท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวิธีการประสานความรวมมือและ

วิธีการประนีประนอมเปนวิธีท่ีผูบริหารเห็นวาสามารถใชในการจัดการความขัดแยงไดดีท่ีสุดเพราะเปนวิธีการท่ีจะ

พยายามหาผลลัพธท่ีทุกฝายยอมรับ เปนวิธีท่ีท้ังสองฝายตางก็ไดมีสวนรวมในการแกไขหรือหาทางออกท่ีเหมาะสม

เพื่อใหสถานศึกษาเกดิการพัฒนาโดยการใหผูรวมงานมสีวนรวมในการหาทางออกและแกปญหาความขัดแยงท่ีเกดิขึ้น

ภายในสถานศึกษาของตนเองเพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาและตัวของผูบริหารเกิดความพอใจมากท่ีสุดในการ

แกปญหาในแตละคร้ัง ซึ่งเปนไปตามท่ีโทมัสและคิลมาน (อางอิงในอัจฉรา ลิ้มวงษทอง, 2557, หนา 53) ไดกลาววา 

การประสานความรวมมอื(Collaborating) จะเกดิขึ้นเมื่อท้ังผลลัพธและความสัมพันธตางก็มีความสําคัญ การประสาน

ความรวมมอืก็ยอมเปนแนวทางออกท่ีใหคุณประโยชนสูงสุด การประสานความรวมมือผูคนท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองน้ีสวน

ใหญตางพยายามหาทางแกปญหา หรือทางออกท่ีดีมากกวาการท่ีจะโทษกันไปโทษกันมา เพราะคนกลุมน้ีจะรัก

ความกาวหนา และเนนอนาคตเปนหลัก รวมไปถึงการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีของกลุมไวดวย และการประนีประนอม 

(Compromising) จะเกดิขึ้นเมื่อมกีารแลกเปลี่ยนสิ่งมคีุณคาอยางหน่ึงกับสิ่งท่ีมคีุณคาอีกอยางหน่ึง เปนการตอบสนอง

ความตองการท้ังสองฝายใหไดรับในสิ่งท่ีตนพึงประสงค ซึ่งผลลัพธท่ีไดสวนใหญจะสรางความพึงพอใจมากกวาการ

บังคับหรือการยอมกระทําตามในสิ่งท่ีไมพึงปรารถนา แตในบางกรณีการประนีประนอมอาจจะเปนการเสียสละของ

คนอีกบางกลุม ท่ีตองยอมเสียบางสวนเพื่อรักษาอีกสวนไว สวนการหลีกเลี่ยง (Avoiding) จะเกิดขึ้นจากการท่ีบุคคล

ละเลย หรือถอนตัวออกจากความขัดแยง แสดงวาบุคคลน้ันไมไดมีความพยายาม ติดตามและกระทําการสิ่งน้ันให

บรรลุเปาหมายท่ีสามารถรับรูได และบุคคลน้ันละเลยกับการมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับบุคคลอื่น มีความรูสึกวาไมของเกี่ยว

กัน ไมรับรูจะทําใหตนเองเปนสุข ไมทุกขใจ ซึ่งวิธีอาจเปนวิธีท่ีทําใหบุคคลน้ันเกิดความสุขแคระยะสั้น แตจะสงผล

ระยะยาว กลายเปนปญหาใหญหลวงขึ้นได เชน การแกปญหาทุกอยางตองมีการคลี่คลายหาทางออก ย่ิงละเลยก็ย่ิง

พอกพูน ใหบุคคลอื่นตัดสินแกปญหา เราก็อาจจะไมพึงพอใจ สงผลใหผูท่ีรวมงานกับเราขาดความไววางใจในการ

ละเลย หลกีเลี่ยงปญหาในคร้ังน้ี 

 2. จากผลการวิจัยการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ในรายวิธีท้ัง 5 วิธี พบวา วิธีการประสานความรวมมือ มี

คาเฉลี่ยสูงสุด สอดคลองกับงานวิจัยของทักษิณ ภูบัวเพชร (2554, หนา 121-128) ไดศึกษา พฤติกรรมการบริหาร

ความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พบวา 1) พฤติ

กรรมการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย มผีลดังน้ี ดานการรวมมือ ดานการประนีประนอม ดานการเอาชนะ ดานการยอมให และ
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การหลกีเลี่ยง ตามลําดับ และสอดคลองกับงานวจิัยของพัชราภรณ กุลบุตร (2555, หนา 38-39) ไดศึกษา เร่ือง การ

จัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 พบวา ผูบริหาร

สถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงแบบ

การรวมมอืมากท่ีสุด และสอดคลองกับงานวิจัยของสมยศ ศุภเลิศ (2556, หนา 113–115) ไดศึกษา การบริหารความ

ขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 พบวา ผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เลือกวิธีการบริหารความขัดแยงแบบ

รวมมือมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการประสานความรวมมือเปนวิธีท่ีท้ังสองฝายท่ีเกิดความขัดแยงยอมรับและ

สามารถหาทางออกรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับโทมัสและคิลมาน (อางอิงในอัจฉรา ลิ้มวงษทอง, 2557, หนา 53) ได

กลาววา การประสานความรวมมอื(Collaborating) จะเกดิขึ้นเมื่อท้ังผลลัพธและความสัมพันธตางก็มีความสําคัญ การ

ประสานความรวมมือก็ยอมเปนแนวทางออกท่ีใหคุณประโยชนสูงสุด การประสานความรวมมือผูคนท่ีเกี่ยวของกับ

เร่ืองน้ีสวนใหญตางพยายามหาทางแกปญหา หรือทางออกท่ีดีมากกวาการท่ีจะโทษกันไปโทษกันมา เพราะคนกลุมนี้

จะรักความกาวหนา และเนนอนาคตเปนหลัก รวมไปถงึการรักษาสัมพันธภาพท่ีดขีองกลุมไวดวย 

 3. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามเพศ พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเพศชายมีความ

คิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธีท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ วิธีการ

ประสานความรวมมือ และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง โดยแตกตางกับผูบริหารสถานศึกษาเพศหญิง มี

ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธีท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 

วิธีการประนีประนอม และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว 

สอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพวรา ดวงแกว (2554, หนา 99–101) ไดศึกษา การบริหารความขัดแยงของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี พบวา การบริหาร

ความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวม เมื่อจําแนกตามเพศ มีความแตกตางกัน

อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีรับ .05 และสอดคลองกับงานวจิัยของ ทักษิณ ภูบัวเพชร (2554, หนา 121-128) ไดศึกษา 

พฤติกรรมการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พบวา 

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรี

สะเกษ เขต 1 จําแนกตามเพศ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ สุกานดา รอดสุโข (2556, หนา 70 – 71) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง ไดสรุปวา การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง โดยจําแนกตามเพศ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังน้ี

อาจเปนเพราะผูบริหารเพศชายเห็นวาการประสานความรวมมอืเปนแนวทางท่ีทําใหเกิดคุณประโยชนสูงสุดและตองให

ผูท่ีเกี่ยวของประสานความรวมมือเพื่อหาทางแกปญหาหรือทางออกท่ีดีท่ีสุด และผูบริหารเพศหญิงเห็นวาการ

ประนปีระนอมเปนการตอบสนองความตองการของท้ังสองฝายใหไดรับในสิ่งท่ีตนพงึประสงค ซึ่งผลลัพธท่ีไดสวนใหญ

จะสรางความพึงพอใจมากกวาการบังคับหรือการยอมกระทําตามในสิ่งท่ีไมพึงปรารถนา สวนความคิดเห็นตอการ

บริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธีท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดของผูบริหารท้ังเพศหญิงและ

เพศชายไมแตกตางกัน คือ วิธีการหลีกเลี่ยง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาท้ังเพศชายและเพศหญิงเห็นวา

การหลีกเลี่ยงการเปนการละเลย หรือถอนตัวออกจากความขัดแยง ซึ่งแสดงวาบุคคลน้ันไมไดมีความพยายาม 
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ติดตามและกระทําการสิ่งน้ันใหบรรลุเปาหมายท่ี ซึ่งวิธีน้ีอาจเปนวิธีท่ีทําใหบุคคลน้ันเกิดความสุขแคระยะสั้น แตจะ

สงผลระยะยาว กลายเปนปญหาใหญตอองคกรในภายภาคหนาได 

 4. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามประสบการณการบริหาร พบวา ผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีมีประสบการณตํ่ากวา 10 ป มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหาร

สถานศึกษา วิธีท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ วิธีการประสานความรวมมือ และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง 

โดยไมแตกตางกันกับผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณต้ังแต 10 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ

ความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธีท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ วิธีการประสานความรวมมือ และ

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ พมิพวรา ดวงแกว (2554, หนา 99 – 101) ไดศึกษา การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คดิเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี พบวา การบริหารความขัดแยงของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวมเมื่อจําแนก ประสบการณในการทํางานไมพบความแตกตาง และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ มนูญ อุตรินทร (2555, หนา 72–73) ไดศึกษา พฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของ

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบวา ผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ท่ีจําแนกตามประสบการณในการ

บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมพีฤติกรรมการจัดการความขัดแยงไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ยง

ยุทธ สิงตะนะ (2556, หนา 72 ) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา เมื่อเปรียบเทียบผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี

ประสบการณการบริหารตางกันจะมีพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงไมแตกตางกัน โดยพฤติกรรมการจัดการ

ความขัดแยงสวนใหญเปนแบบการประนีประนอม ท้ังน้ีอาจเปนเพราะในการบริหารจัดการความขัดแยงผูบริหาร

สถานศึกษาจะเปนผูดําเนินการแกไขความขัดแยงเองไมได จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหลาย ๆ ฝายเพื่อให

ความขัดแยงน้ันคลี่คลายหรือเปลี่ยนความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นใหกลายเปนแรงผลักดันในการพัฒนาสถานศึกษาตอไป 

สวนวิธีการหลีกเลี่ยงน้ันเปนการแสดงความไมรับผิดชอบของผูบริหารและยังทําใหบุคลากรในองคกรเห็นวาไม

สามารถพึ่งพาผูบริหารไดเมื่อเกดิสถานการณความขัดแยง 

 5. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษา

ขนาดเล็ก  มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธีท่ีมีคาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด  คือ วิธีการประสานความรวมมือ และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง เชนเดียวกันกับผูบริหาร

สถานศึกษาขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธีท่ีมี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ วิธีการประสานความรวมมือ และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง และผูบริหาร

สถานศึกษาขนาดใหญพเิศษ มคีวามคดิเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธี

ท่ีมคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด คอื วธีิการประสานความรวมมอื และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คอื วธีิการหลกีเลี่ยง โดยแตกตางกันกับ

ผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ มคีวามคดิเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา 

วิธีท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ วิธีประนีประนอม และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ วิธีการหลีกเลี่ยง ซึ่งโดยภาพรวมไม

สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว สอดคลองกับงานวิจัยของ มนูญ อุตรินทร (2555, หนา 72 – 73) ได

ศึกษา พฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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สมุทรปราการ เขต 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 

ท่ีจําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวมมีพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญพิเศษเห็นวาการประสานความรวมมือเปนวิธีการท่ีดี

ท่ีสุดในการบริหารจัดการความขัดแยงท่ีเกดิขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งแตกตางกับผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ ท่ีมคีวาม

คิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธีท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ วิธีการ

ประนีประนอม ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญเห็นวาการประนีประนอมเปนวิธีการท่ีถอยทีถอย

อาศัย มีความเอื้อเฟอเผื่อแผและมีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น โดยจะไมมีผูแพผูชนะแตอาจตองมีการเสียสละของของ

บางฝาย และความคิดเห็นตอการบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา วิธีท่ีมีคาเฉลี่ยนอย

ท่ีสุดของผูบริหารสถานศึกษาท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษไมแตกตางกัน คือ วิธีการ

หลีกเลี่ยง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษเห็นวา 

การหลีกเลี่ยงเกิดขึ้นจากการละเลยหรือถอนตัวออกจากความขัดแยง แสดงวาใหเห็นวาบุคคลน้ันไมไดมีความ

พยายาม ติดตามและกระทําการสิ่งน้ันใหบรรลุเปาหมายท่ีสามารถรับรูได และบุคคลน้ันละเลยกับการมีปฏิสัมพันธท่ี

ดกีับบุคคลอื่น มคีวามรูสกึวาไมของเกี่ยวกัน ไมรับรูจะทําใหตนเองเปนสุข ไมทุกขใจ ซึ่งวิธีน้ีอาจเปนวิธีท่ีทําใหบุคคล

น้ันเกดิความสุขแคระยะสัน้ แตจะสงผลระยะยาว กลายเปนปญหาใหญหลวงขึ้นได เชน การแกปญหาทุกอยางตองมี

การคลี่คลายหาทางออก ย่ิงละเลยก็ย่ิงพอกพูนอาจทําใหเกดิผลเสยีมากมายตามมาในภายภาคหนา 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 จากผลการวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย มขีอเสนอแนะแยกเปนรายวธีิ ดังน้ี 

 1. วิธีการหลีกเลี่ยง (Avoiding) ผูบริหารควรหลีกเลี่ยงการปฏิบัติท่ีจะกอใหเกิดความขัดแยง ควรใหความ

สนใจตอสถานการณความขัดแยงและพยายามแกปญหา  

 2. วิธีการแขงขัน (Competing) ผูบริหารควรรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มาประกอบกับความคิดเห็นของ

ตนเองกอนตัดสินใจ ควรกําหนดกฎขอบังคับหรือระเบียบในการทํางานรวมกันและตองใชหลักความเปนกลางไมยึด

ตนเองเปนหลักในการจัดการปญหาความขัดแยง  

 3. วธีิการโอนออนผอนตาม (Accommodating) ผูบริหารควรคํานึงถงึประโยชนสวนรวมเปนหลักซึ่งการโอน

ออนผอนตามเปนการรักษาความสัมพันธท้ังสองฝาย แตไมทําใหเกดิการแสดงความคดิในเชิงสรางสรรค  

 4. วิธีการประนีประนอม (Compromising) ผูบริหารควรรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางกันโดยยึดเสียงสวน

ใหญเคารพเสยีงสวนนอยและควรมีปรับขอของใจเกี่ยวกับปญหาท่ีเกิดขึ้นระหวางคูกรณีโดยผูบริหารเปนตัวกลางซึ่ง

เปนการแกไขปญหาท่ีดใีนการรักษาความสัมพันธของท้ังสองฝาย  

 5. วิธีการประสานความรวมมือ (Collaborating) ผูบริหารตองควรใหคูกรณีหาทางออกรวมกันเพื่อ

แกปญหาและลดปญหาท่ีเกดิขึ้นและควรประสานบุคลากรใหคํานึงถึงผลประโยชนขององคกรเปนหลักมุงการทํางาน

เปนทีม 

 ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยใชเคร่ืองมือตามกรอบแนวคิดของโทมัสและคิลมาน (อางอิงในอัจฉรา ลิ้มวงษ

ทอง, 2557, หนา 51) เปนแบบพฤติกรรมการจัดการความขัดแยง ของคนตางชาติ ซึ่งอาจไมสอดคลองกับแบบ

พฤติกรรมของคนไทยมากนัก ดังน้ันถาจะให การศึกษามีความสมบูรณและเหมาะสมมากขึ้น ควรนําเคร่ืองมือ
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ดังกลาวมาพัฒนาปรับปรุง กอนใช โดยในแตละขอของตัวเลือกควรมีการกําหนดสถานการณท่ีนาจะเกิดขึ้น จากการ

บริหารงานในสถานศึกษา เปนแบบของพฤติกรรมในการจัดการความขัดแยง  

 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับวธีิการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาท่ี สงผลตอความพึงพอใจในการ

ปฏบัิติงานของผูรวมงาน เพื่อเปนแนวทางในการบริหาร ความขัดแยง  

3. ควรมีการศึกษาและเก็บขอมูลจากประชากรกลุมอื่นรวมดวยเชน ครูผูสอนหรือบุคลากรท่ีเกี่ยวของใน

สถานศึกษา หรืออาจมกีารเก็บขอมูล เชิงประจักษเพื่อใหไดขอมูลตามสภาพและพฤติกรรมจริงมาประกอบดวย 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองเร่ือง การบริหารจัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงรายฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความอนุเคราะห

จาก ดร.โสภา อํานวยรัตน อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรอง

ตางๆ ดวยความเอาใจใสทุกขัน้ตอน จนการวจิัยสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวจิัยจงึขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว 

ณ โอกาสน้ี 
ขอขอบพระคุณ ดร.อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ) ดร.

ธิดาวัลย  อุนกอง อาจารย วทิยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และนายฐกฤต  นวลคํามา ผูอํานวยการชํานาญ

การพเิศษ โรงเรียนสันติคิรีวิทยาคมท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

จนทําใหการวจิัยในคร้ังน้ีสมบูรณและมคีุณคา 
ขอขอบพระคุณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ท่ีไดใหความอนุเคราะหขอมูล ตลอดจน

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ทุกโรงเรียน ท่ีใหความ

รวมมอืในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล 
คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา 

มารดา และคณาจารยทุกทานท่ีไดประสทิธ์ิประสาทวชิาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันน้ี ตลอดจนทุกทานท่ี

ไดมสีวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางด ี 
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บทคัดยอ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ประชากรท่ีใชใน

การศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดวย หัวหนาสถานศึกษา ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก รวมท้ังสิ้น 148 คน เคร่ืองมอืท่ีใชคอืแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ การวิเคราะห

ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวา 1) สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขต

อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมาก โดย

เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังน้ี ดานบุคลากร ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดานการบริหารจัดการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และ

ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 2) แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตาม

มาตรฐานการจัดการศึกษา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ดานท่ีมผีูเสนอแนวทาง

พัฒนาสูงสุดคอืดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ขอเสนอแนะแนวทางสูงสุดคือมีการจัดต้ังเครือขายศูนย

พัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับจังหวัด 
 

คําสาํคัญ: การบริหารจัดการ  มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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Abstract  

The purposes of this study were to study child development centers, management of local governments 

Maechai District, Phayao and management development center to study early childhood education standards. 

Local Level Maechai District, Phayao population used in this study consists of chief education. Teachers, 

caregivers Assistant child care teacher The Executive Board and the Child Development Centre, a total of 148 

people used the five-level rating scale questionnaire was used for data analysis software packages on the 

percentage mean and standard deviation.  

The results showed that: 1) Management of Child Development Centers of the local administration. 

Maechai District, Phayao province as a whole in all aspects. Considering each side Found in many In descending 

order of descending the personnel, network promotion of early childhood development. Management of Child 

Development Centers. The Premises Environment and Safety Academic and Curriculum And the participation and 

support of all sectors, 2) guide management development child development centers by providing education. 

Local Level Maechai District in the province with the highest development of the proposed network to promote 

early childhood development. Recommendations are the most established network of child care centers, local 

governments at the provincial level. 
 

Keywords: Management, standard operating child care centers 
 

บทนํา 

ปจจุบันการศึกษาในประเทศไทย ไดมกีารพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

ท่ีขาวสารขอมูลตาง ๆ สามารถสงผานถึงกันและกันท่ัวโลกไดอยางรวดเร็ว โดยประเทศไทยไดมีการปฏิรูปการศึกษา

อยางตอเนื่อง เพื่อมุงหวังใหการศึกษาของประเทศมีการปรับเปลี่ยนสูการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถผลิตและพัฒนา

กําลังคน เพื่อพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ทันตอการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลก โดยเฉพาะอยางย่ิง กฎหมาย

วาดวยการศึกษา ไดแก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีใช

เปนแนวทาง ในการกําหนดนโยบาย และการบริหารจัดการศึกษา โดยสาระสําคัญแหงพระราชบัญญัติดังกลาวใน

เร่ืองของการบริหารจัดการศึกษาน้ัน กําหนดใหสถานศึกษา เปนหนวยงานท่ีมคีวามสําคัญสูงสุด โดยเปนองคการท่ีทํา

หนาท่ีใหบริการการศึกษาแกเยาวชน และประชาชนการบริหารจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา เปนการบริหารแบบ

กระจายอํานาจ  สูสถานศึกษา สถานศึกษามีอํานาจในการตัดสินใจ การบริหารการศึกษารูปแบบตาง ๆ ท่ีเรียกวา 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management) เปนการบริหารโดยการมีสวนรวมจากบุคคลหลาย

ฝายกับสถานศึกษาโดยตรงในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทน

องคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองทองถิ่น ผูแทนครู ผูแทนผูปกครองและผูแทนองคกรศาสนาเขามารวมกันบริหาร

จัดการศึกษา โดยมีการกระจายอํานาจบริหารจัดการสูสถานศึกษาโดยตรง เปนการบริหารโดยใชหลักการบริหาร

แบบมสีวนรวม มกีารบริหารตนเอง และตอบสนองความตองการของผูเรียน และชุมชนใหมากท่ีสุด  ดังน้ัน การพัฒนา

ตองเร่ิมตนจากวัยเด็กเนื่องจากพัฒนาการในวัยน้ีและหลอหลอมเปนพื้นฐานในการพัฒนาทักษะความรู 

ความสามารถ บุคลกิภาพและพฤติกรรมของเด็ก  
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เดมิองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดจัดการศึกษาปฐมวัยแกเด็กอายุ 3-5 ขวบ ในศูนย พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช

งบประมาณจากเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคาใชจายในการบริหารจัดการ เพื่อมุงพัฒนา ความ

พรอมแกเด็กในวัย 3-5 ขวบ ใหไดรับการพัฒนาท้ังดานรางกาย อารมณ จติใจ สังคม สติปญญา และมคีวามพรอมใน

การเขารับการศึกษาตอในระดับประถมศึกษา สวนราชการตาง ๆ ท่ีดําเนินการจัดต้ังสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมการศาสนา และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ

(สปช.) ดําเนินการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ สวนราชการดังกลาวตางมีวัตถุประสงค ในการพัฒนาเด็กวัย 3-5 

ขวบ ใหมีความพรอมดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อศักยภาพใน

การศึกษาตอในระดับประถมศึกษา เชนเดยีวกัน แตก็มโีครงสรางการบริหารงานและความเปนเอกภาพในการบริหาร

จัดการท่ีแตกตางกัน ตอมาศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีสวนราชการตาง ๆ ดําเนินการไดถายโอนใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ถอืวาเปนสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 18 และมาตรา 4 แตก็ยังมี

ความแตกตางหลากหลาย ท้ังในดานโครงสรางการบริหารงาน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองรับผิดชอบ

ภารกิจการดําเนินการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพและมาตรฐาน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจึงไดจัดทํา

มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้น เพื่อเปนแนวทางใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นถือ ปฏิบัติในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมีมาตรฐานและมีคุณภาพเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

(มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2553, หนา 1)  

ดังน้ัน การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการจัดการศึกษา เปนการพัฒนาและเตรียมความพรอม

ของเด็กใหเติบโตเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา พรอมท้ังปลูกฝง

คุณธรรมและจริยธรรมควบคูกันไป ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดจัดทํามาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนา

เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดยึดถือปฏิบัติ โดยมีผลผลิต 

(นักเรียน) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนหลักเปาหมาย ผูศึกษาในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงในการรับผิดชอบดานการจัด

การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความสนใจท่ีจะทําการวิจัย การบริหารจัดการตามมาตรฐานการ

ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา เพื่อนําผลการศึกษา

ไปพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ 

จังหวัดพะเยา ในการ พัฒนาความรูความสามารถใหกับเด็กปฐมวัยใหมคีวามเจริญงอกงามท้ังทางดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ สังคม และสติปญญาอยางเหมาะสมตามวัย เพื่อใหเติบโตขึ้นมาเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาตนเอง สังคม 

และประเทศชาติตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

การวจิัยน้ีมวัีตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา (2) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตาม

มาตรฐานการจัดการศึกษา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา 
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กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 
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วธิกีารศึกษา 

 การวจิัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ประชากรท่ีใชในการศึกษา คร้ังน้ี ประกอบดวย หัวหนา

สถานศึกษา ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมท้ังสิ้น 148 คน ใช

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม จํานวน 3 ตอนประกอบดวย ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูล

ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จําแนกตาม เพศ ตําแหนง อาชีพ และระดับ

การศึกษา ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 6 มาตรฐาน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก 

ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด และตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการตามมาตรฐานการจัด

การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา เปนคําถามแบบปลายเปด ทําการเก็บ

รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย (µ) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (σ) 

 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแม

ใจ จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวาอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังน้ี ดานบุคลากร ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดานการ

บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตาม

หลักสูตร และดานการมสีวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน สวนแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศูนยพัฒนา

เด็กเล็กตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา มีการ

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาโดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาเปนประจําทุกป มีการ

สงเสริมใหบุคลากรท่ีมสีวนเกี่ยวของในการพัฒนาเด็กไดรับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความรูอยางสมํ่าเสมอ 

มีการกําหนดนโยบายดานความปลอดภัยในการดูแลเด็ก มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยมีการจัด

ประสบการณท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กใหครบท้ัง 4 สาระการเรียนรู มีการจัดทําศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปน

แหลงเรียนรูของชุมชนในเร่ืองของการพัฒนาเด็ก ตลอดจนมีการจัดต้ังเครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในระดับจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู การบริหารงาน ปญหา อุปสรรค เพื่อนํามาปรับใช 
 

สรุปผลการศึกษา 

1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากท่ีสุด รองลงมาเปนเพศชาย สวนใหญมีชวงอายุ 40 - 49 ป 

รองลงมาอายุ 30 – 39 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือมีการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี สวนใหญ

เปนคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รองลงมาเปนผูชวยครูผูดูแลเด็ก มีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับ

เด็ก 2 – 5 ป รองลงมา 16 ปขึ้นไป  

 2. สภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา 
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 2.1 สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ 

จังหวัดพะเยาในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับ

จากมากไปหานอยไดแก ดานบุคลากร ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดานการบริหารจัดการศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก   ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวชิาการและกจิกรรมตามหลักสูตร และดาน

การมสีวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน  

 2.2 สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ 

จังหวัดพะเยา ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา

สภาพการบริหารอยูในระดับมากทุกขอ  ขอท่ีมีสภาพการบริหารมากท่ีสุดไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษา (แผนยุทธศาสตรการพัฒนา, แผนพัฒนาการศึกษา 3 ป, แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ, 

แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา) และศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

อยางนอยปละ 2 คร้ัง รองลงมาไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนยและแตงต้ังตาม

หลักเกณฑมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและขอท่ีมีสภาพการบริหาร

นอยท่ีสุดไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมกีารติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโดยหนวยงานท่ีกํากับดูแลอยางนอยป

ละ 2 คร้ัง  

 2.3 สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ 

จังหวัดพะเยา ดานบุคลากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวอยูในระดับมากท่ีสุดไดแก ครู

ผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก มปีระสบการณในการทํางานเกี่ยวกับเด็กไมนอยกวา 2 ป รองลงมาไดแก ครูผูดูแลเด็ก 

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก มวุีฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา (วิชาเอกปฐมวัย) และขอท่ีมีสภาพการบริหาร

นอยท่ีสุดไดแก บุคลากรในศูนยฯ มกีารประชุมรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอแมใจเปนประจําอยาง

ตอเนื่อง และมกีารดําเนินการจัดทําระบบประกันคุณภาพภายใน และนําผลท่ีไดมาปรับปรุงการดําเนินงานของศูนยฯ  

 2.4 สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ 

จังหวัดพะเยา ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ

แลวพบวา มีสภาพการบริหารอยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมีสภาพการบริหารอยูในระดับมากท่ีสุดไดแก ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมีนํ้าดื่มและนํ้าสะอาดใชอยางเพียงพอ รองลงมาไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีหองนํ้า หองสวมท่ีสะอาด 

ปลอดภัย พื้นไมลื่น โถสวมมขีนาดพอเหมาะกับเด็ก และขอท่ีมีสภาพการบริหารนอยท่ีสุดไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

การจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกตอง  

 2.5 สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ 

จังหวัดพะเยา ดานวชิาการและกจิกรรมตามหลักสูตรในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอแลวพบวามี

สภาพการบริหารอยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมีสภาพการบริหารอยูในระดับมากท่ีสุดไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการ

จัดทําแผนการจัดประสบการณท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กครบ 4 สาระ ไดแกเร่ืองราวเกี่ยวกับเด็ก บุคคลและ

สภาพแวดลอมเด็ก ธรรมชาติรอบตัวเด็ก และสิ่งตางๆรอบตัวเด็ก สอดคลองกับบริบทในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

รองลงมาไดแก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก มีการติดตาม บันทึก พฤติกรรมของเด็กตลอดจนสามารถประเมิน

พฤติกรรมของเด็กอยางสมํ่าเสมอ และครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก มีการจัดกิจกรรมใหการเรียนรูใหสอดคลอง

กับบริบทดานวัฒนธรรม ประเพณ ีภูมปิญญาทองถิ่น เทากัน และขอท่ีมีสภาพการบริหารนอยท่ีสุดไดแก ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมกีารจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกตอง 
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 2.6 สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ 

จังหวัดพะเยา ดานการมสีวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวนในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอแลวพบวามีสภาพการบริหารอยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมีสภาพการบริหารอยูในระดับมากท่ีสุดไดแก ตัวแทน

ผูปกครองและตัวแทนชุมชนมี สวนรวมในการเขามาเปนคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รองลงมาไดแก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครอง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ตลอดจนเสนอปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของศูนยฯ และขอท่ีมีสภาพการบริหารนอยท่ีสุดไดแก มีการระดม

ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

 2.7 สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ 

จังหวัดพะเยา ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว

พบวามสีภาพการบริหารอยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมสีภาพการบริหารอยูในระดับมากท่ีสุดไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เขารวมเครือขายชมรมศูนยพัฒนาเด็กเล็กระดับอําเภอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศูนยพัฒนา เด็กเล็ก รองลงมา

ไดแก มกีารจัดต้ังเครือขายชมรมศูนยพัฒนาเด็กเล็กระดับอําเภอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กให

มีประสิทธิภาพ และขอท่ีมีสภาพการบริหารนอยท่ีสุดไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการรายงานผลการประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรูของเครือขายชมรมศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนสังกัดไดทราบ  

 3. แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา พบวา 

 1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการศึกษา แผนพัฒนา

การศึกษา 3 ป แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา มีการคัดเลือก

คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและมกีารประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 2 คร้ัง เพื่อทําความเขาใจใน

นโยบายและหลักการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดอบรมใหความรูในเร่ืองของการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

ใหกับบุคลากร  มีการจัดต้ังงบประมาณในการฝกอบรมครูผูดูแลเด็ก คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ผูปกครองเด็ก ใหมคีวามรูอยางตอเนื่อง มีการสงรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหกับ

หนวยงานตนสังกัด ตลอดจน มคีณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาการศึกษาเปนประจําทุกป 

2.  ดานบุคลากร 

  ควรมีการต้ังงบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรอยางเพียงพอ เพื่อสงเสริมใหบุคลากรท่ีมีสวน

เกี่ยวของในการพัฒนาเด็กไดรับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความรูอยางสมํ่าเสมอ ตามหลักสูตรของ

สถาบันการศึกษาและมีการประชุมรวมกันระหวางบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนประจําทุกเดือน เพื่อใหทราบ

ปญหา อุปสรรคในการทํางานตลอดจนมกีารวางแผนการทํางานรวมกันเพื่อใหเกดิประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 

3.  ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

  ควรมีการกําหนดนโยบายดานความปลอดภัยในการดูแลเด็ก มีการต้ังงบประมาณสําหรับพัฒนา 

ปรับปรุง ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางเพยีงพอ มกีารพัฒนาสภาพอาคารตองมีความม่ันคง แข็งแรง มีหองเรียน

เปนสัดสวน แบงแยกตามอายุของเด็ก ใชเคร่ืองเลนสนามจากเดิมท่ีทําจากเหล็ก มาเปนพลาสติกท่ีมีความคงทน 

แข็งแรงแทน เพื่อจะไดไมเปนอันตรายแกเด็กจากเคร่ืองเลนสนามท่ีชํารุด มคีม และเปนสนิม 
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4.  ดานวชิาการและกจิกรรมตามหลักสูตร  

ควรมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตาม หลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2546 โดยมีการจัด

ประสบการณท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กใหครบท้ัง 4 สาระการเรียนรู โดยใหมีความสอดคลองกับบริบทของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังทางดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สังคม ตลอดจนมีการประเมินผลการเรียนรูของเด็กอยาง

สมํ่าเสมอ และ ควรมีการจัดฝกอบรมครูผูดูแลเด็กในดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร เพื่อใหเกิดความเขาใจ

และสามารถนํามาปฏบัิติไดอยางถูกตอง 

5.  ดานการมสีวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

 ควรมกีารจัดทําศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชนในเร่ืองของการพัฒนาเด็ก โดยการ

จัดกจิกรรมรวมกันของทุกภาค เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู นําปญหา อุปสรรค มาทําการวิเคราะหและรวมแกไข

ปญหารวมกัน 

6.  ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ควรมกีารจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนระหวาง พอ แม ครู และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของในการ

พัฒนาเด็กมกีารจัดต้ังเครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับอําเภอ โดยทําการประชุม

รวมกันเปนประจําทุกเดือนโดยเปนในลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อนําเอาหลักการทํางาน ประสบการณใน

การทํางานมาปรับใช และประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาเด็กตลอดจนรายงานผลการประชุมใหกับ

หนวยงานตนสังกัดทราบ เพื่อนําขอมูลไปจัดต้ังงบประมาณในการพัฒนาเด็ก  

อภปิรายผล 

การศึกษาเร่ืองการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ผลการศึกษานํามาอภิปรายไดดังน้ี 

1.  สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด

พะเยาในภาพรวม 

สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด

พะเยาในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดาน

บุคลากร ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานอาคารสถานท่ี 

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวชิาการและกจิกรรมตามหลักสูตร และดานการมสีวนรวมและการสนับสนุนจาก

ทุกภาคสวน ท้ังน้ีเนื่องจากการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีไดดําเนินการในปจจุบันไดดําเนินงานตาม

มาตรฐานการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 6 ดาน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับเด็กปฐมวัยในชวงอายุ 2- 5 

ป ใหไดรับการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการพัฒนาท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา สามารถ

เตรียมความพรอมท่ีจะเขารับการศึกษาในระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานและปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมและสิ่งแวดลอม

ได (สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น 2553, หนา 1 – 2) สอดคลองกับการศึกษาของพีรนันท กันทะ

มาลา (2557, หนา85) ท่ีไดทําการศึกษาสภาพและปญหาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา พบวาสภาพและปญหาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากและ

มีรายดานอยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับการศึกษาของจุฬาวรรณ สุทธิพันธ (2555 หนา 40) ท่ีได

ทําการศึกษาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมยม อําเภอปง จังหวัดพะเยาพบวาสภาพการ
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บริหารจัดการดานการศึกษาตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กกรมอนามัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม

ยม อําเภอปง จังหวัดพะเยาในภาพรวมท้ัง 6 ดานอยูในระดับมากและมรีายดานอยูในระดับมากทุกดาน 

2.  สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด

พะเยา ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

               สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด

พะเยา ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

สถานะเปนนิติบุคคลท่ีมีหนาท่ีในการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัย โดยในการกํากับดูแลขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น มกีารบริหารงานท่ีชัดเจน ตามมาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และ

หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของ โดยความรวมมือสนับสนุนของประชาชนในชุมชนทองถิ่น โดยมีการบริหารจัดการเปน 3 

ดาน ไดแก ดานการบริหารงาน ดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหารบุคคล (สํานักประสานและ

พัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น 2553, หนา 4) สอดคลองกับวราพงษ ดังศรีพล (2556, หนา 67) ท่ีไดทําการศึกษา

สภาพและปญหาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภองาว จังหวัดลําปาง 

พบวาสภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภองาว จังหวัดลําปาง ดานการ

บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมอยูในระดับมาก ขัดแยงกับ เบญจวรรณ ศรศรี (2556, หนา 103) ท่ีได

ทําการศึกษาเร่ืองการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อําเภอวังทรายพูน 

จังหวัดพิจิตร พบวาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อําเภอวังทรายพูน 

จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต 

อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพจิติรยังขาดเสถยีรภาพในการบริหารจัดการทําใหการบริหารจัดการดานงบประมาณลาชา

สงผลใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

3.  สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด

พะเยา ดานบุคลากร 

สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด

พะเยา ดานบุคลากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเนื่องจากบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับความรวมมือใน

การทําบันทึกขอตกลงระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทาในการใหทุนการศึกษาสําหรับผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดศึกษาตอในระดับปริญญาตรี วิชาเอกปฐมวัย 

เพื่อใหไดรับการเรียนรูทางดานวชิาการปฐมวัยใหสามารถนําเอาความรูความสามารถมาปรับใชกับการเรียนการสอน

สําหรับเด็กปฐมวัยอยางถูกตอง มคีวามเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเองในดานจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ซึ่งสงผล

ตอการพิจารณาแตงต้ังใหเปนครูผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีการ

ดําเนินการสรรหา บรรจุและแตงต้ังเปนไปตามระเบียบ หนังสือส่ังการของทางราชการ ตลอดจนมีคณะกรรมการเขา

มามบีทบาทในการประเมนิผลการปฏบัิติงานของบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สอดคลองกับ อริสรา ทบประดิษฐ 

(2554, หนา 63) ท่ีไดทําการศึกษาเร่ืองการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร

สวนตําบลแกงหางแมว อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี พบวา การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กสังกัดองค ดานบุคลากรโดยรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษาของ สมคิด คําด ี

(2553, หนา 76) ท่ีไดทําการศึกษาการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของคณะกรรมการบริหารสังกัดเทศบาล

ในจังหวัดชลบุรี พบวาการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของคณะกรรมการบริหารสังกัดเทศบาลในจังหวัด

ชลบุรี ดานบุคลากรอยูในระดับมาก  
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4. สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด

พะเยา ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด

พะเยา ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในภาพรวมอยูในระดับมากท้ังน้ีเนื่องจากกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นไดจัดสรรงบประมาณสําหรับกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกแหงในประเทศไทยใหไดมาตรฐาน

ตามแบบแปลนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ทําใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีอาคารสถานท่ีท่ีมีความแข็งแรง 

สามารถรองรับจํานวนเด็กเพื่อท่ีจะไดรับการจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ ท่ีเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก มี

การจัดบรรยากาศท้ังในและนอกช้ันเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยการติดต้ัง

อุปกรณระบบความปลอดภัย  มีหองปฐมพยาบาลใหกับเด็ก ตลอดจนมีการประเมินดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม

และความปลอดภัยจากโรงพยาบาลในเขตพื้นท่ีเปนประจําทุกป สอดคลองกับ ณัฐวุฒิ พุทธวงศ (2557, หนา 90) ท่ี

ไดทําการศึกษาแนวทางแกไขในการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอจุน 

จังหวัดพะเยา ไดทําการศึกษาแนวทางแกไขในการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในภาพรวมอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับการศึกษาของพีรนันท กันทะมาลา (2557, หนา 86) ท่ีไดทําการศึกษาสภาพและปญหาการจัด

การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา พบวาสภาพ

และปญหาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเชียงคํา จังหวัด

พะเยา ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในภาพรวมอยูในระดับมาก   

5. สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด

พะเยา ดานวชิาการและกจิกรรมตามหลักสูตร 

สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด

พะเยา ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ใหความสําคัญกับการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับ

เด็กปฐมวัยใหไดรับการจัดประสบการณอยางถูกตองท้ังทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา

เพื่อท่ีจะใหเด็กปฐมวัยมีพื้นฐานท่ีดีกอนท่ีจะเขารับการเรียนการสอนในระดับช้ันอนุบาลตอไป สอดคลองกับคูมือ

หลักสูตรกอนประถมศึกษา (2540, หนา 5) กลาววา หลักสูตรท่ีเหมาะสมท่ีจะพัฒนาเด็กทุกดานท้ังทางรางกาย 

อารมณ จติใจ สังคม และสติปญญา โดยอยูบนพื้นฐานของประสบการณเดมิท่ีเด็กมอียูและประสบการณใหมท่ีเด็กจะ

ไดรับตองมคีวามหมายกับตัวเด็กเปนหลักสูตรท่ีใหโอกาสท้ังเด็กปกติ เด็กดอยโอกาสและเด็กพิเศษไดพัฒนา รวมท้ัง

ยอมรับในวัฒนธรรมและภาษาของเด็กพัฒนาเด็กใหรูสึกเปนสุขในปจจุบัน มิใชเพียงเพื่อเตรียมเด็กสําหรับอนาคต

ขางหนาเทาน้ัน สอดคลองกับ ศุภกิจ เช้ือเมืองพาน (2555, หนา 73) ท่ีไดทําการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาใน

ปจจุบันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาแฝก อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา พบวาสภาพการจัดการศึกษาใน

ปจจุบันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาแฝก อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ดานวิชาการและกิจกรรมตาม

หลักสูตรในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีการจัดทําหลักสูตรตามความตองการของผูปกครอง มีการใหความรูท้ัง

ภายในและนอกหองเรียนและรายงานผลการประเมนิพัฒนาการจากการเรียนรู  

6.  สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด

พะเยา ดานการมสีวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 
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สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด

พะเยา ดานการมสีวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวนในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเนื่องจากศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอแมใจ ประกอบดวยแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายใหเด็กไดเรียนรูจาก

ประสบการณจริงโดยการเรียนรูนอกสถานท่ี ไดเห็น ไดสัมผัสกับภูมิปญญาทองถิ่น แหลงเรียนรู ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ศาสนา ซึ่งถือไดวาเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญท่ีทําใหเด็กเกิดประสบการณทําใหเอื้อตอการเรียนรูจากความ

สนใจในสิ่งแปลกใหมของเด็กนอกจากน้ีแลว ภาคสวนของรัฐบาล เอกชน ผูปกครอง ไดใหความสําคัญของการศึกษา

นอกหองเรียนของเด็กจึงมีการสนับสนุนอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ ณัฐวุฒิ พุทธวงศ (2557, หนา 68) ท่ีได

ทําการศึกษาแนวทางแกไขในการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอจุน 

จังหวัดพะเยา พบวาการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอจุน จังหวัด

พะเยา ในภาพรวมอยูในระดับมากเนื่องจาก  มีองคกร หนวยงานมีการสนับสนุน แนะนํา ใหคําปรึกษาในการทํา

กจิกรรมของแหลงเรียนรู ภูมปิญญาทองถิ่นสําหรับเด็ก มีการจัดทําเอกสารเผยแพรกิจกรรมและใหผูปกครองมีสวน

รวมในกจิกรรมทางวชิาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตลอดจนประชาสัมพันธใหชุมชนเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา

ปฐมวัย เพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก สอดคลองกับ นัชพร อนุจร (2554, หนา 72) ท่ีไดทําการศึกษาแนวทางการ

ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอปว จังหวัดนาน ท่ีไดทําการศึกษาสภาพ

การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอปว จังหวัดนาน ดานการมีสวนรวม

และสนับสนุนจากชุมชนโดยภาพรวมพบวา มสีภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก  

7.  สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด

พะเยา ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด

พะเยา ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเนื่องจาก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา มีการกอต้ังชมรมผูดูแลเด็กขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยาเพื่อเปนการสรางเครือขายบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางเปน

รูปธรรม โดยมีการประชุมเปนประจําทุกเดือนเพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดเห็น ปญหา อุปสรรค แนว

ทางการทํางานตลอดจนความรวมมอืตาง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพดานการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัย 

สอดคลองกับ โสรดา  จติรฉาย. (2555, หนา 112) ท่ีไดศึกษาสภาพการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ

บริหารสวนตําบล ในจังหวัดระนครศรีอยุธยา สภาพการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน

ตําบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับ เบญจพร อัคนิจ (2553, หนา 70) ไดศึกษาเร่ืองการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคการบริหารสวนตําบลรมเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา พบวาการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคการบริหารสวนตําบลรมเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยูในระดับมาก และไดใหขอเสนอแนะวา 

การดําเนินงานดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงาน

เครือขายพัฒนาเด็กปฐมวัย ตลอดจนการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานดานเครือขายพัฒนาเด็กปฐมวัยใหชุมชน

หรือผูมสีวนเกี่ยวของไดรับทราบ 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

1. การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา

ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาเปน

ประจําทุกป 

 2. การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา

ดานบุคลากร ควรมีการสงเสริมใหบุคลากรท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กไดรับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมเพื่อ

พัฒนาความรูอยางสมํ่าเสมอ  

 3. การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา 

ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยผูบริหารควรมีการกําหนดนโยบายดานความปลอดภัยในการดูแล

เด็ก และใหความสําคัญกับอาคารสถานท่ีท่ีมคีวามแข็งแรง สามารถรองรับจํานวนเด็กเพื่อท่ีจะไดรับการจัดการเรียน

การสอน การจัดประสบการณ ท่ีเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก  

 4. การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา

ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ควรมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตาม หลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 

2546 โดยมีการจัดประสบการณท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กใหครบท้ัง 4 สาระการเรียนรู โดยใหมีความ

สอดคลองกับบริบทของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังทางดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สังคม ตลอดจนมีการประเมินผล

การเรียนรูของเด็กอยางสมํ่าเสมอ 

  5. การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา

ดานการมสีวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน โดยรัฐบาล เอกชน ผูปกครอง ควรใหความสําคัญกับเด็กใหได

เรียนรูจากประสบการณจริง 

  6. การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา

ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ควรมีการสรางเครือขายบุคลากรของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในระดับจังหวัด เพื่อใหมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคดิเห็น ปญหา อุปสรรค แนวทางการทํางาน

ตลอดจนความรวมมอืตาง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพดานการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัย  

ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาประสทิธิผลของการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการบริหารงานศูนยพัฒนา

เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารกับประสทิธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก ดร.โสภา อํานวยรัตน อาจารยท่ี

ปรึกษา ท่ีใหคําปรึกษา แนะนํา แกไข ตรวจทานความถูกตอง เรียบรอย และขอบกพรอง ตลอดถึงผูเช่ียวชาญทุกทาน

ในการพิจารณาเคร่ืองมือไดแก นายจีรัชญ ตะคํา ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยเจริญราษฎร นางศรีวรรณ แกวสืบ 

ผูอํานวยการกองการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลหัวงม และ ดร.สันติ บูรณะชาติ  อาจารยประจําภาควิชาบริหาร
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การศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณ ผูวิจัย

ขอขอบคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี   

 ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงตอบุพการี ครอบครัว ท่ีเปนผูใหกําลังใจและขอกราบขอบคุณอาจารย

หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ วทิยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกทาน ขอขอบคุณรุนพี่ เพื่อนนิสิต

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาทุกทานท่ีใหคําแนะนํา แลกเปลี่ยนประสบการณท่ีดีระหวาง

การศึกษามาโดยตลอด 

 ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมีสวนรวมในการศึกษาคนควาน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี คุณคาและประโยชนอันพึงมี

จากการศึกษาคนควาฉบับน้ี วจิัยขอมอบแดบุพการี และผูมพีระคุณทุกทาน 
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การบรหิารจัดการเรยีนรวมของโรงเรยีนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียง

แกน สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 4 

The Inclusive Educational Administration of Tha Kham Sub-District Learning 

Centers, Wiang Kaen District, the Office of Chiangrai Primary Educational 

Services Area 4 

พจิิตรา เหมะธุรนิทร6 1* และเจิดหลา สุนทรวภิาต2 

Pijittra Heamaturin 1* and Cherdla Soontornvipart 2 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนย

การศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวยีงแกน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยใชโครงสราง

ของซที (SEAT Framework) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไข ในการบริหารจัดการเรียน

รวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 4 ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จํานวน 60 คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม การ

บริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากผลการศึกษาวิจัย

พบวา สภาพการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยใชโครงสรางของซีท (SEAT Framework) โดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน มี

การปฏบัิติอยูในระดับมาก ไดแก ดานสภาพแวดลอม (E: Environment) รองลงมาดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A : 

Activities) ดานเคร่ืองมอื (T:Tools) และดานนักเรียน (S: Student) ตามลําดับ ปญหา และ ขอเสนอแนะ ในการบริหาร

จัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา ดานท่ีมีปญหา และขอเสนอแนะมากท่ีสุดไดแก ดานนักเรียน (S: Student) 

รองลงมาดานสภาพแวดลอม (E-Environment) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A-Activities) และดานเคร่ืองมือ (T-

Tools) 
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Abstract  

 The purposes of this academic paper aimed to investigate the current situations, problems, detailed 

suggestions, and solutions for the SEAT framework-based inclusive educational administration of Tha Kham Sub-

District Learning Centers, Wiang Kaen District, the Office of Chiangrai Primary Educational Services Area 4. For 

research methodology, a questionnaire related to the SEAT framework-based inclusive educational 

administration of Tha Kham Sub-District Learning Centers, Wiang Kaen District, the Office of Chiangrai Primary 

Educational Services Area 4 was conducted with sixty school administrators and teachers working for Tha Kham 

Sub-District Learning Centers. The data were statistically analyzed using mean, and standard deviation. 

 The findings of the study revealed that all the four aspects of the current situations observed in the 

SEAT framework-based inclusive educational administration of Tha Kham Sub-District Learning Centers, Wiang 

Kaen District, the Office of Chiangrai Primary Educational Services Area 4 were rated at a higher level in terms 

of their environment (E), followed by their activities (A), tools (T), and studentship (S). On the other hands, 

meanwhile the problems, and solutions for the SEAT framework-based inclusive educational administration of 

Tha Kham Sub-District Learning Centers, Wiang Kaen District, the Office of Chiangrai Primary Educational 

Services Area 4 were mostly observed in terms of their studentship (S), followed by their environment (E), 

learning activities (A), and tools (T).  
 

Keywords: Inclusive Educational Administration 
 

บทนํา 

 คนพกิารเปนทรัพยากรบุคคลของสังคม หากไดรับการสงเสริมอยางถูกตอง ยอมมีความรู ความสามารถ 

มีศักยภาพท่ีจะประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเอง และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข รวมท้ังการชวยสรางสรรค

สังคมไดเชนเดียวกับคนท่ัวไป การสงเสริมพัฒนาคนพิการไดเต็มศักยภาพ ตองดําเนินการอยางเปนระบบ ต้ังแตการ

คนพบความพิการ การบําบัดรักษา การฟนฟูสมรรถภาพ การใหการศึกษา การพัฒนาทักษะสังคม และการฟนฟู

สมรรถภาพดานอาชีพ โดยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ มุงเนนพัฒนาความสามารถคนพิการใหเต็มศักยภาพ

ของแตละบุคคล และการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเร่ิม หรือแรกพบความพิการ ใหการศึกษาอบรมใหรูจักสิทธิ 

และหนาท่ีในฐานะพลเมอืงท่ีดี มีอาชีพ มีงานทํา สามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเทาเทียมกับผูอื่น

ในสังคม ชวยเหลอืตนเอง และมสีวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

 การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ มุงเนนโอกาสทางการศึกษาท่ีเทาเทียมกัน ท้ังการศึกษาในระบบ นอก

ระบบ และตามอัธยาศัยตอเนื่องตลอดชีวติ โดยยึดหลักการศึกษาเพื่อปวงชนท่ีไดกําหนดไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ซึ่งบัญญัติไววา “บุคคลยอมมสีทิธิเสมอกันในการรับการศึกษา

ขัน้พื้นฐานไมนอยกวา 12 ป รัฐจัดไดอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” ประกอบกับมาตรา 30 วรรค 3 

บัญญัติไววา “การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ือง ถิ่นกําเนิดเช้ือชาติ 

ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคลจะกระทํามไิด” น่ันหมายถงึวาประชาชนคนไทยทุกคนมี

สทิธิเสมอกันทางการศึกษาขัน้พื้นฐาน ไมวาจะยากดีมีจน หรือสภาพรางกายพิกลพิการ โดยรัฐตองจัดสื่อ สิ่งอํานวย 

ความสะดวก และความชวยเหลืออื่นทางการศึกษาให มาตรา 55 ซึ่งบัญญัติไววา “บุคคลพิการ หรือทุพพลภาพ มี
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สทิธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก อันเปนสาธารณะและความชวยเหลือจากรัฐ ท้ังน้ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” ดังน้ันใน

การจัดการศึกษาพเิศษเพื่อคนพกิาร จงึมเีปาหมายสูงสุดเพื่อสงเสริมใหคนพิการแตละคน สามารถพัฒนาไดเต็มตาม

ศักยภาพของตน และสามารถดํารงชีวิตในสังคมรวมกับคนปกติได อยางมีความสุข ตามเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 8 (2) กําหนดใหสังคมมี

สวน รวมในการจัดการศึกษา  และมาตรา 10 “การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมสีทิธิ และโอกาสเสมอกันในการรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย” มาตรา 22 

“การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผู เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดและ ถือวาผูเรียนมี

ความสําคัญท่ีสุด” สอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 “ให

สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  โดยใหตอบสนองตอความตองการจําเปนพิเศษของ

คนพิการ และตองมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง ตามหลักเกณฑและ

วธีิการท่ีกําหนดในประกาศกระทรวง และใหสถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดลอม ระบบสนับสนุนการเรียนการ

สอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา ท่ีคน

พกิารสามารถเขาถงึและใชประโยชนได 

 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดดําเนินงานโครงการโรงเรียน

แกนนําจัดการเรียนรวม โดยคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดท่ีมีความพรอมท้ังกายภาพเปนโรงเรียนแกนนํารวม ใชกรอบ

แนวคดิ คอื โครงสรางซที (SEAT) (เบญจา ชลธารนนท, 2546 อางอิงใน แกวลุน จินาราช (2554)) (S-Students), (E-

Environment), (A-Activities), (T-Tools) คอื (S-Students) การเตรียมความพรอมนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษและ

นักเรียนปกติ (E-Environment) มกีารจัดการกับสิ่งแวดลอมท้ังกายภาพและบุคคลท่ีเกี่ยวของ (A-Activities) มีการจัด

กจิกรรม การจัดแผนการสอนเฉพาะบุคคล การจัดทําและพัฒนาหลักสูตร เทคนิคการสอนการประสานความรวมมือ 

การจัดตารางสอน การรายงานความกาวหนาของผูเรียน การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และอื่น ๆ (T-Tools) มี

เคร่ืองมือในการบริหารจัดการ นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ กฎระเบียบ กฎหมาย คน งบประมาณ เทคโนโลยี 

ตามลําดับ โดยการบริหารโรงเรียนท้ังระบบแบบใชโรงเรียนเปนฐาน (School Base Management:SBM) (มูลนิธิพัฒนา

คนพกิารไทย, 2548)   

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา จะเห็นไดวา การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความ

บกพรองไมไดจัดการเรียนรูในโรงเรียนเฉพาะทางเทาน้ัน แตไดขยายสูโรงเรียนท่ัวไปในแตละเขตพื้นท่ีการศึกษา และ

ทุกโรงเรียนจะตองดําเนินการเพื่อสนองนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน ดังน้ันผูศึกษาจงึสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสราง

ซที (SEAT   Framework) ในประเด็นการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 นําโครงสรางซีท (SEAT Framework) ไปใชในการบริหาร

จัดการอยางไร มปีญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานใด และมแีนวทางการแกไขอยางไร 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษา

ตําบล ทาขาม อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยใชโครงสรางของซีท 

(SEAT Framework) (2) เพื่อศึกษาปญหา และขอเสนอแนะ ในการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนย

การศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวยีงแกน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
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กรอบแนวคิด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิ 
 

วธิกีารศึกษา 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียง

แกน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวจิัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารและครูในโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จํานวน 60 คน แบงเปนผูบริหารในโรงเรียนในศูนย

การศึกษาตําบลทาขามจํานวน 3 คน และครูในโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขามจํานวน 57 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ความคิดเห็นของผูบริหารและครูท่ีมีตอการ

บริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูล

ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษาและตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม มี

ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List) ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนใน

ศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยใช

โครงสรางของซที (SEAT Framework) ใชเปนแบบมาตราสวนการประมาณคา (Rating scale) แบบเลือกตอบ 5 ระดับ 

จํานวน 40 ขอ แยกตามโครงสรางซที (SEAT Framework) 4 ดาน ดังน้ี (1) ดานนักเรียน (S - Student)  ( 2 )  ด า น

สภาพแวดลอม (E-Environment) (3) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A-Activities) และ (4) ดานเคร่ืองมือ สื่อ สิ่ง

อํานวยความสะดวก (T-Tools) ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา และขอเสนอแนะ ในการบริหาร

จัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มลัีกษณะเปนคําถามแบบปลายเปด (Open Ended) 

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามมีขั้นตอนในการสรางดังน้ี 1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวของกับการบริหาร

โรงเรียนจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางของซีท (SEAT Framework) 2. สรางแบบสอบถาม โดยเขียนเปนขอกระทง

สภาพการบรหิารจัดการเรยีนรวมของ

โรงเรยีนในศูนยการศกึษาตําบล ทาขาม 

อําเภอเวยีงแกน สํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 4 

• โครงสรางซที 

- ดานนักเรียน 

- ดานสภาพแวดลอม 

- ดานกจิกรรมการเรียนการสอน 

- ดานเคร่ืองมอื 

ความคดิเห็นของผูบรหิารและครูใน

ศูนยการศกึษาตําบล ทาขาม อําเภอ

เวยีงแกน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 4 ที่มีตอ 

การบรหิารจัดการเรยีนรวมโดยใช

โครงสรางซที 
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ความ ของแบบสอบถามตามขอบเขตดานเนื้อหา 3. นําแบบสอบถามฉบับรางเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณา 

ตรวจสอบแนะนําและปรับปรุงแกไข ใหมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการศึกษา 4. นําแบบสอบถามไปให

ผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ ความถูกตอง ความเหมาะสม ความครอบคลุมของเนื้อหา และประเมินดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม จากการหาคาความสอดคลอง (IOC) จากผูเช่ียวชาญในแบบสอบถามท้ังฉบับ  ได

คาความสอดคลอง (IOC)  เทากับ 1 ทุกขอ 5. นําเคร่ืองมอืท่ีสรางขึ้นไปทดลองใชกับกลุมทดลอง คอื ผูบริหาร และครู

โรงเรียนโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลปอ อําเภอเวยีงแกน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 

4 จํานวน 30 คน โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alfa) เพื่อหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) (บุญชม ศรี

สะอาด, 2543, หนา 96) ไดคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับ เทากับ 0.95 แยกเปนรายดาน ดังน้ี ดานนักเรียน (S - Student) 

ไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.82 ดานสภาพแวดลอม (E-Environment) ไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.89 ดานกิจกรรม

การเรียนการสอน (A-Activities) ไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.90 ดานเคร่ืองมือ (T-Tools) ไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ 

0.89 6. จัดพมิพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลกับประชากรตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนดังน้ี 1. ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอหนังสือถึงผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน 2. ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลกับสถานศึกษาในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 3. ผูวจิัยติดตอขอหนังสอืจากบัณฑติวทิยาลัยมหาวิทยาลัย

พะเยา ถึงผูอํานวยการโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกับผูบริหารโรงเรียน คณะครูจาก

กลุมเปาหมาย จํานวน 3 โรงเรียน 4. ผูวิจัยจัดเตรียมแบบสอบถาม 5. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลท่ีโรงเรียน

ในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งเก็บ

รวบรวมจากแหลงขอมูลท่ีเปนผูบริหารโรงเรียน และคณะครูจํานวน 60 คน โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บขอมูลดวย

ตนเอง 

การวเิคราะหขอมูล 

จากการศึกษา ผูวจิัยนําแบบสอบถามท่ีไดจากการเก็บขอมูล มาวเิคราะหขอมูลดวยโปรแกรม และดําเนินการ

ตามลําดับขัน้ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหดวยคารอยละ ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับ

สภาพการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวยีงแกน สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยใชโครงสรางของซที (SEAT Framework) วเิคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย (μ)  

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับปญหา และขอเสนอแนะ ในการบริหาร

จัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวยีงแกน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ใชการวเิคราะหขอมูลโดยใชความถี่ประกอบคําบรรยาย 

 

ผลการศึกษา 

1. สภาพการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยใชโครงสรางของซีท (SEAT Framework) โดยภาพรวม 

ท้ัง 4 ดาน มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก (𝜇= 3.80) เมื่อพจิารณารายดานพบวา ดานสภาพแวดลอม (E: Environment) 

มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (μ= 4.03) รองลงมาดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) มีการปฏิบัติอยูใน
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ระดับมาก (μ= 3.94) ดานเคร่ืองมอื (T:Tools) มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก (𝜇= 3.81) และดานนักเรียน (S: Student) 

มกีารปฏิบัติอยูในระดับมาก (μ= 3.80) 

2. ผลการศึกษาปญหา และขอเสนอแนะ ในการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบล

ทาขาม อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา ดานท่ีมีปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขมากท่ีสุดไดแก ดานนักเรียน (S-Student) รองลงมาคอื ดานกจิกรรมการเรียนการสอน 

(A-Activities) ดานเคร่ืองมอื (T-Tools) และดานสภาพแวดลอม (E-Environment) 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาวิจัย การบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียง

แกน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สามารถสรุปไดดังน้ี  

1. สภาพการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยใชโครงสรางของซีท (SEAT Framework) โดยภาพรวม

ท้ัง 4 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ คือ ดานสภาพแวดลอม (E: Environment) ดานกิจกรรมการ

เรียนการสอน (A : Activities) ดานเคร่ืองมอื (T:Tools) และดานนักเรียน (S: Student) 

1.1 ดานนักเรียน (S: Student) 

1.1.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรวมดานนักเรียน (S: Student) พบวา โดยภาพรวมมี

การปฏบัิติอยูในระดับมาก สรุปไดดังน้ี มกีารเตรียมความพรอมนักเรียนท่ัวไปใหมคีวามรู ความเขาใจ เกิดการยอมรับ

และสามารถใหความชวยเหลือนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษอยางถูกวิธี มีการคัดกรองและประเมินความสามารถ

พื้นฐานของนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษดานตาง ๆ อยางครอบคลุม เชน เด็กท่ีบกพรองทางการเรียนรู มีการ

เตรียมทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตใหกับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ เชน ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 

ทักษะทางสังคม นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษมีโอกาสเรียนรวมกับนักเรียนท่ัวไปตามศักยภาพ มีการปรับปรุง

หลักสูตรท่ัวไปใหเหมาะสมตอการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ นักเรียนท่ีมีความตองการ

พิเศษภายในโรงเรียนไดรับการจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวมอยางเหมาะสม มีการจัดปฐมนิเทศ

นักเรียนปกติและนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ เพื่อสรางเจตคติท่ีดีและความเขาใจรวมกัน มีการวิเคราะหและ

จัดทําขอมูล เพื่อรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ผูบริหารสนับสนุน สงเสริมความสามารถของนักเรียนท่ีมีความตองการ

พเิศษ และนักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษมกีารพบครูประจําช้ันกอนเร่ิมการจัดการเรียนการสอนทุกคร้ัง 

1.2 ดานสภาพแวดลอม (E: Environment) 

1.2.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรวมดานสภาพแวดลอม(E: Environment) พบวา โดย

ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สรุปไดดังน้ี มีการจัดแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนท่ีมีความ

ตองการพเิศษ มกีารปรับบริเวณและสถานท่ีภายนอกสําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ เชน ถนน ทางเดิน ทาง

ลาด  หองสวม สนามเด็กเลน มีคณะกรรมการในการคัดกรองนักเรียนท่ีมีความจําเปน มีการดําเนินการเผยแพร

ประชาสัมพันธการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใหบุคลากรในโรงเรียนทราบ หองเรียนสะอาด สวยงาม มีแสงสวาง

เพียงพอและอากาศถายเทไดสะดวก จัดหองเรียนเพื่ออํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมสําหรับนักเรียนท่ีมีความ

ตองการพเิศษ ผูบริหารโรงเรียน เปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางบรรยากาศในการจัดการเรียนรวม โรงเรียนมีการ

จัดตารางเวลาเรียนและหองเรียน สําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ โรงเรียนมีการสรางบรรยากาศของการ

ยอมรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ ใหแก ครู นักเรียนปกติ รับรูและชวยกันดูแลอยางถูกวิธี และผูบริหาร ครู 
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บุคลากรท่ีเกี่ยวของ รวมรับผดิชอบเพื่อ สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพเิศษใหแกผูปกครอง และ

ชุมชน 

1.3 ดานกจิกรรมการเรียนการสอน (A:Activities) 

1.3.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรวมดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A:Activities) 

พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สรุปไดดังน้ี ครูสามารถจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญได โรงเรียนมีการวิเคราะหหลักสูตรในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับนักเรียนท่ีมีความ

ตองการพเิศษ มกีารวัดผลและประเมนิผล รายงานผลการจัดการเรียนรวมอยางเปนระบบเชน แบบวัดและประเมินผล

เด็กท่ีบกพรองทางการเรียนรู โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรเฉพาะสําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ มีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนกิจกรรมการมีสวนรวมโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน ครูสามารถจัดทํา

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ได มีการนิเทศ ตรวจสอบ ติดตามอยางสมํ่าเสมอ มีการทําวิจัยในช้ันเรียน

เพื่อพัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนรวม มีการปรับเกณฑการวัดผล และประเมินผลสําหรับนักเรียนท่ีมีความ

ตองการพิเศษ เชน นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู และมีการจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ

ใหแกนักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษ 

1.4 ดานเคร่ืองมอื (T:Tools) 

1.4.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรวมดานเคร่ืองมือ (T:Tools) พบวา โดยภาพรวมมี

การปฏิบัติอยูในระดับมาก สรุปไดดังน้ี โรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน/ พันธกิจ/ ยุทธศาสตร เพื่อใชในการบริหาร

จัดการเรียนรวมของโรงเรียน ผูเรียนไดรับสื่อสิ่งอํานวยความสะดวก การบริการและความชวยเหลืออื่นใดทาง

การศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) มีการประสานความรวมมือภายในศูนยเครือขาย และ

ดําเนินงานพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณใหเปนการเฉพาะเพื่อการจัดการเรียนรวม 

โรงเรียนใชขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษในการพัฒนานักเรียน โรงเรียนมีครูผูดูแลนักเรียนท่ีมี

ความตองการพเิศษ หนวยงานท่ีเกี่ยวของใหการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับ

นักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษ โรงเรียนมกีารพัฒนาครูผูดูแลนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษอยางตอเนื่อง โรงเรียน

มกีารจัดทําขอมูลนักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษอยางถูกตองและเปนปจจุบัน และโรงเรียนมรีะบบการบริหารจัดการ

โดยใชโครงสรางซทีเปนขอกําหนดในการจัดการเรียนรวม 

2. ผลการศึกษาปญหา และขอเสนอแนะ ในการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบล

ทาขาม อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา ดานท่ีมีปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขมากท่ีสุดไดแก ดานนักเรียน (S-Student) รองลงมาคอื ดานกจิกรรมการเรียนการสอน 

(A-Activities) ดานเคร่ืองมอื (T-Tools) และดานสภาพแวดลอม (E-Environment)  

2.1 ดานนักเรียน (S - Student) 

ปญหาท่ีพบมากท่ีสุดไดแก การพบปะของครูกับนักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษกอนเร่ิมการเรียนการ

สอนมีนอย รองลงมา คือ นักเรียนใชภาษาชนเผาในการสื่อสาร นักเรียนสวนใหญเปนชนเผา การเรียนรูของนักเรียน

ชา ผูปกครองนักเรียนขาดการเอาใจใสนักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษ และเคร่ืองมอืในการคัดกรองเด็กมไีมเพยีงพอ 

ขอเสนอแนะ อันดับ 1 ไดแก สงเสริมใหมีการใชภาษาไทยในการสื่อสาร รองลงมา คือ สรางความ

ตระหนักใหกับผูปกครองและครูใหมากขึ้น จัดหาเคร่ืองมือในการคัดกรองเด็กใหเพียงพอ และมีการเตรียมความ

พรอมใหกับนักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษกอนเขารวมช้ันเรียนปกติ 

 



810 

 

- Proceedings - 

 

2.2 ดานสภาพแวดลอม (E-Environment)  

ปญหาท่ีพบมากท่ีสุดไดแก ไมมหีองเรียนเฉพาะสําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ รองลงมาคือ 

ผูปกครองไมยอมรับผลการคัดกรองจากทางโรงเรียน มีปญหาทางครอบครัว เชน ความยากจน และผูปกครองไมรู

หนังสอื 

ขอเสนอแนะ อันดับ 1 ไดแก สรางหองเรียนเพิ่มเติมใหกับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ รองลงมา

คือ ใหความรูกับผูปกครองเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ และสรางความตระหนักใหกับครู ผูปกครอง 

ชุมชน เกี่ยวกับนักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษ 

2.3 ดานกจิกรรมการเรียนการสอน (A-Activities) 

ปญหาท่ีพบมากท่ีสุดไดแก การวัดผลและประเมนิผลไมสอดคลองกับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 

รองลงมาคอื ครูขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการ

พเิศษ ขาดสื่อการเรียนการสอน นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการดูแลจากครูไมท่ัวถึง และมีความลําบากใน

การจัดกจิกรรมการเรียนรูในช้ันเรียน เนื่องจากมท้ัีงนักเรียนปกติและนักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษ 

ขอเสนอแนะ อันดับ 1 ไดแก ควรมกีารปรับเกณฑการวัดผลและประเมนิผลใหเหมาะสมกับนักเรียนท่ี

มีความตองการพิเศษ รองลงมาคือ ควรสงเสริมใหครูเขารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

สําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ ควรสงเสริม อบรมการผลิตสื่อ การเรียนการสอนสําหรับนักเรียนท่ีมีความ

ตองการพเิศษ และสงเสริมใหนักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษเลอืกกจิกรรมตามความถนัด และความสนใจ  

2.4 ดานเคร่ืองมอื (T-Tools) 

ปญหาท่ีพบมากท่ีสุดไดแก การประสานความรวมมือกับชุมชน องคกรเอกชน และหนวงงานท่ี

เกี่ยวของยังมีนอย รองลงมาคือ งบประมาณไมเพียงพอ นโยบายเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไมชัดเจน 

และครูผูดูแลนักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษไมจบตรงตามสาขาการศึกษาพเิศษ  

ขอเสนอแนะ อันดับ 1 ไดแก ติดตอประสานงานและขอรับการชวยเหลือจากหนวยงานหรือองคกรท่ี

เกี่ยวของในการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพนักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษ รองลงมาคอื จัดสรรงบประมาณ บุคลากร นัก

วชิาชีพและสื่อใหเปนการเฉพาะเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ กําหนดทิศทาง

และ นโยบาย จุดมุงหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวก บริการและความ

ชวยเหลืออื่นใด ทางการศึกษาท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรมมากขึ้น และสงเสริมใหครูเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนอยางตอเนื่อง  

อภปิรายผลการวจัิย 

จากการศึกษาวจิัย การบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มปีระเด็นท่ีจะนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. สภาพการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยใชโครงสรางของซีท (SEAT Framework) โดยภาพรวมพบวา มี

การปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากการปฏิบัติมากไปนอย คือ ดานสภาพแวดลอม (E: Environment) ดาน

กจิกรรมการเรียนการสอน (A:Activities) ดานเคร่ืองมอื (T:Tools) และดานนักเรียน (S: Student) ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก

โรงเรียนใหความสําคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนปกติ และนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ มีการจัดหองเรียนท่ี

เอื้อตอการเรียนรู มแีหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร แปลงสาธิตเกตรกรรม เปนตน มีการ

คัดกรองเด็กอยางเปนขั้นตอน ทําใหตอบสนองความตองการของผูเรียนแตละคนใหไดรับการพัฒนาเต็ม ตาม
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ศักยภาพของตน ซึ่งสอดคลองกับ วิมล จันทราศรี (2553) ศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียน

แกนนําจัดการเรียนรวมโดยใชโครงการซีท (SEAT) สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบวา 

สภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําเรียนรวมโดยใชโครงสรางซที สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 2 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ นิสา สุผากอง (2553) ศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารงานโรงเรียนแกนนํา

จัดการเรียนรวมในจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนรวมท่ี

ประสบความสําเร็จของแตละเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดเชียงราย เมื่อพิจารณาตามโครงสรางซีท (SEAT 

Framework) โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ สุธิดา มูลทะสิน (2554) ไดศึกษา

สภาพการบริหารจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร จากการศึกษา

พบวา ความคิดเห็นตามการรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการเรียนรวมโครงสรางซีท (SEAT 

framework-Student Environment Activities Tool) ของโรงเรียนโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ท้ัง 4 ดาน คือ ดานนักเรียน ดานสภาพแวดลอม ดานกิจกรรมการ

เรียนการสอน และดานเคร่ืองมือพบวา โดยภาพรวมผูบริหารและครูผูสอนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพการบริหาร

จัดการเรียนรวมโครงสรางซทีอยูในระดับมาก 

1.1 ผลการศึกษาวิจัย ดานนักเรียน (S: Student) พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก มีการ

เตรียมความพรอมนักเรียนท่ัวไปใหมีความรู ความเขาใจ เกิดการยอมรับและสามารถใหความชวยเหลือนักเรียนท่ีมี

ความตองการพเิศษอยางถูกวธีิ มกีารคัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ

ดานตางๆ อยางครอบคลุม เชน เด็กท่ีบกพรองทางการเรียนรู มีการเตรียมทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตใหกับ

นักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษ เชน ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ทักษะทางสังคม นักเรียนท่ีมคีวามตองการพิเศษ

มีโอกาสเรียนรวมกับนักเรียนท่ัวไปตามศักยภาพ มีการปรับปรุงหลักสูตรท่ัวไปใหเหมาะสมตอการจัดการเรียนรู

สําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากครูและผูบริหารใหความสําคัญตอนักเรียนท่ีมีความ

ตองการพเิศษ สงเสริมการเรียนรูตามความถนัดและความสนใจ และใหนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษมีสวนรวมใน

การทํากิจกรรมในหองเรียนและนองหองเรียน ซึ่งสอดคลองกับ อินทรริตา ยาวิชัย (2553) ไดศึกษา การจัดการ

โรงเรียนเรียนรวมของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ตามรูปแบบโครงสรางซที (SEAT) พบวา ผูบริหารและครู ไดเปด

โอกาสใหนักเรียนท่ีมีความพกพรองไดทํากิจกรรมรวมกับนักเรียนปกติ สรางความม่ันใจใหแกนักเรียนท่ีมีความ

บกพรอง ใหคําแนะนําแกนักเรียนท่ีมคีวามบกพรอง สามารถปรับตัวไดอยูในระดับมาก 

1.2 ดานสภาพแวดลอม (E: Environment) พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก มีการจัด

แหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ มีการปรับบริเวณและสถานท่ีภายนอกสําหรับ

นักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษ เชน ถนน ทางเดนิ ทางลาด  หองสวม สนามเด็กเลน มคีณะกรรมการในการคัดกรอง

นักเรียนท่ีมีความจําเปน มีการดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใหบุคลากรใน

โรงเรียนทราบ หองเรียนสะอาด สวยงาม มีแสงสวางเพียงพอและอากาศถายเทไดสะดวก จัดหองเรียนเพื่ออํานวย

ความสะดวกท่ีเหมาะสมสําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก ครูและผูบริหารคํานึงถึงความ

ปลอดภัยของนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษและนักเรียนปกติ สรางบรรยากาศแหงการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ สม

ยศ สุขพัฒนธี (2550) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง การศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

นครนายก พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กเปน

หลัก จัดบรรยากาศในหองเรียน เพื่อใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษมีความพึงพอใจและอยูรวมกับเด็กปกติไดอยางมี

ความสุข  
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1.3 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ครู

สามารถจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญได โรงเรียนมีการวิเคราะหหลักสูตรในการจัด

การศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ มีการวัดผลและประเมินผล รายงานผลการจัดการ

เรียนรวมอยางเปนระบบเชน แบบวัดและประเมินผลเด็กท่ีบกพรองทางการเรียนรู โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตร

เฉพาะสําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนกิจกรรมการมีสวนรวมโดย

คํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษสามารถพัฒนา

ความสามารถและศักยภาพได หากไดรับการสงเสริมท่ีถูกวิธี ซึ่งสอดคลองกับ วิมลรัตน สุนทรโรจน (2547, หนา 3) 

ไดสรุปแนวคิดในการจัดการศึกษาพิเศษ วาคนพิการ เปนทรัพยากรบุคคลของสังคม หากไดรับการสงเสริมอยาง

ถูกตอง ยอมมีความรูความสามารถ มีศักยภาพท่ีจะประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเอง และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมี

ความสุข และสอดคลองกับ สมยศ สุขพัฒนธี (2550) ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก พบวา มีการจัดอบรมครูผูสอนในการจัดเขียนเนื้อหา และการเขียนแผนจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualize Education Plan, IEP) ตามประเภทความพิการของเด็ก จัดหาเอกสารเกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาพเิศษใหครูศึกษา จากแหลงตางๆ 

1.4 ดานเคร่ืองมือ (T:Tools) พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โรงเรียนมีการกําหนด

วิสัยทัศน/ พันธกิจ/ ยุทธศาสตร เพื่อใชในการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียน ผูเรียนไดรับสื่อสิ่งอํานวยความ

สะดวก การบริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) มีการ

ประสานความรวมมือภายในศูนยเครือขาย และดําเนินงานพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง โรงเรียนมีการจัดสรร

งบประมาณใหเปนการเฉพาะเพื่อการจัดการเรียนรวม โรงเรียนใชขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีความตองการ

พิเศษในการพัฒนานักเรียน ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก โรงเรียนไดจัดทําขอมูลสารสนเทศของนักเรียนท่ีมีความตองการ

พเิศษ และยังพัฒนาครูใหมคีวามรูและเขาใจในดานนักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษ ซึ่งสอดคลองกับ สมยศ สุขพัฒนธี 

(2550) ศึกษาวจิัยเร่ือง การศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก พบวา

มกีารปฏบัิตใินระดับมาก ผูบริหารโรงเรียนจัดทําแผนการบริหารงบประมาณและแผนการใชงบประมาณสําหรับเด็กท่ี

มีความตองการพิเศษ ท้ังงบประมาณของทางราชการและเงินนอกงบประมาณ อีกท้ังยังสอดคลองกับอินทรริตา ยา

วิชัย (2553) ไดศึกษา การจัดการโรงเรียนเรียนรวมของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ตามรูปแบบโครงสรางซีท 

(SEAT) พบวา ใหครูท่ัวไปและครูพิเศษ ทํางานรวมกันเปนทีม จัดอบรม สัมมนาและจัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและ

สนับสนุนการศึกษาตอดานการศึกษาพเิศษเพื่อพัฒนาครู  

2. ปญหา และขอเสนอแนะ ในการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม 

อําเภอเวยีงแกน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  

2.1 ดานนักเรียน (S-Student) ปญหาและอุปสรรคท่ีพบมากท่ีสุด ไดแก การพบปะของครูกับนักเรียนท่ีมี

ความตองการพิเศษกอนเร่ิมการเรียนการสอนมีนอย รองลงมา คือ นักเรียนใชภาษาชนเผาในการสื่อสาร นักเรียน

สวนใหญเปนชนเผา การเรียนรูของนักเรียนชา ผูปกครองนักเรียนขาดการเอาใจใสนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 

และเคร่ืองมอืในการคัดกรองเด็กมไีมเพยีงพอ สวนขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข อันดับ 1 ไดแก สงเสริมใหมกีาร

ใชภาษาไทยในการสื่อสาร รองลงมา คอื สรางความตระหนักใหกับผูปกครองและครูใหมากขึ้น จัดหาเคร่ืองมือในการ

คัดกรองเด็กใหเพียงพอ และมีการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษกอนเขารวมช้ันเรียนปกติ 

ซึ่งสอดคลองกับ อินทรริตา ยาวิชัย (2553) ไดศึกษาถึงการจัดการโรงเรียนเรียนรวมของโรงเรียนเทศบาลวัดศรี

สุพรรณ ตามรูปแบบโครงสรางซีท (SEAT) พบวา นักเรียนท่ีมีความบกพรอง มีการรับรูชาและมีสมาธิสั้น อีกท้ังยัง
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สอดคลองกับฉววีรรณ เมืองซอง (2555) ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการดําเนินการบริหาร

จัดการเรียนรวมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 พบวา แนวทางการ

ดําเนินการบริหารจัดการเรียนรวมในดานนักเรียนน้ันตองเตรียมความพรอมนักเรียนท่ัวไปและนักเรียนท่ีมีความ

ตองการพเิศษ 

2.2 ดานสภาพแวดลอม (E-Environment) ปญหาและอุปสรรคท่ีพบมากท่ีสุดไดแก ไมมีหองเรียนเฉพาะ

สําหรับนักเรียนท่ีมคีวามตองการพิเศษ รองลงมาคือ ผูปกครองไมยอมรับผลการคัดกรองจากทางโรงเรียน มีปญหา

ทางครอบครัว เชน ความยากจน และผูปกครองไมรูหนังสือ สวนขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข อันดับ 1 ไดแก 

สรางหองเรียนเพิ่มเติมใหกับนักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษ รองลงมาคอื ใหความรูกับผูปกครองเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมี

ความตองการพเิศษ และสรางความตระหนักใหกับครู ผูปกครอง ชุมชน เกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ ซึ่ง

สอดคลองกับ ฉววีรรณ เมอืงซอง (2555) ศึกษาวจิัยเร่ือง การศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการดําเนินการบริหาร

จัดการเรียนรวมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 พบวา มีการจัด

สภาพแวดลอมทางกายภาพใหมีขอจํากัดสําหรับเด็กพิการเรียนรวมนอยท่ีสุด บุคลากรท่ีเกี่ยวของมีการ

ประชาสัมพันธ เผยแพรเร่ืองการจัดการเรียนรวมใหผูปกครอง ชุมชนรับทราบ 

2.3 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A-Activities) ปญหาและอุปสรรคท่ีพบมากท่ีสุด ไดแก การวัดผล

และประเมนิผลไมสอดคลองกับนักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษ รองลงมาคือ ครูขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ ขาดสื่อการเรียนการสอน นักเรียนท่ีมีความ

ตองการพเิศษไดรับการดูแลจากครูไมท่ัวถงึ และมีความลําบากในการจัดกจิกรรมการเรียนรูในช้ันเรียน เนื่องจากมีท้ัง

นักเรียนปกติและนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ สวนขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข อันดับ 1 ไดแก ควรมีการ

ปรับเกณฑการวัดผลและประเมินผลใหเหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ รองลงมาคือ ควรสงเสริมใหครู

เขารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษ ควรสงเสริม อบรม

การผลติสื่อ การเรียนการสอนสําหรับนักเรียนท่ีมคีวามตองการพิเศษ และสงเสริมใหนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ

เลือกกิจกรรมตามความถนัด และความสนใจ ซึ่งสอดคลองกับ ศิลปชัย อวงตระกูล (2553) ศึกษาวิจัยเร่ือง การ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4 

พบวา การบริหารงานวิชาการมีปญหามากท่ีสุด เร่ือง ไมมีการดําเนินงานทางดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาพิเศษอันเปนผลตอการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตอการจัดการศึกษา 

อีกท้ังยังสอดคลองกับแกวลุน จนิาราช(2554) ศึกษาวจิัยเร่ือง การบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนอนุบาลเอกชน

ในเขตอําเภอเมอืงเชียงใหม พบวา โรงเรียนขาดครูท่ีจบดานการศึกษาพิเศษโดยตรง ขาดสื่อ อุปกรณเคร่ืองมือในการ

จัดการเรียนการสอน และยังสอดคลองกับฉวีวรรณ เมืองซอง (2555) ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพปญหาและ

แนวทางการดําเนินการบริหารจัดการเรียนรวมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 29 พบวา แนวทางการดําเนินการบริหารจัดการเรียนรวมในดานกิจกรรม การเรียนการสอน มีการ

บริหารจัดการหลักสูตรอยางเปนระบบ 

2.4 ดานเคร่ืองมือ (T-Tools) ปญหาและอุปสรรคท่ีพบมากท่ีสุดไดแก การประสานความรวมมือกับ

ชุมชน องคกรเอกชน และหนวงงานท่ีเกี่ยวของยังมีนอย รองลงมาคือ งบประมาณไมเพียงพอ นโยบายเกี่ยวกับ

นักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษไมชัดเจน และครูผูดูแลนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไมจบตรงตามสาขาการศึกษา

พิเศษ สวนขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข อันดับ 1 ไดแก ติดตอประสานงานและขอรับการชวยเหลือจาก

หนวยงานหรือองคกรท่ีเกี่ยวของในการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ รองลงมาคือ จัดสรร
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งบประมาณ บุคลากร นักวิชาชีพและสื่อใหเปนการเฉพาะเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียนท่ีมีความ

ตองการพิเศษ กําหนดทิศทางและ นโยบาย จุดมุงหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการสิ่งอํานวย

ความสะดวก บริการและความชวยเหลืออื่นใด ทางการศึกษาท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรมมากขึ้น และสงเสริมใหครูเขา

รับการอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ ศิลปชัย อวงตระกูล (2553) ศึกษาวิจัยเร่ือง 

การบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานท่ีจัดการศึกษาพเิศษแบบเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 

4 พบวา แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม ควรใหผูเกี่ยวของ 

เชน คณะกรรมการสถานศึกษา เขามามีสวนรวมในการบริหารงานโดยใหเปนไปตามความตองการของทองถิ่น ซึ่ง

โรงเรียนควรสนับสนุนและสงเสริม  สวนผูบริหารโรงเรียนควรเปนผูกําหนดนโยบายไปสูการปฏิบัติ ควรสงเสริม

สนับสนุนครูและบุคลากรดําเนินงานไปตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใชงบประมาณเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ

นักเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลและควรรายงานผลการประเมินตอ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นท่ีการศึกษา อีกท้ังยังสอดคลองฉวีวรรณ เมืองซอง (2555) 

ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการดําเนินการบริหารจัดการเรียนรวมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 พบวา ดานเคร่ืองมือมีการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม จัดสรรงบประมาณเพยีงพอ ประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีใหความชวยเหลอื 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

ผลจากการศึกษาวิจัย การบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียง

แกน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดาน

นักเรียน ดังน้ันผูขอเสนอแนะแนวทางในการนําผลวจิัยไปใช ดังน้ี 

1. สงเสริมใหมีการใชภาษาไทยในการสื่อสาร 2. สรางความตระหนักใหกับผูปกครองและครูใหมากขึ้น 3. 

จัดหาเคร่ืองมือในการคัดกรองเด็กใหเพียงพอ 4. มีการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษกอน

เขารวมช้ันเรียนปกติ 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครอง และชุมชนทองถิ่นในการจัดการเรียนรวมสําหรับ

นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 2. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการจัดการเรียนรวมจาก

ความกาวหนาของพัฒนาการของนักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษหลังการเรียนรวม 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความอนุเคราะหอยางดีย่ิงจาก รองศาสตราจารย ดร.เจิด

หลา สุนทรวภิาต ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา เสนอแนะและตรวจแกไข ขอบกพรอง ดวยความเอาใจใสตลอดมาต้ังแตตนจน

เสร็จเรียบรอย ผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณ ไวเปนอยางสูงและขอกราบขอบพระคุณคณาจารยประจําหลักสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑติทุกทานท่ีใหความชวยเหลอืดวยดี 

ขอขอบพระคุณ นายสมนึก ดาด ีศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 4 นายสราวุธ อินทรตะ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพญาเม็งรายวิทยาคม รักษาราชการ

แทนผูอํานวยการโรงเรียนเวยีงแกนวทิยาคม นายอดศัิกดิ์ แกวแพร ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ท่ีได

ความกรุณาเปนผูเช่ียวชาญพจิารณาความถูกตองและความเท่ียงตรงในดานเนื้อหาของแบบสอบถาม 
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 ขอบพระคุณ ผูบริหารและครูโรงเรียนในศูนยการศึกษาตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ท่ีไดใหความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาคนควาดวยตนเอง

เปนอยางด ีและขอขอบพระคุณ บิดา มารดา บุคคลในครอบครัวท่ีใหกําลังใจมาโดยตลอด รวมท้ังผูมสีวนเกี่ยวของทุก

ทานท่ีใหการสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ และใหกําลังใจดวยดี จนทําใหการคนควาดวยตนเองฉบับน้ีประสบ

ผลสําเร็จ ลุลวงไปไดดวยดี 
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การบรหิารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏริูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของ

โรงเรยีนในกลุมเครอืขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัด

เชยีงราย 

The Educational Administration following the framework for 21st century 

Educational Reform under Schools in the Third Thai Development Education 

Network in Maefahluang district, Chiangrai 

สายน้ําผ้ึง ใจวงคเปง7

1* และ น้ําฝน กันมา8
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Sainampeung Jaiwongpeng1* and Namfon Kanma2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน

ศตวรรษ   ท่ี 21 และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแม 

ฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ประชากรท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี จํานวน 292 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 

11 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 96 คน ครูผูสอนจํานวน 185 คน จาก 10 โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชวิจัยเปน

แบบสอบถามความคดิเห็นแบงเปน 3 ตอน ตอนท่ี 1 ลักษณะเลือกตอบเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอน

ท่ี 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert) และตอนท่ี 3 เปนแบบปลายเปด 

(Opened Form) สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉลี่ย ( 𝜇 ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( σ ) 

ผลการศึกษาพบวา การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของ

โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก  ทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังน้ี ดานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรู 

รองลงมาคอืดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานการบริหารและการจัดการศึกษา ดานหลักสูตร ดานผูเรียนและ

ดานทรัพยากร  และการลงทุนเพื่อการศึกษานอยท่ีสุด 

ขอเสนอแนะการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏรูิปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียน ในกลุม

เครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย พบวา ควรพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับ

ความตองการของชุมชนและทองถิ่น ควรสงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดนําแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ควรกําหนดนโยบายสถานศึกษาใหมีความสอดคลอง

กับนโยบายของรัฐบาล ควรมีงบประมาณเพียงพอในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหผู เรียนไดเรียนรูอยางมี
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คําสําคัญ: การบริหารจัดการศึกษา  แนวทางการปฏรูิปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 

Abstract  

 The purposes of this study aimed to investigate the Educational Administration following the 

framework for 21st century Educational Reform and the suggestions under Schools in the Third Thai Development 

Education Network in Maefahluang district, Chiangrai. The populations used were 11 directors, 96 school 

committees and 185 teachers chosen from 10 schools. The instrument drawn for this study was a questionnaire 

which consisted of check list, rating scale and opened form. The data was systematically analyzed by using 

percentage, mean, and standard deviation.  

 The results showed as follows; both of the overall and each aspect in the Educational Administration 

following the framework for 21st century Educational Reform under Schools in the Third Thai Development 

Education Network in Maefahluang district, Chiangrai were done at the high level. Technology and learning 

resource was done the most, followed by teachers and educational supporting staffs, educational administration, 

school curriculum, learners and educational investment respectively. 

 The suggestions of the Educational Administration following the framework for 21st century Educational 

Reform under Schools in the Third Thai Development Education Network in Maefahluang district, Chiangrai 

revealed as follow. First, school curriculum should deal with the community’s demand. Then teachers and 

educational supporting staffs should be supported for bringing the Educational Administration following the 

framework for 21st century Educational Reform into teaching and learning activities. Next, school policy should be 

in accord with government policy. Moreover, school budget should be enough for activities. Besides, learning 

materials should match with learning contents. Finally, both virtue and morality should be implanted more. 
 

Keywords: Education administration, The education reform in the  21st  century 

บทนํา 

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ไดกําหนดใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยมีจุดเนนการปฏิรูป

3 ประการ ไดแก พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูโอกาสทางการศึกษา เปดโอกาสใหคนไทยเขาถึงการเรียนรู

อยางมีคุณภาพ การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคมโดยคุณภาพของการศึกษาและการเรียนรูจะตองบรรลุ 

4 ประการคือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพแหลงเรียนรู/สถานศึกษายุค

ใหม และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม ซึ่งการปฏิรูปการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 มี 5 ดาน ไดแก ดาน

หลักสูตร  ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานการบริหารและการจัดการศึกษา ดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศึกษา และดานสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีเปาหมายยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

ไวดังน้ี  คือคนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล คนไทยใฝรูสามารถเรียนรูดวยตนเอง รัก

การอาน  และแสวงหาความรู คนไทยใฝดี มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสํานึกและคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นประโยชน
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สวนรวม มจีติสาธารณะ มวัีฒนธรรมประชาธิปไตย  คนไทยคดิเปน ทําเปน แกปญหาได มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ

มคีวามสามารถในการแกปญหา มคีวามคดิริเร่ิมสรางสรรค มคีวามสามารถในการแขงขัน 

โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ประกอบดวย 

10 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานเทอดไทย โรงเรียนบานหวยอื้น โรงเรียนบานผาจี โรงเรียนบานจะตี โรงเรียนบาน

พญาไพร โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงท่ี 87 โรงเรียนบานแมหมอ โรงเรียน

สามัคคพัีฒนา โรงเรียนบานปางมะหัน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เปนโรงเรียน

บนพื้นท่ีหางไกล  ท่ีมีการจัดการศึกษาตามสภาพบริบทของโรงเรียน ทําใหการจัดการเรียนการสอนอาจไมมี

ประสทิธิภาพเทาท่ีควร  ผูเรียนไมไดรับการพัฒนาท่ีเต็มตามศักยภาพ  

ครูมีภาระงานท่ีนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนมากเกินไป หลักสูตรการเรียนการสอนยังไม

สอดคลองกับสภาพบริบทของโรงเรียน สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรู มีความขาดแคลน สวนการสราง

ความสัมพันธกับชุมชน โรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา เชน รวมจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา แตกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมท่ีมีหนวยงานบางกลุมเทาน้ันท่ีมีสวนรวม ไมมีความตอเนื่อง

เพื่อใหสอดคลองกับวสัิยทัศนของการปฏรูิปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 คอืคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวติอยางมคีุณภาพ  

ผูวจิัยจงึสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับศึกษาการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษ

ท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ตามขอบขาย 6 

ดาน  ไดแก ดานหลักสูตร ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานการบริหารและการจัดการศึกษา ดานทรัพยากร

และการลงทุนเพื่อการศึกษา ดานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรู ดานผูเรียน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน

ประกอบการพัฒนาปรับปรุงดานการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น อีกท้ังยังเปนแนวทางใน

การวางแผนการจัดการศึกษาในโรงเรียนใหสอดคลองกับการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ในศตวรรษท่ี 21 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียน 

ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของ

โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 
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กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิ 

วธิกีารศึกษา 

การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษ

ท่ี 21 และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัด

เชียงราย ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี จํานวน 292 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 11 คน 

คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 96 คน ครูผูสอนจํานวน 185 คน จาก 10 โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชวิจัย เปน

แบบสอบถามความคิดเห็นแบงเปน 3 ตอน ตอนท่ี 1 ลักษณะเลือกตอบเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนท่ี 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert) และตอนท่ี 3 เปนแบบ

ปลายเปด (Opened Form) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉลี่ย ( 𝜇 ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

( σ ) 
 

ผลการศึกษา 

 ผลการวจิัยสรุปผลไดดังน้ี 

 1. การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏรูิปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย  ท้ัง 6 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรูมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก รองลงมาคือดานครูและบุคลากรทางการศึกษาคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือดาน

ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาอยูในระดับมาก  

 1.1 ดานหลักสูตรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือการพัฒนาหลักสูตรมีความเหมาะสมกับความตองการ

ของผูเรียน สวนคาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุดคือการนําผลการเรียนรูท่ีเปนมาตรฐานเทียบเคียงระดับชาติมาปรับปรุงการเรียน

การสอน    

ตัวแปรตน   

การบริหารจัดการศึกษาตาม

แนวทาง   การปฏิ รูปการศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียน ในกลุม

เครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย   

อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

ตัวแปรตาม  

สภาพและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในศตวรรษ

ท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอด

ไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงรายใน 6 ดาน ดังน้ี 

1.ดานหลักสูตร  

2.ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  

3.ดานการบริหารและการจัดการศึกษา  

4.ดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  

5.ดานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรู 

6.ดานผูเรียน 
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 1.2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาการ

สงเสริมคุณธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษามคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคอืพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สวนคาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุดคือ การจัดสวัสดิการใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา

อยางเหมาะสม  

 1.3 ดานการบริหารและการจัดการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การ

ดําเนินการนิเทศภายในตามแผนท่ีกําหนดไวมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือการวางแผนการนิเทศภายในอยางเปน

ระบบ สวนคาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุดคอืเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล  

 1.4 ดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา

ปรับปรุงการบริหารจัดการการเงนิและงบประมาณโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือสงเสริม

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ อยางหลากหลายจากทุกภาคสวน

สวนคาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุดคอืประเมนิผลการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

 1.5 ดานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวาการใชสื่อการเรียน การสอนท่ีเหมาะสมตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ

พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในดานเนื้อหาใหเหมาะสมกับผูเรียน สวนคาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุดคือการจัดระบบขอมูล

และสารสนเทศไดเหมาะสมเอื้อประโยชนตอการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  

 1.6 ดานผูเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ฝกทักษะทางดานอาชีพ

รองลงมาคือจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรค สวนคาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุดคือการวางแผนพัฒนาผูเรียน ดาน

ทักษะตาง ๆ ในศตวรรษท่ี 21   

2. ขอเสนอแนะการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียน 

ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย  

 2.1 ดานหลักสูตร 

 มีขอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก ดังน้ี ควรพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับความตองการของ

ชุมชนและทองถิ่น รองลงมาคอืควรจัดทําหลักสูตรนํารองในสถานศึกษาเร่ืองการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในแตละกลุม

สาระ   การเรียนรูและปรับใหเหมาะสมกับบริบทผูเรียนและโรงเรียน และสุดทายควรพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงอยู

เสมอ  

2.2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 มขีอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก ดังน้ี สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดนํา

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รองลงมาคือสงเสริม การมีสวน

รวมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสุดทายการจัดสวัสดิการใหแกครูและ 

บุคลกรทางการศึกษาใหเหมาะสม  

 2.3 ดานการบริหารและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

 มีขอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก ดังน้ี กําหนดนโยบายสถานศึกษา ใหมีความสอดคลองกับ

นโยบายของรัฐบาล รองลงมาคอืควรบริหารดวยความโปรงใส ยุติธรรม มุงประโยชนแกผูเรียนบริหารตามยุทธศาสตร

ท่ีวางไว  และสุดทายมกีารวางแผนการนิเทศภายในอยางเปนระบบ 

2.4 ดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

 มีขอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก ดังน้ี ควรมีงบประมาณเพียงพอในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
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เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ รองลงมาคือ ควรระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการเรียนรูจาก

หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนและสุดทายการใชทรัพยากรมีขอจํากัดไมเปดกวาง ทําใหการใชทรัพยากรไม

ตรงกับความตองการ  

 2.5 ดานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรู 

 มีขอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก ดังน้ี ควรมีสื่อการเรียนการสอน ท่ีสอดคลองกับเนื้อหา

บทเรียน  รองลงมาคือ สื่อเทคโนโลยีและครูผูสอนทางดานเทคโนโลยียังไมเพียงพอและสุดทายจัดแหลงเรียนรูท่ีเอื้อ

ประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 

 2.6 ดานผูเรียน 

  มีขอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก ดังน้ี ปลูกฝงคานิยม คุณธรรม และจริยธรรมใหมากขึ้น 

รองลงมาคือ เตรียมความพรอมนักเรียนใหคิดเปน ทําเปนดวยตนเอง และสุดทายสงเสริมใหผูเรียนไดตระหนักถึง

ความสําคัญและเห็นคุณคาของการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และนํามาปรับใชในกระบวนการจัดการเรียนรูของตนเอง 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียน

ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายดังตอไปน้ี 

 1. การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏรูิปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ท้ัง 6 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับดานท่ีมคีาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก ดานสื่อเทคโนโลยี เพื่อ

การศึกษาและแหลงเรียนรู รองลงมาคอืดานครูและบุคลากรทางการศึกษา สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือดานทรัพยากร

และการลงทุนเพื่อการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชอผกา มวงงาม (2550, หนา 46-51) ท่ีไดศึกษาแนว

ทางการสงเสริมการปฏิรูปการเรียนรูของโรงเรียนมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม  พบวา 

ดานแหลงเรียนรูและสื่อการเรียนการสอน อยูในระดับมากทุกดาน และสอดคลองกับงานวิจัยของศุภัตรา โอดเทิง 

(2554, หนา 68–69) ท่ีไดศึกษาการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของโรงเรียน

จอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวา ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม ดานพัฒนาคุณภาพครูยุค

ใหม  ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมและดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม มรีะดับการปฏบัิติมาก 

 1.1 ดานหลักสูตรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชอผกา มวงงาม (2550, หนา 46-51) 

ท่ีไดศึกษาแนวทางการสงเสริมการปฏิรูปการเรียนรูของโรงเรียนมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัด

เชียงใหม   พบวาดานหลักสูตรอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวาครูมีการจัดกิจกรรมตรง ตามหลักสูตร

อยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวจิัยของศุภัตรา โอดเทิง (2554, หนา 68–69) ท่ีไดศึกษาการบริหารจัดการตาม

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวา ดานพัฒนาคุณภาพคน

ไทยยุคใหม  มรีะดับการปฏบัิติมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรกระบวนการเรียน

การสอนกจิกรรมการวัดและประเมนิผลมรีะดับการปฏบัิติมาก 

 1.2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาการ

สงเสริมคุณธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษามคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของศุภัตรา โอดเทิง 

(2554, หนา 68–69) ท่ีไดศึกษาการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของโรงเรียน
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จอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวา ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหมมรีะดับการปฏิบัติมาก  เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา การสงเสริมคุณธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังมกีารจัดการศึกษา  และการเรียนรูรวม

กับสถาบันศาสนาและสถาบันทางสังคมมรีะดับการปฏบัิติมาก 

 1.3 ดานการบริหารและการจัดการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  

การดําเนินการนิเทศภายในตามแผนท่ีกําหนดไวมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศุภัตรา โอดเทิง 

(2554, หนา 68 – 69) ท่ีไดศึกษาการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของโรงเรียน

จอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวา ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุดใหมมีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา การดําเนินการนิเทศภายในตามแผนท่ีกําหนดไวมรีะดับการปฏบัิติมาก 

 1.4 ดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอ พบวา

ปรับปรุงการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของศุภัตรา โอดเทิง (2554, หนา 68–69) ท่ีไดศึกษาการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษท่ีสองของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวาดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม  มีระดับการ

ปฏบัิติมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวาปรับปรุงการบริหารจัดการเงินและงบประมาณโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมี

ระดับการปฏบัิติมาก 

 1.5 ดานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา การใชสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดซึ่งสอดคลอง

กับงานวจิัยของเอกชัย พุทธสอน (2557, หนา 104) ท่ีไดศึกษาแนวโนมการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

สําหรับนักศึกษาผูใหญ พบวา ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

มทัีกษะการรู การใช และการจัดการ ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศใหเทาทันและเหมาะสมอยูเสมอ

อยูในระดับมาก 

 1.6 ดานผูเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาฝกทักษะทางดานอาชีพ มี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชอผกา มวงงาม (2550, หนา 46-51) ท่ีไดศึกษาแนวทางการสงเสริม

การปฏิรูปการเรียนรูของโรงเรียนมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม พบวา ดานการจัดการ

เรียนการสอนอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวาจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะดานอาชีพและทักษะชีวิตของ

ผูเรียน  อยูในระดับมาก  

2. ขอเสนอแนะการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนใน

กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย พบวา 

 2.1 ดานหลักสูตร 

 มกีารพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น รองลงมาคือ ควรมีการ

จัดทําหลักสูตรนํารองในสถานศึกษาเร่ืองการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในแตละกลุมสาระการเรียนรูและปรับให

เหมาะสมกับบริบทผูเรียนและโรงเรียน และสุดทายควรมีการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงอยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (2553, หนา 8) ท่ีไดกลาวถงึแนวการจัดการศึกษาโดยการจัดการเรียนรู

ใหเกดิขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มกีารประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อ

รวมกันพัฒนาผูเรียน ตามศักยภาพ 
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 2.2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดนําแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 

21 ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน รองลงมาคอื สงเสริมการมสีวนรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และสุดทายการจัดสวัสดกิารใหแกครูและบุคลกรทางการศึกษาใหเหมาะสมซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัย  ของ ดร.ฤตินันท สมุทรทัย (2556, หนา 6) ท่ีไดศึกษาการวิจัยนํารองการพัฒนาหลักสูตร การผลิตครู

สําหรับศตวรรษท่ี 21 พบวาองคประกอบของหลักสูตรการผลิตครูสําหรับศตวรรษ ท่ี 21 ควรมี 5 องคประกอบคือ

ความสามารถพื้นฐานทาง จริยธรรม (Ethical Underpinning) ความรูท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต (Knowledge) 

ความสามารถในการคิด (Thinking) ความสามารถในการนําตนเอง (Leadership) และความสามารถท่ีจําเปนในการ

ประกอบวชิาชีพครู (Competency) 

 2.3 ดานการบริหารและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

 กําหนดนโยบายสถานศึกษาใหมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล รองลงมาคือ ควรบริหาร

ดวยความโปรงใส ยุติธรรม มุงประโยชนแกผูเรียนบริหารตามยุทธศาสตรท่ีวางไว และสุดทายมีการวางแผนการนิเทศ

ภายในอยางเปนระบบซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (2553, หนา 8) ท่ีไดกลาวถึง การ

บริหารและการจัดการศึกษาโดยกระทรวงมอํีานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการสงเสริม และกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับ และ

ทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สงเสริม และ

ประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกฬีาเพื่อการศึกษา รวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

การจัดการศึกษาและราชการอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงหรือสวนราชการ ท่ีสังกัด

กระทรวง  

2.4 ดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

  ควรมงีบประมาณเพยีงพอในการจัดกจิกรรมตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไดอยางมปีระสทิธิภาพ รองลงมา

คือ ควรระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการเรียนรูจากหนวยงาน ตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน และสุดทายการใช

ทรัพยากรมีขอจํากัดไมเปดกวาง ทําใหการใชทรัพยากรไมตรงกับความตองการ ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนา

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555 – 2559 (2555, หนา 28) ท่ีไดกลาวถึง การพัฒนาระบบ

การวางแผน งบประมาณ ตรวจติดตามและประเมินผล การศึกษาใหไดมาตรฐานโดยการจัดสรรงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศึกษาสูสถานศึกษาตามความจําเปนและสภาพปญหา   

2.5 ดานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรู 

 ควรมสีื่อการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับเนื้อหาบทเรียน รองลงมาคือสื่อเทคโนโลยีและครูผูสอน

ทางดานเทคโนโลยียังไมเพยีงพอ และสุดทายจัดแหลงเรียนรูท่ีเอื้อประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของเอกชัย พุทธสอน (2557, หนา 104) ศึกษาแนวโนมการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21

สําหรับนักศึกษาผูใหญ พบวาทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี คือ มีทักษะการรู การใชและการจัดการดาน

สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศใหเทาทันอยูเสมอ 

2.6 ดานผูเรียน 

 ปลูกฝงคานิยม คุณธรรมและจริยธรรมใหมากขึ้น รองลงมาคือเตรียมความพรอมนักเรียนใหคิด

เปน ทําเปนดวยตนเองและสุดทายสงเสริมใหผูเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณคาของการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21   และนํามาปรับใชในกระบวนการจัดการเรียนรูของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติฉบับ

ปรับปรุง (2553, หนา 7) ท่ีไดกลาวถึงการพัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพื่อเปนฐานหลัก ของการพัฒนาโดยมี
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แนวนโยบายคือปลูกฝงและเสริมสรางใหผูเรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีจิตสํานึกและมีความภูมิใจ

ในความเปนไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดม่ันในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและรังเกยีจการทุจริต ตอตานการซื้อสทิธ์ิขายเสยีง  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1. ผูบริหารควรศึกษาการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏรูิปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท้ัง 6 ดาน  

คือ ดานหลักสูตร ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานการบริหารและการจัดการศึกษา ดานทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษา ดานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรูและดานผูเรียนใหมคีุณภาพมากขึ้น 

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรศึกษาการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 ท้ัง 6 ดาน เพื่อนําไปสูการปฏบัิติอยางมปีระสทิธิภาพ 

 3. ควรมกีารจัดทําหลักสูตรนํารองในสถานศึกษาเร่ืองการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และปรับใหเหมาะสมกับ

บริบทผูเรียนและโรงเรียน 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ใหสอดคลองกับผูเรียน โรงเรียน

และทองถิ่น 

 2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การวิจัยเลมน้ีจะสําเร็จลุลวงไมไดหากไมไดรับความกรุณาจาก ดร.นํ้าฝน กันมา ท่ีไดใหคําปรึกษาแนะนํา 

ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางดีย่ิง จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเอง

เลมน้ีเสร็จสมบูรณ ผูวจิัยขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ีดวย 

ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีสละเวลาตรวจสอบแกไขและใหขอเสนอแนะ รวมท้ังผูบริหารโรงเรียน

บานเทอดไทยท่ีใหโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนผูบริหารและครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย  ท่ีให

ความรวมมอืเปนอยางดใีนการเก็บรวบรวมขอมูลจนเสร็จสมบูรณไปดวยดี  

คุณคาและประโยชนอันพงึมจีากการวจิัยในคร้ังน้ี ผูวจิัยขอมอบและอุทิศแดผูมพีระคุณทุกทาน 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนท่ี

เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก ครูผูสอนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จํานวน 275 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบช้ันภูม ิ(Stratified Random 

Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิัยพบวา สภาพการปฏบัิติตามความคดิเห็นของครูผูสอน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

ดานท่ีมีระดับสภาพการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและดานการจัดการเรียนการสอน  

รองลงมาคอืดานการนิเทศกํากับติดตามและประเมนิผลหลักสูตร  

แนวทางการบริหารหลักสูตรพบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาควรมีการวิเคราะหหลักสูตรและจัดทํา

หลักสูตรท่ีตอบสนองวิสัยทัศน, ภารกิจ,เปาหมายและสภาพการณท่ีเปลี่ยนไปรวมไปถึงความตองการของชุมชน

ภายใตการมีสวนรวมของทุกฝาย ดานการจัดการเรียนการสอน ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย และ

บูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนรูจักคดิวเิคราะห เรียนรู จากการปฏิบัติจริงมีความกลาแสดงออก และ

ดานการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลหลักสูตร ควรมีการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลหลักสูตรอยาง

สมํ่าเสมอเพื่อใหเกดิการพัฒนาท่ีย่ังยนื 
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Abstract  

This independent study aims at studying the conditions and the guidelines for The School Curriculum 

Administration of World-class standard school under The Secondary Educational Services Area office 36.The 

sample used was 275 teachers of World-class standard school under The Secondary Educational Services Area 

office 36 by Stratified Random Sampling. The research instrument drawn for this study was a questionnaire.The 

data was systematically analyzed by using frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

 The results showed as follows; both of the overall and each aspect condition of school curriculum 

administration of World - class standard school under The Secondary Educational Services Area office 36 were 

done at the high level. The school curriculum development was done the most, followed by the teaching and 

learning processing and the supervision and evaluation of the school curriculum respectively. 

Besides, the guidelines of The School Curriculum Administration showed that the school curriculum 

development should analyze the school curriculum before and deal it with the school of vision, mission and 

goal,the changed conditions and the desire of community under all participated section. The teaching and 

learning processing should be designed by learning activities variously and integrated with child-center who can 

think and learn by their own action with the assertiveness. Finally, the supervision and evaluation of the school 

curriculum should be always done in order to gain the sustainable development. 
 

Keywords: The School Curriculum Administration, World-class standard school 
 

บทนํา 

ในปจจุบันระบบเศรษฐกจิฐานความรู ความเจริญกาวหนาทางวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและการสื่อสาร ทําให

สังคมโลกมีการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมมากขึ้น การเมืองแบบเสรีประชาธิปไตย เปนท่ีนิยมยอมรับกันท่ัวโลก

ประเทศไทยจะมีความสัมพันธกับชุมชนโลกบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีและความเทาเทียมกัน จะมีความสามารถในการ

แขงขันและรวมมือกับประชาคมโลกไดก็ตอเมื่อเรามีการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษา ใหสามารถพัฒนาคน

และสังคมไทยใหมีสมรรถนะในการแขงขัน มีคุณภาพสูงขึ้น รูจักเลือกท่ีจะรับกระแสของวัฒนธรรมตางชาติ ปลูก

จติสํานึกและความภาคภูมใิจในความเปนคนไทย รวมถึงการกระจายอํานาจสูทองถิ่นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพของผูเรียนใหทันตอสภาวการณโลก(สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2553, หนา 1) จาก

การศึกษาและวเิคราะหเชิงเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรของนานาประเทศ พบวา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานใหความสําคัญกับการเรียนการสอนสาระการเรียนรูเปนลําดับแรก แตให

ความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียนดานความสามารถในการคิดวิเคราะหนอยมาก ซึ่งตางกับหลักสูตรในหลาย ๆ 

ประเทศ อีกท้ังหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไมสะทอนใหเห็นการจัดประสบการณการเรียนรู

ใหแกผูเรียนท่ีเช่ือมโยงกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 อยางชัดเจนเปนรูปธรรมในเร่ืองการเรียนรูภาษายุค

ดจิทัิล การฝกทักษะความสามารถในการสื่อสารภาษาตางประเทศ การสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีการคิดประดิษฐ

และสรางสรรคงาน สามารถผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพสูง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หนา 

1)  
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โรงเรียนมาตรฐานสากลจึงเปนนวัตกรรมการจัดการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นํามาใชเปนมาตรการเรงดวนในการยกระดับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสากล เปนโรงเรียนใน

โครงการท่ีจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคยีงมาตรฐานสากล เร่ิมดําเนินการนํารอง ในปการศึกษา 2553 ดวย

การใหโรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนบรรลุคุณภาพตาม

มาตรฐานท่ีกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเพิ่มเติมสาระการเรียนรูความ

เปนสากล (สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2555, หนา 8) โดยมโีรงเรียนในโครงการรุนท่ี 1 จํานวน 500 

โรงเรียน เปนโรงเรียนมัธยมศึกษา 381 โรง โรงเรียนประถมศึกษา 119 โรง รุนท่ี 2 จํานวน 232 โรงเรียน เปนโรงเรียน

มัธยมศึกษา 147 โรง โรงเรียนประถมศึกษา 84 โรง โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  1 โรง โดยมุงพัฒนา 5 ดาน คือ 1) 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยนําจุดเดนจากหลักสูตรตาง ๆ เชน หลักสูตร English 

Program (EP) Mini English Program (MEP) International English Program (IEP) หรือ International Baccalaureate 

(IB) หรือหลักสูตรความเปนเลิศเฉพาะทางนํามาปรับหลักสูตรใหเขมขนเทียบเคียงกัน 2) พัฒนาการเรียนสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยใชภาษาอังกฤษ ภายในป 2555 3) พัฒนาครูผูสอนในสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศท่ี 2 และครูผูสอนสาระการเรียนรูคณติศาสตร-วทิยาศาสตรเพื่อใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียน

การสอน 4) พัฒนาผูบริหารโรงเรียน รวมกับสํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5) พัฒนาระบบการ

บริหารโรงเรียน เกี่ยวกับการจัดทําแผน กลยุทธโรงเรียนมาตรฐานสากล การบริหารจัดการระบบ (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน, 2553, หนา 4-5) 

การจะพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลใหมคีุณภาพเทียบเคยีงมาตรฐานสากลน้ันจงึจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมี

การบริหารหลักสูตร เพราะหลักสูตรเปนแมบทสําคัญในการจัดการศึกษาเปรียบเสมือนเคร่ืองช้ีแนวทางวา ควรจะ

ดําเนินการจัดการศึกษาไปทางใดของหลักสูตร ถาประเทศใดมีหลักสูตรท่ีมีความเหมาะสม มีความทันสมัย มี

ประสทิธิภาพและมีการบริหารหลักสูตรท่ีดี คนท่ีผานการเรียนหลักสูตรดังกลาว ยอมมีความรูและมีศักยภาพในการ

บริหารประเทศอยางเต็มท่ี (สํานักวิชาการและมาตรฐาน, 2551, หนา 2) จากการกํากับติดตามการดําเนินงานของ

โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในปการศึกษา 2553-2554 พบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติบาง

ประการ ไดแก การใชคําบางคําทําใหเกิดการเขาใจผิดวามีความซ้ําซอนกับหลักสูตรบางหลักสูตร และการจัดสาระ

เพิ่มเติมในหลักสูตรของสถานศึกษาหลายแหงยังไมสอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียนท่ีกําหนดในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นอกจากน้ัน เสียงสะทอนของสังคมท่ัวไปบงช้ีใหเห็นวา ทักษะและ

ความสามารถท่ีจําเปนท่ีจะชวยทําใหเด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตนเองไปสูความเปนสากล ไดแก ทักษะและ

ความสามารถในการคดิวิเคราะห การคดิสรางสรรค การแสวงหาความรูดวยตนเอง รวมถึงทักษะและความสามารถ

ดานเทคโนโลยี และทักษะและความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นยังไมอยูในระดับท่ีนาพอใจ ผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลการทดสอบความถนัดท่ัวไป (GAT) และผลการทดสอบความถนัดทาง

วิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของผูเรียนในภาพรวมอยูในระดับตํ่าและมีการกระจายสูงยังไมเปนท่ีนาพึงพอใจ (สํานัก

บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2555, หนา 9)  

โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

จังหวัดเชียงราย มีจํานวน 11 โรงเรียน ซึ่งในทุกโรงเรียนจําเปนจะตองมีกลไกการบริหารหลักสูตรท่ีทันสมัยและมี

คุณภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสรางของหลักสูตรใหสามารถเทียบเคยีงมาตรฐานสากลไดซึ่งการจะนําหลักสูตรไปใชให

เกิดประสิทธิภาพน้ันตองอยูบนรากฐานของการบริหารจัดการท่ีดี ดังน้ันจึงควรมีการติดตามผลและทบทวนการ

บริหารหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลใน 3 ดาน ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน 
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และดานการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตร เพื่อใหทราบขอมูลการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนวาท่ี

ผานมามแีนวโนมไปทิศทางใด ควรมกีารพัฒนาปรับปรุงดานใดบาง 

 ผูวิจัยซึ่งเปนบุคลากรของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

สภาพและแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย เพื่อประโยชนในการนําขอมูลไปใชในการปรับปรุง

พัฒนาและเปนแนวทางในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ให

มคีุณภาพเทียบเคยีงมาตรฐานสากลตอไป 

 

วัตถุประสงคการศึกษา 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนท่ีเขารวม

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย (2) เพื่อ

ศึกษานวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย 
 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

                                         ตัวแปรที่ศกึษา 

    
 

 

 

ภาพ 7แสดงกรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิ 
 

วธิกีารศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2558 มี 11 โรงเรียน จํานวน 

923 คน 

กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2558 มี 11 โรงเรียน จํานวน 

275 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) โดยใชตารางสําเร็จของ เคร็จซี่  และมอรแกน  ในการกําหนด

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียน 

ท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  มัธยมศึกษา  

เขต 36จังหวัดเชียงราย ไดแก 

 1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 2. ดานการจัดการเรียนการสอน 

 3. ดานการนิเทศกํากับติดตามและ

ประเมนิผลหลักสูตร 

 
 

1. สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  

ของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36จงัหวัดเชียงราย 

 2. แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  

ของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36จงัหวัดเชียงราย 
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ขนาดกลุมตัวอยาง ไดกลุมตัวอยางจํานวน 275 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ (Stratified Random 

Sampling) โดยมกีารดําเนินงานดังน้ี 

1. สุมกลุมตัวอยางแบบช้ันภูม ิ(Stratified Random Sampling) โดยใชขนาดโรงเรียนเปนช้ัน 

2. ดําเนินการเทียบสัดสวนตามขนาดโรงเรียน  

3. ทําการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)โดยการเทียบสัดสวน เพื่อใหไดกลุมตัวอยาง 

เครื่องมือรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่ี 

เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย  

แบงออกเปน 3 ตอนดังน้ี  

ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มลัีกษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ  

ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเปนแบบมาตรา

สวนประมาณคา 5 ระดับ แบงออกเปน 3 ดานคอื   

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ดานการจัดการเรียนการสอน 

3. ดานการนิเทศกํากับติดตามและประเมนิผลหลักสูตร 

ตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเปนแบบ

ปลายเปด 

การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

1. ศึกษาคนควาจากตํารา เอกสาร ทฤษฏี แนวคิด งานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังภายในประเทศและตางประเทศ

เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย และรายละเอียดวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อเปนแนวทางใน

การสรางแบบสอบถาม 

2. ศึกษาวธีิการสรางเคร่ืองมอืท่ีใชในการวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือและปรับแบบสอบถาม  

ใหครอบคลุมสอดคลองกับนิยามศัพทและขอบเขตการวจิัย เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

3. ศึกษาความหมาย ทฤษฎ ีหลักการ แนวคดิ องคประกอบเพื่อทํานิยามศัพทในการวจิัยแลวเปนแนวทางใน

การสรางขอคําถาม 

4. นําแบบสอบถามฉบับรางท่ีจัดทําขึ้นเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบแกไขใหมีความตรงและความ

สมบูรณของเนื้อหา รวมท้ังการใชภาษาท่ีเหมาะสม 

5. นําแบบสอบถามท่ีผานการพิจารณาจากอาจารยท่ีปรึกษา เสนอผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบชนิดของ

เคร่ืองมอื ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

6. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญเมื่อปรับปรุงแกไขแลว นําเสนออาจารย 

ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจพจิารณาอีกคร้ังหน่ึง แลวนําแบบสอบถามไปหาคา IOC ซึ่งไดคา IOC อยูระหวาง 0.67-1.0 

7. นําแบบสอบถามท่ีจัดทําสมบูรณแลวไปทดลองใช (Try–Out) กับกลุมตัวอยางท่ีมิใชกลุมตัวอยางในการ

วจิัย จํานวน 30 ตัวอยาง 
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8. วิเคราะหหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 

coefficient) ตามวธีิครอนบาค มคีาเทากับ 0.86 

9. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อเตรียมสงไปยังกลุมตัวอยางในการวจิัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอหนังสือจาก มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึง โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะหใน

การเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ผูวจิัยขอหนังสอืจากหนวยงานตนสังกัดถงึกลุมตัวอยางในการวจิัย 

3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

4. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคนืมาท้ังหมด 275 ฉบับ คดิเปนรอยละ 100 มาตรวจสอบความสมบูรณทุกฉบับ 

5. จําแนกแบบสอบถามตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเพื่อเตรียมการวิเคราะหขอมูล โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป 

การวเิคราะหขอมูล 

การวเิคราะหขอมูล วิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล มดัีงน้ี 

1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการ

ปฏบัิติงาน โดยใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) แลวเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 

2. วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย เปนแบบมาตรสวนประมาณ

คา 5 ระดับ โดยการหาคาเฉลี่ย (     ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายดานและโดยรวม เสนอใน

รูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย  

3. นําผลการวเิคราะหทางสถติิมาแปลผล 

โดยกําหนดคาเกณฑการแปลความหมาย (บุญชุม ศรีสะอาด, 2545, หนา 103) ดังน้ี 

คาเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถงึ มสีภาพการปฏบัิติในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถงึ มสีภาพการปฏบัิติในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถงึ มสีภาพการปฏบัิติในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถงึ มสีภาพการปฏบัิติในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถงึ มสีภาพการปฏบัิติในระดับนอยท่ีสุด 

4. วเิคราะหแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และคา 

รอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 

 

ผลการศึกษา 

สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท้ัง 3 ดาน ไดแก 1) 

ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) ดานการจัดการเรียนการสอน และ 3) ดานการนิเทศกํากับติดตามและ

ประเมนิผลหลักสูตร สวนแนวทางในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาควรมีการ
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วเิคราะหหลักสูตรและจัดทําหลักสูตรท่ีตอบสนองวิสัยทัศน, ภารกิจ,เปาหมายและสภาพการณท่ีเปลี่ยนไปรวมไปถึง

ความตองการของชุมชนภายใตการมีสวนรวมของทุกฝาย ดานการจัดการเรียนการสอนควรมีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูท่ีหลากหลาย และบูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห เรียนรู จากการปฏิบัติจริงมี

ความกลาแสดงออก และดานการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลหลักสูตรควรมีการนิเทศกํากับติดตามและ

ประเมนิผลหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอเพื่อใหเกดิการพัฒนาท่ีย่ังยนื 
 

สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการวจัิย 

1. ความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2558 โดยรวมอยูในระดับมาก ( x̄ =

3.82,S.D.=0.60)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาอยูในระดับมาก (  x̄ =3.86,S.D.=0.60) ดานการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก (x̄ =

3.86,S.D.=0.63) รองลงมาคือดานการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลหลักสูตร อยูในระดับมาก (  x̄ =

3.74,S.D.=0.71)  

1.1 ความคดิเห็นของครูผูสอนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2558 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

โดยรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 3.86,S.D.=0.60) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ 

เปาหมายของสถานศึกษาเปนลายลักษณอักษรท่ีสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (  x̄ = 

4.15,S.D.=0.69) รองลงมา คือ การวางแผนการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (x̄ = 3.94 ,S.D.=0.70) 

สวนคาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุด คือ การประชาสัมพันธใหผูปกครองทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

มาตรฐานสากล (  x̄ = 3.68 ,S.D.=0.85)   

1.2 ความคดิเห็นของครูผูสอนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2558 ดานการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู

ในระดับมาก (x̄ = 3.86 ,S.D.=0.63)เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา การมอบหมายภาระงานใหครูผูสอนสาระสากล

โดยมีคําส่ังแตงต้ังชัดเจน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (  x̄ = 4.06 ,S.D.=0.87)รองลงมา คือ การจัดการเรียนการสอนเปนไป

ตามมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา(x̄ = 4.03 ,S.D.=0.86)สวนคาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุด คือ การวางแผนดาน

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชา TOK,EE,CAS,GE(สาระสากล)และภาษาตางประเทศท่ี 2 (  x̄ = 

3.61,S.D.=0.92)   

1.3 ความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2558 ดานการนิเทศกํากับติดตามและ

ประเมินผลหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 3.74 ,S.D.=0.71) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การแตงต้ัง

คณะกรรมการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลหลักสูตร มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (  x̄ = 3.88 ,S.D.=0.79)รองลงมา คือ 

การนําขอเสนอแนะตาง ๆ มาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการนิเทศกํากับติดตามและ

ประเมินผลหลักสูตรใหดีย่ิงขึ้น (x̄ = 3.79 ,S.D.=0.80)สวนคาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุด คือ การจัดทําคูมือและสรุปผลการ

นิเทศกํากับติดตามและประเมนิผลหลักสูตร (  x̄  = 3.65,S.D.=0.82)   
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2. แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย พบวา 

2.1 ความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2558ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ท่ี

มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือควรมีการวิเคราะหหลักสูตรและจัดทําหลักสูตรท่ีตอบสนองวิสัยทัศน, ภารกิจ,

เปาหมายและสภาพการณท่ีเปลี่ยนไปรวมไปถึงความตองการของชุมชนภายใตการมีสวนรวมของทุกฝาย (f=40) คิด

เปนรอยละ 68.97 รองลงมาคือ ควรมีการจัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร ใหครู บุคลากร และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตร (f=8) คิดเปนรอยละ 13.79 และสุดทายควรนําหลักสูตร

สถานศึกษาไปใชจริงและพัฒนาอยางตอเนื่องและย่ังยนื (f=5) คดิเปนรอยละ 8.62 

2.2 ความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2558ดานการจัดการเรียนการสอน ท่ีมี

คาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย และบูรณาการโดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ ใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห เรียนรู จากการปฏิบัติจริงมีความกลาแสดงออก (f=25) คิดเปนรอยละ 34.25 

รองลงมาคือ ควรมีการจัดทําหนังสือเรียนและสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลายสําหรับผูเรียนในหลักสูตรมาตรฐานสากล 

(f=16) คิดเปนรอยละ 21.92 และสุดทาย ครูควรมีการจัดทําแผนการสอนและกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูให

ชัดเจนสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา(f=10) คดิเปนรอยละ 13.70 

2.3 ความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2558ดานการนิเทศกํากับติดตามและ

ประเมนิผลหลักสูตรท่ีมคีาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ควรมีการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลหลักสูตรอยาง

สมํ่าเสมอเพื่อใหเกดิการพัฒนาท่ีย่ังยนื (f=25) คดิเปนรอยละ 37.88 รองลงมาคอื  ควรใหผูท่ีมสีวนเกี่ยวของท่ีมคีวาม

เช่ียวชาญเขามามีสวนรวมในการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลหลักสูตรเพื่อใหการดําเนินการมีคุณภาพ (f=19) 

คดิเปนรอยละ 28.79 และสุดทาย ควรมคีําส่ังแตงต้ังชัดเจนในการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลหลักสูตร (f=10)  

คดิเปนรอยละ 15.15 

อภปิรายผลการวจัิย 

จากผลการศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายดังตอไปน้ี 

1. ความคดิเห็นของครูผูสอนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2558 ตอการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยู

ในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับดานท่ีมคีาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  

ดานการจัดการเรียนการสอนและดานการกํากับนิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตร ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ

งานวจิัยของภานุภัทร จรัสนูพพัิฒน (2554, หนา80-86) ท่ีไดศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมารฐานสากล เขตกรุงเทพมหานคร พบวา สภาพการใชหลักสูตรใน 3 ดาน ไดแก 

ดานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอนและดานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

มีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชชา ยศออน (2555, หนา 83-87) ท่ีได

ศึกษาการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค พบวา ผูบริหารและครูมี
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ทัศนคติตอการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค ดานการกํากับนิเทศ

ติดตามและประเมนิผลหลักสูตร อยูในระดับมาก 

 1.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการบริหารหลักสูตรโรงเรียนท่ีเขา

รวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย อยูใน

ระดับมาก และเมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวาการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายของสถานศึกษาเปนลายลักษณ

อักษรท่ีสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนพดล มงคลเบญจกุล 

(2557, หนา 58-59) ท่ีไดศึกษาการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ใน 3 ดานคือ ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดาน

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และดานการวัดและประเมินผล พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน 

และเมื่อพิจารณาเปนรายขอดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาพบวา การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย

ของสถานศึกษาเปนลายลักษณอักษรท่ีสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด และ

สอดคลองกับงานวิจัยของวจีพร แกวหลา (2555) ท่ีไดศึกษาการบริหารสถานศึกษาสูโรงเรียนมาตรฐานสากลของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก 

1.2 ดานการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการบริหารหลักสูตรโรงเรียนท่ีเขารวม

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย อยูใน

ระดับมาก และเมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวาการมอบหมายภาระงานใหครูผูสอนสาระสากลโดยมคีําส่ังแตงต้ังชัดเจน 

มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภานุภัทร  จรัสนูพิพัฒน (2554, หนา80-86) ท่ีไดศึกษาสภาพและ

ปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมารฐานสากล เขตกรุงเทพมหานคร  พบวา 

สภาพการใชหลักสูตรใน 3 ดาน ไดแก ดานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอนและดาน

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนมีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดานและสอดคลองกับงานวิจัยของ

นพดล  มงคลเบญจกุล (2557, หนา 58-59) ท่ีไดศึกษาการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ใน 3 ดานคือ ดานการพัฒนา

หลักสูตรของสถานศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และดานการวัดและประเมินผล พบวา มีการ

ปฏบัิติอยูในระดับมากทุกดาน 

1.3 ดานการกํากับนิเทศติดตามและประเมนิผลหลักสูตร ครูผูสอนมคีวามคดิเห็นตอการบริหารหลักสูตร

โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด

เชียงราย อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาการแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศกํากับติดตามและ

ประเมินผลหลักสูตร มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของของวิชชา  ยศออน (2555, หนา 83-87) ท่ีได

ศึกษาการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค  พบวา ผูบริหารและครูมี

ทัศนคติตอการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค ดานการกํากับนิเทศ

ติดตามและประเมนิผลหลักสูตร อยูในระดับมาก 

2. แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย พบวา 

 2.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีการวิเคราะหหลักสูตรและจัดทําหลักสูตรท่ีตอบสนอง

วสัิยทัศน, ภารกิจ,เปาหมายและสภาพการณท่ีเปลี่ยนไปรวมไปถึงความตองการของชุมชนภายใตการมีสวนรวมของ 

ทุกฝาย รองลงมาคอื ควรมกีารจัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร ใหครู บุคลากร และผูท่ีมสีวนเกี่ยวของ เพื่อใหมคีวามรู 
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ความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตร และสุดทายควรนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชจริงและพัฒนาอยางตอเนื่องและ

ย่ังยนื ซึ่งสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553, หนา 23) ท่ีไดกลาวถึงแนวทางในการ

พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนโดยการเทียบเคียงสูมาตรฐานสากลไววา ควรมีการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกีย่วกับหลักการ จุดหมาย คุณภาพผูเรียน สมรรถนะสําคัญ คุณลักษณะอัน

พึงประสงค มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด โครงสรางรายวิชา กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การวัดผลประเมินผลและเกณฑการจบ

หลักสูตรโดยนํามาเทียบเคยีงหลักสูตรมาตรฐานสากล 

 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอน ควรมกีารจัดกจิกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย และบูรณาการโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห เรียนรูจากการปฏิบัติจริงมีความกลาแสดงออก รองลงมาคือควรมีการ

จัดทําหนังสือเรียนและสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลายสําหรับผูเรียนในหลักสูตรมาตรฐานสากล และสุดทาย ครูควรมี

การจัดทําแผนการสอนและกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูใหชัดเจนสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่ง

สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (2553, หนา 24) ท่ีไดกลาวถงึแนวทางในการจัดการเรียน

การสอนเพื่อมุงสูกลยุทธและหลักสูตรของโรงเรียนมาตรฐานสากลวา ควรมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช

กระบวนการของหองเรียนคุณภาพสนับสนุนใหมีการใชการวิจัย สื่อ นวัตกรรม ปรับลดเวลาในการสอนของครูใน

หองเรียนและเพิ่มเวลาการเรียนรูของผูเรียนนอกหองเรียนใหมากขึ้นเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 

 2.3 ดานการกํากับนิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตร ควรมีการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล

หลักสูตรอยางสมํ่าเสมอเพื่อใหเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน รองลงมาคือ ควรใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของท่ีมีความเช่ียวชาญเขา

มามีสวนรวมในการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลหลักสูตรเพื่อใหการดําเนินการมีคุณภาพ และสุดทาย ควรมี

คําส่ังแตงต้ังชัดเจนในการนิเทศกํากับติดตามและประเมนิผลหลักสูตรซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของศรีสุดา  วังนัยกูล 

(2557, หนา 62) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาใน

ภูมภิาค (Education Hub) ) พบวาดานหลักสูตรควรมกีารประเมนิหลักสูตรและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากการศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยสรุปประเด็นขอเสนอแนะในการนําผล

วจิัยไปใชดังน้ี 

1. ผลการศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ดานการพัฒนาหลักสูตร พบวา การประชาสัมพันธใหผูปกครองทราบถงึแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

มาตรฐานสากล อยูในระดับสุดทายของตาราง ผูบริหารจึงควรใหความสําคัญในการแจงขาวสารประชาสัมพันธให

ผูปกครองหรือผูท่ีเกี่ยวของทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะและแนวทางการในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งขอมูลเหลาน้ีผูบริหารสามารถ

นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในคร้ังตอไปได 

2. ผลการศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา การวางแผนดานการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชา TOK, EE, CAS, 

GE (สาระสากล) และภาษาตางประเทศท่ี 2 อยูในระดับสุดทายของตาราง ผูบริหารจึงควรมีการวางแผนการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนรายวชิาดังกลาวเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสําหรับครูผูสอนใหปฏิบัติไป

ในทิศทางเดยีวกันและเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอน 
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3. ผลการศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ดานการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลหลักสูตร พบวา การจัดทําคูมือและสรุปผลการนิเทศกํากับติดตามและ

ประเมินผลหลักสูตร อยูในระดับสุดทายของตาราง ผูบริหารจึงควรมีการสรุปและจัดทํารายงานผลการนิเทศกํากับ

ติดตามและประเมินผลหลักสูตรทุกคร้ังเพื่อใชเปนสารสนเทศประกอบการพัฒนาการนิเทศกํากับติดตามและ

ประเมนิผลหลักสูตรในคร้ังตอไปเพื่อใหเกดิประสทิธิผลอยางมปีระสทิธิภาพ 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรมกีารศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตอื่น 

 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีเขารวม

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลระหวางสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

 3. ควรมีการศึกษาปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

4. ควรมกีารศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากลแลวนําไปขยายผลการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อเปนเครือขายรวมพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลตอไป 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาของ ดร.นํ้าฝน  กันมา ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา

คําแนะนําตลอดจนชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรองดวยความหวังดีเสมอมาขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาการ

บริหารการศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายทุกทานท่ีใหความรูอันทรงคุณคาแกผูวิจัย

ขอขอบพระคุณ นายรัชธีรินทร รักนา รองผูอํานวยการโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร ดร.สรวิชญ  จิตรใจ และ 

นางสุดลักษณ ณ พกิุล ท่ีใหความกรุณาเปนผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการจัดทําการศึกษาคนควา

ดวยตนเองในคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณขาราชการครู ทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามตลอดจน

เพื่อน ๆ สาขาการบริหารการศึกษาท่ีมสีวนชวยเสริมสรางกําลังกายกําลังใจจนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับ

น้ีเสร็จสมบูรณไปไดดวยดี 
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การเปรยีบเทียบการบรหิารงานวิชาการของโรงเรยีน ในกลุมเครอืขายพัฒนา

การศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย 3 

A comparison of the academic affairs administration of the schools in Pa 

Tueng educational development network of Chiang Rai primary education 

service area 3 

นติพิัฒน เจรญิเมธี11

1* และ นันทมิา นาคาพงศ2 

Nitiphat Charoenmethee
1* and Nanthima Nakaphong2 

บทคัดยอ 

 การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน และเปรียบเทียบการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 3 กลุมตัวอยางเปนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 

จํานวน 108 คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ของลิเคิรท (Likert’Rating scale) โดยแบงออกเปน 3 ตอน ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหโดย

การหาคาความถี่ (frequency) , คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean), สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) และ ใชสถติิ Independent Sample t-test 

 ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ท้ัง 17 ดาน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวาลําดับท่ี 1 คือ ดานท่ี 16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา มีสภาพ

การดําเนินงานอยูในระดับมาก รองลงมาลําดับท่ี 2 คอื ดานท่ี 2 การวางแผนงานดานวชิาการ มีสภาพการดําเนินงาน

อยูในระดับมาก รองลงมาลําดับท่ี 3 คือ ดานท่ี 17 การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีสภาพการ

ดําเนินงานอยูในระดับมาก ตามลําดับ และลําดับท่ี 17 คือ ดานท่ี 14 การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล 

ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา มสีภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด และพบวาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางศึกษา มี

การบริหารงานวชิาการไมแตกตางกัน 
  

คําสําคัญ: การบริหารงานวชิาการของโรงเรียน 
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Abstract  

This research aims to study the academic administration of the school. And compare the academic 

administration of the school and school expand educational opportunities. Community Education Development in 

the wild strain. Primary Educational Service Area Office Rai 3 samples were school administrators and teachers, 

the number 108 was used in this study was a questionnaire. It is a five-level scale of the Republic Kurt 

(Likert'Rating scale) is divided by three when processing the data using software packages. By analyzing the 

frequency (frequency), percentage (percentage), the average (mean), standard deviation (standard deviation) 

and statistical Independent Sample t-test. 

The research found that The academic administration of the school in the top 17 overall, with the 

average at a high level. When considering the Found that the number one is the 16th book selection. Textbooks 

for use in schools. Operating conditions at a high level. No. 2, followed by the two sides is planning academic. 

Operating conditions at a high level. A minor third is No. 17 on the development and use of technology in 

education. Operating conditions at a high level, respectively, and No. 17 is the 14th promotion and support to 

individuals, families, organizations, academic departments, enterprises and other institutions of education. 

Operating conditions at a high level. The average lowest And the academic administration of the school and 

school expand educational opportunities. Academic Administration is no different.  
 

Keywords: The academic administration of the school 
 

บทนํา 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 กําหนดใหสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานเปนโรงเรียนนิติบุคคลและไดรับการกระจายอํานาจการบริหาร โดย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 

32) ไดกําหนดขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษาไว 4 งาน ดังน้ี การบริหารงานวิชาการ การ

บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารท่ัวไป เมื่อพิจาณาหลักของการบริหารสถานศึกษา จะเห็นวา

งานวชิาการเปนงานท่ีทําใหบรรลุวัตถุประสงคหลักโดยตรง จึงสามารถแบงงานท้ัง 4 งาน ออกเปน 2 ประเภท คือ 1) 

งานหลักเปนงานท่ีเปนไปเพื่อใหนักเรียนสามารถบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรไดโดยตรง ไดแก งานบริหารงาน

วิชาการ 2) งานสนับสนุนเปนงานท่ีชวยสงเสริมใหการปฏิบัติงานหลักเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก งานการ

บริหารงบประมาณ งานการบริหารงานบุคคล และงานการบริหารท่ัวไป 

 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาจึงเปนงานหลักของสถานศึกษา มาตรฐานและคุณภาพของ

สถานศึกษาพิจารณาไดจากผลงานวิชาการ ซึ่งเกี่ยวของกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ท่ีเปนหัวใจของ

สถานศึกษา และเกี่ยวของกับผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษาซึ่งอาจจะเกี่ยวของทางตรง 

หรือทางออมก็ขึ้นอยูกับลักษณะของงานน้ัน ผูบริหารจึงควรใหความสําคัญกับงานวิชาการตองทราบและเขาใจถึง

จุดประสงคขอบขายความสําคัญของงานวิชาการ ตองมีความรอบรูในดานการบริหาร มีศิลปะ และเทคนิคในการ

ดําเนินงาน ติดตาม กํากับดูแล เพื่อใหภาระงานตาง ๆ ของสถานศึกษามคีุณภาพ (กุลฑรี พกิุลแกม, 2551)  

 จากการรายงานผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Testing : O-

NET)ท่ีผานมา พบวาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 3 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน อยูในระดับท่ีตํ่ากวาระดับประเทศ และตํ่า

กวาเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ซึ่งอยูในระดับตํ่ากวา 50% สวนสาเหตุ อาจจะมาจากการ

บริหารงานวชิาการท่ีไมด ีหรือ ผูบริหารและครู ขาดความรูความเขาใจในการบริหารงานวิชาการท่ีดี จึงทําใหคะแนน

ตํ่ากวามาตรฐาน  

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา ผูวจิัยมคีวามสนใจท่ีศึกษาการบริหารงานวิชาการใหดีขึ้น ให

มคีุณภาพ มปีระสทิธิภาพมากขึ้น และศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ อีกท้ัง ศึกษาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน 

ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งจะเปน

แนวทางการแกปญหา และเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจศึกษาในเร่ืองการบริหารงานวชิาการ ตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3  
 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 3 

สมมติฐานการวจัิย 

 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีความแตกตาง

กัน 
 

วธิกีารศึกษา 

งานวจิัยเร่ือง “การเปรียบเทียบการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 3” เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช

วธีิการศึกษาวจิัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และเปรียบเทียบโรงเรียนประถมและขยายโอกาส ในการบริหารงาน

วชิาการของโรงเรียน 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหาการวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 3 โดยใชตามแนวทางขอบขายการ

บริหารงานวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน, 2550, หนา 29) ไดกําหนด

ขอบเขต และภารกิจงานวิชาการ 17 ดาน ดังน้ี คือ 1. การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการ

พัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 2. การวางแผนงานดานวิชาการ 3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4. การ

พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 6. การวัดผล ประเมนิผล และดําเนินการเทียบโอน

ผลการเรียน 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 9. 

การนิเทศการศึกษา 10. การแนะแนว 11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12. การ

สงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 13. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ

องคกรอื่น 14. การสงเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและ

สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของ สถานศึกษา 16. การ

คัดเลอืกหนังสอื แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 17. การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

 2.ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของสถานศึกษาในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในปการศึกษา 2558 จํานวน 9 โรงเรียน โดยแบงเปน

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 56 คน และโรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 94 คน ประชากรท้ังสิ้น 150 คน  

 กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวจิัยน้ี คอื กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวจิัยน้ี คอื ผูบริหารสถานศึกษา และ ครูผูสอนของ

สถานศึกษาในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 

โดยแบงเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 40 คน และโรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 68 คน โดยกําหนดขนาด

ของกลุมตัวอยาง ตามตาราง ของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, อางถงึใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2552, หนา 

48-49) ไดกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 108 คน ใชวธีิการสุมแบบช้ันภูม ิ

 3. ขอบเขตดานตัวแปร 

 ตัวแปรตน ไดแกประเภทของสถานศึกษา คือโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา ตัวแปรตาม ไดแก ขอบขายการบริหารงานวชิาการ 

ในการดําเนินการวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 3 โดย

แบงเนื้อหาออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ประสบการณการ

ทํางาน และประเภทโรงเรียน 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตามแนวทางขอบขายการ

บริหารงานวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หนา 29) ตาม

ขอบขายการบริหารงานวิชาการท้ัง 17 ดาน ดังน้ี มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

โดยวิธีการของลิเคิรท (Likert’Rating scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยมีเกณฑการให

คะแนน ดังน้ี 

 5 หมายความวา มกีารดําเนินการมากท่ีสุด 

 4 หมายความวา มกีารการดําเนินการมาก 

 3 หมายความวา มกีารการดําเนินการปานกลาง 

 2 หมายความวา มกีารการดําเนินการนอย 

 1 หมายความวา มกีารการดําเนินการนอยท่ีสุด 

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปญหา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุม

เครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ซึ่งมีลักษณะเปน

แบบสอบถามแบบปลายเปด 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําไปใหผูเช่ียวชาญชวย

ตรวจสอบ ความเท่ียงตรง ตามเนื้อหา (Content Validity) จํานวน 3 ทาน แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองตาม

วัตถุประสงคของแตละขอ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ไดคา IOC มากกวา 1.0 ทุกขอ 

หาความเช่ือม่ัน (Reliaeiligy) โดยการนําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับ

ประชากร ท่ีไมไดเปนกลุมเปาหมาย ผูอํานวยการและครูผูสอน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมจันสายสวรรค 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จํานวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม
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โดยวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficent) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือม่ัน 

ของแบบสอบถาม 0.98 ขึ้นไปท้ังฉบับ จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณแลวนําแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลกับ

กลุมเปาหมายจริงตอไป 

การวเิคราะหขอมูลการวิจัยคร้ังน้ีประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร

ดังน้ี 

 1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาความถี่  (frequency) และคารอยละ 

(percentage) วเิคราะหขอมูลดวยเคร่ืองมอืคอมพวิเตอรโดยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (mean) และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation)  

 3. ทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา

ปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 วเิคราะหโดยการทดสอบคาที (t-test) 

 4. วิเคราะหแบบสอบถามปลายเปด ของปญหาและขอเสนอแนะ การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 

วเิคราะหโดยใชรอยละตามจํานวนผูตอบแบบสอบถาม เชิงเนื้อหา (Content analysis) และสรุปเปนภาพรวม 
 

ผลการศึกษา 

ในการศึกษาวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ซึ่งผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการ

วเิคราะหขอมูลเปน 4 ตอน ดังน้ี 

 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 2. การบริหารงานวชิาการของโรงเรียน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3  

 3. การเปรียบเทียบการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 

 4. ปญหาและขอเสนอแนะของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 

  1. ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม คิดเปนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ผลการ

วเิคราะหขอมูลมรีายละเอียดดังน้ี  

   ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 60.2 เพศชายคิดเปนรอยละ 39.8 อายุ

ระหวาง 31-40 ปมีอัตราสวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 26.9 ของกลุมประชากรท้ังหมด รองลงมา คือ อายุระหวาง 

41-50 ป คิดเปนรอยละ 25.9 กลุมอายุระหวาง 51-60 ป คิดเปนรอยละ 25.0 และกลุมอายุระหวาง 20-30 ป คิด

เปนรอยละ 22.2 ตามลําดับ  

   ระดับวุฒิการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอัตราสวนมาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 75.0 รองลงมามีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 24.1 และวุฒิการศึกษาใน

ระดับปริญญาเอก มอัีตราสวนท่ีนอยท่ีสุด คดิเปนรอยละ. 9 ตามลําดับ 
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   ตําแหนง พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนง ขาราชการครูมีอัตราสวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

91.7 และตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน/รองผูอํานวยการ คดิเปนรอยละ 8.3 ตามลําดับ 

   ประสบการณการทํางาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมปีระสบการณทํางานมากกวา 15 ป มีอัตราสวน

ท่ีมากท่ีสุด คดิเปนรอยละ 33.3 รองลงมาเปนผูตอบแบบสอบถามมปีระสบการณทํางาน 6–10 ป คดิเปนรอยละ 24.1 

ผูตอบแบบสอบถาม มีประสบการณทํางาน 11–15 ป และผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณทํางาน 1–5 ป มี

อัตราสวนเทากัน คอื คดิเปนรอยละ 21.3 ตามลําดับ 

   ประเภทโรงเรียน พบวา ผูตอบแบบสอบถามโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีอัตราสวนมากท่ีสุด 

คดิเปนรอยละ 63.0 และผูตอบแบบสอบถาม โรงเรียนประถมศึกษา คดิเปนรอยละ 37.0 ตามลําดับ 

  2. ผลการศึกษาขอมูลการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห

ขอมูลมรีายละเอียดดังน้ี การบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในภาพรวม มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x� = 4.05),(S.D.= 0.45) เมื่อ

พจิารณาเปนรายดาน พบวาลําดับท่ี 1 คือ ดานท่ี 16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษาอยูในระดับ

มาก ( x� = 4.45),(S.D.= 0.55) รองลงมาคอื ดานท่ี 2 การวางแผนงานดานวชิาการ ( x� = 4.41),(S.D.= 0.61) และขอ

ท่ี 14 การสงเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่น

ท่ีจัดการศึกษา ( x� = 4.20),(S.D.= 0.57) มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

  3. ผลการวเิคราะหเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 พบวา การบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มกีารบริหารงานวชิาการไมแตกตางกัน  
  4. ผลการวเิคราะหปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 
   พบวาปญหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คอื 

1.ครูขาดการจัดทําแผนการเรียนรู 2.บุคลากรขาดความรู ดานการวัดผล และประเมินผล 3.การคัดเลือกหนังสือ

สอดคลองกับหลักสูตร แตยังไมเหมาะสมกับผูเรียน ตามลําดับ 

   สําหรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยเรียงลําดับจากมากไปหา

นอย คอื  

1. ควรมกีารสงเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบัน

อื่นท่ีจัดการศึกษา 2. ควรมกีารพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร 3. ควรมี

การพัฒนากระบวนการเรียนรู ตามลําดับ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ และการเปรียบเทียบสภาพการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 3 โดยใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ และ
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เปรียบเทียบการบริหารงานวชิาการ กลุมตัวอยางเปนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน 108 คน เคร่ืองมือท่ี

ใชเปนแบบสอบถาม และวิเคราะหโดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ดวยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบ ใชสถติิ t-test 

 1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 มีการดําเนินการบริหารงานวิชาการ ท้ัง 17 ดาน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาลําดับท่ี 1 คือ ดานท่ี 16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชใน

สถานศึกษา มสีภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก รองลงมาลําดับท่ี 2 คอื ดานท่ี 2 การวางแผนงานดานวิชาการ มี

สภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก รองลงมาลําดับท่ี 3 คือ ขอท่ี 17 การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก ตามลําดับ และลําดับท่ี 17 คือ ดานท่ี 14 การสงเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา มีสภาพการ

ดําเนินงานอยูในระดับมาก มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 2. การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จากการวิเคราะหขอมูลพบวา การบริหารงานวิชาการ

ระหวางโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา มกีารบริหารงานวชิาการไมแตกตางกัน  

 3. ปญหาและขอเสนอแนะ จากการศึกษาพบวามปีญหามากท่ีสุด คือ ครูขาดการจัดทําแผนการเรียนรู และ

ขอเสนอแนะ คือ ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถาน

ประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

อภปิรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา

ปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยมุงศึกษา การเปรียบเทียบการบริหารงาน

วชิาการของโรงเรียนระหวางโรงเรียนประถมและโรงเรียนขยายโอกาส ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา

ปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยแบงเปน 17 ขอ ตามแนวคิดของ ขอบขาย

การบริหารงานวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หนา 29) คือ 1. 

การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 2. การวางแผนงานดาน

วิชาการ 3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5. การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู 6. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา 8. การพัฒนาและสงเสริมใหมแีหลงเรียนรู 9. การนิเทศการศึกษา 10. การแนะแนว 11. การ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 13. 

การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 14. การสงเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 15. การจัดทํา

ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของ สถานศึกษา 16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชใน

สถานศึกษา 17. การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี  

 1. การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยใช ขอบขายการบริหารงานวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน, 2550, หนา 29) โดยพบวาในภาพรวมพบวา การบริหารงานวิชาการ

ท้ัง 17 ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียง 5 อันดับแรกจากมากไปหานอย คือ 1.การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใชใน
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สถานศึกษา 2.การวางแผนงานดานวิชาการ 3.การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 4.การพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 5.การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนา

สาระหลักสูตรทองถิ่น การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถาน

ประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา มคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ (พิชัย จุลวรรณโณ, 2550,) 

ศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีษะเกษ พบวา ระดับการ

ปฏิบัติการงานวิชาการของครูวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ดานการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยูในระดับปานกลาง สวนดานอื่น ๆ อยูในระดับมาก โดยเรียงจาก

มากไปหานอย คือดาน การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาการวัดและ

ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาแหลงเรียนรูการแนะแนวการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสงเสริมความรูทางวชิาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาและองคกรอื่น การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศภายใน การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ

แกบุคคลครอบครัว องคกรหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ ท่ีจัดการศึกษา และดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา เชนเดียวกับ (ลีลาวดี จีระเสมานนท, 2550,) ศึกษา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กใน

อําเภอวังเหนือ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 พบวา ผลการศึกษาพบวา การบริหารงาน

วชิาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอวังเหนอื มกีารปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลว ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมกีารปฏบัิติในดานการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดาน

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และมีการปฏิบัตินอยสุดในดานการประสานความรวมมือในการ

พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและการบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก โดยสวนใหญมีการปฏิบัติในเร่ืองนําหลักสูตรไปใชในการเรียนการสอนและบริหารจัดการใชหลักสูตรให

เหมาะสม รองลงมาคือ ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และจัดทํา

โครงสรางหลักสูตรและสาระตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค ในดาน

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

 2. การเปรียบเทียบการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 พบวามีการ

บริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน ท่ีผลการศึกษาคนควาดังกลาวออกมาเชนน้ี เพราะผูบริหารและครูโรงเรียน

ประถมศึกษากับ ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีการบริหารงานวิชาการท่ีเหมือนกัน คือ มีการคัดเลือก

หนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา มีการวางแผนงานดานวิชาการ มีการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา มกีารพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา มกีารแนะแนว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ (นิลวรรณ วัฒนา, 2556) การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี พบวา ระดับปฏบัิติงานการบริหารงานวชิาการ โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนดานพบวา ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการปฏิบัติงานใน

ระดับมากท่ีสุด นอกน้ันมกีารปฏบัิติงานในระดับมาก ไดแก ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล

และเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

และการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามลําดับ 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 จากการวิจัยการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ผูศึกษาขอเสนอแนะดังน้ี 

 ขอท่ี 1 ควรมกีารพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่นอยางจริงจังและสามารถนํามาปรับใชในโรงเรียนได  

 ขอท่ี 2 ควรมกีารการประชุม ช้ีแจง วางแผนงานดานวชิาการ อยางสมํ่าเสมอ  

 ขอท่ี 3 ควรมกีารจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาท่ีหลากหลาย เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน 

2. ควรศึกษาการบริหารงานวชิาการท่ีสงผลตอ การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารยท่ีปรึกษา ดร.นันทิมา นาคาพงศ ท่ีใหคําปรึกษาและ

ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควา ขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 

ผูอํานวยการและครูผูสอน โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ท่ีเปนผูใหขอมูลในการศึกษาคนควา และครอบครัวท่ีคอยใหกําลังใจทําใหการศึกษา

คนควาสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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การมสีวนรวมของชุมชนในการจดัการศึกษาของกลุมเครอืขายพัฒนาการศึกษาแม

สลองในอําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชยีงราย  

The Participation Of Community In Educational Management Of Educational 

Development Network In Measalong Nai. Mea Fah Luang District, Chiang Rai 

Provice 

ทวชิ บัวแพง12

1* และ นันทมิา นาคาพงศ2 

Thawit Buaphaeng1* and Nunthima Nakapong2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ใน 4 ดาน คือ 1) ดานการตัดสินใจ 2) ดานการ

ดําเนินงาน3) ดานการรับผลประโยชน 4) ดานการประเมินผล กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรทางการ

ศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัด

เชียงรายปการศึกษา 2558 รวมท้ังสิ้น 219 คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการดําเนินงานวจิัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย

กําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ยโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป  

 ผลการศึกษาวิจัย พบวา บุคคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุม

เครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย มคีวามเห็นในเร่ืองการมสีวนรวมของชุมชน

ในการจัดการศึกษาในดานการรับผลประโยชน มีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด รองลงมาความเห็นของผูตอบ

แบบสอบถามในดานการประเมินผลมีมีความเห็นมีคาเฉลี่ยในระดับมาก และความเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ

ชุมชนในดานการตัดสนิใจมคีาเฉลี่ยในระดับตํ่าท่ีสุด 
 

คําสําคัญ: การมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
 

Abstract  

 The purposes of this study was to study the participation of communities in Educational Management of 

Educational Development Network in Mae Salong Nai, Mae Fah Luang District, Chiang Rai province, in four 

aspects; the decision, the implementation, the beneficiaries and the evaluation to study problems. The sample 

consisted of 219 teachers and board in Measalongnai Education Development Network in measalong nai, 

                                                 
1 นสิติคณะวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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Chiangrai. The instrument used in this research was a 5-point rating scale questionnaire. The statistics used for 

data analyses included percentage, mean and standard deviation (S.D.) by statistical package.  

The study showed that the respondents who were the educational personnel and the education 

committees of Educational Development Network in Mae Salong Nai, Mae Fah Luang District, Chiang Rai 

province. There were some discussions about the involvement of the community in the education of the 

beneficiaries. The average at the highest level. The second opinion of the respondents in the evaluation of the 

opinion, the average level. And commented on the participation of the community in decision-making with the 

lowest levels. 
 

Keywords: The Participation of Communities in Educational 
 

บทนํา 

 การจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนและเอื้อตอการเรียนรูในบริบทของทองถิ่นนับวา

เปนองคประกอบท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศโลกปจจุบันอยูในสภาวะท่ีมกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจงึนับไดวาเปน

โลกแหงการเรียนรูและเทคโนโลยีและสารสนเทศ การจัดการศึกษาใหคนในชาติมีคุณภาพเปนสิ่งสําคัญและจําเปนท่ี

จะตองมกีารเตรียมความพรอมคนใหมคีุณลักษณะท่ีเปนบุคคลแหงการเรียนรูและสามารถปรับตัวใหอยูไดในสังคมท่ีม ี

การเปลี่ยนแปลงอยางมีความสุข ซึ่งทุกคนจะตองมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ดังท่ีรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนท่ี 12 สิทธิชุมชนมาตรา 66 

(สิทธิอนุรักษหรือฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม) บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชน

ทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดี

ของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและย่ังยนื 

 พลเมอืงยอมมีสิทธิรวมกับชุมชนหรือรวมกับรัฐในการดําเนินงานตามวรรคหน่ึง ตลอดจนพัฒนาดานตาง ๆ 

ท่ีเปนประโยชนตอชุมชนสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 สิทธิและ

เสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 67 (สิทธิอนุรักษ บํารุงรักษา และไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ) สิทธิของ

บุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยาง

ปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกดิอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอม

ไดรับความคุมครองตามความเหมาะสมพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2546) ไดเนนใหทุกสวนของสังคมคือ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกร

เอกชน องคกรวชิาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ๆ ไดมสีวนรวมในการจัดการศึกษาขึ้น

ระหวางชุมชนกับสถานศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนไมวาจะเปนเร่ืองของการวางแผน การ

กําหนดเปาหมาย วางมาตรฐานการศึกษา การประสานงาน การจัดหาทรัพยากร การกํากับดูแล ตรวจสอบและการ

ประเมนิผลรวมกันเพื่อนําไปสูแนวทาง การปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาของตนเอง สถานศึกษาจึงควรเปดโอกาส

ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาอยางเต็มท่ี โดยมีการสรางความสัมพันธอันดีตอกัน

ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือรวมกัน สถานศึกษาและชุมชนตองรวมกันใหการสนับสนุนท้ังในเร่ืองของงบประมาณ 
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ทรัพยากรแหลงเรียนรู ภูมปิญญาทองถิ่น ตลอดจนใหชุมชนเขามามสีวนรวมเปนวทิยากรตามความถนัดเพื่อใหความรู

แกนักเรียน เพื่อใหนําไปตอยอดความรูของตนเอง และสามารถถายทอดความรูน้ันใหกับผูอื่นได ชุมชนก็จะเกิด

ความรูสกึในการเปนเจาของรวมกันในการจัดการศึกษาเชนเดยีวกับการจัดการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ท่ีมีหลักการสําคัญ คือเปนหลักสูตร

การศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจใหสังคมมสีวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการ

ของทองถิ่น ๆ หลังจากการวิเคราะหสภาพสถานศึกษาโดยท่ัวไปพบวาจุดออนของสถานศึกษาในดานการจัด

การศึกษาน้ัน ในดานการจัดหลักสูตรชุมชนไมมสีวนรวมในการจัดทําหลักสูตร มีการนําความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น

มาใชนอย ไมมกีารนําปราชญชาวบานมาใหความรู แหลงเรียนรูอยูไกลสถานศึกษาและไมหลากหลายขาดการสํารวจ

ความตองการของชุมชนและผูเรียนเพราะทางโรงเรียนยังขาดบุคลากรในดานการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนยังไม

มคีวามสนใจ ครูยายบอยครูไมมคีวามเขาใจท่ีจะนําภูมปิญญาทองถิ่นมาประยุกตใชในกจิกรรมการเรียนการสอนดาน

อาคารสถานท่ีบางจุดเปนบริเวณท่ีมีอันตราย มีดินถลมบอยคร้ังเมื่อถึงฤดูฝน อีกท้ังโรงอาหารยังไมเพียงพอตอ

จํานวนนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้น จงึตองมกีารพัฒนาการมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา 

 สําหรับดานปญหาและอุปสรรค ผูปกครอง และชุมชน ใหความสําคัญในการพัฒนาการศึกษานอย 

เห็นความสําคัญดานภาษาจนีมากกวาภาษาไทย ประชาชนสวนใหญมฐีานะยากจนและจะประสบปญหาในดานการสื่อ

ภาษาระหวางบุคลากรในสถานศึกษากับชุมชน เด็กขาดเรียนบอย พอแมไมคอยมีเวลาใหความรวมมือกับทาง

สถานศึกษา ชุมชนไมไดใหความสําคัญในดานการจัดการศึกษา การศึกษาตอ การชวยเหลือโรงเรียน โดยเฉพาะดูแล

เด็กในชวงท่ีอยูกับครอบครัว เชน การกวดขัน ในการทําการบาน และความประพฤติของเด็ก สิ่งท่ีสถานศึกษาตองการ

ไดรับความชวยเหลือ จากชุมชน คือ ตองการใหชุมชนในทองถิ่น และหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหการสนับสนุนในดาน

งบประมาณ นอกเหนือจากทางราชการ สิ่งท่ีสําคัญชุมชนหรือองคกรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของควรใหการสนับสนุนในดาน

งบประมาณ ใหการสนับสนุนในเร่ืองแหลงเรียนรู นําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชกับนักเรียนตลอดจนรวมประชุมวางแผน

ในการทํางานและรวมกันประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษาหาทางแกไขปญหารวมกันจึงมีความจําเปน

อยางยิ่งท่ีตองมีการปรับปรุงพัฒนาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการภายในโรงเรียนใหสอดคลองกับความ

ตองการของชุมชนใหไดมากท่ีสุดไมวาจะในดานการวางแผน นโยบาย การประสานงานการจัดหาทรัพยากรตาง ๆ 

และการประเมินผลจะทําอยางไรท่ีจะรับรูและใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดมากท่ีสุด เพื่อเกิด

ความสัมพันธท่ีดีระหวางชุมชนกับโรงเรียน ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนา จะเกิดขึ้นไดตองไดรับความ

รวมมือชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชนซึ่งไดแกผูนําชุมชน องคกรทองถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง

นักเรียน ผูนําศาสนา เขามามสีวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนอยางจริงจังสมํ่าเสมอ ท้ังน้ีตองขึ้นอยูกับทางสถานศึกษา

วาจะเปดโอกาสใหชุมชนหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของในการจัดการศึกษาเขามามี

สวนรวมมากนอยแคไหนของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชน ในการจัดการศึกษา ของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน 

อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ใน 4 ดาน คอื ดานการตัดสนิใจดานการดําเนินงาน ดานการรับผลประโยชน และ

ดานการประเมนิผล  

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคดิเห็นของบุคลากรทางการศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการมีสวน

รวมของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย  
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 3. เพื่อศึกษาปญหา และขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย  
 

กรอบแนวคิด 
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หลวง จังหวัดเชียงรายมคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับกับการมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษามีความแตกตางกันอยาง

มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
 

วธิกีารศึกษา 

 ประชากร ท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดวยบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ของ

กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2558 จํานวน 295 คน  

 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัย ซึ่งไดมาจากการกําหนดกลุมตัวอยาง บุคลากรทางการศึกษา และ

คณะกรรมการสถานศึกษาของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ป

การศึกษา 2558 โดยใชตาราง Krejcie & Morgan ไดขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี จํานวน 219 คน โดยการ

เปดตารางเครซี่และมอรแกน  

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน คอื 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานท่ัวไปของผูตอบแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานะภาพเพศ อายุ และการศึกษา 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามแนวคิด และการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ บุคลากรทางการ

ศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา 

แมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมกีารศึกษาการมสีวนรวม 4 ดาน ไดแก 1)ดานการตัดสินใจ2)ดาน

การดําเนินงาน 3)ดานการรับผลประโยชน 4)ดานการประเมนิผล เปนลักษณะคําถามแบบประมาณคา มีลักษณะเปน

แบบสอบถามแบบมาตราประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) โดยคาแตละระดับมี

ความหมายดังน้ี 

 

 

สถานภาพ 

- บุคลากรทางการศึกษา 

- คณะกรรมการสถานศึกษา 

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศกึษา ใน 4 ดาน 

  1. ดานการตัดสนิใจ 

  2. ดานการดําเนินงาน 

  3. ดานการรับผลประโยชน 

  4. ดานการประเมนิผล 
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 5 หมายถงึ มสีวนรวมในระดับมากท่ีสุด 

 4 หมายถงึ มสีวนรวมในระดับมาก 

 3 หมายถงึ มสีวนรวมในระดับปานกลาง 

 2 หมายถงึ มสีวนรวมในระดับนอย 

 1 หมายถงึ มสีวนรวมในระดับนอยท่ีสุด 

 ตอนที่ 3 ปญหา และขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา ของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 

 ผูวจิัยไดศึกษาทฤษฏแีละงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับการมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา เพื่อนําขอมูลมา

วเิคราะหเนื้อหาตามกรอบแนวคดิของแบบสอบถามจากน้ันสรางแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษา ทําการปรับปรุง

แกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญแลวนําแบบสอบถามท่ีมกีารปรับปรุง แกไขสมบูรณแลวไปทดลอง

ใช(Try-out) กับ บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย 3 

โรงเรียน ไดแกโรงเรียนบานเทอดไทย โรงเรียนบานแมหมอ และโรงเรียนพญาไพรไตรมิตร สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 30 คน หาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวธีิหาคาสัมประสทิธ์ิแอล

ฟาโดยวิธีของ ครอนบาค(Cronbach’s Alpha Coefficient) นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพดานความ

เท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและความเช่ือม่ันไปใชสอบถามกับบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเก็บขอมูล 

 วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ในการวิจัยคร้ังน้ีไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัย

พะเยาถงึผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลใน

สถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางจากน้ันผูวิจัยนําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเสนอ

ตอผูอํานวยการโรงเรียน ของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย พรอม

กับแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในการวจิัยดวยตนเองจาการสงแบบสอบถาม 
 

สรุปผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของกลุมเครือขาย พัฒนาการศึกษาแม

สลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

 1. สถานภาพของประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ บุคคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา

กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

70.32 เพศชาย คดิเปน รอยละ 29.68 ชวงอายุสวนใหญอยูในชวง 30–40 ป คิดเปน รอยละ 46.58 ชวงอายุ 41 ปขึ้น

ไป คดิเปน รอยละ 43.84 และชวงอายุตํ่ากวา 30 ป คดิเปน รอยละ 9.59 และสวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญา

ตรี คดิเปน รอยละ 53.42 และการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี คดิเปน รอยละ 46.58 

 2. การมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของกลุมเครือขาย พัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟา

หลวง จังหวัดเชียงราย การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของกลุมเครือขาย พัฒนาการศึกษาแมสลองใน 

อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยท่ีสูงท่ีสุดคือ 

การมีสวนรวมในดานการรับผลประโยชน รองลงมาคือ การมีสวนรวมในดานการประเมินผล การมีสวนรวมในดาน
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การดําเนินงาน และดานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคอื การมีสวนรวมในดานการตัดสินใจ โดยมีระดับการมีสวนรวมในแตละ

ดาน ดังน้ี 

  2.1 ดานการตัดสนิใจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยท่ีสูงท่ีสุดคือ 

ชุมชนมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหาเบ้ืองตนตาง ๆ ในโรงเรียน รองลงมา คือ ชุมชนมีสวนรวมสงเสริมสนับสนุน

การวางแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายแกไข

ปญหาของโรงเรียน 

  2.2 ดานการดําเนินงาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยท่ีสูงท่ีสุดคือ 

ชุมชนรวมดูแลนักเรียนใหมคีวามประพฤติและปฏบัิติตนอยูในสังคมอันดท้ัีงภายในและภายนอกโรงเรียน รองลงมา คือ 

ชุมชนรวมกับโรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงคการอนุรักษฟนฟูและสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ

ทองถิ่นและของชาติ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ ชุมชนรวมใหขอเสนอแนะการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม

ตาง ๆ ของโรงเรียน 

  2.3 ดานการรับผลประโยชน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยท่ีสูงท่ีสุด

คือ ชุมชนรวมจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนท่ียากจนใหไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง 

รองลงมา คอื ชุมชนรวมในการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนการสอน และขอ

ท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คอื ชุมชนรวมกับโรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 

  2.4 ดานการประเมินผล โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยท่ีสูงท่ีสุดคือ 

ชุมชนรวมในการติดตามดูแลนักเรียนใหปลอดภัยจากยาเสพติด และอบายมุขตาง ๆ รองลงมา คอืชุมชนรวมเสนอแนะ

แนวทางการแกไขปญหาการดําเนินงานของโรงเรียน เพื่อการพัฒนาในปตอไป และขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ ชุมชน

รวมในการประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนปฏบัิติการประจําปของโรงเรียน 

  3. การเปรียบเทียบความคดิเห็นของบุคลากรทางการศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการมี

สวนรวมของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

 จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการมี

สวนรวมของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน พบวาบุคคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ

สถานศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองในระหวางบุคคลากร

ทางศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา แตกตางกันอยางมนัียสําคัญท่ีระดับ .05 

 

กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารยท่ีปรึกษา ดร.นันทิมา นาคาพงศ ท่ีใหคําปรึกษาและ

ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควา ขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา คณะ

ครู ผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟา

หลวง จังหวัดเชียงราย ท่ีเปนผูใหขอมูลในการศึกษาคนควาสําเร็จสมบูรณไดผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณ

อยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 
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การมสีวนรวมของบุคลากรในการดําเนนิงานศูนยพัฒนาเดก็เล็กองคการบรหิารสวน

ตําบลบานตุนอําเภอเมอืง  จังหวัดพะเยา 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควา มีวัตถุประสงคเพื่อ1) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนย

พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานตุน อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ในดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ดานบุคลากร ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรดาน

การมสีวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวนดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยดานพันธกิจศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของบุคลากร ในการวางแผนการมสีวรวม การทํางาน  การประเมินผล 

การปรับปรุงการดําเนินงาน ประชากรท่ีใชไดแก ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานตุน สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบานตุน ผูนําชุมชน 11 หมูบาน คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานตุน ผูปกครองเด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตําบลบานตุน และเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รวมประชากรท้ังสิ้น 104 คน เคร่ืองมือ

ท่ีใช ในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา5 ระดับและแบบสอบถามปลายเปด สถิติท่ีใช

ในการวเิคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

จากผลการศึกษาพบวา 

1.  การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานตุน 

อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยาท้ัง 7 ดาน โดยภาพรวมท้ังหมดมีสวนรวมมากทุกดาน เมื่อพิจารณาแตละดานพบวาดานท่ี

มีสวนรวมสูงสุด คือดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน รองลงมา คือ ดานสงเสริมเครือขายการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยรองลงมาคอื ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  รองลงมาคือ ดานพันธกิจศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตําบลบานตุน รองลงมาคอื ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  รองลงมาคือ ดานบุคลากร  และ

ดานท่ีมสีวนรวมนอยท่ีสุด คอื ดานวชิาการและกจิกรรมตามหลักสูตร  

2.  จากผลการวจิัยปญหาและขอเสนอแนะการมสีวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบลบานตุน อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา  
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ควรใหบุคลากรมสีวนรวมเปนกรรมการเพื่อรวมประชุมรวมตรวจสอบ การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

รวมกัน ควรใหบุคลากรท่ีมคีวามรูเร่ืองสุขภาพรวมตรวจสุขภาพของครูและเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรใหบุคลากร

ไดมสีวนรวมในการตรวจสอบทรัพยสนิ และชวยกันดูแลทรัพยสินของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรใหบุคลากรมี สวนรวม

ในการจัดทําหลักสูตรในรูปของคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรรวมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรใหบุคลากรมีสวนรวมใน

การวางแผนจัดโครงการ จัดโครงการรวมกัน รวมแกไขปญหาการจัดโครงการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรต้ัง

คณะกรรมการเพื่อรวมประเมินพัฒนาการเด็กรวมเครือขายกับผูปกครอง  และควรต้ังคณะกรรมการท่ีมาจาก

บุคลากรภายในชุมชนรวมตรวจสอบงบประมาณของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
 

คําสําคัญ: การมสีวนรวมของบุคลากร  การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

Abstract  

The objectives of the study were 1) to study the level of the involvement of people in the operation of 

the Child Development Center of Bantoon Sub-district Administrative Organization, Muang District, Phayao 

Province in the area of the administration Child Development Center ,administration of Personnel, Buildings and 

Facilities, Environment and Safety, Academic and Curriculum Activities, Participation, and Supporting from all 

sectors, Supporting from Early Childhood Development Network and Mission of Child Development Center and 2) 

to investigate the problems and suggestions of the personnel in terms of planning and participation, performance, 

evaluation and Improvement of the operation. The Population was included of Administrators of Bantoon Sub-

district Administrative Organization, the Council of Bantoon Sub-district Administrative Organization, 

Thecommunity leaders from 11 Villages , the committee of Bantoon Sub-district Child Development Center, the 

children’s parents, the District Health Promotion Hospital, The population was 104 in total. The research 

instruments were a five-rating scales questionnaire and an open-ended questionnaire. The statistics of the data 

analysis were included frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The findings were as follows: 

 1.  The involvement of people in the operation of the Child Development Center of Bantoon Sub-district 

Administrative Organization, Muang District, Phayao Province from 7 aspects in overall was at a high level in all 

aspects. When considering each aspect, it was found that the involvement and supporting from all sectors were 

at the highest level, followed by Supporting from Early Childhood Development Network followed by 

administration Child Development Center followed by Development Network and Mission of Child Development 

Center followed by Buildings and Facilities, Environment and Safety followed by administration of Personnel and 

the lowest level of the involvement was Academic and Curriculum Activities. 

 2.  Regarding to the study on the problems and suggestions on the involvement of people in the 

operation of the Child Development Center of Bantoon Sub-district Administrative Organization, Muang District, 

Phayao Province, it showed that: 

The personnel should be the committee of the Child Development Center to participate in a meeting 

and monitor the administration of the center together. The personnel should participate in the investigation of the 
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asset and look after of the center’s property.  The personnel should participate in doing the curriculum as the 

center committee. The personnel should participate in planning, doing and solving problems together. The 

personnel should be appointed as the committee of the children development assessment with the parents’ 

network and the budget committee should be appointed from the community to take part in monitoring of the 

budget together.  
 

Keywords: Involvement of People, Operation of the Child Development Center 
 

บทนํา 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 (สํานักงาน

คณะกรรมการ การศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 3-17) การศึกษาเปนเร่ืองจําเปนและสําคัญอยางย่ิงท่ีรัฐจะตองจัด

การศึกษาใหแกประชาชนและใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา และตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดใหการจัดการศึกษาปฐมวัยหรือกอน

ประถมศึกษา เปนหนาท่ีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทตองทําและในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคการบริหารสวนตําบล ถอืเปนอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญอยางหน่ึงซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูของเด็กต้ังแตแรกเกิด

ถึงหาป ดังน้ันการมีสวนรวมในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กจึงถือเปนบทบาทหนาท่ีหน่ึงท่ีองคการบริหารสวน

ตําบลซึ่งเปนหนวยงานหน่ึงในสังกัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนจะตองดําเนินการควบคูไปกับชุมชน ดังจะ

เห็นไดจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (ราชกิจจา

นุเบกษา, 2542, หนา 9) มาตรา 29  กําหนดใหสถานศึกษารวมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน องคกรชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 

 การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนและ

หนวยงานภาคสวนตาง ๆ ในสังคมเพราะถือไดวาชุมชน หนวยงาน และบุคลากรภายในชุมชนมีบทบาทตอการ

พัฒนาการดําเนินงานทุกดานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (กระทรวงมหาดไทย, 2553, หนา 3) ระบุไววาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถงึ สถานศึกษา

ท่ีใหการอบรม เลี้ยงดู จัดประสบการณและสงเสริมพัฒนาการ การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนการ

กระจายโอกาสการเตรียมความพรอมและพัฒนาเด็กใหมีความเหมาะสมตามวัยดังน้ันเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของ

บุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลบานตุน คอื มสีวนรวมในการตัดสินใจ มีสวน

รวมในการดําเนินการ มสีวนรวมในการรับผลประโยชน และมสีวนรวมในการประเมนิใน 7 ดาน ไดแก ดานการบริหาร

จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร  ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและ

กจิกรรมตามหลักสูตร  ดานการมสีวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

และดานพันธกิจศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจะทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะของบุคลากรท่ีมีสวนรวมใน

การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในแตละดาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกปญหาและพัฒนาการมีสวนรวมใน

การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบลบานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลการมีสวนรวมของ

ประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตลอดจนเปนการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของบุคลากรใน
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การมสีวนรวม ในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งสามารถนํามาเปนแนวทางในการแกไขปญหาการพัฒนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลบานตุนใหดย่ิีงขึ้น 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 การวจิัยน้ีมวัีตถุประสงค (1)เพื่อศึกษาระดับการมสีวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบลบานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, ดาน

บุคลากร ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย , ดานวชิาการและกจิกรรมตามหลักสูตร,ดานการมีสวน

รวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน,ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย,ดานพันธกิจศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

(2) เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของบุคลากรแลวนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนการมีสวนรวมการทํางาน 

การประเมนิผล การปรับปรุงการดําเนินงาน ในดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, ดานบุคลากร, ดานอาคาร

สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย, ดานวชิาการและกจิกรรมตามหลักสูตร,ดานการมสีวนรวมและการสนับสนุน

จากทุกภาคสวน,ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย,ดานพันธกิจศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวน

ตําบลบานตุน อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา  
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 
 

 
 

วธิกีารศึกษา 

การวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

องคการบริหารสวนตําบลบานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประชากรท่ีใชในการศึกษา คร้ังน้ี ประกอบดวย 

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานตุน จํานวน 4 คน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานตุน จํานวน 22  

คน  ผูนําชุมชน 11 หมูบาน หมูบานละ 2 คน จํานวน 22 คน คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานตุน จํานวน 

5 คน และผูปกครองเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานตุน จํานวน 44 คน เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

จํานวน 7 คน รวมประชากรท้ังสิ้น 104 คนเคร่ืองมือท่ีใช ในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับและแบบสอบถามปลายเปด สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

 

 

การดาํเนนิงาน 

1.  ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

2. ดานบุคลากร   

3. ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  

4.  ดานวิชาการและกจิกรรมตามหลักสูตร 

5.  ดานการมสีวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

6.  ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

7.  ดานพันธกจิศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานตุน 

 

การมสีวนรวม 

1. มสีวนรวมในการตัดสนิใจ 

2. มสีวนรวมในการดําเนินการ 

3.  มสีวนรวมในการรับผลประโยชน 

4.  มสีวนรวมในการประเมนิผล 
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ผลการศึกษา 

จากการศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล

บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังน้ีดาน

การมสีวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดานการบริหารจัดการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดานพันธกจิศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานตุน ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย

ดานบุคลากร  และดานวชิาการและกจิกรรมตามหลักสูตร ตามลําดับ 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล

บานตุน อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา พบวา  

สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 54.80 และเพศหญิง จํานวน 47 

คน คดิเปนรอยละ 45.20 มอีายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 40  คน คดิเปนรอยละ 38.50มีวุฒิการศึกษาอยูในระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 33 คน คดิเปนรอยละ 31.70 ประกอบอาชีพทํานา จํานวน 26  คน คิดเปนรอยละ 25.00 และมี

ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบันคอืผูปกครองเด็กเล็ก จํานวน 44 คน  คดิเปนรอยละ 42.30 

การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานตุน 

อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

1.  ภาพรวมของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล

บานตุน อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา ท้ัง 7 ดาน โดยภาพรวมท้ังหมดมีสวนรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละ

ดานพบวาดานการมสีวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวนอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานสงเสริมเครือขาย

การพัฒนาเด็กปฐมวัย มสีวนรวมระดับมาก รองลงมาคอื ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  มีสวนรวมอยูใน

ระดับมาก รองลงมาคือ ดานพันธกิจศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานตุน มีสวนรวมอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดาน

อาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย มสีวนรวมอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานบุคลากร มีสวนรวมอยูใน

ระดับมาก และดานท่ีมสีวนรวมนอยท่ีสุด คอื ดานวชิาการและกจิกรรมตามหลักสูตร มสีวนรวมระดับมาก ตามลําดับ 

2.  รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล

บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายขอพบวาการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการ

ตัดสนิใจ สวนการมสีวนรวมนอยท่ีสุดคอืการมสีวนรวมในการดําเนินการ ตามลําดับ 

3.  รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล

บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดานบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาการมีสวน

รวมในการรับผลประโยชน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ สวนการมีสวนรวมนอยท่ีสุด

คอื การมสีวนรวมในการดําเนินการ ตามลําดับ 

4.  รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล

บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายขอพบวาการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการ

ตัดสนิใจ สวนการมสีวนรวมนอยท่ีสุดคอื การมสีวนรวมในการดําเนินการ อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
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5.  รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล

บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรโดยภาพรวม มีสวนรวมอยูในระดับมาก 

การมสีวนรวมมากท่ีสุด คอื การมสีวนรวมรับผลประโยชน มีสวนรวมอยูในระดับมากรองลงมา คือ การมีสวนรวมใน   

การประเมิน มีสวนรวมระดับมาก และการท่ีมีสวนรวมนอยท่ีสุด คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีสวนรวมระดับ

ปานกลาง 

6.  รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล

บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวนโดยภาพรวม มีสวนรวมอยูใน

ระดับมาก การมสีวนรวมมากท่ีสุด คอื การมสีวนรวมรับผลประโยชน มสีวนรวมอยูในระดับมาก รองลงมา คือ การมี

สวนรวมในการตัดสนิใจ มสีวนรวมระดับมาก และการท่ีมีสวนรวมนอยท่ีสุด คือ การมีสวนรวมในการประเมิน มีสวน

รวมระดับมาก 

7.  รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล

บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม มีสวนรวมอยูในระดับ

มาก การมสีวนรวมมากท่ีสุด คือ การมีสวนรวมรับผลประโยชน มีสวนรวมอยูในระดับมาก รองลงมา คือ การมีสวน

รวมในการตัดสนิใจ มสีวนรวมระดับมาก และการท่ีมีสวนรวมนอยท่ีสุด คือ การมีสวนรวมในการประเมิน มีสวนรวม

ระดับมาก 

 8.  รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล

บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ดานพันธกิจศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวม มีสวนรวมอยูในระดับมาก การมี

สวนรวมมากท่ีสุด คือ การมีสวนรวมรับผลประโยชน มีสวนรวมอยูในระดับมาก รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการ

ตัดสนิใจ มสีวนรวมระดับมาก และการท่ีมีสวนรวมนอยท่ีสุด คือ การมีสวนรวมในการประเมิน มีสวนรวมระดับปาน

กลาง 

วิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยใชคาความถี่ของขอมูล 

(Frequency) 

1.  ปญหาและขอเสนอแนะดานการบรหิารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ปญหาในขอการมสีวนรวมในการตัดสนิใจคอื ภาระงานของพยาบาลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมี

เยอะมากจงึทําใหมสีวนรวมนอยลงเมื่อเกดิปญหามักไมมงีบประมาณมาแกไขการประชุมไมตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะในขอการมีสวนรวมในการตัดสินใจ คือ ควรมีการประสานงานระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใหมากขึ้นควรมีสวนรวมในการประชุมใหมากขึ้นควรมีเจาหนาท่ีสาธารณสุขเขา

รวมเปนกรรมการบริหารดวยหนวยงานควรดูแลใหมากขึ้น 

ปญหาในขอการมีสวนรวมในการดําเนินการคือประเด็นสุขภาพของบุคลากรและสุขภาพเด็กเล็กในศูนย

ซึ่งเปนงานดานการสงเสริมสุขภาพยังประสานงานกันนอยงบประมาณมนีอย 

ขอเสนอแนะในขอการมีสวนรวมในการดําเนินการ คือตองการใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กประสานงานกับ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโดยทําพรอม ๆ กันกับงานประจําเพื่อจะไดมีการประสานงานการวางแผนรวมกัน

ควรหาแหลงงบประมาณมาสนับสนุนการดําเนินการ 
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ปญหา ในขอการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนคือความปลอดภัยของอาคารสถานท่ีการไดรับ

ประโยชนรวมกันสวนขอเสนอแนะไมม ี

ปญหา ในขอการมสีวนรวมในการประเมินคือการประเมินการปรับปรุงอาคารสถานท่ีศูนยเด็กเล็กการมี

สวนรวมในการประเมนิท่ีนอยการประเมนิไมตอเนื่องสวนขอเสนอแนะไมม ี  

2.  ดานบุคลากร 

ปญหาในขอการมสีวนรวมในการตัดสนิใจคอืการตัดสนิใจในการบริหารงานบุคลากรการขาดความรูเร่ือง

งานบุคลากรครูผูดูแลเด็กมมีากแตเด็กไมมีขอเสนอแนะไมม ี

ปญหาในขอการมสีวนรวมในการดําเนินการ คอื การมสีวนรวมของประชาชนขอเสนอแนะไมม ี  

ปญหาและขอเสนอแนะในขอการมสีวนรวมในการรับผลประโยชนไมม ี

ปญหาในขอการมสีวนรวมในการประเมนิ คอื การประชาสัมพันธท่ีมนีอยและไมท่ัวถงึขอเสนอแนะไมม ี

3.  ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  

ปญหา ในขอการมีสวนรวมในการตัดสินใจคือ  การปรับอาคารสถานท่ีใหดีกวาท่ีเปนอยูการเขารวมใน

การตัดสนิใจในเร่ืองอาคารสถานท่ีมนีอยการยายอาคารสถานท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ขอเสนอแนะ ในขอการมสีวนรวมในการตัดสนิใจคอื ควรยายศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปสถานท่ีท่ีสรางใหมให

เร็วขึ้นเพื่อจะไดมสีภาพท่ีดขีึ้นและมบีรรยากาศด ี

ปญหาและขอเสนอแนะ ในขอการมีสวนรวมในการดําเนินการ การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  

และการมสีวนรวมในการประเมนิ ไมมปีญหาและขอเสนอแนะ 

4.  ดานวชิาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  

ปญหาในขอการมีสวนรวมในการตัดสินใจ คือ การพัฒนาหลักสูตรดาน EQ ในกลุมเด็กเล็กท่ีตองให

ผูปกครองและพี่เลี้ยงเด็กมสีวนรวมไมคอยมสีวนรวมในการเปนกรรมการจัดทําหลักสูตรการเรียนรูตามหลักสูตร 

ขอเสนอแนะ ในขอการมสีวนรวมในการตัดสินใจ คือควรใหทุกฝายมีสวนรวมในการเปนกรรมการจัดทํา

หลักสูตร 

ปญหาและขอเสนอแนะ ในขอการมสีวนรวมในการดําเนินการ การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนและ

การมสีวนรวมในการประเมนิ ไมมปีญหาและขอเสนอแนะ 

5.  ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน, ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

และดานพันธกิจศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ไมมปีญหาและขอเสนอแนะ 

อภปิรายผลการวจัิย 

 จากการสรุปผลการวจิัย มปีระเด็นสําคัญท่ีจะนํามาอภปิรายผล ดังน้ี 

ระดับการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานตุน 

อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

1.  ภาพรวมของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล

บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ท้ัง 7 ดาน โดยภาพรวมท้ังหมดมีสวนรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา

จากการท่ีประชาชนและบุคลากรภายในตําบลบานตุนมปีฏสัิมพันธท่ีดตีอกัน  มีกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องโดยการ

จัดโครงการตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทําใหเกิดความรับผิดชอบรวมกันในการปฏิบัติงาน สงผลใหมีสวนรวมใน 
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งานตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนอยางมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ เกสร  วรรณารักษ (2555, หนา 76-81) 

ซึ่งศึกษา เกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลแจหม 

ตําบลแจหม จังหวัดลําปาง จากผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบลแจหม อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง ในภาพรวมอยูในระดับมาก  

2.  รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล

บานตุน อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา  ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เปนเพราะวาจากการท่ีบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมกันมาโดยตลอดซึ่งอาจสงผลใหเกิด

การมีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ทําใหเกิดความพึงพอใจในการ

ไดรับผลประโยชนจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมกัน ทําใหการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุขพรรษา  

พะโรงรัมย (2556, หนา 101-104)  ไดศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ผลการศึกษาพบวา ดานการบริหารจัดการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร

สวนตําบลเมอืงเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจนีบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก  

 3.  รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล

บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดานบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับมากท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาบุคลากรมีสวน

รวมในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางสมํ่าเสมอ สงผลใหการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร

สวนตําบลบานตุนในดานบุคลากร ปฏิบัติงานรวมกันไดงายขึ้น เพราะมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกันสมํ่าเสมอ สงผลให

บุคลากรภายในตําบลบานตุนมีสวนรวมในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในดานบุคลากรในระดับมาก ซึ่ง

สอดคลองกับงานวจิัยของ เกสร  วรรณารักษ (2555, หนา 76-81) ไดศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการ

จัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลแจหม ตําบลแจหม จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวาดาน

บุคลากร การมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแจหม อําเภอแจ

หม จังหวัดลําปาง ดานบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรียาภรณ  พิมพาเรือ 

(2556, หนา 115-117)  ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 ผลการศึกษาพบวา ดานบริหารงานบุคคล การมสีวนรวมของชุมชนใน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประยงค  ศรีธนชัย (2557, หนา 64-71) ไดศึกษาการมีสวน

รวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบานวังขอนแดง อําเภดอกคําใต จังหวัดพะเยา ผลการศึกษา

พบวา ดานบริหารงานบุคคล พบวา ผูปกครองมสีวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานวังขอนแดง อําเภอดอก

คําใต จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยูในระดับมาก   

 4.  รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล

บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานตุน มีการพัฒนาดานอาคาร

สถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยางตอเนื่อง และการไดรับการชวยเหลอืความรวมมอืจากชุมชน เมื่อมีปญหา

เกี่ยวกับอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กก็มีการแกปญหาโดยการรวมประชุม ทําใหบุคลากรมีสวน

รวมในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานตุน  ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความ
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ปลอดภัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิสิทธ์ิ  พรหมศร (2554, หนา 107-109) ได

ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีสังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอ

เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ในภาพรวมอยู

ในระดับมาก 

 5.  รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล

บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรโดยภาพรวม มีสวนรวมอยูในระดับมาก 

ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากการท่ีบุคลากรภายในชุมชนมีสวนรวมในการดูแลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ

บริหารสวนตําบลบานตุน โดยมสีวนรวมในการเปนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีการใหคําปรึกษาในการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา มีการประชุมวางแผนงานตาง ๆ รวมกัน  จึงทําใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงานศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรมากซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กุลพิพรรณ สานเมทา 

(2553, หนา 79-80) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอสบปราบ  

จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา การมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานวิชาการและ

กจิกรรมตามหลักสูตร เกือบทุกกิจกรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยกิจกรรมท่ีมีคาเฉลี่ยมากกวากิจกรรมอื่น คือ 

การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทําแผนการสอนกอนปฏิบัติจริง และกิจกรรมท่ีมีคาเฉลี่ยนอยกวากิจกรรมอื่น คือ 

การกําหนดสื่อและลักษณะของสื่อ และสอดคลองกับงานวิจัยของ คณภร  อัตจริต (2556, หนา 86-94) ไดศึกษา

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนคลองใหญวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17 ผลการศึกษาพบวาดานวชิาการ โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรียา

ภรณ  พมิพาเรือ (2556, หนา 115-117)  ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 ผลการศึกษาพบวา ดานวิชาการการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีชุมชนมีสวนรวมเปนอันดับแรก ไดแก ชุมชนมีสวน

รวมในการพัฒนากระบวนการเรียนรูและทักษะวิชาชีพแกผูเรียน ชุมชนมีสวนประสานความรวมมือกับองคกรอื่นเพื่อ

พัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษา และชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามลําดับ 

และการมีสวนรวมนอยสุดคือ การจัดทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษา และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

อภิสทิธ์ิ  พรหมศร (2554, หนา 107-109) ไดศึกษาการมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ี

สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา ดานวิชาการและการจัด

กจิกรรมตามหลักสูตร  พบวา การมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีสังกัดองคการบริหาร

สวนตําบล  อําเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี ดานวชิาการและกจิกรรมตามหลักสูตร ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

 6.  รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล

บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวนโดยภาพรวม มีสวนรวมอยูใน

ระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาบุคลากรภายในชุมชนสวนใหญเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบลบานตุนอยางสมํ่าเสมอ เชน กิจกรรมรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีทําใหเกิดการมี

สวนรวมทุกภาคสวนในตําบลบานตุน และอาจจะเนื่องมาจากบุคลากรภายในตําบลบานตุนโดยเฉพาะบุคลากรทาง

การศึกษา บุคลากรทางดานสุขภาพ และบุคลากรทางดานการพัฒนาชุมชน เล็งเห็นถึงการพัฒนาเด็กเล็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กดวย จึงไดใหการสนับสนุนอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุขพรรษา  พะโรงรัมย 

(2556, หนา 101-104)  ไดศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
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สวนตําบลเมอืงเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจนีบุรี ผลการศึกษาพบวา ดานการมสีวนรวมและการสนับสนุนจาก

ทุกภาคสวน พบวา การมสีวนรวมของผูปกครองในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลเมือง

เกา อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจนีบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก   

 7.  รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล

บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม มีสวนรวมอยูในระดับ

มาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาบุคลากรมกีารประสานงานและมกีารจัดต้ังกลุมเครือขายผูดูแลเด็กเล็ก ทําใหมีการรวมกัน

พัฒนาในดานการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการสําหรับเด็กเล็กอยางสมํ่าเสมอ มีการประชุมเพื่อพัฒนางาน

รวมกันภายในองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ท่ีอยูในตําบลบานตุนทุกเดือน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุขพรรษา    

พะโรงรัมย (2556, หนา 101-104) ไดศึกษาการมสีวนรวมของผูปกครองในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ

บริหารสวนตําบลเมอืงเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลการศึกษาพบวา ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนา

เด็กปฐมวัย พบวา การมสีวนรวมของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล

เมอืงเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจนีบุรี  โดยรวมอยูในระดับมาก 

 8.  รายดานของการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล

บานตุน อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ดานพันธกิจศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวม มีสวนรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เปนเพราะวาการมีสวนรวมในการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา หรือแผนพัฒนาสามป 

สงผลใหบุคลากรมสีวนรวมในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในดานพันธกจิศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับมาก ซึ่ง

สอดคลองกับงานวจิัยของ พทิภา  แกวบุดตา (2556, หนา  125-128 ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํา

ของผูบริหารกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของบุคลากรในศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยในจังหวัดนครพนม  ผลการศึกษาพบวา  การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของบุคลากรใน

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดนครพนม โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

ขอเสนอแนะทั่วไป 

ดานการบรหิารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1.  ควรใหบุคลากรมสีวนรวมในการวางแผนการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2.  ควรใหบุคลากรมสีวนรวมเปนกรรมการเพื่อรวมประชุมรวมตรวจสอบ การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กรวมกัน 

3.  ควรใหบุคลากรมสีวนไดรับผลประโยชนรวมกันกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางท่ัวถงึ 

4.  ควรใหบุคลากรมสีวนรวมในการตรวจสุขภาพผูอาศัยอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 ดานบุคลากร 

1.  ควรมีบุคลากรรวมเปนคณะกรรมการใหคําปรึกษาในการดําเนินงานแกบุคลากรภายในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

2.  ควรมคีณะกรรมการรวมกําหนดนโยบายการดําเนินงานของบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

3.  ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหเปนท่ียอมรับสําหรับบุคลากรภายในตําบล 

4.  ควรใหบุคลากรท่ีมคีวามรูเร่ืองสุขภาพรวมตรวจสุขภาพของครูและเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  

1.  ควรใหบุคลากรไดมสีวนรวมในการตัดสนิใจกอสรางอาคาร จัดสถานท่ีของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2.  ควรใหบุคลากรไดมสีวนรวมในการดูแลสถานท่ี อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

3.  ควรใหบุคลากรภายในตําบลไดรับประโยชนจากการใชอาคารสถานท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมกันอยาง

ท่ัวถงึ 

4.  ควรใหบุคลากรไดมสีวนรวมในการตรวจสอบทรัพยสนิ และชวยกันดูแลทรัพยสนิของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 ดานวชิาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  

 1.  ควรใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนการจัดทําหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยการรวมเปน

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 2.  ควรใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรในรูปของคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรรวมกับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

 3.  ควรพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กเล็กใหมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 4.  ควรใหบุคลากรมสีวนรวมในการประเมนิการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

 ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

1.  ควรใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนจัดโครงการจัดโครงการรวมกัน รวมแกไขปญหาการจัด

โครงการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2.  ควรสงเสริมใหมกีารรวมกันปองกันแกไขปญหาโรคติดตอภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

3.  ควรใหบุคลากรภายในชุมชนไดรวมกิจกรรมโครงการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อใหไดรับประโยชน

รวมกันอยางท่ัวถงึ 

4.  ควรมีคณะกรรมการรวมกันตรวจสอบโครงการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจะไดดําเนินงานใหเปน

ประโยชนตอเด็กเล็กมากย่ิงขึ้น 

ดานสงเสรมิเครอืขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 1.  ควรใหบุคลากรรวมเปนคณะกรรมการใหคําปรึกษาแกกลุมเครือขายผูปกครองเกี่ยวกับสุขภาพของเด็ก

เล็ก 

 2.  ควรสงเสริมการเปนวทิยากรใหความรูเกี่ยวกับเครือขายผูปกครองแกบุคลากรภายในชุมชน 

 3.  ควรมคีณะกรรมการรวมประเมนิพัฒนาการของเด็ก 

 4.  ควรต้ังคณะกรรมการเพื่อรวมประเมนิพัฒนาการเด็กรวมเครือขายกับผูปกครอง   

ดานพันธกิจศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1.  ควรสงเสริมการมสีวนรวมในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะทาง

ภาษาแกเด็กเล็ก 

 2.  ควรสงเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณการจัดการเรียนการสอนแกเด็กเล็ก 

 3.  ควรมสีวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนแกเด็กเล็ก 

 4.  ควรต้ังคณะกรรมการท่ีมาจากบุคลากรภายในชุมชนรวมตรวจสอบงบประมาณของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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ขอเสนอแนะในการศกึษาคร้ังตอไป 

1.  ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานตุน 

อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

 2.  ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน

ตําบลบานตุ อําเภอเมอืง  จังหวัดพะเยา 
 

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ดร.สุนทร  คลายอํ่า อาจารยท่ีปรึกษา ขอขอบคุณ ดร.สันติ  บูรณะชาติ อาจารยประจํา คณะ

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  นายสวินทร  ดอนมูล ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอกบัว (ราษฎรบํารุง) 

ตําบลบานตุน  อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา   และนางสาวรัตติกรณ  วงศเมือง  ครูวิทยฐานะเช่ียวชาญ  โรงเรียน

เทศบาลสาม (หลายอิงราษฎรบํารุง) ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ และแกไขเคร่ืองมือท่ีใชในการวจิัย  

ขอขอบพระคุณ นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตุน ผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาท่ี องคการบริหารสวน

ตําบลบานตุน ท่ีไดใหความอนุเคราะหขอมูล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานตุน เจาหนาท่ีโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลบานตุน กํานัน ผูใหญบานตําบลบานตุน ครูผูดูแลเด็ก และผูปกครองเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบลบานตุน ท่ีใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
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 การศึกษาคร้ังน้ี มวัีตถุประสงค  เพื่อศึกษาการมสีวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมปม อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา และ เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของผูปกครอง

ในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมปม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประชากรท่ีใชใน

การศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมปม สังกัดเทศบาลตําบลแมปม อําเภอ

เมอืง จังหวัดพะเยา จํานวนท้ังสิ้น 83 คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปน แบบเลือกตอบและ แบบสอบถามชนิด

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 จากผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลแมปม อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก พบวาคาเฉลี่ยสูงสุด คอื ดานการมีสวน

รวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

อยูในระดับมาก รองลงมา ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยูในระดับมาก รองลงมา ดานวิชาการและ

กจิกรรมตามหลักสูตร อยูในระดับมาก รองลงมา ดานบุคลากร อยูในระดับมาก และตํ่าท่ีสุดคือ ดานบริหารจัดการ 

อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 จากการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองดานบริหารการจัดการศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมปมตํ่าท่ีสุดตองปรับปรุงการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพ ในทุกดาน

ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและนําผลการศึกษาการจัด

การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปปรับใชและเปนแนวทางในการดําเนินงานใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบันตลอดจนเพื่อ

พัฒนา การดําเนินงานดานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมปีระสทิธิภาพ 
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Abstract  

The objectives of this research were to study the participations of parents toward early childhood 

education management and to study the problems and suggestions from the parents toward education 

management of the Childhood Development Center in Maepuem municipality, Muang district, phayao province 

Province. Data were collected from 83 pre-school children’s guardians through multiple choice, and analyzed by 

using the descriptive statistics; 5 statistics of rating scale questionnaire percentage, men and standard deviation. 

 The findings were that the participations of parents toward early childhood education management of 

the Childhood Development Center in Maepuem municipality, Muang district, phayao province Province in overall 

in 6 aspects; was at high level; 1) the community’s participation 2) the place, environment and safety 3) the 

encouragement of childhood development network 4) the academic and curriculum activities 5) the personnel, 

and 6) the management rated respectively from high to low. 

After studying the problems and suggestions from the parents, it was found that the The participation of 

parents in terms of the management of the childhood development center in Maepuem lowest. should be 

improved so that they meet the criteria of the early childhood education standard of the Local Administrative 

Organization. The results of the education management of the early childhood development center served as a 

guideline for the successful implementation of the early childhood development center management in current 

conditions. 
 

Keywords: Participations of Parents toward Early Childhood Education Management 
 

บทนํา 

จากแนวคิดการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8-9 จะเห็นไดวา

จุดมุงหมายหลักในการพัฒนาประเทศน้ัน เนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาและแผนพัฒนาประเทศฉบับท่ี 10  

ในปจจุบันก็ยังคงเนนคนเปนศูนยกลางเชนเดิม สวนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเพียงเคร่ืองมือของการพัฒนาคนและ

คุณภาพชีวิตของคนเทาน้ัน การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาม่ันคงถาวรยอมขึ้นอยูกับคุณภาพของประชาชนใน

ชาติเปนสําคัญ การสรางประชาชนใหมคีุณภาพจะตองเร่ิมปลูกฝงมาต้ังแตวัยแรกเร่ิมของชีวติ คือ วัยแรกเกิดจนถึง 6 

ขวบ ซึ่งมีอิทธิพลตอการเสริมสรางฐานะความพรอมใหแกเด็กท่ีจะเจริญเติบโตขึ้นเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา

ประเทศ การเนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา หมายถงึ การใหทุกคนในสังคมไดรับการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ

มสีติปญญา ความคดิมจีติสํานึก รับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนการพัฒนาท่ีมีพื้นฐานบนความเปนไทย รูจัก

ตนเอง รูจักวัฒนธรรมไทย การวางรากฐานของการพัฒนาคนตองปลูกฝงมาต้ังแตวัยเด็ก คือต้ังแตแรกเกิด จนถึง 6 

ป ซึ่งเปนวัยท่ีตองวางรากฐานการพัฒนาทางรางกาย จิตใจ อารมณสังคม สติปญญา บุคลิกภาพ คุณธรรมและ

จริยธรรมใหเจริญงอกงามอยางตอเนื่องและเหมาะสม เด็กวัยน้ีไมสามารถดําเนินชีวิตอยูดีหากไมไดรับการเอาใจใส

ดูแลจากพอแม หรือผูปกครองท่ีจะตอบสนองความตองการพื้นฐานของเด็ก ในสภาวการณปจจุบันการประกอบอาชีพ

นอกบานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวใหอยูรอดในสังคมอยางมสุีขกอใหเกดิปญหาการทอดท้ิงบุตรหลานใหอยูตามลําพังกับ

คนเลี้ยงท่ีขาดการดูแลเอาใจใสอยางถูกตอง ดังน้ัน “ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก”จึงเปนสถานท่ีแหงหน่ึงท่ีเกิดขึ้นเพื่อเปนการ
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จัดสวัสดกิารในชุมชนของรัฐ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมองเห็นปญหาและความจําเปนเพื่อชวยแบงเบาภาระ

การอบรมเลี้ยงดูเด็กของพอแมผูปกครองใหไดใชเวลาในการประกอบอาชีพไดอยางเต็มท่ี 

การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนการศึกษาท่ีเนนการสงเสริมพัฒนาการ รวมท้ังการสรางเสริมการเรียนรู ซึ่ง

หมายความวา การจัดการศึกษา ตองเปนความตอเนื่องจากบานสูโรงเรียนและโรงเรียนสูบาน การรวมมือระหวาง

บานและโรงเรียนจึงมีความหมายวาครอบครัวเหมือนงานการศึกษา เพราะครอบครัวเปนแหลงสถานศึกษาแรกของ

คน พอแมคือครูคนแรกของลูก (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2544, หนา 36)โรงเรียนจึงเปนสถาบันทางสังคมหนวยเดียว

เทาน้ันท่ีมกีารติดตอสัมพันธกันกับสถาบันครอบครัวมากกวาหนวยอื่น ๆ โดยเฉพาะในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียน

อนุบาลซึ่งจะเห็นไดวาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับบานเร่ิมตนเร็วกวาในช้ันเรียนระดับอื่นซึ่งความสัมพันธ

ดังกลาวยังเกี่ยวของกับชุมชนอีกดวย ในแงของการมสีวนรวมในการท่ีจะกําหนดเปาหมายท่ีจะพัฒนาเด็กใหสอดคลอง

กัน (ยุพนิ สุวรรณฤทธ์ิ, 2535, หนา 129) การศึกษาในระดับปฐมวัยก็เปนการศึกษาอีกระดับหน่ึงท่ีมีความสําคัญมาก

เพราะเปนการศึกษาชวงแรกของชีวติซึ่งเปนจุดเร่ิมตนชีวติของเด็กท่ีจะส่ังสมประสบการณตาง ๆ อันเปนรากฐานของ

การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น ซึ่งมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตไปตลอดจนถึงวาระสุดทายของชีวิตโดยเหตุน้ีเองการจัด

การศึกษาใหแกเด็กกอน ประถมศึกษาจึงเปนสิ่งท่ีมีคุณคามากกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีจัดการศึกษาระดับน้ีขึ้น

เพื่อท่ีจะ มุงเนนและสงเสริมพัฒนาการท้ังดานรางกายจิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาปลูกฝงศีลธรรม

วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเพื่อเตรียม ความพรอมกอนเขาเรียนระดับประถมศึกษาหลักสูตรกอนประถมศึกษาเปน

การจัดการศึกษาใหครอบคลุมเด็กทุกประเภทท่ีมีอายุระหวาง 3 ถึง6 ปโดยจัดในลักษณะของการเตรียมความพรอม

ผานกจิกรรมการเลนท่ีเหมาะสมกับวัยเพื่อใหเด็ก มีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจสังคม และสติปญญา

เต็มตามศักยภาพโดยยึด หลักการอบรมเลี้ยงดู และใหการศึกษาเพื่อใหเด็กสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมี

คุณภาพและมีความสุขไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขารับการศึกษาระดับประถมศึกษา และเปนการพัฒนาเด็ก

โดยครอบครัวและชุมชนมีสวนรวม(กรมวิชาการ 2542, หนา 2) พอ แม หรือผูปกครองมีสวนสําคัญอยางย่ิงตอการ

เขารับการศึกษาของบุตรเพราะพอแมของเด็กทุกคนเปนครูคนแรกของลูก มสีวนชวยสนับสนุนปจจัยการเรียนของเด็ก

ในดานตาง ๆ ท่ีโรงเรียนขาดแคลน และมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น ดังน้ัน เพื่อเปนการปรับปรุง

คุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษาตองเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามสีวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งตรงกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545) ท่ีเปดโอกาสใหผูปกครอง

เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาไมวาจะเปนการจัดการศึกษาท่ีบาน หรือการเขามามีสวนรวมจัดการศึกษาใน

โรงเรียน ในการเขามามีสวนรวมจัดการศึกษาจึงถือเปนตัวช้ีวัดหน่ึงท่ีสําคัญอันจะ สงผลตอความสําเร็จของการจัด

การศึกษาตอไป 

 สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมปม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

กรมงสงเสริมปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปดสอนระดับกอนอนุบาล  ผูปกครองสวนใหญใหความรวมมือ

เปนอยางดี ในระยะแรกคือ ชวงท่ีนําบุตรหลานมาเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมปม จะยอมปฏิบัติ

ตามขอตกลงและมีสวนรวมกับกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมปม ทุกอยาง เชน การเขารวม

ปฐมนเิทศ การเขารวมประชุม และเขารวมกจิกรรมตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตเมื่อนักเรียนไดเขาเรียนไประยะ

หน่ึงแลวผูปกครองจะไมคอยมีเวลาใหกับการทํากิจกรรมตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมปม 

ตลอดจนการปฏบัิติตามกฎระเบียบ ขอตกลงของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมปม อาจเนื่องมาจากผูปกครอง

สวนใหญจะทํางานรับจางท่ัวไป ทํานา อยูกับตายาย จึงไมมีเวลามารวมทํากิจกรรมตาง ๆ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลแมปม เชน การเขารวมประชุมของผูปกครอง เปนตน และผูปกครองจะไมคอยเขาใจกระบวนการ
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จัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัย ในดานการจัดประสบการณการเรียนรูของครู รวมท้ังดานความสัมพันธกับ

ผูปกครอง ในบางคร้ังมีเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการสอนของครู การทําโทษนักเรียน ความปลอดภัยเร่ืองของอาคาร 

สถานท่ี ความสะอาดของหองนํ้า ตลอดจนการรับประทานอาหารและการบริการ (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

แมปม, 2557 หนา 1 ) 

 ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการดําเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมปม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อนําขอมูลจากการศึกษาในคร้ังน้ีมาใชใน

การปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมปม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ให

สอดคลองกับความตองการของผูปกครองและใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการการจัดการศึกษาใหมี

คุณภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาการมสีวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

แมปม อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

2.  เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลแมปม อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา  
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

 

 

การจัดการศกึษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

แมปม อําเภอเมือง  จังหวดัพะเยา 

1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

2. ดานบุคลากร  

3. ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

4. ดานวชิาการและกจิกรรมตามหลักสูตรของ    ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก  

5. ดานการมสีวนรวมและการสนับสนุนจากทุก ภาคสวน  

6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

การมีสวนรวม 

- P = Plan (การวางแผน) 

- D = Do (การปฏบัิติตามแผน) 

- C = Check(การตรวจสอบการปฏบัิติตาม แผน) 

- A= Act (การปรับปรุงแกไข)   
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วธิกีารศึกษา 

การวิจัยคร้ังน้ี  เปนการศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลแมปม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก ผูปกครองนักเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมปมจํานวน อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา จํานวนท้ังสิ้น 83 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

แบบสอบถามน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางขึ้น โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัย ท่ีเกี่ยวของและตรวจสอบความ

ถูกตองสมบูรณโดยอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญ ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับ

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ซึ่งเปนแบบสอบตรวจสอบรายการ (check list) 

ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมการจัดการศึกษาในปจจุบันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมปม 

อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale)  5 ระดับ ตอนท่ี 3 สอบถาม

เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะความมสีวนรวมของผูปกครองตอการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

แมปม อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา การวเิคราะหขอมูลในการวจิัยโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป วเิคราะห โดย

การแจกแจงความถี่และหาคารอยละ (Percentage) 
 

ผลการศึกษา 

จากการวเิคราะหขอมูลพบวา 

1.  ดานบรหิารจัดการ 

การวางแผน 

สวนรวมการวางแผนคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุด สวนรวมในการวางแผนระบบการ

จัดบริการรถ รับ-สง เด็กยากจน และเด็กดอยโอกาสคาเฉลี่ยระดับมาก รองลงมาสวนรวมในการวางแผนศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) คาเฉลี่ยระดับมาก ตํ่าสุดสวนรวมในการวาง

แผนการดําเนินงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมคีุณภาพคาเฉลี่ยระดับมาก  

การปฏบิัติตามแผน 

สวนรวมดานปฏิบัติตามแผนคาเฉลี่ยรวมระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมปฏิบัติตามแผนการจัดบริการ

รถ รับ-สงเด็กยากจน และเด็กดอยโอกาสคาเฉลี่ยระดับมาก รองลงมาสวนรวมในการตรวจรับอาหารกลางวันและ

อาหารเสริมนมรวมกับบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กคาเฉลี่ยระดับมาก ตํ่าสุดสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนการ

ดําเนินงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมคีุณภาพคาเฉลี่ยระดับมาก  

การตรวจสอบ 

สวนรวมดานตรวจสอบคาเฉลี่ยรวมระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมตรวจสอบการดําเนินงาน ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใหมคีุณภาพคาเฉลี่ยระดับมาก รองลงมาสวนรวมตรวจสอบการจัดบริการรถ รับ-สง เด็กยากจน และ

เด็กดอยโอกาสคาเฉลี่ยระดับมาก ตํ่าสุดสวนรวมในการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามแผนการรับเด็กใหมเขาเรียนใน

ศูนย ปละสองคร้ังคาเฉลี่ยระดับมาก  

การปรับปรุงแกไข 

สวนรวมการปรับปรุงแกไข คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมปรับปรุงแผนกําหนดรับเด็ก

ใหมเขาเรียนในศูนย ปละสองคร้ังคาเฉลี่ยระดับมาก รองลงมาสวนรวมปรับปรุงแกไขคุณภาพการจัด รถ รับ-สง 

นักเรียนท่ีเหมาะสมกับจํานวนผูเรียนคาเฉลี่ยระดับมาก ตํ่าสุดสวนรวมปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กใหมคีุณภาพคาเฉลี่ยระดับมาก  
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2.  ดานบุคลากร 

การวางแผน 

สวนรวมการวางแผนคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมวางแผนอบรมเลี้ยงดูเด็กรวมกับ

ผูดูแลเด็กมคีาเฉลี่ยระดับมาก รองลงมาสวนรวมวางแผนการทํางานกับผูดูแลเด็กในการสงเสริมจัดการเรียนการสอน

คาเฉลี่ยระดับมาก ตํ่าสุดสวนรวมวางแผนกับผูดูแลเด็กโดย ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี ท้ังทางกาย วาจา และ

จติใจคาเฉลี่ยระดับมาก 

การปฏบิัติตามแผน 

สวนรวมการปฏบัิติตามแผนคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากพบวาสูงสุดสวนรวมปฏิบัติตามแผนอบรมเลี้ยง

ดูเด็กรวมกับผูดูแลเด็กคาเฉลี่ยระดับมากรองลงมาสวนรวมปฏบัิติตามแผนในการสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูสําหรับเด็ก

คาเฉลี่ยระดับมาก ตํ่าสุดสวนรวมปฏบัิติตามแผนการทํางานกับผูดูแลเด็กในการสงเสริมจัดการเรียนการสอนคาเฉลี่ย

ระดับมาก 

การตรวจสอบ 

สวนรวมดานตรวจสอบมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมตรวจสอบในการจัดต้ังยาย/

รวม/ยุบเลิกและดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กคาเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก รองลงมาสวน

รวมตรวจสอบผูดูแลเด็กในการ ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจคาเฉลี่ยระดับมาก ตํ่าสุด

สวนรวมตรวจสอบประสานสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับผูปกครองและชุมชนคาเฉลี่ยระดับมาก  

การปรับปรุงแกไข 

สวนรวมดานการปรับปรุงแกไขมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมเสนอแนะการจัดตั้ง

ยาย/รวม/ยุบเลิกและดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กคาเฉลี่ยระดับมาก รองลงมาสวน

รวมในการเสนอแนะสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูสําหรับเด็กคาเฉลี่ยระดับมากตํ่าสุดสวนรวมในการเสนอแนะประสาน

ความรวมมอืกับชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กคาเฉลี่ยระดับมาก  

3.  ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

การวางแผน 

สวนรวมการวางแผนเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมในการวางแผนจัดบริเวณพื้นท่ีใน

อาคารใหมีความสะอาดปลอดภัยเหมาะแกการปฏิบัติกิจกรรมของเด็ก คาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด รองลงมาสวนรวม 

วางแผนการจัดซื้ออุปกรณเคร่ืองเลนสนามมีความเหมาะสมตอพัฒนาการตามชวงวัยของเด็ก คาเฉลี่ยระดับมาก 

ตํ่าสุดสวนรวมในการวางแผนขนาดของพื้นท่ีเลนกลางแจงใหมบีริเวณท่ีเพยีงพอตอการจัดกจิกรรมคาเฉลี่ยระดับมาก  

การปฏบิัติตามแผน 

สวนรวมดานปฏิบัติตามแผนมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมในการปฏิบัติตาม

แผนการกอสรางปรับปรุงสภาพอาคารเรียนใหมีม่ังคงและมีโครงสรางอาคารท่ีแข็งแรงคาเฉลี่ยระดับมาก รองลงมา

สวนรวมในการปฏิบัติตามในการวางแผนพื้นท่ีใชสอยภายในอาคารใหมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยคาเฉลี่ย

ระดับมาก ตํ่าสุดสวนรวมในการปฏิบัติในการจัดซื้ออุปกรณเคร่ืองเลนสนามมีความเหมาะสมตอพัฒนาการตามชวง

วัยของเด็กคาเฉลี่ยระดับมาก  
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การตรวจสอบ 

สวนรวมดานการตรวจสอบมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก สูงสุดสวนรวมตรวจสอบการจัดซื้ออุปกรณ

เคร่ืองเลนสนามมคีวามเหมาะสมตอพัฒนาการตามชวงวัยของเด็กคาเฉลี่ยระดับมากรองลงมาสวนรวมตรวจสอบใน

การวางแผนขนาดของพื้นท่ีเลนกลางแจงใหมีบริเวณท่ีเพียงพอตอการจัดกิจกรรมคาเฉลี่ยระดับมาก ตํ่าสุดสวนรวม

ตรวจสอบในการหาทําเลท่ีต้ังของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อสะดวกตอการไป –กลับของผูปกครองคาเฉลี่ยระดับมาก 

การปรับปรุงแกไข 

สวนรวมดานการปรับปรุงแกไขคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมปรับปรุงแกไขสภาพ

การใชงานเคร่ืองเลนสนามใหอยูในสภาพท่ีดีคาเฉลี่ยระดับมาก รองลงมาสวนรวมปรับปรุงแกไขการจัดซื้ออุปกรณ

เคร่ืองเลนสนามมีความเหมาะสมตอพัฒนาการตามชวงวัยของเด็กคาเฉลี่ยระดับมาก ตํ่าสุดสวนรวมปรับปรุงแกไข

การจัดสิ่งแวดลอมภายนอกอาคารไดแก ร้ัวกั้น พื้นท่ีเลนกลางแจงมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะคาเฉลี่ยระดับ

มาก   

4.  ดานวชิาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

การวางแผน  

สวนรวมดานวางแผนเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมในการอบรมเลี้ยงดูเด็กใหสอดคลอง

กับวิถีชีวิตของเด็กตามวัฒนธรรมของชุมชนสังคมในทองถิ่นคาเฉลี่ยระดับมากรองลงมาสวนรวมวางแผนกิจกรรม

พัฒนาการ ดานสังคม  เหมาะสมกับวัยคาเฉลี่ยระดับมาก ตํ่าสุดสวนรวมวางแผนจัดการเรียนการสอนการเตรียม

ความพรอมใหแกเด็กคาเฉลี่ยระดับมาก 

การปฏบิัติตามแผน 

สวนรวมการปฏิบัติตามแผนคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมปฏิบัติตามแผนกิจกรรม

พัฒนาการ ดานสติปญญา เหมาะสมกับวัยและสวนรวมปฏิบัติตามแผนการอบรมเลี้ยงดูเด็กใหสอดคลองกับวิถีชีวิต

ของเด็กตามวัฒนธรรมของชุมชนสังคมในทองถิ่นมีคาเฉลี่ยระดับมาก รองลงมาสวนรวมปฏิบัติตามแผนในการจัด

กิจกรรมเยี่ยมบานเด็กคาเฉลี่ยระดับมากตํ่าสุดสวนรวมปฏิบัติตามแผนกิจกรรมพัฒนาการ ดานอารมณ-จิตใจ 

เหมาะสมกับวัยคาเฉลี่ย ระดับมาก 

การตรวจสอบ 

สวนรวมการตรวจสอบมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมประเมินผลการอบรมเลี้ยงดู

เด็กใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของเด็กตามวัฒนธรรมของชุมชนสังคมในทองถิ่นคาเฉลี่ยระดับมาก รองลงมาสวนรวม

ประเมินผลการจัดกิจกรรมเย่ียมบานเด็กคาเฉลี่ยระดับมาก ตํ่าสุดสวนรวมประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาการ 

ดานอารมณ-จติใจเหมาะสมกับวัยคาเฉลี่ยระดับมาก 

การปรับปรุงแกไข 

สวนรวมการปรับปรุงแกไขมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมปรับปรุงแกไขกิจกรรม

พัฒนาการ ดานสติปญญา  เหมาะสมกับวัยคาเฉลี่ยระดับมาก รองลงมาสวนรวมปรับปรุงแกไขกิจกรรมพัฒนาการ 

ดานสังคม  เหมาะสมกับวัยคาเฉลี่ยระดับมาก ตํ่าสุดสวนรวมปรับปรุงแกไขในการจัดกิจกรรมเย่ียมบานเด็กคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก 
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5.  ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

การวางแผน 

สวนรวมการวางแผนเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมวางแผนการจัดกิจกรรมสราง

ความสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กและชุมชนคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมาสวนรวมวางแผนประชุมช้ีแจง

การจัดกจิกรรมและหาแนวทางพัฒนาศูนยเด็กเล็กและไดเขามารวมกจิกรรมการแสดงของเด็กในโอกาสวันสําคัญตาง 

เชน วันเด็กแหงชาติ วันแมแหงชาติคาเฉลี่ยระดับมาก ตํ่าสุดสวนรวมวางแผนในกจิกรรมบําเพ็ญประโยชนท่ีสาธารณะ 

เชน วัด ตลาด กับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคาเฉลี่ยระดับมาก 

การปฏบิัติตามแผน 

สวนรวมการปฏิบัติตามแผนคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมปฏิบัติตามแผนจัดทํา

เอกสารแจงขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหชุมชนทราบคาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด รองลงมา

สวนรวมปฏบัิติตามแผนประชุมช้ีแจงการจัดกจิกรรมและหาแนวทางพัฒนาศูนยเด็กเล็กคาเฉลี่ยระดับมาก ตํ่าสุดสวน

รวมปฏบัิติตามแผนกจิกรรมการแสดงของเด็กในโอกาสวันสําคัญตาง เชน วันเด็ก วันแมแหงชาติคาเฉลี่ยระดับมาก  

การตรวจสอบ 

สวนรวมการตรวจสอบคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมตรวจสอบกิจกรรมการแสดง

ของเด็กในโอกาสวันสําคัญตางเชน วันเด็ก วันแมแหงชาติ เปนตนคาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด รองลงมาสวนรวม

ตรวจสอบการมาใชบริการ มุมเรียนรู ผูปกครอง คาเฉลี่ยระดับมาก ตํ่าสุดสวนรวมตรวจสอบกับชุมชนในการจัดการ

เรียนการสอนใหกับเด็กคาเฉลี่ยระดับมาก 

การปรับปรุงแกไข 

สวนรวมการปรับปรุงแกไขมคีาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมปรับปรุงแกไขกจิกรรมการ

แสดงของเด็กในโอกาสวันสําคัญตาง เชน วันเด็ก วันแมแหงชาติ คาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด รองลงมาสวนรวมปรับปรุง

แกไขแผนการจัดกจิกรรมสรางความสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กและชุมชนคาเฉลี่ยระดับมาก ตํ่าสุดสวนรวม

ปรับปรุงแกไขกับชุมชนในการจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กคาเฉลี่ยระดับมาก  

6.  ดานสงเสรมิเครอืขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย   

การวางแผน 

สวนรวมการวางแผนเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมวางแผนเสริมสรางความเขมแข็งใน

การปฏิบัติงานดานพัฒนาเด็กปฐมวัย หัวหนาศูนยฯ ครู ผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็กคาเฉลี่ยระดับมาก รองลงมา

สวนรวมวางแผนการจัดทําแผนงาน ปฏิทินและแนวทางการปฏิบัติงานตามกําหนดการคาเฉลี่ยระดับมาก ตํ่าสุดสวน

รวมวางแผนสนับสนุนความกาวหนาในวชิาชีพ หัวหนาศูนยฯ ครู ผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็กคาเฉลี่ย ระดับมาก  

การปฏบิัติตามแผน 

สวนรวมการปฏิบัติตามแผนคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมปฏิบัติจัดทําแผนงาน 

ปฏทิินงานและแนวทางการปฏบัิติงานตามกําหนดการคาเฉลี่ยระดับมาก รองลงมาสวนรวมปฏิบัติตามแผนสนับสนุน

ความกาวหนาในวชิาชีพ หัวหนาศูนยฯ ครู ผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็กคาเฉลี่ยระดับมาก ตํ่าสุดสวนรวมปฏิบัติตาม

แผนการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมศัีกยภาพในการพัฒนาเด็กคาเฉลี่ยระดับมาก  
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การตรวจสอบ 

สวนรวมการตรวจสอบมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมประเมินแผนสงเสริมในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพัฒนาเด็กรวมกับบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กคาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด รองลงมาสวนรวม

ตรวจสอบสนับสนุนความกาวหนาในวิชาชีพ หัวหนาศูนยฯ ครู ผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็กคาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด 

ตํ่าสุดสวนรวมในการตรวจสอบจัดทําแผนงาน ปฏิทินงานและแนวทางการปฏิบัติงานตามกําหนดการคาเฉลี่ยระดับ

มาก 

การปรับปรุงแกไข 

สวนรวมการปรับปรุงแกไขมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดสวนรวมปรับปรุงแกไขแผนการ

พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมศัีกยภาพในการพัฒนาเด็กคาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด รองลงมาสวนรวมปรับปรุงแกไขแผน

สงเสริมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพัฒนาเด็กรวมกับบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กคาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด ตํ่าสุด

สวนรวมปรับปรุงแกไขสงเสริมสนับสนุนการจัดประชุม หัวหนาศูนยฯ ครู ผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็กเพื่อกําหนด

แผนความรวมมอืในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
 

สรุปผลการศึกษา 

 ผลการวจิัยคร้ังน้ี ทําใหทราบถงึ การมสีวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลแมปม อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ซึ่งมปีระเด็นท่ีนาสนใจ ควรแกการนํามาอภิปรายผลดังตอไปน้ี 

1.  ดานบรหิารจัดการ 

จากการศึกษา พบวาดานบริหารจัดการ โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูปกครองเห็นวา

เทศบาลตําบลแมปมใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางเต็มท่ี เนนการดําเนินงานท่ีมี

คุณภาพ และอํานวยความสะดวกสบายแกเด็กและผูปกครองเปนการแบงเบาภาระคาใชจายในครอบครัว ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ จุฑามาศ อาลัยสุข (2553, หนา 120-124)ไดศึกษาเร่ือง การดําเนินงานการจัดการศึกษา

เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล เขตอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พบวา การ

ดําเนินงานการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล เขตอําเภอหนองเสือ 

จังหวัดปทุมธานี 6 ดาน ไดแก 1) ดานการบริหารจัดการ 2) ดานบุคลากร 3) ดานอาคาร สถานท่ีสิ่งแวดลอมและ

ความปลอดภัย 4) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนทุกภาคสวน และ 

6) ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับ พรหมพสิษฐ 

รักษาพราหมณ (2550, หนา 59-62) ไดศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูปกครอง ผูนําชุมชน และบุคลากรตอการ

บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลผาจุก อําเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ พบวา ผูปกครอง 

ผูนําชุมชน และบุคลากรมคีวามพงึพอใจตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลผาจุก

ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

2.  ดานบุคลากร 

จากการศึกษา พบวาดานบุคลากร ภาพรวมรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาผูปกครองมี

สัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับและชุมชนผูดูแลเด็ก ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีด ีท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดดีมาก อาจเปนเพราะศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมปม อําเภอเมือง จังหวัด

พะเยา มีจํานวนครูท่ีมีประสบการณดานการสอนเพียงพอกับจานวนนักเรียน สวนใหญจบการศึกษาทางดาน

การศึกษาปฐมวัย และเทศบาลตําบลแมปมยังมีการสงเสริมใหครูมีความกาวหนาในวิชาชีพโดยสงครูเขารับการ
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ฝกอบรม ทัศนศึกษาดูงานและศึกษาตอ นอกจากน้ีเจาหนาท่ีในงานสงเสริมการศึกษาของเทศบาล ยังไดมีการประชุม

ช้ีแจงใหบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีความเขาใจกอนดําเนินการจัดการเรียนการสอน สอดคลองกับงานวิจัย

ของ สุนันท ปวะศิริ (2539, หนา 113-114) ไดศึกษาสภาพการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด จังหวัด

นนทบุรี พบวาครูพี่เลี้ยงทุกคนมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานมีความต้ังใจ มีบุคลิกภาพท่ีดี และวางตัวเปน

แบบอยางท่ีดใีหแกเด็กได  

 3.  ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

  จากการศึกษา พบวาดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยโดยรวมอยูใน ระดับมาก ท้ังนี้

อาจเปนเพราะวาผูปกครองไดมสีวนรวมหาทําเลท่ีต้ังของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อสะดวกตอการ ไป-กลับสภาพอาคาร

เรียนใหมคีวามม่ังคงและมโีครงสรางอาคารแข็งแรง พื้นท่ีใชสอยภายในอาคารใหมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมปม ไดรับความสนใจและการสนับสนุนดานการจัดการศึกษา

จากคณะผูบริหารเทศบาลตําบลแมปม ประกอบกับเทศบาลตําบลแมปม ไดสนับสนุนงบประมาณในการกอสราง

อาคารเรียนใหมท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง มีการจัดหองเรียน และหองปฏิบัติการอาคารเรียนและอาคารประกอบ แยก

ประกอบกจิกรรมอยางชัดเจน มขีนาดหองเรียนไดมาตรฐาน มโีตะเกาอ้ี ขนาดและจํานวนเหมาะสมกับวัยของนักเรียน

และการใชงาน มีการตกแตงหองเรียนใหสะอาดสวยงาม มีอากาศถายเทสะดวก มีบรรยากาศท่ีเอื้ออํานวยตอการ

จัดการเรียน การสอน และบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมีการจัดระบบการดูแลรักษาความสะอาดตลอดจนหองนํ้า 

โรงอาหารแยกออกจากกันอยางชัดเจน นอกจากน้ีคณะผูบริหารเทศบาลไดจัดสรรงบประมาณท่ีไดจากการจัดเก็บ

รายไดในทองถิ่นสวนหน่ึง และอีกสวนหน่ึงไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

กระทรวงมหาดไทยเพื่อดําเนินการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ท่ีต้ังของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ต้ังอยูในพื้นท่ีของเทศบาล

ซึ่งเปนศูนยกลางทางราชการของชุมชน มีความเหมาะสม สะดวกตอการเดินทางไปกลับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย 

สุดใจ ศรีบุญเรือง (2544, หนา 26) กลาววาสภาพแวดลอมทางการเรียนท่ีเหมาะสมควรมีอุปกรณการสอนอยูใน

หองเรียน เพื่อสะดวกในการนํามาใช สภาพในหองเรียน อาคารเรียน ตองเหมาะกับประโยชนใชสอย ดวยเหตุน้ีจึงทํา

ใหความตองการของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดดอนดํารงธรรม อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

ดานการจัดสภาพแวดลอมโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก 

4.  ดานวชิาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

จากการศึกษา พบวาผูปกครองมีสวนรวมดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับ

มาก ผูปกครองมีสวนรวมปฏิบัติตามแผน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและไดรวม

สงเสริมพัฒนาการของเด็กท้ัง ดานรางกาย ดานอารมณ – จิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญาใหสอดคลองกับวิถีชีวิต

ของเด็กตามวัฒนธรรมของชุมชนสังคมในทองถิ่น และยังสงเสริมความรักเอื้ออาทรภายในครอบครัว ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมปม ใหความสําคัญกับการพัฒนารางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา

มากกวาทักษะทางวิชาการ เปนการปูพื้นฐานใหเด็กไดพัฒนาท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาไป

พรอม ๆ กัน ไมเนนการสอนหนังสอื แตเปนการเตรียมความพรอม เนนความสําคัญของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

เหมาะสมแกเด็กกอนเขารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา ทําใหเด็กไมเครียด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เยาวภา 

เดชะคุปต (2542, หนา 32)  ไดกลาววา การจัดประสบการณเพื่อเตรียมเด็กใหมีการพัฒนาการทางดานรางกาย 

อารมณ สังคม และสติปญญาไปพรอมๆกัน โดยจัดทําแบบการจัดประสบการณ ไปใชเพื่อใหครอบคลุมถึง

วัตถุประสงคของการเรียนรู แนวคิดกิจกรรม อุปกรณ การประเมินผล และการจัดประสบการณแกเด็กในระดับนี้จะ

ไมเปนการสอนหนังสือแตเนนการเตรียมความพรอม โดยเฉพาะเด็กในวัยน้ีจะสนใจในสิ่งตาง ๆ ท่ีแวดลอมอยู
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ตลอดเวลา ควรจัดสิ่งแวดลอมหรือประสบการณท่ีเอื้อตอการเรียนรู เพื่อใหเด็กไดปรับตัวเขากับผูอื่น จึงตองจัด

กจิกรรมใหเด็ก ท้ังในและนอกหองเรียน การจัดตารางกจิกรรมประจําวันตองเหมาะสมกับวัยของเด็ก ควรเปนเนื้อหา

ท่ีปูพื้นฐานใหเด็กไดพัฒนาท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาไปพรอม ๆ กัน  

5.  ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

 จากการศึกษา พบวาผูปกครองมสีวนรวมดานการมสีวนรวมและสนับสนุนจาก โดยรวมอยูในระดับมาก 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะครูผูดูแลเด็กแจงขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหผูปกครองทราบมีการ

ประชุมช้ีแจงการจัดกิจกรรมและหาแนวทางพัฒนาศูนยเด็กเล็กและมีการกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางศูนย

พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนท้ังน้ีอาจเปนเพราะศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการประชาสัมพันธอยางสมํ่าเสมอ เชน จดหมาย 

แผนพับ และการแจงดวยวาจาเมื่อผูปกครองมารับเด็ก ซึ่งสอดคลองงานวิจัยของ ศิริศิลป บุตรจันทร (2554) ไดทํา

การวจิัยการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายใตกํากับการดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น:กรณีศึกษาองคการ

บริหารสวนตําบลเปา อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมีสวนรวม และสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

ผลการวจิัยพบวา ดานการมีสวนรวม และสนับสนุนจากทุกภาคสวน อยูในระดับมาก 

6.  ดานสงเสรมิเครอืขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 จากการศึกษา พบวาผูปกครองมีสวนรวมดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยรวมอยูใน

ระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดจัดแผนงาน ปฏิทินงานและแนวทางการปฏิบัติงานสงเสริม

สนับสนุนความกาวหนาในวิชาชีพ หัวหนาศูนยฯ ครู ผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ

พัฒนาเด็กรวมกับบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขาย

การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมศัีกยภาพ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการสงเสริมใหศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานพัฒนาเด็กปฐมวัยระหวางหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครู

ผูดูแลเด็ก ผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2553, หนา 53) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เพียงนภา 

มนยฤทธิ (2554, หนา 91) ไดวิจัยเร่ืองการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบวาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาปฐมวัย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวาศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําแผนงาน ปฏิทินงาน แนวทางการปฏิบัติงานตามกําหนดการ และองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นสงเสริมสนับสนุนการประชุมหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อกําหนดแผนความรวมมอืในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

1.  ดานบริหารจัดการ เทศบาลตําบลแมปมตองดูแลปรับปรุงการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพ 

ในทุกดานตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและนําผลการศึกษาการ

จัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปปรับใชและเปนแนวทางในการดําเนินงานใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบันตลอดจน

เพื่อพัฒนา การดําเนินงานดานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมปีระสทิธิภาพ  
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2.  ดานบุคลากร ผูดูแลเด็กจะตองประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีแกเด็ก และ ควรมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับ

ผูปกครองและชุมชน ควรรับฟงความคิดเห็นของผูปกครอง เพื่อเปนประโยชนและนําไปปรับใชในการจัดการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอไป 

3.  ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย เทศบาลควรปรับปรุงจัดสรรงบประมาณในการ

ปรับปรุงพื้นท่ีใหเปนสนามเด็กเลนท่ีไดมาตรฐาน เปนสัดสวน และจัดหาเคร่ืองเลนกลางแจง ท่ีมีความเหมาะสม 

มสีภาพด ีไมเปนอันตรายตอเด็ก และควรปรับปรุงหองเรียนใหไดตามมาตรฐานกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น 

4.  ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรวางแผนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให

สอดคลอง กับบริบทในทองถิ่นและควรใหผูปกครองไดมสีวนรวมในการพัฒนาดานการจัดการศึกษาใหมากขึ้นกวาน้ี 

 5.  ดานการมสีวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน ผูดูแลเด็กควรวางแผนสงเสริมใหผูปกครองและชุมชน

เขามามสีวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและกจิกรรมสัมพันธตางๆ เชน การแขงขันกฬีาส ีเพราะศักยภาพทางการ

ศึกษาจะดไีด ขึ้นอยูกับสถานศึกษาและการมสีวนรวมกับผูปกครอง 

6  ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เทศบาลควรตรวจสอบการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน

เครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และควรจัดกจิกรรมสงเสริมการสรางเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยท้ังในระดับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอ และระดับ จังหวัดอยางตอเนื่องใหมศัีกยภาพมากย่ิงขึ้น 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1.  ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมผีลกระทบตอการดําเนินงานในการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนา เด็กเล็ก 

2.  ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหบรรลุตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การวิจัยความมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

แมปม อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยดดีวยความอนุเคราะหจาก ดร.สุนทร คลายอํ่า อาจารยท่ี

ปรึกษาท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน 

จนการวจิัยสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวจิัยจงึขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณดร.สันติ บูรณะชาติ ตําแหนง อาจารยวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นางรักษิณา 

วงคษา ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานเจน(เจนจันทรานุกูล) และ นางสาวรัชนีกร พันธพัฒนกุล 

ผูอํานวยการเช่ียวชาญโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเคร่ืองมือท่ี

ใชในการวจิัย จนทําใหการวจิัยในคร้ังน้ีสมบูรณและมคีุณคา 

 ขอขอบพระคุณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมปม ท่ีไดใหความอนุเคราะหขอมูล ตลอดจนผูปกครอง 

ท่ีใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล 

 คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา 

มารดา และคณาจารยทุกทานท่ีไดประสทิธ์ิประสาทวชิาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันน้ี ตลอดจนทุกทานท่ี

ไดมสีวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางดี 
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การรับรูการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิรเิวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัด

เชยีงราย 

Perception of the Transferring in Educational Institutions towards 

Siriwiangchai Municipality Wiangchai District Chiangrai Province 

สนธยา ธุวะคํา17

1* และ เจิดหลา สุนทรวิภาต18

2 

Sonthaya Thuwakam1* and Cherdla Soontornvipart2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริ

เวียงชัยอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษากระบวนการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 

อําเภอเวยีงชัยจังหวัดเชียงราย กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการ

สถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขัน้พื้นฐานเขตพื้นท่ีรับผดิชอบของเทศบาลตําบลสริิเวยีงชัย รวม 59 

คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลโดยคารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานผลการศึกษาคนควาสรุปไดดังน้ี   

 1. การรับรูการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พบวาขอท่ีมี

การรับรูตํ่า ดานกระบวนการภายนอก การรับรูเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีความพรอมดานบุคลากรท่ี

มีความรูความสามารถตอการจัดการศึกษา ดานกระบวนการภายใน การจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการ

ดําเนินงานและงบลงทุนใหแกโรงเรียนตองไดรับการอนุมัติจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานกระบวนการ

แสดงออกการถายโอนสถานศึกษาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบสามารถแกปญหาครูไมครบช้ันและหา

เด็กเขาเรียนเพิ่มได 

 2. กระบวนการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม

อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ดานสํารวจความตองการ อยูใน

ระดับปานกลาง (𝜇= 3.16) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ ดานแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน อยูในระดับนอย 

(𝜇=2.16) 
 

คําสําคัญ: การรับรูการถายโอนสถานศึกษา 
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Abstract  

The objectives of this research were to study perception of the transferring in educational institutions 

towards Siriwiangchai Municipality  Wiangchai District Chiangrai Province  and to study the process transferring 

in Educational institutions. The population consisted of 59 respondents who were school administrators, teachers, 

the Basic Education Committee Tool used to collect data was questionnaires. The data were analyzed by 

percentage, mean and standard deviation. The results of the research were as follows : 

 1. Perception of the transferring  in Educational institutions towards Siriwiangchai Municipality Wiangchai 

District Chiangrai Province. school administrators, teachers and the Basic Education Committee lacked of 

knowledge on Local governments must had personnel capable to Education management. The budgets must 

approval with Local governments. The transferring in Educational institutions towards Local governments can 

solve a problem with lack teachers and students  

2. The opinion with the process transferring in educational institutions towards Siriwiangchai Municipality  

Wiangchai District Chiangrai Province were at moderate level. When the opinions were considered by individual 

aspect, It were found the highest of mean was requirement survey was at moderate level (𝜇= 3.16). The 

lowest of mean was accredit an the transfer of Educational Committee was at low level (𝜇=2.16). 
 

Keywords: Perception of the transferring in Educational institutions 
 

บทนํา 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจัดต้ังขึ้นนอกจากกฎหมายกําหนดฐานะใหเปนนิติบุคคล มีการจัดโครงสราง

การปกครองออกเปนฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ จากการเลือกต้ังโดยประชาชนแลวยังกระจายอํานาจหนาท่ีให

โดยกําหนดหนาท่ีหลักในการพัฒนาตําบล อีกท้ังใหอิสระในการกําหนดนโยบายการดําเนินกิจการของตนเองท้ังใน

ดานการบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการจัดการใหบริการสาธารระแกประชาชน 

ท้ังน้ีเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น  

 การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ออกตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 โดยคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดขอบเขตและระยะเวลาการถายโอนภารกจิดานการใหบริการสาธารณะท่ีรัฐดําเนินการ

อยูเดิมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และมาตรา 16 บัญญัติใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวน

ตําบล มหีนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง (9) การจัดการศึกษา 

ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 มาตรา 29 บัญญัติไว

วา ใหสถานศึกษารวมกับชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดย

จัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน จงึเปนท่ีมาของการหวังท่ีจะดงึระบบการบริหารจัดการศึกษาใหเขามาอยูในความ

ดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  นอกจากน้ี ในปการศึกษา 2549 ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนของการถายโอนสถานศึกษาโดย

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันท่ี 8 พ.ย. 2548 เร่ืองท่ี 17 การถายโอนภารกิจดานการศึกษาใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแนวทางการถายโอนภารกิจดานการศึกษาใหแก องคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธานกรรมการการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอ ซึ่งเปนไปตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (กกถ.) คร้ังท่ี 9/2548 เมื่อวันท่ี 3 พฤศจกิายน 2548 ท้ังน้ี การดําเนินการถายโอนจริงให

เปนไปตามหลักความสมัครใจของท้ังสองฝาย รวมท้ังคํานึงถึงความพรอมในการจัดการเรียนการสอน คุณภาพ

การศึกษา และประโยชนของนักเรียนเปนสําคัญ จากกฎหมายท่ีไดกลาวขางตน  สรุปไดวาอํานาจและหนาท่ีในการจัด

การศึกษา เปนภารกิจหน่ึงท่ีรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาท่ีในการจัดการศึกษาเหมือนกัน  สอดรับกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ท่ีบัญญัติใหมีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงหรือทุกระดับตามสภาพความพรอม ความ

เหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นซึ่งในปจจุบันประเทศไทยมกีารกระจายอํานาจทางการศึกษาในรูปของการ

ถายโอนสถานศึกษาขัน้พื้นฐานใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูแลวสวน

หน่ึง ท้ังน้ีอาศัยกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพื่อสามารถใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดการศึกษาโดยใหอยูใน

รูปแบบการถายโอน หรือการจัดการศึกษาโดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวม  ท้ังในดานสนับสนุน

งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ อุปกรณทางการศึกษา ตามแตศักยภาพและความพรอมของแตละองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น   

 เทศบาลตําบลสริิเวยีงชัย เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นหน่ึง ซึ่งไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลขนาด

กลาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ภารกจิถายโอนดานการจัดการศึกษา มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจํานวน 1 

แหงและการจัดสรรอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และวัสดุ ครุภัณฑ โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน จํานวน 4 โรง ซึ่งเปนโรงเรียนขนาดเล็กท้ัง 4 โรง นักเรียนรวมกันท้ังหมด 288 คน โดยภาคเรียน

ท่ี 1 ปการศึกษา 2559 จะยุบรวม 3 โรงเรียนเขาดวยกัน ซึ่งในปจจุบันเทศบาลตําบลสริิเวยีงชัยไดแสดงความพรอมใน

การรับโอนสถานศึกษาท้ัง 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการ

บริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป โดยไดรองรับไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2558–2562) ซึ่งใน

อนาคตหากภารกิจดานการจัดการศึกษาเปนภารกิจหลักท่ีเทศบาลตําบลสิริเวียงชัยจะตองรับถายโอนสถานศึกษา

จากกระทรวงศึกษาธิการ มิใชองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะขอจัดการบริหารสถานศึกษาหรือสถานศึกษาตองการ

ยายมาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็สามารถดําเนินการไดเลย หากผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการ

สถานศึกษา ตองมีความรูความเขาใจในกระบวนการและขั้นตอนการถายโอนสถานศึกษาวาแตละขั้นตอนตองมี

องคประกอบอยางไร หรือตองดําเนินการอยางไรในการดําเนินการถายโอน หากทุกฝายขาดการรับรูในดานการถาน

โอนสถานศึกษา อาจเปนเหตุใหบุคลากรท่ีมีสวนเกี่ยวของในสถานศึกษามีการตอตานหรือการไมยอมรับการจัด

การศึกษาตามแผนการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม

แนวนโยบายแหงรัฐก็เปนได 

 จากปรากฏการณขางตน ผูวิจัยซึ่งเปนบุคลากรในกองการศึกษา เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย จึงเกิดคําถาม

การวิจัยวาหากเทศบาลตําบลสิริเวียงชัยจะดําเนินการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย ผูบริหาร

โรงเรียน ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ

เทศบาลตําบลสริิเวยีงชัย อําเภอเวยีงชัย จังหวัดเชียงราย ในการรับรูดานการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริ

เวยีงชัยมมีากนอยเพยีงใด ตลอดถงึผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา มคีวามรูในกระบวนการถาย

โอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสริิเวยีงชัย อําเภอเวยีงชัย จังหวัดเชียงราย มากนอยเพยีงใด 
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กรอบแนวคิด 

  

 

 

 

 

 

วธิวีทิยาการวจัิย 

 

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

 

วธิกีารศึกษา 

ประชากร 

กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 4 คน ครู จํานวน 23 คน และ

คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 32 คน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ

เทศบาลตําบลสริิเวยีงชัย อําเภอเวยีงชัย จังหวัดเชียงราย รวมเปนจํานวนท้ังสิ้น 59 คน  

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 4 ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามภูมหิลังของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา และ

ตําแหนงมลัีกษณะเปนแบบเลอืกตอบ (Check List) 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามการรับรูการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย 

จังหวัดเชียงราย มลัีกษณะเปนแบบเลอืกตอบ (Check List) 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามกระบวนการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย 

จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาตามแนวคิดของลิเคิรท  (Likert) แบงออกเปน 5 

ระดับ (Rating Scales)  

ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงขอเสนอแนะดานการถายโอน

สถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสริิเวยีงชัย อําเภอเวยีงชัย จังหวัดเชียงราย 

การตรวจหาคณุภาพเครื่องมือ 

1. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content 

Validity) และความถูกตองของภาษา โดยใชเทคนิค IOC ซึ่งใหผูเช่ียวชาญ  จํานวน  3  คน เปนผูพิจารณา

แบบสอบถามวา  ขอคําถามแตละขอวัดไดตรงตามสิ่งท่ีตองการวัดเนื้อหาหรือวัตถุประสงค มากนอยเพียงใด โดยใช

เกณฑการประเมนิ ดังน้ี 

ใหคะแนน   +1  หมายถงึ  แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับเนื้อหาน้ัน 

ใหคะแนน   0   หมายถงึ   ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับเนื้อหาน้ัน 

ใหคะแนน  -1  หมายถงึ   แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับเนื้อหาน้ัน 

     ความคดิเห็นตอการรับรูการถายโอน

สถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสริิเวยีงชัย  ดังน้ี  

  การรับรู 

     - กระบวนการภายนอก 

     - กระบวนการภายใน 

     - กระบวนการแสดงออก 

 

   กระบวนการถานโอนสถานศึกษา 

        - สํารวจความตองการ 

     - ทําหนังสอืเปนทางราชการ 

     - การยื่นคําขอพรอมประเมนิ 

     - แตงตัง้คณะกรรมการประเมนิ 

     - เงื่อนไขการถายโอน   
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 2. นําแบบสอบถามท่ีผูเช่ียวชาญใหขอเสนอแนะ  ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณาปรับปรุง แกไขให

เหมาะสมกอนนําไปทดลองใชตอไป 

 3. หลังจากแกไขปรับปรุงแบบสอบถามอยางละเอียดดีแลว  เพื่อใหแบบสอบถามชุดน้ีมีความเช่ือม่ัน 

(Reliability) สําหรับการศึกษา ผูวิจัยจึงนําไปทดลองใชกับกลุมบุคคลท่ีมีลักษณะคลายกับกลุมเปาหมาย จํานวน 30 

คน  คือ ผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้น

พื้นฐานในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบเทศบาลตําบลเวยีงชัย อําเภอเวยีงชัย จังหวัดเชียงราย 

 4. ผูวจิัยนําแบบสอบถามท่ีไดทดลองใชกับกลุมบุคคลท่ีมลัีกษณะคลายกับกลุมประชากร จากน้ันผูวิจัยนําไป

วิเคราะหหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 

ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือม่ันรวมกันท้ังฉบับเทากับ 0.86 ซึ่งจัดวาแบบสอบถามชุดน้ีมี

ความเช่ือม่ันสูงเหมาะสมท่ีจะนําไปใชในการศึกษาคร้ังน้ี 

 5. นําแบบสอบถามท่ีมีความเท่ียงตรงในดานเนื้อหาและความเช่ือม่ันเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาใหความ

เห็นชอบ  แลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจริงตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจิัยไดดําเนินการเปนขัน้ตอนตอไปน้ี 

1. บันทึกเสนอใหมหาวิทยาลัยพะเยา ออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อขอความ

อนุเคราะหเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 2. นําหนังสือเสนอตอผูบริหารโรงเรียนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ และคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อขอ

อนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3. การสงแบบสอบถามใหกลุมเปาหมายผูวจิัยสงดวยตนเอง 

4. การรวบรวมแบบสอบถาม ผูวจิัยเดนิทางไปรวบรวมดวยตนเอง หลังจากสงแบบสอบถามไปแลว 2 

สัปดาห 

5. ไดรับแบบสอบถามคนื จํานวน  59  ฉบับ  คดิเปนรอยละ 100 

การวเิคราะหขอมูล 

ผูวจิัยไดดําเนินการดังตอไปน้ี 

1. ตรวจสอบจํานวน และความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคนืมาแตละฉบับ 

2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพวิเตอร 

3. การวเิคราะหขอมูลภูมหิลังของผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหโดยใชคารอยละ (Percents) แลวนําเสนอใน

รูปตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ 

4. การวเิคราะหการรับรูการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสริิเวยีงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

วเิคราะหโดยใชคารอยละ (Percents) แลวนําเสนอในรูปแบบตาราง พรอมกับคําบรรยายประกอบ 

5. การวเิคราะหกระบวนการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสริิเวยีงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

วเิคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (𝜇) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (𝜎) แลวนําเสนอในรูปแบบ ตาราง พรอมกับคําบรรยาย

ประกอบ 

6. เกณฑการวเิคราะหขอมูล เมือ่ไดคะแนนเฉลี่ยแลวนํา มาเปรียบเทียบกับ เกณฑประเมนิคาคะแนนเฉลี่ย 

การรับรูกระบวนการถายโอนสถานศึกษา  สูเทศบาลตําบลสริิเวยีงชัย อําเภอเวยีงชัย จังหวัดเชียงราย   
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7. การวเิคราะหแบบสอบถามปลายเปด นําเสนอโดยการวเิคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ในรูปของความ

เรียง  
 

ผลการศึกษา 

จากผลการศึกษา การรับรูการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัด

เชียงราย มีการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย จํานวน 59 คน  โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งขอมูลท่ีไดวิเคราะหจาก

แบบสอบถาม มรีายละเอียดดังน้ี 

จากการศึกษาขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากรพบวา เปนเพศชาย จํานวน 34 คน (รอยละ 57.60) และเพศ

หญงิ จํานวน 25 คน (รอยละ 42.40) อายุเฉลี่ยสวนใหญอยูในกลุมอายุ 50 ปขึ้นไป (รอยละ 74.60) ระดับการศึกษา

สวนใหญอยูในกลุมปริญญาตรีหรือเทียบเทา (รอยละ 64.40) และตําแหนงกลุมเปาหมายสวนใหญอยูในกลุม

คณะกรรมการสถานศึกษา (รอยละ 54.20) 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาการรับรูการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัด

เชียงราย ผูศึกษาไดนําประเด็นท่ีนาสนใจนํามาอภิปรายผล  ดังน้ี 

 1. การรับรูกระบวนการภายนอกดานการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย 

จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา พบวา ผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ยังขาดการรับรูเกี่ยวกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีความพรอมดานบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถตอการจัดการศึกษามากท่ีสุด  

ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ยังไมเห็นศักยภาพการดําเนินงานของ

บุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลสิริเวียงชัยอยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชัยชนะ อาจองค (2550) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมในการับการถายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลบัวตูม 

อําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบวา องคการบริหารสวนตําบลบัวตูม มีความพรอมอยูในระดับปาน

กลาง โดยดานท่ีมคีวามพรอมนอยท่ีสุดคอืการบรรจุแตงต้ังครูในสถานศึกษา องคการบริหารสวนตําบลบัวตูมยังขาด

ประสบการณดานการบริหารจัดการศึกษาในหลาย ๆ เร่ือง โดยเฉพาะเร่ืองการบริหารงานบุคคลไมวาจะเปนการสรร

หาบุคลากรเขามาปฏิบัติงานทางการศึกษา การบรรจุแตงต้ัง การจัดสวัสดิการตลอดจนการใหออกจากงาน และ

สอดคลองกับผลงานวิจัยของ วิสูตร บรรเจิดกิจ (2551) การถายโอนสถานศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย  พบวา  สวัสดิการสิทธิประโยชน และคาตอบแทนตาง ๆ ของบุคลากรทางการศึกษาท่ี

ไดรับกอนถายโอนและภายหลังการถายโอน  ขาราชการครูไมม่ันใจวาหากโอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ

ไดรับสวัสดกิารและสทิธ์ิประโยชนเหมอืนเดมิตองใหมกีารปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดกิารบัญญัติไวอยางชัดเจน   

 2. การรับรูกระบวนการภายในดานการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย 

จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา พบวา ผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ยังขาดการรับรูการ

จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินงานและงบลงทุนใหแกโรงเรียนตองไดรับการอนุมัติจากองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ท้ังน้ีอาจเปนเพราะกฎหมาย ระเบียบ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบอํานาจการอนุมัติการเบิกจาย

ใหแกสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูพิจารณาเห็นชอบ และการจัดสรรงบประมาณในดานการศึกษา

คอนขางไดรับนอย  ซึ่งจะตางจากงบดานโครงสรางพื้นฐานจะไดรับจัดสรรจํานวนมาก ซึ่งท้ังน้ีก็ขึ้นอยูกับการเมืองใน

ทองถิ่นดวยสอดคลองกับผลงานวจิัยของ ณรงคศักดิ์ เช้ือหมอ (2551)การศึกษานโยบายการถายโอนจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานกรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลสวด อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน ผลจากการวิจัย พบวา บุคลากร
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ทางการศึกษามคีวามพงึพอใจในเร่ืองการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา (ขอ 14) และสนับสนุนทุนการศึกษา (ขอ 

15) อยูในระดับนอย  แสดงใหเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลสวด อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน จะตองสนับสนุน

งบประมาณเพื่อการศึกษาใหมากและคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลสวด จะตองเสนองบประมาณเพื่อ

การศึกษาในแผนการใชจายงบประมาณประจําปและสนับสนุนใหผานขอบัญญัติของตําบล   

 3. การรับรูกระบวนการแสดงออกดานการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย 

จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ยังขาดการรับรูการถาย

โอนสถานศึกษาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบ สามารถแกปญหาครูไมครบช้ันและหาเด็กเขาเรียนเพิ่มได

มากท่ีสุดท้ังน้ีอาจเปนเพราะเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย จัดการศึกษาเพียงศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังไมมีโรงเรียนในสังกัด 

ซึ่งยังขาดประสบการณจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน จงึยังไมม่ันใจวาจะสามารถแกปญหาครูไมครบช้ันและจะหาเด็กใหเขา

เรียนเพิ่มไดสอดคลองกับผลการศึกษาของศิริรัตน หงสทองสกุล (2552) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการ

ถายโอนสถานศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี พบวา ดานขีด

ความสามารถขององคกร กลุมตัวอยางสวนใหญเสนอแนะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษามีสวนรวม

ในการสรรหาคัดเลือก แตงต้ังบุคลากรทางการศึกษาและโปรงใส กําหนดคุณวุฒิของบุคลากรท่ีจะเขามาปฏิบัติงาน

ดานการศึกษาใหเหมาะสมและตรงตามความตองการของสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาความกาวหนาของบุคลากร

ทางการศึกษาตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเดิมและพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ.2547  ท้ังน้ีเพราะโอกาสความกาวหนาในชีวติอันเปนความหวังของขาราชการครูทุกคน ความภาคภูมใิจใน

วชิาชีพอันเปนขวัญและกําลังใจในการปฏบัิติงาน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอนักเรียนอยางหลกีเลี่ยงไมได 

 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ตอกระบวนการถายโอน

สถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยภายรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ

พจิารณาดานอายุของผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา สวนใหญอยูในกลุมอายุ 50 ปขึ้นไป (รอย

ละ 74.6) อาจเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหไมสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการถายโอนสถานศึกษา ประกอบกับในปจจุบัน

เทศบาลตําบลสิริเวียงชัยจัดการศึกษาในรูปแบบศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทาน้ัน และดานงบประมาณพัฒนาการศึกษา

จัดสรรใหเพียงรายการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) เทาน้ัน สวนใหญยังมุงเนนไปท่ีงบประมาณดาน

โครงสรางพื้นฐาน อาจสงผลใหขาดความเช่ือม่ันในการจัดการศึกษาของทองถิ่น สอดคลองกับผลการศึกษาของ 

ประเสริฐ ทรงคํา (2554) ศึกษาปญหาการถายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

พบวา ประเด็นความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสมาพันธครูเชียงใหม เห็นวา องคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ยังขาดการจัดการศึกษาแบบมอือาชีพเนื่องจากบริบทการบริหารงานขององคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหมขึ้นอยูท่ีผูบริหาร ไมไดขึ้นอยูกับระบบ การทํางานมุงตอบสนองการเมืองมากกวา ดานความมี

อิสระในการตัดสินใจใชจายงบประมาณและการจัดซื้อ จัดจาง อาจเปนชองทางใหเกิดปญหาการทุจริตในการจัด

การศึกษาได อีกท้ังองคการบริหารสวนจังหวัดมีภารกิจจํานวนมากท่ีตองดําเนินการ อาจสงผลใหไมมีเวลาในการ

บริหารจัดการศึกษาไดอยางเต็มท่ี ประกอบกับภายใตการถายโอนภารกิจตามท่ีรัฐกําหนดในปจจุบันน้ัน ถึงแมวาของ

องคการบริหารสวนจังหวัดมีภารกิจหนาท่ีตองดําเนินงานจัดการศึกษาใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด แตการท่ี

หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาอยูเดิม ไมไดกําหนดแนวทางการเตรียมความพรอม และสรางความรูความ

เขาใจในรูปแบบแนวทางท่ีถูกตองชัดเจนในการบริหารจัดการศึกษาแกทองถิ่น จึงเปนปญหาตอการท่ีขององคการ

บริหารสวนจังหวัดจะรับผิดชอบจัดการศึกษาใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดไดโดยสมบูรณ และมีคุณภาพตาม

มาตรฐานตามท่ีกําหนดไวได 
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 โดยการศึกษาในแตละดานมปีระเด็นท่ีผูวจิัยไดนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

 1. ดานสํารวจความตองการ พบวา ผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา แสดงความคิดเห็น

ตอกระบวนการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ดานสํารวจความ

ตองการอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอ โดยมากยังขาดการรับรูในการถายโอนสถานศึกษาตองขอความ

เห็นชอบจากสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนความตองการ

ของประชาชนในทองถิ่นสอดคลองกับผลงานวจิัยของ วสูิตร บรรเจดิกจิ (2551) การถายโอนสถานศึกษาใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นกรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย พบวา กระทรวงศึกษาธิการกําหนดรูปแบบการจัดการศึกษา

เหมอืนกันท้ังประเทศ ทําใหไมสอดคลองกับความตองการของแตละทองถิ่นและวถิกีารดําเนินชีวติของชุมชน ในขณะท่ี

รูปแบบการบริหารจัดการในระดับทองถิ่นมีรูปแบบการบริหารจัดการและโครงสรางขององคกร ในสวนการบริหาร

การศึกษาไมมีความชัดเจน รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีจัด ตองพิจารณาองคประกอบหลาย ๆ อยาง คือ ความ

ตองการและขอคดิเห็นของประชาชนในทองถิ่น สภาองคการบริหารสวนตําบล บุคลากรในสถานศึกษาท่ีจะโอน ตอง

พจิารณาขอมูล ขอเท็จจริงและศักยภาพของทองถิ่นประกอบ 

 2. ดานทําหนังสอืเปนทางราชการ พบวา ผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา  แสดงความ

คิดเห็นตอกระบวนการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  ดานทํา

หนังสือเปนทางราชการ อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยมากยังไมทราบวาหลักฐานท่ีขอรับการ

ถายโอนสถานศึกษาตองมีมติของสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย ผูยื่นขอรับการถายโอนสถานศึกษา

ตองเปนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการออกประชาคมหมูบาน โดยมากจะสอบถามแค

ปญหาดานความเปนอยูมากกวาจะเนนการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ี อีกท้ังเทศบาลตําบลสิริเวียงชัยยังไมเคยทํา

ประชาพิจารณบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในเขตพื้นท่ี ดานการรับรูเกี่ยวกับกระบวนการถายโอน

สถานศึกษา สอดคลองกับผลงานวิจัย ณรงคศักดิ์ เช้ือหมอ (2551) การศึกษานโยบายการถายโอนจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลสวด อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน พบวา จากผลการศึกษาความ

พรอมอยูในระดับตํ่า ในปจจุบันจังหวัดนานมกีารถายโอนการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด

นาน 1 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนตาลชุมพทิยาคม  อําเภอเวยีงสา องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอบานหลวงก็มสีทิธ์ิ

ขอรับถายโอนการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานไดองคการบริหารสวนตําบลละ 1 โรงเรียน ถาองคการบริหารสวนตําบลน้ัน

ไดผานการประเมินความพรอมจากคณะกรรมการประเมินความพรอม ดังน้ันองคการบริหารสวนตําบลสวดจําเปน

อยางยิ่งท่ีจะตองเรงปรับปรุงความพรอมในแตละตัวช้ีวัด จะตองศึกษารูปแบบ บทบาทหนาท่ี ภารกิจตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรอมกับสงเสริมสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลอื่น ไดเสนอเขารับ

การประเมนิความพรอมและขอถายโอนการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานตอไป  

 3. ดานการยื่นคําขอพรอมประเมนิ พบวา ผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา แสดงความ

คดิเห็นตอกระบวนการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสริิเวยีงชัย อําเภอเวยีงชัย จังหวัดเชียงราย ดานการยื่นคํา

ขอพรอมประเมนิ พจิารณาโดยภาพรวม อยูในระดับนอย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะกระบวนการ การยื่นคําขอพรอมประเมิน

เปนหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีประสงคจะรับโอนสถานศึกษาจะตองเปนผูรองขอ ดังน้ันผูบริหารโรงเรียน 

บุคลากรครู และคณะกรรมการสถานศึกษา จงึไมไดใหความสําคัญท่ีจะศึกษาและทําความเขาใจกระบวนการดังกลาว  

สอดคลองกับผลงานวิจัย ณัชพล นิลนพคุณ (2553) การกระจายอํานาจ : ศึกษากรณีการถายโอนการศึกษาขั้น

พื้นฐานไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดสรุปผลการวิเคราะหขอมูล  ขอจํากัดในการถายโอน พิจารณาไดจาก 1) 

ความลาชาในการดําเนินการถายโอน เนื่องจากใกลถึงกําหนดการถายโอนการศึกษาใหสําเร็จใน พ.ศ.2552 
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กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกเกณฑและวิธีประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2547  2) การกําหนดหลักเกณฑการถายโอนท่ีเปนอุปสรรคตอการถายโอน 

หลักเกณฑสําคัญท่ีเปนอุปสรรคมากคอื การกําหนดโรงเรียนท่ีมลัีกษณะพเิศษ 9 ประการท่ีไมตองถายโอน 3) ปญหา

ความไมพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนใจรับถายโอนนอยลง  

 4. ดานแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน พบวา ผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา แสดง

ความคิดเห็นตอกระบวนการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ดาน

แตงตัง้คณะกรรมการประเมนิ พจิารณาโดยภาพรวม ดานแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน มีระดับการรับรูอยูในระดับ

นอยทุกขอจงึเปนท่ีนาสังเกตวาเพราะเหตุใด จงึไมใหความสําคัญและศึกษากฎกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือ

เปนกฎหมายท่ีออกโดยกระทรวงตนสังกัด สอดคลองกับผลงานวจิัย  สบิเอกสานุ นวนประโคม (2549) ศึกษาการขาน

รับนโยบายการถายโอนการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานสูองคการบริหารสวนตําบล : กรณศึีกษาขาราชการครูในเขตพื้นท่ี 

อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี พบวา ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการขานรับนโยบายของครูท่ีมีตอกฎกระทรวง

ศึกษาธิการ กําหนดหลักเกณฑและวธีิการประเมนิความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2547  กระบวนการและขั้นตอนของการถายโอนการศึกษาสูองคการบริหารสวนตําบล  เห็นวาการถาย

โอนโรงเรียนใหกับองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการประเมินความพรอมในการถายโอนการศึกษา ควร

ประกอบดวยผูแทนจากเขตพื้นท่ีการศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในสัดสวนเทา ๆ กัน 

 5. ดานเงื่อนไขการถายโอน พบวา ผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา แสดงความคิดเห็น

ตอกระบวนการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ดานเงื่อนไขการถาย

โอน อยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียน บุคลากรครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ยังไมมี

ความเชื่อม่ันในศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาจะมีวิธีการบริหารและการจัดการศึกษา แผนการเตรียม

ความพรอมในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับระดับ ประเภทและรูปแบบการศึกษา อีกท้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยังขาดประสบการณในการจัดการศึกษา งบประมาณท่ีจะจัดสรรใหสถานศึกษาอยางเพียงพอ ตลอดจนขาดการวาง

แผนการจัดโครงสรางองคกรภายในรองรับการบริหารจัดการศึกษา เมื่อรับถายโอนไปแลว สอดคลองกับผล

การศึกษา หรัิญ เกษทับทิม (2552) ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการภารกิจการถายโอนการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

องคการบริหารสวนตําบลอําเภอบรรพตพสัิย จังหวัดนครสวรรค พบวา ปญหาการบริหารจัดการภารกิจการถายโอน

การศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย 

รอยละ 60.95 พบวา ดานท่ีมปีญหาอันดับสูงสุด คอื ดานการพัฒนาระบบการจัดสรรรายไดเพื่อการศึกษา รองลงมา

คือ ดานการพัฒนาแผนการเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษา และดานการพัฒนากระบวนการบริหารจัด

การศึกษาและสอดคลองกับผลงานวิจัยมนัส อุดม (2551) ศึกษาการพัฒนากลยุทธการเตรียมความพรอมการถาย

โอนการศึกษาสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด

กําแพงเพชร พบวา สภาพการเตรียมความพรอมการถายโอนการศึกษาสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นขององคการ

บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ตามทัศนะของสมาชิกสภาและขาราชการสวน

ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับปานกลาง อันนาจะเนื่องมาจากยังไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

เร่ืองการถายโอนการศึกษาและหลักเกณฑวธีิการประเมินความพรอมการถายโอน ถือเปนเร่ืองใหมท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลจะเปนผูรับผิดชอบงานดานการศึกษาซึ่งยังไมเคยดําเนินการมากอนนับต้ังแตจัดต้ังเปนหนวยงานองคการ

บริหารสวนตําบล เมื่อป พ.ศ.2538 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากการศึกษาการรับรูการถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย  อําเภอเวียงชัย  จังหวัด

เชียงราย  ผูวจิัยมขีอเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใชดังน้ี 

1. เทศบาลตําบลสริิเวยีงชัย อําเเภอเวยีงชัย จังหวัดเชียงราย ควรนําความคดิเห็นและขอเสนอแนะการรับรู

การถายโอนสถานศึกษาสูเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย เพื่อสรางเอกสารการขอถายโอนสถานศึกษา ใหแกผูรับการถาย

โอนและผูถูกถายโอนจากพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของการถายโอนการศึกษา 

2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีความตองการจะรับถายโอนสถานศึกษาตองมีความประสงคจัด

การศึกษาเองในการยื่นขอรับการประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อขอจัดการศึกษา  และ

จะตองมนีโยบายท่ีชัดเจนในการจัดการศึกษาท่ีเปนเอกภาพเพื่อใหผูบริหารโรงเรียน บุคลากรครู และคณะกรรมการ

สถานศึกษาเกดิความม่ันใจ ในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดการศึกษาระหวางสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงเสริม สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพรอมท่ีจะรับการถายโอน

การจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จไดดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดีย่ิงจาก  

รองศาสตราจารย ดร. เจดิหลา  สุนทรวภิาต อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดใหความรู ขอแนะนํา และขอคิดเห็นตาง ๆ ท่ีเปน

ประโยชนตอการศึกษาคนควาดวยตนเอง ตลอดจนตรวจสอบ ปรับปรุง และแกไขขอบกพรองตาง ๆ ใหการศึกษาคร้ัง

น้ีเสร็จสมบูรณไปดวยด ีจงึขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี   

 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียน ครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขัน้

พื้นฐานในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบเทศบาลตําบลสิริเวียงชัยทุกทาน ท่ีใหความรวมมือตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวม

ขอมูลท่ีเกี่ยวของการศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานท่ีชวยประสทิธ์ิประสาทวชิาความรู และขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีผูวิจัยไม

สามารถกลาวนามไดหมดในท่ีน้ี ท่ีใหการชวยเหลือและใหกําลังใจตอการศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ี จนสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดี 
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การศกึษาการบรหิารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนในกลุมเครอืขายพัฒนา

การศึกษาแมสลองใน สํานักงานการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 3 

A Student of the System of Caring Management in Measalongnai Education 

Network, Chiang Rai Education Service Area Office 3 

จีรศักดิ์ ถาแหลง19

1* และ นันทมิา นาคาพงศ2 

Jeerasak Thalang1* and Nanthima NakaPhong2 
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ใน 5 ดาน 1) ดานการ

รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2) ดานการคัดกรองนักเรียน 3) ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน 4) ดานการปองกัน 

ชวยเหลอืและแกไข 5) ดานการสงตอนักเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ีคือ ครูผูสอนและผูบริหารในกลุม

เครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 123 

คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชคอมพวิเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป 

 ผลการวิจัยพบวา การศึกษาการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมท้ัง 5 ดานอยูในระดับ

มากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย โดยมีดานการปองกันและแกไข

ปญหา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาดานการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน และดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด   
 

คําสําคัญ: การศึกษาการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียน  กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลอง   

สํานักงานการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 

Abstract  

 The objective of the study was to A Study of the Administration of Student Support System in 

Measalongnai Education Network, Chiangrai Education Service Office 3. The administration of student support 

system consisted of 5 aspects: 1) knowing individual students 2) student selection 3) promoting and development 

4) to prevent, help and resolve and 5) student referral. The sample consisted of 123 teachers and administrators 
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in Measalongnai Education Network, Chiangrai Education Service Office 3. The instrument used in this research 

was a 5-point rating scale questionnaire. The statistics used for data analyses included percentage, mean and 

standard deviation (S.D.) by statistical package. 

 The results of the study were as follows: A Study of the Administration of Student Support System in 

Measalongnai Education Network, Chiangrai Education Service Office 3 as whole 5 aspects was at the highest. 

When considered individual aspects, to prevent, help and resolve was at the highest level, promoting and 

development was at the high level and knowing individual students was at the lowest level 
 

Keywords: A Student of the System of Caring Management, Measalongnai Education Network, Chiang  

Rai Education Service Area Office 3. 
 

บทนํา 

 มนุษยถือไดวาเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดตอระบบการพัฒนาประเทศใหดําเนินไปในทิศทางท่ี

เหมาะสม การท่ีจะไดทรัพยากรมนุษยท่ีมคีุณภาพน้ัน การศึกษาจะเปนตัวกําหนดทิศทางการพัฒนามนุษยไดเปนอยาง

ดี ทุก ๆ ประเทศ จึงไดใหความสําคัญกับระบบการศึกษาของประเทศของตนเองเปนสําคัญ ระบบการศึกษาของ

ประเทศใดท่ีมีศักยภาพและมีคุณภาพ ประเทศเหลาน้ัน ๆ ก็จะมีทรัพยากรมนุษยชวยผลักดันพัฒนาประเทศไดดีกวา

ประเทศท่ีระบบการศึกษาท่ียังไมมีศักยภาพและคุณภาพ การพัฒนานักเรียนใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพท้ัง

ดานรางกาย จติใจ สติปญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตตามท่ีสังคมมุงหวัง โดยผานระบบ

และกระบวนการทางการศึกษาน้ัน นอกจากจะดําเนินการดวยการสงเสริม สนับสนุนนักเรียนแลว การปองกันและการ

ชวยเหลือปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนก็เปนสิ่งสําคัญประการหน่ึงของการพัฒนาเนื่องจากสภาพสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงไปอยางมากท้ังดานการสื่อสาร เทคโนโลยีตาง ๆ ซึ่งนอกจากจะสงผลกระทบตอผูคนในเชิงบวกแลว ใน

เชิงลบก็ปรากฏเชนกัน เปนตนวาปญหาเศรษฐกิจ ปญหาการระบาดของสารเสพติด ปญหาการแขงขันในรูปแบบตาง 

ๆ ปญหาครอบครัวซึ่งกอเกิดความทุกข ความวิตกกังวล ความเครียด การปรับตัวท่ีไมเหมาะสม หรืออื่น ๆ ท่ีเปน

ผลเสียตอสุขภาพจิตและสภาพกายของทุกคนท่ีเกี่ยวของ ดังน้ัน ภาพความสําเร็จท่ีเกิดจากการพัฒนานักเรียนให

เปนไปตามความมุงหวังน้ัน จงึตองอาศัยความรวมมอืจากผูเกี่ยวของทุกฝายทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรครูในโรงเรียน 

ซึ่งมคีรูท่ีปรึกษาเปนหลักสําคัญในการดําเนินการตาง ๆ เพื่อการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิดดวยความรักและ

เมตตาท่ีมีตอศิษย และภาคภูมิใจในบทบาทท่ีมีสวนสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนใหเติบโตงอกงาม 

เปนบุคลท่ีคุณคาของสังคมตอไป 

 บทบาทของครูท่ีกลาวมาน้ันคงมิใชเร่ืองใหม เพราะมีการปฏิบัติกันอยางสมํ่าเสมอและไดดําเนินการมานาน

แลวนับต้ังแตอดีตจนไดรับยกยองใหเปนปูชนียบุคคล แตเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยเฉพาะการ

ทํางานอยางมรีะบบท่ีมกีระบวนการทํางาน มหีลักฐานการปฏบัิติงาน มเีทคนิควธีิการ หรือการใชเคร่ืองมอืตาง ๆ เพื่อ

การดูแลชวยเหลือนักเรียนแลว ความสําเร็จของงานยอมเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ผลดียอมเกิดขึ้นกับทุก

คนท้ังทางตรงและทางออม ไมวาจะเปนครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในการปฏิรูปวิชาชีพครู 

ซึ่งเปนการพัฒนาครูใหเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณภาพ และมาตรฐาน

วชิาชีพ โดยมตัีวช้ีวัดท่ีสําคัญและเกี่ยวของกับบทบาทหนาท่ีของครูในการพัฒนานักเรียน คอื การมคีวามรัก เอื้ออาทร

เอาใจใส ดูแลนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ การมีมนุษยสัมพันธและสุขภาพจิตท่ีดี พรอมท่ีจะแนะนําและรวมกันแกปญหา
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ของนักเรียน แสดงใหเห็นวา ครู ตองพัฒนาตนเองใหเปนครูมืออาชีพ นอกจากจะทําหนาท่ีครูผูมีความรู 

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนแลวยังตองทําหนาท่ีอื่น ๆ ท่ีเปนการสนับสนุนหรือพัฒนา

นักเรียนใหมคีุณภาพ ท้ังด ีเกง มสุีข ดังน้ัน ระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียน จงึมคีวามสําคัญและมีความจําเปนอยาง

ยิ่งในการชวยยกระดับและพัฒนาคุณภาพของนักเรียน เพื่อใหกาวไปสูทรัพยากรมนุษยท่ีมคีุณภาพของประเทศ 

 กระทรวงศึกษาธิการ ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงจัดทําระบบการชวยเหลือนักเรียนเพื่อใหมี

กระบวนการทํางานเปนระบบ มคีวามชัดเจน มกีารประสานความรวมมอืของผูเกี่ยวของทุกฝายท้ังในโรงเรียนและนอก

โรงเรียน รวมท้ังวิธีการ กิจกรรมและเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีมีคุณภาพในการดูแลชวยเหลือนักเรียนอันจะสงผลใหระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียนประสบความสําเร็จโดยมีแนวคิดหลักในการดําเนินงาน คือ มนุษยทุกคนมีศักยภาพท่ีจะ

เรียนรูและพัฒนาตนเองไดตลอดชีวติ เพยีงแตใชเวลาและวธีิการท่ีตางกัน เนื่องจากแตละคนมีความเปนปจเจกบุคคล 

ดังน้ัน การยดึนักเรียนเปนสําคัญในการพัฒนา เพื่อดูแลชวยเหลอื ท้ังดานการปองกัน แกไขปญหา หรือการสงเสริมจงึ

เปนสิ่งจําเปน และความสําเร็จของงาน ตองอาศัยการมีสวนรวม ท้ังการรวมใจ รวมคิด รวมทําของทุกคนท่ีมีสวน

เกี่ยวของ ไมวาจะเปนบุคลากรโรงเรียนในทุกระดับ ผูปกครอง หรือชุมชน 

 กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3 เปนกลุม

เครือขายพัฒนาการศึกษาท่ีต้ังอยูตามแนวตะเข็บชายแดน มคีวามหลากหลายทางชาติพันธุ โดยนักเรียนสวนใหญเปน

ชาวเขาเผาตาง ๆ เชน เผาอาขา เผามูเซอแดง เผามูเซอดํา เผาลีซู เผาไทยใหญ คนไทยเช้ือสายจีน เปนตน อีกท้ัง

โรงเรียนภายในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน ยังอยูในสภาพแวดลอมท่ีสุมเสี่ยงตอการดูแล ปองกัน และ

ดูแลชวยเหลอืนักเรียนไดอยางเต็มท่ี จากสภาพแวดลอมท่ีอยูใกลกับชายแดนประเทศเพื่อนบาน และมีปญหาในเร่ือง

ของขบวนการคายาเสพติดตามแนวตะเข็บชายแดน ปญหายาเสพติดในชุมชนท่ีแพรระบาดในกกลุมนักเรียนและ

เยาวชน ซึ่งเปนปญหาท่ีตองการไดรับการแกไขเปนอยางมาก แตก็ยังไมสามารถท่ีจะแกไขไดอยางจริงจังและบรรลุผล

สําเร็จเทาท่ีควรจะเปน ดังน้ัน การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จึงมีความจําเปนเปนอยางย่ิงท่ีจะสามารถ

ทําใหนักเรียนทุก ๆ คนภายในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน ไดรับโอกาสและไดรับสิ่งท่ีนักเรียนมีความ

ตองการในทุก ๆ ดาน ท่ีพึงจะไดรับจากสถานศึกษา เพราะการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปน

กระบวนการดําเนินงานท่ีมแีบบแผนและมขีัน้ตอนท่ีชัดเจนในการปฏบัิติ สามารถสงเสริมการพัฒนา ปองกันและแกไข

ปญหาตาง ๆ ใหกับนักเรียน ใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตางทางชาติพันธุของ

นักเรียน โดยยดึหลักการมสีวนรับผิดชอบ รวมคิด รวมปฏิบัติ รวมแกไขปญหาจากทุก ๆ ฝายท่ีเกี่ยวของ เพื่อนําไปสู

การพัฒนาคุณภาพชีวติของนักเรียน ใหมทัีกษะการดําเนินชีวติอยูในสังคมท่ีมกีารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน

ไดอยางมคีวามสุข 

 ดังน้ัน ตองยอมรับอีกอยางวาในปจจุบันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วมาก ในการดําเนิน

ชีวิต การใชเทคโนโลยีและการสื่อสารตาง ๆ จะสงผลกระทบทําใหเกิดความเจริญรุงเรืองตอสังคม แตวายังสงผล

กระทบอีกดานหน่ึงคือกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาอีกมากมาย เชน ปญหาครอบครัว ปญหาเศรษฐกิจ ปญหา

อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เปนตน ซึ่งปญหาเหลาน้ีกอใหเกิดผลกระทบท่ีรุนแรงตอสังคมของประเทศอยาง

หลกีเลี่ยงไมได 

 ดวยสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดมีความสนใจในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อเปน

แนวทางในการนําไปปฏบัิติใหเกดิผลดตีอโรงเรียนและนักเรียน จะไดทราบสภาพการบริหารงานซึ่งผลการวิจัยจะเปน

ประโยชนตองานท่ีรับผิดชอบ และเพื่อเปนแนวทางใหผูท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะครูท่ีปรึกษา ผูบริหารโรงเรียน จะไดนํา
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ผลของงานวิจัยไปปรับเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงการบริหารงานในโนโรงเรียนตอไป และสุดทายสามารถท่ีจะสงตอ

นักเรียนไปสูสังคม ใชชีวติในสังคมไดอยางมคีวามสุข 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 (2) เพื่อเปรียบเทียบ

การบริหาร งานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

 

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

วธิกีารศึกษา 

 ประชากร ท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก ครูผูสอนและผูบริหารในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปการศึกษา 2558 จํานวน 180 คน จํานวน 10 โรงเรียน  

 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของประชากรท่ีใชในการวิจัย โดยนํา

จํานวนครูผูสอนและผูบริหารแตละโรงเรียน มาเปรียบเทียบจากตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ 

Krejcie and Morgan ไดขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี จํานวน 123 คน โดยใชวธีิการสุมอยางงาย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน คอื 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพบุคคล จําแนกเปน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณใน

การทํางาน เปนแบบตรวจคําตอบ (Check list) 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอนและผูบริหารในบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนใน 5 ดาน 1) ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2) ดานการคัดกรองนักเรียน 3) ดานการสงเสริมและพัฒนา

นักเรียน 4) ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข 5) ดานการสงตอนักเรียน ซึ่งมลัีกษณะเปนแบบมาตราสวน ประมาณ

คา (Rating Scale) ซึ่งม ี5 ระดับ ตามมาตราการวัดของลเิคอรท (Likert) ดังน้ี 

 มากท่ีสุด ให  5  คะแนน 

 มาก ให 4  คะแนน 

 ปานกลาง ให  3  คะแนน 

ตัวแปรอิสระ 
 

ตัวแปรตาม 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. วุฒิการศึกษา 

4. ประสบการณในการทํางาน 

 การบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนใน 5 ดาน 

1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

2. ดานการคัดกรอง 

3. ดานการสงเสริมและพัฒนา 

4. ดานการปองกันชวยเหลอืและแกไข 

5. ดานการสงตอ 



896 

 

- Proceedings - 

 

 นอย ให  2  คะแนน 

 นอยท่ีสุด ให  1  คะแนน 

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะของครูผูสอนในการบริหารงานระบบดูแล

ชวยเหลอืนักเรียน 

ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามผูวิจัยไดดําเนินการ ดังน้ี ศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของกับการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อนําขอมูลมาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบในการ

สรางแบบสอบถาม นําขอมูลมาวเิคราะหเนื้อหา ตามกรอบแนวคดิของแบบสอบถาม จากน้ันสรางแบบสอบถามเสนอ

อาจารยท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงใหถูกตองเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย นํา

แบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและเท่ียงตรงของเนื้อหาของแตละขอ

คําถาม โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของรายการขอคําถามและความมุงหมายของการวิจัย ไดคาความ

เท่ียงตรงเทากับ 1 ทําการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญแลวนําแบบสอบถามท่ีมีการ

ปรับปรุง แกไขสมบูรณแลวไปทดลองใชกับครูโรงเรียนบานเทอดไท กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไท สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 30 คน หาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ ครอนบาค (Conbach, Alpha Coeffcient) โดยกําหนดคานัยสําคัญ (Significance) ท่ีระดับ

ความเช่ือม่ัน 95 ไดคาเทากับ .688 สุดทายนําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียงตรงเชิง

เนื้อหาและความเช่ือม่ันไปใชกับครูผูสอนและผูบริหารในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เพื่อเก็บขอมูล 

 วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ในการวิจัยคร้ังน้ีไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี ผูศึกษาขอหนังสือจาก

มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่ออนุญาตและความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากโรงเรียนในสังกัด

กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูวิจัยไดเก็บ

รวมรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามดวยตนเองใหกับครูผูสอนและผูบริหารในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแม

สลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จํานวน 123 ฉบับ และเก็บดวยตนเอง นําขอมูลจาก

แบบสอบถามท่ีไดมาวเิคราะหขอมูล 

  สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมูล 

 ขอมูลท่ีไดจากการวจิัยคร้ังน้ี ผูวจิัยนํามาวเิคราะหดังน้ี 

 1. ขอมูลท่ีไดรับจากตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

วเิคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ  

2. ขอมูลท่ีไดรับจากตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาการบริหารงานระบบ การดูแลชวยเหลอื

นักเรียนใน 5 ดาน 1.) ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2.) ดานการคัดกรองนักเรียน 3.) ดานการสงเสริมและ

พัฒนานักเรียน 4.) ดานการปองกันชวยเหลอืและแกไข 5.) ดานการสงตอนักเรียน เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ มาทําการวเิคราะหหาขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรม

คอมพวิเตอรสําเร็จรูป และมรีะดับผลการดําเนินงานการประเมนิ ดังน้ี (ชูศรี วงศรัตนะ, 2544 หนา 75) 
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 คาเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมายวา มกีารบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนมากท่ีสุด   

 คาเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมายวา มกีารบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนมาก 

 คาเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมายวา มกีารบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนปานกลาง     

 คาเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมายวา มกีารบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมายวา มกีารบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนนอยท่ีสุด 

 การวเิคราะหขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2 ใช ANOVA : Analysis of Variance มาวเิคราะหขอมูล 

ขอมูลท่ีไดรับจากตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามขอเสนอแนะ ปญหาและอุปสรรคของครูผูสอนในการบริหารงานระบบ

ดูแลชวยเหลอืนักเรียน ทําการวเิคราะหขอมูลโดยใช การวเิคราะหเนื้อหาแบบ Content Analysis 

 

ผลการศึกษา 

 1. ขอมูลสวนบุคคลของครูผูสอนและผูบริหารในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.66 และเปนเพศชาย 

คดิเปนรอยละ 46.34 อายุ 31-35 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.15 รองลงมาอายุ 25–30 ป คิดเปนรอยละ 30.89 

และอายุ 41 ปขึ้นไปนอยท่ีสุด คดิเปนรอยละ 8.94 การศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 48.78 และการศึกษาสูงกวา

ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 51.22 มีประสบการณในการทํางาน 6–10 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.85 รองลงมา 

16–20 ป คดิเปนรอยละ 14.63 และ 21 ปขึ้นไปนอยท่ีสุด คดิเปนรอยละ 7.32  

 2. ความคิดเห็นของครูผูสอนและผูบริหารในบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน 5 ดาน 1) ดานการ

รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2) ดานการคัดกรองนักเรียน 3) ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน 4) ดานการปองกัน

ชวยเหลอืและแกไข 5) ดานการสงตอนักเรียน ไดผลการศึกษา ดังน้ี การศึกษาการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลอื

นักเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

โดยรวมท้ัง 5 ดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.70 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีดานการ

ปองกันชวยเหลือและแกไขมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดเทากับ 4.78 รองลงมาดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.77 และดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดเทากับ 4.54 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีคา

มากท่ีสุดคอื ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล เทากับ 0.62 รองลงมาคอื ดานการสงตอนักเรียน เทากับ 0.60 และ

นอยท่ีสุด คอื ดานการปองกันชวยเหลอืและแกไข เทากับ 0.49   

 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 

0.616 อยูในระดับมากท่ีสุด โดยการการบันทึกสรุปและรายงานผลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลเปนหองเรียนและมี

การบันทึกสรุปและรายงานผลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลเปนภาพรวมของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดเทากับ 

4.81 รองลงมามีการใชแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 และมีการใชแบบประเมินความ

ฉลาดทางอารมณ (EQ)มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดเทากับ 4.36 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีคามากท่ีสุดคือ มีการเย่ียมบาน

นักเรียน เทากับ 0.834 รองลงมา คือ มีการใชแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) เทากับ 0.750 และนอยท่ีสุด 

คอื มกีารบันทึกสรุปและรายงานผลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลเปนหองเรียน เทากับ 0.392  

 ดานการคัดกรองนักเรียน โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.515 อยูในระดับมาก

ท่ีสุด โดยมีการบันทึกสรุปและรายงานผลการคัดกรองนักเรียนเปนภาพรวม มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดเทากับ 4.79 

รองลงมามีการวางแผนการคัดกรองนักเรียนจากขอมูลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 และ

การคัดกรองแยกกลุมนักเรียนเปนหองเรียนอยางชัดเจน มคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุดเทากับ 4.71 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี
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มีคามากท่ีสุดคือ มีการคัดกรองแยกกลุมนักเรียนเปนหองเรียนอยางชัดเจน เทากับ 0.597 รองลงมาคือ มีมีการ

บันทึกสรุปและรายงานผลการคัดกรอง นักเรียนเปนหองเรียน เทากับ 0.533 และนอยท่ีสุด คือ มีการวางแผนการคัด

กรองนักเรียนจากขอมูลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล เทากับ 0.435 

 ดานการสงเสรมิและพัฒนาผูเรยีน โดยรวมมคีาเฉลี่ยเทากับ 4.77 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.495 

อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดเทากับ 4.95 

รองลงมามกีารพูดคุยใหคําปรึกษาเบ้ืองตนกับนักเรียนและบันทึกเปนลายลักษณอักษร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 และมี

การประเมนิผลและรายงานการจัดกจิกรรมสงเสริมพัฒนาผูเรียนอยางสมํ่าเสมอ มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดเทากับ 4.71 คา

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมคีามากท่ีสุด คอื มมีกีารประเมนิผลและรายงานการจัดกจิกรรมสงเสริมพัฒนาผูเรียนอยาง

สมํ่าเสมอ เทากับ 0.583 รองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนานักเรียนโดยใหนักเรียนและผูปกครองมีสวน

รวม เทากับ 0.566 และนอยท่ีสุด คอื มกีารจัดกจิกรรมสงเสริมดานคุณลักษณะท่ีพงึประสงค เทากับ 0.425  

 ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 

0.488 อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมกีารประชุมและวางแผนการปองกันชวยเหลอืและแกไขปญหานักเรียนอยางตอเนื่อง 

มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดเทากับ 4.87 รองลงมามีการประสานงานใหผูปกครองมีสวนรวมในการปองกัน ชวยเหลือ และ

แกไขปญหานักเรียนรวมกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 และมีการสรุปผลรายงานผลการปองกัน ชวยเหลือและติดตาม

แกไขปญหานักเรียนเปนลายลักษณอักษร มคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุดเทากับ 4.72 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีคามากท่ีสุด 

คือ มีการจัดกิจกรรมรณรงคปองกันใหความชวยเหลือและใหความรูนักเรียน เทากับ 0.574 รองลงมา คือ มีการ

สรุปผลรายงานผลการปองกัน ชวยเหลือและติดตามแกไขปญหานักเรียนเปนลายลักษณอักษร เทากับ 0.566 และ

นอยท่ีสุด คอื มกีารประชุมและวางแผนการปองกันชวยเหลอืและแกไข ปญหานักเรียนอยางตอเนื่อง 0.338 

 ดานการสงนักเรยีนตอ โดยรวมมคีาเฉลี่ยเทากับ 4.67 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.602 อยูในระดับ

มากท่ีสุด โดยมกีารสงตอนักเรียนไปยังผูเช่ียวชาญภายนอกเมื่อโรงเรียนไมสามารถแกไขปญหาได มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด

เทากับ 4.75 รองลงมามมีกีารสงตอนักเรียนใหกับผูเกี่ยวของในโรงเรียนเพื่อการชวยเหลือนักเรียน มีคาเฉลี่ย 4.71 มี

การบันทึกการสงตอและการชวยเหลือนักเรียนใหกับผูเกี่ยวของในโรงเรียน และมีการติดตามผลและรายงานผลการ

สงตอนักเรียนไปยังผูเช่ียวชาญภายนอกอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดเทากับ 4.61 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมี

คามากท่ีสุด คือ มีการติดตามผลและรายงานผลการสงตอนักเรียนไปยังผูเช่ียวชาญภายนอกอยางตอเนื่อง เทากับ 

0.635 รองลงมา คอื มกีารรายงานผลการชวยเหลอืนักเรียนอยางตอเนื่อง เทากับ 0.618 และนอยท่ีสุด คือ มีการสง

ตอนักเรียนใหกับผูเกี่ยวของในโรงเรียนเพื่อการชวยเหลอืนักเรียน เทากับ 0.554 

 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นครูผูสอน ผูบริหารในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จําแนกตามเพศ อายุ 

วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน ปรากฏวา ไมแตกตางกัน 

4. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของครูผูสอนและผูบริหารในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา

นักเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน เปนนักเรียนชนเผาตาง ๆ ซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุ 

อาจทําใหเกิดปญหาในเร่ืองการติดตอสื่อสารตาง ๆ ระหวางครู ผูปกครอง นักเรียน และชุมชน อีกท้ังสภาพทาง

ภูมิศาสตรติดกับแนวชายแดน อาจเกิดปญหาของยาเสพติดท่ีทะลักเขามาในประเทศ รวมถึงบุคลากรครูท่ีมีการ

โยกยายบอยคร้ังในรอบปการศึกษา ทําใหไมเกิดความตอเนื่องในการทําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ควรมีการ
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ติดตามนักเรียนท่ีเปนกลุมเลี่ยง โดยอาจใชวิธีการออกเย่ียมบานใหบอยคร้ังขึ้น เพื่อเปนการพบปะตัวนักเรียน 

ผูปกครอง จะไดทราบถงึปญหาท่ีแทจริงตอไป 
 

สรุปผลการศึกษา 

 การวจิัย การศึกษาการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสล

องใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 คร้ังน้ีผูวิจัย ไดสรุป อภิปรายผล และ

ขอเสนอแนะตามลําดับดับ พบวาการศึกษาการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมในระดับมากท่ีสุด โดย

มีดานการปองกันชวยเหลือและแกไขมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน และดานการ

รูจักนักเรียนเปนราย บุคคลมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีคาสูงท่ีสุดคือ ดานการรูจักนักเรียนเปน

รายบุคคล รองลงมาคอื ดานการสงตอนักเรียน และตํ่าท่ีสุด คือ ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข และถาแยกเปน

รายดานไดดังน้ี ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โดยรวมอยูในระดับสูงท่ีสุด โดยการการบันทึกสรุปและรายงาน

ผลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลเปนหองเรียนและมีการบันทึกสรุปและรายงานผลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล

เปนภาพรวมของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมามีการใชแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) และมีการใช

แบบประเมนิความฉลาดทางอารมณ (EQ)มคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีคาสูงท่ีสุดคือ มีการเย่ียมบาน

นักเรียน รองลงมา คอื มกีารใชแบบประเมนิพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) และตํ่าท่ีสุด คือ มีการบันทึกสรุปและรายงาน

ผลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลเปนหองเรียน ดานการคัดกรองนักเรียนโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีการ

บันทึกสรุปและรายงานผลการคัดกรอง นักเรียนเปนภาพรวม มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมามีการวางแผนการคัดกรอง

นักเรียนจากขอมูลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล และการคัดกรองแยกกลุมนักเรียนเปนหองเรียนอยางชัดเจน มี

คาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีคาสูงท่ีสุดคือ มีการคัดกรองแยกกลุมนักเรียนเปนหองเรียนอยาง

ชัดเจน รองลงมาคอื มมีกีารบันทึกสรุปและรายงานผลการคัดกรอง นักเรียนเปนหองเรียน และตํ่าท่ีสุด คือ มีการวาง

แผนการคัดกรองนักเรียนจากขอมูลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนโดยรวม อยูใน

ระดับมากท่ีสุด โดยมีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมามีการพูดคุย

ใหคําปรึกษาเบ้ืองตนกับนักเรียนและบันทึกเปนลายลักษณอักษร และมีการประเมินผลและรายงานการจัดกิจกรรม

สงเสริมพัฒนาผูเรียนอยางสมํ่าเสมอ มีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีคาสูงท่ีสุด คือ มีมีการ

ประเมนิผลและรายงานการจัดกจิกรรมสงเสริมพัฒนาผูเรียนอยางสมํ่าเสมอ รองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมสงเสริม

พัฒนานักเรียนโดยใหนักเรียนและผูปกครองมีสวนรวม และตํ่าท่ีสุด คือ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค ดานการปองกันชวยเหลือและแกไขโดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีการประชุมและวางแผนการ

ปองกันชวยเหลอืและแกไขปญหานักเรียนอยางตอเนื่อง มคีาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมามีการประสานงานใหผูปกครองมี

สวนรวมในการปองกัน ชวยเหลอื และแกไขปญหานักเรียนรวมกัน และมกีารสรุปผลรายงานผลการปองกัน ชวยเหลือ

และติดตามแกไขปญหานักเรียนเปนลายลักษณอักษร มีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีคาสูงท่ีสุด คือ 

มกีารจัดกจิกรรมรณรงคปองกันใหความชวยเหลอืและใหความรูนักเรียน รองลงมา คือ มีการสรุปผลรายงานผลการ

ปองกัน ชวยเหลือและติดตามแกไขปญหานักเรียนเปนลายลักษณอักษร และตํ่าท่ีสุด คือ มีการประชุมและวาง

แผนการปองกันชวยเหลือและแกไขปญหานักเรียนอยางตอเนื่อง ดานการสงตอโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมี

การสงตอนักเรียนไปยังผูเช่ียวชาญภายนอกเมื่อโรงเรียนไมสามารถแกไขปญหาได มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมามีการ

สงตอนักเรียนใหกับผูเกี่ยวของในโรงเรียนเพื่อการชวยเหลอืนักเรียน มกีารบันทึกการสงตอและการชวยเหลือนักเรียน
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ใหกับผูเกี่ยวของในโรงเรียน และมีการติดตามผลและรายงานผลการสงตอนักเรียนไปยังผูเช่ียวชาญภายนอกอยาง

ตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีคาสูงท่ีสุด คือ มีการติดตามผลและรายงานผลการสงตอ

นักเรียนไปยังผูเช่ียวชาญภายนอกอยางตอเนื่อง รองลงมา คือ มีการรายงานผลการชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง 

และนอยท่ีสุด คอื มกีารสงตอนักเรียนใหกับผูเกี่ยวของในโรงเรียนเพื่อการชวยเหลอืนักเรียน 

ผูวจิัยสามารถสรุปประเด็นท่ีสําคัญนํามาอภิปรายผลแยกเปนรายดาน ดังน้ี 

 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด เปนเพราะครูผูสอนและผูบริหารในกลุม

เครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีการบันทึก

สรุปและรายงานผลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลเปนหองเรียน และมีการเยี่ยมบานนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียน

ประจําช้ัน การเย่ียมบานนักเรียนถือวาเปนการทําความรูจักตัวนักเรียนเปนรายบุคคล ครูประจําช้ันหรือครูท่ีปรึกษา 

จะไดรูถึงสภาพความเปนอยูท่ีแทจริงของนักเรียน ผูปกครอง ครอบครัวและชุมชนของนักเรียนวาเปนอยางไร เปน

การศึกษานักเรียนแตละบุคคล เมื่อรูถึงฐานะความเปนอยูของนักเรียนแลว ครูก็จะสามารถใหความชวยเหลือกับ

นักเรียนไดอยางถูกตอง นอกจากน้ีครูผูสอนและผูบริหารในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ยังมีการใชแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) เปน

เคร่ืองมอื ท่ีใชในการคัดกรองปญหาสุขภาพจติท่ีพบในเด็กนักเรียน เพื่อประเมนิผลกระทบของพฤติกรรมเด็กนักเรียน

ท่ีจะเปนแนวทางในการวางแผนใหการแกไขตอไป มกีารบันทึกและสรุปรายงานผลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลเปน

หองเรียนและมีการบันทึกสรุปและรายงานผลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลเปนภาพรวมของโรงเรียน ดังท่ี (กรม

สุขภาพจติ, 2544 หนา 22-33) ไดกลาวไวในคูมอืการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ชวงช้ันท่ี 1–ชวงช้ันท่ี 2 

(ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6) วา เพื่อใหไดขอมูลนักเรียนท่ีครอบคลุมท้ังดานความสามารถ ดานสุขภาพ ดานครอบครัว 

ควรใชวธีิการและเคร่ืองมอื คอืระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) หรือวิธีการและเคร่ืองมืออื่น ๆ เชน 

การสัมภาษณนักเรียน การศึกษาจากแฟมสะสมผลงาน การเย่ียมบานการศึกษา ซึ่งก็สอดคลองกับการวิจัยของ 

(ประภาศรี ศรีวงคพันธ, 2549) ไดศึกษาการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนประถมศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 1 พบวาโรงเรียนสวนใหญ มีการวางแผนในการจะทราบ

ขอมูลนักเรียนการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนการสัมภาษณนักเรียนรวมท้ังการจัดทําระเบียนสะสม (ปพ.8) และการ

บันทึกในสมุดบันทึกผลการเรียนรู (ปพ.5) เชน แฟมสะสมผลงาน 

 ดานการคัดกรองนักเรียน พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด เปนเพราะครูผูสอนและผูบริหารในกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีการบันทึกสรุปและ

รายงานผลการคัดกรองนักเรียนเปนหองเรียน เพื่อเปนการพิจารณาขอมูลท่ีเกี่ยวกับตัวนักเรียน 2 กลุมคือ กลุมปกติ 

และกลุมเสี่ยง/มปีญหาซึ่งโรงเรียนตองใหความชวยเหลือ ปองกันหรือแกไขปญหาตามแตกรณี และมีการจัดระเบียบ

และคัดกรองนักเรียนอยางเปนขัน้ตอนโดยครูประจําช้ันหรือครูท่ีปรึกษาคัดกรองนักเรียนจากจากระเบียนสะสม แบบ

ประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) และท่ีจัดทําเพิ่มเติม เชน การสังเกตพฤติกรรมอื่น ๆ ในหองเรียน การสัมภาษณและ

การเยี่ยมบานนักเรียน รวมท้ังใหมกีารกําหนดเกณฑวาความรุนแรงหรือความถี่ของพฤติกรรมเทาใดจึงจัดอยูในกลุม

เสี่ยงหรือมปีญหา จะไดทําการชวยเหลืออยางเปนขั้นตอนและมีการปฏิบัติงานตามแผนอยางจริงจังตอไป ดังท่ี (กรม

สุขภาพจติ, 2544 หนา 25) ไดกลาวไวในคูมอืการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ชวงช้ันท่ี 1–ชวงช้ันท่ี 2 (ช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 1-6) วาโรงเรียนควรมีการประชุมครูเพื่อการพิจารณาเกณฑการจัดกลุมนักเรียนรวมกันเพื่อใหมี

มาตรฐานหรือแนวทางคัดกรองนักเรียนท่ีเหมอืนกัน เปนท่ียอมรับของครูในโรงเรียน รวมท้ังใหมีการกําหนดเกณฑวา

ความรุนแรงหรือความถี่ของพฤติกรรมเทาใดจงึจัดอยูในกลุมเสี่ยงหรือมีปญหา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (พงพุธ 
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หมุดปน, 2543) ไดศึกษาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ

เชียงของ จังหวัดเชียงราย พบวา ขาดการวางแผนการคัดกรองนักเรียนอยางเปนขั้นตอนและไมมีการปฏิบัติงานตาม

แผนอยางจริงจัง 

 ดานการสงเสริมพัฒนาผูเรียน พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด เปนเพราะครูผูสอนและผูบริหารในกลุม

เครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีการจัด

กจิกรรมสงเสริมดานคุณลักษณะท่ีพงึประสงคใหกับนักเรียนนักเรียน เพื่อปลูกฝงการเรียนรูตาง ๆ ตามคุณลักษณะท่ี

พงึประสงค นักเรียนจะไดสามารถอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมไดอยางปกติสุข เชน กิจกรรมสงเสริมทักษะอาชีพตาง 

ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต กิจกรรมสงเสริมมารยาทไทย จิตอาสา เปนตน นอกจากน้ียังมีการจัดประชุม

ผูปกครองนักเรียนเปนรายหองเรียน โดยเฉพาะชวงเปดภาคเรียนใหมในแตละปการศึกษา เพื่อสรางความสัมพันธอันดี

ตอกันและรวมมือกันดูแลชวยเหลือนักเรียนระหวางบาน โรงเรียน และผูปกครอง โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริม

พัฒนานักเรียนโดยใหนักเรียนและผูปกครองมีสวนรวม เชน กิจกรรมโฮมรูมเปนกิจกรรมท่ีดําเนินการเพื่อสงเสริม

นักเรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได กจิกรรมโฮมรูมมีครูประจําช้ันหรือครูท่ีปรึกษาและมนัีกเรียนเปนด่ังสมาชิกใน

ครอบครัวเดยีวกัน มกีารประเมนิผลและรายงานการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาผูเรียนอยางสมํ่าเสมอโดยใหนักเรียน

และผูปกครองมีสวนรวมมีการประเมินผลและรายงานการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาผูเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ (เดช สุธรรมปวง, 2542) ไดศึกษาการบริหารงานปกครองนักเรียนในโรงเรียนศึกษา

สงเคราะหเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมพบวา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีการหารายไดระหวางเรียน 

เชน ฝกอาชีพปลูกผักสวนครัว ปลูกไมผล เลี้ยงปลา เลี้ยงไก จัดทําอาหาร ขายของ งานประดษิฐ 

 ดานการปองกันชวยเหลือและแกไขปญหา พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด เปนเพราะครูผูสอนและผูบริหาร

ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีการ

ประชุมและวางแผนการปองกันชวยเหลือและแกไขปญหานักเรียนอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและ

เกดิการชวยเหลอืและแกไขปญหานักเรียนไดอยางทันทวงที รวมถงึมกีารจัดกจิกรรมรณรงคปองกันใหความชวยเหลือ 

และใหความรูนักเรียน เพื่อเปนเกราะปองกันปญหาตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน ซึ่งบางโรงเรียนในกลุม

เครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน ไดรวมมือกับมูลนิธิตาง ๆ เพื่อดูแลชวยเหลือนักเรียน เชน มูลนิธิศุภนิมิตแหง

ประเทศไทย เปนตน นอกจากน้ียังมกีารประสานงานใหผูปกครองมสีวนรวมในการปองกัน ชวยเหลอื และแกไขปญหา

นักเรียนรวมกัน เพื่อการจัดกิจกรรมสําหรับการปองและชวยเหลือปญหาของนักเรียน เชน กิจกรรมในหองเรียน 

กจิกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน กิจกรรมซอมเสริม เปนตน มีการประสานงานกับผูเกี่ยวของในการ

จัดกิจกรรมปองกันชวยเหลือและแกไขปญหานักเรียน เพื่อขอความรวมมือจากครูทานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของรวมท้ังการ

สนับสนุนของผูบริหารโรงเรียน เพื่อใหไดผลดย่ิีงขึ้น มบัีนทึกใหคําปรึกษา การชวยเหลอืแกไขปญหาเบ้ืองตนโดยจัดทํา

แบบบันทึกรายงานผลการดูแลชวยเหลือนักเรียนจากการทํากิจกรรมตาง ๆ เปนการดูแลเอาใจใสนักเรียนท่ีมีปญหา 

หรือปมดอย อีกท้ังโรงเรียนควรเก็บขอมูลของนักเรียนทุกคน คณะครูตองเห็นประโยชนของการแนะแนวและมีการ

ยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (เกษม ดวงงาม, 2542) พบวามีการแกไขปญหาพฤติกรรมท่ีไม

เหมาะสมของนักเรียน โดยคณะครู อาจารย ฝายวชิาการ มกีารแทรกกิจกรรมสงเสริมในระหวางเรียน มีการดูแลเอา

ใจใสนักเรียนท่ีมีปญหา หรือปมดอย นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ (พงพุธ หมุดปน, 2543) ไดศึกษาการ

บริหารงานแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบวา 

โรงเรียนควรเก็บขอมูลของนักเรียนทุกคน คณะครูตองเห็นประโยชนของการแนะแนวและมกีารยอมรับกันและกัน 
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 ดานการสงตอนักเรยีน พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด เปนเพราะครูผูสอนและผูบริหารในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีการสงตอนักเรียนไปยัง

ผูเช่ียวชาญภายนอกเมื่อโรงเรียนไมสามารถแกไขปญหาได เชน มูลนิธิตาง ๆ ท่ีใหความชวยเหลือ นอกจากน้ียังมีการ

สงตอนักเรียนใหกับผูเกี่ยวของในโรงเรียนเพื่อการชวยเหลอืนักเรียน มกีารบันทึกการสงตอและการชวยเหลือนักเรียน

ใหกับผูเกี่ยวของในโรงเรียน ไปยังครูท่ีเกี่ยวของในการชวยเหลือนักเรียนตอไป เชน ครูฝายแนะแนว ครูฝายปกครอง 

ครูประจําวชิา ครูฝายพยาบาล เปนตน ซึ่งเปนการสงตอภายใน มีการรายงานผลการชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง 

มกีารเชิญผูปกครองมาพบและแจงสาเหตุในการสงตอนักเรียนดวย ดังท่ี (รวีวรรณ ชินะตระกูล 2539, หนา 27-28) 

กลาวไวในหนังสอืหลักการแนะแนว วากจิกรรมแนะแนวประกอบดวย 3 ทาง คือ (1) การแนะแนวทางการศึกษา เพื่อ

ชวยเหลือนักเรียนใหรูจักเขาใจเลือกศึกษาตามความสามารถของตน (2) แนะแนวอาชีพ มุงเนนชวยเหลือใหบุคคล

เลือกประกอบอาชีพตามความถนัด ความสนใจ ตลอดจนชวยเตรียมบุคคลเพื่อประกอบอาชีพ (3) แนะแนวสวนตัว

และสังคม ชวยใหพัฒนาดานสวนตัวและสังคม ดานความเปนอยู ความเจริญทางดานกายและจิตใจ อารมณท่ีม่ันคง 

ปรับตัวเอง อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมคีวามสุข ปญหาท่ีพบในโรงเรียน คอื นักเรียนมปีญหาซับซอนเกนิความสามารถท่ี

จะชวยเหลอืได ความรวมมอืในทีมงานมนีอยและการสงตอนักเรียนท่ีมปีญหา ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ (เพ็ญวิภา 

พรหมสุวรรณ, 2547) ไดศึกษาการประเมนิโครงการระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 3 พบวา การสงตอนักเรียนท่ีครูปรึกษาแกไขไมไดไปยังครูคนอื่นหรือครู

แนะแนว หรือครูปกครองก็ทําไดเปนบางคร้ัง 

ขอเสนอแนะในการวจัิย  

 จากผลการวจิัย ผูศึกษามขีอเสนอแนะดังน้ี 

 1. ควรมกีารวางแผนงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน จัดทําขอมูลพื้นฐานนักเรียนเปนรายบุคคล มีการเย่ียม

บานนักเรียน และมีการวางแผนการคัดกรองนักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อจัดกลุมนักเรียนใหสอดคลองกับความเปน

จริง 

 2. ควรมกีารพูดคุยใหคําปรึกษาเบ้ืองตนกับนักเรียนและบันทึกเปนลายลักษณอักษร โดยการประชุมและวาง

แผนการปองกันชวยเหลอืและแกไขปญหานักเรียนอยางตอเนื่อง และควรมกีารสรุปผล เพื่อจะไดติดตามนักเรียนได 

 3. ควรมกีารติดตามผลและรายงานผลการสงตอนักเรียนไปยังผูเช่ียวชาญภายนอกอยางตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาขวัญกําลังใจในการปฏบัิติงานของครูผูสอนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  

 2. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีประสบความสําเร็จในการ

ดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารยท่ีปรึกษา ดร.นันทิมา นาคาพงศ ท่ีใหคําปรึกษาและ

ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควา ขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา คณะ

ครูและผูบริหารในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3 ท่ี

เปนผูใหขอมูลในการศึกษาคนควา และครอบครัวท่ีคอยใหกําลังใจทําใหการศึกษาคนควาสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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การศึกษาปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรยีนสถานศึกษาอาชวีศึกษาของรัฐ จังหวัด

พะเยา 

A STUDY OF FACTORS EFFECTING ON DECISION TO STUDY THE VOCATIONAL 

EDUCATION UNDER PUBLIC SCHOOLS FOR HIGHER EDUCATION IN PHAYAO 

PROVINCE 

ศักดิ์ดา สมิเสมอ20

1*  และ น้ําฝน กันมา21

2 

Sakda Simsamer1* and Namfon Gunma2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของ

รัฐ จังหวัดพะเยา  2. เปรียบเทียบปจจัยการตัดสินใจเขาเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กับหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา 3. เปรียบเทียบปจจัยเกี่ยวกับ

การตัดสนิใจเขาเรียนประเภทวชิาอุตสาหกรรม กับประเภทวชิาพาณชิยกรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัด

พะเยา ประชากรท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียน นักศึกษา ช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2558 หลักสูตรประกาศนียบัตร

วชิาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพสูง (ปวส.) สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา ท้ังหมด 

1,094 คน ซึ่งผูศึกษาคัดเลอืกขนาดของกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling) ไดกลุม

ตัวอยางในการศึกษาจํานวน 313 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม 

วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบปจจัยเกี่ยวกับการ

ตัดสนิใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ  จังหวัดพะเยา  จําแนกตามหลักสูตร และประเภทวชิา โดยใช  t-test 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คอื ปจจัยดานความคาดหวัง ปจจัยดานหลักสูตรของสถานศึกษา ปจจัยดานภาพลักษณของ

สถานศึกษา ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานสวนตัว ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพของ

สถานศึกษา และปจจัยดานอิทธิพลตอการตัดสนิใจตามลําดับ 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา  

เมื่อจําแนกตามหลักสูตรพบวาไมแตกตางกัน แตเมื่อจําแนกตามประเภทวิชาพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถติิ  ท่ีระดับ 0.05  
 

คําสาํคัญ: การปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียน 
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Abstract  

 The purposes of this study were 1. To study the factors that affect the decision to study in Public 

Vocational Education School in Phayao 2. To compare the factors that make the decision to study in vocational 

certificate and high vocational certificate curriculum in Public Vocational Education School in Phayao 3. To 

compare the factors that make the decision to study in Industry subject and commerce subject in Public 

Vocational Education School in Phayao. The people that used in this research were 1,094 people : the first years 

students in 2015 of vocational certificate curriculum in Public Vocational Education School in Phayao. The 

researcher chose the size of group sample by using Multi – Stage Sampling. The researches got the group study 

sample for 313 people. The instrument that used to collect the data were questionnaires.The researcher 

analyzed the data by using frequency, percentage, average, standard deviation and comparing the factors that 

affect the decision to study in Public Vocational Education School in Phayao the divided by curriculum and 

subject by using T-Test 

 The result found that the factors that affect the decision to study in Public Vocational Education School 

in Phayao – expectation, school is curriculum school is image, staff economic, personal, and school is physical 

factor respectively – had an average in high level. 

 The factors that affect the decision to study in Public Vocational Education School in Phayao when 

divided by curriculum were not difference, but when divided by subject it was difference in statistical 

significance in 0.05 level. 
 

Keywords: Factors Effecting the Decision to study  
 

บทนํา 

ตามมติท่ีคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2554 ไดใหความเห็นชอบแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรม

ไทย พ.ศ. 2555-2574 เพื่อนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม โดยแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (พ.ศ.2555-2574) ไดระบุวัตถุประสงคไววา 

เพื่อกําหนดแนวทางในการสรางภูมคิุมกันท่ีดใีหกับภาคอุตสาหกรรมเพิ่มความสามารถในการแขงขันและการขยายตัว

ของภาคอุตสาหกรรมไทยอยางย่ังยืน ภายใตวิสัยทัศน “มุงสูอุตสาหกรรมสรางสรรคท่ีสมดุลและย่ังยืน และเมื่อ

พจิารณาในรายละเอียดในแตละยุทธศาสตรดังกลาว พบวาแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 

โดยเฉพาะ ในยุทธศาสตรท่ี 3 ไดใหความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรมในดานการจัดหาและ

พัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมใหมปีริมาณและคุณภาพเพียงพอ เพราะในปจจุบันเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางวา 

ประเทศท่ีประสบความสําเร็จในการพัฒนากําลังแรงงานใหเปนผูท่ีมีความรูและสมรรถนะสูง ประเทศน้ันจะสามารถ

ปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกไดเปนอยางดี รวมท้ังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

อยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI, 2557 หนา 4) ประเทศท่ีไดช่ือวาเปน

ประเทศพัฒนาแลว เปนผูนําดานเศรษฐกิจของโลก เชนประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมัน ประเทศสิงคโป ลวน

ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประเทศไทยจะหนีจากกับดักของประเทศกําลังพัฒนาอันยาวนานน้ีได

และมีขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาอารยประเทศในโลกได ประเทศไทยไมมีทางเลือกมากนัก นอกจาก
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จะตองสรางมูลคาเพิ่มใหกับตัวสินคาและบริการใหมากขึ้นดวยการวิจัยและพัฒนาการออกแบบท่ีเปนนวัตกรรมของ

คนไทยมากขึ้น จําเปนตองมีความคิดสรางสรรคสินคาและบริการท่ีเปนของคนไทยใหมากขึ้น ซึ่งแนนอนประเทศไทย

ตองเพิ่มผลติภาพหรือคุณคาในตัวสินคาท่ีเปนของคนไทยใหมากขึ้น การจะทําเชนน้ีไดประเทศไทยจะตองลดสัดสวน

ของการใชผูจบการศึกษาในระดับ ม.ตน (หรือตํ่ากวา) ซึ่งเปนแรงงานระดับลางใหนอยลงและพยายามปรับปรุงอุป

สงคตอผูท่ีมกีารศึกษาในระดับกลางคือ ม.ปลาย รวมถึง ปวช. ใหมากขึ้น (ยงยุทธ แฉลมวงษ และคณะ, 2555 หนา 

12) เนื่องจากมขีอสมมติฐานในหมูนักเศรษฐศาสตรวาการศึกษาในระดับน้ีฝกอบรมเพิ่มทักษะไดงายสามารถปรับตัว

กับกระบวนการผลติไดดีกวา เทาท่ีผานมาผูประกอบการมีความตองการท่ีจะจางผูท่ีจบสายอาชีพมากขึ้นโดยเฉพาะ

ระดับ ปวช. แตผูปกครองกลับตองการใหบุตรหลานไดเรียนในสายสามัญมากกวาสายอาชีพ (เพื่อหวังใหลูกไดจบ

ปริญญาตรี) สัดสวนของผูเรียนสายสามัญตอสายอาชีพเทากับ 66:34 ซึ่งมีสัดสวนอยูในระดับน้ีมานานนับสิบปซึ่งก็

ยนืยันดวยผลการศึกษาของสํานักเลขาธิการสภาการศึกษาซึ่งก็พบวาสัดสวนน้ีไมดีขึ้นมีแตจะลดลงเชนในปการศึกษา 

2557 ตอ 2558 น้ีมสัีดสวนแยลงเหลอืประมาณ 71:29 ซึ่งถายังปลอยใหเปนไปแบบน้ีปญหาการขาดแคลนแรงงานผู

จบสายอาชีพในระดับอาชีวศึกษาก็จะถึงขั้นวิกฤติ (ยงยุทธ แฉลมวงษ, 2557 หนา 2) ประเทศผูนําดานอุตสาหกรรม

การผลติ ผลติสนิคาท่ีด ีมคีุณภาพสงออกไปท่ัวโลก เชนประเทศเยอรมันนี ประเทศญี่ปุนฯ ใหความสําคัญกับการฝก

อาชีพและการอาชีวศึกษา  ซึ่งสอดคลองกับ มานิต คงเพ็ชร, 2548 (อางอิงใน ปวิณ พงษโอภาส, 2555 หนา 27 ) ได

เสนอวา ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยการผลติท่ีสําคัญและเปนท่ียอมรับกันท่ัวโลกวาประเทศใดท่ีมีทรัพยากรมนุษยท่ีดี

และมีคุณภาพจะมีสวนชวยเศรษฐกิจและสังคมของประเทศน้ันพัฒนาไดอยางย่ังยืน การศึกษา เปนตัวช้ีวัดระดับ

ความสําคัญ ความสามารถของทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะในสภาพการณปจจุบันของการดําเนินชีวิตมีการแขงขันกัน

สูงมากทําใหมนุษยมีความจําเปนมากในการใฝหาความรูเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา ดวยเหตุน้ีจึงทําใหการศึกษามี

ความสําคัญและกอใหเกดิการแขงขันกันในกลุมผูเรียน เพื่อพัฒนาตัวเองใหมคีวามรู ความสามารถ ทักษะ นําไปสูการ

แขงขันในชวงชีวติวัยทํางาน การเลือกงาน อาชีพ ตําแหนงท่ีมีความเหมาะสม รายไดท่ีเพิ่มขึ้น ตลอดจนเปนท่ียอมรับ

ของเพื่อนฝูง ชุมชนและสังคม 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเปนพลังขับเคลื่อน

เศรษฐกจิและสังคม เพิ่มขดีความสามารถในการแขงขันของประเทศและภูมิภาค จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและ

การฝกอบรมวชิาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคน

สายอาชีพสูสากล จากสถิติผูสมัครเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระหวางปการศึกษา 2554 

ถึง ปการศึกษา 2558 (รายงานจํานวนผูเรียน สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา, 2558 หนา 6) พบวาจํานวน

ผูสมัครเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐจังหวัดพะเยา มจีํานวนนอยกวาเปาหมายการรับ จํานวนผูเรียนท่ีนอยน้ี

มีผลกระทบตองบประมาณรายหัวท่ีรัฐบาลจัดสรรใหสถานศึกษาใชดําเนินกิจการบริหารของสถานศึกษา เชน ดาน

บุคลากร ดานการพัฒนาอาคารสถานท่ี ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียน 

จํานวนผูเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาดังแสดงภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 เปาหมายการรับสมัครกับจํานวนผูเขาเรยีน สถานศกึษาอาชวีศกึษาของรัฐจังหวดัพะเยา ระหวางป

การศกึษา 2554 ถงึ ปการศกึษา 2558 

วัตถุประสงคการศึกษา 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ 

จังหวัดพะเยา  (2) เพื่อเปรียบเทียบปจจัยการตัดสินใจเขาเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กับหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา (3) เพื่อเปรียบเทียบปจจัยการ

ตัดสินใจเขาเรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรม กับประเภทวิชาพาณิชยกรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัด

พะเยา 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 โดยการศึกษาตัวแปรตนและตัวแปรตามท่ีเกี่ยวของกับปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษา

อาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคดิการวจัิย 

วธิกีารศึกษา 

การวจิัยคร้ังน้ีเปนการวจิัยเชิงสํารวจ (Survey Research)โดยมวีธีิดําเนินการวจิัย ตามรายละเอียดและ

ขัน้ตอน ดังน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ นักเรียน นักศึกษา ช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2558 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา ท่ีทําการสอนประเภทวิชา

อุตสาหกรรมและประเภทวชิาพานิชยกรรม จํานวน 4 แหง จํานวน 1,605 คน 

ตัวแปรตน 

1. หลักสูตรการศึกษา 

2. ประเภทวชิาท่ีศึกษา 

ตัวแปรตาม 

ปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจเขาเรียน

สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา 
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 กลุมตัวยาง คอื  นักเรียน นักศึกษา ช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2558 หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพสูง (ปวส.) โดยเปรียบเทียบกับตารางของ เครจซี ่และมอรแกน (Krejcie and 

Morgan, 1970 : 607) แลวทําการสุมแบบหลายขัน้ตอน (Multi – Stage Sampling) ไดกลุมตัวอยาง 313 คน  

เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คอื แบบสอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจ

เขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Reting Scale) รายดาน 8 

ดาน ประกอบดวย (1) ปจจัยดานสวนตัว  (2) ปจจัยดานอิทธิพลท่ีมผีลตอการตัดสนิใจ (3) ปจจัยดานความคาดหวัง  

(4) ปจจัยดานหลักสูตรของสถานศึกษา (5) ปจจัยดานภาพลักษณของสถานศึกษา (6) ปจจัยดานเศรษฐกจิ (7) ปจจัย

ดานลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษา  (8) ปจจัยดานบุคคล  มคีาความสอดคลอง (Index of congruence : IOC) 

รายขออยูระหวาง 0.66 ถงึ 1.00 และคาความเช่ือม่ัน 0.95 

 การวเิคราะหขอมูล เกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามใชการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ 

ปจจัยเกี่ยวกับการตัดสนิใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา หาคาเฉลี่ยเลขคณติ (Mean) และ

สวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปรียบเทียบปจจัยการตัดสนิใจเขาเรียนระหวางหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) และปจจัยการตัดสนิใจเขาเรียน

ระหวางประเภทวชิาอุตสาหกรรม กับประเภทวชิาพาณชิยกรรม ดวยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ t-test 
 

ผลการศึกษา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญงิ มอีายุระหวาง 15 – 18 ป  รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดอืน ตํ่า

กวา 10,000 บาท ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

 ปจจัยเกี่ยวกับการตัดสนิใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัย พบวา ปจจัยท่ีมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ปจจัยดานความคาดหวัง รองลงมาคือ 

ปจจัยดานหลักสูตรของสถานศึกษา และปจจัยท่ีมรีะดับความคดิเห็นนอยท่ีสุดคอื ปจจัยดานอิทธิพลตอการตัดสนิใจ 

การเปรียบเทียบระดับปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา 

จําแนกตามหลักสูตร พบวาทุกปจจัยการตัดสนิใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา ไมแตกตางกัน 

 การเปรียบเทียบระดับปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา 

จําแนกตามประเภทวิชาพบวาปจจัยการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา แตกตางกัน

อยางมนัียสําคัญ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 7 ปจจัย ไดแก 1. ปจจัยดานสวนตัว 2. ปจจัยดานอิทธิพลตอการตัดสินใจ 3. 

ปจจัยดานความคาดหวัง  4. ปจจัยดานหลักสูตรของสถานศึกษา  5. ปจจัยดานเศรษฐกิจ 6. ปจจัยดานลักษณะทาง

กายภาพของสถานศึกษา 7. ปจจัยดานบุคลากร  และไมแตกตางกัน จํานวน 1 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานภาพลักษณ

ของสถานศึกษา 
 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาปจจัยเกี่ยวกับการตัดสนิใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา ในภาพรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายปจจัย สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังน้ี 

1. ปจจัยดานสวนตัว เปนปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา

ในประเด็นน้ีพิจารณาไดวาเปนเพราะผูเรียนมีแรงจูงใจในการศึกษาตอสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา 

เพื่อมุงสูผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายท่ีวางไว สอดคลองกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  มาตรา 8 การ

จัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวชิาชีพใหจัดโดยรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาระบบ
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ทวภิาคี  การจัดการศึกษาท่ีหลากหลายจึงทําใหเหมาะสมกับบุคลิกภาพและนิสัยของผูเรียนท่ีตองการวุฒิการศึกษา

ในสายอาชีพ และตองการนําความรูไปประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกกาญจน ศรี

สุรินทร และคณะ (2557) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชธาน ี 

พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก คือ ปจจัยดานสวนตัว ปจจัยดานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ ปจจัยดาน

หลักสูตรและสถาบันการศึกษา  

2.  ปจจัยดานอิทธิพลตอการตัดสนิใจ เปนปจจัยเกี่ยวกับการตัดสนิใจเขาเรียนเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ของรัฐ จังหวัดพะเยาพบวา  ในประเด็นน้ีพจิารณาไดวาเปนเพราะผูเรียนเลอืกเรียนสถานศึกษาแหงน้ีเพราะมีญาติจบ

จากสถานศึกษาแหงน้ี สอดคลองกับ รีดเดอร (Reeder, 1971) ขอผูกพัน (commitments) คือ สิ่งท่ีผูกระทําเช่ือวาเขา

จะมีความผูกพันท่ีจะตองกระทําใหสอดคลองกับสถานการณน้ัน ๆ ขอผูกพันจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการ

กระทําทางสังคม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชญธัญญ อุนกาศ (2556) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกเรียน

ระดับอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยเชียงใหมของชนชาวเขา พบวาปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอการตัดสนิใจเขาเรียนในระดับสูง คือ 

ญาติและผูปกครอง 

3. ปจจัยดานความคาดหวัง เปนปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัด

พะเยา  ในประเด็นน้ีพิจารณาไดวาเปนเพราะผูเรียนหวังวาเมื่อเรียนจบสถานศึกษาแหงน้ีจะมีเกียรติและศักดิ์ศรีใน

สังคม สอดคลองกับความตองการขั้นท่ี 4 ของมาสโลว เปนความตองการท่ีจะใหคนอื่นยอมรับนับถือ มีความ

ภาคภูมใิจในตนเอง มศัีกดิ์ศรี มคีวามภาคภูมใิจและมสีถานสภาพในสังคม มคีวามนับถอืตัวเอง เปนลักษณะท่ีเรียกวา 

Ego Needs ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิลาวัลย นามวงศ (2551) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการ

ตัดสินใจของนักเรียนในการเลือกศึกษาตอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนสารภีวิทยา จังหวัดเชียงใหม 

พบวานักเรียนเห็นวาปจจัยดานความคาดหวังในการศึกษาตอระดับสูงเปนปจจัยท่ีเกี่ยวของในการตัดสนิใจเลือกศึกษา

ในสายวชิาชีพ 

 4. ปจจัยดานหลักสูตรของสถานศึกษา เปนปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของ

รัฐ จังหวัดพะเยา ในประเด็นน้ีพิจารณาไดวาเปนเพราะหลักสูตรของสถานศึกษาแหงน้ีเปนสาขาท่ีตรงตามความ

ตองการของตลาดแรงงาน สอดคลองกับพิสมัย วิบูลยสวัสดิ์ (อางใน ประดิษฐพงษ โตเจริญธรรม, 2555 : 20) การ

ตัดสินใจเปนกระบวนการเลือกทางเลือกท่ีมีอยูหลาย ๆ ทางเลือกเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน ดังน้ัน เมื่อมี

การเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงก็ถือวาเกิดการตัดสินใจขึ้นแลวอยางไรก็ตามการตัดสินใจและลงมือกระทําก็

ตอเมื่อไดรับรูขอมูลหรือคาดวาจะไดผลสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรชิสา กิจสุขฤกษ และคณะ (2557) ได

ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมพฤติกรรมการตัดสินใจเขาศึกษาอยูในระดับมากทุกดานและเมื่อพิจารณารายดาน

นักเรียนใหความสําคัญดานหลักสูตรของสถานศึกษามากท่ีสุด และยังสอดคลองกับ กนกกาญจน ศรีสุรินทร และ

คณะ (2557) การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชธานี พบวาปจจัย

ดานหลักสูตรและสถาบันการศึกษาอยูในระดับมาก 

 5. ปจจัยดานภาพลักษณของสถานศึกษา เปนปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ของรัฐ จังหวัดพะเยา ในประเด็นน้ีพิจารณาไดวาเปนเพราะสถานศึกษาแหงน้ีเปนสถานศึกษาท่ียอมรับของสังคม 

สอดคลองกับฮิต (อางใน ธารินี พัชรเจริญพงศ: 2554 : 10) คานิยม (value standard) คือ สิ่งท่ีบุคคลยึดถือเปน

เคร่ืองชวยในการตัดสนิใจ และกําหนดการกระทําของตนเอง คานิยมน้ันเปนลักษณะความเช่ืออยางหน่ึงแตมีลักษณะ
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ถาวรโดยเช่ือวาวิธีปฏิบัติบางอยางเปนสิ่งท่ีตัวเองหรือสังคมเห็นดี เห็นชอบ สมควรท่ีจะยึดถือและปฏิบัติมากกวาวิธี

ปฏบัิติอยางอื่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เมธาวี สุขปาน (2555) ไดศึกษาปจจัยท่ีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษา

ตอในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ของนักเรียนกรณีศึกษาวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี ผล

การศึกษาพบวาช่ือเสยีงของสถานศึกษาท่ีเปนท่ีรูจักมาอยางยาวนานมคีวามสําคัญระดับมาก  

 6. ปจจัยดานเศรษฐกจิ เปนปจจัยเกี่ยวกับการตัดสนิใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา

ในประเด็นน้ีพิจารณาไดวาผูเรียนเห็นวาหากเลือกเรียนสถานศึกษาแหงน้ีจะมีโอกาสทํางานหารายไดระหวางเรียน  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนกฤต ยืนยงเดชา (2554) ไดศึกษาปจจัยปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอ

ระดับอุดมศึกษามหาวทิยาลัยเชียงใหมเปนอันดับหน่ึงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม พบวาคาครองชีพในการศึกษาในมหาวทิยาลัยมคีวามสําคัญในระดับมาก  

 7. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษา เปนปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษา

อาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา ในประเด็นน้ีพิจารณาไดวา ผูเรียนเห็นวาบรรยากาศภายในสถานศึกษาแหงน้ีมี

สภาพสวยงาม รมร่ืน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชญธัญญ อุนกาศ (2556) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก

เรียนระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหมของชนชาวเขา พบวาปจจัยดานมหาวิทยาลัยมีสิ่งแวดลอมและ

บรรยากาศท่ีนาอยูอยูในระดับปานกลาง 

8. ปจจัยดานบุคลากร เปนปจจัยเกี่ยวกับการตัดสนิใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา 

ในประเด็นน้ีพิจารณาไดวา ครูสถานศึกษาแหงน้ีมีความเช่ียวชาญในสาขางานเปนท่ียอมรับโดยท่ัวกันและเจาหนาท่ี

สถานศึกษาแหงน้ีมจีํานวนเพยีงพอในการใหบริการแกนักศึกษาเจาหนาท่ีสถานศึกษาแหงน้ีมีความรูความสามารถใน

หนาท่ี งาน ของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรอัปสร บุบผา (2555) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก

ศึกษาตอในคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ปจจัย

ทางดานบุคคล ไดแก อาจารยมีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาท่ีสอนเปนอยางดี อาจารยมีคุณภาพและมีการดูแล

เอาใจใสนักศึกษา และเจาหนาท่ีใหบริการดายความเต็มใจ และรวดเร็ว เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก

ศึกษาตอคณะเศรษฐศาสตรมหาวทิยาลัยเชียงใหมอยูในระดับมาก 

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัด

พะเยา 

1. ผลการเปรียบเทียบปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา 

จําแนกตามหลักสูตร พบวา ในภาพรวมทุกดานไมแตกตางกัน ในประเด็นน้ีสอดคลองกับ ศวิตา ศรีชัยโรจน (2556) 

ทัศนคติหรือความคิดเห็น หมายถึง ความพึงพอใจหรือความชอบหรือความเช่ือม่ันเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง ความคิด 

ความรูสกึ หรือพฤติกรรมตลอดจนแนวโนมการเกดิพฤติกรรม ทัศนคติเปนความรูสึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่ง

หน่ึง แสดงวาผูเรียนมีทัศนคติตอสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา คลายกัน  ซึ่งสอดคลองกับ พัฒนนค

วัชร  นวมเฟอง (2555)  ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสนิใจเลอืกศึกษาตอท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง 

เมื่อเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสนิใจเลอืกศึกษาตอท่ีวทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ไมแตกตางกันใน

ทุกดาน 

2. ผลการเปรียบเทียบปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา 

จําแนกตามประเภทวชิา พบวาในภาพรวมแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ี ระดับ 0.05 จํานวน 7 ดาน ไดแก 1. 

ปจจัยดานสวนตัว 2. ปจจัยดานอิทธิพลตอการตัดสินใจ 3. ปจจัยดานความคาดหวัง  4. ปจจัยดานหลักสูตรของ

สถานศึกษา  5. ปจจัยดานเศรษฐกจิ 6. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษา และ 7. ปจจัยดานบุคลากร  
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ยกเวนปจจัยดานภาพลักษณของสถานศึกษา ไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา เปาหมาย ความเช่ือ คานิยม 

ความคาดหวัง นิสัยและธรรมเนียม ของนักเรียน นักศึกษา ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ ไพรินทร สระแกว (2555) ได

ทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีการ

จัดการเพชรเกษม เมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาตอของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงวิทยาลัย

เทคโนโลยกีารจัดการเพชรเกษม พบวา นักศึกษาท่ีมสีาขาวิชาตางกันมีแรงจูงใจในการศึกษาตอโดยรวมและรายดาน

แตกตางกัน อยางมนัียสําคัญทางสถติิ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตัวเองคร้ังน้ี  สําเร็จลงดวยดี จากกการเอาใจใสและชวยเหลือ อยางจริงใจของ

อาจารย  ดร.นํ้าฝน กันมา อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตัวเอง ซึ่งกรุณาเสียสละเวลา ใหคําแนะนํา 

ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตัวเองเสร็จสมบูรณ  ผูศึกษารูสกึถงึความกรุณา

ท่ีอาจารยมตีอผูศึกษาในคร้ังน้ี จงึขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง มา ณ. โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา ท่ีอนุญาตใหผูศึกษาเก็บขอมูล 

ในสถานศึกษาท่ีทานบริหารอยู  ขอขอบพระคุณ  ดร.สุนทร  คลายอํ่า นายธนิต ภัทรเดชานนท และนางสุวรรณา  

พูลกลา  ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญท่ีไดกรุณาตรวจสอบ ใหคําแนะนําและแกไข เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บขอมูล 

 ขอขอบคุณ นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดพะเยา ท่ีใหความรวมมือตอบ

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล และขอบคุณเพื่อนรวมรุน สาขาบริหารการศึกษา รหัส  57 ทุกทาน ท่ีเปน

กําลังใจ ชวยเหลอื กันและกันดวยดตีลอดมา 

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และคณาจารยทุกทาน ท่ีสนับสนุน ใหคําแนะนํา และเปนกําลังใจ 

ชวยเหลอื ในการทําการศึกษาคนควาดวยตัวเอง เลมน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี) 
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การศึกษาเปรยีบเทียบการบรหิารการเปล่ียนแปลงโดยใชเครอืขายสังคมออนไลน

ของโรงเรยีนในกลุมเครอืขายพัฒนาการศึกษาดอยตุงสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชยีงรายเขต 3 

Comparision the Change Management of Social Network of the Doi Tung 

School Group within the Chiang Rai Educational Service Area 3 

นพดล ไขกา22

1* และ นันทมิา นาคาพงศ23

2 

Noppadol Kaika1* and Nanthima NakaPhong2 

บทคัดยอ 

 การวจิัยน้ี มวัีตถุประสงค 1.เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน ของ

โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 2.เพื่อ

เปรียบเทียบการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาดอยตุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จําแนกตามการใชงานเครือขายสังคม

ออนไลน 3.เพื่อทราบปญหา และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน 

ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ซึ่ง

กลุมตัวอยางท่ีศึกษาเปนผูบริหารจํานวน 8 คน โดยใชการสุมแบบเจาะจง และครูผูสอนจํานวน 87 คน ของโรงเรียน

ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ท่ีปฏิบัติงาน

สอนในโรงเรียนปการศึกษา 2558 ท่ีไดมาโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยเทียบจากตารางของเครซี่และมอร

แกน Krejcie and Morgan เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ ในการวิเคราะหขอมูลใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จ เพื่อคํานวณหาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย ( X ) คา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที t-test 

ผลการวจิัย พบวา การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลนของโรงเรียนในกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาดอยตุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 การใชงานโปรแกรมไลน และ 

โปรแกรมเฟชบุค ในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ท้ัง 6 ดาน ไดแก ดานการ

เตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดานการสื่อสาร ดานกระบวนการและเคร่ืองมือ ดานการเรียนรู ดานการวัดผล 

และดานการยกยองชมเชยและใหรางวัล อยูในระดับมาก ท้ังสองโปรแกรม และการเปรียบเทียบการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู จําแนกตามการใชงานเครือขาย

สังคมออนไลน ไมมคีวามแตกตางกัน 
 

                                                 
1 นสิติคณะวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 คณะวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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คําสําคัญ: เครือขายสังคมออนไลน 
 

Abstract  

 The purpose of Independent Study were as follows: comparision the change management of social 

network of the Doi Tung School Group within the Chiang Rai Education Service Area 3. The samples were 87 

teachers and 8 administrators at school in Doi Tung School Group within the Chiang Rai Education Service Area 

3 in the academic 2015 . The research instruments were a questionnaire. The statistics used were frequency, 

percentage, mean, standard deviation, and t-test analysis of variance.  

 The results showed that: 

 1. Change Management of Social Network Using the Line program and Facebook program. In summary, 

it is to a large extent . Considering it was found that the preparation and behavior modification . At a high level 

Both programs 

 2. The problems is performance competency, in order of priority, were; 1) Network problems in the 

Internet is unavailable.; 2) Not connected to the Internet all the time. ; 3) Express operate an online social 

network . Sometimes not read. The guidelines for the competency development, in order of priority, were: 1) 

Add The distribution of Internet in schools.; 2) Improving Internet in schools; 3) Awareness about the use of social 

networks 
 

Keywords:  Social Network 

 

บทนํา 

 การปฏรูิปการศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2552-2561) หัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษารอบสองของรัฐบาล

ประกอบดวย 3 เร่ืองหลักคือ คุณภาพการศึกษา โอกาสทางการศึกษา และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดย

รัฐบาล มุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2557,วารสาร

การศึกษาไทย ปท่ี 11 ฉบับท่ี 116 หนา 31) สําหรับนโยบายของรัฐบาลท่ีเปนรูปธรรมเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษา คือ 

การเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ ต้ังแตระดับช้ันอนุบาล 1-2 ในโรงเรียนของรัฐ หรืออนุบาล 1-3 ในโรงเรียนเอกชน 

ไปจนถงึมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช., กองทุนกูยมืเพื่อการศึกษา ท่ีจะเนนใหโอกาสแกเด็กยากจน ผูดอยโอกาส

ท้ังเด็กพเิศษ เด็กชายขอบ หรือผูดอยโอกาสไดมโีอกาสเรียนอยางเต็มท่ี 

 นอกจากน้ีแลวในการปฏรูิปการศึกษารอบสองน้ี ยังเนนการพัฒนาครู ในเร่ืองตาง ๆ ดังน้ี  

 1. การจัดต้ังสถาบันพัฒนามาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีจะชวยแกปญหา

การผลิตครูใหมใหมีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น สวนครูเกาจะไดรับการพัฒนาคุณภาพใหสูงขึ้น ขณะน้ีมีหลาย

หนวยงานท่ีมีสวนในการผลิตและพัฒนาครูท่ีวัดไรขิงและแตละองคกรหลัก โดยอาจจะมีการรวมเปนหนวยงาน 

มาตรฐานเดยีวกัน และจัดระบบจูงใจใหคนเกงเขามาเรียนครูมากขึ้น 

 2. ขวัญกําลังใจครู รัฐบาลจะต้ังกองทุนพัฒนาชีวิตครู เพื่อชวยสวัสดิการ หน้ีสินครู จัดระบบการประเมิน

วทิยฐานะใหม มกีารวัดผลการประเมนิไปท่ีผูเรียนหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 3. โครงการคนืครูใหนักเรียน โดยจะจัดหาเจาหนาท่ีจํานวนหน่ึงในโรงเรียน เพื่อทําหนาท่ีธุรการแทนครู 
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 4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมสีวนในการพัฒนาครู พัฒนาผูเรียน สงเสริมการศึกษา

ตลอดชีวิต ซึ่งหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตองมาคุยกันในการจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาใหมทิีศทางท่ีชัดเจน รวมท้ังมกีารจัดต้ังกองทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 ในปจจุบันการใชเทคโนโลยีเปนสิ่งจําเปนในการบริหาร จงึจําเปนท่ีผูบริหารตองใชเทคโนโลยี ในการวางแผน

และการตัดสินใจโดยขอมูลและสารสนเทศตองมีความสอดคลองกับความตองการ (Requirement) มีความถูกตอง 

(Accuracy) และมีความทันตอเหตุการณ (Timeliness) ในยุคขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-Information 

Technology) สังคมออนไลน (Social Network) มีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น เนื่องจากความเจริญทางดาน

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้น สภาพสังคมปจจุบันในยุค สังคมออนไลน (Social Network) เปลี่ยนแปลง

ไปอยางรวดเร็วในขณะเดียวกัน นโยบายทางการการศึกษาก็ไดพัฒนาใหสอดคลองกับความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดังน้ันการจัดการศึกษาในสถานศึกษาจึงตองจัดใหสอดคลองกับนโยบาย

ทางการศึกษาความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยางเหมาะสมและมคีุณภาพ 

 ยุทธศาสตรกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2556-2559 ไดกําหนดพันธกิจขอท่ี 3. 

ของกระทรวงไววา สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช ICT ในทุกภาคสวน เพื่อการพัฒนาประเทศอยางท่ัวถึง เทา

เทียม และมีประสิทธิภาพ โรงเรียน ซึ่งเปนหนวยงานหน่ึงของรัฐ หนวยงานหน่ึง มีบทบาทสําคัญในการสงเสริม และ

พัฒนาคน อันเปนกําลังสําคัญของชาติ ก็จะตองมีการนําเทคโนโลยีทางดาน ICT เขามาประยุกตใชในการบริหารงาน 

เพื่อใหเกดิประสทิธิภาพ และประสทิธิผล ในการดําเนินงานขององคกรตอไป 

 ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน ของ

โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เพื่อ

ทราบถึง สภาพ ปญหา และแนวทางแกไข ในการนํา เครือขายสังคมออนไลน เขามาใชในการบริหาร เพื่อใหเกิด

ประสทิธิภาพ และประสทิธิผล ในการดําเนินงานขององคกร 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน ของโรงเรียนในกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาดอยตุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3  
 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน ของโรงเรียนในกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาดอยตุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จําแนกตามการใชงานโปรแกรม

เครือขายสังคมออนไลน 

 3. เพื่อทราบปญหา และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน 

ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 
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ตัวแปรตน 

ประเภทของเครือขายสังคมออนไลน 

1. การใชงานโปรแกรมเฟชบุค (Facebook)  

2. การใชงานโปรแกรมไลน (Line) 

 

 

 

การบรหิารการเปลี่ยนแปลงโดยใช 

เครอืขายสังคมออนไลน 

1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

2) การสื่อสาร 

3) กระบวนการและเคร่ืองมอื 

4) การเรียนรู 

5) การวัดผล 

6) การยกยองชมเชยและใหรางวัล 

ตัวแปรตาม 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

สมมุติฐาน 

 การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา

ดอยตุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู จําแนกตาม

การใชงานเครือขายสังคมออนไลน มคีวามแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถติิ 0.05 
 

วธิกีารศึกษา 

การวิจัยน้ีเปนการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน ของ

โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยเปน

การวิจัยเชิงคุณภาพมุงศึกษาถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน และเปรียบเทียบการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน โดยจําแนกตามเครือขายสังคมออนไลน กลุมตัวอยางท่ีศึกษา

เปนผูบริหารจํานวน 8 คน โดยใชการสุมแบบเจาะจง และครูผูสอนจํานวน 87 คน ของโรงเรียนในกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาดอยตุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ท่ีปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน

ปการศึกษา 2558 ท่ีไดมาโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยเทียบจากตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and 

Morgan , 1986 อางถึงใน   บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หนา 43) ท่ีความเช่ือม่ันรอยละ 95 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

คอื แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เพื่อสอบถาม

ขอมูลท่ัวไป เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถาม ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ (ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล 

และเจษฎาพร ยุทธน วิบูลยชัย http://www.stou.ac.th,2556,สื่อออนไลน) โดยการใชงานเครือขายเครือขายสังคม

ออนไลน ประกอบดวย 1) พฤติกรรมการใชงานโปรแกรมเฟชบุค (Facebook) 2) พฤติกรรมการใชงานโปรแกรมไลน 

(Line) ของผูบริหารและครูผูสอนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตอนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปด เพื่อสอบถามปญหา และขอเสนอแนะ ในการใชงาน

เครือขายสังคมออนไลนของผูบริหารและครูผูสอนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ โดยนําคํานิยามศัพทเฉพาะท่ีมีอยูในตัว

แปรตามมาสรางแบบสอบถามแลวนําเสนออาจารยท่ีควบคุมเพื่อตรวจสอบ แนะนํา ปรับปรุง แกไขแลวหาความตรง ( 

Validity ) ความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงคโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน ไดคา IOC มากกวา 0.67 

ทุกขอ ความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ ( Reliability ) .75 การวิเคราะหขอมูลตอนท่ี 1ใชความถี่ รอยละและนําเสนอ

ประกอบคําบรรยาย ตอนท่ี2 ใชสถติิคาเฉลี่ย ( X  ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) และคาสถติิเปรียบเทียบ t-test 
 

ผลการศึกษา 

 การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา

ดอยตุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 สรุปผลการวเิคราะห ดังน้ี  

 1.ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 ผูสอบแบบสอบถามเปนครูผูสอน รอยละ 91.60 และผูบริหาร รอยละ 8.40 สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 

61.10 เพศชาย รอยละ 38.90 ดานอายุ พบวา มีอายุระหวาง 30–40 ป รอยละ 53.70 รองลงมามีอายุชวง ตํ่ากวา 

30 ป รอยละ 31.60 ดานประสบการณ พบวามีประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป รอยละ 41.10 รองลงมามี

ประสบการณในการทํางาน 5–10 ป รอยละ 38.90และดานวุฒิการศึกษาสูงสุด พบวามีวุฒิการศึกษาสูงสุด อยูใน

ระดับ ปริญญาตรี รอยละ 66.30 รองลงมา อยูในระดับ ปริญญาโท รอยละ 27.40 

 2. ความคิดเห็นของ ผูบริหารและครู เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยใชเครือขายสังคมออนไลน 

จําแนกตาม เครือขายสังคมออนไลน 

 การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคมออนไลน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน 

ประเภทการใชงานโปรแกรมไลน พิจารณาภาพรวม พบวา มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคม

ออนไลน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการเตรียมการและการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อยูในระดับมาก รองลงมาคอืดาน การสื่อสาร อยูในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ

ดาน กระบวนการและเคร่ืองมอื 

  2.1 การบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยใชเครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม ไลน 

   2.1.1. ดานการเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอท่ีมีการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม ไลน สูงสุดไดแก การเปดรับการใชงาน

เครือขายสังคมออนไลน สวนขอท่ีมกีารบริหารตํ่าสุดคอื มกีารแบงปนความรูในเครือขายสังคมออนไลน 

   2.1.2. ดานการสื่อสาร โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอท่ีมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช

เครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม ไลน สูงสุดไดแก ใชเครือขายสังคมออนไลน ในการติดตอประสานงาน สวน

ขอท่ีมกีารบริหารตํ่าสุดคอื แจงปญหาและขอเสนอแนะ ผานเครือขายสังคมออนไลน 

   2.1.3. ดานกระบวนการและเคร่ืองมือ โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอท่ีมีการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม ไลน สูงสุดไดแก ใชสื่อเทคโนโลยี รวมกับเครือขายสังคม

ออนไลน สวนขอท่ีมกีารบริหารตํ่าสุดคอื ใชเครือขายสังคมออนไลน รวมกับการประชุม สัมมนา 

   2.1.4. ดานการเรียนรู โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอท่ีมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช

เครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม ไลน สูงสุดไดแก สมาชิกในองคกรยอมรับในการนําเครือขายสังคมออนไลน

มาใช สวนขอท่ีมกีารบริหารตํ่าสุดคอื มกีารประเมนิผลในการนําเครือขายสังคมออนไลนมาใช 
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   2.1.5 ดานการวัดผล โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอท่ีมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช

เครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม ไลน สูงสุดไดแก มกีารใช เครือขายสังคมออนไลน ติดตอสื่อสารกับบุคลากร

ทุกระดับในองคกร สวนขอท่ีมีการบริหารตํ่าสุดคือ มีการประเมินผลการนําเครือขายสังคมออนไลน มาใชในการ

ดําเนินงานขององคกร 

   2.1.6 ดานการยกยองชมเชยและใหรางวัล โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอท่ีมีการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม ไลน สูงสุดไดแก มีการสนับสนุนการนําเครือขายสังคม

ออนไลนมาใชในองคกร สวนขอท่ีมีการบริหารตํ่าสุดคือ มีการสนับสนุน อุปกรณ เทคโนโลยี มาใชรวมกับเครือขาย

สังคมออนไลน 

 การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคมออนไลน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน 

ประเภทการใชงานโปรแกรมไลน พิจารณาภาพรวม พบวา มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคม

ออนไลน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการเตรียมการและการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อยูในระดับมาก รองลงมาคอืดาน การสื่อสาร อยูในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ

ดาน กระบวนการและเคร่ืองมอื 

  2.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยใชเครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม เฟชบุค 

   2.2.1. ดานการเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอท่ีมีการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม เฟชบุค สูงสุดไดแก การเปดรับการใชงาน

เครือขายสังคมออนไลน สวนขอท่ีมีการบริหารตํ่าสุดคือ การใชงานเครือขายสังคมออนไลน ในการสรางงานใหม ๆ 

และ มกีารแบงปนความรูในเครือขายสังคมออนไลน 

   2.2.2. ดานการสื่อสาร โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอท่ีมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช

เครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม เฟชบุค สูงสุดไดแก ใชเครือขายสังคมออนไลน ในการติดตอประสานงาน 

สวนขอท่ีมกีารบริหารตํ่าสุดคอื แจงปญหาและขอเสนอแนะ ผานเครือขายสังคมออนไลน 

   2.2.3. ดานกระบวนการและเคร่ืองมือ โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอท่ีมีการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม เฟชบุค สูงสุดไดแก ใชเครือขายสังคมออนไลน ในการ

คนหาขอมูล และ ใชสื่อเทคโนโลยี รวมกับเครือขายสังคมออนไลน สวนขอท่ีมีการบริหารตํ่าสุดคือ ใชเครือขายสังคม

ออนไลน รวมกับการประชุม สัมมนา 

   2.2.4. ดานการเรียนรู โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอท่ีมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช

เครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม เฟชบุค สูงสุดไดแก ใชเครือขายสังคมออนไลน เปนแหลงเรียนรู สวนขอท่ีมี

การบริหารตํ่าสุดคอื มกีารประเมนิผลในการนําเครือขายสังคมออนไลนมาใช 

   2.2.5 ดานการวัดผล โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอท่ีมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช

เครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม เฟชบุค สูงสุดไดแก มีการใช เครือขายสังคมออนไลน ในการดําเนินงานจน

บรรลุเปาหมาย สวนขอท่ีมีการบริหารตํ่าสุดคือ มีการประเมินผลการนําเครือขายสังคมออนไลน มาใชในการ

ดําเนินงานขององคกร 

   2.2.6 ดานการยกยองชมเชยและใหรางวัล โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอท่ีมีการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคมออนไลน โดยใชโปรแกรม เฟชบุค สูงสุดไดแก มีการสนับสนุนการนําเครือขาย

สังคมออนไลนมาใชในองคกร และ มกีารสนับสนุน อุปกรณ เทคโนโลยี มาใชรวมกับเครือขายสังคมออนไลน สวนขอ

ท่ีมกีารบริหารตํ่าสุดคอื มกีารสรางแรงจูงใจในการนําเครือขายสังคมออนไลน มาใชในการดําเนินงานขององคกร 
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 การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคมออนไลน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน 

ประเภทการใชงานโปรแกรมเฟชบุค พิจารณาภาพรวมพบวา มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคม

ออนไลน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการเตรียมการและการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อยูในระดับมาก รองลงมาคอืดาน การสื่อสาร อยูในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ

ดาน กระบวนการและเคร่ืองมอื 

 3. วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคมออนไลน จําแนก

ตาม เครือขายสังคมออนไลน 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลนของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา

ดอยตุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จําแนกตามเครือขายสังคมออนไลน ไมมีความ

แตกตางกัน 
 

สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาเร่ือง “การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน ของโรงเรียนในกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาดอยตุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ” โดยมุงศึกษา การบริหารการ

เปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยตุงสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยแบงเปน 6 ดาน ตามแนวคิดของ (ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล และเจษฎาพร 

ยุทธน วิบูลยชัย http://www.stou.ac.th,2556,สื่อออนไลน) คือ 1. ดานการเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2. 

ดานการสื่อสาร 3. ดานกระบวนการและเคร่ืองมอื 4. ดานการเรียนรู 5. ดานการวัดผล 6. ดานการยกยองชมเชยและ

ใหรางวัล สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี  

 1. การศึกสภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน ของโรงเรียนในกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาดอยตุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยพบวา การบริหารการ

เปลี่ยนแปลงโดยใช เครือขายสังคมออนไลน การใชงานโปรแกรมไลน และ โปรแกรมเฟชบุค ในภาพรวม พบวา อยูใน

ระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ท้ัง 6 ดาน ไดแก ดานการเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดานการ

สื่อสาร ดานกระบวนการและเคร่ืองมอื ดานการเรียนรู ดานการวัดผล และดานการยกยองชมเชยและใหรางวัล อยูใน

ระดับมาก ท้ังสองโปรแกรม ท่ีเปนเชนน้ี อาจเนื่องมาจาก ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และการวางแผนในการนํา

ระบบอินเตอรเน็ต เขามาใชในการสื่อสารมากขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (จารุณี มณีกุล, 2558) 

ไดศึกษาเร่ืองการใชเฟชบุคในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เพื่อศึกษาการใชเฟชบุคในการจัดการเรียนการสอน

และเพื่อศึกษาการใชเฟชบุคในการสงเสริมการเรียนรู กลุมเปาหมายคือนักศึกษาสาขาการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 

12 คน ท่ีเรียนวิชา คอมพิวเตอรเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา การใชเฟชบุคในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนพบวาผลรวมคะแนน

ช้ินงานท้ังหมดคดิเปนรอยละ 89.72 อยูในระดับดมีาก ผูเรียนทุกคนมผีลงานระดับดมีาก 

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช

เครือขายสังคมออนไลน โดยจําแนกตามการใชงานเครือขายสังคมออนไลน พบวา ผูบริหารและครูผูสอน มีความ

คดิเห็นมกีารบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใชเครือขายสังคมออนไลน จําแนกตามการใชงานเครือขายสังคมออนไลน ไม

มีความแตกตางกัน ท่ีผลการศึกษาคนควาดังกลาวออกมาเชนน้ี อาจเปนเพราะผูบริหารและครูมีการใชสื่อสังคม

ออนไลน ในการติดตอสื่อสารอยูเปนประจําอยูแลว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (วิมลพรรณ อาภาเวท, สาวิตรี ชีวะ
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สาธน, ชาญ เดชอัศวนง 2554) ไดศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุค (Facebook) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

จํานวน 400 คน เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช Facebook ความคาดหวัง การใชประโยชน และความพึงพอใจท่ีมีตอการ

ใช Facebook ผลการวิจัยพบวา 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีมีลักษณะทางประชากร

แตกตางกันมีพฤติกรรมการสื่อสารใน Facebook ไมแตกตางกัน 2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นครท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกตางกันมีการใชประโยชนจาก Facebook ไมแตกตางกัน 3. นักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนครท่ีมลัีกษณะทางประชากรแตกตางกันมคีวามพงึพอใจตอ Facebook ไมแตกตางกัน 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1. สามารถนําผลการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ไปปรับใช เพื่อหาแนวทางในการนําเครือขายสังคมออนไลน มา

ประยุกตใชในการคนหาขอมูล 

 2. สามารถนําผลการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ไปปรับใช เพื่อหาแนวทางในการนําเครือขายสังคมออนไลน มา

ประยุกตใชในการถายทอดความรู 

 3. สามารถนําผลการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ไปปรับใช เพื่อหาแนวทางในการนําเครือขายสังคมออนไลน มา

ประยุกตใชในการประชุมสัมมนา 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ในการศึกษาคนควาในคร้ังน้ี เปนการศึกษาคนควาท่ีอยูในรูปเชิงปริมาณ ใหขอมูลในเชิงตัวเลข เพื่อนํามา

วเิคราะหในเชิงสถติิ ดังน้ันในการทําวจิัยในคร้ังตอไป ควรมกีารศึกษาคนควาในเชิงคุณภาพ เชน การทํา Focus Group 

, การสัมภาษณเจาะลกึ ในกลุมตัวอยาง เพื่อทราบถงึ พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน ตอไป 

2. ควรศึกษาคนควาในลักษณะน้ี แตเปรียบเทียบระหวางกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก ดร.นันทิมา นาคาพงศ ซึ่งเปน

อาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการทุกทานท่ีไดใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวย

ความเอาใจใสเปนอยางย่ิง จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปน

อยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

 ขอขอบพระคุณ ดร.สุพิษ ชัยมงคล ผูอํานวยการโรงเรียนบานขาแหยงพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 นายไชยรัตน จนิะราช ผูอํานวยการโรงเรียนบานโปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 นางอรินลัทธ จันทรเลน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ท่ีกรุณาใหคําแนะนําแกไข ตรวจสอบเคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาคนควา จนทํา

ใหการศึกษาคร้ังน้ีสมบูรณ และมคีุณคา 

ขอขอบพระคุณ ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยตุง ทุก

โรงเรียนท่ีไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางย่ิงในการเก็บรวบรวมขอมูลและ

ตอบคําถามอยางดีย่ิง ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอบุพการี ครอบครัว และเพื่อนรวมงานทุกคนท่ีเปนกําลังใจ

สําคัญในการศึกษาระดับมหาบัณฑิตอยางดีเสมอมา คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผู

ศึกษาคนควาขอมอบแดผูมพีระคุณทุกทาน 
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การศกึษาเปรยีบเทียบการบรหิารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอําเภอพาน 

A Comparative Study on Management of Child Development Centers of 

LocalAdministrative Organizations in Phan District, Chiang Rai 

จันทรเทพ บัวอนิทร 24

1และ นันทมิา นาคาพงศ2 

Junthep buain1 and Nanthima Nakaphong2 

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย และเปรียบเทียบการบริหารดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดาน

บุคลากร ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวชิาการและกจิกรรม ตามหลักสูตร ดานการมสีวน

รวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน และดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย จําแนกตามพื้นท่ีต้ังของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวจิัยคร้ังน้ีเปนคณะผูบริหาร ผูอํานวยการกองการศึกษา หัวหนาสวน

การศึกษา หัวหนาฝาย นักวิชาการศึกษา ครูผูดูแลเด็ก และผูดูแลเด็ก จํานวน 179 คน โดยใชวิธีการไดจากการ

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan) จากน้ันทําการสุมแบบจับฉลาก 

(Lottery) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ในการ

วิเคราะหขอมูลใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จเพื่อคํานวณหาคาเฉลี่ย (x̄) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ

ทดสอบคาที t-test 

ผลการวิจัย พบวา การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมากท่ีสุดไดแก ดานการมสีวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน  

การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพาน จังหวัด

เชียงราย จําแนกตามพื้นท่ีต้ังของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีแบงเปนในเขตกับนอกเขต เฉลี่ยโดยรวมไมแตกตางกัน 
 

คําสําคัญ: การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

Abstract  

The purposes of this research were to study the management of Child Development Centers of Local 

Administrative Organizations in Phan District, Chiang Rai, and compare on management of Child Development 

Centers; personnel, buildings, cooperation and contribution from all sectors, and promotion of childhood 
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development network by classifying the locations of child development centers. The samples were 

administrators, directors of educational sections, heads of educational sections, heads of divisions, academic 

service officers, teachers and staff who take care children for 179 people. The research used participants by 

using sample size table of Krejcie and Morgan, and it was taken a random sampling through the lottery. The 

instruments for data collection were five scales rating questionnaires, and it was analyzed though computer 

program to calculate mean, S.D. and t-test. 

The research was found that the Management of Child Development Centers of Local Administrative 

Organizations in Phan District, Chiang Rai was in the high levels which the cooperation and contribution from all 

sectors was in the highest levels. Comparison of Management of Child Development Centers of Local 

Administrative Organizations in Phan District, Chiang Rai classified by the locations of child development centers 

in all sections were not significantly. 
 

Keywords: Management of Child Deveopment Centers 

 

บทนํา 

การศึกษามคีวามสําคัญมากตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพราะการศึกษาน้ันเปนสิ่งท่ีชวยสงเสริมใหเกิด

คุณภาพชีวติท่ีด ีและสามารถนําพาประเทศชาติใหเจริญรุงเรืองขึ้นไดโดยการศึกษามีเปาหมายใหทุกคนเปนคนดี คน

เกงและมีความสุข ทุกคนตองไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับช้ันอยางท่ัวถึงและตอเนื่องตลอดชีวิตต้ังแตเด็ก

จนเติบโตเปนผูใหญตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ไดกําหนด

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย คอื การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กต้ังแตแรกเกดิถงึ 5 ป บนพื้นฐาน การอบรมเลี้ยงดู

และการสงเสริมกระบวนการเรียนรูสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพ ภายใตบริบท

ของสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยูดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุกคน เพื่อสรางรากฐาน

คุณภาพชีวิตใหเด็กไดพัฒนาไปสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม ดังน้ันการจัดการศึกษา

ปฐมวัยซึ่งถือวาเปนการวางรากฐานการพัฒนาท่ีสําคัญของชีวิตมนุษยจึงควรมีจุดมุงหมายและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน

รองรับ เพื่อใหเด็กไดพัฒนา ไปอยางมีคุณภาพและในทิศทางเดียวกัน ผูปกครอง และครูควรใหความรวมมือ 

ปรึกษาหารือ รับทราบขอมูลและปญหาของกันและกันเพื่อเปนขอมูลในการนําไปพัฒนาและแกไข จากผล การ

ดําเนินงานพัฒนาการศึกษาท่ีผานมาพบวา ในระดับการศึกษาปฐมวัยยังไมสามารถดําเนินการจัดการศึกษาไดบรรลุ

ตามเปาหมายการจัดการศึกษาตาม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2542, สื่อออนไลน) พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีใหเด็กท่ีอยูในวัยเรียนทุกคนมโีอกาสไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงไดเทาท่ีควร ไมวาจะ

เปนโอกาสและคุณภาพการศึกษา ซึ่งจากการศึกษาโดยภาพรวม พบวา คนไทยทุกคนยังคนไทยทุกคนยังไมสามารถ

รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพกระทรวงมหาดไทย โดยกรมพัฒนาชุมชน ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ

พัฒนาเด็ก จึงไดเร่ิมมีการต้ังจุดศูนยพัฒนาเด็กเล็กในหมูบาน ตําบล ตามความตองการและขีดความสามารถของ

ประชาชนมาต้ังแต พ.ศ. 2510 เพื่อรับเด็กเล็กในชนบทอายุระหวาง 3-6 ป เขารับการเลี้ยงดูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

และใหอยูในความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ของคณะกรรมการพัฒนาเด็กและคณะกรรมการสภาตําบล โดยใหการ

ชวยเหลือและใหการสนับสนุนในดานวิชาการและงบประมาณ ในสวนท่ีเกินขีดความสามารถของประชาชน รวมท้ัง

การฝกอบรมผู ดูแลเด็กและคณะกรรมการพัฒนาเด็ก เพื่อใหบุคลากรเหลาน้ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ แตเนื่องจากภายหลังไดมีพระราชบัญญัติการจัดต้ังองคการบริหารสวนตําบลในป พ.ศ. 2537 และ

รัฐบาลไดมีนโยบายท่ีจะกระจายกิจกรรมการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหแกองคการบริหารสวนตําบลท่ีมี

ศักยภาพและความพรอม ไดมสีวนรวมในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามกําลังและขีดความสามารถขององคการ

บริหารสวนตําบลน้ัน ๆ ต้ังแตป พ.ศ. 2541 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีสิทธิในการจัดการศึกษาได ท้ังการศึกษา

ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยท้ังการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ต้ังแตการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย การศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา และการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ไปจนถงึการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมท้ังสามารถจัดการศึกษาใหแกผู

ท่ีอยูนอกระบบโรงเรียน ดวยการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตอันจะ

นําไปสูเปาหมายท่ีสําคัญของการศึกษาทองถิ่นคือ การสรางคน สรางชุมชน และสรางชาติ (กรมการสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น, 2550, สื่อออนไลน)  

การจัดการศึกษาปฐมวัย จึงเปนภารกิจสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีจะตองบริหารจัดการและ

ดําเนินงานพัฒนาเด็กในทองถิ่นชุมชนใหเปนไปอยางมีคุณภาพและเหมาะสมตามวัย ตลอดจน เปนการแบงเบาภาระ 

ของผูปกครองและเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาขั้นสูงตอไป ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจึงเปนจุดเร่ิมตนของการสราง

ทรัพยากรมนุษยท่ีทรงคุณคาท่ีองคกรการปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กในชุมชน/ทองถิ่น 

ใหมคีวามพรอมและศักยภาพตามวัย (กรมการสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2556, สื่อออนไลน) เพราะเปนท่ียอมรับ

ทางวชิาการแลววา การศึกษาปฐมวัยเปนการวางพื้นฐานของการพัฒนาทุกดานของบุคคล พื้นฐานดังกลาวครอบคลุม

การพัฒนาทางรางกายท่ีตองเจริญเติบโตใหเต็มท่ีตามวัยและมีความแข็งแรงสมบรูณ พัฒนาการทางสติปญญาท่ีให

เด็กเกิดการรับรูสิ่งแวดลอมและประสบการณ พรอมท้ังสงเสริมการคิด พัฒนาการทางสังคมท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและการพัฒนาบุคลกิภาพเพื่อปฏบัิติตนใหสมกับวัย สังคมและเจตคติตาง ๆ ดวยเหตุน้ี กลาวไดวา การ

จัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและเอื้อตอการพัฒนาเด็กในวัยน้ีมีความสําคัญย่ิงและสงผลไปถึงการพัฒนาในระยะ

ตอไปของชีวติ 

ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพาน มีเทศบาลตําบล จํานวน 2 แหงมีองคการบริหารสวนตําบล 

จํานวน 14 แหง ซึ่งแตละตําบล มคีวามแตกตางกันในหลาย ๆ ดาน เชน ในดานพื้นท่ี ดานงบประมาณ ดานวัฒนธรรม

ประประเพณี และความแตกตางของพื้นฐานในการดํารงชีวิต ซึ่งผูปกครองสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมและรับจาง

ท่ัวไป ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมกีารดําเนินการดําเนินงานตามมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ภายใต

การกํากับดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามนโยบายท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนดใหศูนย

พัฒนาเด็กเล็กรับเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุต้ังแต 3-5 ป แตละแหงมีการดูแลพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพ ตามการเจริญเติบโต

ตามวัยของเด็ก และมีการเตรียมความพรอมใหแกเด็กทางดานรางกาย จติใจ อารมณ สังคมและสติปญญา  

การบริหารงานท่ีผานมาพบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตละแหงในอําเภอพานมีจํานวนเด็กลดลงทุกป โดยไม

ทราบสาเหตุ หรือ อาจเปนเพราะวาการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมปีญหา ผูปกครองจึงไดนําเด็กเขาไปเรียน

ในตัวเมอืงซึ่งปจจุบันมีโรงเรียนอนุบาลเอกชน เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก จึงเปนทางเลือกของผูปกครองในการตัดสินใจ

นําบุตรหลานไปเรียนตอท่ีอื่น 

จากเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงเลือกท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนในการแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน  
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วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัด

เชียงราย 

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน 

ระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กนอกเขต  
 

กรอบแนวคิด  
 

 

  

 

 

 

ส

มมุติฐาน 

การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

จําแนกตามพื้นท่ีต้ังของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีแบงเปนในเขตกับนอกเขตมคีวามแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ี

ระดับ .05 
 

วธิกีารศึกษา 

 การวิจัยน้ีเปนการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยการวิจัยเชิงคุณภาพมุงศึกษาถึงการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ

เปรียบเทียบการเปรียบเทียบการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย โดยแบงตามเขตท่ีต้ังของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กลุมตัวอยางท่ีศึกษาเปนผูบริหาร นายกองคการบริหาร

สวนตําบล รองนายกนายกองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา ครูผูดูแลเด็ก 

ผูดูแลเด็กโดยเทียบสัดสวนในเขต จํานวน 76 คน ผูบริหาร นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกนายกองคการ

บริหารสวนตําบล ผูอํานวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา ครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็กโดยเทียบสัดสวนนอกเขต 

จํานวน 103 คน รวมกลุมตัวอยาง 179 คนจากน้ันทําการสุมแบบ (Loterry) ใหไดตามจํานวนกลุมตัวอยาง โดยใชเขต

ท่ีต้ังเปนช้ันของเคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม มี 2 ตอน ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบ

แบบสอบถามแบบเลือกตอบตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษาสูงสุด และตําแหนง เปนคําถามแบบเลอืกตอบ (Check list)ตอนท่ี 2 การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง 

มาก และมากท่ีสุด เปนคําถามแบบเลือกตอบตามมาตรฐาน เฉพาะท่ีมีอยูในตัวแปรตามมาสรางแบบสอบถามแลว

นําเสนออาจารยท่ีควบคุมเพื่อตรวจสอบและนํา ปรับปรุง แกไขแลวหาความตรง (Validity) ความสอดคลองระหวาง

ขอคําถามและวัตถุประสงค ไดคา IOC มากกวา 0.67 ทุกขอ แลวนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับองคการบริหารสวน

สถานที่ต้ังของศูนยพัฒนาเดก็เล็ก

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- ในเขต 

- นอกเขต 

 

 

การบรหิารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

- ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

- ดานบุคลากร  

- ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมและ ความปลอดภัย  

- ดานวชิาการและกจิกรรมตามหลักสูตร  

- ดานการมสีวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

- ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
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ตําบลหวยชมพู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายจํานวน 30 ฉบับ ความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ 0.81 นําแบบสอบถามท่ีทํา

ลองใชแลวมาปรับปรุงแกไขแลวจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชเก็บขอมูลจริง ตอนท่ี 1 แบบสอบถาม

สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนการตอบคําถามแบบเลือกตอบ (check list) วิเคราะห โดยใช

คาความถี่ และคารอยละนําเสนอประกอบคําบรรยาย ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปลายเปดแบบเปรียบเทียบการ

บริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายโดยใชคาเฉลี่ยและสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานและคาสถติิเปรียบเทียบ t-test 
 

ผลการศึกษา 

การบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระหวาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตและนอกเขต ไดแก ดานการบริหารจัดการศูนย ดานบุคลากร ดานอาคาร สถานท่ี 

สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุน จากทุกภาคสวน ดานสงเสริมเครือขายการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยเฉลี่ยการบริหารโดยรวมไมแตกตางกัน 
 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเปรียบเทียบ การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพจิารณารายดานพบวา การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพาน จังหวัดเชียงรายอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณารายดานการ

บริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ท้ัง 6 ดานพบวา 

ระดับของการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานบุคลากรรองลงมา คือดานอาคาร

สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สวนดานท่ีมีการบริหาร

ตํ่าสุดคอืดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1. การบริหารจัดการโดยรวมพบวา การบริหารจัดการนอกเขต มคีาเฉลี่ยสูงกวาการบริหารจัดการในเขต  

 การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต โดยรวมพบวา มกีารบริหารดานการบริหารจัดการยูในระดับ

มาก เมื่อพจิารณารายขอ พบวา การบริหารอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก มกีารติดตามเด็กท่ีเจ็บปวยขาด รองลงมาคือ

มผีูแทนผูปกครองเปนคณะกรรมการ และอัตราครูผูดูแลเด็กเหมาะสมกับจํานวนเด็กสวนดานท่ีมกีารบริหารนอยท่ีสุด 

คอืมงีบประมาณเพยีงพอในการบริหารจัดการ  

 การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กนอกเขต โดยรวมพบวา การบริหารอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา การบริหารอยูในระดับสูงสุด ไดแก อัตราครูผูดูแลเด็กเหมาะสมกับจํานวนเด็ก รองลงมา คือ มี

งบประมาณเพยีงพอในการบริหารจัดการ และมกีารจัดทําระเบียนควบคุมความประพฤติสวนดานท่ีมีการบริหารนอย

ท่ีสุด คอื การติดตามเด็กท่ีเจ็บปวยขาดเรียน  

2. ดานการบุคลากร 

 การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองทองถิ่นอําเภอพานในเขต โดยรวมพบวา มี

บริหารงานดานบุคลากรอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การบริหารอยูในระดับสูงสุดคือครูมีเทคนิคและ

จติวทิยาดานการดูแลเด็กปฐมวัย รองลงมา คือ ครูมีความออนโยน พูดจาไพเราะเปนแบบอยางท่ีดีกับเด็ก และครู มี

ความกระตอืรือรนในการศึกษาหารความรูเพิ่มเติมสวนดานตํ่าสุดคือ พนักงานทําความสะอาดมีความรับผิดชอบ ใน

การดูความสะอาด 
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 การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นอกเขต โดยรวมพบวา มีการบริหารดานดานบุคลากร อยูใน

ระดับมาก เมื่อพจิารณารายขอ พบวา การบริหารอยูในระดับสูงสุด ไดแก พนักงานทําความสะอาดมีความรับผิดชอบ

ในการดูแลความสะอาด รองลงมา คอื ครูมมีนุษยสัมพันธท่ีดีกับเด็กผูปกครองและชุมชนและครูมีความกระตือรือรน

ในการศึกษาหารความรูเพิ่มเติม สวนดานท่ีมีการบริหารตํ่าสุด คือ ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให

ทันสมัยอยูเสมอ  

 3. ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

 โดยรวมพบวา มีการบริหารดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยการเรียนการสอนอยูใน

ระดับมาก ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในเขต เมื่อพิจารณารายขอ พบวาการบริหารอยูใน

ระดับสูงสุด ไดแกอาคารเรียนมีความม่ันคงแข็งแรงต้ังอยูในพื้นท่ีท่ีปลอดภัย รองลงมา คือ การจัดหองเรียนใหเปน

ระเบียบเรียบรอยหองเรียนสะอาด อากาศถายเทสะดวก และหองรับประทานอาหารสะอาด ถูกสุขอนามัยสวนดานท่ี

มกีารบริหารตํ่าสุด คอื การจัดเคร่ืองเลนสนามมเีพยีงพอ  

ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยนอกเขต โดยรวมพบวา ดานอาคารสถานท่ี

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การบริหารอยูในระดับสูงสุด ไดแก อาคารเรียนมีความ

ม่ันคงแข็งแรงต้ังอยูในพื้นท่ีท่ีปลอดภัย รองลงมา คือ อาคารมีพื้นท่ีใชสอยเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติ

กิจกรรมของเด็ก และมีการจัดหองสนับสนุนการเรียนการสอน เชน หองสมุด สวนดานท่ีมีการบริหารนอยท่ีสุด คือ 

การจัดบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กสะอาดมท่ีีท้ิงถูกสุขลักษณะ และหองนํ้าและสุขภัณฑเหมาะสมกับเด็ก  

4. ดานวชิาการและกจิกรรมหลักสูตร  

 การบริหารงานดานวชิาการและกจิกรรมหลักสูตรในเขต โดยรวมพบวา อยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาราย

ขอ พบวา การบริหารอยูในระดับสูงสุด คือ การสื่อสารแจงใหผูปกครองทราบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล

ความกาวหนาของเด็กรองลงมา การใชสื่อในการจัดประสบการณใหแกเด็กตามความเหมาะสม และการใหความ

ชวยเหลือแกเด็กท่ีมีการพัฒนาการทางสติปญญาชาหรือมีปญหาทางการเรียนรู สวนดานท่ีมีการบริหารตํ่าสุด คือ 

การจัดกจิกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี  

 การบริหารงานดานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตรนอกเขต โดยรวมพบวา มีการบริหารดานวิชาการและ

กิจกรรมหลักสูตร อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวาการบริหารอยูในระดับสูงสุด ไดแก การใหความ

ชวยเหลอืแกเด็กท่ีมกีารพัฒนาการทางสติปญญาชาหรือมปีญหาทางการเรียนรู รองลงมา คอื การจัดกิจกรรมใหเด็ก

กลา สวนดานท่ีมกีารบริหารตํ่าสุด คอื การจัดกจิกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี   

5. ดานการมสีวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวนโดยภาพรวมแตกตางกัน 

 การบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต พบวา มกีารบริหารดานการบริหารจัดการอยูในระดับมากเมื่อ

พจิารณารายขอ พบวา การบริหารอยูในระดับสูงสุด ไดแก การประสานความรวมมอืกับหนวยงาน/องคกรท่ีเกี่ยวของ 

เชน โรงพยาบาล วัด ชุมชน และการเชิญวิทยากรท่ีมีความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูแกเด็ก รองลงมา คือ

ผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารและเปนตัวแทนเขารวม และการนําทรัพยากรในทองถิ่นมาใชใหเปนประโยชนใน

สวนดานท่ีมกีารบริหารตํ่าสุด คอื การประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการจัด  

 การบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็กนอกเขต โดยรวมพบวา มีการบริหารดานการมีสวนรวมและการ

สนับสนุนจากทุกภาคสวน ในระดับมาก เมื่อพจิารณารายขอ พบวา การบริหารอยูในระดับสูดสุด ไดแก โรงพยาบาล

ชุมชนตรวจสุขภาพเด็กประจําปทุกคน รองลงมา คอื ชุมชนมสีวนรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของศูนยพัฒนา
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เด็กเล็ก สวนดาน ท่ีมีการบริหารตํ่าสุด คือ การประสานความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรท่ีเกี่ยวของ เชน 

โรงพยาบาล วัด ชุมชน  

6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ในการบริหารในเขต พบวา มีการบริหารดานการบริหารจัดการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวาการบริหารอยูโดยรวมอยูในระดับมาก และสูงสุด ไดแกมีการประสานงานเครือขายผูดูแลเด็กระดับอําเภอ 

รองลงมามีการประสานเครือขายผูดูแลเด็กการประสานเครือขายผูดูแลเด็กระดับจังหวัด มีการประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู เพื่อสงเสริมเด็กรวมกันกับเครือขายผูดูแลเด็ก และนอยท่ีสุด มกีารประสานเครือขายผูดูแลเด็กระดับภาค  

 การบริหารนอกเขต พบวา มีการบริหารดานการบริหารจัดการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวาการบริหารอยูในระดับมาก และสูงสุด ไดแก มีการประสานงานเครือขายผูดูแลเด็กระดับอําเภอ รองลงมา มี

การประสานเครือขายผูดูแลเด็กระดับภาค การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อสงเสริมพัฒนาเด็กรวมกันกับเครือขาย

ผูดูแลเด็กและตํ่าสุด มีการประสานเครือขายผูดูแลเด็กระดับจังหวัด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกฤติกา อินสาม 

(2556) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาเร่ืองแนวทางการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยแบบสอบถามกับผูบริหาร ครูผูดูแลเด็ก คณะกรรมการศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก โดยใชเคร่ืองมอืใชวธีิหาคาเฉลี่ย (x̄) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนกรายดานและรายขอใน

การแปลผลขอมูลผูวจิัยใชเกณฑในการแปลผล โดยนําคะแนนเฉลี่ย (x̄) จําแนกรายดานและรายขอไปเทียบกับเกณฑ 

การแปลผลความหมาย เปนชวงระดับคะแนนตามเกณฑ ผลการวเิคราะหงานวิจัยดังกลาวสรุปไดวา 1) ดานบุคลากร 

และแนวทางการบริหารจัดการ ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับการดําเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) 

ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรจัดต้ังใหสภาพแวดลอมอยูในพื้นท่ีซึ่งมี

ขนาดท่ีเหมาะสม บริเวณศูนย ฯ 3) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ควรมีการสงเสริมปลูกฝงดานคุณธรรม

จริยธรรมแกเด็กและมีการปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง สื่อท่ีใชในการเรียนการสอนเปนสื่อท่ีมีความปลอดภัยและชวย

กระตุนความสนใจใหแกเด็ก ผูดูแลเด็กมคีวามพรอมในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีการ

นําเทคโนโลยีทีทันสมัยมาปรับประยุกตใชในการจัดประสบการณไดอยางเหมาะสมตามวัย เพื่อชวยใหเด็กได

พัฒนาการเรียนรูและมีความสุขกับการเรียนการสอนไดอยางเต็มศักยภาพ 4) ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุน

จากชุมชน ควรมีการขอความรวมมือในดาน การระดมทรัพยากรและการจัดต้ังกองทุนในทองถิ่น เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมถงึมกีารประชาสัมพันธถึงผูปกครองไดทราบขาวสารอยางสมํ่าเสมอและควรจัดให

ผูปกครองและชุมชนไดแสดงความคดิเห็น และมสีวนรวมหรือดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กและมกีารจัดการฝกอบรม

เพื่อใหความรูแกประชาชนในทองถิ่นท่ีเกี่ยวกับแนวทางปฏบัิติงาน 

 2. การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จําแนก

ตามท่ีต้ังของศูนยพัฒนาเด็กเล็กระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กนอกเขต พบวา อยูในระดับ

มาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากท้ัง 6 ดาน ดานสูงสุดคอืดานบุคลากร รองลงมาคอื ดานอาคาร

สถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเทากันสวนตํ่าสุดคือดานการ

บริหารจัดการศูนย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุขเกษม แกวประสงค (2556) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษา สภาพ 

ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการมสีวนรวมของผูปกครองนักเรียนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผูนําชุมชน 

ในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลบานตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการมีสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ใชเคร่ืองมอืในการวจิัยเปน แบบสอบถามนําขอมูลไปวิเคราะหโดย
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ใชความถี่และรอยละ ผลการวิจัยพบวาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย สรุปในภาพรวม สภาพการมีสวนรวมของผูปกครอง

นักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ดานวิชาการอยู

ในระดับมาก สภาพการมีสวนรวมของผูนําชุมชนการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานตา 

อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงรายดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยูในระดับมากท่ีสุด วิรัตน ทอง

วิจิตร (2553) ศึกษาการเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามความตองการของชุมชน:

ศึกษาเฉพาะเทศบาลตําบลเทพราชวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตามความตองการของชุมชน 2) เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตามความตองการของชุมชน โดยใชแบบสอบถามกับผูปกครองในเขตเทศบาลตําบลเทพราช จากการผล

วิจัยสรุปได การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามความตองการของชุมชนโดย

ภาพรวมรายดานภาพรวมมคีวามตองการทางดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย รองลงมา คือ ดาน

ความปลอดภัยและบริหารจัดการ ถัดไปคือดานวิขาการและกิจกรรมหลักสูตร ลําดับสุดทายคือดานการมีสวนรวม

และสนับสนุนจากชุมชน และจากการเปรียบเทียบการกําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กพบวา ผูปกครองในเขตเทศบาล

ตําบลเทพราชท่ีมีบุตรหลานอายุไมเกิน 4 ปท่ีเพศตางกัน มีความตองการในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นของชุมชนไมแตกตางกันยกเวนดานการมสีวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชนแตกตางกัน

อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ.05 และเมื่อจําแนกอาชีพพบวา มีความตองการเกี่ยวกับการดําเนินงานศูนยพัฒนา

เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามความตองการของชุมชนโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว 

ผลการวิเคราะหการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอําเภอพาน จําแนกตามท่ีต้ังระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กนอกเขตไมมีความ

แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ สุขเกษม แกวประสงค (2556) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษา สภาพ ปญหาและ

แนวทางแกไขปญหาการมสีวนรวมของผูปกครองนักเรียน คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผูนําชุมชน ในการจัด

การศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลบานตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อ

ศึกษาสภาพ และปญหาการมสีภาพการมสีวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ใชเคร่ืองมือในการวิจัยเปน แบบสอบถามนําขอมูลไปวิเคราะหโดยใช

ความถี่และรอยละ ผลการวจิัยพบวา สภาพการมสีวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย สรุปในภาพรวม สภาพการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนใน

การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ดานวิชาการอยูในระดับ

มากสภาพการมสีวนรวมของผูนําชุมชนการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลบานตา อําเภอขุนตาล 

จังหวัดเชียงรายดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยูในระดับมากท่ีสุด วิรัตน ทองวิจิตร (2553) 

ศึกษาการเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามความตองการของชุมชน:ศึกษาเฉพาะ

เทศบาลตําบลเทพราชวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตามความตองการของชุมชน 2) เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตามความตองการของชุมชน โดยใชแบบสอบถามกับผูปกครองในเขตเทศบาลตําบลเทพราช จากการผลวิจัยสรุปได 

การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามความตองการของชุมชน โดยภาพรวมรายดาน

ภาพรวมมีความตองการทางดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย รองลงมา คือ ดานความปลอดภัย
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และบริหารจัดการ ถัดไป คอื ดานวชิาการและกิจกรรมหลักสูตร ลําดับสุดทาย คือ ดานการมีสวนรวมและสนับสนุน

จากชุมชน และจากการเปรียบเทียบ การกําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กพบวา ผูปกครองในเขตเทศบาลตําบลเทพราช

ท่ีมีบุตรหลานอายุไมเกิน 4 ปท่ีเพศตางกัน มีความตองการในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นของชุมชนไมแตกตางกันยกเวนดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชนแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ.05 และเมื่อจําแนกอาชีพพบวา มคีวามตองการเกี่ยวกับการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามความตองการของชุมชนโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว 3) ผลการวเิคราะหการเปรียบเทียบการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพานจําแนกตามท่ีต้ังระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีต้ังในเขตกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ท่ีต้ังนอกเขตไมมคีวามแตกตางกัน 
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การศึกษาเปรยีบเทียบการบรหิารโรงเรยีนวิถพีุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

อําเภอดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 3 

A Comparative Study of School Management following the Project of the 

Buddhist Way of Primary Educational Schools in Doi Luang District under 

Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 

ยุภาพร สาคุณ25

1 และ นันทมิา นาคาพงศ2 

Yupapron Sakhun1 and Nanthima Nakaphong2 

บทคัดยอ 

การวจิัยน้ี มวัีตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอดอย

หลวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 2) เปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนวถิพุีทธ ของ

สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน จําแนกตามขนาดโรงเรียนในอําเภอดอยหลวง ดานกายภาพ ดานกจิกรรมพื้นฐานวถิชีีวติ  ดาน

การเรียนการสอน ดานบรรยากาศ และปฏสัิมพันธ และดานการบริหารจัดการ ซึ่งกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัย

คร้ังน้ีเปนผู บริหารและครูผูรับผดิชอบโครงการโรงเรียนวถิพุีทธ จํานวน 63 คน โดยใชวธีิการไดจากการกําหนดขนาด

กลุมตัวอยางตามตารางของ เครจซี่ และมอรแกน Krejcie and Morgan จากน้ันทําการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified 

random sampling) เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ใน

การวิเคราะหขอมูล   ใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จ เพื่อคํานวณหาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย (x̄) คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที t-test 

ผลการวิจัย พบวา การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอดอยหลวงสังกัด

สํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียน

การสอน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจัดการอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมากท่ีสุด 

ไดแก  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต และการเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จําแนกตามขนาดโรงเรียนในอําเภอดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ขนาด

กลางกับขนาดเล็กโดยเฉลี่ยทุกดาน แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
 

คําสําคัญ: การบริหารโรงเรียนวถิพุีทธ 
 

 

 

                                                 
1 นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา พะเยา 56000 
2 วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2 School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding anthor : Sakunyu@hotmail.com  



933 

 

- Proceedings - 

 

Abstract  

This purposes of this research 1) Study the management of the Budddhist way school of primary 

education in Doi Luang District in Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 2) Compared the primary 

school management of Buddhist Way Schools due to the size of schools in Doi Luang in capability, fundamental 

life skills, teaching, environment and interaction and management. The samples of this research were 

administrators and teachers who was responsible for the Buddhist way project totally 63 participants by using 

sample size table of Krejcie and Morgan, and it was taken a random sampling through the lottery. The 

instruments for data collection were five scales table questionnaires, and it was analyzed though computer 

program to calculate mean, S.D. and t-test. 

The research was found that the management of Buddhist way schools in primary education in Doi 

Luang District under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 in capability, fundamental life skills, 

teaching, environment and interaction and management were in the high level. Further, the fundamental life 

skills was in the highest level while the comparison of the management of Buddhist way schools in primary 

education due to the size under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 in the average of all fields 

was at .05. 
 

Keywords: Buddhist Oriented Schools Administration 
 

บทนํา 

สังคมโลกในปจจุบันกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคามท่ีเกดิขึ้นอยางรวดเร็ว รวมท้ังการแขงขัน

กันในทุก ๆ ดาน ซึ่งสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในสังคม สิ่งแรกท่ีตองเรงรีบ

ดําเนินการ ในขณะน้ี คอื การสรางคนท่ีมีคุณภาพ มากกวาการกอสรางถาวรวัตถุท่ีมีราคาแพง การสรางและพัฒนา

คนท่ีมคีุณภาพ   มศัีกยภาพ และมปีญญา พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

การศึกษานับเปนหัวใจสําคัญของการเตรียมความพรอมทุกประเทศใหความสําคัญตอการจัดการศึกษา และ

หลายประเทศใชเปนนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศ สําหรับประเทศไทยก็เชนเดียวกัน ไดใหความสําคัญตอ

การศึกษาเปนอันดับแรก ๆ (อุษา ชูชาติและลัดดา อินทรพมิพ, 2558, หนา 1-2) 

โรงเรียนเปนสถาบันทางการศึกษา เปนแหลงเรียนรูสําคัญ ท่ีสามารถพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ

ท้ังรางกาย จติใจ สติปญญา มคีวามรูควบคูกับความมคีุณธรรม จริยธรรม และมวัีฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถ  

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขในปการศึกษา 2546 สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดมนีโยบายท่ีจะพัฒนาโรงเรียนรูปแบบใหม ๆ เพื่อเปนการ

จัดการการเรียนรูตามความแตกตางท่ีหลากหลายใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศชาติในปจจุบัน 

โดยไดกําหนด การพัฒนาโรงเรียนใน 5 รูปแบบ ไดแก  

รูปแบบท่ี 1 โรงเรียนในกํากับของรัฐ   

รูปแบบท่ี 2 โรงเรียนวถิพุีทธ 

รูปแบบท่ี 3 โรงเรียนสําหรับเด็กท่ีมคีวามสามารถพเิศษ  

รูปแบบท่ี 4 โรงเรียนสองภาษา 
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รูปแบบท่ี 5 โรงเรียนใช ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู 

โรงเรียนวิถีพุทธจึงเปนรูปแบบของการพัฒนาโรงเรียนรูปแบบหน่ึง ท่ีไดถูกกําหนดใหมีขึ้นเพื่อการพัฒนา

ความเปนคนท่ีสมบูรณ เปนคนดี คนเกง และสามารถอยูในสังคมไดอยางสงบสุขโรงเรียนวิถีพุทธ เปนโรงเรียนระบบ

ปกติท่ัวไป ท่ีนําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช หรือประยุกตใชในการบริหาร และการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของ

สถานศึกษา  เนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสกิขาอยางบูรณาการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 

2546, หนา 4) เปนการมุงเนนการพัฒนาการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญและเนนความสําคัญท้ังความรูและ

คุณธรรม ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 22 และ 23 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 11) ท่ีจัดการเรียนรูมุงสูการพัฒนาผูเรียนโดยเนนการจัดสภาพทุก ๆ ดาน เพื่อ

สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตามลักษณะแหงปญญาวุฒิธรรม 4 ประการ คอื การอยูใกลชิดคนด ีการเอาใจใสศึกษาโดย

มหีลักสูตรการเรียนการสอนท่ีด ี การมกีระบวนการคดิวเิคราะหพจิารณาหาเหตุผลท่ีดอียางถูกวธีิ และความสามารถ

นําความรูไปใชในชีวติไดอยางถูกตองเหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546, หนา 5-6) ใน

ระยะตอมากระทรวงศึกษาธิการ  ไดจัดทําเอกสารแนวทาง การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อใหผูบริหาร

สถานศึกษา และผูเกี่ยวของท่ีสนใจไดนําไปเปนแนวทางในการบริหารโรงเรียนวถิพุีทธท่ีกําลังพัฒนาสูโรงเรียนวิถีพุทธ 

ใหสามารถพัฒนาผูเรียนไดโดยใชหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา อยางบูรณาการผูเรียนไดเรียนรูผานการ

พัฒนา “การกนิ อยู ดู ฟง เปน” คอื   มปีญญารูเขาใจในคุณคาแท ใชกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงปญญา และมี

วัฒนธรรมเมตตาเปนฐานในการดําเนินชีวติ  มผีูบริหารและคณะครูเปนกัลยาณมิตรรวมกันพัฒนา โดยมีแนวคิดหลัก

ท่ีสําคัญของการจัดสถานศึกษา  ท่ีจะดําเนินการพัฒนาใหเปนโรงเรียนวิถีพุทธใน 5 ดาน คือ ดานกายภาพ ดาน

กจิกรรมพื้นฐานวถิชีีวติ ดานการเรียนการสอนดานบรรยากาศและปฏสัิมพันธ และดานการบริหารจัดการ (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน, 2546,หนา 20-27) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีนโยบายใหโรงเรียนในสังกัด ท่ีมีความพรอมได

จัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ในฐานะท่ีเปนหนวยงานปฏิบัติจึงรับนโยบายมาดําเนินการในรูปแบบของ

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีจะเขารวมพัฒนาเปนโรงเรียนวิถีพุทธน้ันมีขนาดของ

สถานศึกษาท่ีแตกตาง จะมกีารบริหารงานท่ีตางกันตามบริบทของสถานศึกษาแตละแหง รูปแบบรายละเอียดแนวทาง

วิถีพุทธเพื่อใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ซึ่งแตละแหงยอมมีจุดเนนรายละเอียดและรูปแบบท่ีแตกตางกัน 

ผูบริหารจงึจําเปนตองศึกษาใหเขาใจถงึแนวคดิ วธีิการ และมกีารวางแผนการพัฒนาท่ีชัดเจน เพื่อการปฏบัิติท่ีถูกตอง

ตามหลักการ ครอบคลุมและสัมพันธกับงานดานอื่น ๆ ของสถานศึกษาและใหบรรลุเปาหมายของการดําเนินงาน

โรงเรียนวถิพุีทธ คอืพัฒนาใหผูเรียนเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจติใจ 

จากการดําเนินการดังกลาวโรงเรียนวถิพุีทธไดนําเนินการจัดการศึกษาตามแนวทางวถิพุีทธมาเปนระยะเวลา

มาพอสมควร และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของของหลายทาน เชน เฉลิมรัก สดไสย (2554) ท่ี

ทําการศึกษาการสงเสริมการดําเนินงานโรงเรียนวถิพุีทธ โรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครฯ 

ไดขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไปวา ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธ จําแนกตาม

ขนาดของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาขัน้พื้นฐาน  

จากเหตุผลดังกลาว ผูศึกษาจึงมีความสนใจในการท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธ

ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในอําเภอดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตาม

แนวคิดหลักท่ีสําคัญของการจัดสถานศึกษาท่ีจะดําเนินการพัฒนาใหเปนโรงเรียนวิถีพุทธใน 5 ดานของ

กระทรวงศึกษาธิการไดแก ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียนการสอน ดานบรรยากาศและ
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การบรหิารโรงเรยีนวถิพีทุธ

ประกอบดวย 5 ดาน 

1. ดานกายภาพ 

2. ดานกจิกรรมพื้นฐานวถิชีีวติ 

3.ดานการเรียนการสอน 

4.ดานบรรยากาศและปฏสัิมพันธ 

5. ดานการบริหารจัดการ 

    

   

  

 
 

ขนาดโรงเรยีนวถิพีทุธ 

- ขนาดเล็ก 

- ขนาดกลาง   

    

  

 
 

ปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบ 

และเปนแนวทางในการบริหารงานสําหรับสถานศึกษาท่ีพัฒนาเขาสูโรงเรียนวถิพุีทธตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 5 ดาน คือ ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการ

เรียนการสอน ดานบรรยากาศและปฏสัิมพันธ และดานการบริหารจัดการ 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจําแนกตามขนาดของ

สถานศึกษาในอําเภอดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

                  ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

    

    
 

 

  

 

 

 
 

สมมุติฐาน 

การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีขนาดโรงเรียนตางกัน มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับ .05 
 

วธิกีารศึกษา 

การวิจัยน้ีเปนการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอดอย

หลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพมุงศึกษาถึงการ

บริการโรงเรียนวถิพุีทธและเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนวถิพุีทธโดยจําแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุมตัวอยางท่ี

ศึกษาเปนผูบริหารและครู เทียบสัดสวนตามขนาดของโรงเรียนได ผูบริหารและครูโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 30 คน 

ผูบริหารและครูโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 33 คน รวมกลุมตัวอยาง 63 คน จากน้ันทําการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified 

random sampling) ใหไดตามจํานวนกลุมตัวอยาง เคร่ืองมอืท่ีใชเปนแบบสอบถามดานการบริหารโรงเรียนวธีิพุทธ มี 2 

ตอน ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ วุฒิทางการศึกษา ตําแหนง

งาน ประสบการณทํางาน และขนาดของโรงเรียน ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งประกอบ 

ดวย 5 ดาน ไดแก  ดานกายภาพ ดานกจิกรรมพื้นฐานวถิชีีวติ ดานการเรียนการสอน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 

และดานการบริหารจัดการ ลักษณะการตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ การสรางและ

หาคุณภาพเคร่ืองมือ  โดยนําคํานิยามศัพทเฉพาะท่ีมีอยูในตัวแปรตามมาสรางแบบสอบถามแลวนําเสนออาจารยท่ี
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ควบคุมเพื่อตรวจสอบ แนะนํา ปรับปรุง แกไขแลวหาความตรง (Validity) ความสอดคลองระหวางขอคําถามและ

วัตถุประสงคโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน ไดคา IOC มากกวา 0.67 ทุกขอ ความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability) 

.83 การวเิคราะหขอมูลตอนท่ี 1    ใชความถี่ รอยละและนําเสนอประกอบคําบรรยาย ตอนท่ี2 ใชสถิติคาเฉลี่ย (x̄) คา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสถติิเปรียบเทียบ t-test 
 

ผลการศึกษา 

 การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียนการสอน ดาน

บรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจัดการอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาสูงสุด ไดแก ดาน

กจิกรรมพื้นฐานวถิชีีวติ ดานท่ีมคีาบริหารตํ่า ไดแก ดานการเรียนการสอน เมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียน โรงเรียนวิถี

พุทธขนาดกลาง มีคาเฉลี่ยสูงกวา โรงเรียนวิถีพุทธขนาดเล็ก และการเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามขนาดโรงเรียนในอําเภอดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3 โดยเฉลี่ยรวมแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอดอยหลวง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สรุปผลการวเิคราะห ดังน้ี  

1. ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปน รอยละ 69.8 เพศชาย คิดเปนรอยละ 30.2 มีวุฒิ

การศึกษาปริญญาตรี รอยละ 61.9 รองลงมามีวุฒิปริญญาโท คิดเปนรอยละ 38.1 มีตําแหนงครู คิดเปน 95.2 

ผูบริหารสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 4.8 มีประสบการณทํางานนอยกวา 10 ป คิดเปนรอยละ 41.3 มีประสบการณ

ทํางาน 10–20 ป คิดเปนรอย 33.3 และมีประสบการณทํางานมากกวา 20 ป คิดเปนรอย 25.4 และผูตอบ

แบบสอบถาม สังกัดโรงเรียนขนาดเล็ก คดิเปนรอยละ 52.4 สังกัดโรงเรียนขนาดกลาง คดิเปนรอยละ 47.6 

 2. การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตามดาน 

  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไป

หานอย ไดแก ดานกจิกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต รองลงมา ดานกายภาพ ดานบรรยากาศและ และดานการบริหารจัดการ 

สวนดานท่ีมกีารบริหารตํ่าสุดคอื ดานการเรียนการสอน  

 2.1. ดานกายภาพ โดยรวมพบวาอยูในระดับมากขอท่ีมีการบริหารสูงสุดไดแก โรงเรียนจัดใหมีศาลา

พระพุทธรูป เดนเหมาะสมท่ีจะชวนใหระลุกถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ สวนขอท่ีมีการบริหารตํ่าสุดคือ โรงเรียนจัดใหมี

ปายนเิทศ ปายคติธรรม คําขวัญคุณธรรม จริยธรรม หรือ พุทธสุภาษิตตาง ๆ ท่ัวไปในบริเวณโรงเรียน  

 2.2. ดานกิจกรรมพื้นฐานชีวิต โดยรวมพบวา อยูในระดับมาก ขอท่ีมีการบริหารสูงสุดไดแก จัด

กิจกรรมสงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจเหตุผลในวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น สวนขอท่ีมีการบริหารตํ่าสุดคือ 

กจิกรรมรับศีล หรือทบทวนศีลทุกวัน อาจจะเปนบทกลอนหรือเพลงเชน เดียวกับกิจกรรมแผเมตตา (เพื่อใหตระหนัก

ถงึการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข)  
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 2.3. ดานการเรียนการสอน โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอท่ีมีการบริหารสูงสุดไดแก มีการวัดผล

ตามสภาพจริง ดวยวิธีการหลากหลาย ครอบคลุมตามหลักภาวนา 4 (กาย/ความประพฤติ/จิตใจ/ปญญา สวนขอท่ีมี

การบริหารตํ่าสุดคอืมกีารจัดหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการพุทธธรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 

ผานกจิกรรมการเรียนการสอนอยางชัดเจน  

 2.4. ดานบรรยากาศและปฏสัิมพันธ โดยรวมพบวา อยูในระดับมาก ขอท่ีมีการบริหารสูงสุดไดแก ย้ิม

แยม แจมใส การมีความเมตตา กรุณาตอกัน ท้ังครูตอนักเรียน นักเรียนตอนักเรียน ครู ตอผูปกครอง และครูตอครู

ดวยกัน สวนขอท่ีมีการบริหารตํ่าสุดคือสงเสริมบรรยากาศของการใฝเรียนรู และพัฒนาไตรสิกขาหรือสงเสริมการมี

วัฒนธรรมแสวงปญญา  

 2.5 ดานการบริหารจัดการ โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอท่ีมีการบริหารสูงสุดไดแก มีการ

ประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียนในรูปแบบตาง ๆ สวนขอท่ีมีการบริหารตํ่าสุดคือจัดการอบรม/พัฒนาจิตเจริญ

ปญญา/สนทนาธรรม/ ฟงเทศน /ปฏบัิติธรรมโอกาสในวันสําคัญ 

3. การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 ดานกายภาพ โดยรวมพบวา โรงเรียนวถิพุีทธขนาดกลาง มคีาเฉลี่ยสูงกวา โรงเรียนวธีิพุทธขนาดเล็ก  

 โรงเรียนวิถีพุทธขนาดเล็ก โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอท่ีมีการบริหารสูงสุด ไดแก มีศาลา

พระพุทธรูปเดนเหมาะสมท่ีจะชวนใหระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ สวนขอท่ีมีการบริหารตํ่าสุดคือมีการเปดเพลง

ตามเคร่ืองกระจายเสยีงในเวลาพักเท่ียงท่ีสงเสริมคุณธรรม  

 โรงเรียนวิถีพุทธขนาดกลาง โดยรวมพบวา อยูในระดับมาก ขอท่ีมีการบริหารสูงสุดไดแก มีศาลา

พระพุทธรูปเดนเหมาะสมท่ีจะชวนใหระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ สวนขอท่ีมีการบริหารตํ่าสุดคือมีการเปดเพลง

ตามเคร่ืองกระจายเสยีงในเวลาพักเท่ียงท่ีสงเสริมคุณธรรม  

 ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต โดยรวมพบวา โรงเรียนวิถีพุทธขนาดกลาง มีคาเฉลี่ยสูงกวา โรงเรียนวิธี

พุทธขนาดเล็ก  

 โรงเรียนวถิพุีทธขนาดเล็ก โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอท่ีมกีารบริหารสูงสุด ไดแก จัดกิจกรรมสวด

มนตไหวพระ กอนเขาเรียนและกอนเลกิเรียนประจําวัน สวนขอท่ีมกีารบริหารตํ่าสุดคอืจัดกจิกรรมรับศีล หรือทบทวน

ศีลทุกวัน อาจจะเปนบทกลอนหรือเพลงเชน เดียวกับกิจกรรมแผเมตตา (เพื่อใหตระหนักถึงการอยูรวมกันในสังคม

อยางสันติสุข)  

 โรงเรียนวิถีพุทธขนาดกลาง โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอท่ีมีการบริหารสูงสุด ไดแก มีการปลูก

ศรัทธา คานิยมใหนักเรียนพอใจในสิ่งท่ีม/ีท่ีเปน ตามอัตภาพนักเรียน ดํารงชีวติประจําวันโดยไมเบียดเบียนตนและผูอื่น 

สวนขอท่ีมีการบริหารตํ่าสุดคือจัดกิจกรรมเพื่อพิจารณาอาหารกอนรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อใหกินเปน กิน

อยางมสีมาธิมปีญญา รูเขาใจ  

 ดานการเรียนการสอน โดยรวมพบวา โรงเรียนวิถีพุทธขนาดกลาง มีคาเฉลี่ยสูงกวา โรงเรียนวิธีพุทธ

ขนาดเล็ก  

 โรงเรียนวถิพุีทธขนาดเล็ก โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ขอท่ีมกีารบริหารสูงสุด ไดแก มีการวัดผลตาม

สภาพจริง ดวยวิธีการหลากหลาย ครอบคลุมตามหลักภาวนา 4 (กาย/ความประพฤติ/จิตใจ/ปญญา สวนขอท่ีมีการ

บริหารตํ่าสุดคอืจัดหนวยการเรียนรูทุกช้ันใหมกีารบูรณาการพุทธธรรม ในการเรียนรูและปฏบัิติ  
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 โรงเรียนวิถีพุทธขนาดกลาง โดยรวมพบวา อยูในระดับมาก ขอท่ีมีการบริหารสูงสุด ไดแก สงเสริมให

ผูเรียนใกลชิดกับพระพุทธศาสนาในบริบทตาง ๆ สวนขอท่ีมีการบริหารตํ่าสุดคือมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา หรือ

จัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการพุทธธรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนผานกจิกรรมการเรียนการสอนอยางชัดเจน  

 ดานบรรยากาศและปฏสัิมพันธ โดยรวมพบวา โรงเรียนวถิพุีทธขนาดกลาง มีคาเฉลี่ยสูงกวา โรงเรียนวิธี

พุทธขนาดเล็ก  

 โรงเรียนวถิพุีทธขนาดเล็ก โดยรวมพบวา อยูในระดับมาก ขอท่ีมีการบริหารสูงสุด ไดแก ย้ิมแยม แจมใส

การมคีวามเมตตา กรุณาตอกัน ท้ังครูตอนักเรียน นักเรียนตอนักเรียน ครู ตอผูปกครอง และครูตอครูดวยกัน สวนขอ

ท่ีมกีารบริหารตํ่าสุดคอืสงเสริมบรรยากาศของการใฝเรียนรู และพัฒนาไตรสิกขาหรือสงเสริมการมีวัฒนธรรมแสวง

ปญญา และสงเสริม ยกยอง เชิดชู ผูทําด ีเปนประจํา  

 โรงเรียนวิถี พุทธขนาดกลาง โดยรวมพบวา อยูในระดับมาก ขอการบริหารท่ีมี สูงสุด ไดแก 

สภาพแวดลอม และบรรยากาศปฏสัิมพันธของโรงเรียนเกื้อกูลตอการพัฒนาผูเรียนรอบดานท้ังศีล สมาธิ และปญญา 

สวนขอท่ีมกีารบริหารตํ่าสุดคอืสงเสริมบรรยากาศของการใฝเรียนรู และพัฒนาไตรสกิขาหรือสงเสริมการมวัีฒนธรรม

แสวงปญญา    และสงเสริมความสัมพันธแบบกัลยามติร ออนนอม ถอมตน เคารพใหเกยีรติซึ่งกันและกัน 

 ดานการบริหารจัดการ โดยรวมพบวา โรงเรียนวิถีพุทธขนาดกลาง มีคาเฉลี่ย สูงกวา โรงเรียนวิธีพุทธ

ขนาดเล็ก โรงเรียนวิถีพุทธขนาดเล็ก โดยรวมพบวา อยูในระดับมาก ขอท่ีมีการบริหารสูงสุด ไดแก มีการ

ประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียนในรูปแบบตาง ๆ สวนดานท่ีมีการบริหารตํ่าสุดคือมีการระดมทรัพยากรเพื่อ

สนับสนุนการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธ และจัดการอบรม/พัฒนาจิตเจริญปญญา/สนทนาธรรม/ ฟงเทศน /ปฏิบัติ

ธรรมโอกาสในวันสําคัญ  

 โรงเรียนวิถีพุทธขนาดกลาง โดยรวมพบวา อยูในระดับมาก ขอท่ีมีการบริหารสูงสุด ไดแก แตงต้ัง

คณะกรรมการท่ีปรึกษา หรือคณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียนวิธีพุทธ และการบริหารดําเนินงานอยางตอเนื่องโดย

บาน วัด โรงเรียนมสีวนรวม สวนขอท่ีมกีารบริหารตํ่าสุดคอื สงเสริมการศึกษา ปฏบัิติดวยตนเอง โดยจัดหองสมุดและ

สื่อตาง ๆ ใหยมืหรือใหใชศึกษา  

4. วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจําแนกตาม

ขนาดของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  

 การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน เมื่อพิจารณาภาพรวม พบวา ขนาดโรงเรียน

ตางกันมกีารบริหารตางกัน 

 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ

และดานบริหารจัดการ แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05  

การอภปิรายผล 

1. การบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ดานกายภาพ ดานกจิกรรมพื้นฐานวิถีชีวิตดาน

การเรียนการสอน ดานบรรยากาศและปฏสัิมพันธ และดานบริหารจัดการ ท้ัง 5 ดานน้ีอยูในระดับมากทุกดาน โดยมี

ดานการบริหารสูงสุดดังน้ี ดานกจิกรรมพื้นฐานวถิชีีวติ ดานกายภาพ ดานบรรยากาศและปฏสัิมพันธ ดานบรรยากาศ

และปฏสัิมพันธและดานการบริหารจัดการ ซึ่งจะอภิปรายตามลําดับ ดังน้ี  
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 ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต อยูในระดับมาก ผลวิจัยเปนอยางน้ีเนื่องมาจากกิจกรรมพื้นฐานชีวิตเปน

กิจกรรมพื้นฐานท่ีชาวพุทธถือและปฏิบัติเปนประจําวัน ประจําสัปดาห สถานศึกษาจึงเนนพัฒนาผูเรียนใหผูเรียน

สามารถกนิ อยู ดู ฟง เปน คือใชปญญาและเกิดประโยชนแทจริงตอชีวิต หมายถึง จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดความรู

ความเขาใจเหตุผลในวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น จัดกิจกรรมสวดมนตไหวพระ กอนเขาเรียนและกอนเลิกเรียน

ประจําวัน และสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมในการปฏิ บัติกิจกรรมและเห็นคุณคาในการรักษาและสืบตอ

พระพุทธศาสนา สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546, หนา 29) การพัฒนาของ

โรงเรียนวถิพุีทธ แตละแหงจะมคีวามแตกตางกันได ตามลักษณะเฉพาะของแตละสถานศึกษา อยางไรก็ตาม กาวยาง

ท่ีชัดเจนจะมโีอกาสเกดิขึ้นไดจากความพยายามในการพัฒนาผูเรียนท้ังศีล สมาธิ ปญญา ควบคูกันไปอยางบูรณาการ

บนวิถีการดําเนินชีวิตธรรมดาท่ีสงเสริมการพัฒนา“การกิน อยู ดู ฟงเปน ” คือ ดําเนินชีวิตไดอยางรูเทาทัน และ

จัดการไดในลักษณะท่ีจะกอประโยชนตอตนเอง ตอผูอื่นและเปนมติรกับสิ่งแวดลอมใหมากท่ีสุดสอดคลองกับพระสมร 

ใจตรง (2555) ไดศึกษาผลการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานอยูในระดับมากทุกดาน เรียงจากคาเฉลี่ยสูงไปหาตํ่า ไดแก ดาน

กายภาพ กิจกรรมพื้นฐานชีวิต ดานการเรียนการสอนดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานบริหารจัดการ 2) 

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย จําแนกตาม

ขนาดของโรงเรียนพบวา ผลการดําเนินงานโรงเรียนวถิพุีทธ ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย 

แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิ .01 เมื่อพจิารณาเปนรายดาน สอดคลองกับงานวจิัยพระมหานิมิตย ปณฑิตเสว ี

(2551) ไดศึกษาเร่ืองสภาพการดําเนินงานโรง เรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตการศึกษาหนองคาย เขต 1 พบวาทุก

ดานมสีภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย คอื ดานการจัดกจิกรรมเสนอแนะการพัฒนามาก

ท่ีสุด และดานจัดการวิถีพุทธสูวิถีการเรียนรูนอยสุด ครูผูสอนมีความคิดเห็นวา สภาพการดําเนินงานโดยรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมสีภาพการดําเนินงานอยูในระดับมากเรียงจากมากไปหานอย คอื 

ดานการจัดกจิกรรมเสนอแนะการพัฒนามากท่ีสุด และดานการพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากรโรงเรียนวิถี

พุทธนอยสุด  

ดานกายภาพอยูในระดับมากเปนลําดับรองลงมาจากดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต เพราะการดําเนินงาน

โรงเรียนวถิพุีทธดานกายภาพน้ีเปนอัตลักษณท่ีชัดเจนในความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ เปนแนวทางการพัฒนาและสราง

กจิกรรมโรงเรียนวถิพุีทธท่ีสามารถสื่อใหผูเรียนทุกคนพรอมท่ีจะเปนคนเกง คนด ีและคนมคีวามสุข ดังน้ันสถานศึกษา

ตองมีศาลาพระพุทธรูปเดนเหมาะสมท่ีจะชวนใหระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู เสมอ มีการจัดอาคารสถานท่ี 

สภาพแวดลอม หองเรียน แหลงเรียนรูท่ีสงเสริมผูเรียน พัฒนา ศีล สมาธิ ปญญา และมีการเปดเพลงตามเคร่ือง

กระจายเสียงในเวลาพักเท่ียงท่ีสงเสริมคุณธรรม สอดคลองกับงานวิจัยของ ยาใจ พรมวงค (2553) ไดศึกษาการ

ประเมนิโครงการวถิพุีทธบานเวยีงฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา ดานบริบทมีการกําหนดหลักการเหตุผล วัตถุประสงค

สอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนจัดประดิษฐานพระพุทธรูปประจําโรงเรียนและปรําจําหองเรียน จัดสภาพโรงเรียน

ใหสะอาด ปลอดภัย รมร่ืน ใกลชิดธรรมชาติ สอดคลองกับดวงธิดา ฟูตะกูล (2554) ไดศึกษากระบวนการดําเนินงาน

โรงเรียนวิถีพุทธท่ีสงผลตอคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ในอําเภอปากพลี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครนายกผลการศึกษาดานกาย (กายภาพ) นักเรียนแตงกายสะอาดเหมาะสมกับโอกาส ดานศีล 

(สังคม) นักเรียนรักการทํางาน และมีเจตนาท่ีดีตอ อาชีพสุจริต ดานจิต (จิต/อารมณ) นักเรียนมีความราเริงแจมใส 

ดานปญญา นักเรียนมคีวามเช่ือม่ันในเร่ืองผลการทําด–ีทําช่ัว  
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ดานบรรยากาศและปฏสัิมพันธ อยูในระดับมาก ผลวจิัยเปนอยางน้ีเนื่องมาจากสถานศึกษาตางก็ตระหนักดี

วา ในการท่ีจะเปนโรงเรียนวิถีพุทธน้ัน สิ่งท่ีสําคัญและจําเปนท่ีโรงเรียนตองดําเนินการคือการสรางบรรยากาศและ

การมีปฏิสัมพันธ หมายถึง มีการย้ิมแยม แจมใส การมีความเมตตา กรุณาตอกัน ท้ังครูตอนักเรียน นักเรียนตอ

นักเรียน ครู ตอผูปกครอง และครูตอครูดวยกัน มีสภาพแวดลอม และบรรยากาศปฏิสัมพันธของโรงเรียนเกื้อกูลตอ

การพัฒนาผูเรียนรอบดานท้ังศีล สมาธิ และปญญา และสงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ี

ดีแกผูอื่น เชน การลด ละเลิก อบายมุข การเสียสละ สอดคลองกับชาตรี จามคุณ (2552) ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนา

แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนแกนนําโรงเรียนวถิพุีทธเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 1 พบวา ดานบรรยากาศและ

ปฏิสัมพันธ สภาพมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก สอดคลองกับเฉลิมรัก สดไสย (2554) ไดศึกษาการสงเสริมการ

ดําเนนิงานจัดการศึกษาโรงเรียนวถิพุีทธโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ดานการเกื้อกูล

สัมพันธโรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน พบวา นักเรียนเขารวมกิจกรรมของวัดและชุมชนเพื่อใหเกิดความสัมพันธและ

ทัศนคติท่ีดตีอกัน 

 ดานการบริหารจัดการ อยูในระดับมาก ผลวจิัยเปนอยางน้ีเนื่องมาจากสถานศึกษามีหลักและกระบวนการ

บริหาร หลักการแนวคิดในการบริหาร ภาพรวมของการบริหารท้ังน้ีเพื่อใหการจัดการบริหารสถานศึกษามีความ

เหมาะสมการประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียนในรูปแบบตาง ๆ แตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา หรือคณะกรรมการ

ดําเนินงานโรงเรียนวิธีพุทธ และการบริหารดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยบาน วัด โรงเรียนมีสวนรวมและมีระบบ

ตรวจสอบประเมนิผล และเปดโอกาสใหมกีารเสนอแนะอยางเปนกัลยาณมติรเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง สอดคลอง

กับพงศธร คดิการงาน (2556) ไดศึกษากระบวนการบริหารโรงเรียนวถิีพุทธตามความคิดเห็นของผูเกี่ยวของโรงเรียน

บานแมจอง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พบวา 1) ดานปจจัยนํา เขาโรงเรียนไดกําหนดหลักการและเหตุผลให

สอดคลองกับนโยบายหลักขอกระทรวงศึกษาธิการ ดานกระบวนการของโรงเรียนมีการวางโครงสรางแบบแผนท่ี

ชัดเจนการบริหารดานผลผลิต โรงเรียนมีกระบวนการสงเสริมใหนักเรียนไดสอดแทรกการนําศีลหาเขาไปใชใน

ชีวติประจําวันไดอยางหลากหลาย สอดคลองกับพระสมร ใจตรง (2555) ไดศึกษาผลการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเซกา จังหวัดหนองคายโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานอยูใน

ระดับมากทุกดาน ดานบริหารจัดการเมื่อพจิารณาตามตัวแปร ผูบริหารและครูท่ีมีประสบการณนอยกวา 10-20 ป มี

ผลการดําเนินงาน โรงเรียนวถิพุีทธของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน ผูบริหารและครูท่ีมปีระสบการณ 20 ป ขึ้นไป มีผลผลการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

ดานการเรียนการสอน อยูในระดับมาก ผลวิจัยเปนอยางน้ีเนื่องมาจากสถานศึกษามีการจัดหลักสูตร

สถานศึกษา หรือจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการพุทธธรรม เพื่อพัฒนาผูเรียน ผานกิจกรรรมการเรียนการสอน

อยางชัดเจน เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนดวยหลักพุทธธรรมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ สอดคลองกับชาตรี จามคุณ 

(2552) ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนแกนนําโรงเรียนวิถีพุทธเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม 

เขต 1 พบวา ดานบุคลากรมีคุณลักษณะท่ีดี ปญหาท่ีพบคือครูมีลักษณะและทัศนคติท่ีแตกตางกันในการดําเนินงาน

โรงเรียน วถิพุีทธ ครูมปีระสบการณในการบริหารจิตในรูปแบบท่ีแตกตางกัน วิธีการสอนไมเหมือนกันแตละช้ันแตละ

โรงเรียน ผูปกครองไมเขาใจการจัดการศึกษา ขอเสนอแนะ ควรมกีารอบรมสัมมนาบุคลากร สงเสริมการศึกษาดูงาน 

สงเสริมใหครูรวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารวมกับชุมชนใหมากขึ้น แนวทางการพัฒนา คือ สรางความตระหนัก

เกดิทัศนคติท่ีดเีกี่ยวกับการดําเนินงานวิธีพุทธ จัดทําคูมือการดําเนินงาน ผูบริหาร ครู และบุคลากรเปนแบบอยางใน

การดําเนินงานและการดําเนินชีวติ  
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2. การเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอดอยหลวง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ไดแกดานกายภาพ ดาน

กิจกรรมพื้นฐานชีวิต ดานการเรียนการสอน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานบริหารจัดการ เมื่อพิจารณา

ภาพรวมพบวาขนาดโรงเรียนแตกกันมีการบริหารท่ีแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเนื่องจากโรงเรียนวิถีพุทธแตละแหงมีการ

บริหารท่ีมีใหเห็นเปนจุดเดน เปนอัตลักษณของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารตามแนวทาวโรงเรียนวิถีพุทธ 

สวนการบริหารโรงเรียนวถิพุีทธดานการเรียนการสอนไมตางกันท้ังน้ีเนื่องมาจากโรงเรียนวิถีพุทธขนาดเล็กและขนาด

กลางมีการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันและมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีอยูในหลักสูตร

ภาควิชาเหมือนกัน สอดคลองกับงานวิจัยพระคํามูล รตนโซโต ศรีภูวงค (2552) ไดศึกษาสภาพการดําเนินงาน

โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1–7 สภาพการดําเนิน งานโรงเรียนวิถีพุทธ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ระหวางโรงเรียน วิถีพุทธขนาดเล็กและโรงเรียนวิถีพุทธ

ขนาดใหญ ท้ังเปนภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 สอดคลองกับเฉลิมรัก สดไสย 

(2554) ไดศึกษาการสงเสริมการดําเนินงานจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร พบวา ครูท่ีอยูขนาดโรงเรียนตางกันมีความคิดเห็นตอการสงเสริมการดําเนินงานจัดการศึกษา

โรงเรียนวิถีพุทธแตกตางกันและจําแนกตามประสบการณ การทํางานพบวา ครูมีความคิดเห็นตอการสงเสริมการ

ดําเนินงานจัดการศึกษาโรงเรียนวถิพุีทธ แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ . 05 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะดานการนําไปใช 

1. จากผลการวิจัย พบวาการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอดอยหลวง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 อยูในระดับมาก แตยังมีกิจกรรมบางกิจกรรมท่ียัง

ดําเนินการนอยและควรแกไข เพื่อใหเปนโรงเรียนวิถีพุทธท่ีสมบูรณแบบ และเปนตัวอยางแก โรงเรียนวิถีพุทธท่ัวไป 

เพื่อท่ีจะเปนแนวทางการบริหารงานโรงเรียนวถิพุีทธ ตอไป 

  1.1 ดานกายภาพ โรงเรียนควรมีแผนพัฒนาดานกายภาพตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ และมีการวัดผล

ประเมนิผลดานกายภาพ  

 1.2 ดานกจิกรรมพื้นฐานวถิชีีวติ โรงเรียนควรมกีจิกรรมท่ีเนนหนักในเร่ือง กิจกรรมรับศีลหรือทบทวนศีล

ทุกวัน อาจจะเปนบทกลอน หรือเพลงเชน เดียวกับกิจกรรมแผเมตตา (เพื่อใหตระหนักถึง การอยูรวมกันในสังคม

อยางสันติสุข 

 1.3 ดานการเรียนการสอน โรงเรียนควรจัดหนวยการเรียนรูทุกช้ันใหมีการบูรณาการพุทธธรรมในการ

เรียนรูและปฏบัิติท่ีชัดเจนและมหีลักฐานแสดงรองลอยการปฏบัิติ  

  1.4 ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ โรงเรียนควรเนนเร่ืองมุงใหนักเรียนมีคุณลักษณะ “กิน อยู ดู ฟง 

เปน” เพื่อใหเกดิประโยชนในการพัฒนาตน 

 1.5 ดานการบริหารจัดการ โรงเรียนควรสงเสริมบรรยากาศของการใฝเรียนรูและพัฒนาไตรสกิขา  

2. จากการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอดอยหลวง 

จําแนกตามขนาดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา ดานการเรียนการ

สอนมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด ผูวจิัยของเสนอแนะดังน้ี 
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 โรงเรียนควรมกีารจัดหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดการเรียนการสอน ท่ีบูรณาการพุทธธรรมเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ผานกิจกรรม มีรองรอยการสอนอยางชัดเจน มีหนวยการเรียนรูทุกช้ันใหมีการบูรณาการพุทธธรรม ในการ

เรียนรูและมกีารประเมนิผล รายงานผลในรอบปการศึกษาแนวทางการปฏบัิติท่ีชัดเจน  

2. ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 2.1 ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดานการเรียนการสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในอําเภอดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

2.2 ศึกษาการประเมนิโครงการโรงเรียนวถิพุีทธในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ดร.นันทิมา นาคาพงศ อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระท่ีไดอนุเคราะหใหขอเสนอแนะ 

ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองดวยความเอาใจใส 

ขอขอบคุณผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทานไดแก นายเข็มชาติ พมิพลิา รองผูอํานวยการโรงเรียนเวยีงเชียงรุงวทิยานาง

สุรางค สุวรรณกาญจน ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง และ นางสาวสาริศา ชุมมงคล ครูชํานาญ

การพเิศษ โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง. 

ขอขอบคุณทานผูเปนเจาของเอกสาร ตํารา และงานวจิัยท่ีผูศึกษาคนควาไดใชประโยชนในการศึกษาคนควา 

ขอขอบคุณคณะผูบริหาร ครู ของโรงเรียนวิถีพุทธในอําเภอดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทุกทานท่ีใหความกรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษาคร้ังน้ี จึงขอประกาศคุณูปการ

แดบุคคลดังกลาวใหปรากฏไวในการศึกษาคนควาอิสระเลมน้ีดวยขอขอบคุณย่ิง 
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การศึกษาเปรยีบเทียบความคาดหวังของบุคลากรท่ีมตีอการจดัการศึกษา ของ

โรงเรยีนสังกดัองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในอําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย  

The Study Compared the Expectations of the people towards Education Schools, 

local governments in Phan district of Chiang Rai 

พชิิต สถานเดมิ0

1 และ นันทมิา นาคาพงศ2 

Pichit Sataanderm1 and Nanthima Nakaphong2 

บทคัดยอ 

 การวจิัยน้ี มวัีตถุประสงค เพื่อศึกษาความคาดหวังและเปรียบเทียบความคาดหวังของบุคลากรท่ีมีตอการจัด

การศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยจําแนกเปนโรงเรียน

สังกัดเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก บุคลากรขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น จํานวนท้ังสิ้น 252 คน แยกเปน เทศบาลตําบล 92 คน และ องคการบริหารสวนตําบล 160 คน ซึ่งกลุม

ตัวอยางท่ีใชวธีิการสุมอยางงาย กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยเทียบจากตารางของเครจซี่ และมอรแกน ท่ีระดับ

ระดับความเช่ือม่ัน 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 185 คน แยกเปน เทศบาลตําบล 72 คน และ องคการบริหาร

สวนตําบล 113 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ

(Rating Scale) ในการวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อคํานวณหาคาเฉลี่ย (x̄) คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที t-test independent 

ผลการวิจัย พบวา ความคาดหวังของบุคลากรท่ีมีตอการจัดการศึกษาภาพรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก 

เมื่อพจิารณารายดาน พบวา ดานท่ีมากท่ีสุด ไดแก ดานงบประมาณ  รองลงมาไดแก ดานวชิาการ ดานบุคลากร และ

ดานบริหารท่ัวไป และจากการเปรียบเทียบความคาดหวังของบุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบลท่ีมีตอ การจัดการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในอําเภอพาน จังหวัด ไมมีความ

แตกตางกัน 
 

คําสําคัญ: ความคาดหวังของบุคลากร  การจัดการศึกษา 
 

Abstract  

 This research aims The study compared the expectations and the expectations of the people towards 

education. Schools, local governments in Phan district. Chiang Rai province Schools are classified by the district 

and subdistrict administrative organizations. The population in this study are employees of local governments. A 
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total of 252 people divided into 92 municipalities and subdistrict administrative organization 160 people. The 

sample using simple random sampling. The size of the sample by the square of the Krejcie and Morgan at a 

confidence level of 95% of the sample consisted of 185 people divided into 72 municipalities and subdistrict 

administrative organization 113 people. The tools used to collect data was a five-star rating scale (Rating Scale) 

data analysis using a computer program. To calculate the mean (x̄), standard deviation (S.D.) and t test t-test 

independent. 

 The research found that the expectations of people towards education as a whole in the fourth level. 

Considering the revenue side of the budget, including the most, followed by academic and administrative staff. 

The comparison to the expectations of local government personnel and subdistrict Administration Organization on. 

Education Management Schools, local governments in the province of Phan no different.. 
 

Keywords: Expectations, Education 
 

บทนํา 

การศึกษาเปนสิทธิพื้นฐานท่ีมนุษยทุกคนพึงไดรับและพึงมีการศึกษาเปนเคร่ืองมือและเปนกระบวนการท่ี

สําคัญยิ่งตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนทรัพยากรท่ีมคีุณภาพตอ การพัฒนาประเทศ เพราะมนุษยเปนปจจัยท่ี

สําคัญท่ีสุดในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสถาบันสังคม โดยการปฏิบัติหนาท่ี และการประกอบ

อาชีพท่ีไดรับการศึกษาอบรมอยางมี ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ดวยเหตุน้ีทุกประเทศจึงใหความสําคัญตอ

การศึกษาเปน อยางมาก และใชการศึกษาเปนเคร่ืองมือพัฒนาประเทศของตน โดยประเทศท่ีกําลังพัฒนาถึงกับมีคํา

กลาวกันวา “ถาจะดูความเจริญกาวหนาของประเทศใดอาจจะดูกระบวนการศึกษาของประเทศ เพื่อระบบการศึกษา

เปนระบบท่ีสรางคน เปนระบบท่ีปลูกฝงและถายทอด ปรัชญา ความคิด ความเช่ือ แบบแผนอันดีงามและมรดกทาง

วัฒนธรรมของชาติ (นิภาพรรณ โรจนวภิาค, 2543 หนา 1) 

 นอกจากน้ี พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติยังไดระบุถึงการใหอํานาจสถานศึกษาในการบริหารจัด

การศึกษาโดยอิสระในรูปแบบโรงเรียนท่ีมีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยมาตรา 9 (2) กําหนดใหมีการ

กระจายอํานาจไปสูสถานศึกษา และมาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด

การศึกษา ใหสถานศึกษาบริหาร ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ดังน้ัน

สถานศึกษาในยุคปฏรูิปจงึมบีทบาทท่ีสําคัญอยางย่ิงในการพัฒนาการศึกษา ภารกิจหลักของสถานศึกษาในฐานะเปน

หนวยงานการศึกษาท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนบรรลุจุดหมายท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

และคุณภาพท่ีพงึประสงคท้ังดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และมีสุขภาพอนามัยดี ตลอดจน

มรีะบบการบริหารจัดการท่ีมคีุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542 หนา 1)  

ดังน้ันจะเห็นไดวา การเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคลากรเปนสิ่งสําคัญ อยางหน่ึงของการ

พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา สุกัญญา สันติพัฒนาชัย (2545, หนา 51) กลาวไววา การท่ีจะปฏิรูปการเรียนรูให

สําเร็จเปนเร่ืองท่ีไมงายนัก และตองอาศัยความรวมแรงรวมใจจากทุกฝายท้ังครู ผูบริหารการศึกษา ผูเรียน บุคลากร 

และคนในชุมชน บทบาทของพอแมบุคลากรในการเขามามสีวนรวม ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีมากขึ้น โดยให

ขอคดิเห็น ขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน และใหขอมูลยอนกลับ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมท้ังมีสวน

ในการประเมนิตนเองของโรงเรียนและนําผล การประเมนิไปปรับปรุงผูเรียนท่ีบาน 
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การจัดการศกึษา 

- ดานวชิาการ 

- ดานงบประมาณ 

- ดานบุคลากร 

- ดานการบริหารท่ัวไป  

     

  

 
 

สังกัดของบุคลากร 

- สังกัดเทศบาลตําบล 

- สังกัดองคการบริหารสวนตําบลริ

หารสวนตําบล   

    

  

 
 

จากขอมูลขางตน แสดงใหเห็นวา ยังมีสถานศึกษาอีกมากท่ีกําลังอยูในระหวางการเตรียม ปรับปรุง และ

พัฒนาเพื่อไปสูมาตรฐานท่ีดีขึ้น โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ยังเปน

โรงเรียนท่ีกําลังดําเนินการปรับปรุง และพัฒนาเพื่อใหมีคุณภาพดีขึ้นใน หลาย ๆ ดาน จึงจําเปนตองอาศัยความ

รวมมอื รวมใจจากทุกฝาย ท้ังผูบริหาร ครู นักเรียน บุคลากร ตลอดจนชุมชน ดังน้ัน เพื่อเปนการวางพื้นฐานไปสูการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และเปนแนวทางใน การปรับปรุงสถานศึกษา การสํารวจความคาดหวังของบุคลากรตอ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จึงจัดเปนเคร่ืองมือช้ิน

สําคัญช้ินหน่ึง เพื่อจะเปนดัชนีช้ีวัดสถานภาพของโรงเรียน และเปนแนวทางใน การปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนใหดีย่ิงขึ้น ย่ิงไปกวาน้ัน ผลการวิจัยน้ียังเปนขอมูลพื้นฐาน ใหแกโรงเรียนอื่น ๆ ในการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อนําไปสูมาตรฐานท่ีดขีึ้นของ การศึกษาของไทย 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของบุคลากรท่ีมีตอการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของบุคลากรตอการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยจําแนกเปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

สมมุติฐานการวจัิย 

ความคาดหวังของบุคลากรของโรงเรียนเทศบาลตําบลกับองคการบริหารสวนสวนตําบล มคีวามแตกตางกัน

อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 
 

กรอบการศึกษา 

       ตัวแปรตน                        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิกีารศึกษา 

 ประชากรท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี ไดแก บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีมโีรงเรียนในสังกัด ในเขต

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จํานวน 4 แหงจํานวน 252 คน แยกเปน เทศบาลตําบล 92 คน และ องคการบริหารสวน

ตําบล 160 คน 

 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวจิัยในคร้ังน้ีไดแก บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีมีโรงเรียนในสังกัด 

ในเขตอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จํานวน 4 แหง ไดแก เทศบาลตําบลเมอืงพาน องคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน 

องคการบริหารสวนตําบลดอยงาม องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple random 
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sampling) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยเทียบจากตารางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 

อางอิงใน ธีรวุฒิเอกะกุล, 2543) ท่ีระดับระดับความเช่ือม่ัน 95% ไดกลุมตัวอยางแยกเปน เทศบาลตําบล 72 คน และ 

องคการบริหารสวนตําบล 113 คน 
 

สังกัด ประชากร กลุมตัวอยาง 

เทศบาลตําบล 92 72 

องคการบริหารสวนตําบล 160 113 

รวม 252 185 
 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คอื แบบสอบถามท่ีผูวจิัยสรางขึ้น ประกอบดวย แบบสอบถาม จํานวน 3 

ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นท่ีสังกัด ระดับการศึกษาสูงสุด เปนคําถามแบบเลอืกตอบ (Check List)  

ตอนท่ี 2 ความคาดหวังบุคลากรท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2558 เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) คือ 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด เปนคําถามแบบเลอืกตอบ 4 ดาน ไดแก 1) งานวิชาการ 2) งบประมาณ 

3) บุคลกร 4 )การบริหารท่ัวไป  

ตอนท่ี 3 แนวทางและขอเสนอแนะในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขต

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปนคําถามแบบปลายเปด  

การหาคุณภาพเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ศึกษาเอกสารตํารา วารสาร แนวคดิตาง ๆ และงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

2. กําหนดขอบเขตการศึกษาคนควา 

3. สรางแบบสอบถามฉบับรางใหคลอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความคาดหวังของผูปกครองท่ีมีตอการจัด

การศึกษาของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จนําเสนออาจารยท่ีควบคุมวทิยานิพนธเพื่อตรวจสอบแนะนําปรับปรุงแกไข 

5. หาความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงคโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบดัชนี

ความสอดคลอง (IOC = 0.66–1.00) 

6. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย จํานวน 30 ฉบับ ไดคาวามเช่ือม่ันของเคร่ืองมอื 0.89 

7. นําแบบสอบถามซึ่งทดลองใชแลวไปหาความเช่ือม่ัน (Reliability) แบบสอบถามท้ังฉบับดวยวิธีการหาคา

สัมประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) 

8. นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวมาปรับปรุงแกไขแลวจัดทําแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณเพื่อใชเก็บขอมูล

จริงตอไป 

การวเิคราะหขอมูล ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนการตอบ

คําถามแบบเลอืกตอบ (check list) วเิคราะห โดยใชคาความถี่ และคารอยละนําเสนอประกอบคําบรรยาย ตอนท่ี 2 

เกี่ยวกับความคาดหวังของบุคลากรท่ีมตีอการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ
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พาน จังหวัดเชียงราย ตามภารกจิงาน 4 ดาน โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบโดยใช t-test 

independent 
 

ผลการศึกษา 

พบวา ความคาดหวังของบุคลากรท่ีมตีอการจัดการศึกษาภาพรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายดาน พบวา ดานท่ีมากท่ีสุด ไดแก ดานงบประมาณ  รองลงมาไดแก ดานวิชาการ ดานบุคลากร และดานบริหาร

ท่ัวไป  

และจากการเปรียบเทียบความคาดหวังของบุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบลท่ีมี

ตอ การจัดการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในอําเภอพาน จังหวัด ไมมีความแตกตางกัน 

อยางมนัียสําคัญทางสถติิ ท่ีระดับ 0.05 
 

สรุปผลการศึกษา 

 1. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม จากการเปรียบเทียบพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ

หญงิ รอยละ 57.80 เพศชาย รอยละ 42.20 ดานอายุ พบวา มอีายุระหวาง 25-44 ป รอยละ 46.50 รองลงมามีอายุ

45 ปขึ้นไป รอยละ 29.70 ดานตําแหนง พบวา เปนขาราชการประจํา รอยละ 38.40 รองลงมาเปนพนักงานจางท่ัวไป 

รอยละ 36.80 ดานสังกัด พบวา มสัีงกัดองคการบริหารสวนตําบล รอยละ 61.10 สังกัดเทศบาลตําบล รอยละ 38.90 

และดานวุฒิการศึกษาสูงสุด พบวา มีวุฒิการศึกษาสูงสุด อยูในระดับ ปริญญาตรี รอยละ 67.00 รองลงมา อยูใน 

ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี รอยละ 20.50 

2. ความคาดหวังของบุคลากรท่ีมีตอ การจัดการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตามกรอบการบริหารงาน 4 ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยผลการวิจัยในแตละดาน

สรุปได ดังน้ี 

 2.1 ดานงานวชิาการ 

 พบวา ความคาดหวังของบุคลากรท่ีมตีอการจัดการศึกษา โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายขอพบวา การพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยทีางการศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด และขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คอื การสงเสริมดานวชิาการแกชุมชน อยูใน

ระดับปานกลาง 

 2.2 ดานงบประมาณ 

 พบวา ความคาดหวังของบุคลากรท่ีมตีอการจัดการศึกษา โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายขอพบวา คอื การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลรายงานผลการใชเงนิและผลการดําเนินงาน อยูในระดับมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ การจัดทําและเสนอของบประมาณ อยูในระดับมากท่ีสุด และขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ การบริหาร

การเงนิ อยูในระดับปานกลาง 

 2.3 ดานบุคลากร  

 พบวา ความคาดหวังของบุคลากรท่ีมีตอการจัดการศึกษา โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง อยูในระดับมาก 

และขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คอื วนัิยและการรักษาวนัิย อยูในระดับมาก 

 2.4 ดานการบริหารท่ัวไป 

 พบวา ความคาดหวังของบุคลากรท่ีมีตอการจัดการศึกษา โดยรวม พบวา อยูในระดับปานกลาง 
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เมื่อพจิารณารายขอ พบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ อยูในระดับมาก 

และขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คอื งานบริการสาธารณะ อยูในระดับปานกลาง  

 3. ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของบุคลากรท่ีมีตอ การจัดการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จําแนกเปนเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พบวา 

ไมมคีวามแตกตางกัน อยางมนัียสําคัญทางสถติิ ท่ีระดับ 0.05 

การอภปิรายผล 

 1. การศึกความคาดหวังของบุคลากรท่ีมีตอการจัดการศึกษาท้ัง 4 ดาน พบวา ความคาดหวังของบุคลากร 

อยูในระดับปานกกลาง เมื่อพิจารณารายดาน เรียงจากมากไปหานอย พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดาน

งบประมาณ อยูในระดับมาก รองลงมา คอื ดานงานวชิาการ อยูในระดับมาก ดานบุคลากร อยูในระดับมาก และดาน

ท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดอยูในระดับนอย คือ ดานการบริหารท่ัวไป ท่ีเปนเชนน้ี แสดงใหเห็นวา บุคลากรในสังกัด ให

ความสําคัญเกี่ยวกับงบประมาณ อาจเปนเพราะวา เร่ืองงบประมาณเปนตัวขับเคลื่อนการจัดการศึกษา หากจะจําการ

สิ่งใดแลวขาดซึ่งงบประมาณอาจทําใหสําเร็จไดยาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สัญญลักษณ ปรัชญเมธา (2551) 

ไดศึกษา ความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนบางโพธ์ิเหนือ อําเภอสามโคก 

จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนชวงช้ันท่ี 1-2 ตอการบริหารงาน 

วิชาการของโรงเรียนบางโพธ์ิเหนือ จากการศึกษา พบวา ความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงาน 

วิชาการของโรงเรียนบางโพธ์ิเหนือโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน และเมื่อพิจารณารายดานพบวา สามารถ

เรียงลําดับความคาดหวังจากมากไปหานอย ไดแก ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน ดานการจัดหลักสูตรและนํา

หลักสูตรไปใช ดานการใชสื่อการเรียนการสอน ดานการนิเทศการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผลการเรียน

การสอน และ ดานการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน สอดคลองกับงานวจิัยของ สมศักดิ์ พรมมล (2552) ไดศึกษา ความ

คาดหวังของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 24 อําเภอจุน 

จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา ดานการวางแผนกําลังและกําหนดตําแหนงมกีารจัดทําภาระงานสําหรับขาราชการ

และบุคลากรมากท่ีสุดและดานการจัดทําแผนรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษานอยท่ีสุด ปญหาท่ีพบคือ ภาระงาน

ของโรงเรียนมีมาก บุคลากรรับผิดชอบงานไมตรงกับความสามารถ ดานการสรรหาบรรจุแตงต้ัง มีการจาง

ลูกจางประจําโดยใชเงนิงบประมาณมากท่ีสุด 

 2. ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของบุคลากรท่ีมีตอ การจัดการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จําแนกเปนเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พบวา 

บุคลากร มีความคดิเห็นคาดหวังของบุคลากรท่ีมตีอ การจัดการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

มีความแตกตางกัน ท่ีผลการศึกษาคนควาดังกลาวออกมาเชนน้ี อาจจะเปนเพราะวา ตัวของบุคคลหรือบุคลากรนั้น

เปนตัวกําหนดทิศทางหรือตัวช้ีวัดความสําเร็จในการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลธิชัย ยอดมูลด ี

(2549) ไดศึกษาความคาดหวังและสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของ

ผูปกครองนักเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 1 ผลการศึกษาพบวา ภาพรวม ความคาดหวังของผูปกครอง

นักเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 1 อยูในระดับมากท่ีสุด สวน

สภาพความเปนจริงเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของผูปกครองนักเรียนในเขตพื้นท่ี

การศึกษาเชียงรายเขต 1 อยูในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับ

คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของผูปกครองนักเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 1 สามารถ

สรุปไดวา ความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานมคีวามแตกตางกับสภาพ
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ความเปนจริงตามทัศนะของผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกดาน และทุก

มาตรฐาน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากผลการศึกษาคนควาพบวา ความคาดหวังของบุคลากรท่ีมตีอการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

1. โรงเรียนควรจัดใหมกีารพัฒนาระบบและคุณภาพของเครือขายขอมูลสารสนเทศ ใหงายตอการเขาถึงและ

เปนปจจุบัน  

2. โรงเรียนควรจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชุน รวมถึง

หนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียน 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังของบุคลากรตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

 2. ควรศึกษาแนวทางในการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

กติตกิรรมประกาศ 
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ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองดวยความเอาใจใส 
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การศึกษาเปรยีบเทียบภาวะผูนําเชงิสรางสรรคของนสิิตปรญิญาโท สาขาการบรหิาร

การศึกษา มหาลัยพะเยา วิทยาเขตเชยีงราย 

Comparison Study the Formative Leadership of Master’s Students of 

Education Administration in University of Prayao, Chiang Rai Campus 

สุรยิัน หยกถาวรวงศ1 1* และ นันทมิา นาคาพงศ2 

Suriyan Yoktawonwong1* and Nanthima NakaPhong2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหาร

การศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา วทิยาเขตเชียงราย ในดานการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดานการทํางานเปนทีม ดาน

การไววางใจ ดานการสื่อสารและดานการสรางมนุษยสัมพันธ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ

นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย จําแนกตาม เพศ อายุ 

ประสบการณในการทํางานและรายได กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหาร

การศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา วทิยาเขตเชียงราย ช้ันป 1 จําวนวน 59 คน และช้ันปท่ี 2 จํานวน 57 คน รวมเปน 116 

คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) สถิติท่ีใช

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (X�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA)  

 ผลการวจิัยพบวา 

 1. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสติปริญญาโทโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ดานการสรางมนุษยสัมพันธ รองลงมาคือ ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 

ดานการสื่อสาร และ ดานการไววางใจ ตามลําดับ สวนดานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคอื ดานการทํางานเปนทีม  

 2. การเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสติปริญญาโท จําแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณในการ

ทํางานและรายได พบวา นิสติปริญญาโท ท่ีมีเพศตางกันมีภาวะเชิงสรางสรรคไมแตกตางกัน แตนิสิตปริญญาโท ท่ีมี

อายุ ประสบการณการทํางานและรายไดตางกัน มีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05  

3. ปญหาและขอเสนอแนะภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ของนิสิตปริญญาโท ตามความคิดเห็นของนิสิต พบวา 

สภาพปญหา ลําดับแรก คือ การไมไดใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง และ ไมได

ปฏบัิติตัวเปนแบบอยางท่ีดี เสมอตนเสมอปลาย ขอเสนอแนะ ลําดับแรก คือ ควรมีการจัดอบรมทักษะในการสื่อสาร 

                                                 
1 นสิติคณะวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 คณะวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Graduate Student, College of Education. University of Phayao, Phayao 56000 
2 College of Education. University of Phayao, Phayao 56000 
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เพื่อจะไดมีทักษะในการสื่อสารท่ีดีมากย่ิงขึ้น และ ควรมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนรวมงาน เพื่อจะเปนการสราง

เครือขายในการทํางาน 
 

คําสําคัญ: ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 
 

Abstract  

 The purposes of this research were to study the Formative Leadership of Master’s Students of 

Education Administration in University of Prayao, Chiang Rai campus in Using Innovation and Technology, 

Teamwork, Trust, Communication, and Human Relationship. And to study comparisom the Formative leadership 

of Administration Education in University of Prayao, Chiang Rai campus by Sexes, Ages, Experiences and 

Earnings. The target group used in this study are Master’s student of Administration Education in University of 

Prayao, Chiang Rai campus. First-year students are 59 persons and Sophomore are 57 persons, Include 116 

persons. The tools used for data collection include a questionnaire rating scale (Rating Scale). The statistics used 

in this study were mean (X�), standard deviation (S.D.), t-test and One -way ANOVA (One-way Analysis of 

Variance 

 The results showed that: 

 1. The Formative Leadership of Master’s Students maintain high level of Formative Leadership. 

Respectively, Human Relationship, Using Innovation and Technology, Trust, Communication, and Teamwork. 

 2. The comparison the Formative Leadership of Master’s Students by Sexes, Ages, Experiences and 

Earning. Found, Master’s Students that different sexes doesn’t different Formative Leadership. But Students that 

different Ages, Experiences and Earning different Formative Leadership at .05 level of statistical significance. 

3. The problems and suggestions of Master’s Students found, the problems were; Don’t always Using 

Innovation and Technology for teaching, Don’t be a good exemplary for other people. The suggestion were; 

Should have training in communication for improve conversation skill better , Should have a good relationships 

with colleague for be a good network to work. 
 

Keywords: The Formative Leadership 

 

บทนํา 

 ปจจุบันประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian) กําลังเตรียมพรอมตอ

การกาวสูประชาคมอาเซยีนในปพุทธศักราช 2558 ภายใตเงื่อนไข 3 เสาหลักไดแกประชาคมการเมอืงและความม่ันคง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การเตรียมการดานกําลังคนจึงเปนนโยบาย

หลักของชาติ สมาชิกเพื่อใหพรอมตอการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง และการแขงขันบริบทดังกลาวจึงมีผลกระทบตอ

ระบบการศึกษาของไทยโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปนหนวยทางการศึกษาท่ีผลิตกําลังคนสูสาขาอาชีพ 

(มหาวทิยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ, 2555, หนา 34)  

 ในปจจุบันการท่ีจะสรางและเตรียมผลิตนิสิตใหมีคุณภาพและมีศักยภาพสูงไปแขงขันกับนานาประเทศตอง

อาศัยกระบวนการจัดการศึกษาใหเขมแข็งและมคีุณภาพและท่ีสําคัญ ย่ิงกวาน้ันคือการเตรียมการและมีกระบวนการ
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ในการผลตินิสติท่ีมคีุณภาพ เพื่อใหไดนิสิตท่ีมีความรูคูคุณธรรมและเปนผูนําในการสรางสรรค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการ

เปลี่ยนแปลง มุงพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูท่ีเสริมสราง

วัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต ตอยอดสูการสรางนวัตกรรมท่ีเกิดจากการ

ฝกฝน เปนความคิดสรางสรรค ปลูกฝงการพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น และจิตใจท่ีมีคุณธรรม ซื่อสัตย มี

ระเบียบวินัย พัฒนาคนดวยการเรียนรูในศาสตรวิทยาการใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย สอดคลอง

กับแนวโนมการจางงานและเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สรางจิตสํานึกใหคนไทยมีความ

รับผดิชอบตอสังคม เคารพกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชน สรางคานิยมการผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 

เรียนรูการรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ, 2555, หนา 10) 

 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555-2559 กลาวไววา ปจจุบันการพัฒนาอุดมศึกษา

ของประเทศไดยึดตามแนวทางกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการจัดทํากรอบแผน อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

และไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยแผนดังกลาวเปนแผนเชิงรุกท่ีมองไป

ขางหนา ช้ีนําทิศทางและเปาหมาย การพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศในระยะยาว และมีเปาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนในป 

พ.ศ. 2565 คือ การ "ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ สามารถปรับตัว

สําหรับงานท่ีเกดิขึ้นตลอดชีวติ พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขดีความสามารถ

การแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน สนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรรมมาภิบาล 

การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และ

เอกภาพเชิงระบบ" (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ, 2555, หนา 15) 

 การเปลี่ยนแปลงสภาวการณของโลกในปจจุบันมีลักษณะแบบไรพรมแดนอยูตลอดเวลา ทําใหองคการตอง

ปฏิรูปตนเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ตองอาศัยผูนําท่ีมีความสามารถ ซึ่งจะนําองคการใหประสบ

ความสําเร็จในการดําเนินงาน ไมวาองคการน้ันจะเปนของภาครัฐหรือเอกชน และไมวาจะอยูในระดับใด ผูนําสวนใหญ

ลวนมคีวามสําคัญอยางมากตอการพัฒนาและการดําเนินงานขององคการ เพราะจะทําใหทุกสวนในองคการสามารถ

ขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ีองคการตองการและบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีต้ังไว ผูนําเปนองคประกอบท่ีสําคัญของ

การบริหารงานองคกร องคกรจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวในการดําเนินงานน้ัน ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือผูนํา 

ถาองคกรใดไดผูนําท่ีมีประสิทธิภาพก็จะสามารถส่ังการ ตลอดจนทํากิจกรรมตางๆ ในองคกรใหลุลวงไปไดดวยด ี

(วิเชียร วิทยอุดม, 2548, หนา 1) ผูนําเปนผูท่ีกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงแตผูบริหารเปนผูรักษาความม่ันคงของ

องคกร ผูนําจะปฏิบัติตนดุจตัวจักรสําคัญในการประสานบทบาทของผูใตบังคับบัญชาใหมีการรวมมือรวมใจกัน

ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ โดยแสดงพฤติกรรมออกมาในสองลักษณะควบคูกัน คือ ลักษณะท่ีคํานึงถึงงาน

เปนหลักสําคัญและลักษณะท่ีคํานึงถงึคนหรือผูปฏบัิติงานเปนสําคัญ แตหากผูนําเปนคนดมีคีวามรู มีจริยธรรม และมี

ความสามารถสูงแลว งานยอมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสูจุดมุงหมายท่ีวางไว ทุกประการ (ยงยุทธ เกษสาคร, 

2551, หนา 52) 

 ชวงเวลากวา 10 ปท่ีผานมาพบวาภาวะผูนําเปนประเด็นท่ีมีการศึกษาและวิจัยจํานวนมาก ภาวะผูนําไดรับ

ความสนใจ มกีารกลาวถึงและถกเถียงกันอยางกวางขวาง เห็นไดจากมีสิ่งพิมพ หนังสือ ตํารา บทความ ผลงานวิจัย

เกี่ยวกับภาวะผูนําท่ีมตีีพมิพจํานวนมาก และมหีลักสูตรการฝกอบรมพัฒนาภาวะผูนําจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นได
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ชัด นอกจากน้ันประเทศท่ีพัฒนาแลวและในกลุมผูท่ีมีความรูหรือนักวิชาการมีความพยายามอยางมากท่ีจะศึกษา

คนควาหาแนวคดิทฤษฎแีละขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนํา วาทําอยางไรจึงจะมีภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลซึ่งคนจํานวนมาก

ตระหนักวาภาวะผูนําจะเปนหนทางนําพาพวกเขาไปสูความสําเร็จ องคการจํานวนมากมคีวามตองการพัฒนาผูบริหาร

และผูใตบังคับบัญชาใหมีภาวะผูนํา เพราะเห็นความสําคัญวาภาวะผูนําของบุคคลในองคการจะทําใหองคการมี

ประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น นักบริหาร นักธุรกิจ นักวิชาการและนักวิจัยในหลายสาขาท่ีศึกษาเร่ืองภาวะผูนําตางยอมรับ

วาภาวะผูนําของผูนําผูบริหาร ผูบังคับบัญชาในทุกระดับและรวมถึงภาวะผูนําของพนักงานหรือผูตามลวนมี

ความสําคัญตอความสําเร็จของกลุมขององคการและการทํางานหรือกิจกรรมตาง ๆ ของกลุมใหบรรลุเปาหมาย ซึ่ง

ขอเท็จจริงและองคความรูเร่ืองภาวะผูนําน้ี ก็ยังคงเปนท่ีตองการการคนควาและยังตองศึกษาแนวคิดใหม ๆ ตอไป 

รวมถึงวิจัยเพื่อใหไดผลการศึกษาและการพัฒนาองคความรูเพื่อการนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

(รัตติกรณ จงวศิาล, 2556, หนา 7-8)  

 สําหรับภาวะผูนําท่ีไดรับความสนใจจากนักการศึกษาในปจจุบันอีกภาวะผูนําหน่ึง คือ ภาวะผูนําเชิง

สรางสรรค ซึ่งภาวะผูนําแบบสรางสรรค (Formative Leadership Theory) ไดรับการพัฒนาโดย Ash และ Persall บน

พื้นฐานความเช่ือท่ีวา “ในโรงเรียนหน่ึงอาจมีผูนําไดหลายคน ซึ่งแสดงบทบาทการใชภาวะผูนําในลักษณะตาง ๆ 

มากมาย บทบาทภาวะผูนําจึงมิไดจําเพาะเจาะจงแตผูบริหารเทาน้ัน” แตหนาท่ีของผูบริหารคือการสรางโอกาสการ

เรียนรูใหแกครูอาจารยและบุคลากรตาง ๆ เพื่อเปนชองทางใหคนเหลาน้ีไดพัฒนาตนเองเขาสูการเปนผูนําท่ี

สรางสรรค (Productive leaders) ทฤษฎภีาวะผูนําแบบสรางสรรคน้ีมมุีมมองวา “ครูคอืผูนํา (Teacher as leaders) โดย

มคีรูใหญคอืผูนําของผูนํา (Leader of leaders) “อีกทอดหน่ึง โดยนัยดังกลาว หนาท่ีสําคัญของผูบริหาร จึงไมเพียงแต

สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนเทาน้ัน แตยังรวมถึงการสงเสริมเรียนรูของครูและบุคลากรซึ่งเปนผูใหญของโรงเรียน

อีกดวย การเปนผูนําแบบสรางสรรค (The formative leader) น้ันจําเปนจะตองอาศัยทักษะการเอื้ออํานวยความ

สะดวก (Facilitation skills) อยูในระดับสูง ท้ังน้ีเพราะสาระท่ีเปนภารกิจหลักของทฤษฎีน้ี ไดแก การทํางานแบบทีมใน

การสืบเสาะหาความรู (Team inquiry) การเรียนรูแบบทีม (Team learning) การรวมมือรวมใจกันแกปญหา 

(Collaborative problem solving) การจินตนาการสรางภาพของอนาคตท่ีควรเปน (Imaging future possibilities) การ

พิจารณาตรวจสอบความเช่ือรวมกัน (Examining shared beliefs) การใชคําถาม (Asking questions) การรวบรวม

วเิคราะหและแปลความขอมูล (Collecting analyzing, and interpreting data) ตลอดจนกระตุนครูอาจารยต้ังวงสนทนา

อยางสรางสรรคในเร่ืองการเรียนการสอน เปนตน ภารกจิดังกลาวเหลาน้ี ลวนแสดงออกถึงพฤติกรรมภาวะผูนําแบบ

สรางสรรคท้ังสิ้น (กาญจนา ศิลา, 2556, หนา 21-22)  

 ปจจุบันน้ีมหาวทิยาลัยแตละแหงตางแขงขันกันผลิตบัณฑิตท่ีดีและมีคุณภาพพรอมท่ีจะออกไปเปนผูนําและ

อยูในสังคมไดอยางมีความสุข มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย เปนอีกมหาวิทยาลัยหน่ึงท่ีมุงเนนการผลิต

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมีภาวะการเปนนํา ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายไดเปดทําการ ณ วันท่ี 29 

ธันวาคม 2551 เปนมหาลัยระดับอุดมศึกษา มีปรัชญาคือ การศึกษาคือชีวิต วิสัยทัศน ภายในป 2563 วิทยาเขต

เชียงราย จะเปนวิทยาเขตระดับแนวหนา ในการใหบริการทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ

และไดมาตรฐานสากล รวมท้ังการพัฒนา องคความรูสูชุมชนใหเขมแข็งและสังคมเปนสุข อันจะเปนรากฐานท่ีสําคัญ

ในการพัฒนาประเทศตอไป ดังปณิธานวา “ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community 

Empowerment) ปจจุบันมหาวทิยาลัยไดมกีารจัดการเรียนการสอน สรางและผลิตบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

หลายรุน ไดมีการสอนและพัฒนาภาวะผูนําสําหรับนิสิต ท้ังชายและหญิงตลอดมา ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงสนใจศึกษา

สํารวจภาวะเชิงสรางสรรคของนิสิตนิสิตปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขต
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เชียงรายและศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําของนิสิตปริญญาโท การบริหารการศึกษา เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับการ

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสติปริญญาโท อันเปนประโยชนตอการสงเสริม พัฒนาการมีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคท่ี

มคีุณภาพขอนสิติปริญญาโท และเพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายเปนสถาบันอุดมท่ีมีการผลิต

นิสติปริญญาโทท่ีมคีุณภาพเพื่อเตรียมเขาสูอาเซยีนอยางมคีุณภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหาร

การศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา วทิยาเขตเชียงราย ในดานการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดานการทํางานเปนทีม ดาน

การไววางใจ ดานการสื่อสารและดานการสรางมนุษยสัมพันธ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ

นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย จําแนกตาม เพศ อายุ 

ประสบการณในการทํางานและรายได 
 

กรอบแนวคิด 

  ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงความสัมพนัธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

วธิกีารศึกษา 

การศึกษาวจิัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสติปริญญาโท สาขาการบริหาร

การศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา วทิยาเขตเชียงราย ผูวิจัยใชระเบียบวิธีการเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

และการวเิคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) กลุมเปาหมายท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี ไดแก นิสติปริญญาโท 

สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ช้ันป 1 จําวนวน 59 คน และช้ันปท่ี 2 จํานวน 57 

 1. เพศ  

 1.1 หญงิ 

 1.2 ชาย 

2. อายุ 

 2.1 21 – 30 ป 

 2.2 31 – 45 ป 

3. ประสบการณในการทํางาน 

 3.1 1–5 ป 

 3.2 6–10 ป 

 3.3 11 ปขึ้นไป 

4. รายได 

 4.1 10,000–15,000 บาท 

 4.2 16,000–20,000 บาท 

 4.3 มากกวา 20,000 บาท 

 
 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 5 ดาน ดังน้ี 

1) ดานการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

2) ดานการทํางานเปนทีม 

3) ดานการไววางใจ 

4) ดานการสื่อสาร 

5) ดานการสรางมนุษยสัมพันธ 
 



957 

 

- Proceedings - 

 

คน รวมเปน 116 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึกษาใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบง

แบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check– list) ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง ประสบการณในการทํางานและ รายได ตอนท่ี 2 

เปนแบบสอบถามภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 5 ดาน ไดแก 1) ดานการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี 2) ดานการทํางาน

เปนทีม 3) ดานการไววางใจ 4) ดานการสื่อสาร 5) ดานการสรางมนุษยสัมพันธ ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด 

เพื่อสอบถามปญหาและขอเสนอแนะการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาบริหาร

การศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา วทิยาเขตเชียงราย การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยมีขั้นตอน ดังน้ี 1) กําหนดจุดมุงหมายในการสรางเคร่ืองมือเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิต

ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 2) ศึกษาแนวความคดิและทฤษฎตีาง ๆ ตามท่ีกําหนดในกรอบและแนวความคดิใน

การวจิัย เกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิต ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา เพื่อนํามาเปนแนวทางในการ

สรางเคร่ืองมือ 3) กําหนดนิยามศัพทเฉพาะจากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ ซึ่งผูวิจัยไดนํามาเขียนนิยามตาม

ลักษณะท่ีตองการวัด 4) รางขอคําถาม โดยทําการเขียนขอความใหมีความครอบคลุมตามโครงสรางของนิยามศัพท

เฉพาะ 5) นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา พิจารณา ตรวจสอบและปรับปรุงใหมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น 

6) นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข แลวนําเสนอผูเช่ียวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) และภาษาท่ีใช (Wording) แลวหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective 

Congruence) โดยกําหนดเกณฑในการคัดเลือกขอคําถามท่ีสามารถนําไปใชไดท่ีเกณฑคา IOC ≥ .5-1.0 7) ปรับปรุง

เคร่ืองมือตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 1) หาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

validity) โดยนําแบบสอบถามเสนอผูเชียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามกับ

วัตถุประสงค และหาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีคา IOC เทากับ 0.67 - 1.0 

2) ปรับปรุงแบบสอบถามตามความเห็นของผูเช่ียวชาญแลวเสนอใหอาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง

พจิารณา 3) นําไปทดลองใช (try – out) กับนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 

30 คน หลังนําไปทดลองใชแลว นํามาหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha (∝) - 

Coefficient) ของ   ครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับได เทากับ 0.86 4) จัดทํา

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อเตรียมไปเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวจิัยไดดําเนินการ ดังน้ี 1) ผูวิจัย

ทําหนังสอืขอทางมหาวทิยาลัยพะเยา วทิยาเขตเชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากนิสิต ท่ี

ใชเปนกลุมเปาหมายในการศึกษา เพื่อตอบแบบสอบถาม 2) ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง และแจกแบบสอบถามในช้ัน

เรียนของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 3) ผูวิจัยเก็บรวมรวม

ขอมูล แบบสอบถาม จากนิสิตดวยตนเอง ตามเวลาท่ีกําหนด การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป เพื่อวิเคราะหหาคาสถิติตาง ๆ ดังน้ี 1) นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบสอบถามชนิดเลอืกตอบ (Check List) นํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เปนรายขอ ใชการ

วิเคราะหคํานวณหาคารอยละ ( Percentage ) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 2) นําขอมูลจาก

แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคท้ัง 5 ดานของของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดย 

2.1) คาเฉลี่ย (X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดย

กําหนดคาคะแนนและแปลความหมายไว 2.2 เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรค นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหาร
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การศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา วทิยาเขตเชียงรายจําแนกตาม เพศ โดยใชสถิติ t-test 2.3) เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิง

สรางสรรค นิสติปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา วทิยาเขตเชียงรายจําแนกตาม อายุ โดย

ใชสถิติ t-test 2.4) เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรค นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา วิทยาเขตเชียงรายจําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน โดยใชสถิติ One-Way ANOVA 2.5) เปรียบเทียบ

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายจําแนก

ตาม รายได โดยใชสถิติ One-Way ANOVA 3) นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 มาวิเคราะหเนื้อหา ปญหา 

ขอเสนอแนะการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําของนิสิตปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยา

เขตเชียงราย 
 

ผลการศึกษา 

 1. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสติปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวทิยาลัยพะเยา วทิยาเขต

เชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ดานการสราง

มนุษยสัมพันธ รองลงมาคอื ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดานการไววางใจ ตามลําดับ สวนดานท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคอื ดานการทํางานเปนทีม  

  1.1 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสติปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวทิยาลัยพะเยา วิทยา

เขตเชียงราย ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก มีทัศนคติท่ีดีในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน

การบริหารงานในสถานศึกษา รองลงมาคือ มีเครือขายความรวมมือของครูผูสอนในการใชสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลย ีและมคีวามสามารถในการใชงานอินเทอรเน็ต ตามลําดับ สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคอื มคีวามสามารถใน

การใชงานคอมพวิเตอร  

  1.2 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวิทยาลัยพะเยา 

วิทยาเขตเชียงราย ดานการทํางานเปนทีม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก มคีวามรูสกึวาตนเปนสวนหน่ึงของทีมงาน รองลงมาคอื มกีารเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยม

การทํางานเปนทีม และ สงเสริมบรรยากาศการทํางานท่ีบุคลากรยอมรับในคุณคาของเพื่อนรวมทีมงาน ตามลําดับ 

สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคอื แสดงความเปนผูนําไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ  

  1.3 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสติปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษามหาลัยวิทยาลัยพะเยา วิทยา

เขตเชียงราย ดานการไววางใจ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

ไดแก เปดโอกาสใหผูอื่นไดแสดงความคิดเห็น รองลงมาคือ รับฟงปญหาและใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม 

และ ปฏิบัติตัวเปนแบบอยางท่ีดี เสมอตนเสมอปลาย ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ สรางความเช่ือถือ

ไววางใจใหกับบุคลากร ดวยการบริหารตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  

  1.4 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวิทยาลัยพะเยา 

วทิยาเขตเชียงราย ดานการสื่อสาร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

ไดแก มีกิริยาวาจาสุภาพเหมาะสมในการเสวนา รองลงมาคือ มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการพูด การจูงใจ

และโนมนาวใหผูรับสารมีความพรอมกอนท่ีจะรับสารน้ัน ๆ และ รับฟงและยอมรับในสิ่งท่ีผูอื่นมีความเห็นท่ีแตกตาง

จากทาน ตามลําดับ สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคอื มวีธีิพูดเหมาะสมกับกาลเวลาและสถานท่ี  
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  1.5 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวิทยาลัยพะเยา 

วทิยาเขตเชียงราย ดานการสรางมนุษยสัมพันธ โดยภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวาขอท่ี

มคีาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ยินดกีับบุคลากรท่ีประสบความสําเร็จในการปฏบัิติงานดวยความจริงใจ รองลงมาคือ ปฏิบัติ

ตนตอเพื่อนรวมงานไดเหมาะสมถูกตองตามกาลเทศะ และ พูดจาดวยถอยคํานุมนวล เปนประโยชนและเปนกันเองกับ

เพื่อนรวมงาน ตามลําดับ สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคอื ดูแลเอาใจใสทุกขสุขของเพื่อนรวมงาน  

 2. การเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา วทิยาเขตเชียงราย จําแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณในการทํางานและรายได 

  2.1 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวิทยาลัยพะเยา 

วทิยาเขตเชียงราย ท่ีมเีพศตางกันมภีาวะผูนําเชิงสรางสรรคไมแตกตางกัน  

  2.2 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวิทยาลัยพะเยา 

วทิยาเขตเชียงราย ท่ีมอีายุตางกัน มภีาวะผูนําเชิงสรางสรรคแตกตางกัน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 

  2.3 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวิทยาลัยพะเยา 

วิทยาเขตเชียงราย ท่ีมีประสบการณการทํางานแตกตางกัน มีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผูวิจัยจึงทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคูพบวา นิสิตปริญญาโท ท่ีมีประสบการณในการ

ทํางาน 1–5 ป มีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคแตกตางจากนิสิตปริญญาโท ท่ีมีประสบการณทํางาน 6–10 ป และ 

มากกวา 10 ป อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 นิสติปริญญาโท ท่ีมปีระสบการณในการทํางาน 6–10 ป มีระดับ

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคแตกตางจากนิสิตปริญญาโท ท่ีมีประสบการณทํางาน มากกวา 10 ป อยางมีนัยสําคัญทาง

สถติิท่ีระดับ .05 

  2.4 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวิทยาลัยพะเยา 

วทิยาเขตเชียงราย ท่ีมรีายไดแตกตางกัน มรีะดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 

.05 ผูวิจัยจึงทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคู พบวา นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวิทยาลัยพะเยา

วทิยาเขตเชียงราย ท่ีมรีายได 10,000–15,000 บาท มรีะดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไมแตกตางจากนิสติปริญญาโท ท่ี

มีรายได 16,000–20,000 บาท แตแตกตางจากนิสิตปริญญาโท ท่ีมีรายได มากกวา 20,000 บาท อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 และนิสิตปริญญาโทท่ีมีรายได 16,000–20,000 บาท มีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคแตกตาง

จากนิสติปริญญาโท ท่ีมรีายได มากกวา 20,000 บาท อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 

 3. ปญหาและขอเสนอแนะของนิสติปริญญาโท  

  3.1 ปญหาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ของนิสติปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

วิทยาเขตเชียงราย ตามความคิดเห็นของนิสิต มีสภาพปญหา ลําดับแรก คือ ไมไดใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน

การเรียนการสอนอยางตอเนื่อง รองลงมา คือ ไมไดปฏิบัติตัวเปนแบบอยางท่ีดี เสมอตนเสมอปลาย รองลงมา คือ 

ไมไดพัฒนาทักษะในการพูดอยางสมํ่าเสมอ และไมไดเคารพการตัดสนิใจของผูอื่น เปนลําดับสุดทาย 

  3.2 ขอเสนอแนะภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ของนิสติปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัย 

พะเยา วทิยาเขตเชียงราย ตามความคดิเห็นของนิสติ มขีอเสนอแนะ ลําดับแรก คอื ควรมกีารจัดอบรมทักษะในการ 

สื่อสาร เพื่อจะไดมทัีกษะในการสื่อสารท่ีดมีากย่ิงขึ้น รองลงมา คอื ควรสรางมติรภาพท่ีดกีับเพื่อนรวมงาน เพื่อจะเปน 

การสรางเครือขายในการทํางานท่ีด ีรองลงมา คอื ควรมคีวามกลาในการแสดงความคดิเห็นขณะทํางานเปนทีม และ  

ควรมกีารปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมงานทุกประเภท เปนลําดับสุดทาย 
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สรุปผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา วทิยาเขตเชียงรายสามารถอภิปรายดังตอไปน้ี 

 1. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสติปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวทิยาลัยพะเยา วทิยาเขต

เชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ดานการสราง

มนุษยสัมพันธ ท้ังน้ีอาจเนื่องจาก มนุษยสัมพันธชวยทําใหมนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคมไดไมวาสังคมขนาดเล็กหรือ

ขนาดใหญ แตละคนท่ีมาอยูรวมกันน้ันตางก็มีความแตกตางกัน (Individual) ความแตกตางกันใจ เร่ืองความรู 

ความสามารถ ประสบการณ เจตคติ รสนิยม ความคิดเห็นเชาวนปญญา (อํานวย แสงสวาง, 2544, หนา 99) 

สอดคลองกับงานวิจัยของ (กาญจนา ศิลา, 2556, หนา 86-100) ไดทําการศึกษา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ

ผูบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน พบวา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ

ผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน (เครือขายท่ี 

19) โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ตามลําดับ คือ ดานการสรางมนุษยสัมพันธ ดานการไววางใจ ดานการ

เจรจาตอรอง ดานการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยี ดานการสื่อสาร ดานการทํางานเปนทีม และดานการบริหารเวลา 

และสอดลองกับ (ดรุณ ีชุมภูไชย, 2555) ไดทําการศึกษา แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนเขตพื้นท่ี

พเิศษ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 จากการศึกษาพบวา แบบภาวะผูนําโดยภาพรวม มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

 1.1 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสติปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวทิยาลัยพะเยา วิทยา

เขตเชียงราย ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก มีทัศนคติท่ีดีในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน

การบริหารงานในสถานศึกษา ท้ังน้ีอาจเนื่องจากปจจุบันเปนยุคท่ีมีการติดตอสื่อสารกันอยางกวางขวางท่ัวโลก 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญอยางมากตอการพัฒนาองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน หนวยงานจึงมี

ความตองการทรัพยากรบุคคลทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมคีวามรูความสามารถในดานคดิคน พัฒนาและประยุกตใช

เทคโนโลยีในการสรางสรรค ผลิตภัณฑธุรกิจและบริการใหม ๆ เปนอยางมาก ผูบริหารควรมีเปาหมายท่ีจะผลิต

บุคลากรท่ีมีความรู ท้ังทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางเพียงพอ มีการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ มีความรู

ความสามารถดานทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารการจัดการ เพื่อตอบสนองสังคมท้ังภาครัฐและเอกชน 

พรอมท้ังใหการสนับสนุนใหโอกาสบุคคลากรใหสามารถนําความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารการ

จัดการไปใชประโยชนกับงานในตาง ๆ อยางกวางขวาง อันเปนการเสริมสรางความแข็งแรงแกการพัฒนาและ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (จักรเพชร, 2552, สื่อออนไลน) 

สอดคลองกับงานวิจัยของ (กาญจนา ศิลา, 2556, หนา 86-100) ไดศึกษาเร่ือง ศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ

ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขน พบวาภาวะผูนําเชิง

สรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขนเครือขาย

ท่ี 19 ดานการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก และ รายขอ ไดแก สงเสริมใหมีการจัดหาสื่อ

อุปกรณเคร่ืองมอืเทคโนโลยีสําหรับครูแตละกลุมสาระการเรียนรูเหมาะสมกับความตองการบริหารองคกรใหทํางาน

เปนทีมไดอยางมรีะบบมคีวามรูเร่ืองเคร่ืองมอืสมัยใหมสําหรับการบํารุงรักษาและมคีวามกระตือรือรนตลอดจนเปดใจ

ใหกวางสําหรับเทคโนโลยีใหม ๆ จัดการอบรมภายในองคกรใหครูมีความรูมีเจตคติท่ีดีในการยอมรับเทคโนโลยี
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สารสนเทศเปนผูนําในการวางแผนโครงการการเลือกกิจกรรมสื่อท่ีเหมาะสมในแตละโครงการและการประเมินผล

โครงการมีเจตคติท่ีดีในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาสนับสนุนใหครูมีสมรรถภาพดานการออกแบบสื่อการสอนมีความคิดรวบยอดตอเนื้อหาเพื่อการนําเสนอ

โดยมคีวามรูทางดานจติวทิยาหลักสูตรและเร่ืองระบบเพื่อนําไปใชในการออกแบบสื่อการสอน สงเสริมใหครูมีการใช

นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม อยางตอเนื่อง เฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ 

 1.2 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสติปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวทิยาลัยพะเยา วทิยา

เขตเชียงราย ดานการทํางานเปนทีม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด ไดแก มคีวามรูสกึวาตนเปนสวนหน่ึงของทีมงาน ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก การทํางานเปนทีมเปนกลยุทธสําคัญของ

ภาวะผูนําทางการศึกษา ผูนําจะตองเสริมสรางการมวีสัิยทัศน คอื การมองอนาคต มองการณไกลและแปลงวิสัยทัศน 

เปนกลยุทธนําไปสูการปฏบัิติ รวมถงึการผนึกกําลังรวมกันของทีมงาน มคีวามรูสกึวาตนเปนสวนหน่ึงของทีมงาน เนน

ในเร่ืองของผนึกกําลัง รวมสรางทีมงานใหแข็งแกรง (สมชาย เทพแสง, 2554, หนา 100-114) สอดคลองกับงานวิจัย

ของ (กาญจนา ศิลา 2556, หนา 86-100) ไดศึกษาเร่ือง ศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขน พบวา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขนเครือขายท่ี 19 ดานการทํางาน

เปนทีมโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก และ รายขอไดแก มีการสรางแรงบันดาลใจแรงจูงใจใหสมาชิกในทีมงานภายใน

สถานศึกษารวมมือกันทํางานมีการใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาและรับฟงปญหาในการปฏิบัติงานของทีมงานตางๆ 

สงเสริมบรรยากาศการทํางานท่ีบุคลากรยอมรับในคุณคาของเพื่อนรวมทีมงานมกีารเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยม

การทํางานเปนทีม สงเสริมใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นรับฟงและรวมมือกันแกปญหาอยางเหมาะสม และ

สงเสริมใหบุคลากรแตละทีมงานมคีวามเขาใจผูกพันและมคีวามรวมมอืกัน เฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ  

 1.3 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษามหาลัยวิทยาลัยพะเยา วิทยา

เขตเชียงราย ดานการไววางใจ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

ไดแก เปดโอกาสใหผูอื่นไดแสดงความคิดเห็นสอดคลองกับงานวิจัยของ (กาญจนา ศิลา, 2556, หนา 86-100) ได

ศึกษาเร่ือง ศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตบางเขน พบวาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขนเครือขายท่ี 19 ดานการไววางใจ โดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก และ รายขอ

ไดแก สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการคิดโครงการใหม ๆ มอบหมายงานไดเหมาะสมตามความสามารถของ

บุคลากร รับฟงความคดิเห็นและปญหาตาง ๆ ของบุคลากร ใหความชวยเหลอืแนะนําตามความเหมาะสม สรางความ

เช่ือถอืไววางใจใหกับบุคลากรดวยการบริหารตามหลักคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตยความเมตตาความยุติธรรม มี

การใหเกียรติเคารพการตัดสินใจและเขาใจขอผิดพลาดของบุคลากร แสดงความเปนผูนําไดอยางเหมาะสมกับ

สถานการณเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ เฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ 

 1.4 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวิทยาลัยพะเยา วิทยา

เขตเชียงราย ดานการสื่อสาร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

ไดแก มกีริิยาวาจาสุภาพเหมาะสมในการเสวนา ท้ังน้ีอาจเนื่องจาก สื่อสารเปนเคร่ืองมือในการสรางความสัมพันธใน

กลุม การสรางบรรยากาศการทํางาน การควบคุมส่ังงานและการสรางความพอใจในฐานะท่ีเปนระบบเฉพาะบุคคล

อาจพจิารณาการสื่อสารในแงของพฤติกรรมทางการสื่อสารในเร่ืองตาง ๆ การสื่อสารจึงเปนกลยุทธท่ีมีความสําคัญ

ตอองคกรในการบริหารท่ีจะทําใหงานขององคกรดําเนินตอไปและชวยในการประสานงานของหนวยงานในแงของการ
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บริหารองคกร การสื่อสารทําใหเกิดความหมาย ทําใหคนคาดคะเนความคิดซึ่งกันและกันไดและทําใหมีการ

แลกเปลี่ยนขอมูลกันในฐานะท่ีเปนเคร่ืองมือในการดําเนินงานขององคกร (เสนาะติเยาว, 2538, หนา 25-26) 

สอดคลองกับงานวิจัยของ (กาญจนา ศิลา, 2556, หนา 86-100) ไดศึกษาเร่ือง ศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ

ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขน  

 1.5 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวิทยาลัยพะเยา วิทยา

เขตเชียงราย ดานการสรางมนุษยสัมพันธ โดยภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ยินดกีับบุคลากรท่ีประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานดวยความจริงใจ ท้ังน้ีอาจเนื่องจาก ใช

การสื่อสารแกบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ มีความจริงใจ ใหโอกาสในการตัดสินใจสนับสนุนทรัพยากรแลกเปลี่ยน

ความรู ความเขาใจ เปลี่ยนแปลงนโยบาย คานิยม วัฒนธรรม การสรางมนุษยสัมพันธกับบุคลากร ผูบริหารนับวามี

ความสําคัญตอการดําเนินงานไปสูความรวมมือท่ีดี จึงตองใชการประสานงานเปนอยางดี เพื่อมิใหเกิดอุปสรรคและ

ปญหาตามมา (Bechtol; & Sorenson, 1993, P’ 298-300) สอดคลองกับงานวิจัยของ (กาญจนา ศิลา, 2556, หนา 

86-100) ไดศึกษาเร่ือง ศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขน พบวา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขนเครือขายท่ี 19 ดานการสื่อสารโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

และ รายขอไดแก สามารถใหเหตุผลมทีาทีท่ีดใีนการช้ีแจงโนมนาวใหบุคลากรยอมรับและปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ

มีวิธีการพูดเหมาะสมกับกาลเวลาและสถานท่ี เปนผูนําการประชุมดวยความเช่ือมันในตนเองสรางบรรยากาศท่ีดีใน

การประชุม สงเสริมการประชาสัมพันธใหชุมชนไดรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม มีกิริยา

วาจาสุภาพเหมาะสมในการเสวนาสงมอบหมายงานท่ีบุคลากรรับรูไดชัดเจนปฏบัิติได เฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ 

 2. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวิทยาลัยพะเยา วิทยา

เขตเชียงราย ท่ีมเีพศตางกันในภาพรวมมคีวามคดิเห็นไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และภาวะ

ผูนําเชิงสรางสรรคของนิสติปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาลัยวทิยาลัยพะเยา วทิยาเขตเชียงราย ท่ีมีอายุ 

ประสบการณในการทํางาน และรายได ตางกันในภาพรวมมคีวามคดิเห็นแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ (กาญจนา ศิลา, 2556, หนา 86-100) ไดศึกษาเร่ือง ศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขน พบวาการ

เปรียบเทียบภาวะผู นําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน (เครือขายท่ี 19) จําแนกตาม ขนาด ของสถานศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน 

แตเมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมคีวามแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจําแนกตาม

ประสบการณการทํางานของครู พบวา โดยรวมมีความแตกตางกัน อยางมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และยัง

สอดคลองกับงานวจิัยของ (กติติกาญจน ปฏพัินธ, 2555) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองโมเดลสมการโครงสรางภาวะผูนํา

เชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดับการแสดงออก

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคอยูในระดับมากท่ีสุด โดยผูบริหารท่ีมีเพศตางกันมีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไมแตง

ตางกันและผูบริหารท่ีมอีายุตางกันมปีระสบการณการเปนผูบริหารตางกันมรีะดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคแตกตางกัน

อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05  
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 จากการวิจัยในคร้ังน้ีพบวา ขอตาง ๆ ในแตละดาน ดังตอไปมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ดังน้ันผูวิจัยขอเสนอแนะ

แนวทาง ดังน้ี 

 1. ดานการทํางานเปนทีม ผูนําควรแสดงความเปนผูนําไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ มีการสรางแรง

บันดาลใจ แรงจูงใจใหสมาชิกในทีมงามรวมมอืในการทํางาน 

 2. ดานการสื่อสาร ผูนําควรมีวิธีพูดเหมาะสมกับกาลเวลาและสถานท่ีและสามารถใหเหตุผล มีทาทีท่ีดีใน

การช้ีแจง โนมนาวใหบุคลากรยอมรับและปฏบัิติตามดวยความเต็มใจ 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

 2. ควรศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารในโรงเรียน 

3.ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนิสิตปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา กับ วทิยาเขตเชียงราย 
 

กติตกิรรมประกาศ 
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อยางยิ่ง และผูเช่ียวชาญดังมรีายนามในภาคผนวกท่ีไดกรุณาตรวจสอบแบบสอบถาม แกไข และใหขอเสนอแนะ เพื่อ

ปรับปรุงใหดยีิ่งขึ้น รวมท้ังนิสติปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ท่ีไดให

ความอนุเคราะห อํานวยความสะดวกและใหความรวมมอืเปนอยางย่ิง ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม 
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การศึกษาภาวะผูนําของผูบรหิารสถานศึกษาท่ีมกีารบรหิารงานใหมปีระสิทธภิาพ

ตามทรรศนะของครูกลุมเครอืขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอดอยหลวง 

จังหวัดเชยีงราย  

The Study leadership of school administrative toward Efficiency Behavior In 

the views of teacher Community network Doiluang ChiangRai Province 

อรวรรณ เมฆทวปี2

1* และ เจิดหลา สุนทรวภิาต3

2 

Orawan Mekthawip1* and Cherdla Soontornvipart 2 

บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีการบริหารงานใหมี

ประสิทธิภาพ และจะทําการเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน

โดยรวม อีกท้ังยังหาแนวทางในการกําหนดคุณลักษณะของภาวะผูนําของผูบริหาร สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพใน

กลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

จํานวน 106 คน ผูวจิัยไดใชเคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความทรรศนะของครูเกี่ยวกับ

ภาวะผูนําของ ผูบริหารสถานศึกษาแบบมุงงานและแบบมุงสัมพันธ และเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่ง

แบบสอบถามท่ีใชเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) และคําถามปลายเปดเกี่ยวกับแนวทางในการ 

กําหนดลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารใหมีประสิทธิภาพ โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลจากการแจกแจง ความถี่ 

หาคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและใชสถติิทดสอบที (t-test)  

จากผลการวิจัยพบวาการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาแบบมุงงานในภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา ในขอผูบริหารใหคณะครูปฏบัิติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด

อยูในระดับมาก แบบมุงสัมพันธของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา ผูบริหารมคีวามเปนกันเองและเขาพบไดงายในการทํางาน มคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด อยูในระดับมาก  

จากการเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารแบบมุงงานและมุงสัมพันธ กับประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

ตามทรรศนะของครูในกลุมเครือขายการพัฒนาดอยหลวง อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมพบวา 

ภาวะผูนําแบบมุงงานมีความเหมาะสมในประสิทธิภาพในการทํางานทางดานคุณภาพของงานและดานปริมาณงาน

สวนภาวะผูนํามุงสัมพันธมคีวามเหมาะสมในประสทิธิภาพในการทํางานทางดานเวลาและดานคาใชจาย 

สําหรับแนวทางในการกําหนดคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารใหมีประสิทธิภาพไดมีผูใหแนวทางพบวา 

สวนมากมีความเห็นวาเร่ืองของผูบริหารควรมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล และมีจุดยืนเปนของตนเอง รวมท้ังจะตองเปน
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แบบอยางท่ีดีของลูกนองท่ีใหความสําคัญตอการบริหารงานวิชาการมากกวาการบริหารอื่น ๆ ท่ีสําคัญผูบริหาร

จะตองเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความคดิเห็นท่ีมเีหตุผลรวมอยูดวย 
 

คําสําคัญ: ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  แบบมุงงาน  แบบมุงสัมพันธ 
 

Abstract  

This research aims to study the leadership of school administrators focused and committed relationship. 

A Comparison of school leadership administrators an effective, It also seeks to define the attributes of leadership 

of school administrators an effective of teacher Community network Doiluang Chiang Rai province. 

 The target group for the study of 10. Tools for data collection is Questionnaire about the attitudes of 

teachers about the leadership of school administrators focused and oriented relationship and about the 

performance by rating scale and Open-ended questions about how to determine the nature of executive 

leadership to be effective. Data were analyzed by frequency average Standard Deviation and t-test 

The results showed that the leadership of school administrators focused on the highest level. Consider 

an item found, Management faculty behaves according to the rules of the school, average is the highest level. 

Oriented relationship of the administrators on the medium level. Consider an item found, Administrators has 

friendly and find it easy to operate, average is the highest level. A comparison, the leadership of executive 

focused and committed in relation to the performance as perceived by the administration of teacher Community 

network Doiluang district Chiang Rai province,Generally, leadership by work focus has appropriate in the 

performance of the quality of work in the workload, and leadership by relationship focus has appropriate in the 

perfomance of the quality of work in time and expenses. 

For recomend in determining the characteristics of leadership, management effectiveness with the 

guidelines. Administrator should have a broader vision and has own standpoint The best Administrators for 

everyone Focus academic administration Administrator should opportunity for participants to express their 

opinions rationally. 
 

Keywords: Leadership of school administrators, Initiating Structure, Consideration 
 

บทนํา 

ปจจุบันประเทศไทยอยูในการปกครองของคณะรักษาความสงบแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมีการ

ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอยางย่ังยืนขึ้นในระหวางป พ.ศ 2558-2569 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หนา 9) 

ท้ังน้ีเนื่องจากพบวาการศึกษากลายเปนตัวฉุดร้ังขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ จากการประกาศของ 

International Institute for Management Development หรือ IMD ซึ่งเปนการสํารวจและจัดอันดับความสามารถในการ

แขงขัน ท้ังหมด 61 เขตเศรษฐกจิท่ัวโลกประจําป 2558 ปน้ีพบวาประเทศไทยอยูอันดับท่ี 30 (สมาคมนักบริหารพัสดุ

แหงประเทศไทย, 2549, สื่อออนไลน) จากการศึกษาพบวาเกดิจากปญหาองคประกอบดานคุณภาพกําลังคนท่ีเปนตัว

ฉุดร้ังสูงสุด ท้ังน้ีสืบเนื่องมาจากปญหาดานการศึกษาไทยท่ีส่ังสมมากวา 20 ป ท้ังเร่ืองการมีคุณภาพตํ่า และความ

เหลื่อมล้ําสูง  
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เด็กไทยรอยละ 60 ออกจากระบบการศึกษาโดยมีวุฒิเพียงม.6 ม. 3 หรือตํ่ากวา และมีเด็กรอยละ10 ไมจบ

แมแต ม. 3 ซึ่งเปนการศึกษาภาคบังคับ นักเรียนระดับ ม.3 ของไทยกวารอยละ 70 มีคะแนนการอาน คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรตํ่ากวาคาเฉลี่ยของประเทศในกลุม OECD (จากผลการสอบ PISA 2012) (สมาคมนักบริหารพัสดุแหง

ประเทศไทย, 2549,สื่อออนไลน) ไทยใชงบประมาณเพื่อการศึกษาสูงเปนท่ีสองของโลก แตไรประสิทธิภาพ 

งบประมาณสวนใหญเปนงานประจําและเงนิเดอืน และแมวาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2542 มีหลักการ

ของการกระจายอํานาจทางการศึกษา ผานมา 16 ป ยังไมมีการดําเนินการใหเปนจริง การปฏิรูปท่ีผานมามีแตการ

ปรับโครงสรางองคกร ท่ีไมไดทําใหเกิดประสิทธิภาพหรือผลดีกับผูเรียนแมแตนอย ซึ่งปจจัยสําคัญ ยังไมสามารถ

ตอบสนองการจัดการศึกษาท่ีมคีุณภาพอยางเทาเทียมและเปนธรรม  

จากท่ีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปดเผยภายหลังการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ คร้ังท่ี 5/2557 เมื่อวันท่ี 

21 สิงหาคม 2557 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547, หนา 36) ไดเปดเผยวาจํานวนครูและการ

กระจาย ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสัดสวนครูตอนักเรียนของไทย คือ 1:22 ใกลเคียงคาเฉลี่ยนานาชาติ (1:17) 

ปญหาใหญจึงอยูท่ีการกระจายตัวครูไปยังสถานศึกษาในพื้นท่ีดอยโอกาสท่ีครูมักยายหลังสอนเพียง 1-2 ป รวมท้ัง

ปญหาการขาดครูเฉพาะสาขาและเกินในบางสาขา คุณภาพและสมรรถนะ ผลการประเมินบงบอกถึงครูจํานวนมาก

ขาดความรูความสามารถในวิชาท่ีตนสอน นอกจากทักษะวิชาการแลว สังคมยังสะทอนความหวงใยตอจิตสํานึกของ

ความเปนครูท่ีมีแนวโนมแยลง โดยเฉพาะเร่ืองความรับผิดชอบตอนักเรียนและดานจริยธรรม การคืนครูสูหองเรียน 

ลดปญหาท่ีครูตองรับภาระงานอื่นท่ีไมเกี่ยวของกับการสอน โดยเฉาพะภาระจากหนวยงานภายนอก ทําใหครูเสยีเวลา

เกอืบรอยละ 20 ของจํานวนวันเปดภาคเรียน  

ในการนําเสนอ Roadmap ของกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549) 

ไดกําหนดสาระสําคัญ ขอเสนอและ การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอยางย่ังยืน ในปพ.ศ. 2558-2569 ซึ่ง 

ประกอบดวย วิสัยทัศน เจตนารมณ หลักการ เปาหมาย กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ขอเสนอการปฏิรูปใน

ระยะเรงดวน (พ.ศ. 2558) ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในระยะตอไป (พ.ศ. 2559-2569) และกลไกการขับเคลื่อน

โดยมีเปาหมายเพื่อ เปลี่ยนแปลงผูเรียนใหดีขึ้นใน 3 ดาน คือมีความรูและความใฝรู มีทักษะเทาทันชีวิตและโลกของ

งานและเปนคนดีมีคุณธรรม จัดการศึกษาตอบสนองการพัฒนาประเทศ มุงสรางบุคลากรท่ีมีคุณภาพระดับสากล ท่ี

จะชวยยกระดับประเทศไทยใหพนกับรายไดปานกลาง (Middle-income Trap) ในอนาคต ทําใหประเทศไทยเปน

ประเทศท่ีสามารถปรับตัวใหทันกับบริบทความเปลี่ยนแปลงของโลกไดตลอดเวลา ลดคาใชจายในการบริหารลง 

สามารถทุมเททรัพยากรในระดับท่ีเพียงพอ ไปเพื่อลดชองวางของโอกาสทางการศึกษา ตองเปนการปฏิรูปท่ีไปใหถึง

การใหหลักประกันการศึกษาท่ีมคีุณภาพอยางนอย 12 ปแกเด็กบนแผนดินไทยทุกคน ประชาชนตองมีสวนรวมไดจริง 

ผานการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหพื้นท่ีและสถานศึกษามุงใหอิสระ (Autonomy) ควบคูความรับผิดชอบ 

(Accountability) รวมถงึการเปดชองทางแกทุกภาคสวนในการเขามารวมจัดการศึกษา 

โดยมีการแบงการปฏิรูปออกเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะเรงดวน (พ.ศ. 2558) ทําการปรับหลักสูตร 

กระบวนการเรียนการสอน ตําราเรียน และระบบวัด ประเมินผล ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาคนของประเทศ 

และพัฒนาผูเรียนในแตละชวงวัย ดวยเนนท่ี กระบวนการจัดการเรียนรูใหม โดย ลดเวลาเรียน ลดการเรียนวิชาท่ีไมมี

ความจําเปนหรือซ้ําซอนกัน เพื่อใหเด็กมีเวลาอยูกับครอบครัวเพิ่มมากขึ้น เพิ่มกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวิต การ

ทํางาน และปลูกฝงคานิยมหลัก 12 ประการ และระบบการประเมินผลปรับใหสอดคลองกับหลักสูตร และการเรียน

การสอน ใหมีคณะกรรมการหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาติ โดยในระยะตอไป ผลักดันใหเปนหนวยงานท่ีสามารถ

ดําเนินการตอเนื่อง มกีารวจิัยและพัฒนา และมคีวามเปนอิสระทางวิชาการ และใหมีกระบวนการปฏิสัมพันธระหวาง
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ครูกับนักเรียน ท้ังในหองเรียน และนอกหองเรียนรวมถึงสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม เพื่อใหผูเรียน ไดเรียนรูตาม

ศักยภาพ สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูดานอาชีพ หรืออุดมศึกษาตามศักยภาพตามความตองการ และสอดคลองกับความ

ตองการในการพัฒนาประเทศ  แนวทางการดําเนินงานระยะตอไป (พ.ศ. 2559-2569) จะครอบคลุม 6 ดาน ไดแก 

การปฏรูิปครู การปฏิรูปการเรียนรู การเพิ่มการกระจายโอกาสอยางมีคุณภาพและท่ังถึง เทาเทียม การปฏิรูประบบ

บริหารการจัดการศึกษา การผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและ การปรับระบบการใช ICT 

เพื่อการศึกษา 

 จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาการปฏิรูปครู เปนดานหน่ึงในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งผูนําถือวาเปนสวนสําคัญท่ี

ทําใหครูเกดิการปฏรูิปได ขึ้นอยูกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ดังน้ันภาวะผูนํา (Leadership) เปนปจจัยสําคัญ

ยิ่งท่ีมีผลกระทบท่ีทําใหทัศนคติแรงจูงใจและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแตละสถานศึกษาแตกตางกันไดมาก 

ผูนําบางคนสามารถทําใหผูตามมีความผูกพันพรอมท่ีท่ีจะทุมเทในการทํางานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ แตผูนําบางคน

กลับกอใหเกิดผลในทางกลับกัน ในอดีตเช่ือวาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูนําท่ีมีประสิทธิภาพน้ัน นาจะอยูท่ี

บุคลิกลักษณะ (Personality traits) ของผูนําเปนสําคัญ พฤติกรรมของผูนําท่ีมีประสิทธิภาพน้ันขึ้นอยูกับสถานการณ

ความสนใจตอมาจงึหันเหไปทางความเช่ือวาผูนําควรจะตื่นตัวสนใจสิ่งตาง ๆ และยังตองสนใจตอสภาพแวดลอมของ

องคกรท่ีเปนอยูและสนใจปรับหลักการหรือระบบในการทํางานของผูนําใหสอดคลองกับสถานการณ นอกจากน้ีภาวะ

ผูนํายังเปนการชวยเหลือและสนับสนุนท้ังทางดานสังคมและจิตใจใหกับบุคลากรในสถานศึกษา และสามารถทําให

บุคลากรในสถานศึกษามคีวามขยันขันแข็ง มขีวัญกําลังใจในการทํางานแลวก็นาจะเปนท่ีเช่ือไดวาการจัดการเรียนการ

สอนคงจะมผีลสัมฤทธ์ิท่ีด ีหรือสูงมาก รวมท้ังการพัฒนาโรงเรียนในดานตาง ๆ ก็คงจะเจริญรุงเรืองหรือไดมาตรฐาน

แนนอน 

ท้ังน้ีผูบริหารสถานศึกษาแตละคนตางมพีฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแสดงออกในลักษณะท่ีตางกันออกไป (ไพฑูรย 

เจริญพันธุวงศ อางถงึใน จริวด ีสุขวญิญา, 2551) ไดกลาววาผูนําจะตองมลัีกษณะความเปนผูนําในสถานการณอยาง

ใดอยางหน่ึง ผูนําจะตองนํากลุมไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไวได ภาวะผูนําจึงขึ้นอยูกับสถานการณ ผูบริหารสถานศึกษา

บางคนอาจจะแสดงพฤติกรรมการบริหารในลักษณะท่ีเนนความสําคัญของงานเปนหลัก โดยกําหนดให

ผูใตบังคับบัญชาดําเนินตามนโยบายและแบบแผน มีการกําหนดระเบียบกฎเกณฑมาตรฐานและวิธีการทํางาน

ความสัมพันธระหวางผูนําและผูใตบังคับบัญชาเปนไปตามตําแหนงหนาท่ี มีลักษณะเปนผูนําแบบมุงงานการ

บริหารงานในลักษณะน้ีอาจมีผลใหผูรวมงานขาดความรูสึกในความเปนเจาของหนวยงานสกัดกั้นความคิดริเร่ิม

สรางสรรค ความรูความสามารถของผูรวมงานเนื่องจากตองปฏบัิติตามกรอบระเบียบท่ีวางไว ผูรวมงานขาดขวัญและ

กําลังใจในการปฏบัิติงาน การปฏบัิติงานจงึมโีอกาสผดิพลาดได เนื่องจากแนวทางการปฏบัิติถูกกําหนดจากผูนําเพียง

คนเดยีวและอาจเสยีผลประโยชนท่ีควรจะไดรับ และในขณะท่ี (เสริมศักดิ์ วศิาลาภรณ อางถึงใน ใกลรุง สุขวิญญาณ, 

2552, หนา 3) ไดกลาวไววาผูบริหารสถานศึกษาบางคน อาจแสดงพฤติกรรมการบริหารในลักษณะท่ีแสดงถึงความ

เปนมติร มกีารเคารพซึ่งกันและกัน ใหความไววางใจในการทํางาน มีสัมพันธภาพ มีลักษณะเปนผูนําแบบมุงสัมพันธ 

การบริหารในลักษณะน้ีอาจทําใหหนวยงานไมบรรลุผลสําเร็จเทาท่ีควร เนื่องจากขาดการควบคุม กํากับและติดตาม

การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนอยางเปนระบบ ในกรณีท่ีบุคลากรในโรงเรียนขาดคามรับผิดชอบ ไมเขาใจ

บทบาทของตนเอง จะยากแกการควบคุม และผูรวมงานอาจใชสิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตได ดังน้ันการท่ีทําใหเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรใหความสําคัญท้ังในลักษณะผูนําแบบมุงงานและมุง

สัมพันธควบคูกันในสัดสวนท่ีเหมาะสม เพื่อใหบุคลากรในองคกรมีความมุงม่ันต้ังใจและรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงาน
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อยางเต็มความสามารถ โดยยึดวัตถุประสงคเปนหลัก ซึ่งทําใหการบริหารงานประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ

และบุคลากรในองคกรรวมงานอยางมคีวามสุข 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว จะเห็นไดวาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดยให

ความสําคัญกับการบริหารงานแบบมุงงานและมุงสัมพันธควบคูกันไปเพราะมีผลตอประสิทธิภาพของงานใหบรรลุ

เปาหมาย ดังน้ันผูศึกษาซึ่งเปนบุคลากรท่ีอยูในกลุมโรงเรียนในกลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอ

ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จึงสนใจศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีพฤติกรรมตอการบริหารงานใหมี

ประสิทธิภาพตามทรรศนะของครูกลุมเครือการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย วา

พฤติกรรมภาวะผูนําตามทรรศนะของครูในแบบมุงงานและมุงสัมพันธมากนอยเพียงใด เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา

ภาวะผูนําในการปฏบัิติงานและเปนประโยชนในการบริหารสถานศึกษาใหเกดิประโยชนสูงสุด 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

      การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีการบริหารงานใหมี

ประสทิธิภาพในกลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อเปรียบเทียบ

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมปีระสทิธิภาพในการบริหารงานในกลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง 

อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 3) เพื่อหาแนวทางในการกําหนดคุณลักษณะภาวะผูนําของ ผูบริหารสถานศึกษาท่ี

มปีระสทิธิภาพในกลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

                        ตัวแปรตน                                     ตัวแปรตาม 
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วธิกีารศึกษา 

กลุมตัวอยางใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแกคณะครูท่ีปฏิบัติงานสอน ในกลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอย

หลวง อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2558 จํานวน 106 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามพฤติกรรมผูนํา Leader Behavior Description 

Questionnaire LBDQ ของ (Andew W. Halpin อางใน ใกลรุง สุขวญิญาณ, 2552, หนา 60) แบงออกเปน 4 ตอนตอน

ท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มลัีกษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) โดย

มรีายละเอียดเกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน วเิคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ และคา

รอยละ ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา แบบมุงงาน (Initiating Structure)  แบบ

มุงสัมพันธ (Consideration) ตามทรรศนะของครูในกลุมเครือขายการพัฒนาดอยหลวง อําเภอดอยหลวง จังหวัด

เชียงราย มลัีกษณะเปนแบบสอบถามแบบเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Skale) ชนิด 5 ระดับ โดยมีเกณฑการ

เลือกตอบและใหคะแนน วิ เคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย ( x̄) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตอนท่ี 3 
แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตามทรรศนะของครูในกลุมเครือขายการพัฒนาดอยหลวง 

อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย มลัีกษณะเปนแบบสอบถามแบบเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Skale) ชนิด 5 

ระดับ โดยมีเกณฑการเลือกตอบและใหคะแนน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติทดสอบที (T-test) ตอนท่ี 4 เปนคําถาม

แบบปลายเปด (Opened Question) เกี่ยวกับขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการหาแนวทางในการ

กําหนดคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพวิเคราะหขอมูลโดยนํามาจัดเรียงลําดับตาม

คาความถี่ (ƒ) วเิคราะหขอมูลและสรุปเนื้อหา 

 

ผลการศึกษา 

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวนถึง 69 คนคิดเปนรอยละ 34.9 เปนเพศชาย 

จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 34.9 ตามลําดับ พิจารณาจากอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอายุตํ่ากวา 40 ป 

จํานวน 54 คน คดิเปนรอยละ 50.9 สูงกวา 41 ป จํานวน 52 คน คดิเปนรอยละ 49.1 เมื่อพิจารณาจากวุฒิการศึกษา 

พบวา จบปริญญาตรี จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 64.2 สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 35.8 

และ เมื่อพจิารณาประสบการณในการทํางาน พบวา ผูท่ีมีประสบการณ5-10 ป ละ มากกวา 31 ป มีมากท่ีสุดและมี

จํานวนเทากัน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 24.5 และผูท่ีมีประสบการณนอยกวา 5 ป ระหวาง 11-15 ป ระหวาง 

16-20 ป จํานวน 15 คน คดิเปนรอยละ 14.2 อายุระหวาง 26-30 ป มจีํานวนนอยท่ีสุด คือจํานวน 9 คน คิดเปนรอย

ละ 8.5 

ภาวะผูนําแบบมุงงานของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมเห็นวาอยูในระดับมาก (x̄=4.10, S.D. =0.70) เมื่อ

พจิารณาเปนรายขอพบวา ในขอ ผูบริหารใหคณะครูปฏบัิติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (x̄

=4.28, S.D.=0.67 ) อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบริหารมีการแจงใหคณะครูเขาใจบทบาทและหนาท่ีความ

รับผิดชอบของผูริหารท่ีมีตอสถานศึกษา (x̄=4.18, S.D.=0.71 ) อยูในระดับมาก และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ 

ผูบริหารไดทดลองใชนวัตกรรมใหม ๆ ในการทํางานรวมคณะครู (x̄=3.84, S.D.=0.80) อยูในระดับปานกลาง 

 ภาวะผูนําแบบมุงสัมพันธของผูบริหารสถานศึกษา ภาพรวมสวนใหญอยูในระดับปานกลาง (x̄=3.99, 

S.D.=0.77) เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารมีความเปนกันเองและเขาพบไดงายในการทํางาน มีคาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด อยูในระดับมาก (x̄=4.17, S.D.=0.67 ) รองลงมาคือ ผูบริหารใหความชวยเหลือแกคณะครูตามความความ
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เหมาะสม อยูในระดับมาก (x̄=4.09, S.D.=0.74) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ผูบริหารไมคอยท่ีจะอธิบายเหตุผล

ใด ๆ เกี่ยวกับการกระทําของตนเอง อยูในระดับปานกลาง (x̄=3.40, S.D.=0.97 ) 

 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารแบบมุงงานและมุงสัมพันธ กับประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

ตามทรรศนะของครูในกลุมเครือขายการพัฒนาดอยหลวง อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมพบวา 

ภาวะผูนําแบบมุงงานมีความเหมาะสมในประสิทธิภาพในการทํางานทางดานคุณภาพของงานและดานปริมาณงาน

สวนภาวะผูนํามุงสัมพันธมคีวามเหมาะสมในประสทิธิภาพในการทํางานทางดานเวลาและดานคาใชจาย เมื่อดูเปนราย

ดาน พบวาประสิทธิภาพในการทํางานทางดานคุณภาพของงานและดานปริมาณงานมีความเหมาะในภาวะผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษาแบบมุงงานและประสทิธิภาพในการทํางานทางดานเวลาและดานคาใชจายมีความเหมาะในภาวะ

ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาแบบสัมพันธ 

 ประสทิธิภาพในการบริหารงาน ตามทรรศนะของครูในกลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอ

ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ในดานตาง ๆ ในภาพรวมสวนใหญอยูในระดับปานกลาง (x̄=3.98, S.D.=0.65) เมื่อ

พจิารณาเปนรายขอ พบวา ในขอดานคาใชจาย มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (x̄=4.01, S.D.=0.07) อยูในระดับมาก รองลงมา

คือ ดานคุณภาพของเวลา (x̄=3.99, S.D.=0.69) อยูในระดับปานกลางและดานคุณภาพของงาน (x̄=3.99, 

S.D.=0.60) อยูในระดับปานกลาง และขอท่ีมี คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือดานปริมาณงาน (x̄=3.96, S.D.=0.61) อยูใน

ระดับปานกลาง   

ประสทิธิภาพในการบริหารงาน ตามทรรศนะของครูในกลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอ

ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ในดานคุณภาพของงาน ในภาพรวมเห็นวาอยูในระดับปานกลาง (x̄=3.99, S.D.=0.60) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ในขอครูและนักเรียนไดรับประโยชนจากงานท่ีเกิดขึ้นมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (x̄=4.10, 

S.D.= 0.72) อยูในระดับมาก รองลงมาคือ นักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการบริการของโรงเรียน (x̄=4.08, 

S.D.=0.70) อยูในระดับมาก และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คืองานออกมามีคุณภาพดีเลิศ ถูกตอง เท่ียงตรง ไมมีการ

แกไข (x̄=3.85, S.D.= 0.66) อยูในระดับปานกลาง  

ประสทิธิภาพในการบริหารงาน ตามทรรศนะของครูในกลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอ

ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ในดานปริมาณงาน ในภาพรวมเห็นวาอยูในระดับปานกลาง (x̄=3.96, S.D.=0.61) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ในขอโครงการตาง ๆ สําเร็จตามเปาหมายท่ีไดวางไวมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (x̄=4.01, 

S.D.=0.62) อยูในระดับมาก รองลงมาคอื มปีริมาณงานตามท่ีต้ังเปาหมายท่ีต้ังไว หรือเกนิเปาหมายท่ีวางไว (x̄=3.97, 

S.D.=0.61) อยูในระดับปานกลางและขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือมีการนําวงจรเดมิ่ง (PDCA) เขามาดําเนินการใน

โครงการตาง ๆ (x̄=3.93, S.D.=0.61) อยูในระดับปานกลาง  

ประสทิธิภาพในการบริหารงาน ตามทรรศนะของครูในกลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอ

ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ในดานเวลา ในภาพรวมเห็นวาอยูในระดับปานกลาง (x̄=3.99, S.D.=0.69) เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ในขอมกีารอุทิศเวลาเพื่อใหงานสําเร็จเสร็จสิ้นดวยดมีคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด (x̄=4.08, S.D.=0.76) อยู

ในระดับมาก รองลงมาคือ ผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ เสร็จแลวทันตามเวลากําหนด (x̄=4.02, S.D.=0.64 )อยูใน

ระดับมากและขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือมีการพัฒนาเทคนิคและวิธีการใหม ๆ ในการทํางานอยางสมํ่าเสมอ (x̄=

3.88, S.D.=0.67) อยูในระดับปานกลาง  
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ประสทิธิภาพในการบริหารงาน ตามทรรศนะของครูในกลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอ

ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ในดานคาใชจายในภาพรวมเห็นวาอยูในระดับมาก (x̄=4.01, S.D.=0.70) เมื่อพจิารณาเปน

รายดาน พบวา ในขอมกีารใชจายตามแผนปฏิบัติการท่ีไดวางไวมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (x̄=4.11, S.D.=0.72) อยูในระดับ

มาก รองลงมาคือ มีการวางแผนคาใชจายกอนลงมือ ปฏิบัติงาน (x̄= 4.10, S.D.=0.73) อยูในระดับมากและขอท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือมีการใช ทรัพยากรบุคคลอยางคุมคาและไดผลงานมาก (x̄=3.97, S.D.=0.71) อยูในระดับปาน

กลาง และ มกีารตรวจสอบคุณภาพของงานเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น (x̄=3.97, S.D.=0.67) อยูใน ระดับปานกลาง  

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการหาแนวทางในการกําหนดคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาใหมี

ประสทิธิภาพ พบวามผีูใหแนวทางดังน้ี 1) ผูบริหารควรมวีสัิยทัศนท่ีกวางไกล และมีจุดยืนเปนของตนเอง 2) ผูบริหาร

ควรเปนแบบอยางท่ีดี 3) เนนหนักการบริหารงานวิชาการมากกวาบริหารงานอยางอื่น 4) ผูบริหารควรเปดโอกาสให

ผูรวมงานไดแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 5) ผูบริหารควรรูจักและเขาใจบุคลากรในโรงเรียนใหละเอียดทุกคน 

เพื่อจัดสรรคนใหเหมาะสมกับงาน 6) ผูบริหารควรมีความรูความสามารถและมีเทคนิคใหม ๆ ในการบริหารงาน 7) 

ผูบริหารควรมคีุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน 8) ผูบริหารควรวางแผนการทํางานกอนลงมอืทํา 9) ผูบริหารควร

ยอมรับการบริหารงานแบบใหมท่ีมีประสิทธิภาพมากกวาแบบเดิม และ10. ผูบริหารควรมีการพัฒนาเทคนิคการ

บริหารท่ีใหม ๆ อยูเสมอ 
 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง เร่ืองการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีการบริหารงานใหมี

ประสิทธิภาพตามทรรศนะของครูกลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 

สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคไดดังน้ี  

ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาแบบมุงงาน มุงสัมพันธ ในกลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอย

หลวง อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา มคีาเทากับ 4.10 อยูในระดับมาก เมื่อมีการวิจัยเกี่ยวกับ

ภาวะผูนําก็พบวามีความสอดคลองกับผลการวิจัยของวรลักษณ วุฒิปราณี (2555)  ไดศึกษาความคิดเห็นของครู

เกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกาพบวาพบวา 

ความคดิเห็นของครูเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําดานมุงงาน และพฤติกรรมผูนําดานมุงสัมพันธของหัวหนากลุมสาระการ

เรียนรู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา สวนใหญ โดยรวมอยูในระดับมาก  

ศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมปีระสทิธิภาพในการบริหารงานในกลุมเครือขายการ

พัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พบวาเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารแบบมุงงาน

และมุงสัมพันธ กับประสิทธิภาพในการบริหารงาน แตกตางกัน งานวิจัยพบวาประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตาม

ทรรศนะของครูในกลุมเครือขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ในดานตาง ๆ ใน

ภาพรวมสวนใหญอยูในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ในขอดานคาใชจาย มคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด อยูใน

ระดับมาก รองลงมาคือ ดานคุณภาพของ อยูในระดับปานกลางและดานคุณภาพของงาน อยูในระดับปานกลาง และ

ขอท่ีม ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คอืดานปริมาณงาน อยูในระดับปานกลาง ซึ่งมคีวามแตกตางกับผลการวจิัยของพศิิษฐ หรัิญ

กิจ (2550) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัดแบบ

บูรณาการ พบวาผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการและรองผูวาราชการจังหวัดเห็นดวยกับประสิทธิภาพในการ

บริหารงานของผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
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ดานท่ีเห็นดวยมากท่ีสุดคือ ดานความคุมคา รองลงมาคือ ดานความมีคุณภาพ ดานการบรรลุเปาหมายขององคกร 

และดานความรวดเร็ว ตามลําดับ 

ศึกษาแนวทางในการกําหนดคุณลักษณะภาวะผูของผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในกลุม

เครือขายการพัฒนาการศึกษาดอยหลวง อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พบวามีครูผูใหทรรศนะแนวทางเกี่ยวกับ

คุณลักษณะภาวะผูของผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมปีระสทิธิภาพในเร่ืองผูบริหารควรมวีสัิยทัศนท่ีกวางไกล และมี

จุดยืนเปนของตนเอง อยูในระดับมากรองลงมาเปนแบบอยางท่ีดีของลูกนองท่ีใหความสําคัญตอการบริหารงาน

วิชาการมากกวาการบริหารอื่น ๆ ท่ีสําคัญผูบริหารจะตองเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลรวม 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคดิทฤษฎภีาวะผูนําของภาวะผูนําของ (Andrew W. Halpin อางถงึใน สมศักดิ์ ไชยลังการ, 2556) 

ภาวะผูนําแบบมุงงาน (Initiating Structure) และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพของานตามแนวคิดของ Peterson 

and Plowman (1953) เกี่ยวกับประสทิธิภาพ  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําวจัิยไปใช 

 1. ผูบริหารสถานศึกษาควรแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับภาวะผูนําในดานมุงงานและมุงสัมพันธสูประสิทธิภาพ

แบบผูบริหารมอือาชีพ 

 2. ผูบริหารควรมวีสัิยทัศนท่ีกวางไกลและครูรวมกันบริหารงานใหเกดิประสทิธิภาพ 

 ขอเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากบัประสทิธิผลของงาน 

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาวามีลักษณะมุงงานหรือมุงสัมพันธมากนอย

เพยีงใด แลวจะสงผลใหเกดิประสทิธิภาพในการบริหารงานวชิาการ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยความกรุณา ชวยเหลือ แนะนําอยางดีย่ิงจาก 

อาจารยรองศาสตราจารย ดร.เจดิหลา สุนทรวภิาต ท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ แกไขขอบกพรองตาง 

ๆ ในทุกดาน ดวยความเอาใจใสเปนอยางดีย่ิง จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดี จึงขอกราบ

ขอบพระคุณไวเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ีดวย  

ขอขอบพระคุณอาจารย ผูบริหารสถานศึกษาท่ีใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบแบบสอบถามเปนอยางด ี

และ คณะครูท่ีใหความอนุเคราะห ดูแล สนับสนุน และใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม จนทําใหผูวิจัยไดรับ

ขอมูลเพื่อ การวจิัยในคร้ังน้ี  

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา เพื่อนและนองทุกคน ท่ีใหการสนับสนุน ชวยเหลือเปนกําลังใจใหตลอดมา จน

ทําให การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยด ีคุณคาและประโยชนท่ีมีจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง

ฉบับน้ี ขอมอบแดบิดา มารดา ครู อาจารยและผูมพีระคุณ 
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การศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการและแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบรหิาร

สถานศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

STUDYING ACADEMIC LEADERSHIP AND LEADERSHIP AND LEADERSHIP AND 

LEADERSHIP DEVELOPMENT OF THE SCHOOL’S ADMINISTRATOR OF THE 

SECONDARY EDUCATIONAL SERVIEC AREA OFFICE 35 

นฤิมล ญาวลิาศ4

1* และ ธดิาวัลย อุนกอง5

2 

Niruemon Yawilas
1* and Thidawan Unkong 2 

บทคัดยอ 

 การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และ2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูผูสอน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ปการศึกษา 2558  จํานวน 327 คน  ไดมาโดยกําหนดขนาด

ของกลุมตัวอยางตามตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) ดวยวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage 

Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ

และแบบสอบถามแบบปลายเปด  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ยและสวน

เบ่ียงเบน มาตรฐาน   

ผลการวจิัยพบวา  

 1. ภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน  

รายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการวางแผนเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ รองลงมา คือ ดานการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน ดานมุมมองและแนวโนมของหลักสูตร ดานการประเมินผลการสอนของครู

ตามลําดับ สวนดานตํ่าสุด คอื ดานการจัดโปรแกรมสําหรับเด็กท่ีมคีวามตองการพเิศษ   

 2. แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา คือ ผูบริหารตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

หลักสูตรและสงเสริมใหครูไดรวมวางแผนการวัดผล/ประเมินผล โดยปราศจากกรอบกําหนดหรือนโยบายบังคับการ

ใหผลการเรียนของนักเรียน มีการประเมินตามสภาพจริง ใหความสําคัญกับเด็กพิเศษอยางจริงจังมีการวางแผน

เกี่ยวกับเด็กพิเศษเรียนรวมต้ังแตการจัดครูและหองเรียน ดําเนินการประเมินผลการสอนของครูโดยจัดทีมนิเทศการ

สอนของครูทุกคน ใหมกีารนิเทศอยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง และสงเสริม/สนับสนุนโดยจัดใหมีโครงการท่ีจะพัฒนา

ครูใหเปนครูมอือาชีพ 
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คําสําคัญ: ภาวะผูนําทางวิชาการ  ผูบริหารสถานศึกษา 
 

Abstract  

The propose of this research are ; 1) To study the Academic leadership of the school administrator in 

The Secondary Educational Service Area Office 35, and 2) To study Development Processes of the School 

administrator in The Secondary Educational Service Area Office 35. The representative samples in this research 

are 327 of the teachers in The Secondary Educational Service Area Office 35 education year 2015. The size of 

the representative samples come from Krejcie and Morgan’s table(Multi Stage Random Sampling). The research 

instruments are scale questionnaire, valuate 5 step, opened questionnaire, rating scale, and open-ended 

questionnaire. Data analysis by using statistics of frequency, percentile, average, and standard deviation. 

 The result of studying found that; 

 1. Most of result of the Academic leadership of the school administrator are in high level when 

considered in each item, found that the most average is planning for develop professional teacher, the next is 

students’ workshop evaluation, then is the point of view and tending of the curriculum, after that is teaching 

process evaluation in order. And the last is making program for children with special needs 

2. The Development Processes of the School administrator found that the administrator should have to 

realize and understand the curriculum and encourage the teachers to participate in measurement and evaluation 

without limit the frame or enforcement policy in giving grades for students, evaluate from authentic assessment, 

and prioritize making educational plans for  Inclusive education for children with special needs. Such as 

management teachers and classrooms, the observers observe teachers’ teaching at least once a semester, and 

promote/support the professional teacher project. 
 

Keywords: Academic Leadership, School administrator 
 

บทนํา 

การศึกษาเปนรากฐานท่ีสําคัญ ในการสรางความเจริญกาวหนาท้ังในปจจุบันและอนาคตซึ่งเปนปจจัยในการ

พัฒนาความรู ความคดิ ความประพฤติ คุณธรรมของบุคคล สังคมและประเทศชาติ การศึกษาสามารถนําไปใชในการ

แกปญหาตาง ๆ ของสังคมได เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการหน่ึง ท่ีชวยใหคนไดรับการพัฒนาตนเองและสงผล

ตอคุณภาพของคน จงึเปนเร่ืองท่ีมคีวามจําเปนอยางย่ิง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อทําใหศักยภาพท่ีมีอยูใน

ตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี ทําใหเปนคนท่ีรูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค รูจัก

เรียนรูดวยตนเอง พึ่งตนเองได และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 เปนกลไกสําคัญในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยมี

หลักการสําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับน้ี คือ การจัดการศึกษาตองหลักการวา ผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถ เรียนรูและพัฒนาได และถอืวาผูเรียนมคีวามสําคัญท่ีสุด การกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให

ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) และการจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษา

และหนวยงานท่ีดําเนินการ ดังตอไปน้ี 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ

ผูเรียนโดยคํานึงถงึความแตกตางระหวางบุคคล 2) ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและ
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การประยุกตความรู มาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝก

ปฏิบัติใหทําได คิดเปน รักการอาน และเกิดการใฝรู อยางตอเนื่อง 4) จัดการเรียนการสอนโดยใหผสมผสานสาระ

ความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดงีามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไว

ทุกวชิา 5) สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวก 

เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ท้ังน้ี 

ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการตาง ๆ และ 6) จัดการเรียนรูให

เกดิขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อ

รวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (มาตรา 24) การจัดการศึกษา     ใหประสบความสําเร็จไดน้ัน ผูเรียนจะตองมี

คุณภาพ มคีุณลักษณะอันพงึประสงค ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและผูท่ีจะชวยใหผูเรียนบรรลุตามจุดมุงหมายของ

หลักสูตไดก็ คอื ครูผูสอน ท่ีเปนผูทําหนาท่ีถายทอดความรูและปลูกฝงคุณลักษณะอันพงึประสงคท่ีดใีหแกผูเรียน   

 ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญตอการจัดการทางการศึกษา และเปนผูนําในการ

พัฒนาการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีต้ังไว เปนอยางมาก โดยท่ัวไปคุณลักษณะของ

ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูมีความรูดี ปฏิภาณ ไหวพริบดี บุคลิกภาพดี มีความคิดริเร่ิม รูจักปรับปรุงแกไข 

มีความสามารถในการโนมนาวจิตใจ มีความเขาใจบุคลิกท่ัวไปและเขาใจสังคมไดดี มีความอดทนและรับผิดชอบสูง  

มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ประสานงานไดดี มีความเช่ือม่ันในตนเองสูงและยอมรับนับถือผูซึ่งใหความชวยเหลือผูอื่น และมี

ความยุติธรรม ซึ่งลักษณะดังกลาวไมไดหากันไดงาย ๆ ในสถานศึกษา ท่ีหายากย่ิงกวาน้ัน คือ ภาวะผูนําหรือความ

เปนผูนํา  (ธร สุนทรายุทธ,2551,หนา 325) ผูบริหารสถานศึกษาจะตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน ดานภาวะผูนําและ

ภาวะผูตาม จากแนวคดิเดมิท่ีเคยมปีระสทิธิผลในอดตีมาสูแนวคดิภาวะผูนํายุคใหม ซึ่งมุงเนนผูนําท่ีมมุีมมองกวางไกล

ในระดับสากล  มคีวามสามารถตาง ๆ ยดืหยุน เพื่อรองรับกับความทาทายตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้น ยึดม่ันตอการ

เรียนรูอยางตอเนื่องและสรางองคการแหงการเรียนรู สามารถสรางเครือขายความรวมมือ ตลอดจนสามารถสราง

ความเปนผูนําแกผูรวมงานภายในใหนําตนเองและรวมทํางานเปนทีม โดยมเีปาหมายเพื่อผลติผลงานและการบริการท่ี

ดีมีคุณภาพ ภาวะผูนําถือเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของงานและหนวยงาน (สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2548) จาก

กรอบภาระงานในโรงเรียนท้ัง 4 งาน ไดแก การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การ

บริหารงานท่ัวไป การบริหารวิชาการถือเปนงานหลักของผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะตองทําใหดีท่ีสุด เนื่องจากการ

บริหารงานวิชาการถือเปนหัวใจสําคัญ ในการบริหารสถานศึกษาและเกี่ยวของสัมพันธกับกิจกรรมทุกกิจกรรมใน

สถานศึกษา กิจกรรมทางวิชาการถือวาเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จและสัมฤทธิผลของสถานศึกษา ท่ีจะแสดงใหเห็นถึง

ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา ต้ังแตการกําหนดนโยบาย การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไป

ใชและปรับปรุงหลักสูตร รวมถงึระบบการวัดและประเมนิผลการเรียน ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีความรูและความ

เขาใจเปนอยางดี จึงจะสามารถเปนผูนําท่ีดี มีลักษณะภาวะผูนําทางวิชาการ และการจูงใจคณะครูใหรวมมือกัน

ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา ซึ่ง

ผลผลติ คอื เด็กนักเรียนท่ีมคีุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตร และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน (นพวนา วิ

ภักดิ์, 2551, หนา 3) 

 จากรายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 ปการศึกษา 2556 พบวา คาเฉลี่ยรวมรอยละผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ใน 5 กลุมสาระหลัก ปการศึกษา 2556 มีคาลดลง และคาเฉลี่ยรวมรอยละผลการทดสอบ

ระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2556 ใน 5 กลุมสาระหลัก มีคาลดลง และ 5 กลุม
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สาระหลักของช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35  ในปการศึกษา 2556 คาเฉลี่ยรวมรอยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตํ่ากวา

รอยละ 50  ทุกวชิา 

 ดวยเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษา ภาวะผูนําทางวิชาการและแนวทางการ

พัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อจะไดนํา

ผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ใหมีคุณภาพโดยเฉพาะดานวิชาการ ท่ีจะสงผลตอความนาเช่ือถือ

และประสทิธิภาพของโรงเรียนในอนาคต 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 35  

2.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 จากการศึกษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ เร่ือง การศึกษาภาวะผูนําทางวชิาการและแนว

ทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ผูวจิัยสรุป

เปนกรอบแนวคดิในการวจิัย ดังน้ี 

               ตัวแปรอิสระ    

                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วธิกีารศึกษา 

 การวจิัยเร่ือง การศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการและแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีวัตถุประสงค ดังน้ี  เพื่อศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะ

ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัยคร้ัง

     ภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารสถานศึกษา                    

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35                    

ตามแนวคดิของเซยฟารธ (Seyfarth) 5 ดาน ไดแก   

     1. ดานมุมมองและแนวโนมของหลักสูตร  

     2. ดานการประเมนิผลการปฏบัิติงานของนักเรียน  

     3. ดานการจัดโปรแกรมสําหรับเด็กท่ีมี

ความสามารถพเิศษ  

     4. ดานการประเมนิผลการสอนของครู 

        

         

 

ความคิดเห็นของครูผูสอนตอภาวะ

ผูนําทางวิชาการและแนวทางการ

พัฒนาภาวะผู นํ า ของผู บ ริหาร

สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
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น้ี คือ ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปการศึกษา 2558 กําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยางตามตารางเครจซี่และมอรแกน ไดจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 327 คน ใชการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi 

Stage Random Sampling) เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามการศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการและแนว

ทางการพัฒนาภาวะผูนําของบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 วิเคราะห

ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการหาคาความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 
 

ผลการศึกษา 

จากการวเิคราะหขอมูลพบวา 

 1. ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ท้ัง 5 ดาน โดยภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื ดานการ

วางแผนเพื่อพัฒนาความเปนครูมอือาชีพ มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของนักเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานมุมมองและแนวโนมของหลักสูตร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานการ

ประเมนิผลการสอนของครู มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมากตามลําดับ สวนดานตํ่าสุด คือ ดานการจัดโปรแกรมสําหรับเด็กท่ี

มคีวามตองการพเิศษ มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

  1.1 ดานมุมมองและแนวโนมของหลักสูตร พบวา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวาขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื ผูบริหารยึดจุดมุงหมายทางการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542  ในการพัฒนาหลักสูตร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหารสนใจศึกษาหาความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักสูตรมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และผูบริหารแสดงใหเห็นถึงบทบาทหนาท่ีในการเปนผูนําหรือริเร่ิมการ

พัฒนาหลักสูตรมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากตามลําดับ สวนขอตํ่าสุด คือ ผูบริหารประชุม ช้ีแจง ใหความรูแกคณะครู

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก   

  1.2 ดานการประเมนิผลการปฏบัิติงานของนักเรียน โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหมีการวัดและประเมินผลนักเรียนสอดคลองกับ

จุดประสงคของหลักสูตร มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  รองลงมา คอื ผูบริหารสงเสริมใหครูมีการวัดผลตามหลักเกณฑ

และระเบียบการวัดและประเมนิผลของกระทรวงศึกษาธิการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  และผูบริหารสนับสนุนใหครู

วัดและประเมนิผลจากสภาพจริงและใชวธีิการประเมินผลท่ีหลากหลาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากตามลําดับ สวนขอ

ตํ่าสุด คอื ผูบริหารกําหนดนโยบายและปฏทิินการวัดและประเมนิผลอยางชัดเจน มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

  1.3 ดานการจัดโปรแกรมสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื ผูบริหารสนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความ

ตองการพเิศษในโรงเรียน มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหารแตงต้ังคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบการ

จัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมคีวามตองการพเิศษเรียนรวมในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และผูบริหารไดสงครู

เขาอบรมดานการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กพิเศษ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากตามลําดับ สวนขอตํ่าสุด คือ 

ผูบริหารสงเสริมใหมกีารนิเทศ กํากับ ติดตามครูใหมคีวามรูในการจัดกจิกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กท่ีมคีวามตองการ

พเิศษอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

  1.4 ดานประเมินผลการสอนของครู โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื ผูบริหารกําหนดปฏทิินการประเมนิผลการสอนอยางชัดเจน มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูจัดหองเรียนใหแปลกใหมและนาสนใจอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และ
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ผูบริหาร/ครูรวมกันวางแผนในการประเมนิผลการสอนของครู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากตามลําดับ สวนขอตํ่าสุด คือ 

ผูบริหารไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณะครูเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

  1.5 ดานการวางแผนเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด ผูบริหารไดสงเสริมใหครูศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยาง

สมํ่าเสมอ มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนให

เปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และผูบริหารสงเสริม/พัฒนาครูใหจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนโดยยึดนักเรียนเปนสําคัญ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากตามลําดับ สวนขอตํ่าสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูทุกคน

ยอมรับฟงและเคารพความคดิเห็นซึ่งกันและกัน  มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

  2. แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

35 สามารถสรุปไดดังน้ี   

 2.1 ดานมุมมองและแนวโนมของหลักสูตร มีผูใหความคิดเห็นจํานวน 210 คน โดยมีแนวทางการพัฒนา

ดานน้ีท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก ดังน้ี ผูบริหารตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร  มีการปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับสถานการณ ปจจุบัน ความตองการของผูเรียนและบริบทของสถานศึกษา และมีสวนรวมในการพัฒนา

หลักสูตรรวมกับคณะครูในทุกขัน้ตอน  

 2.2 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน มีผูใหความคิดเห็น จํานวน 177 คน โดยมีแนว

ทางการพัฒนาดานน้ีท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก ดังน้ี ผูบริหารควรสงเสริมใหครูไดรวมวางแผนการวัดผล/ประเมินผล โดย

ปราศจากกรอบท่ีกําหนดหรือนโยบายบังคับในการตัดสินผลการเรียนของนักเรียน มีการประเมินผลตามสภาพจริง

โดยใชวธีิการท่ีหลากหลาย มกีารบูรณาการระหวางครูผูสอนในระดับเดียวกัน ใหความรูครูและนิเทศการประเมินผล

การปฏบัิติงานของนักเรียนอยางจริงจังและตอเนื่อง   

  2.3 ดานการจัดโปรแกรมสําหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ มีผูใหความคิดเห็นจํานวน 235 คน โดยมี

แนวทางการพัฒนาดานน้ีท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก ดังน้ี ผูบริหารควรใหความสําคัญกับเด็กพิเศษอยางจริงจัง  มีการ

วางแผนเกี่ยวกับเด็กพิเศษเรียนรวมต้ังแตการจัดครูและหองเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล 

มนีโยบายในการปฏบัิติ/วธีิการท่ีชัดเจน สรางความเขาใจใหกับผูปฏบัิติและผูปกครอง และจัดใหมีการคัดกรองเด็กท่ีมี

ความสามารถพเิศษ เด็กธรรมดา เด็กพเิศษเรียนรวม เพื่อจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับนักเรียน     

 2.4 ดานการประเมินผลการสอนของครู มีผูใหความคิดเห็นจํานวน 220 คน โดยมีแนวทางการพัฒนา

ดานน้ี ท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก ดังน้ี ผูบริหารควรดําเนินการประเมินผลการสอนของครู มีการจัดทีมในการนิเทศการ

สอนของครูทุกคนโดยนิเทศอยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง มีการสรางความเขาใจรวมกับครูถึงจุดมุงหมายในการ

ประเมนิผลการสอน และผูบริหารตองเปนผูนําดานการนิเทศกํากับติดตาม จัดทําปฏิทินการนิเทศ กําหนดเกณฑการ

ประเมนิของผูสอนอยางตอเนื่อง มกีารสะทอนกลับแกครูแตละคนเพื่อนําผลการประเมนิไปพัฒนาการจัดการเรียนรู  

 2.5 ดานการวางแผนเพื่อพัฒนาความเปนครูมอือาชีพ ผูใหความคดิเห็น จํานวน 170 คน  โดยมีแนวทางการ

พัฒนาดานน้ีท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก ดังน้ี ผูบริหารควรสงเสริม/ สนับสนุนใหมีโครงการท่ีจะพัฒนาครูใหเปนครูมือ

อาชีพ  จัดอบรมเทคนิคการสอนท่ีมปีระสทิธิภาพใหกับครู วางแผนใหครูไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ และ

ผูบริหารควรมวีสัิยทัศนในการวางแผนการพัฒนาครู เพื่อจะไดพัฒนาครูไดตรงตามเปาหมายท่ีวางไว 
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สรุปผลการศึกษา 

จากผลการวิจัยเร่ือง การศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการและแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ผูศึกษาพบประเด็นสําคัญ ท่ีควรนํามาอภิปราย

ผล ดังน้ี 

 ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ใน

ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา คือ พฤติกรรมท่ี

ผูบริหารสถานศึกษาแสดงออก โดยนําเอาความรู ความสามารถ ความคิด เทคนิควิธีท่ีมีประสิทธิภาพมาใชในการ

บริหารสถานศึกษา  เพื่อกระตุนแนะนําครูใหปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนจนบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายท่ี

กําหนด และพัฒนาวชิาชีพครูใหเจริญกาวหนามากย่ิงขึ้น (จักรพงศ ถาบุตร,2547,หนา 32-34) เชนเดียวกับหลักการ

บริหารการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 39 กําหนดใหมีการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ดานวิชาการ งบประมาณ การ

บริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป  ไปยังสถานศึกษาโดยตรง ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญใน

ฐานะหัวหนาหนวยงานท่ีใกลชิดกับครูและผูเรียนมากท่ีสุด ผูบริหารสถานศึกษา นอกจากจะตองเปนผูมีวิสัยทัศน 

คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการบริหารแลวจําเปนตองเปนผูนําทางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการดานตาง ๆ ดวย  ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของวันเผด็จ มชัีย (2554, หนา 95) ท่ีทําการศึกษา เร่ือง ภาวะผูนํา

ทางวิชาการท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดองคการบริการสวนจังหวัดขอนแกน พบวา 

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการโรงเรียนสังกัดองคการบริการสวนจังหวัดขอนแกน มีความสัมพันธใน

ทางบวกกับการบริหารงานวชิาการ ในระดับมาก เชนเดยีวกับสรีรานี  วสุภัทร (2551, หนา 297) ท่ีทําการศึกษา เร่ือง 

ภาวะผูนําทางวิชาการ และสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะนําพาสถานศึกษาไปสูความสําเร็จไดตองมีศักยภาพดานภาวะผูนําทาง

วิชาการ โดยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสงผลโดยตรงตอความสําเร็จของการบริหาร และ

สอดคลองกับวีระชาติ วิลาศรี (2551, หนา 103) ท่ีไดศึกษาเร่ือง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูม ิเขต 2 พบวา ผูบริหารมภีาวะผูนําทางวิชาการ อยูในระดับมาก เชนเดียวกับ

ปริฉัตร เล็กตวง (2554, หนา 102) ไดศึกษา เร่ือง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการวางแผนเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท่ีปรากฎผลเชนน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารไดสงเสริมใหครูศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง

อยางสมํ่าเสมอ สงเสริมใหครูมคีุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียน และพัฒนาครูให

จัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเปนสําคัญ ซึ่งผลการวิจัยน้ีไดตรงกับแนวคิดของเซยฟารธ (1999, หนา 

273) ท่ีไดกลาววา ในการวางแผนเพื่อพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครูผูสอนน้ัน ครูใหญหรือผูบริหารตองคํานึงถึง

คุณสมบัติหรือพฤติการณท่ีจะสงผลตอประสทิธิภาพและประสทิธิผลของโครงการพัฒนาความกาวหนาทางวชิาชีพครู

ผูสอน โดยเฉพาะการจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางครูผูสอนและรัฐกรครูระดับตาง ๆ โดยมุงเนนสูเปา

หมายหลักอันสําคัญ เชน  ดานหลักสูตรและการสอน ท้ังน้ีเพื่อใหมีความสอดคลองกับสถานการณซึ่งอาจมีการ
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เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  ในพฤติการณของโครงการพัฒนาความกาวหนาทางวชิาชีพครูผูสอนเพื่อใหมีประสิทธิผล

น้ัน ตองเอาใจใส 8 ประการ ดังน้ี 1) ใหมีความสอดคลองกับสภาพปญหา 2) กําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคให

ชัดเจน 3) ใหขวัญกําลังใจ 4) นําไปใชเปน ประโยชน 5) การบํารุงรักษา 6) ตองเปนผูท่ีมอีงคความรู 7) จัดหองสอนให

เหมาะสม 8) ถูกกับกาลเทศะ เชนเดียวกับถวิล มาตรเลี่ยม(2545,หนา 111-119) ไดกลาวถึง การดําเนินการ  7 

ประการใหเกิดในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาครู ไดแก  1) การนิเทศและการพัฒนาครูผูสอน 2) การประเมินผลการสอน

ของครูผูสอน 3) การบริหารการสอนและการสนับสนุน  4) การบริหารจัดการทรัพยากรทางการสอน 5) การควบคุม

คุณภาพ 6) การประสานงาน  7) การสบืคนปญหา และเธียรชัย เฉวียงวาศ (2547, หนา 16) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับการ

พัฒนาบุคลากรครูซึ่งควรพัฒนาใน 3 ดาน ดังน้ี 1) ดานวิชาการ เปนการพัฒนาเกี่ยวกับ เนื้อหา วิชาชีพครู 2) ดา

นเทคนิคตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน เปนการพัฒนาเกี่ยวกับการสอนการบริหารงานวิชาการ การนิเทศ 3) ดาน

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค เปนการพัฒนาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน ภาวะผูนํา และการตัดสินใจ 

ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของสีรรานี วสุภัทร (2551,หนา 297) ศึกษาเร่ือง ภาวะผูนําทางวิชาการและ

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีสงผลตอความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พบวา ผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีจะนําพาสถานศึกษาไปสูความสําเร็จไดตองมีศักยภาพดานภาวะผูนําทางวิชาการ โดยภาวะผูนําทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสงผลโดยตรงตอความสําเร็จของการบริหาร เชนเดียวกับสมเกียรติ พละจิตต 

(2555,หนา 224) ไดศึกษา เร่ือง ภาวะผูนําทางวิชาการในโรงเรียนดีเดน:การศึกษาเพื่อสรางทฤษฎีฐานราก พบวา

ลักษณะภาวะผูนําทางวิชาการของโรงเรียนดีเดน มี 3 มิติ ไดแก 1) มิติบุคคลมี 15 ลักษณะ ไดแก วิสัยทัศนความ

ตื่นตัวและการปรับตัว ความทาทาย ความสามารถสูง หลักการทํางาน การปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเนื่อง การ

แกปญหา  การบริหารเวลา ความคิดสรางสรรค ความใฝรูและการแสวงหาความรู ความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ 

คุณธรรรม  เจตคติท่ีดีตออาชีพและโรงเรียน และแรงจูงใจ 2) มิติทีม มี 24 ลักษณะ ไดแก เปาหมายรวมกัน การมี

สวนรวม กฎเกณฑขนาดของทีม การบริหารจัดการตนเอง การมอบหมายงานการวางแผน การปรับปรุงงานและ

พัฒนาอยางตอเนื่อง  การพัฒนาทีมงาน การแกปญหา การตัดสนิใจ ผูนํา-ผูตามท่ีด ีการติดตามงาน ความเสมอภาค 

ความคิสรางสรรค บรรยากาศในการทํางาน การเรียนรูรวมกัน การทํางานขามทีม การสื่อสารท่ีดี ความไววางใจ 

ความรับผิดชอบ แรงจูงใจ ความกลมเกลียว และวัฒนธรรมมุงผลสําเร็จ 3) มิติโรงเรียนมี 25 ลักษณะ ไดแก 

วิสัยทัศนรวม เกียรติประวัติของโรงเรียน การระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวน การมีสวนรวม การสรางเครือขาย

ความรวมมอืเปาหมายสูง การจัดโครงสรางองคการ ศักยภาพครู การกําหนดมาตรฐานงาน การสรางทีมงานคุณภาพ 

ศักยภาพนักเรียน หลักสูตร การวางแผน การปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเนื่อง การพัฒนาทีมงาน การแกปญหา 

การสื่อสารท่ีด ีการประชาสัมพันธ การเอื้ออํานวยประโยชน การนําระบบคุณภาพเขามาประยุกตใช บรรยากาศการ

ทํางาน ระบบฐานขอมูล การติดตามงาน แรงจูงใจ และวัฒนธรรมมุงผลสําเร็จ  รองลงมา คือ ดานการประเมินผล

การปฏบัิติงานของนักเรียน มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ท่ีปรากฏผลเชนน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารไดสงเสริมใหมีการวัด

และประเมนิผลนักเรียนไดสอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตร มกีารวัดผลและประเมนิผลตามหลักเกณฑ ระเบียบ

ของการวัดและประเมนิผลของกระทรวงศึกษาธิการ เนนการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง ใชวิธีการประเมินผลท่ี

หลากหลาย ซึ่งผลการวจิัยน้ีไดตรงกับแนวคิดของเซยฟารธ (1999, หนา 209) เร่ืองการประเมินผลงานของนักเรียน

น้ัน ตองใหมคีวามสอดคลองกับนโยบายของรัฐขอกําหนดในหลักสูตรและความคาดหวัง โดยใชวิธีการประเมินผลการ

เรียนรูของนักเรียนหลายรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยูกับบุคลกิลักษณะของผูเรียน และความสนใจเปนรายบุคคล การประเมินผล

การเรียนรูของนักเรียนน้ัน อาจไดจากกจิกรรมตาง ๆ เชน  การทดสอบ รายงาน โครงงานและงานท่ีไดรับมอบหมาย

เพื่อใชในการรวบรวมประเมนิผล ตีคาจากงาน แลวใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียน เพื่อรายงานผลดังกล
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าวตอผูปกครองของนักเรียนหรือตอผูท่ีเกี่ยวของ เชนเดียวกับสุมาลี จันทรชลอ (2542, หนา 7) กลาววา การ

ประเมนิผล หมายถงึ การตัดสนิใจเกี่ยวกับคุณภาพหรือความดขีองการปฏบัิติของผูเรียนหรือของกจิกรรมในหลักสูตร 

การประเมนิผลงานของนักเรียนน้ัน ผูบริหารท่ีมภีาวะผูนําทางวชิาการควรดําเนินบทบาทในเร่ืองตอไปน้ี (วิรุฬหจิต ใบ

ลี,2548, หนา 26-27) 1) กําหนดนโยบายท่ัวไป 2) สงเสริมครูใหมีความรูความเขาใจในระเบียบการวัดผลและใหมี

การวัดผลตามระเบียบและเกณฑท่ีกําหนด 3) ใหครูมีสวนรวมวางแผนเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียน เชน 

ระยะเวลาท่ีใชในการประเมิน มาตรฐานในการประเมิน เคร่ืองมือวัดและประเมิน คะแนน การเตรียมแบบรายงานผู

ปกครอง 4) สงเสริมครูใหมีความรูในการประเมินผลงานนักเรียน 5) จัดการกํากับดูแลใหครูวัดและประเมินผล

นักเรียนตามสภาพจริง 6) ชวยเหลอืสนับสนุนครู อาจารยในการพัฒนาเทคนิคการประเมนิ และสรางเคร่ืองมอืวัดและ

ประเมินผลความกาวหนานักเรียนไดอยางเหมาะสม 7) กระตุนใหครู นักเรียนไดประเมนิผลตนเอง และประเมนิผลการ

ดําเนินการในช้ันเรียน 8)กระตุนใหครู อาจารยใหนําผลการประเมินไปปรับปรุงเทคนิคการประเมินผลนักเรียน และ

ปรับปรุงการเรียนการสอน ติดตามตรวจสอบเอกสารการประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ 9) รายงานผลการประเมิน

ความกาวหนาของนักเรียนแกผูปกครอง และรุงชัชดาพร เวหะชาติ (2551, หนา 108) ไดกลาวถึงหนาท่ีของผูบริหาร

กับการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน ดังน้ี 1) กําหนดนโยบายท่ัวไปเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 2) จัดหาอุป

กรณเคร่ืองมอืเคร่ืองใชท่ีจําเปนในการสอบ ตลอดจนเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวก 3) สงเสริมครูใหมีความรูทางการ

วัดและประเมินผล 4) จัดตารางสอบหองสอบ และระเบียบในการสอบและคุมสอบ 5) มีการประเมินผลการสอน หากมี

การบกพรองจะไดหาทางแกไขตอไป หรือเสนอแนวทางในการนําไปปรับใชในคร้ังตอไป ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับ

งานวจิัยของวรีะชาติ วลิาศรี (2551, หนา 103) ท่ีไดศึกษาเร่ือง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พบวาผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีการ

ปฏิบัติมากท่ีสุด คือ  การสงเสริมใหมีบรรยากาศทางดานวิชาการ รองลงมา คือ การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน 

สวนดานท่ีนอยท่ีสุด คอื การตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียน เชนเดียวกับชัยยุทธ ชวนประกอบ (2550, หนา 68) 

ไดศึกษาเร่ือง การบริการงานวชิาการในศูนยเครือขายนํ้าพองสะอาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 

4 ผลการวจิัยพบวา สภาพการบริหารวชิาการ โดยภาพรวม มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ดานการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานการวัดผลและประเมินผลการเรียน ด

านท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  รองลงมา คือ ดานมุมมองและแนวโนมของ

หลักสูตร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ท่ีปรากฏผลเชนน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารยึดจุดมุงหมายทางการศึกษาตาม 

พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ในการพัฒนาหลักสูตรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร และแสดงใหเห็น

ถงึบทบาทหนาท่ีในการเปนผูนําหรือริเร่ิมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งผลการวจิัยน้ีไดตรงกับแนวคดิของ เซยฟารธ (1999, 

หนา 165-166) ท่ีไดกลาวไววางานดานหลักสูตรผูบริหารตองแสดงใหเห็นถึงการมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ในการเปนผูนําเชิงริเร่ิม สรางสรรค  สรางหลักสูตรใหม ๆ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในหลักสูตรและการสอน 

เปนสิ่งตองเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง สถานการณ เปลี่ยนแปลง ตองมีการพัฒนาหลักสูตรในระดับโรงเรียนใหเหมาะสม

ตามคานิยมและความเช่ือในสังคม โดยยึดนโยบายของรัฐและใหทองถิ่นมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตรตามนโยบายของรัฐดานตา งๆ มี 3 อยาง คือ พฤติกรรมทางสังคม การ

พัฒนาการทางสังคม และลัทธิความเช่ือทางประเพณ ีเชนเดยีวกับปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546, หนา 25) กลาววา 

หลักสูตรเปนศาสตรท่ีมทีฤษฎ ีหลักการและการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ตามท่ีมุงหมายไวอยางเปนระบบ 

ในการจัดการศึกษา  เปนแผนการจัดการเรียนการสอน โดยมีปจจัยนําเขา (Input) ไดแก ครู นักเรียน วัสดุอุปกรณ 

อาคารสถานท่ี กระบวนการ (Process) การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ผลผลติ (Output) ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการ
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เรียน ความสําเร็จทางการศึกษา ท่ีมุงฝกฝนผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายท่ีตองการ และรุงชัชดาพร เวหะชาติ 

(2551,หนา 63) ใหความหมายของหลักสูตรไว ดังน้ี  หลักสูตร หมายถงึ มวลประสบการณการจัดการเรียนการสอนท่ี

จัดขึ้นท้ังภายในและภายนอก หองเรียน มุงใหผูเรียนเปนไปตามเปาหมายท่ีตองการ คือ เปนการศึกษาเพื่อความเป

นเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล เปนการศึกษาเพื่อปวงชน สงเสริมใหผูเรียนได

พัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของวันเผด็จ มีชัย 

(2554,หนา 95) ศึกษาเร่ืองภาวะผูนําทางวชิาการท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดองคการบริการ

สวนจังหวัดขอนแกน พบวา ภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มภีาวะผูนํา

ทางวิชาการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา มีภาวะผูนําทางวิชาการอยูในระดับมากทุกดาน โดย

เรียงลําดับจากมากไปหานอยตามลําดับ ดังน้ี ดานการบริหารจัดการหลักสูตร ดานการบริหารจัดการการเรียนการ

สอน และดานการสงเสริมบรรยากาศ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูตามลําดับ อันดับสุดทาย คือ ด

านการนิเทศการศึกษา เชนเดียวกับปริฉัตร เล็กตวง (2554, หนา 102) ไดศึกษา เร่ือง ภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับ

ไดแก ดานการประสานงานดานหลักสูตร การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน การนิเทศและการประเมินผลการ

สอน การกําหนดเปาหมายโรงเรียน และไพจิตร ศรีโนนยาง (2550, หนา 50)  ไดศึกษา เร่ือง ความคิดเห็นของ

บุคลากรการศึกษาตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ 

เขต 2 ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรการศึกษา  ตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี 

คือ ดานการบริหารสถานศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง ดานการใชนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ดานการ

พึ่งตนเองในการพัฒนางานวิชาการ ดานการแสวงหาความรูในการพัฒนาตนเอง และดานการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏรูิปการเรียนรู รองลงมา คอื ดานการประเมินผลการสอนของครู มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมากตามลําดับ  ท่ีปรากฏผลเชนน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารกําหนดปฏิทินการประเมินผลการสอนอยาง

ชัดเจน มีการสงเสริมครูจัดหองเรียนใหแปลกใหมและนาสนใจอยูเสมอ  ผูบริหารและครูรวมกันวางแผนในการ

ประเมินผลการสอนของครู ซึ่งผลการวิจัยน้ีไดตรงกับแนวคิดของ เซยฟารธ (1999, หนา 237) กลาววา การประเมินผล

ครูผูสอนมจีุดประสงคเพื่อสรางขดีความสามารถ รวมท้ังการพัฒนาและปรับปรุงองคความรูใหดีขึ้น ดังน้ัน ผูบริหารต

องมีภาวะผูนําทางวิชาการ มีเทคนิคและมีแผนการในการทํางานอยางชัดเจน จึงจะสามารถปฏิบัติหนาท่ีในการ

สบืเสาะขอมูลและไดเห็นสภาพปญหาการเคลื่อนไหวของครูผูสอน ท้ังน้ี เพื่อการรับรองและนําเอาพฤติกรรมดังกลาว

มาไตรตรองวนิิจฉัยหาเหตุผลเพื่อการเสริมสรางผลสําเร็จทางกระบวนการจัดเรียนการสอนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย

ประกอบเปนองคความรูใหแกนักเรียน ซึ่งคุณสมบัติ ของครูผู สอนน้ันตองครอบคลุมความชํานาญงานและ

ความสามารถในขอบเขต ดังน้ี  1) การจัดวางแผนงานของครูผูสอน 2) การถายทอดความรู 3) สรางเงื่อนไขท่ี

เหมาะสมเพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกนักเรียนในหองเรียน เชนเดียวกับรุงชัชดาพร เวหะชาติ (2551, หนา 99) กลาววา 

การประเมนิผลเปนการพจิารณาตัดสนิเกี่ยวกับคุณภาพ คุณคาความจริงและการกระทํา  สุนันทา เลาหนันท (2542, 

หนา 281) กลาววาการประเมนิผลการปฏบัิติงาน  มีจุดมุงหมายเพื่อ 2 ประการ คือ 1) วัตถุประสงคเชิงประเมิน เพื่อ

นํามาพจิารณาเร่ืองคาจางความดคีวามชอบ การเลื่อนขัน้เงนิเดอืน เลื่อนตําแหนง และการคัดเลือก การบรรจุแตงต้ัง 

2) วัตถุประสงคเชิงประเมนิเพื่อมุงเนนการพัฒนาและการปฏิบัติงานใหดีขึ้น และชาญชัย อาจินสมาจาร (2543, หนา 

57–59) ไดกลาวถงึ เทคนิคการประเมนิผลการปฏบัิติงานและการประเมินผลความรับผิดชอบ ดังน้ี 1) จัดทําแผนการ
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ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และแจงใหครูทราบกําหนดมาตรฐานและวัตถุประสงคของการประเมิน 2) 

ดําเนินการประเมิน 3) ติดตามผลในเวลาตอมา และใหคําชมเชยในการปฏิบัติท่ีถูกตอง ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับ

งานวจิัยของวีระชาติ วิลาศรี (2551, หนา 103) ไดศึกษาเร่ือง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พบวาผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีการ

ปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การสงเสริมใหมีบรรยากาศทางดานวิชาการ รองลงมาคือ  การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน 

สวนดานท่ีนอยท่ีสุดคอื การตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียน และชัยยุทธ  ชวนประกอบ (2550, หนา 68) ไดศึกษา

เร่ือง การบริการงานวิชาการในศูนยเครือขายนํ้าพองสะอาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 4 

ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารวิชาการโดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ดานการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานการวัดผลและประเมินผลการเรียน ด

านท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สวนดานตํ่าสุด คือ ดานการจัดโปรแกรมสําหรับ

เด็กท่ีมคีวามตองการพเิศษ  มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท่ีปรากฏผลเชนน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสนับสนุนใหมีการจัด

การศึกษาสําหรับเด็กท่ีมคีวามตองการพเิศษในโรงเรียน มกีารแตงต้ังคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษา

สําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน และไดสงครูเขาอบรมดานการจัดการเรียนการสอนสําหรับ

เด็กพเิศษ ซึ่งผลการวจิัยน้ีไดตรงกับแนวคดิของเซยฟารธ (1999, หนา 216) กลาวถงึรูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับ

เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ สามารถจัดไดดังน้ี 1) เรียนรวมในช้ันปกติ ใหเด็กไดเรียนรวมกับเด็กปกติในช้ันเดียวกัน  

2) เรียนรวมในช้ันปกติและมคีรูการศึกษาพเิศษใหคําแนะนํากับครูประจําช้ัน 3) เรียนรวมในช้ันปกติและรับบริการสอน

จากครูการศึกษาพิเศษ 4) เรียนรวมในช้ันปกติและรับบริการสอนจากครูเสริมวิชาการ โดยจัดเด็กเขามาเรียนกับครู

การศึกษาพิเศษ 5) ช้ันพิเศษในโรงเรียนปกติและเรียนรวมบางเวลา 6) ช้ันพิเศษในโรงเรียนปกติ เปนการจัดเด็กท่ีมี

ความตองการพิเศษในช้ันเดียวกัน เชนเดียวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 ไดกําหนดหนาท่ีของผูจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิ

และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม นอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพโดย

ไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมคีวามบกพรองทางรางกาย จติใจ สติปญญา อารมณ สังคม การ

สื่อสารและการเรียนรู หรือมรีางกายพกิาร หรือทุพพลภาพหรือบุคคล ซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือ ไมมีผูดูแล หรื

อดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาว  มีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ การศึกษาสําหรับคน

พิการในวรรคสอง ใหจัดต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่ง

อํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ความสามารถของบุคคลน้ัน โดยขัน้ตอนในการเตรียมจัดการศึกษาเด็กท่ีมคีวามตองการพเิศษ เซยฟารธ (1999, หนา 

215) ไดกลาวไวดังน้ี 1) กําหนดประเภทเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ และดําเนินการสืบคนหาเด็กท่ีมีลักษณะดังกลาว 

2) รวบรวมขอมูลนักเรียนเพื่อจัดเปนพวก ๆ ตามความพิการจัดแยกเด็กตามประเภท 3) วางแผนการ เตรียมทีมงาน 

คณะกรรมการ และผูปกครอง 4) กําหนดสถานท่ี หองเรียน และรูปแบบการเรียน 5) ทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุง6) 

ทบทวนตรวจสอบอีกคร้ังและตรวจสอบอยางนอย 3 คร้ังตอป เพื่อปรับปรุงแผนงาน ซึ่งวีรชัย แซซิ้ม (อินเทอรเน็ต

,2558) ไดกลาวถึงลักษณะของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษและประเภทความตองการพิเศษทางการศึกษาไว 9 

ประเภท คอื 1) เด็กท่ีมคีวามบกพรองทางสติปญญา 2) เด็กท่ีมคีวามบกพรองทางการไดยิน 3) เด็กท่ีมีความบกพรอง

ทางการเห็น 4) เด็กท่ีมคีวามตองการพเิศษทางรางกายและสุขภาพ 5) เด็กท่ีมคีวามบกพรองทางภาษาและการพูด 6) 

เด็กท่ีมีปญหาทางอารมณและพฤติกรรม 7) เด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู (LD) 8) เด็กปญญาเลิศ 9) เด็กออทิสติก 
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ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของอมรรัตน สาริยมา (2552,หนา 97) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนํา

ทางวชิาการของ ผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรูของครูในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกนเขต 5 พบวา พฤติกรรมความเปนผูนําทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมปฏิบัติอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดตามลําดับ คือ การส

งเสริมและพัฒนาการทางอาชีพ การใหการสนับสนุนกระตุนและใหกําลังใจแกนักเรียนในการเรียน การสรางและกระ

ตุนใหเกิดขวัญและกําลังใจในหมูครู การประสานงานหลักสูตร การสรางวัฒนธรรมการทํางานของโรงเรียนการ

กําหนดเปาหมายของโรงเรียน การนิเทศและการประเมินการสอน การตรวจสอบติดตามความกาวหนาของโรงเรียน 

การทําตัวใหเปนท่ีพบเห็นอยูเปนนิจ การสื่อสารเกี่ยวกับเปาหมายของโรงเรียนและดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ กา

รพิทักษเวลาการเรียนการสอน พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร สถานศึกษาท้ัง 11 ดาน มีความ

สัมพันธกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรูของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 ซึ่งดานการสรางวัฒนธรรมในการทํางานของโรงเรียน การประสานงาน

หลักสูตรและการพทัิกษเวลาการเรียนการสอน สามารถรวมกันพยากรณไดวาสงผลตอการจัดการเรียนการสอนตาม

แนวปฏรูิปการเรียนรูของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5

ไดรอยละ 30 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 เชนเดียวกับชฎากาญจน เจริญชนม (2553,หนา 138) ไดศึกษา 

ภาวะผู นําทางวิชาการท่ีมีผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 

ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม อยูในระดับการปฏิบัติบอยคร้ังและเมื่อ

พิจารณาในรายดาน  พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับบอยคร้ังท้ัง 3 ดาน โดยภาวะผูนําทาง

วชิาการของ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน มรีะดับการปฏบัิติบอยคร้ัง เรียงลําดับคะแนน จากมากไปหานอย คือ 

ดานการบริหารจัดการการเรียนการสอน ดานการสงเสริมบรรยากาศวิชาการในโรงเรียน และดานการบริหารงาน

วชิาการตามลําดับ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ

กับประสิทธิผลของโรงเรียน  โดยภาพรวมอยูในระดับ “คอนขางสูง”ในดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของ

โรงเรียน ดานการบริหารงาน   ดานวชิาการ และดานการจัดการดานการเรียนการสอนสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของป

จจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน  โดยภาพรวมอยูใน

ระดับ“คอนขางสูง”  ในดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ดานการบริหารงานดานวิชาการและด

านการจัดการดานการเรียนการสอน  ปจจัยท่ีทํานายประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ดานการสงเสริมบรรยากาศทาง

วชิาการของโรงเรียน ดานการบริหารงานดานวิชาการ และดานการจัดการดานการเรียนการสอน ซึ่งมีนัยสําคัญทาง

สถติิ ท่ีระดับ .001 โดยมคีาสัมประสทิธ์ิพยากรณถดถอยพหุคูณรอยละ 68.70 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 ภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพจิารณารายดาน พบวา ดานการจัดโปรแกรมสําหรับเด็กท่ี

มคีวามตองการพเิศษ มคีาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทายใน 5 ดาน ดังน้ัน ผูบริหารควรสนับสนุนใหมีการจัดการศึกษา

สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียน มีการแตงต้ังคณะกรรมการดูแลการจัดการศึกษา มีการกําหนด

ขั้นตอน/วางแผนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับปญหาและความตองการใหชัดเจนและเหมาะสม 

สนับสนุนใหมีการใชงบประมาณ สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลือแกเด็กที่มีความตอง
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การพิเศษใหมากย่ิงขึ้นสงเสริมใหมกีารสอนซอมเสริม และการนิเทศ กํากับ ติดตาม ใหความรูครูในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู 

ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

2.1 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมคีวามตองการพเิศษของโรงเรียนท่ีอยูในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เทศบาล  และเอกชน 

 2.2 ควรศึกษาการจัดโครงการสําหรับเด็กทมีความตองการพิเศษของโรงเรียนท่ีอยูในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เทศบาล  และเอกชน 

 2.3 ควรศึกษาสภาพและปญหาการจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเรียนรวม ของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เทศบาล  และเอกชน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง เร่ือง การศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการและแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความ

อนุเคราะหจาก ดร.ธิดาวัลย อุนกอง อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแกไข

ขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน จนการวิจัยสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณ

เปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ วาท่ีรอยตรีทองศรี จินะ ผูอํานวยการโรงเรียนทุงหัวชางพิทยาคม นายนเรศ เครือประดิษฐ  

ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาบง (หลาราษฎรวิทยา) และนายวิโรจน  สลีสองสม ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมแพง ท่ี

ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเคร่ืองมอืท่ีใชในการวิจัย จนทําใหการวิจัยในคร้ังน้ีสมบูรณและ

มคีุณคา 

 ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ท่ี

ได ใหความอนุเคราะหขอมูลและใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล 

 ขอขอบพระคุณอยางสูงตอบุพการี ครอบครัว ครูอาจารย ท่ีใหกําลังใจ อบรมส่ังสอน ใหคําแนะนําและ

ชวยเหลอืมาโดยตลอด 

คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา 

มารดา และคณาจารยทุกทานท่ีไดประสทิธ์ิประสาทวชิาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันน้ี ตลอดจนทุกทานท่ี

ไดมสีวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางด ี
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การศึกษาสภาพและความคาดหวังของครูตอการบรหิารการเปล่ียนแปลงของ

ผูบรหิารโรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

The study of the teachers’ conditions and expectations on the change 

management of schools under The Secondary Educational Services Area 

office 36 

สุทธพิร ตัง้บรบิูรณชัย6

1 และ ธดิาวัลย อุนกอง2 

Suttiporn Tangboribunchai1 and Thidawan Unkong2 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและความคาดหวังและเพื่อศึกษา

ขอเสนอแนะของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปน ครูท่ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2558 จํานวน 320 คน ซึ่งไดมาโดยวธีิการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการเปดตาราง 

Krejcie & Morgan จากน้ันใชวธีิการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงช้ัน กําหนดกลุมตัวอยางในแตละช้ันโดยการเทียบสัดสวน

จากนัน้จับฉลากโรงเรียนแลวเปรียบเทียบสัดสวนอีกคร้ัง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูล 

โดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยสภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ดาน

วัฒนธรรม รองลงมา คือ ดานโครงสราง และดานเทคโนโลยีตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานบุคลากร 

สวนความคาดหวังของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ดาน

เทคโนโลยีรองลงมา คือดานบุคลากรกับดานวัฒนธรรม สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานโครงสรางสําหรับการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานขอเสนอแนะเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ท่ี

สําคัญดังน้ี ควรมีการวางโครงสรางงานใหชัดเจน มอบหมายภาระงานใหเหมาะสมกับสภาพของงานแตละงาน ไม

ซ้ําซอนและไมรวมกันเปนกระจุก ควรสงเสริม และสนับสนุนใหบุคลกรเขาถึงและนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน

ตาง ๆ ท้ังในกลุมงานและกลุมสาระการเรียนรู เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพในการทํางาน ควรกระจาย

งานใหเปนระบบ เพยีงพอ และเหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร ผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลากรความสัมพันธ

อันดตีอกัน มคีวามรักใคร สามัคค ีชวยเหลอืซื่งกันและกันจนเปนประเพณแีละมคีวามจงรักตอองคกร  
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คําสําคัญ: สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 

Abstract  

 This study aims to investigate the teachers’ conditions, expectations and recommendations on the 

change management of school administrators under The Secondary Educational Services Area office 36. The 

samples used were 320 teachers in Chiangrai under The Secondary Educational Services Area office 36 which 

were based on Krejcie & Morgan’s table and using the stratified random sampling. The research instrument 

drawn for this study was a questionnaire. The data was systematically analyzed by using descriptive, frequency, 

percentage, mean, and standard deviation.  

The results of the study were found as follows; the overall of the conditions in the change management 

of school administrators under The Secondary Educational Services Area office 36 was done at the high level 

and in each aspect, the culture were done the most, followed by the framework, technology and personnel 

respectively. Besides, the teachers’ expectations in the change management of school administrators under The 

Secondary Educational Services Area office 36 were done at the high level in overall. As each aspect, the 

technology was done the most, followed by the personnel, culture and framework respectively. Finally, the 

recommendations in the change management of school administrators under The Secondary Educational Services 

Area office 36 were revealed as follows; the framework should be set clearly. The tasks should be assigned 

properly which didn’t duplicate. The personnel should be promoted and supported using technology for processes 

in order to be convenient, fast and efficiency. The tasks should be spread systematically, properly and enough 

for personals’ competence. Moreover, the school administrators should promote the personnel show friendship 

and unity and always take care of each other as the organization culture and keeping faith with their own 

organization. 
 

Keywords: words : The change management, The Secondary Educational Services Area office 36 
 

บทนํา 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกคณะครูและนักเรียนท่ีไดรับ

พระราชทานรางวัลฯ ณ ศาลาดุสดิาลัย วันจันทร 27 ก.ค.2524 ใจความวา “สังคมและบานเมืองใด ใหการศึกษาท่ีดี

แกเยาวชนไดอยางครบถวน ลวนพอเหมาะกันทุก ๆ ดานสังคมและบานเมืองน้ัน ก็จะมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ซึ่ง

สามารถธํารงรักษาความเจริญม่ันคงของประเทศชาติไว และพัฒนาใหกาวหนาตอไปไดโดยตลอด ผูมีหนาท่ีจัด

การศึกษาทุก ๆ คนจึงตองถือวา ตัวของทานมีความรับผิดชอบตอชาติบานเมืองอยูอยางเต็มท่ีในอันท่ีจะตองปฏิบัติ

หนาท่ีใหเท่ียงตรง ถูกตอง สมบูรณโดยเต็มกําลัง จะประมาทหรือละเลยมไิด” 

สภาพปจจุบันสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทําใหบุคลากรทางการศึกษาของไทยจําเปนตอง

ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของสังคมไทยมีการปฏิรูปการเรียนรู 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) โดยประเทศไทยมกีารปฏรูิปการศึกษามาแลวถงึ 3 คร้ัง เร่ิมต้ังแต สมัยลนเกลารัชกาล

ท่ี 5 ไดทรงปฏิรูปการศึกษา โดยมุงสรางความทันสมัยและธํารงความเปนเอกราชของชาติ สวน คร้ังท่ี 2 เมื่อ พ.ศ.
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2520 หลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การปฏิรูปการศึกษาจึง เปนการ

มุงสรางการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม และในคร้ังท่ี 3 เมื่อ พ.ศ. 2542 มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ

พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 2545 เปนการมุงสรางสังคมแหงการเรียนรูในกระแสโลกาภิวัตน 

ควบคูไปกับการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน และสําหรับในคร้ังน้ีนับวาเปนการปฏิรูปการศึกษา

คร้ังท่ี 4 ในป พ.ศ. 2552 โดยมุงเนน การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ

การเรียนรู สงเสริมการมสีวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อใหคนไทยทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวติ ท้ังในระบบ นอกระบบและ

ตามอัธยาศัย อยางมคีุณภาพ และเทาเทียมกัน ในทุกระดับ (อัญญรัตน นาเมอืง, 2553, หนา 112)  

นอกจากน้ี นายจาตุรนต ฉายแสง อดีตนายกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการกลาววาการปฏิรูป

การศึกษาไดถูกกําหนดเปนวาระแหงชาติ โดยท่ีทุกคนในชาติตองรวมกันทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงและมพัีฒนาการไป

ในทางท่ีดีขึ้น ทุกคนตองรูและเขาใจเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกอน น่ันคือ ตอง

ปฏรูิปเพื่อพัฒนาคนไทยใหมคีุณภาพ หมายถงึ ตองมคีวามรู มคีวามสามารถ เปนคนดีของชุมชน เปนพลเมืองท่ีดีของ

ชาติ และเปนพลโลกท่ีดี และไดกําหนดเปาหมายมุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถคิด วิเคราะห เรียนรูไดดวยตนเอง มี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 โดยภายในปพ.ศ.2558 (คม ชัด ลึก ออนไลน, 

2556, สื่อออนไลน) เชนเดยีวกับธีระ  รุญเจริญ (2545, หนา 25) กลาววาแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาจําเปนตอง 

ปรับวิธีคิดในการจัดการศึกษา ปรับโครงสรางการจัดการศึกษา ปรับรูปแบบวิธีการเรียนรู ปรับปรุงคุณภาพครู 

ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาอื่น จัดใหมอุีปกรณและเทคโนโลยีการศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอ สอดคลอง

กับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2445, หนา 15) ไดกําหนดกรอบแนวคดิองคประกอบยุทธศาสตรและ

เปาหมายการปฎิรูปการศึกษาขึ้นในป 2539 เปนกรอบแนวคิดหลักของการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา โดยเช่ือโยง

ต้ังแตสาเหตุท่ีจะตองมีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของประเทศวาแรงผลักดันและผลกระทบจากสภาพแวดลอม

ไดแก ความกาวหนาดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร การแขงขันในเวทีโลก ความตองการดานแรงงานท่ีตองการ

แรงงานท่ีมีทักษะเพิ่มมากขึ้น ความพึงพอใจตอคุณภาพการศึกษา รัฐธรรมนูญและกฎหมายการศึกษา ซึ่งสะทอน

สภาพการจัดการศึกษาของประเทศท่ีไมตอบสนองตอความตองการท่ีแทงจริงของผูเรียน สังคม ประเทศชาติและ

กระแสโลกาภิวัตน ดังน้ัน จึงตองมีการปฏิรูปการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ(2550, หนา 2-79) ก็ไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาจึงไดจัดการอบรมหลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ

กระจายอํานาจ สําหรับผูบริหารสถานศึกษาขึ้น โดยมกีารกําหนดเนื้อหาในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงคือ ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง กลยุทธการเปลี่ยนแปลง ทักษะเชิงบริหารการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงและคุณธรรมนําความรูสูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อดําเนินการเปลี่ยนแปลงใหเกิดเปนรูปธรรมการ

ปฏิรูปการศึกษา หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาหรือกระบวนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ เพื่อบรรลุ

เปาหมายอยางแทจริง (วทิยากร เชียงกูล, 2555, หนา 1) 

จะเห็นวาทุกฝายตางก็เห็นถึงความสําคัญของการศึกษา โดยเฉพาะความคาดหวังในการปฏิรูป การ

เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของไทยใหมีคุณภาพ และหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนใหสถานศึกษาเกิดการ

เปลี่ยนแปลงน้ัน ขึ้นอยูกับฝายบริหาร และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เปนสวนราชการจัดต้ังขึ้น

ตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 แกไข พ.ศ. 

2553 มาตรา 34 ท่ีบัญญัติใหจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบดวย สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา และสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอื่นและกระทรวงศึกษาธิการได

กําหนดอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาไวในการจัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน
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การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ความตองการของทองถิ่น  เปนองคกรคุณภาพในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา บนวิถี

ชีวติแหงความพอเพยีงภายใตความรวมมือของทุกภาคสวนกาวสูความเปนมาตรฐานสากล ดังน้ันสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36   จึงมีอํานาจท่ีจะทําการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 แกไข พ.ศ. 2553 ขางตน ไมวาจะเปนดานโครงสรางองคกร ดาน

การใชเทคโนโลยี ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  รวมถงึดานวัฒนธรรมองคกร 

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจเกี่ยวกับสภาพและความคาดหวังของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และขอเสนอแนะตาง ๆ จากครูตอการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อทราบถึง

สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลง ความคาดหวังของครู และขอเสนอแนะของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เปนขอมูลในการพจิารณา วางแผนเสริมสราง

พื้นฐานตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคการตาง ๆ ใหเปนทิศทางเดียวกัน  และเพื่อนําขอมูลจากการวิจัยมา

ตอยอดเพื่อใหเกดิประโยชนตอการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลตอนักเรียน ครูและชุมชน ขึ้นอยู

กับผูบริหารสมารถนํามาปฏบัิติไดจริง 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (2) เพื่อศึกษาความคาดหวังของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และ(3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของครู

ตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
 

กรอบแนวคิด 

     ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิ 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การศึกษาสภาพและความคาดหวังของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 คร้ังน้ีผูวจิัยใชระเบียบวธีิการ เปนการวจิัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และการ

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) กลุมตัวอยางคือ ครูท่ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

 

 

สภาพการบริหารงานของ 

ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36       
 

ความคดิเห็นเกี่ยวกับสภาพและความคาดหวัง

ครูตอกาบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 4 ดาน  

      1. ดานโครงสราง  

      2. ดานเทคโนโลยี  

      3. ดานบุคลากร 

      4. ดานวัฒนธรรมองคกร 
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มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ท่ีปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน 41 โรงเรียน ปการศึกษา 2558 จํานวน 320 คน 

ซึ่งไดมาโดยวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการเปดตาราง Krejcie & Morgan จากน้ันใชใชวิธีการสุมกลุม

ตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยใชขนาดโรงเรียนเปนช้ัน จากน้ันทําการจับฉลากโรงเรียนและ

เปรียบเทียบสัดสวนอีกคร้ังเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใช

สอบถามกลุมตัวอยาง เนื้อหาแบงเปน 3 ตอน ซึ่งประกอบดวย ตอนท่ี 1 สถานภาพโดยท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 แบงออกเปน 4 ดานดังน้ี ดานโครงสรางองคกร ดานการใช

เทคโนโลยี ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานวัฒนธรรมองคกร ซึ่งลักษณะแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) แบงออกเปน 5 ระดับและตอนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปดเพื่อใหกลุมตัวอยาง

เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 36 ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามขั้นตอน ดังน้ี 1. ศึกษาความรูพื้นฐาน 

หลักการและแนวคดิจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยทีเกี่ยวของ 2. สรางแบบสอบถามตามหลักการและวิธีการสราง

แบบสอบถาม 3. นําแบบสอบถามฉบับรางใหอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยแกไขและตรวจทานใหสมบูรณแลวไปให

ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(IOC:Index Of Item-Objective congruence) ไดคาเทากับ 0.67   4. นําแบบสอบถามท่ีผานการพิจารณาขอ

ผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําโดยผานอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยเห็นชอบ 5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุง

แกไขเรียบรอยแลว ไปทดลองใช (try–out ) กับครูโรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม อ.เชียงมวน จ.พะเยา ซึ่งไมใชกลุม

ตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําไปหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(Alpha Coeffcient) ของครอนบาค ไดคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.97 6. นําแบบสอบถามท่ีผานการหาคาความ

เช่ือม่ันแลว ไปจัดทําเปนชุดแบบสอบถาม ฉบับจริง สําหรับใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง การเก็บ

รวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเองตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 1. นําหนังสือขอ

ความอนุเคราะหเก็บขอมูลวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยมาหาวิทยาลัยพะเยา ไปยื่นท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ออกหนังสอืถงึผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 2. 

ผูวจิัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองโดยแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง 320 ฉบับ คดิเปน 100 เปอรเซ็นตและ 

3. ผูวจิัยทําการจัดหมวดหมูขอมูลในแบบสอบถาม เพื่อนําขอมูลไปวเิคราะหทางดานสถติิ การวเิคราะหขอมูลผูวจิัยได

วเิคราะหขอมูลคอื 1. การศึกษาสภาพและความคาดหวังของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ใชการวิเคราะหโดยการหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (x�) 

และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหสภาพและความคาดหวังของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปล

ความหมายคาเฉลี่ยของบุญชม ศรีสะอาด (2545, หนา 23) 2. ศึกษาขอเสนอแนะของครูตอการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยใชความถี่ 

(Frequency)ประกอบการบรรยาย 
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ผลการศึกษา 

1. สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานวัฒนธรรม 

รองลงมา คอื ดานโครงสราง และดานเทคโนโลยีตามลําดับ สวนดานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคอื ดานบุคลากร 

 1.1 สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ดานโครงสรางโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป

หานอยคือ การวางแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนทางการ รองลงมาคือ การกําหนดหนาท่ีและความ

รับผดิชอบของบุคลากรในแตละสายงานอยางชัดเจน โดยการจัดทํามาตรฐานการ และการจัดแสดงแผนภูมสิายบังคับ

บัญชาและประกาศใหทราบอยางชัดเจน การออกแบบและปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานใหทันสมัย และเหมาะ

กับขนาดของสถานศึกษา การช้ีแจงใหบุคลากรเห็นถึงประโยชนของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคการ ตามลําดับ 

สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอืการปรับปรุงกระบวนการในการปฏบัิติงานของบุคลากรในโครงสรางใหม ใหเหมาะสมกับ

ความสามารถของบุคลากร  

 1.2 สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ดานเทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป

หานอยคือ การสงเสริมใหครูใชเทคโนโลยีใหมลาสุดกับการปฏิบัติงานรองลงมาคือการสงเสริมเทคโนโลยีเช่ือมโยง

เครือขายเพื่อการปฏิบัติของบุคลากร การสงเสริมเทคโนโลยีเช่ือมโยงเครือขายเพื่อการเรียนรูของบุคลากร กับการ

สนับสนุนการนํานวัตกรรมใหมมาใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรเสมอ และการนําหลักการบริหารใหม ๆ มาใชใน

การบริหารกับการปรับวิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อบริการบุคลากรใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว ตามลําดับ 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือการจัดหาเทคโนโลยี สื่ออุปกรณโปรแกรมการทํางานรุนใหมลาสุด เพื่อการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร  

 1.3 สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ดานบุคลากรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอยคือการมีการวางแผนอัตรากําลังเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง รองลงมาคือ การสงเสริมการฝกอบรมทักษะท่ี

จําเปนตอการปฏบัิติงานของครูและบุคลากรใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง และการมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

เพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงตามลําดับ สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคอื การแนะนําครูและบุคลากรใหเขาใจถงึประโยชนท่ี

ไดรับจากการเปลี่ยนแปลง  

 1.4 สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ดานวัฒนธรรมองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอยคือ มีการกําหนดบรรทัดฐานหรือลักษณะการปฏิบัติงานใหมขึ้นและไดรับความเห็นชอบจากบุคลากร

ดวยด ีรองลงมาคอื การพัฒนาความเช่ือดานการมจีติสาธารณะแกบุคลากร การดําเนินการช้ีแจงเมื่อเกิดการตอตาน

การเปลี่ยนแปลงและการสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคกร ใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตามลําดับ สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การรับรูและรับฟงความคดิเห็นของครูและบุคลากร  

2. ความคาดหวังของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอยคอื ดานเทคโนโลยีรองลงมา คอืดานบุคลากรกับดานวัฒนธรรม สวนดานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคอื ดานโครงสราง 
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2.1 ความคาดหวังของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในดานโครงสรางโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอยคอื การจัดแสดงแผนภูมิสายบังคับบัญชาและประกาศใหทราบอยางชัดเจน รองลงมา คือการวาง

กฎระเบียบในการบริหารงานใหมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง กับการมีหนวยงานภายในแตละฝายมีระบบ การ

ตรวจสอบการบริหารจัดการใหเกิดความโปรงใส และการวางแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนทางการ

กับการติดตามการดําเนินงานของบุคลากรตามโครงสรางองคการใหม กับการการจัดใหมีการประเมินประสิทธิภาพ

และประสทิธิผลการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคการ ตามลําดับ สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอืการช้ีแจงใหบุคลากรเห็น

ถงึประโยชนของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคการ  

 2.2 ความคาดหวังตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในดานเทคโนโลยีอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพจิารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอยคือ การสงเสริมใหครูใชเทคโนโลยีใหมลาสุดกับการปฏิบัติงาน การสงเสริมเทคโนโลยีเช่ือมโยง

เครือขายเพื่อการเรียนรูของบุคลากร การสนับสนุนการนํานวัตกรรมใหมมาใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรเสมอ 

รองลงมา คือการปรับวิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อบริการบุคลากรใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว การพัฒนา

หองเรียนอิเล็กทรอนิกสใหทันสมัย และเหมาะสมกับขนาดโรงเรียน และการออกแบบวิธีการทํางานใหมดวยการใช

เทคโนโลยี ตามลําดับสวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอันดับสุดทายคือการใหครูมีสวนรวมในการวางแผนงาน กลยุทธดาน

เทคโนโลยี และ การนําหลักการบริหารใหม ๆ มาใชในการบริหาร 

 2.3 ความคาดหวังตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในดานเทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ การสงเสริมใหครูใชเทคโนโลยีใหมลาสุดกับการปฏิบัติงาน การสงเสริมเทคโนโลยี

เชื่อมโยงเครือขายเพื่อการเรียนรูของบุคลากร การสนับสนุนการนํานวัตกรรมใหมมาใชในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เสมอ คือการปรับวิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อบริการบุคลากรใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว การพัฒนา

หองเรียนอิเล็กทรอนิกสใหทันสมัย และเหมาะสมกับขนาดโรงเรียน และการออกแบบวิธีการทํางานใหมดวยการใช

เทคโนโลยี ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือการนําหลักการบริหารใหม ๆ มาใชในการบริหาร กับการใหครูมี

สวนรวมในการวางแผนงาน กลยุทธดานเทคโนโลยี  

 2.4 ความคาดหวังของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในดานวัฒนธรรมองคกรโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ การรับรูและรับฟงความคิดเห็นของครูและบุคลากรกับการปฏิบัติงานใหม

ขึ้นกับไดรับความเห็นชอบจากบุคลากรดวยด ีรองลงมาคอื การพัฒนาความเช่ือเพื่อมุงสูความสําเร็จรวมกัน กับการมี

การพัฒนาความเช่ือดานการมีจิตสาธารณะแกบุคลากรและการสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคกร ให

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ การดําเนินการช้ีแจงเมื่อเกิดการตอตานการเปลี่ยนแปลง ตามลําดับ สวนขอท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุดคอืการไดรับการยอมรับในศักยภาพความสามารถในการบริหารงานและสงเสริมการเปลี่ยนแปลงโดย

ไมเกดิการตอตาน การไดรับกับการมกีลยุทธวธีิสงเสริมบุคลากรใหจงรักภักดตีอองคกร  

 3. ขอเสนอแนะของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบวา ดานโครงสรางมผีูใหขอเสนอแนะจํานวน 25 คน ขอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับ

แรกมีดังน้ี ควรมีการวางโครงสรางงานใหชัดเจน มอบหมายภาระงานใหเหมาะสมกับสภาพของงานแตละงาน ไม
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ซ้ําซอนและไมรวมกันเปนกระจุก ควรเลอืกบุคลากรในการรับผดิชอบในแตละงานใหตรงกับความรูความสามารถของ

บุคลากร และควรวางโครงสรางการบริหารงานใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงและขนาดของโรงเรียน  

 ดานเทคโนโลยี มีผูใหขอเสนอแนะจํานวน 61 คน ขอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับแรกดังน้ี ควรสงเสริม 

สนับสนุนใหบุคลกรเขาถงึและนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏบัิติงานตาง ๆ ท้ังในกลุมงานและกลุมสาระการเรียนรู เพื่อ

ความสะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพในการทํางาน ควรเพิ่มอุปกรณประกอบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย เพียงพอ

และใชงานไดจริงและ ควรพัฒนาระบบคอมพวิเตอรและระบบอินเทอรเน็ตใหเหมาะสมและทันกับสถานการณปจจุบัน 

 ดานบุคลากร มผีูใหขอเสนอแนะจํานวน 41 คน ขอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับแรกดังน้ี ควรกระจายงานให

เปนระบบ เพียงพอ และเหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร ควรสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 

ความสามารถ และทันตอการเปลี่ยนแปลง เชน การฝกอบรบครูในสาขา และงานตาง ๆ การศึกษาตอ การใช

เทคโนโลยีเปนตน ควรจัดบุคลากรเสริมชวยเหลือภาระหนาท่ีนอกเหนือการสอนเพื่อใหครูปฏิบัติหนาท่ีสอนไดอยาง

เต็มศักยาภาพ  

และดานวัฒนธรรมมีผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะจํานวน 25 คน ขอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับแรกดังน้ี คือ

ผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลากรความสัมพันธอันดีตอกัน มีความรักใคร สามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกันจนเปน

ประเพณแีละมคีวามจงรักตอองคกร ควรใชหลักการธรรมาภบิาลในการสรางวัฒนธรรมองคกร และควรสงเสริมใหบุ

คลกรเกดิความคุนเคยซึ่งกันและกันและยอมรับความคดิเห็นท่ีแตกตาง 
 

สรุปผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาสภาพและความคาดหวังของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สามารถอภิปรายดังตอไปน้ี 

 1. สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 โดยรวมอยูในระดับมาก ทุกดาน ท้ังน้ีอาจเนื่องจาก อิทธิพลจากแรงกดดันท้ังภายในและภายนอกองคการ ทํา

ใหองคการตองเปลี่ยนแปลงองคประกอบตาง ๆ ขององคการ ไดแก เปาประสงค วัตถุประสงค กลยุทธ วัฒนธรรม 

บุคคล ภาระงา โครงสราง และเทคโนโลยี ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีมีความเกี่ยวของสัมพันธกันเปนอยางมาก การ

เปลี่ยนแปลงในองคประกอบใดองคประกอบหน่ึงจะเกี่ยวของหรือสงผลตอองคประกอบอื่นเสมอไดแกเปาประสงค 

(Purpose) เปาประสงคตองมีความชัดเจนสามารถนําไปกําหนดเปนพันธกิจ (Mission) และ วัตถุประสงคได  

วัตถุประสงค (Objectives) เปนการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเปาหมายในการปฏิบัติงาน กลยุทธ (Strategy) ตองมี

ความชัดเจนสามารถนําไปกําหนดเปนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการได (Operational Plans) วัฒนธรรม (Culture) 

วัฒนธรรมตองมีความชัดเจน วัฒนธรรมเปนความเช่ือหลักหรือคานิยมหลัก (Core Belief and Values) ท่ีเปนบรรทัด

ฐานหรือแนวทางใหบุคคลและกลุมยึดถือปฏิบัติ  บุคคล (People) เปนสมาชิกในองคการ การสรรหาและการ

ปฏิบัติการคัดเลือกตองทันสมัย (Update Recruiting and Selection Practices) เพื่อใหไดบุคคลท่ีมีความรูh

ความสามารถและเหมาะสมกับ งาน การอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถ (Competency) หรือปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของ บุคคล ภาระงาน (Tasks) เปนสิ่งท่ีบุคคลกระทําการออกแบบงานตองทันสมัยเหมาะสมกับบุคคลและ

กลุม โดยลักษณะงานท่ีปฏิบัติเปนสิ่งท่ีสะทอนใหเห็นถึง พันธกิจ วัตถุประสงคและยุทธศาสตรของ องคการ 

โครงสราง (Structure) เปนการออกแบบโครงสรางองคการท่ีทันสมัยและมีกลไกในการประสานความ รวมมือกัน

ระหวางหนวยงานยอย เทคโนโลยี (Technology) เปนแนวทางหรือวิธีการทํางานใหประสบผลสําเร็จเทคโนโลยีตองมี

การจัดหาไว อยางเพียงพอเพื่ออํานวยความสะดวกและทําใหงานดําเนินไปได (Work Flows) (ประพรรณ รักเลี้ยง, 
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2556, หนา 63) ผลการวิจัยในภาพรวมน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ พิชญนาฏ แพงพงา (2553, หนา 151-200) 

ศึกษาความคิดเห็นของคณาจารยท่ีมีตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนนานาชาติ ในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา คณาจารยมีความคิดเห็นตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน

นานาชาติ ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานโครงสราง

องคการ ดานวัฒนธรรมองคการ ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานการใชเทคโนโลยี ดานวิชาการ สอดคลองกับ 

กาญจนา ธีระกุล (2554, หนา 219-240) ไดศึกษา ระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษาของเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเรียงตามลําดับคือ การ

เปลี่ยนแปลงดานสังคม การเปลี่ยนแปลงดานกําลังคน การเปลี่ยนแปลงดานผูบริโภค ยังสอดคลองกับศศิวิมล ทิม

พทัิกษ (2555, หนา 76-86) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 พบวา การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวาคาเฉลี่ย

สูงสุดคือดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงและคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานกลยุทธการ

เปลี่ยนแปลง 

  1.1 สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ดานโครงสรางอยูในระดับมากทุกขอ ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากโครงสรางองคการเปนรูปแบบของ

การมสีวนรวมและการทํางานรวมกันท่ีเนนการจัดการเพื่อเช่ือมความสัมพันธระหวางหนาท่ีของบุคคลและกลุมเพื่อให

องคการประสบความสําเร็จ โครงสรางยังรวมถึงปจจัยตาง ๆ ในการทํางานท่ีสอดคลองกับสื่อสาร ท้ังแนวต้ังและ

แนวนอนเนื่องจากโครงสรางตองมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ การปฏิรูปจึงเปนเร่ืองปกติ การปฏิรูปมีอิทธิพล

ตอการเปลี่ยนแปลงโดยการเลือกรูแบบของการมีสวนรวมและการทํางานรวมกัน Bartol (Bartol อางอิงใน วิลาวัลย 

อันมาก, 2556 หนา 45) และภาวิดา ธาราศรีสุทธิและสุธีรา สุริยวงศ (2555, หนา 55) ยังกลาววา ดานโครงสราง

องคการ แตละองคการควรมี ปรัชญา วิสัยทัศน และวัตถุประสงคท่ีชัดเจนท่ีจะทําใหโครงสรางองคการมีสายการ

บังคับบัญชาท่ีชัดเจน ทําใหโครงสรางองคการท่ีมีอยูแลวสามารถปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้นมากวาเดิม ท้ังองคการก็มี

กลไกในการบริหารการท่ีเปนระบบมนีโยบายขององคการท่ีสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะกับสถานการณขององคการ

ในขณะน้ัน ๆ ได เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน โดยความรวดเร็ว ถูกตอง ทันกับเหตุการณท่ีสามารถทําให

บุคลากรสามารถรับผิดชอบในหนาท่ีตามอํานาจท่ีไดรับมอบหมายในระดับบุคลากรน้ัน ๆ ไดโดยมีผูบริหารเปนผูส่ัง

การตามสายงานบังคับบัญชาตามลําดับขั้นตอน ทําใหบุคลากรสามารถมีโอกาสมีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนด

นโยบายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อใหองคการมีการปรับปรุงมาตรฐานการทํางานใหกับบุคลากรไดไปใน

ทิศทางเดียวกัน ทําใหองคการตองมีแผนภูมโครงสรางองคการท้ังหมดใหเหมาะสมกับองคการของแตละองคการได 

ผลการวจิัยในดานโครงสรางน้ียังสอดคลองกับงานวจิัยของ วรัิตน มาตันบุญ (2552, หนา 40-54) ไดศึกษาเร่ือง การ

บริหารการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางองคการของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวา การดําเนินการบริหาร

การเปลี่ยนแปลง ผูตอบแบบสอบถามเกินคร่ึงไดให ขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวไวดัง น้ี ไดจัดทําแผนกิจ

กรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงดาน โครงสรางของโรงเรียน จัดวาระแนะนําภารกิจการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ

โรงเรียนให บุคลากรในโรงเรียนไดรับทราบ กํากับการดําเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโรงเรียนให เปนไปตาม

แผนท่ีกําหนดไว ช้ีแจงใหบุคลากรในโรงเรียนเห็นถึงประโยชนท่ีแตละบุคคลจะ ไดรับจากการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

ของโรงเรียน และจัดเตรียมชองทางการใหความชวยเหลือ คําปรึกษาแกบุคลากร ในชวงเร่ิมใชโครงสรางใหมของ

โรงเรียน สอดคลองกับ วุฒิชัย อนันตวิจิตร (2553, หนา 50-55) ไดศึกษาเร่ือง การดําเนินงานการบริหารการ
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เปลี่ยนแปลงดานโครงสรางองคการของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญไดใหขอมูลในดานการเตรียมการ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงไววา จัดประชุมคณะทํางาน

เกี่ยวกับวิธีการทํางานรวมกัน จัดประชุมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของคณะทํางาน แตงต้ังคณะทํางานบริหารการ

เปลี่ยนแปลงดานโครงสรางของโรงเรียน กําหนดวัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโรงเรียน และประชุม

หารือกรอบแนวคดิในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโรงเรียน และสอดคลองกับวิลาวัลย อันมาก (2556, 

หนา 99–107) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดานโครงสราง มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก ไดแก ผูบริหารโรงเรียนมี

การออกแบบและปรับปรุงโครงการบริหารงานใหทันสมัย ผูบริหารโรงเรียนกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของ

บุคลากรในแตละสายงานอยางชัดเจน โดยการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน ผูบริหารโรงเรียนมีการกระจายอํานาจ

หนาท่ีใหแกบุคลากรท่ีสอดรับกับโครงสรางการบริหารงานใหม ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดแสดงแผนภูมิสายบังคับ

บัญชาแบะประกาศใหทราบอยางชัดเจน ผูบริหารโรงเรียนวางแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนทางการ 

ผูบริหารโรงเรียนปรับปรุงกระบวนการในการปฏบัิติงานของบุคลากรในโครงสรางใหม ใหเหมาะสมกับความสามารถ

ของบุคลากร ผูบริหารโรงเรียนช้ีแจงใหบุคลากรเห็นถึงประโยชนของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคการ ผูบริหาร

โรงเรียนติดตามการดําเนินงานของบุคลากรตามโครงสรางองคการใหม ผูบริหารโรงเรียนจัดใหมีการประเมิน

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคการ ผูบริหารโรงเรียนวงกฎระเบียบในการบริหารานใหม

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และผูบริหารโรงเรียนมีการออกแบบและปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานเหมาะกับ

ขนาดของสถานศึกษา 

 1.2 สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ดานเทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมคีาเฉลี่ยมากท่ีสุดคอืการสงเสริมใหครูใชเทคโนโลยี

ใหมลาสุดกับการปฏิบัติงาน ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการทํางาน เพื่อใหเกิดความ

สะดวกรวดเร็วทันเวลาไดอยางถูกตอง ครบถวน (พชิญณาฎ แพงพงา, 2553, หนา 140) เชนเดยีวกับธิดาวัลย อุนกอง 

(ม.ป.ป., หนา 94) กลาววา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม (Technological change) มีการนําแนวทางและ

เทคนิคใหม ๆ เขามาใชเปนการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ซึ่งก็ตองมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรูในการใช

เทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อนํามาชวยการทํางานใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยในดานเทคโนโลยี

สอดคลองกับงานวจิัยของ พชิญนาฏ  แพงพงา (2553, หนา 151-200) ไดศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของคณาจารยท่ีมี

ตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนนานาชาติ ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ดานการใช

เทคโนโลยี ไดแก โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการทํางานทําใหเกิด ความสะดวกรวดเร็ว โรงเรียน

จัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนางานดานการใชเทคโนโลยีใหม ๆ การทํางานมีระบบการปองกันดวยรหัสผาน

สําหรับการควบคุมความปลอดภัยขอมูลภายในแตละหนวยงานการทํางานใชเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือในการ

ประสานงาน ประชาสัมพันธกับทุกฝายท่ีเกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีสวนรวมวางแผนกลยุทธดาน

เทคโนโลย ีบุคลากรมคีวามรูความเขาใจในการนําเทคโนโลยีใหม ๆ รวมถงึสารสนเทศมาใชในการทํางานเพื่อแสวงหา

ความรูใหม ๆ หรือเพื่อสําหรับเตรียมการเรียนการสอน โรงเรียนไดจัดชวงเวลาในการใชเทคโนโลยีเพื่อคนควาหา

ขอมูลทางการศึกษา โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชในการบริหารจัดการสาระการเรียนการสอน 

ระหวางคณาจารยกับผูเรียนโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณเกี่ยวกับคอมพิวเตอรตลอดเวลาเพื่อใหการใชงานมี

คุณภาพ โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาดานเทคโนโลยีอยางตอเนื่องโดยมีการติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง มี

การปองกันแกปญหา สอดคลองกับกาญจนา ธีระกุล (2554, หนา 219-240) ไดศึกษาระดับการบริหารการ
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เปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถามศึกษา สมุทรปราการ   เขต 1 ดานเทคโนโลยี

ไดแก นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการบริหารการศึกษาสงเสริมใหผูสอนนําความรูดานเทคโนโลยีมาใช

ในการสอนสงเสริมใหผูสอนนําเทคโนโลยีมาประยุกตในการเรียนรูมพีื้นฐานความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยาง

ดีจัดหาสื่อ อุปกรณและแหลงขอมูลใหผูสอนถึงขาวสารอยางรวดเร็ว ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ไดแก 

เสริมสรางการวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนการสอน มีความรูและความสามารถในการนําจิตวิทยาวิธีการ

และเทคนิคตาง ๆ ไปใชในการสอน มคีวามชํานาญในการวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรมและ

นามธรรม บริหารจัดการโดยมุงเนนความเปนเลศิในการเรียนรู มคีวามสามารถบริหารเวลาไดสอดคลองกับบริบทของ

สถานศึกษาสอดคลองกับศศิวิมล ทิมพิทักษ (2555 หนา 76-86) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ในดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยเฉลี่ยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสมารถนํา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช ในการบริหารงานในสถานศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหาร

สถานศึกษาสมารถนําระบบขอมูล สารสนเทศท่ีเปนปจจุบันมาใชในการตัดสินใจในการบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร

สถานศึกษาสงเสริมการเรียนรูและใหบริหารแกผูเรียนแลครูผูสอน คนควาและจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนนิกส E-book 

และหองสมุดอิเล็กทรอนนิกส (E-Library) ผูบริหารสถานศึกษา ไดรับขอมูลสารสนเทศจากเครือขาย (Network) ท่ี

เกี่ยวของมาใชในการบริหารและการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหครู อาจารย 

ไดใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูบริหารสถานศึกษา มีการเตรียมความพรอม 

เพื่อรองรับนวัตกรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา มีการจัดทําเว็ปไซค ของ

โรงเรียนเพื่อเปนแหลงเรียนรู และการเผยแพรกิจกรรมตาง ๆ ภาพในและภายนอกสถานศึกษา ไดอยางมี

ประสทิธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษามกีารกระตุนและจัดหาเคร่ืองมอืดานเทคโนโลยีมาใชอํานวยความสะดวก ในการใช

งานของฝายตาง ๆ ของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษานํานวัตกรรมแนะเทคโนโลยี มาใชในการกระจายอํานาจ จน

สามารถพัฒนางานในโครงการตาง ๆ ผูบริหารสถานศึกษามีการพัฒนานวัตกรรมตาง ๆ ใหสามารถ บูรณาการ

ผสมผสานกับการเรียนรู ใหครบทุกกลุมสาระ และสอดคลองกับวิลาวัลย  อันมาก (2556, หนา 99-107) ไดศึกษา

เร่ือง การศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สรุปผลดังน้ีคือ ดานเทคโนโลยี มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก ผูบริหารสงเสริมให

ครูใชเทคโนโลยีใหมลาสุดกับการปฏบัิติงาน ผูบริหารโรงเรียนนําหลักการบริหารใหม ๆ มาใชในการบริหาร ผูบริหาร

โรงเรียนจัดหารเทคโนโลยี สื่ออุปกรณโปรแกรมการทํางานรุนใหมลาสุด เพื่อการปฏบัิติงานของบุคลากร ผูบริหารโรง

เยนปรับวิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อบริการบุคลากรใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว ผูบริหารโรงเรียนออกแบบ

วธีิการทํางานใหมดวยการใชเทคโนโลยี ผูบริหารโรงเรียนพัฒนาหองเรียนอิเล็กทรอนิกสใหทันสมัย และเหมาะสมกับ

ขนาดโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมเทคโนโลยีเช่ือโยงเครือขายเพื่อการเรียนรูของบุคลากร ผูบริหารโรงเรียน

สงเสริมเทคโนโลยีเช่ือโยงเครือขายเพื่อการปฏบัิติของบุคลากร ผูบริหารโรงเรียนสนับสนุนการนํานวัตกรรมใหมมาใช

ในการปฏบัิตงิานของบุคลากรเสมอ 

 1.3 สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ดานบุคลากรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวาคาเฉลี่ยท่ีมากท่ีสุดคือการมี

การวางแผนอัตรากําลังเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง รองลงมาคือ การสงเสริมการฝกอบรมทักษะท่ีจําเปนตอการ

ปฏบัิติงานของครูและบุคลากรใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง และการมกีารจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อบริหารการ

เปลี่ยนแปลง ท้ังน้ี เทคนิคท่ีนํามาใช ในการพัฒนาสมรรถภาพของแตละบุคคลในการปฏบัิติงานท่ีไดรับมอบหมายและ
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การทํางานรวมกับบุคคลอื่นไดดีย่ิงขึ้นเพิ่มผลผลิต และการแขงขันอยางมีประสิทธาภาพ ไดแก การฝกอบรมพัฒนา 

การสับเปลี่ยนงานเพื่อความเหมาะสม นําไปสูการพัฒนาบุคคลและพัฒนาองคกร (ธิดาวัลย อุนกอง, ม.ป.ป.,หนา 94) 

สอดคลองกับวิลาวัลย  อันมาก (2556, หนา 99-107) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดานคน มีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก ไดแก ผูบริหารโรงเรียนแนะนําครูและบุคลากรใหเขาใจถึงประโยชนท่ีไดรับจากการเปลี่ยนแปลง ผูบริหาร

โรงเรียนกระตุนใหครูและบุคลากรในโรงเรียน ปรับตัวเพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมการ

ฝกอบรมทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารโรงเรียน

ปรับปรุงทัศนคติของครูและบุคลากรใหเกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารโรงเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของครูและบุคลากรใหเกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อ

บริหารการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารโรงเรียนมีการวางแผนอัตรากําลังเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารโรงเรียน

จัดบุคลากรเขาทํางานไดทันตอการเปลี่ยนแปลง  ผูบริหารโรงเรียนสามารถลดการตอตานการเปลี่ยนแปลงของ

บุคลากรได ผูบริหารโรงเรียนมกีารสื่อสารหรือประชาสัมพันธเกี่ยวกับแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ 

อยางตอเนื่อง ผูบริหารโรงเรียนมกีารประเมนิสมรรถนะของบุคลากรภายหลังการเปลี่ยนแปลง 

  1.4 สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ดานวัฒนธรรมองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวาคาเฉลี่ยท่ีมากท่ีสุด

คอื มกีารกําหนดบรรทัดฐานหรือลักษณะการปฏบัิติงานใหมขึ้นและไดรับความเห็นชอบจากบุคลากรดวยดี รองลงมา

คอื การพัฒนาความเช่ือดานการมจีติสาธารณะแกบุคลากร การดําเนินการช้ีแจงเมื่อเกดิการตอตานการเปลี่ยนแปลง

และการสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคกร ใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามลําดับท้ังน้ีอาจ

เนื่องมาจาก บุคคลในองคกรมีความคิดหรือความเช่ือรวมกัน (Shared Values or Shared Beliefs) ซึ่งวัฒนธรรม

องคกรน้ีจะทําหนาท่ีเสมือนกับกาวทางสังคม (Social Glue) ท่ีเช่ือมประสานคนกลุมตาง ๆ ภายในองคกรเขาดวยกัน 

และเปนเสมอืนกฎท่ีไมมีการเขียนบัญญัติไว (Unwritten Rule) แตมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของสมาชิกในองคการอยาง

ย่ิง วัฒนธรรมองคการจะเปนเสมือนจิตวิญญาณขององคการท่ีจะช้ีนําองคการในการดําเนินการ(ทิพวรรณ หลอ

สุวรรณรัตน, 2549, หนา 179) Cummings and Worley (อางอิงใน พิชญนาฎ แพงพงา, 2553, หนา 136) เสนอแนะ

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการมี 6 ขั้นตอนคือ การกําหนดวิสัยทัศนท่ีชัดเจน ผูบริหารระดับสูงแสดงความมุงม่ัน

เปลี่ยนแปลง ผูบริหารระดับสูงแสดงเปนตัวอยางของการบริหารการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงองคการใหสนับสนุน

การบริหรการเปลี่ยนแปลง การคัดเลือกและการใหการสนับสนุนทางสังคมแกผูมาใหม และการพัฒนาใหเกิด

ความหมายเชิงจริยธรรม และกฎหมายการบริหารการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม สอดคลองกับพิชญนาฏ แพงพงา 

(2553, หนา 151-200) ไดศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของคณาจารยท่ีมีตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน

นานาชาติ ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดานวัฒนธรรมองคการ ไดแก บรรยากาศในโรงเรียนมีความ

เปนกันเองทุกคนเปดเผยความจริงใจ เสมอืนกับครอบครัวเดยีวกัน ผูบริหารมกีลยุทธวธีิสงเสริมบุคลากรใหจงรักภักดี

ตอองคการ โรงเรียนสงเสริมการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบระบบเครือญาติมาสูระบบการบริหารแบบการมีสวนรวม

ทํางานเปนทีม ผูบริหารเปนผูประสานงานกํากับดูแล ใหงานสําเร็จดวยความราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ บุคาลากร

ทํางานรวมมือกันดวยความจริงใจ ความเขาใจกัน เช่ือใจ วางใจซึ่งกันและกันพรอมท่ีจะมีความมุงม่ันท่ีจะทําให

องคการเจริญกาวหนา โรงเรียนไดจัดใหมีการปรับปรุงการบริการลูกคาใหไดรับความพึงพอใจ โรงเรียนมีหนวยงาน

ภายในแตละฝายมรีะบบการตรวจสอบการบริหารจัดการใหเกดิความโปรงใส สอดคลองกับ วลิาวัลย อันมาก (2556, 

หนา 99-107) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัด
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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดานวัฒนธรรม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก ผูบริหารโรงเรียน

รับรูและรับฟงความคิดเห็นของครูและบุคลากร ผูบริหารโรงเรียนดําเนินการช้ีแจงเมื่อเกิดการตอดานการ

เปลี่ยนแปลงในองคการ ผูบริหารโรงเรียนสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรในโรงเรียนใหสามารถปฏบัิติงานรวมกัน

โดยมุงเนนผลตอผูรับบริหารเพียงอยางเดียว ผูบริหารโรงเรียนมีการพัฒนาความเช่ือเพื่อมุงสูความสําเร็จรวมกัน 

ผูบริหารโรงเรียนมกีารพัฒนาความเช่ือดานการมจีติสาธารณะแกบุคลากร 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากการวจิัยในคร้ังน้ีพบวา ขอตาง ๆ ในแตละดานดังตอไปมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ดังน้ันผูวจิัยขอเสนอแนะ

แนวทางในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 36 ดังน้ี 

1. ดานบุคลากรควรแนะนําครูและบุคลากรใหเขาใจถึงประโยชนท่ีไดรับจากการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนมี

การสื่อสารหรือประชาสัมพันธเกี่ยวกับแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

2. ดานเทคโนโลยีควรมกีารจัดหาเทคโนโลยี สื่ออุปกรณโปรแกรมการทํางานรุนใหมลาสุด เพื่อการ

ปฏบัิติงานของบุคลากร รวมถงึการพัฒนาหองเรียนอิเล็กทรอนนิกสใหทันสมัย และเหมาะกับขนาดโรงเรียน 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา 

2. ควรศึกษาปญหาและผลกระทบท่ีมตีอการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา 

3. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพและความตองการของครูตอการบริหารเปลี่ยนแปลงใน

สถานศึกษา 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การวิจัยเร่ืองการศึกษาสภาพและความคาดหวังของครูตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความอนุเคราะหจาก 

ดร.ธิดาวัลย  อุนกอง อาจารยท่ีปรึกษาท่ีกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง 

ๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอนจนทําใหการวิจัยสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว 

ณ โอกาสน้ีดวย 

ขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาการบริหารการศึกษาคณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยา

เขตเชียงรายทุกทานท่ีใหความรูอันทรงคุณคาแกผูวจิัย 

ขอขอบพระคุณ ดร.สรวชิญ จติรใจ ดร.อนวัช อุนกอง และนายวรรชรินทร วรรณอุต ท่ีใหความกรุณาเปน

ผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมอืท่ีใชในการจัดทําวทิยานิพนธในคร้ังน้ี 

หากการศึกษาคนควาดวยตนเองมีคุณคาและประโยชนตอวงการศึกษา คุณคาและประโยชนเหลาน้ันขอมอบเปน

เคร่ืองบูชาพระคุณของบิดา มารดา ครูอาจารยทุกทานท่ีไดอบรมส่ังสอนและประสทิธ์ิประสาทความรูแกผูวจิัย 
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A Study of Organizational Health of Samakkhiwittayakhom School 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาสภาพสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  2) 

เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จําแนกตามสถานภาพสวน

บุคคล  ประชากร คือ ครูในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จํานวน 201 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale Questionnaire) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป วิเคราะหหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบดวยคาสถิติที (t-test) คาสถิติ

เอฟ (F-test) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูโดยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe’s method) 

ผลการวจิัยพบวา  

 1. สภาพสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานกําหนดเปาหมายมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานมุงเนน

วชิาการ และดานภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน ตามลําดับ สวนดานการสนับสนุนทรัพยากรมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด  

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับมิติสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดย

จําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล พบวา สภาพสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จําแนกตามชวงอายุ 

วุฒิการศึกษา ตําแหนง และประสบการณในการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวน

จําแนกตามเพศไมแตกตางกัน  
 

คําสําคัญ: สุขภาพองคการ  โรงเรียนสามัคควีทิยาคม 
 

Abstract  

The purposes of this research were: 1) to study the condition of the organizational health of 

Samakkhiwitthayakhom school 2) to compare the teachers’ attitude toward the organizational health of 

Samakkhiwitthayakhom school, which was assorted by personal characteristics. The population were 201 

teachers of Samakkhiwitthayakhom school. The instrument for collecting the data was the rating scale 

questionnaire. Result was analyzed by using a computer program by descriptive statistics included frequency, 
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percentage, mean, standard deviation. In addition, quantitative data was analyzed included differences test by 

using t-Test, F-test, the Scheffe’s method for pair matching comparison.  

 The results indicated that: 

 1. The condition of the organizational health level of Samakkhiwitthayakhom school was at the high 

level as a whole. Moreover, in considering each individual aspect, it was found that all aspects were also at the 

high level. The aspects with the highest average score in Goal Setting, and followed by Academic Emphasis and 

Collegial Leadership, while, Resource Support was the lowest average score. 

 2. The comparison of teachers’ attitude toward the dimension of the organizational health of 

Samakkhiwitthayakhom school was distributed by the personal characteristics. Hypothesis test revealed that the 

condition of the organizational health of Samakkhiwitthayakhom school which assorted by age, education level, 

position, and work duration, was different at the statistical significant level of .05, whereas the sex aspect was 

not contrast. 
 

Keywords: Organization Health, Samakkhiwitthayakhom school 
.  

บทนํา 

สังคมยุคโลกาภิวัตน (globalization) ในปจจุบันมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไมวาจะเปนการ

เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี สงผลใหองคการตาง ๆ ในสังคมจําเปนตองปฏิรูป

ตนเองใหอยูรอด เทาทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ไมวาจะเปนสังคมครอบครัวท่ีเปนองคการปฐมภูมิ และ

สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ตลอดจนสถาบันสังคมอื่น ๆ ท่ีเปนองคการแบบทุติยภูมิ ซึ่งวีรวุธ มาฆะศิรานนท 

(2548, หนา 9) กลาววา เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมหาศาลเปนผลใหองคการตาง ๆ ตองปฏิรูปตนเองเพื่อ

ความอยูรอดอยางเต็มท่ี องคการท่ีสมบูรณเฉลยีวฉลาดสามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็วและดํารงอยูในสังคมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สวนองคการท่ียังขับเคลื่อนไปอยางชา ๆ จะไมอาจอยูไดในศตวรรษท่ี 21 น้ี แมขนาดขององคการจะ

ใหญขึ้น มพีนักงานมากขึ้นแตก็ไมอาจทดแทนกับพลังสมองอันสรางสรรคและความคลองแคลวท่ีจะเปนมากขึ้นได  

 องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) เปรียบเทียบองคการเปนระบบรางกายของมนุษย 

หากรางกายมนุษยมคีวามสมบูรณแข็งแรง มสุีขภาพท่ีสมบูรณมีประสิทธิภาพในการทํางานเปรียบเหมือนองคการท่ีมี

ความพรอมในการปฏิบัติงาน หากอวัยวะบางสวนไมสามารถทํางานหรือเสื่อมสมรรถภาพไป กลไกในการทํางานจะ

หยุดชะงักทําใหเกดิการเจ็บปวยไมสามารถตอตานโรคได สอดคลองกับนักชีววิทยาท่ีไดกลาวเปรียบเทียบกันระหวาง

สุขภาพองคการเร่ืองอะนาโตมีท่ีกลาววา “องคการ คือ สิ่งมีชีวิต” เพราะมีพลวัตรการเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกันกับ

รางกายคน อวัยวะในแตละสวนของเรามีการพึ่งพากัน ไมมีอะไรเปนอิสระแยกจากกัน ถาเราเขาใจอยางน้ีสิ่งท่ีอยูใน

องคการเปนสิ่งท่ีตองพึ่งพาและเกี่ยวพันกัน องคการเสมือนสิ่งมีชีวิตตองใสใจและดูแลสุขภาพใหแข็งแรงเชนกัน ซึ่ง

สอดคลองกับชัชวาลย ทัตศิวัช (2552, หนา 78-93) กลาววา ไมมอีงคการใดท่ีจะเจริญเติบโตมคีวามกาวหนาไปเร่ือย 

ๆ ในอนาคตโดยยืนอยูบนความสําเร็จเมื่อคร้ังอดีตหรือปจจุบัน โดยการละเลยการปรับปรุงพัฒนาองคการอยาง

ตอเนื่องโดยเฉพาะองคการท่ีทําหนาท่ีจัดการศึกษา ความหยุดน่ิงท่ีจะพัฒนาองคการทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

และประสทิธิผลของการบริหารจัดการ มิเพียงแตทําลายสมรรถนะขององคการแตยังกัดกรอนความม่ันคงของสังคม
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ในอนาคต ซึ่งจะตองยอนกลับไปพจิารณาท่ีองคการทางการศึกษาวามสุีขภาพ มอีาการเจ็บปวยหรือไม สมรรถนะการ

บริหารจัดการเปนอยางไร  

 การดําเนินงานของทุกฝายในองคการเปรียบเสมือนฟนเฟองท่ีแตละตัวจะหมุนสัมพันธกันอยางเปนระบบ  

สถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาใหผูเรียนทุกคนมีคุณภาพสูงไดตอเมื่อทุกองคประกอบหลักในการจัดการศึกษา 

ไดแก หลักสูตรการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหารงบประมาณ การวัดผลประเมนิผล การปกครอง การ

พัฒนาวิชาชีพ และการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน ดําเนินการรวมกันเพื่อมุงสูเปาหมายปลายทาง ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ี

สมบูรณท้ังทางรางกาย สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู

รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังน้ัน สถานศึกษาหลายแหงจึงเรงปรับปรุงพัฒนาตนเอง มีการกําหนดวิสัยทัศนและ

ภารกิจ การวางเปาหมายพัฒนาท้ังระยะสั้นและระยะยาว  จัดโปรแกรมการฝกอบรมบุคลากรท้ังในเร่ืองคุณภาพ

การศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคการ มีระบบการสรางขวัญและ

กําลังใจแกบุคลากร เปนตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 14-15)   

 สถานศึกษาในฐานะเปนองคการทางการศึกษามีความจําเปนตองมีวิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลขององคการท่ีไดรับการยอมรับและใชกันอยางกวางขวาง คือ การตรวจสอบสุขภาพองคการ เพราะ

สุขภาพองคการ คือ ความสามารถขององคการในการปฏิบัติงานตามภารกิจและเปนสวนหน่ึงของระบบสังคมทําให

องคการสามารถดํารงอยูไดทามกลางความเปลี่ยนแปลง (กรุณา ไชยสงโท, 2549, หนา 10) ฮอยและมิสเกล (Hoy 

and Miskel1987 pp. 394-395) ไดสนับสนุนแนวคดิน้ี สรุปไดวา ประสิทธิผลขององคการพิจารณาจากองคประกอบ

หรือปจจัยตาง ๆ เชน ความสามารถในการปรับตัวขององคการ (Adaptability) ซึ่งหมายถึง  ความสามารถของ

องคการท่ีจะปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป นวัตกรรม ( Innovation) ซึ่งหมายถึง 

ความสามารถขององคการท่ีจะผลิตเทคโนโลยีและระบบบริหารแบบใหม ๆ ความพึงพอใจของผูมารับบริการไปจาก

องคการ ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานหรือลูกจางท่ีมีตอองคการ จะเห็นไดวา การท่ีองคการใด ๆ จะ

ดําเนินงานไดอยางมปีระสทิธิภาพน้ัน องคการจะตองทําหนาท่ีใหประสบผลสําเร็จในความจําเปนพื้นฐานการอยูรอด

ขององคการ 3 ประการคือ การบรรลุเปาหมายขององคการ การควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคการได และ

สามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมจึงจะสามารถดํารงอยูไดอยางมีประสิทธิภาพและมีสุขภาพดี (Owens, 1991 p. 

221) นอกจากน้ีองคการใดท่ีมสุีขภาพองคการดยัีงสะทอนถงึสภาพองคการท่ีมช่ืีอเสยีง มคีุณคา มกีระบวนการทํางาน

ท่ีราบร่ืน ไมตึงเครียด และสุขภาพองคการยังเปนเคร่ืองบงช้ีความสามารถในการบริหารใหบรรลุเปาหมาย ภายใต

กระบวนการบริหารจัดการและการตัดสินใจท่ีมีขอมูล มีการสื่อสารท่ีดี มีความขัดแยงนอย สมาชิกมีการดูแล

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนชวยเหลือใหองคการมีความม่ันคง มีความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุน 

และมีความสามารถในการผลิต หากองคการใดมีสุขภาพไมดีแลวยอมเสี่ยงตอการทํางานใหมีประสิทธิภาพในระยะ

ยาวได (Wayne K.Hoy and Cecil G.Miskel, 1991 pp. 394-395) สรุปไดวา องคการท่ีมีสุขภาพดีจะเปนตัวบงช้ีให

ทราบวามกีารบริหารองคการอยางมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล  เปนองคการท่ีมช่ืีอเสยีง มีคุณคา เปนท่ียอมรับใน

สังคม 

 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเปนโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนถึงระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย มอุีปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียน ซึ่งพอจะสรุปไดดังน้ี 1) มีแผนและมีการพัฒนางานโรงเรียนชัดเจนแต

ไมสามารถปฏบัิติตามไดเต็มศักยภาพ 2) นักเรียนยังขาดคุณลักษณะใฝรู ขาดการวเิคราะห 3) นักเรียนยังขาดระเบียบ

วนัิย ความรับผดิชอบ 4) สิ่งแวดลอมในโรงเรียนและหองเรียนยังไมเอื้อตอการเรียนการสอน 5) นักเรียนมีจํานวนมาก
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ในแตละหองทําใหการเรียนการสอนไมดพีอ 6) บุคลากรในกลุมสาระการเรียนรูยังไมเพียงพอ 7) ครูผูสอนมีภาระงาน

ท่ีไดรับมอบหมายมาก 8) ครูมีอายุเฉลี่ยสูง ทําใหขาดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง 9) การเบิกจายเงินไม

คลองตัวเนื่องจากระบบ  10) การใชเงินงบประมาณไมกระจายถึงครู นักเรียน ตามสภาพความตองการ 11) มีสื่อ

อุปกรณในการเรียนการสอนยังไมมปีระสทิธิภาพดพีอ มอีายุการใชงานสูง 12) การใชอุปกรณ สื่อ ยังไมเกิดประโยชน

สูงสุด 13) โรงเรียนยังขาดการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 14) บทบาทของครูในการรวมกิจกรรม 

ควรกระจายอยางท่ัวถงึและการประชาสัมพันธยังไมท่ัวถงึ (โรงเรียนสามัคควีทิยาคม, 2556)   

 จากความสําคัญและอุปสรรคการดําเนินงานดังกลาวขางตน เปนเร่ืองท่ีนาสนใจท่ีจะศึกษาสุขภาพองคการ

ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วาอยูในระดับใด เพื่อนําผลท่ีไดจากการศึกษามาเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง

แกไข พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมใหมีคุณภาพ เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา ความผัน

แปรดานสังคมเศรษฐกจิ และการเมอืงในยุคโลกาภิวัฒน ซึ่งจะสงผลดตีอการจัดการศึกษาใหประสบความสําเร็จตาม

เปาหมายของการจัดการศึกษา ตลอดจนมุงสูความเปนองคการท่ีเปนเลศิได 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม (2) เพื่อ

เปรียบเทียบความคดิเห็นของครูตอสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคควีทิยาคม จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล  
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  
  

        ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิและสมมุติฐานในงานวจัิย 
 

สมมุติฐาน 

จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานการวิจัยในสาขาการบริหารการศึกษา ผูวิจัยได

กําหนดสมมุติฐานในการวจิัยคร้ังน้ี ดังน้ี 

1. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จําแนกตามสถานภาพสวน

บุคคลมคีวามแตกตางตางกัน 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

   1. เพศ 

   2. อายุ 

   3. วุฒิการศึกษา 

   4. ตําแหนง 

   5. ประสบการณในการทํางาน 

       

สภาพสุขภาพองคการของโรงเรยีนสามัคควีทิยาคม 

   1. ดานกําหนดเปาหมาย 

   2. ดานบูรภาพของสถาบัน 

   3. ดานภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน 

   4. ดานการติดตอสื่อสาร 

   5. ดานการสนับสนุนทรัพยากร 

   6. ดานการมุงเนนวชิาการ 

   7. ดานขวัญในการปฏบัิติงาน 

   8. ดานการใชนวัตกรรมทางการศึกษา 
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วธิกีารศึกษา 

การวจิัย เร่ือง การศึกษาสภาพสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เปนการวิจัยเชิงสํารวจความ

คดิเห็น  ตามประเด็นการประเมนิ ท้ัง 8 ดาน ซึ่งผูวจิัยไดดําเนินการตามขัน้ตอน ดังน้ี 

1. ประชากร 

2. เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การวเิคราะหขอมูลและสถติิท่ีใช 

 ประชากร 

 ประชากร ไดแก ครูในโรงเรียนสามัคควีทิยาคม ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 201 คน 

 เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวจิัยเปนแบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaires) ท้ังแบบ

ปลายปดและปลายเปด โดยผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แบงเปน 2 ตอน 

ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม แบบสอบมีลักษณะตรวจสอบรายการ (checklist) สอบถาม

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จากแนวคิดของ

ทฤษฎรีะบบสังคมของพารสัน รวมกับแนวคดิเกี่ยวกับสุขภาพองคการของมายส, ฮอย และคณะ รวมท้ังงานวิจัยของ

พรรณ ี สุวัตถ ี 

 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

 การสรางเคร่ืองมอื ผูวจิัยไดดําเนินการตามขัน้ตอนดังน้ี 

 1. ศึกษาเอกสาร และงานวจิัยท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 

 2. สรางแบบสอบถาม เกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ใหครอบคลุมเนื้อหา 8 ดาน 

ดังน้ี 

 2.1 ดานการกําหนดเปาหมาย (Goal Setting) 

 2.2 ดานบูรณาการของสถาบัน (Institution Integrity) 

 2.3 ดานภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน (Collegial Leadership) 

 2.4 ดานการติดตอสื่อสาร (Communication) 

 2.5 ดานการสนับสนุนทรัพยากร (Resource Support) 

 2.6 ดานการมุงเนนวชิาการ (Academic Emphasis) 

 2.7 ดานขวัญในการปฏบัิติงาน (Morale) 

 2.8 ดานการใชนวัตกรรมทางการศึกษา (Education Innovation) 

 3. นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นไปใหอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงและความสมบูรณของ

เนื้อหา รวมท้ังการใชภาษาท่ีเหมาะสม กอนท่ีจะสงใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 
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 4. นําแบบสอบถามท่ีแกไขแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญดานการสรางเคร่ืองมือวิจัยและ

ดานการศึกษาเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาพรอมท้ังพจิารณาความถูกตองชัดเจนของภาษาท่ีใช กอนท่ีจะ

ลงพื้นท่ีเก็บขอมูล ผูเช่ียวชาญ ไดแก 

4.1 ดร.ประไพพร อุทธิยา ตําแหนง รองผูอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นท่ีการ ศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

(เชียงราย-พะเยา) ระดับ ชํานาญการพิเศษ สถานท่ีทํางาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

(เชียงราย-พะเยา) 

4.2 ดร.ธวัช ชุมชอบ ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน ระดับ เช่ียวชาญ สถานท่ีทํางาน โรงเรียนสามัคคี

วทิยาคม จังหวัดเชียงราย   

4.3 นายเรืองชัย ตามรภาค ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสงเสริม สถานท่ีทํางาน สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) 

5. วิเคราะหคุณภาพของเคร่ืองมือโดยหาคา IOC (Item–Objective Congruence) ความเท่ียงตรงจาก

ผูเช่ียวชาญ ไดคา IOC เทากับ 0.67–1.00 

 6. นําแบบสอบถามท่ีผานความเห็นชอบแลวไปทดสอบ (Tryout) กับประชากรท่ีไมใชเปาหมาย คือครู

โรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ตามวิธีการหาคา

สัมประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970, p. 161)  ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ .97   

7. จัดพมิพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลกับประชากรตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจิัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล มขัีน้ตอน ดังน้ี 

1. ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูอํานวยการโรงเรียนสามัคคี

วทิยาคม เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกับคณะครูในโรงเรียนสามัคควีทิยาคม 

2. ผูวจิัยติดตอขอหนังสอืจากวทิยาเขตเชียงราย มหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลกับคณะครู

ในโรงเรียนสามัคควีทิยาคม 

3. ผูวจิัยจัดเตรียมแบบสอบถาม และวางแผนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

4. ผูวจิัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลท่ีโรงเรียนสามัคควีทิยาคม ซึ่งเก็บรวบรวมจากประชากรเปาหมายท่ี

เปนครูในโรงเรียนสามัคควีทิยาคม โดยผูวจิัยเปนผูดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง  

 เกณฑการวเิคราะหขอมูล 

 ผูวจิัยใชเกณฑในการแปรผล โดยพจิารณาจากคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 

  4.50–5.00  หมายความวา มกีารปฏบัิติในระดับมากท่ีสุด 

  3.50–4.49  หมายความวา มกีารปฏบัิติในระดับมาก 

  2.50–3.49  หมายความวา มกีารปฏบัิติในระดับปานกลาง 

  1.50–2.49  หมายความวา มกีารปฏบัิติในระดับนอย 

  1.00–1.49  หมายความวา มกีารปฏบัิติในระดับนอยท่ีสุด 
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 การวเิคราะหขอมูลและสถติิที่ใช 

ในการวเิคราะหขอมูล ผูวจิัยดําเนินการดังน้ี 

 1. ตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีรับคนืมาใหครบถวนจากกลุมเปาหมาย 

 2. ผูวจิัยนําแบบสอบถามท่ีไดจากการเก็บขอมูล มาวเิคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป 

 3. ใชคารอยละ (Percentage) วเิคราะหรายละเอียดเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 4. ใชคาเฉลี่ยเลขคณติ (µ) วเิคราะหความคดิเห็นของคณะครู 

 5. ใชคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) วเิคราะหการกระจายของคะแนน  

 6. ใชคา t-test และ F-test วิเคราะหความแตกตางระหวางสองกลุมหรือมากกวาสองกลุมแลวแตกรณ ี

หากพบความแตกตางของคาเฉลี่ยใชการวเิคราะหรายคูโดยวธีิเชฟเฟ (Scheffe’s method) 
 

ผลการศึกษา 

จากการวเิคราะหขอมูลการศึกษาสภาพสุขภาพองคการโรงเรียนสามัคควีทิยาคม สรุปผลการวจิัยไดดังน้ี 
 1. สภาพสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานกําหนดเปาหมายมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานมุงเนน

วชิาการ และดานภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงานตามลําดับ สวนดานการสนับสนุนทรัพยากรมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด  

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับมิติสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  โดย

จําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล พบวา 

 2.1 จําแนกตามเพศชาย และเพศหญิง พบวา โดยภาพรวมท้ัง 8 ดานไมมีความแตกตางกัน  และเมื่อ

พจิารณาในแตละดานไมมคีวามแตกตางกัน 

 2.2 จําแนกตามชวงอายุ พบวา โดยภาพรวมท้ัง 8 ดาน  ดานการกําหนดเปาหมาย ดานภาวะผูนําฉันท

เพื่อนรวมงาน ดานดานภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน ดานการติดตอสื่อสาร ดานการสนับสนุนทรัพยากร ดานมุงเนน

วชิาการ  ดานขวัญในการปฏิบัติงาน และดานการใชนวัตกรรมทางการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 สวนดานการการบูรณภาพของสถาบันไมแตกตางกัน 

 2.3 จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา ดานการกําหนดเปาหมาย ดานภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน และ

ดานการติดตอสื่อสาร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนภาพรวมท้ัง 8 ดาน และดานอื่น ๆ ไม

แตกตางกัน   

 2.4 จําแนกตามตําแหนง พบวา ดานการสนับสนุนทรัพยากร ดานมุงเนนวิชาการ ดานขวัญในการ

ปฏบัิติงาน ดานการใชนวัตกรรมทางการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนภาพรวมท้ัง 8 

ดาน และดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน   

 2.5 จําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา โดยภาพรวมท้ัง 8 ดาน ดานการกําหนดเปาหมาย ดาน

ภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน ดานการติดตอสื่อสาร ดานสนับสนุนทรัพยากร ดานมุงเนนวิชาการ ดานการใช

นวัตกรรมทางการศึกษา แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 สรุปการเปรียบเทียบความคดิเห็นของครูเกี่ยวกับมิติสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดย

จําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล พบวา สภาพสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จําแนกตามชวงอายุ  

วุฒิการศึกษา ตําแหนง และประสบการณในการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวน

จําแนกตามเพศไมแตกตางกัน 



1011 

 

- Proceedings - 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคควีทิยาคม มปีระเด็นท่ีจะนํามาอภิปรายผลดังน้ี 

1. สุขภาพองคการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยภาพรวมสุขภาพองคการท้ัง 8 ดาน อยูในระดับมาก 

(µ=4.33) โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน แสดงวาสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มีความ

สมบูรณมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารโรงเรียนและครูมีความภาคภูมิใจท่ีไดมาปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนสามัคคี

วิทยาคม ซึ่งเปนโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงและเปนโรงเรียนประจําจังหวัด จึงรวมมือกันปฏิบัติหนาท่ีอยางดี เพื่อใหเปน

โรงเรียนตัวอยางแกโรงเรียนอื่น ๆ และรักษาระดับช่ือเสยีงของโรงเรียนใหย่ังยืนตอไป ตลอดจนครูมีศรัทธาตอวิชาชีพ

ครู และมีสวนรวมในการสงเสริมความกาวหนาใหกับโรงเรียน พรอมท่ีจะเขาสูสังคมอาเซียน มุงผลิตนักเรียนใหเปน

คนดี คนเกง และมีความสุข อีกท้ังโรงเรียนยังไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคม

ผูปกครองและครู สมาคมนักเรียนเกา ในการสนับสนุนทรัพยากรทําใหสามารถพัฒนาโรงเรียนไดอยางรวดเร็ว ดวย

เหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของกรรณิกา ปญญะติ (2558) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารกับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 36 พบวา ระดับสุขภาพ

องคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 36 ในภาพรวมและรายมิติ มีสุขภาพองคการอยู

ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของอารยา ทริดสังข (2554) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาสุขภาพองคการของ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห และโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 2 สังกัดสํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบวา 

สุขภาพองคการของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห และโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 2 สังกัดสํานักงานบริหารงาน

การศึกษาพเิศษ โดยรวมและรายดานอยูในระดับดี สอดคลองกับงานวิจัยของจิราภา เช้ือเอ่ียม (2553) ไดศึกษาวิจัย

เร่ือง การศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 พบวา สุขภาพองคการของ

โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 2  โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของศิริพงษ พงษ

ดี (2553) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียนเบญจมานุสรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนเบญจมานุสรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

จันทบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของอรวรรณ  เขมะบาล (2551) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง 

สุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เขต 2 พบวา สุขภาพองคการของ

โรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเขาคชิฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีอยูในระดับมาก  

เมื่อพจิารณาระดับสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคควีทิยาคม ในรายดาน พบวาดานกําหนดเปาหมายมี

คาเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.39) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเปนโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงและเปนโรงเรียน

ประจําจังหวัด ผูบริหารและคณะครูมสีวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน นโยบายของโรงเรียน ตลอดจนมีความต้ังใจใน

การปฏิบัติหนาท่ีเพื่อใหโรงเรียนไปถึงเปาหมายท่ีกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับอมรรัตน เมืองทะ (2553) กลาววา 

เปาหมายขององคการปฏิบัติงาน นับวาเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดเพราะจะเปนตัวกํากับทิศทางการทํางานท่ีตองปฏิบัติ และ

สอดคลองกับอาภรณ ราชสิงโห (2546) กลาววาเปาหมายขององคการเปนการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ

องคการ เปนสิ่งท่ีคอยกํากับแนวทาง เหตุผลในการปฏิบัติงาน เมื่อมีเปาหมายชัดเจนจะทําใหมีความต้ังใจในการ

ปฏิบัติงานความสําเร็จเปรียบเสมือนเสนชัยท่ีรออยูเบ้ืองหนา และเปาหมายหลักขององคการ คือ เพื่อสรางคุณคาท่ี

สังคมปรารถนา เพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิกและกลุมตาง ๆ ในองคการ เพื่อดํารงความอยูรอดและความ

เจริญขององคการ และสอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา หวานวิน (2553) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง สุขภาพองคการของ
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โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา สุขภาพองคการของ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความชัดเจนของเปาหมายดานความกลมเกลียว ดานขวัญและดานการ

ปรับตัวอยูในระดับมาก สวนดานอื่น ๆ อยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของศิริลักษณ หองทองคํา 

(2548) ไดทําการศึกษาสุขภาพองคการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา

และเปรียบเทียบสุขภาพองคการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการ

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวมอยูในระดับดี โดยสุขภาพองคการดานความชัดเจนของ

เปาหมาย ดานขวัญกําลังใจ และดานการใชอํานาจหนาท่ีเปนธรรม อยูในระดับดตีามลําดับ 

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยจําแนก

ตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล พบวา สภาพสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จําแนกตามชวงอายุ วุฒิ

การศึกษา ตําแหนง และประสบการณในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลอง

กับสมมติฐานท่ีต้ังไว ท่ีปรากฏผลเชนน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนอยูในชวงของการเปลี่ยนแปลงผูบริหารโรงเรียน ทําให

ครูมีความสับสนในการรับรูขอมูล การปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคการ การตัดสินใจในการทํางานอยูบาง เกี่ยวกับ

นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของโรงเรียนและผูบริหาร แตอยางไรก็ตามครูและบุคลากรในโรงเรียนก็ยังคง

รวมมอืกันในการดําเนินงานเพื่อรักษาช่ือเสยีงของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ซึ่งเปนโรงเรียนประจําจังหวัด สอดคลอง

กับแนวความคิดของ ศิริลักษณ หองทองคํา (2548) กลาววา ผูท่ีมีประสบการณในการทํางานหรือผานงานตาง ๆ 

มาแลว ประสบการณจะชวยใหเขาใจปญหาและสถานการณตามความเปนจริงดีขึ้น ซึ่งจะชวยใหมีความม่ันใจและ

ตัดสินใจในการทํางานไดดีขึ้น สอดคลองกับผลงานวิจัยสุขภาพองคการของสุนิสา ทองหาว (2554) ซึ่งเปนการวิจัย

จากหนวยงานอื่นท่ีแตกตางจากโรงเรียน ไดศึกษาวิจัยเร่ือง สุขภาพองคการขององคการบริหารสวนตําบลพังราด 

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของบุคคลท่ีปฏิบัติงานฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ 

โดยรวมแตกตางนอย ฝายบริหารกับสํานักงานปลัด โดยรวมแตกตางกันปานกลาง ฝายบริหารกับสวนการคลัง

โดยรวมแตกตางกันปานกลาง ฝายบริหารกับฝายโยธา โดยรวมแตกตางกันมาก ฝายบริหารกับฝายสวนการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม โดยรวมไมแตกตางกัน ฝายนิติบัญญัติกับสํานักงานปลัด โดยรวมแตกตางกันนอยฝายนิติ

บัญญัติกับสวนการคลัง โดยรวมแตกตางกันนอย ฝายนิติบัญญัติกับสวนโยธา โดยรวมแตกตางกันมาก ฝายนิติ

บัญญัติกับสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยรวมแตกตางกันนอย สํานักงานปลัดกับสวนการคลัง โดยรวมไม

แตกตางกัน สํานักงานปลัดกับสวนโยธาโดยรวมแตกตางกันมาก สํานักงานปลัดกับสวนการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม โดยรวมแตกตางกันปานกลาง สวนการคลังกับสวนโยธา โดยรวมแตกตางกันมาก สวนการคลังกับสวน

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยรวมแตกตางกันปานกลาง และสวนโยธากับสวนการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม โดยรวมแตกตางกันมาก 

 สวนจําแนกตามเพศ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว 

ท่ีปรากฏผลเชนน้ีอาจเนื่องมาจากครูมีความพึงพอใจท่ีไดมาปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ซึ่งเปนโรงเรียน

ประจําจังหวัดและมีช่ือเสียง สอดคลองกับงานวิจัยของฉันทนา มงคลเจริญสุข (2555) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง สุขภาพ

องคการของโรงเรียนในอําเภอบอทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา ผลการ

เปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนในอําเภอบอทอง จําแนกตามเพศ ประสบการณในการทํางานและประเภท

ของโรงเรียน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลองกับ

อารยา ทริดสังข (2554) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง การศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห และโรงเรียนราช
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ประชานุเคราะห กลุม 2 สังกัดสํานักงานบริหารงานการศึกษาพเิศษ พบวา ผลการเปรียบเทียบระดับสุขภาพองคการ 

จําแนกตามเพศของครูและประสบการณในการทํางานของครู แตกตางกันอยางไมมนัียสําคัญทางสถติิ และสอดคลอง

กับงานวจิัยของกาญจนา  หวานวนิ (2553) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง สุขภาพองคการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา ผลการเปรียบเทียบสุขภาพภาพองคการโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตามเพศ มีสุขภาพองคการโดย

ภาพรวมแตกตางกันอยางไมมนัียสําคัญทางสถติิ 

 ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยสภาพสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมในคร้ังน้ีพบประเด็นท่ีนาสนใจ คือ สภาพ

สุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมอยูในระดับมาก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 

เปนโรงเรียนประจําจังหวัดเชียงราย มีช่ือเสียง นักเรียนและการทํางานขององคการเปนท่ียอมรับของผูปกครองและ

สังคม ซึ่งผลการวจิัยโรงเรียนสามัคควีทิยาคมนาจะเปนองคการท่ีมสุีขภาพองคการอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะวาในชวงระยะเวลาในการทําวจิัยคร้ังน้ี โรงเรียนสามัคควีทิยาคมอยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงผูบริหารและครู

ในโรงเรียน  มกีารเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบงานในดานตาง ๆ และมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงาน อาจทํา

ใหครูไมเกดิความเช่ือม่ันในตอการทํางานของผูบริหาร ซึ่งผูวจิัยมขีอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังน้ีดังน้ี ผูบริหารควร

ดูแลดานขวัญในการปฏบัิติงานของครู การจัดสรรอุปกรณการเรียนการสอนใหเพียงพอกับความตองการของครู เปด

โอกาสใหครูพูดคุยกับผูบริหารไดอยางสบายใจ เปนกันเอง และจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนและหองทํางานของ

ครูใหเหมาะสม เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน อันจะสงผลใหสภาพสุขภาพองคการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

เปนองคการท่ีมีสุขภาพอยูในระดับมากท่ีสุด ทําใหการจัดการศึกษาใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายของการจัด

การศึกษา ตลอดจนมุงสูความเปนองคการท่ีเปนเลศิได 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาในการใหคําแนะนําปรับปรุงจาก 

รองศาสตราจารย ดร.เจดิหลา สุนทรวภิาต อาจารยท่ีปรึกษา ซึ่งกรุณาเอาใจใส ใหกําลังใจ ใหคําแนะนําปรึกษาและ

ติดตามความกาวหนาของการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใส

อยางดยีิ่ง ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ประไพพร อุทธิยา ตําแหนง รองผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) ดร.ธวัช ชุมชอบ ผูอํานวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 

จังหวัดเชียงราย นายเรืองชัย ตามรภาค ผูอํานวยการกลุมสงเสริม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

(เชียงราย-พะเยา) ท่ีไดใหความกรุณาเปนผูเช่ียวชาญในการช้ีแนะ ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามในคร้ังนี้     

จนทําใหการศึกษาสําเร็จไดดวยด ี

ขอกราบขอบคุณคณะผูบริหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมท่ีใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากครูใน

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมท่ีใหความอนุเคราะหในการตอบ

แบบสอบถามและใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาในคร้ังน้ี   

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา พี่นอง ท่ีเปนกําลังใจใหและขอขอบคุณตลอดจนเพื่อน ๆ ท่ีคอยให

คําปรึกษาตลอดมา ขอขอบพระคุณบูรพคณาจารยทุก ๆ ทานท่ีคอยใหความชวยเหลือและความเอาใจใสดวยดีตลอด

มา ขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสน้ี  
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การศกึษาสมรรถนะการปฏบัิติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 3 

A Study of Performance Competency of Teachers in Mae Sai District, Under 

Chiang Rai Primary Education Service Area 3 

เจษฎามาศ ไชยยา9

1* และ นันทมิา นาคาพงศ2 

Jessadamas Chaiya1* and Nanthima NakaPhong2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในปการศึกษา 2558 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ 

ครูผูสอน จํานวน 203 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว  

 ผลการวจิัยพบวา 

 1. สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาสมรรถนะ

หลักสูงกวาสมรรถนะประจําสายงาน  

 2. ครูในอําเภอแมสายท่ีสังกัดกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาตางกัน มีระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน

แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 โดยครูท่ีสังกัดกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเกาะชางศรีเมืองชุม มี

ระดับสมรรถนะการปฏบัิติงานแตกตางกับครูท่ีสังกัดกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสายเวยีงพางคํา 

3. ปญหาเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 3 อันดับแรก พบวา ครูมีภาระงานรับผิดชอบท่ี

นอกเหนอืจากงานสอนมากเกนิไป ครูขาดความรู ทักษะในการวิเคราะห สังเคราะห และวิจัย และครูสอนไมตรงตาม

สาขาวชิาท่ีจบและไมมคีวามถนัด ตามลําดับ ขอเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานครู 3 อันดับแรก คือ 

ลดภาระงานอื่น ๆ ท่ีนอกเหนอืจากงานสอนใหนอยลง จัดอบรมเชิงปฏบัิติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีใชใน

การจัดกระบวนการเรียนการสอน และอบรมใหความรูและทักษะดานการวจิัยท่ีถูกตอง ตามลําดับ  
 

คําสําคัญ: สมรรถนะหลัก  สมรรถนะประจําสายงาน 
 

Abstract  

 The purpose of Independent Study were as follows: To study of performance competency of teachers in 

Mae Sai District, under Chiang Rai Primary Education Service Area 3. The samples were 203 teachers at school 

in Mae Sai District, udder Chiang Rai Primary Education Service Area 3 in the academic 2015. The research 

                                                 
1 นสิติคณะวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 คณะวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Graduate Student, College of Education. University of Phayao, Phayao 56000 
2 College of Education. University of Phayao, Phayao 56000 
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instruments were a questionnaire. The statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation, 

and one-way analysis of variance.  

 The results showed that: 

 1. Overall, the teachers their performance competencies at a high level. When considering individually, 

the performance of the core competency was higher than the functional competency. 

 2. Teachers working in in different educational institutions performance competency differently at .05 

level of statistical significance. 

3. The problems is performance competency, in order of priority, were; 1) Teachers are responsible for 

tasks other than teaching; 2) Lack of knowledge Skills of analysis, synthesis and research; 3) Teachers do not 

meet the Education and no aptitude. The guidelines for the competency development, in order of priority, were: 

1) Other workload Apart from the teaching job for less; 2) workshops on technology and innovation in the 

teaching process; 3) Training, knowledge and skills to research properly. 
 

Keywords: Core Competency, Functional Competency 
 

บทนํา 

 การศึกษาถอืเปนปจจัยสําคัญท่ีจะพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศ ซึ่งการจัดการศึกษาท่ีดี ยอมสงผล

ใหประชากรนําความรูความสามารถของตนเองมาใชในการดํารงชีวติไดอยางเหมาะสม สามารถปรับตัว เปลี่ยนแปลง

ตอสภาวะการณในปจจุบันไดอยางด ีกอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม ดังท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ไดกลาวไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ

พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมใน

การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังน้ันจึงถือไดวาการจัดการศึกษาเปนรากฐานท่ีสําคัญใน

การสรางความม่ันคง และความกาวหนาใหแกประเทศชาติ ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหประสบความสําเร็จน้ัน 

ยอมเปนความคาดหวังของทุกฝาย เนื่องจากการจัดการศึกษามีความสัมพันธกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี ซึ่งในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จึงทําใหการจัดการศึกษาเปนงานท่ี

ละเอียดออน ซับซอน จําเปนตองพัฒนา เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง เพื่อใหการจัดการศึกษามี

คุณภาพสอดคลองกับยุคสมัยปจจุบันท่ีเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว 

 ครู ถอืเปนบุคลากรทางการศึกษาท่ีมบีทบาทสําคัญท่ีสุดตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ เพราะเปนผู

ท่ีใกลชิดกับนักเรียนมากท่ีสุด ท้ังน้ี (ดิเรก พรสีมา 2554, หนา 23) ไดกลาวไววา “ครู” เปนฟนเฟองหลักในการ

ขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษาของประเทศ และนับเปนผูมบีทบาทในการสนับสนุน สงเสริม และพัฒนา รวมถึงการ

ใหการศึกษาท่ีมีคุณภาพแกผูเรียน สอนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค รูจักคิดเปน แกปญหาเปน เพื่อใหสามารถ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมปจจุบันไดอยางเหมาะสมและมีสุข “ครู” จึงเปนผูมีบทบาทสําคัญย่ิงท่ีจะทําใหการศึกษาเปน

กลไกนําไปสูคุณภาพคนของประเทศได ดังน้ันปญหาเกี่ยวกับ “ครู” และ “วิชาชีพครู” จึงจําเปนท่ีจะตองเรง

ดําเนินการปรับปรุง แกไขพัฒนาโดยเรงดวนเพื่อใหการศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพ “ครู” ไดสมตามเจตนารมณ

ท่ีต้ังไวเพื่อสรางสรรค “ครูรุนใหม” ท่ียอมรับและสามารถแสดงพันธกิจและทิศทางของตนเองไดอยางเต็มท่ีและสม

บทบาท ดวยคุณลักษณะครูท่ีมีมาตรฐานเพื่อกาวสูการเปนครูยุคใหม สอดคลองตามเจตนารมณของการปฏิรูป
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การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ซึ่งเปนวาระสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาของชาติใหไดครูท่ีมี

สมรรถนะเขมแข็งรอบดาน และมีเอกลักษณของการเปนครูยุคใหม น่ันคือ “รักษความเปนไทย ใสใจเรียนรู สูโลก

สากล” 

 สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงาน ปจจุบันไดถูกนํามาใชเปนเกณฑในการประเมินครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สมรรถนะจงึเปนเร่ืองสําคัญท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง

และจริงจัง ครูตองประเมินตนเองวามีจุดเดน จุดดอยในสมรรถนะใด และมีความตองการตองการจะพัฒนาอยางไร 

โดยการจัดทําเปนแผนพัฒนาตนเองหรือ ID – PLAN (Individual Plan) ท้ังระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเสนอตอ

ผูบังคับบัญชาใหรับทราบและขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง นอกจากน้ียังพบวาครูจํานวนมาก

ยังขาดความรูและทักษะดานเทคโนโลยี การใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูจึงอยูในระดับนอยถึงปานกลาง 

(รสสุคนธ มกรมณี, 2556)  

 จากสภาพดังกลาวขางตน ผูวจิัยจงึเห็นความสําคัญและจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

โดยมุงประเด็นการการวจิัยเพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูตามสมรรถนะหลัก (Core Competency Needs) 

และการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency Needs) เพื่อใหทราบวา ครูผูสอนมีสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานในดานใดบาง และในระดับใด ซึ่งผลการวิจัยท่ีไดน้ี จะเปนขอมูลและเปนประโยชนใหฝายบริหารและผูท่ี

เกี่ยวของไดใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาสมรรถนะการปฏบัิติงานของครู  
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตามกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา 

 3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอ 

แมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

สมมุติฐาน  

 สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 3 กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาตางกัน มสีมรรถนะตางกันท่ี ระดับนัยสําคัญทางสถติิ .05 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

วธิกีารศึกษา 

 งานวิจัย “การศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3” เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ

(Survey Research)และเปรียบเทียบสมรรถนะการปฏบัิติงานของครูในอําเภอแมสาย จําแนกตามกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษา รวมท้ังปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแม

สาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  

 1. ขอบเขตดานเนื้อหาการวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยใชสมรรถนะครู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน, 2553) ประกอบดวยสมรรถนะหลัก 5 ดาน คือ ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน ดานการบริการท่ีด ี

ดานการพัฒนาตนเอง ดานการทํางานเปนทีม ดานจริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู สมรรถนะประจําสายงาน 6 

ดาน ประกอบดวย ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการบริหารจัดการช้ัน

เรียน ดานการวเิคราะห สังเคราะหและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน ดานภาวะผูนําครู และดานการสรางความสัมพันธ

และความรวมมอืกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู  

 

ครูผูสอนกลุมเครอืขาย 

พัฒนาการศกึษา 

- กลุมเกาะชางศรีเมอืงชุม 

- กลุมดอยนางนอน 

- กลุมแมสายเวยีงพางคํา 

ตัวแปรอิสระ 

สมรรถนะการปฏบัิตงิานของครู 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏบัิติงาน 

2. การบริการท่ีดี 

3. การพัฒนาตนเอง 

4. การทํางานเปนทีม 

5. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

สมรรถนะประจําสายงาน 

(Functional Competency) 

1. การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

2. การพัฒนาผูเรียน 

3. การบริหารจัดการช้ันเรยีน 

4. การวเิคราะห สังเคราะห และการวจิัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 

5. ภาวะผูนําครู 

6. การสรางความสัมพันธและความรวมมอืกับชุมชนเพื่อ

การจัดการเรียนรู 

ตัวแปรตาม 



1020 

 

- Proceedings - 

 

 2. กลุมตัวอยาง จํานวน 203 คน จําแนกไดดังน้ี 

  -  ครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเกาะชางศรีเมอืงชุม   จํานวน 45 คน 

  -  ครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยนางนอน    จํานวน 66 คน 

  -  ครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสายเวยีงพางคํา  จํานวน 92 คน 

 3. ขอบเขตดานตัวแปร 

  -  ตัวแปรตน ไดแก ครูผูสอนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา 3 กลุมเครือขาย คือ กลุมเกาะชางศรีเมือง

ชุม กลุมดอยนางนอน และกลุมแมสายเวยีงพางคํา 

  -  ตัวแปรตาม ไดแก ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประกอบดวยสมรรถนะหลัก ไดแก 1) ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 

2) ดานการบริการท่ีด ี3) ดานการพัฒนาตนเอง 4) ดานการทํางานเปนทีม 5) ดานจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ครู สมรรถนะประจําสายงาน ไดแก 1) ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 2) ดานการพัฒนาผูเรียน 3) 

ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน 4) ดานการวเิคราะห สังเคราะหและการวจิัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 5) ดานภาวะผูนําครู 6) 

ดานการสรางความสัมพันธและความรวมมอืกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู  

 ในการดําเนินการวจิัยในคร้ังน้ีผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอ 

แมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เพื่อสอบถามขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพ

ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิ ประสบการณการทํางาน สังกัดกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอําเภอ

แมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประกอบดวย สมรรถนะหลัก ไดแก 1) การ

มุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 2) การบริการท่ีดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การทํางานเปนทีม 5) จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชีพครู สมรรถนะประจําสายงาน ไดแก 1) การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 2) การ

พัฒนาผูเรียน 3) การจัดการช้ันเรียน 4) การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 5) ภาวะผูนําครู 6) 

การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ คอืมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยมเีกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

 5  หมายความวา ครูมสีมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานมากท่ีสุด 

 4  หมายความวา ครูมสีมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานมาก 

 3  หมายความวา ครูมสีมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานปานกลาง 

 2  หมายความวา ครูมสีมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานนอย 

 1  หมายความวา ครูมสีมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานนอยท่ีสุด 

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการพัฒนาสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ของผูตอบ 

แบบสอบถามมลัีกษณะเปนแบบปลายเปด 

 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําไปใหผูเช่ียวชาญชวย

ตรวจสอบ ความเท่ียงตรง ตามเนื้อหา (Content Validity) จํานวน 3 ทาน ไดแก  
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 ดร.สุพษิ ชัยมงคล ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานขาแหยงพัฒนา 

 นายไชยรัตน จนิะราช ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานโปง  

 วาท่ีรอยตรีเมธี กาบุญค้ํา ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพเิศษ สพป.เชียงราย เขต 3  

แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงคของแตละขอ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ได

คา IOC มากกวา 0.66 ขึ้นไปทุกขอ 

 หาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับครูอําเภอ 

แมจัน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถามโดยวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficent) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ไดคา

ความเชื่อม่ันแบบสอบถาม มากกวา 0.6 ขึ้นไปทุกขอ จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณแลวนําแบบสอบถามเก็บ

รวบรวมขอมูลกับกลุมเปาหมายจริงตอไป 

 การวเิคราะหขอมูลการวจิัยคร้ังน้ีประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวจิัย ดังน้ี 

 1. วเิคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหโดยการหาคาความถี่ (frequency) และคารอย

ละ (percentage)  

 2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) 

 3. ทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตามกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา วิเคราะหโดยการทดสอบ

ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Anova) 

 4. วิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอ 

แมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยการจัดกลุมวิเคราะหเนื้อหา(Content 

analysis) ตามสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจําสายงาน โดยการเขยีนความเรียง 
 

ผลการศึกษา 

 ในการศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งผูวจิัยไดแบงการนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูลเปน 4 ตอน ดังน้ี 

 1. ผลการวเิคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบ จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการใน 

ตําแหนง และโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58.10 สวนใหญมีอายุ 30–40 ป รอยละ 39.90 มีวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี รอยละ 78.80 มีประสบการณในตําแหนงครู 5–10 ป มากท่ีสุด รอยละ 32.00 และสังกัดกลุม

เครือขายพัฒนาการศึกษาแมสายเวยีงพางคํามากท่ีสุด รอยละ 45.30  

 2. ผลการวเิคราะหคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแม

สาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูใน

อําเภอ  แมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑋� = 

4.36, S.D. = 0.32) และเมื่อพจิารณาตามสมรรถนะ พบวา สมรรถนะหลัก อยูในระดับมากท่ีสุดและสมรรถนะประจํา

สายงานอยูในระดับมาก โดยสมรรถนะหลัก (𝑋� = 4.52, S.D. = 0.28) สูงกวาสมรรถนะประจําสายงาน (𝑋� = 4.23, 
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S.D. = 0.37) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา พบวา ระดับสูงสุด คือ กลุมแมสายเวียง

พางคํา (𝑋� = 4.44, S.D. = 0.40) กลุมดอยนางนอน (𝑋� = 4.38, S.D. = 0.26) และกลุมเกาะชางศรีเมืองชุม (𝑋� = 

4.24, S.D. = 0.27) ตามลําดับ  

 3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตามกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพบวา ครูในอําเภอแมสายท่ีสังกัด

กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาตางกัน มีระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 โดยครูท่ีสังกัดกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเกาะชางศรีเมอืงชุม มรีะดับสมรรถนะการปฏิบัติงานแตกตางกับครู

ท่ีสังกัดกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสายเวยีงพางคํา 

 4. ผลการวเิคราะหปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏบัิติงานของครูในอําเภอแมสาย  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามทัศนะของผูตอบแบบสอบถาม โดยเรียงลําดับ

จากมากไปหานอย 5 อันดับแรก พบวา 1) ครูมีภาระงานรับผิดชอบท่ีนอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป 2) ครูขาด

ความรู ทักษะในการวเิคราะห สังเคราะห และวจิัย 3) ครูสอนไมตรงตามสาขาวิชาท่ีจบและไมมีความถนัด 4) ครูขาด

ความรู ความชํานาญในการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และ 5) ครูขาดขวัญกําลังใจและ

ความมุงม่ันในการทํางาน สวนขอเสนอแนะ เรียงลําดับจากมากไปหานอย 5 อันดับแรก พบวา 1) ลดภาระงานอื่น ๆ ท่ี

นอกเหนือจากงานสอนใหนอยลง 2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีใชในการจัด

กระบวนการเรียนการสอน 3) อบรมใหความรูและทักษะดานการวิจัยท่ีถูกตอง 4) สรางขวัญและกําลังใจแกคณะครู

ในกลุมท่ีปฏบัิติงานด ีและ 5) มกีารประเมนิงานและพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่อง 
 

สรุปผลการศึกษา 

 การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดนําประเด็นท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอ 

แมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยมีประเด็นท่ีนาสนใจสามารถนํามา

อภิปรายไดดังน้ี 

 1. สมรรถนะการปฏบัิติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 3 พบวาสมรรถนะหลัก ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู อยูในระดับมากท่ีสุด

ท้ังน้ีพบวา ครูมคีวามรักและศรัทธาในวชิาชีพ มคีวามพงึพอใจและอุทิศเวลาในการปฏบัิติงานในหนาท่ีดวยความวิริยะ 

อุตสาหะ โดยมุงผลสําเร็จท่ีเปนความเจริญกาวหนาของการจัดการศึกษามวีนัิยและความรับผิดชอบในวิชาชีพ รวมท้ัง

การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอผูอื่น ควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนเองให

อยูในกฎระเบียบของหนวยงานและสังคมในกรณีมีความรับผิดชอบและซื่อตรงตอการปฏิบัติหนาท่ี โดยยึดถือ

ประโยชนท่ีจะเกิดขึ้นตอสวนรวมเปนสําคัญ ครูประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียนท้ังพฤติกรรมสวนตนและ

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ท้ังในเร่ืองความสามัคคีและวิถีประชาธิปไตยในการดําเนินชีวิต ปฏิบัติงานในหนาท่ีโดย

คํานึงถึงความถูกตอง ความซื่อสัตยสุจริต และผลประโยชนของหนวยงานและผูรับบริการเปนสําคัญ สอดคลองกับ 

(พรทิพย บุญณสะ, 2555, หนา 98) ไดศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัย พบวา ครูมีการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานดาน

จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ อยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะครูมีความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรี

ของวชิาชีพ มกีารรักษาสทิธิของตนเอง ไมละเมดิสทิธิของผูอื่น และปฏบัิติตนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงาน 

และสอดคลองกับ (สมนึก ลิ้มอารีย, 2552, หนา 62) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรทาง
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การศึกษาท่ีปฏบัิติงานในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 3 ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะของบุคลากรทาง

การศึกษาดานจริยธรรมอยูในระดับสูง สวนสมรรถนะหลักท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื สมรรถนะหลักดานการพัฒนาตนเอง 

ครูมสีมรรถนะการปฏบัิติงานอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาครูมกีารคนควาหาความรู ติดตามองคความรูใหม ๆ ทาง

วชิาการและวชิาชีพ อีกท้ังการสรางองคความรูและนวัตกรรมในการพัฒนาองคกรและวิชาชีพ รวมท้ังการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและสรางเครือขายในการทํางาน สอดคลองกับ (พรทิพย บุญณสะ, 2555, หนา 100) ไดศึกษาการ

พัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

พบวา ครูมกีารพัฒนาสมรรถนะดานการพัฒนาตนเองอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนน้ีแสดงใหเห็นวาครูมีความสนใจและ

กระตือรือรนท่ีจะเรียนรูในสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ มีการเขารวมประชุม/สัมมนาหรือศึกษาดูงานดวยตนเองเพื่อศึกษาหา

ความรูท่ีเกี่ยวของกับวชิาชีพ สอดคลองกับ (ปองทิพย เทพอารีย 2551, หนา 87) ไดศึกษาเร่ืองการศึกษาการพัฒนา

ตนเองของครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานครโดยรวมพบวา ครูมีความตองการในการพัฒนาตนเองอยูใน

ระดับมาก 

 2. สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3 พบวาสมรรถนะประจําสายงาน ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สมรรถนะประจําสายงานดานการบริหาร

จัดการในช้ันเรียน ครูมีสมรรถนะการปฏิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากเปนหนาท่ีหลักของครูในการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอน กํากับดูแลช้ันเรียน ประกอบกับโรงเรียนในอําเภอแมสาย มนัีกเรียนบางสวนท่ีเปนนักเรียน

ชนเผา ครูจงึตองจัดกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย รวมท้ังการสื่อสาร จัดบรรยากาศท่ีสงเสริมการ

เรียนรู โดยคํานึงถึงความสุขและความปลอดภัยของผูเรียน ครูประจําช้ัน หรือครูประจําวิชา มีการบริหารจัดการช้ัน

เรียนจัดสภาพแวดลอมในช้ันเรียนใหสะอาดเรียบรอย นาอยู นาเรียน เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนรูและการ

เรียนการสอนของผูสอน เพื่อสงเสริมวินัยในตนองและวินัยในสังคมใหผูเรียน ใหผูเรียนเกิดพัฒนาการทุกดาน เพื่อใช

ทํากจิกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับประสบการณการเรียนรูท้ังของผูเรียนและผูสอนสอดคลองกับ (พรทิพย บุญณสะ 2555, 

หนา 103) ไดศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา ครูมีการพัฒนาสมรรถนะอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ครูมีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเรียนเปนสําคัญเปนอันดับแรก อันดับตอมามีการ

ตรวจสอบสิ่งอํานวยความสะดวกในหองเรียนใหพรอมและปลอดภัยอยูเสมอ และผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกฎ 

กติกาขอตกลงในช้ันเรียน สอดคลองกับ (มัณฑนา ทิมมณี 2553, หนา 58) ซึ่งพบวาการบริหารจัดการช้ันเรียนเมื่อ

พจิารณาเปนรายขอ ครูมคีวามตองการพัฒนาการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน และภายนอกหองเรียนท่ีเอื้อตอ

การเรียนรู รองลงมาคอืการตรวจสอบสิ่งอานวยความสะดวกในหองเรียนใหพรอมใชและปลอดภัยอยูเสมอ และการ

สงเสริมการมปีฏสัิมพันธท่ีดรีะหวางครูกับผูเรียนและผูเรียนกับผูเรียน สวนสมรรถนะประจําสายงานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

คือ สมรรถนะประจําสายงานดานการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน ครูมีสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจากครูมีการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคลเพื่อหาสาเหตุของปญหาเกี่ยวกับ

นักเรียนท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียน เพื่อกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหา มีการรวบรวม จําแนกและจัดกลุมสภาพของ

ปญหาของผูเรียน วธีิแกปญหาเพื่อสะดวกตอการนําไปใช สอดคลองกับ (สาวติรี ถารียะ, 2556) ศึกษาความตองการ

พัฒนาตนเองของครูผูสอนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ผลการศึกษาพบวา 

ความตองการพัฒนาตนเองของครูผูสอนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีความ

ตองการพัฒนาในระดับมากเชนกัน 
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 3. เมื่อเปรียบสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตามกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา พบวา ครูในอําเภอแมสายท่ีสังกัดกลุม

เครือขายพัฒนาการศึกษาตางกัน มีระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

โดยครูท่ีสังกัดกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเกาะชางศรีเมืองชุม มีระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานแตกตางกับครูท่ี

สังกัดกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสายเวยีงพางคํา ท้ังน้ีอาจเปนผลมาจากบริบทของสถานศึกษาท่ีตางกัน ไมวา

จะเปนจํานวนครูและบุคลากร ในการจัดการเรียนการสอน งบประมาณในการจัดการศึกษา ตลอดจนการบริหาร

จัดการภายในสถานศึกษาท่ีมคีวามแตกตางกัน จงึสงผลตอสมรรถนะการปฏบัิติงานของครูท่ีแตกตางกัน 

 ขอเสนอแนะ 

 จากขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ี พบวาครูมีสมรรถนะการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาตามสมรรถนะพบวา ครูมีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และครูมี

สมรรถนะประจําสายงานในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเพื่อเปนการสนับสนุนใหครูมีการพัฒนา

มากยิ่งขึ้น ผูวจิัยมขีอเสนอแนะดังน้ี 

 1. ดานการพัฒนาตนเอง ควรสนับสนุนใหครูมุงม่ันศึกษา คนควาหาความรู และแสวงหาโอกาสในการพัฒนา

ตนเองดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ท้ังความรูทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดท้ังจัดใหมีการประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/

สัมมนา หรือศึกษาดูงานดานตาง ๆ รวมท้ังจัดหาแหลงเรียนรูท่ีทันสมัยใหเพยีงพอ 

 2. ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ควรมกีารจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตรทองถิ่น การออกแบบการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อและ

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู และการวัดและการประเมนิผลการเรียนรูตามสภาพจริง 

 3. ดานมุงผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน ควรสงเสริมใหครูวิเคราะหภารกิจงาน เพื่อวางแผนการแกปญหางาน

การเรียนการสอนอยางเปนระบบ เปนการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

และควรใหครูมกีารพัฒนาตนเองใหมคีวามรู ความสามารถตามมาตรฐานสากลในดานการจัดการเรียนการสอน 

 4. ดานการวเิคราะห สังเคราะห และการวจิัยเพื่อพัฒนาผูเรียน ควรมกีารสํารวจปญหาวเิคราะหสาเหตุของ

ปญหา กําหนดทางเลอืกในการแกปญหา รวบรวม สภาพปญหาเกี่ยวกับนักเรียน และวธีิการแกไขปญหาเพื่อสะดวก

ตอการนําไปใช มกีารประมวลผลขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการแกไขปญหาในช้ันเรียนโดยใชขอมูลรอบดาน 

มกีารวเิคราะหจุดเดน จุดดอย อุปสรรค และโอกาสความสําเร็จของการวจิัยเพื่อแกปญหาท่ีเกดิขึ้นในช้ันเรียน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารยท่ีปรึกษา ดร.นันทิมา นาคาพงศ ท่ีใหคําปรึกษาและ

ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาดวยตนเอง ขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา

คนควา ขอบคุณผูบริหารและคณะครูผูสอนในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3 ท่ีเปนผูใหขอมูลในการศึกษาคนควา และขอบพระคุณครอบครัวท่ีคอยใหกําลังใจทําใหการศึกษา

คนควาสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 

 

 

 



1025 

 

- Proceedings - 

 

เอกสารอางองิ 

ดเิรก พรสมีา และคณะ. (2541). การพัฒนาวชิาชพีครู. สบืคนเมื่อ 10 กันยายน 2558, จาก 

http://isc.ru.ac.th/data/ED00030025.doc 

ปองทิพย เทพอารีย. (2551). การศกึษาการพฒันาตนเองของครูในโรงเรยีนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร. 

ปริญญานิพนธ กศ.ม., มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, กรุงเทพฯ. 

พรทิพย บุญณสะ. (2555). การศกึษาสมรรถนะของครูในสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่

การศกึษานครปฐม เขต 1. ปริญญานิพนธ กศ.ม., มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม. 

มัณฑนา ทิมณี. (2553). ความตองการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรยีนเทคโนโลยีชลบุร.ี ปริญญานิพนธ กศ.ม., 

มหาวทิยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 

รสสุคนธ มกรมณ.ี (2556). ครูไทยกับ ICT. สบืคนเมื่อ 10 มกราคม 2559, จาก 

http://www.academia.edu/6574839/ครูไทยกับ_ICT 

สาวติรี ถารียะ. (2556). ความตองการพัฒนาตนเองของครูผูสอนโรงเรยีนเอกชนในเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 6. การศึกษาคนควาดวยตนเอง ศบ.ม., มหาวทิยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน. (2553). คูมือการประเมินสรรถนะครู. กรุงเทพฯ: โรงพมิพ สกสค.  

ลาดพราว.. 
  



1026 

 

- Proceedings - 

 

ความคดิเห็นของบุคลากรท่ีมตีอการดําเนนิงานโรงเรยีนสงเสรมิสุขภาพ ของ

โรงเรยีนเทศบาล 2 (แมตํ๋าดรุณเวทย) อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

Staffs’ opinions for the Health Promotional School Operation in The second 

municipality school of Phayao Maung district, Phayao province 

อํานวยพร วงศไชย 10

1* และ สุนทร คลายอ่ํา 11

2 

Amnuaypon  Wongchai1 and  Sunthon  Khlai-um 2 

บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงาน

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 2 (แมตํ๋าดรุณเวทย) อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 2) เพื่อศึกษาปญหาและ

ขอเสนอแนะของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 2 (แมตํ๋าดรุณเวทย) 

อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ครู จํานวน 52 คน ผูปกครอง จํานวน 94 คนและ

นักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 94 คน รวมท้ังสิ้น 240 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม

แบบมาตราสวนประมาณคา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

คาความถี่ 

ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของครู ผูปกครอง และนักเรียน ท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 2 (แมตํ๋าดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมแตละกลุมมีความคิดเห็น

มาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน คือ ดานนโยบายของโรงเรียน ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน ดานโครงการรวม

ระหวางโรงเรียนและชุมชน ดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอื้อตอสุขภาพ ดานการบริการอนามัยโรงเรียนดาน 

สุขศึกษาในโรงเรียน ดานโภชนาการและอาหารปลอดภัย  ดานการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ ดานการให

คําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม และดาน การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน ทุกดานของครู ผูปกครองและ

นักเรียนมคีวามคดิเห็นมาก  

ปญหาและขอเสนอแนะของครู  ไดแกดานท่ีมคีวามคดิเห็นนอยท่ีสุดคอื ดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ี

เอื้อตอสุขภาพ ปญหาหองสุขาอยูในตัวอาคาร มีการวางระบบทอนํ้าท้ังท่ีผิดวิธีจากการกอสรางสงผลใหหองสุขามี

ปญหาเร่ืองกลิ่นยอนกลับ แนวทางแกไขปญหา คือ ควรมีการปรับปรุงแกไขปญหากลิ่นจากหองนํ้าปรับปรุงระบบทอ

นํ้าท้ิงใหถูกสุขลักษณะ และใชนํ้าจุลินทรียอีเอ็มเขามาชวยในการดับกลิ่น สวนปญหาและขอเสนอแนะของผูปกครอง  

ไดแกดานท่ีมคีวามคดิเห็นนอยท่ีสุดคอื โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน ปญหาเปนบางโครงการท่ียังขาดการ

ประสานงานระหวางโรงเรียนและชุมชน แนวทางแกไขปญหา คือ ควรมีการแกไขปรับปรุงมีการวางแผนการ

ดําเนินงานรวมกันในโครงการท่ีมปีญหา ใหมคีรูประสานงาน มกีารประชาสัมพันธใหชุมชนไดทราบอยางท่ัวถงึ 
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คําสําคัญ: ความคดิเห็นของบุคลากร  การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
 

Abstract  

 The objectives of this research are 1) to educate the staffs’ opinions for the Health Promotional School 

Operation in The second municipality school of Phayao Maung district Phayao province. 2) to study the problem 

and suggestions  of staffs’ opinions for the Health Promotional School Operation in The second municipality school 

of Phayao Maung district Phayao province. The populations in this research are 52 teachers 94 parents and 94 

grade 9 (Mathayom 3) students totality 240. The research tools is rating scale questionnaire. The statistics for 

research are percentage, mean, standard deviation and frequency. 

 Results indicated that teachers’, parents' and students' opinions for health promotional school operation 

of the second municipality school of  Phayao is scored in the high level, when considered every parts are high 

scored level School  Policies,School  Management Practices, School  and  Community Project, Healthy  School 

Environment, School Health Service, School Health Education, Nutrition and Safety, Physical Exercise , Sport and 

Recreation, Counseling and Social Support and Health Promoting for Staff. Teachers’, parents' and students' are 

high scored level. 

The problem and suggestions of teacher from the least scoring is the operation of environmental to 

implicate the Health Promotional School Operation. The problem is the stink of the restroom from the mistake of 

placed water trough in the rest room inside the building. Suggestion is should replace the water trough system 

and EM deodorant to reduce the stink. The problem and suggestions of parents from the least scoring is the 

cooperation between school and community because some project lack of the coordination between school and 

community. Suggestion is  should improve consult and bring together to solve in incomplete project  between 

school and community. The teacher should be the public relations to all the communities. 
 

Keywords: Staffs’ opinions, Health Promotional School Operation 
 

บทนํา 

จากกระแสโลกาภิวัฒน ท่ีเกิดจากความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology) เปนปจจัยท่ีสงผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบตอเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และคุณภาพชีวิตของประชาคมโลก สังคมไทยจึงตองมีการปรับตัวโดยการ “พัฒนาคน” ท้ังดานคุณภาพและ

สมรรถนะของบุคคลใหมพีื้นฐานในการคดิ เรียนรู และทักษะการจัดการและการดํารงชีวิต ท่ีสามารถเผชิญกับปญหา

สังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังจําเปนตองปรับกระบวนการพัฒนาพรอมกับการพัฒนาพรอมกับการ

สรางโอกาสและหลักประกันใหทุกคนในสังคม โดยความรวมมอืของทุกภาคสวนเพื่อใหคนไทยไดรับการพัฒนาท้ังดาน

สติปญญา กระบวนการเรียนรูและทักษะความรับผิดชอบตอตนเอง เพื่อประโยชนในการรวมพัฒนาทองถิ่นและ

ประเทศชาตติอไป (สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2558, หนา 1) 

 ดวยเหตุผลอันเนื่องมาจากความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคน จงึจําเปนตองพัฒนาคุณภาพของคนในทุกมิติ

อยางสมดุล พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 ไดใหความหมายของ สุขภาพไววา หมายถึง ภาวะของมนุษย

ท่ีสมบูรณท้ังทางกาย ทางจติ ทางปญญา และทางสังคม เช่ือมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล การวางระบบเพื่อดูแล
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แกไขปญหาทางดานสุขภาพของประชาขน จึงไมอาจมุงเนนท่ีการจัดบริการเพื่อการรักษาพยาบาลเพียงดานเดียว  

เพราะจะทําใหรัฐและประชาชนตองเสียคาใชจายมากและจะเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกันโรคและปจจัยท่ี

คุกคามสุขภาพมกีารเปลี่ยนแปลงและมคีวามยุงยากสลับซับซอนมากขึ้น จงึจําเปนตองดําเนินการใหประชาชนมีความ

รูเทาทัน มสีวนรวมและมรีะบบเสริมสุขภาพและระวังปองกันอยางสมบูรณ สมควรมีกฎหมายวาดวยสุขภาพแหงชาต ิ 

เพื่อวางกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและการดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศ รวมท้ังมี

องคกรและกลไกเพื่อเกิดการดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีสวนรวมจากทุกฝาย อันจะนําไปสูเปาหมายในการสราง

เสริมสุขภาพ รวมท้ังสามารถดูแลแกไขปญหาดานสุขภาพของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง (ราชกิจจา

นุเบกษา. 2550, หนา 1)   

 การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนงานสําคัญงานหน่ึงของกรมอนามัย และเปนตัวช้ีวัดสําคัญของ

การดําเนินงานเมืองไทยแข็งแรง องคการอนามัยโลกไดเสนอแนะองคประกอบของการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ 10 เร่ือง ไดแกนโยบายของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน   

การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอื้อตอสุขภาพ บริการอนามัยโรงเรียน สุขศึกษาในโรงเรียน โภชนาการและอาหาร

ท่ีปลอดภัย การออกกําลังกาย กีฬา และการนันทนาการ การใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม การสงเสริม

สุขภาพบุคลากรในโรงเรียน (กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ, 2548, หนา 5–15)   

จากการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 2 (แมตํ๋าดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัด

พะเยา ในแตละปท่ีผานมา พบวา การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพดังกลาว ยังมีความคิดเห็นในการดําเนินงาน

ท่ีแตกตางกันในบางเร่ืองจงึสงผลใหการปฏบัิติงานเกดิปญหาขึ้น มคีวามลาชา ซึ่งเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน จึงมี

ความจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีดําเนินการ โดยใหครู ผูปกครองและนักเรียน ตระหนักเห็นความสําคัญมีคานิยมตอ

การมีสุขภาพดี มีการพัฒนาขีดความสามารถท่ีจะรวมกันแสดงความคิดเห็นและการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 2 (แมตํ๋าดรุณเวทย) ใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

คอื โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชรตอไป 

ผูวจิัยจงึมคีวามสนใจท่ีจะศึกษา ความคดิเห็นของบุคลากรท่ีมตีอการดําเนินงานของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

ใหดยีิ่งขึ้น เพื่อเปนขอมูลใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของอาทิเชน โรงเรียนเทศบาล 2 (แมตํ๋าดรุณเวทย) สาธารณสุขจังหวัด

พะเยา ในการสงเสริมการดําเนินงานของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใหมีประสิทธิภาพตอไปและสงผลตอสุขภาพของ

นักเรียนใหมคีุณภาพ เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

การวจิัยน้ีมวัีตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาระดับความคดิเห็นของบุคลากรท่ีมตีอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 2 (แมตํ๋าดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา (2) เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ

ของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 2 (แมตํ๋าดรุณเวทย) อําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 

 

 

 

 



1029 

 

- Proceedings - 

 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  
 

 
 

วธิกีารศึกษา 

 การวิจัยน้ีเปนการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของ

โรงเรียนเทศบาล 2(แมตํ๋าดรุณเวทย) อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา เปนแบบสอบถามมจีํานวน 3 ชุด แตละชุดแบงเปน 3 

ตอน ชุดท่ี 1  เปนแบบสอบถามสําหรับครู  ชุดท่ี 2 เปนแบบสอบถามสําหรับผูปกครอง  และชุดท่ี 3 เปนแบบสอบถาม

สําหรับนักเรียน 
 

ผลการศึกษา 

จากการวจิัยพบวา ความคดิเห็นของครูท่ีมตีอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 2 

(แมตํ๋าดรุณเวทย) อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา  โดยภาพรวมทุกดานมีความคิดเห็นมาก  ความคิดเห็นของผูปกครองท่ี

มตีอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 2 (แมตํ๋าดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดย

ภาพรวมทุกดานมีความคิดเห็นมาก และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของ

โรงเรียนเทศบาล 2 (แมตํ๋าดรุณเวทย) อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมทุกดานมคีวามคดิเห็นมาก 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการวิจัยขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของ

โรงเรียนเทศบาล 2 (แมตํ๋าดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการ

วจิัยไดดังน้ี 

 ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 1.  ครูโรงเรียนเทศบาล 2 (แมตํ๋าดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  จํานวน 52 คน แยกตามเพศ 

ประกอบดวยเพศชาย 14 คน คดิเปนรอยละ 26.92 และเพศหญงิ 38 คน  คดิเปนรอยละ 73.08  

ตัวแปรตาม 

      ความคดิเห็นของบุคลากรท่ีมตีอการดําเนินงานโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ  ม ี10 ดาน ดังตอไปน้ี   

ดานท่ี 1 นโยบายของโรงเรียน   

ดานท่ี 2 การบริหารจัดการในโรงเรียน   

ดานท่ี 3 โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน   

ดานท่ี 4 การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอื้อตอสุขภาพ   

ดานท่ี 5 การบริการอนามัยโรงเรียน   

ดานท่ี 6 สุขศึกษาในโรงเรียน   

ดานท่ี 7 โภชนาการและอาหารปลอดภัย   

ดานท่ี 8 การออกกําลังกาย กฬีา และนันทนาการ   

ดานท่ี 9 การใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม  

ดานท่ี 10 การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน 

 

 

ตัวแปรตน 

     - ครู   

     - ผูปกครอง 

     - นักเรียน  
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ครูมอีายุอยูระหวาง 41–50 ป มากท่ีสุด จํานวน 25 คน คดิเปนรอยละ 48.08 รองลงมามอีายุอยูระหวาง 

31–40 ป จํานวน 12 คน คดิเปนรอยละ 23.08 อายุตํ่ากวา 30 ป จํานวน 8 คน คดิเปนรอยละ 15.38  และอายุ 51 ป

ขึ้นไป จํานวน 7 คน คดิเปนรอยละ 13.46 

ครูมรีะดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 40 คน คดิเปนรอยละ 76.92 และระดับปริญญา

โท จํานวน 12 คน คดิเปนรอยละ 23.08  

ครูมปีระสบการณในการทํางานมากท่ีสุดคอื 16 ปขึ้นไป จํานวน 28 คน คดิเปนรอยละ 53.85 รองลงมา

มีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 21.15  ประสบการณในการทํางาน 1–5 ป 

จํานวน 8 คน คดิเปนรอยละ 15.38  และประสบการณในการทํางาน  6 – 10 ป จํานวน 5 คน คดิเปนรอยละ 9.62 

2.  ผูปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แมตํ๋าดรุณเวทย) อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา  

จํานวน 94 คน แยกตามเพศ ประกอบดวยเพศชาย 36 คน คิดเปนรอยละ 38.30 และเพศหญิง 58 คน คิดเปนรอย

ละ 61.70  

ผูปกครองมอีายุอยูระหวาง 31–40 ป  มีจํานวนมากท่ีสุด 39 คน คิดเปน รอยละ 41.49 รองลงมามีอายุ

อยูระหวาง 41–50 ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 31.91 อายุ 51 ป ขึ้นไป จํานวน 13 คน  คิดเปนรอยละ 13.83 

และอายุตํ่ากวา 30 ป จํานวน 12 คน คดิเปนรอยละ 12.77   

ผูปกครองมสีถานภาพสมรสมากท่ีสุด 40 คน คดิเปนรอยละ 42.55 รองลงมาสถานภาพหยาราง จํานวน 

24 คน คดิเปนรอยละ 25.53 สถานภาพโสด จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 24.47 และสถานภาพแยกกันอยู จํานวน 

7 คน  คดิเปนรอยละ 7.45 

ผูปกครองมรีะดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 56 คน  คดิเปนรอยละ 59.57 รองลงมา

ระดับปริญญาตรี จํานวน 34 คน  คดิเปนรอยละ 36.17 และระดับปริญญาโท จํานวน 4 คน  คดิเปนรอยละ 4.26 

3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนเทศบาล 2 (แมตํ๋าดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  จํานวน 

94 คน แยกเปนนักเรียนชาย 43 คน คดิเปนรอยละ 45.74 และนักเรียนหญงิ 51 คน  คดิเปนรอยละ 54.26 

 ตอนที่ 2 ผลการวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของ

โรงเรยีนเทศบาล 2 (แมตํ๋าดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา   

2.1  จากผลการวจิัยความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 

2 (แมตํ๋าดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  โดยภาพรวมทุกดานมีความคิดเห็นมาก  ซึ่งเมื่อพิจารณารายดาน

พบวา ดานท่ีมีความคิดเห็นสูงสุดคือ ดานการใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม รองลงมาคือ ดานการสงเสริม

สุขภาพบุคลากรในโรงเรียน  ดานการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ ดานสุขศึกษาในโรงเรียน ดานโภชนาการ

และอาหารปลอดภัย  ดานนโยบายของโรงเรียน ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน  ดานการบริหารจัดการ

ในโรงเรียน และดานการบริการอนามัยโรงเรียน ดานท่ีมคีวามคดิเห็นนอยท่ีสุด คอื ดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียน

ท่ีเอื้อตอสุขภาพ  ตามลําดับ   

2.2  จากผลการวจิัยความคดิเห็นของผูปกครองท่ีมตีอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของเทศบาล 2 

(แมตํ๋าดรุณเวทย) อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมทุกดานมคีวามคดิเห็นมาก ซึ่งเมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

ดานท่ีมคีวามคดิเห็นสูงสุด คอื ดานการใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม รองลงมาคอื ดานโภชนาการและอาหาร

ปลอดภัย ดานการออกกําลังกาย กฬีา และนันทนาการ ดานการสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน ดานการบริการ

อนามัยโรงเรียน ดานสุขศึกษาในโรงเรียน ดานนโยบายของโรงเรียน ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน และดานการ
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จัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอื้อตอสุขภาพ ดานท่ีมีความคิดเห็นนอยสุดคือ ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและ

ชุมชน ตามลําดับ  

2.3  จากผลการวิจัยความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน

เทศบาล 2 (แมตํ๋าดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  โดยภาพรวมทุกดานมีความคิดเห็นมาก  ซึ่งเมื่อพิจารณา

รายดานพบวา ดานท่ีมคีวามคดิเห็นสูงสุด คอื ดานการออกกําลังกาย กฬีา และนันทนาการ รองลงมาคือ ดานการให

คําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน  

ดานการบริการอนามัยโรงรียน  ดานโภชนาการและอาหารปลอดภัย ดานสุขศึกษาในโรงเรียน ดานการสงเสริม

สุขภาพบุคลากรในโรงเรียน และดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอื้อตอสุขภาพ ดานท่ีมีความคิดเห็นนอยท่ีสุดคือ 

ดานนโยบายของโรงเรียน ตามลําดับ  

 ตอนที่ 3 ผลการวิจัยปญหาและขอเสนอแนะของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพของโรงเรยีนเทศบาล 2 (แมตํ๋าดรุณเวทย) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา   

 3.1  ปญหาและขอเสนอแนะของครูท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 2 

(แมตํ๋าดรุณเวทย) อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา   

3.1.1  ดานนโยบายของโรงเรียน ไดกําหนดทิศทางการดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพคอนขางกวาง

เกนิไปสงผลใหการดําเนินงานไมครอบคลุมตามทิศทางท่ีวางไว แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ คอื ควรมกีารกําหนดทิศทางการดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพใหมคีวามชัดเจนในแตละโครงการท่ีจะทําใหมี

ความครอบคลุมในทุก ๆ โครงการ ตามขอกําหนดของกรมอนามัย มีผูรับผิดชอบโครงการท่ีเหมาะสมเพื่อจัดทํา

เอกสาร กําหนดปฏทิินการปฏบัิติงาน เพื่อใหเกดิความตอเนื่อง 

3.1.2  ดานการบริหารจัดการโรงเรียน เปนการจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการเฝาระวังและ

แกปญหาสุขภาพและดานสิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ ในดานการเชิญผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทางดานสุขภาพ   

มาใหความรูแกนักเรียน ครู ยังนอยไปและครูบางคนมีหนาท่ีรับผิดชอบหลายอยาง สงผลใหการทํางานมีความลาชา  

แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คอื ควรมีการสนับสนุนเชิญผูท่ีมีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับ

สุขภาพมาใหความรู ใหกับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเพิ่มขึ้นในเร่ืองเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ 

3.1.3  โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน ในบางโครงการยังขาดการประสานงานระหวาง

โรงเรียนและชุมชน แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คอื ควรมีการแกไขปรับปรุงมีการวาง

แผนการดําเนินงานรวมกันในโครงการท่ีมีปญหา ใหมีครูประสานงาน มีการประชาสัมพันธใหชุมชนไดทราบอยาง

ท่ัวถงึ   

3.1.4  การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอื้อตอสุขภาพ ยังมปีญหาในเร่ืองหองสุขาเนื่องจากหองสุขา 

อยูในตัวอาคาร มีการวางระบบทอนํ้าท้ิงท่ีผิดวิธีจากการกอสรางสงผลใหหองสุขา มีปญหาเร่ืองกลิ่นท้ังๆ  ท่ีหองน้ํา

สะอาด แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ ควรมีการปรับปรุงแกไขปญหากลิ่นจาก

หองนํ้าโดยการวางระบบทอนํ้าท้ิงใหถูกสุขลักษณะ มกีารนํานํ้าจุลนิทรียอีเอ็มเขามาชวยในการดับกลิ่น 

3.1.5  ดานบริการอนามัยโรงเรียน  ยังขาดหองพยาบาลของโรงเรียนมีเพียงหองพยาบาลท่ีแยกไป

ตามแตละระดับช้ันเรียน ซึ่งไมมีเจาหนาท่ีอยูประจํา มีเพียงครูอนามัยแตตองรับภาระเกี่ยวกับการเรียนการสอนและ

ครูอนามัยยังขาดความรู ในการวินิจฉัยเกี่ยวกับอาการปวยของนักเรียน แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนควรจัดใหมีหองพยาบาลของโรงเรียนมีการจัดเจาหนาท่ีประจําหองพยาบาล (ท่ีไมใช
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ครูผูสอน) และควรมีการสนับสนุนใหครูอนามัย เขารับการอบรมเกี่ยวกับการดูแลเบ้ืองตนเกี่ยวกับปญหาสุขภาพ 

เพื่อท่ีจะไดมคีวามรูใหคําปรึกษาคําแนะนําใหกับนักเรียนไดถูกตอง 

3.1.6  ดานสุขศึกษาในโรงเรียน  มกีารจัดรายวชิาสุขศึกษาไวในหลักสูตรสถานศึกษาในทุกระดับช้ัน   มี

การใหขอมูล ความรูท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละระดับช้ันเกี่ยวกับสุขภาพ แตนักเรียนบางคนยังมีปญหาในเร่ืองของ

ทักษะการดูแลสุขภาพของตนเอง แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ ควรจัดใหมีการ

เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองและใหครูแตละวิชาสอดแทรกความรูเกี่ยวกับสุขภาพใน

ช่ัวโมงเรียน 

3.1.7  ดานโภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัย  มาตรการในการควบคุมการจําหนายอาหาร การ

ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันยังขาดความสมํ่าเสมอ  แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ คอื ควรมมีาตรการท่ีแนนอนในการจําหนายอาหารของแมคาและมกีารตรวจสอบเกี่ยวกับอาหารกลางวันของ

นักเรียนใหมคีวามตอเนื่องเปนประจํา 

3.1.8  ดานการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ  ทางโรงเรียนยังมีสถานท่ีออกกําลังกายท่ียังไม

หลากหลายครบตามประเภทกฬีา  ยังขาดอุปกรณออกกําลังกายท่ีใหบริการท้ังครูและชุมชน แนวทางแกไขปญหาการ

ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คอื ควรมกีารของบสนับสนุนสถานท่ีสําหรับออกกําลังกายและจัดซื้ออุปกรณกีฬา 

และมกีารจัดกจิกรรมนันทนาการอยางเหมาะสมกับ ครู บุคลากรทางการศึกษา 

3.1.9  ดานการใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม  มีครูประจําช้ันบางคนท่ีนักเรียนไมกลาเขาไปขอ

คําปรึกษา เวลานักเรียนมปีญหา แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ จะมีครูอนามัยหรือ

เพื่อนครู เขาไปชวยเหลอืใหคําแนะนําและคําปรึกษา เพื่อหาหนทางใหความชวยเหลอืนักเรียนท่ีมปีญหา 

3.1.10  ดานการสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน กิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพยังไม

หลากหลาย  แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ ควรมีการสงเสริมการจัดกิจกรรม

เกี่ยวกับสุขภาพใหมคีวามหลากหลาย เพื่อสุขภาพท่ีดขีองครูและบุคลากรในโรงเรียน   

 3.2  ปญหาและขอเสนอแนะของผูปกครองท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน

เทศบาล 2 (แมตํ๋าดรุณเวทย) อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา   

3.2.1  ดานนโยบายของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ผูปกครองยังไมทราบนโยบายของโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพในทุกๆ ดานอยางละเอียดทราบเพียงนโยบายคราว ๆ ท่ีโรงเรียนจะดําเนินการ แนวทางแกไขปญหาการ

ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ ควรมีการประชาสัมพันธ แจงใหผูปกครองทราบลายละเอียด ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน ของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใหชัดเจนเพิ่มขึ้น 

3.2.2  ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน ทางโรงเรียนยังมีการเชิญผูเช่ียวชาญ หรือ ผูท่ีเกี่ยวของกับ

การทํางานดานสุขภาพ มาใหความรูแกนักเรียนยังไมเพียงพอเทาท่ีควร แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ คอื โรงเรียนควรมกีารเชิญวทิยากรท่ีมคีวามรูความสามารถดานการสงเสริมสุขภาพ มาใหความรูแก

นักเรียนท้ังในเร่ืองของสุขภาพกาย สุขภาพจติ และการเขาสังคม  

3.2.3  ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน การดําเนินงานรวมกันระหวางผูปกครองกับทาง

โรงเรียนมกีารประชาสัมพันธผลการดําเนินงานใหผูปกครองทราบ ปการศึกษาละ 1 คร้ัง น้ันนอยเกนิไป แนวทางแกไข

ปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ ทางโรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานให

ผูปกครองทราบเพิ่มขึ้นภาคเรียนละ 1 คร้ัง ในวาระการประชุมผูปกครองแตละภาคเรียน 
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3.2.4  ดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอื้อตอสุขภาพ อยากใหทางโรงเรียนสรางหองนํ้าใหเพยีงพอ

ตอจํานวนนักเรียน แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนควรจัดสรรหรือ หา

งบประมาณ มาสรางหองสุขานอกอาคารเรียนเพิ่มเติมใหเพยีงพอตอจํานวนนักเรียน 

3.2.5  ดานการบริการอนามัยโรงเรียน โรงเรียนยังขาดหองพยาบาลมเีพยีงเตียงพยาบาลใหนักเรียนใน

แตละระดับช้ัน แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ ทางโรงเรียนควรมีหองพยาบาลหรือ

หองอนามัยของโรงเรียน จัดเจาหนาท่ีประจําหองพยาบาลชัดเจน   

3.2.6  ดานสุขศึกษาในโรงเรียน ทางผูปกครองอยากใหโรงเรียนสอนเพิ่มเติมใน เร่ืองเกี่ยวกับการดูแล

สุขภาพของตนเอง แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนควรเนนใหครูผูสอน 

สอดแทรก ความรูเร่ืองการดูแลรักษาความสะอาดของรางกายในช้ันเรียนหรือในขณะจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.2.7  ดานโภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัย  ผูปกครองมีความพึงพอใจในดานของโภชนาการท่ี

โรงเรียนจัดใหกับนักเรียน 

3.2.8  ดานการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ สถานท่ีออกกําลังกายของโรงเรียนเพียงพอตอ

จํานวนนักเรียน แตในเร่ืองของอุปกรณกฬีาบางชนิดยังขาดแคลน แนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ คอื โรงเรียนควรมกีารสรรหา หรือ จัดสรร เกี่ยวกับอุปกรณทางดานกฬีาใหเพิ่มมากขึ้น 

3.2.9  ดานการใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม ทางโรงเรียนมคีวามเอาใจใสนักเรียนดีท้ังนักเรียน

ท่ีมปีญหาดานการเงนิ สุขภาพ มกีารใหคําแนะนําและชวยเหลอืนักเรียนเปนท่ีนาพอใจ 

3.2.10  ดานการสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน อยากใหคุณครูเปนแบบอยางในเร่ืองการดูแล  

สุขภาพ เพื่อเปนตัวอยาง ใหกับนักเรียน ควรมีการสงเสริม/ฝกอบรมใหความรูหรือศึกษาดูงาน ในเร่ืองกิจกรรม

สงเสริมสุขภาพใหกับครู 

3.3  ปญหาและขอเสนอแนะของนักเรียนท่ีมตีอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 

2 (แมตํ๋าดรุณเวทย) อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ไมมผีูตอบแบบสอบถาม 

 จากสรุปผลการวจิัย มปีระเด็นสําคัญท่ีจะนํามาอภิปรายผลความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงาน

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ดังตอไปน้ี 

1.  ความคดิเห็นของครูท่ีมตีอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมมีความ

คิดเห็นมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ ครูไดทราบเกี่ยวกับการกําหนดทิศทางการดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพ เปน

ผูรับผดิชอบเกี่ยวกับโครงการสงเสริมสุขภาพตาง ๆ ท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น มีการวิเคราะหสภาพและสาเหตุของปญหา

ท่ีเกี่ยวกับสุขภาพรวมกันระหวางโรงเรียนและชุมชน มกีารจัดสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม คณะครูประสานงานกับบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพนักเรียน มีครูอนามัยแต

ละระดับช้ัน มียาและเวชภัณฑท่ีจําเปนสําหรับหองพยาบาล  มีกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง

ใหกับผูเรียนและกจิกรรมฝกอบรมตามโครงการองคการอาหารและยานอย (อย.นอย) รวมกับสาธารณสุขจังหวัดและ

โรงพยาบาลพะเยา มีการใหความรูในเร่ืองของโภชนาการซึ่งบูรณาการในกลุมสาระวิชาตาง ๆ มีการจัดสถานท่ี 

อุปกรณกีฬา เพื่อใชในการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการในโรงเรียน ครูประจําช้ันมีการศึกษาและคัดกรอง

นักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อใหความชวยเหลอืนักเรียนท่ีมปีญหาไดอยางเหมาะสม และโรงเรียนมีการสงเสริมใหครูทุก

คนมีการตรวจสุขภาพประจําป อยางนอย 1 คร้ัง เพื่อใหเปนแบบอยางท่ีดีในดานการดูแลสุขภาพ ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ อมรรัตน  พึ่งนวม (2556, หนา 99-100) ไดทําการศึกษาเร่ือง การประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ จากผลการวิจัยพบวา การประเมินดานปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ โรงเรียนสงเสริม
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สุขภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ตามระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับการดําเนินงานของครูผูรับผิดชอบโครงการ ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก การประเมินดาน

กระบวนการปฏบัิติระหวางดําเนินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพตามระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

ครูผูรับผิดชอบของโครงการ ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก การประเมินดานกระบวนการปฏิบัติระหวาง

ดําเนินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของครูผูรับผิดชอบของ

โครงการ ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก  และการประเมนิดานผลผลิตของโครงการ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผล

การดําเนินงานของครูผูรับผดิชอบโครงการ ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 

โกศักดิ์  กุลภา (2554, หนา 90-91) ทําการวิจัยเร่ือง การประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมคุณภาพโรงเรียน

เครือขายพระธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบวา ครูผูรับผิดชอบโครงการมีความคิดเห็น เกี่ยวกับการ

ประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมคุณภาพโรงเรียนเครือขายพระธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ใน

ภาพรวมอยูในระดับมากและรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน และครูผูสอนมีความคิดเห็น เกี่ยวกับการประเมิน

โครงการโรงเรียนสงเสริมคุณภาพโรงเรียนเครือขายพระธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน 

2.  ความคดิเห็นของผูปกครองท่ีมตีอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ผลการวจิัยพบวา โดยภาพรวม

และรายดานมีความคิดเห็นมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาทางโรงเรียนมีการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ สงผลให

ผูปกครองเห็นวาโรงเรียนมีการใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม มีโภชนาการและอาหารปลอดภัย มีการออก

กําลังกาย กฬีา และนันทนาการ  มกีารสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโงเรียน มกีารบริการอนามัยโรงเรียน มีสุขศึกษาใน

โรงเรียน มนีโยบายของโรงเรียน มกีารบริหารจัดการในโรงเรียน มโีครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน และมีการ

จัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอื้อตอสุขภาพ และอาจเปนเพราะวาผูปกครองสวนใหญอยูในชุมชนท่ีใกลกับโรงเรียน   ซึ่ง

การตดิตอสื่อสารระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง มเีปนระยะเปนประจําทุกภาคเรียน สงผลใหทราบขอมูลขาวสารของ

การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ครูไดเอาใจใสดูแลนักเรียนอยางใกลชิด มีการคัดกรองรวมกับหนวยงาน

สาธารณสุขและคณะแพทยจากโรงพยาบาลพะเยา อยางเปนระบบและตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อร

พรรณ  นันติ (2556, หนา 63-64) ไดศึกษาการประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เครือขายการศึกษาแกลง

บูรพา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  พบวา ความคิดเห็นผูปกครองเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เครือขายการศึกษาแกลงบูรพา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ระยอง เขต 2  ความเหมาะสมในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เครือขายการศึกษาแกลงบูรพา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

3.  ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวม

และรายดานมีความคิดเห็นมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาโรงเรียนมีการสอนมีกิจกรรมการออกกําลังกาย กีฬา และ

นันทนาการ มีการใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม มีโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน มีการบริหาร

จัดการในโรงเรียน มกีารใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม มีโภชนาการและอาหารปลอดภัย  มีการเรียนการสอน

สุขศึกษาในโรงเรียน มกีารสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน มีการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอื้อตอสุขภาพ  และ

มนีโยบายของโรงเรียน และอาจเปนเพราะวา นักเรียนไดรับความรู ขาวสาร เกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ ซึ่งทางโรงเรียนมกีารแจงขาวสารใหนักเรียนไดทราบหลังกจิกรรมหนาเสาธง มีการใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพ 

เสียงตามสายในชวงพักกลางวัน ตลอดจนการบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาในเร่ืองของ
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การดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อใหนักเรียนนําไปปฏิบัติท้ังในโรงเรียนและท่ีบาน มีการจัดบันทึกการตรวจสุขภาพดวย

ตนเอง ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เพื่อวเิคราะหความผดิปกติของรางกายและจติใจตลอดจน

เปนเอกสารใหความรูเร่ืองสุขภาพอนามัยซึ่งเปนเร่ืองใกลตัวของนักเรียนเอง เมื่อนักเรียนพบความผิดปกติ ครูประจํา

ช้ันจะใหความชวยเหลอืหรือสงตอเจาหนาท่ีสาธารณสุขหรือแพทยตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ โกศักดิ์  กุลภา 

(2554, หนา 90-91) ทําการวจิัยหัวขอ การประเมนิโครงการโรงเรียนสงเสริมคุณภาพโรงเรียนเครือขายพระธาตุพนม 

อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบวา นักเรียนช้ัน ป.4 และ ป.5 มีความเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการโรงเรียน

สงเสริมคุณภาพโรงเรียนเครือขายพระธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ดานผลผลติในภาพรวมอยูในระดับ

มาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ อมรรัตน  พึ่งนวม (2556, หนา 99-100) ไดทําการวิจัย เร่ือง การประเมิน

โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ พบวา การประเมินดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการโรงเรียนใน

โรงเรียนของโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 39 ตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของนักเรียนในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก และการ

ประเมินดานผลผลิตของโครงการ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39ตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของนักเรียน ในภาพรวมและรายขอ

อยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1.  ครู  

 1.1  ดานนโยบายของโรงเรียน  

 1.1.1  ควรมนีโยบายการสงเสริมสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางสังคมท่ีเอื้อตอการพัฒนาสุขภาพ 

 1.1.2  ควรมนีโยบายการสงเสริม เฝาระวัง และแกไขปญหาสุขภาพ 

 1.2  ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน   

 1.2.1  ควรการเฝาระวังและแกไขปญหาดานสุขภาพ และดานสิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ 

เชน อาสาสมัครองคการอาหารและยานอย (อย.นอย) 

 1.2.2  ควรมีการปรับปรุงสิ่งแวดลอมท้ังดานกายภาพ และสังคมในโรงเรียนใหปลอดภัย เชน การ

จัดระบบจราจรบริเวณโรงเรียน 

 1.3  ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน   

  1.3.1  ควรรวมวเิคราะหสภาพและสาเหตุของปญหา โดยศึกษาจากขอมูลการสํารวจหรือสารสนเทศ

ในโรงเรียน/ชุมชน 

 1.4  ดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอื้อตอสุขภาพ   

 1.4.1  ควรจัดสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมตาม

“แบบประเมนิสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน” และสรุปผลการประเมนิ 

 1.4.2  ควรจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อปรับปรุงแกไขสิ่งแวดลอมในโรงเรียนตามมาตรฐานและ

ประเมนิผล 

 1.5  ดานการบริการอนามัยโรงเรียน 

  1.5.1  ควรมกีารประสานงานกับบุคลากรสาธารณสุขเพื่อวางแผน นัดหมายวันเวลา เตรียมสถานท่ี

ใหบริการในโรงเรียนและนํานักเรียนเขารับการตรวจสุขภาพ   
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  1.5.2  ควรมีบุคลากรสาธารณสุขตรวจสุขภาพนักเรียน และสรุปผลการตรวจสุขภาพใหครูทราบ 

เพื่อรวมกันชวยเหลอื/แกไขนักเรียนท่ีมปีญหาสุขภาพ 

 1.6  ดานสุขศึกษาในโรงเรียน  

  1.6.1  ควรสงเสริมการฝกทักษะตามหัวขอสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ  

 1.7  ดานโภชนาการและอาหารปลอดภัย   

  1.7.1  ควรดูแลนักเรียนทุกคนใหไดรับประทานอาหารกลางวันใหไดรับโภชนาการและใหคําแนะนํา

เกี่ยวกับโภชนาการท่ีด ี

  1.7.2  ควรมกีารควบคุมไมใหมกีารจําหนายอาหารท่ีมคีุณคาทางโภชนาการตํ่า 

 1.8  ดานการออกกําลังกาย กฬีา และนันทนาการ   

  1.8.1  ควรจัดหาอุปกรณสําหรับกีฬาใหเพียงพอเหมาะสมกับสถานท่ีและดูแลตรวจสอบ ซอมแซม

อุปกรณใหอยูในสภาพด ี

 1.9  ดานการใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม  

  1.9.1  ควรมสีถานท่ีใหนักเรียนไดทํากจิกรรมเสริมหลักสูตรตามชวงวัย 

 1.10  ดานการสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน 

  1.10.1  ควรมกีารจัดสถานท่ีทํางานใหนาอยู 

2.  ผูปกครอง 

 2.1  ดานนโยบายของโรงเรียน   

   2.1.1  ควรมนีโยบายการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ 

   2.1.2  ควรมนีโยบายการสงเสริมสุขภาพจติและเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง 

 2.2  ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน   

   2.2.1  ควรมีการเฝาระวังและแกไขปญหาดานสุขภาพและดานสิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอ

สุขภาพ เชน อาสาสมัครองคการอาหารและยานอย (อย.นอย) 

   2.2.2  ควรมสํีารวจปญหาและความตองการ โดยการระดมความคดิเห็นจากผูเกี่ยวของดวยวิธีการ

ตาง ๆ เชน ใชแบบสอบถาม เชิญมาใหคําปรึกษา เปนตน 

 2.3  ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน  

   2.3.1  ควรวางแผน โดยใหชุมชนรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อกําหนดความตองการ กลุมเปาหมาย 

วัตถุประสงค กจิกรรม บุคคล/หนวยงานท่ีรับผดิชอบ และผลสัมฤทธ์ิของโครงการใหเกดิความชัดเจนในการปฏบัิติ  

 2.4  ดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอื้อตอสุขภาพ  

   2.4.1  ควรจัดสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

   2.4.2  ควรจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีมีผลตอสุขภาพจิตของนักเรียนและบุคลากร ใหนักเรียนมี

สวนรวม 

 2.5  ดานการบริการอนามัยโรงเรียน   

   2.5.1  ควรประสานงานกับบุคลากรสาธารณสุขเพื่อวางแผน นัดหมายวันเวลา เตรียมสถานท่ี

ใหบริการ 

   2.5.2  ควรใหบุคลากรสาธารณสุขตรวจสุขภาพนักเรียน และสรุปผลการตรวจสุขภาพใหครูทราบ 

เพื่อรวมกันชวยเหลอื/แกไขนักเรียนท่ีมปีญหาสุขภาพในโรงเรียนและนํานักเรียนเขารับการตรวจสุขภาพ 
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 2.6  ดานสุขศึกษาในโรงเรียน   

   2.6.1  ควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีการฝกปฏิบัติจริง ในเร่ืองตาง ๆ เชน การตรวจสอบสาร

ปนเปอนในอาหาร 

   2.6.2  ควรจัดกจิกรรมใหนักเรียนไดฝกการคดิวเิคราะห กรณศึีกษาตางๆ ท่ีเปนเหตุการณใกลตัวท่ี

เกดิขึ้นในชีวติประจําวันและปญหาของวัยรุน เชน ขาวในหนังสือพิมพ เร่ืองสารเสพติด ภัยจากสื่อ/ IT ความปลอดภัย

ทาง 

 2.7  ดานโภชนาการและอาหารปลอดภัย   

   2.7.1  ควรควบคุมไมใหมกีารจําหนายอาหารท่ีมคีุณคาทางโภชนาการตํ่า 

   2.7.2  ควรควบคุม หลกีเลี่ยง ลดอาหารท่ีมไีขมันสูง หวานจัด เค็มจัด และไมมปีระโยชนตอรางกาย 

 2.8  ดานการออกกําลังกาย กฬีา และนันทนาการ   

   2.8.1  ควรจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อกระตุนใหนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน

เห็นความสําคัญและออกกําลังกายเปนประจํา 

   2.8.2  ควรทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคนอยางนอย ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

 2.9  ดานการใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม  

   2.9.1 ควรมสีถานท่ีใหนักเรียนไดทํากจิกรรมเสริมหลักสูตรตามชวงวัย 

 2.10  ดานการสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน 

   2.10.1 ควรใหครูและบุคลากรทุกคนไดรับการประเมินสุขภาพตนเองและตรวจสุขภาพประจําป 

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 3.  นักเรยีน 

 3.1  ดานนโยบายของโรงเรียน   

   3.1.1  ควรมนีโยบายการสงเสริมสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางสังคมท่ีเอื้อตอการพัฒนาสุขภาพ

นักเรียน 

   3.1.2 ควรมนีโยบายการสงเสริม เฝาระวัง และแกไขปญหาสุขภาพ 

 3.2  ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน   

   3.2.1  ควรปรับปรุงสิ่งแวดลอมท้ังดานกายภาพและสังคมในโรงเรียนใหปลอดภัย เชน การจัดระบบ

จราจรบริเวณโรงเรียน 

 3.3  ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน   

   3.3.1  ควรวเิคราะหสภาพและสาเหตุของปญหาโดยศึกษาจากขอมูลการสํารวจหรือสารสนเทศใน

โรงเรียน/ชุมชน 

 3.4  ดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอื้อตอสุขภาพ   

   3.4.1  ควรจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อปรับปรุงแกไขสิ่งแวดลอมในโรงเรียนตามมาตรฐานและ

ประเมนิผล 

 3.5  ดานการบริการอนามัยโรงเรียน   

   3.5.1  ควรใหบุคลากรสาธารณสุขตรวจสุขภาพนักเรียน และสรุปผลการตรวจสุขภาพใหครูทราบ 

เพื่อรวมกันชวยเหลอื/แกไขนักเรียนท่ีมปีญหาสุขภาพ 
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   3.5.2  ควรแนะนํานักเรียนท่ีมปีญหาสุขภาพใหไปรับบริการท่ีสถานบริการสุขภาพ โดยใชสิทธิตาม

โครงการหลักประกันสุขภาพ หรือรวบรวมรายช่ือนักเรียนและสงตอใหบุคลากรสาธารณะสุขติดตาม/แกไข 

 3.6  ดานสุขศึกษาในโรงเรียน   

   3.6.1  ควรสงเสริมการฝกทักษะตามหัวขอสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ 

 3.7  ดานโภชนาการและอาหารปลอดภัย   

   3.7.1  ควรประสานงานและวางแผนรวมกับบุคลากรสาธารณสุขเร่ืองการใหความรูเร่ืองโภชนาการ

หรือบูรณาการในกลุมสาระวชิาตาง ๆ  

 3.8  ดานการออกกําลังกาย กฬีา และนันทนาการ   

   3.8.1  ควรมกีารทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคนอยางนอย ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

 3.9  ดานการใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม  

   3.9.1  ควรจัดประชุมผูปกครองท้ังระดับโรงเรียนและช้ันเรียนเพื่อใหครูและผูปกครองไดมีโอกาส

พูดคุยแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและรวมกันหาแนวทางสงเสริม หรือแกไขท้ังท่ีบานและท่ีโรงเรียน    

   3.9.2  ควรมสีถานท่ีใหนักเรียนไดทํากจิกรรมเสริมหลักสูตรตามชวงวัย 

 3.10  ดานการสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน 

   3.10.1  ควรมกีารเผยแพรขอมูลขาวสารหรือมสีื่อดานสุขภาพเผยแพรในโรงเรียน 

   3.10.2  ควรจัดสถานท่ีทํางานใหนาอยู 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนเทศบาล 2 

(แมตํ๋าดรุณเวทย) อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา  ฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยดดีวยความอนุเคราะหจาก ดร.สุนทร  คลาย

อํ่า อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใส

ทุกขัน้ตอน จนการวจิัยสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวจิัยจงึขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ ดร.สันติ  บูรณะชาติ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวรัตติกรณ  วงศเมือง  

ตําแหนงครู  วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ  โรงเรียนเทศบาล 3 (หลายอิงราษฏรบํารุง) และนายกิติพงษ  คําดี ตําแหนง

ผูอํานวยการสถานศึกษา วทิยฐานะ ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (แมตํ๋าดรุณเวทย)   ท่ี

ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเคร่ืองมอืท่ีใชในการวิจัย จนทําใหการวิจัยในคร้ังน้ีสมบูรณและ

มคีุณคา 

ขอขอบพระคุณ คณะครู ผูปกครองและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แมตํ๋าดรุณเวทย)  

ท่ีไดใหความอนุเคราะหขอมูล ใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล 

คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา มารดา และ

คณาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันน้ี ตลอดจนทุกทานท่ีไดมีสวน

สนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางด ี
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ความคดิเห็นท่ีมตีอระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนของนักเรยีนโรงเรยีน มัธยมศึกษา

ตอนปลาย กลุมยอยท่ี 4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 

Student’s Opinions towards care systems help the students in the secondary 

educational sites Subclass 4 Chiangrai Secondary Educational Service Area 

Office 36 

ชาญเดช ตันสอน12

1*และ เจิดหลา สุนทรวภิาต13

2 

Chandet Tansorn1* and Cherdla Soontornvipart 2 

บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ืองความคิดเห็นท่ีมีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมยอยท่ี4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานและ

ความคิดเห็นของนักเรียนตอการดําเนินงานงานเกี่ยวกับงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของนักเรียนโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมยอยท่ี 4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา

วจิัยในคร้ังน้ี คอื นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมยอยท่ี 4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

36 ท่ีไดมาโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยเทียบจากตารางของเครซี่และมอรแกน จํานวน 367 คน โดยการสุม

แบบเจาะจง และใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาสถิติ และนําเสนอขอมูลจาก

แบบสอบถาม ซึ่งเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาคนควาสรุปไดดังน้ี 

 ผลของการประเมนิความคดิเห็นของนักเรียนตอการดําเนินงานงานเกี่ยวกับงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมยอยท่ี 4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เมื่อ

พิจารณาเปนรายองคประกอบแลวพบวาเมื่อแยกกลุมตามเพศ ท้ังสองกลุมคือท้ังกลุมเพศชายและเพศหญิงมีความ

เขาใจในดาน การสงเสริมนักเรียน เปนอันดับแรก รองลงมาคอื การคัดกรองนักเรียน และการสงตอเปนอันดับนอยสุด 

ในสวนของกลุมกลุมของระดับการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน มีความเขาใจในดานการปองกันและแกไข

ปญหาเปนอันดับแรก รองลงมาคือ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลและการสงเสริมนักเรียนเปนอันดับนอยสุด สวน 

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลเปนอันดับแรก รองลงมาคือ การปองกันและแกไข

ปญหาและการคัดกรองนักเรียนเปนอันดับนอยสุด 
 

คําสําคัญ: ความคดิเห็นท่ีมตีอระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน 
 

                                                 
1นสิติคณะวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, College of Education. University of Phayao,Phayao 56000 
2College of Education. University of Phayao,Phayao 56000 
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Abstract  

 The purpose of this study, Student’s Opinions towards care systems help the students in the secondary 

educational sites Subclass 4 Chiang rai Secondary Educational Service Area Office 36, aimed to learn of the 

operation the management and student’s opinions towards of their students-assisted management systems in 

the secondary educational sites Subclass 4 Chiangrai Secondary Education Service Area Office 36. The sampling 

group we used. For data gathering, respondents compared with R.V.Krejcie’s and D.W Morgan’s analysis 

random sizes about 367 students. We classified by processing program for statistically analyzed and presented 

from questionairs, Rating Scale and standard deviation. 

 According to the assessment reported to the students’ opinions towards the secondary educational 

sites’ student assisted management systems in Subclass 4, Chiang rai Secondary Educational Service Area 

Office 36. As compared to each aspect, it was selected by sex, both male and female were understanding 

about the high level was the supporting of the students the second was the screening and at least was the 

forwarding. in the level of the secondary education, the high level were preventing and solving problem, the 

second was knowing the individual of students and at least was the supporting of students. In the high school 

education, at the high level was knowing the individual of students, the second were preventing and solving 

problem, and at least was the screening of the students. 
 

Keywords: Student’s Opinions towards care systems help the students 
 

บทนํา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด ความมุง

หมาย และหลักการจัดการศึกษา ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา 

ความรู และคุณธรรม มจีริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูรวม กับผูอื่นไดอยางมีความสุข (มาตรา 

6)และแนวการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี

ความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

(มาตรา 22)จากบทบัญญัติดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 จึงมีนโยบายใหสถานศึกษาในสังกัด จัดใหมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนควบคูไปกับการ

จัดการเรียน การสอนตามปกติ  เพื่อใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลอื และสงเสริมพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ เปน

คนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา สงผลตอการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา โดยไดกําหนดมาตรการสนับสนุนสงเสริมศักยภาพนักเรียน เนนกิจกรรม สงเสริม พัฒนา 

ปองกันแกไขปญหา และการคุมครองสิทธิเด็ก โดยมีมาตรการใหสถานศึกษามีมาตรฐานในการจัดระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอม ทางกายภาพ ทางสังคม สิทธิเด็ก ตลอดจน

การปองกันแกไขปญหาตาง ๆ ของนักเรียน เชน ปญหายาเสพติด ปญหาพฤติกรรมนักเรียน ปญหาทางเพศ และ

ปญหาอื่น ๆ โดยประสานความรวมมอืกับผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรท่ีเกี่ยวของ เขามามีสวนรวมในการ

ชวยเหลือสงเสริมนักเรียนอยางเปนระบบ จากนโยบายและมาตรการดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ไดใหความสําคัญกับการดูแลชวยเหลอืเด็กนักเรียนเปนอยางย่ิง ซึ่งสอดคลองกับ



1042 

 

- Proceedings - 

 

กระทรวงสาธารณสุข (2543) ท่ีกลาววา เด็กเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคาสูงสุดเหนือทรัพยากรใดในโลกเด็กทุกคน

มีคุณคาในตัวเอง ทุกคนจึงคาดหวังใหเด็กไดเจริญเติบโตในครอบครัวท่ีเพียบพรอม ไดรับการพัฒนารอบดานท้ัง

รางกาย จติใจ อารมณ สังคมและสติปญญา  มท่ีีอยู อาหารการกนิ สนองความตองการพื้นฐานทางกายไดเพยีงพอ มี

ความปลอดภัย ความรัก  ความผูกพัน ความเอื้ออาทร ความอบอุน มีการอบรมบมนิสัยใหเปนคนดี รูผิดชอบช่ัวดี มี

ความมานะบากบ่ัน มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล ควบคุมอารมณตนเองไดอยางเหมาะสม มีความเขาใจ รูจักตนเอง 

ดูแลชวยเหลอืตนเอง และพึ่งตนเองได ตลอดจนสามารถดํารงชีวิตท่ีมีคุณคาตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติยามวกิฤตเศรษฐกจิและสังคมไดอยางมคีวามสุข 

 นอกจากน้ีพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ.2547 ได

กําหนดบทบาทของโรงเรียน ในหมวดท่ีวาดวยการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ใหมีบทบาทในการ

สงเสริมความสัมพันธระหวางเด็ก ครอบครัว และโรงเรียน โดยกําหนดใหมีระบบงานและกิจกรรมในการสงเสริมให

เด็กมพีฤติกรรมท่ีด ีมคีวามรับผดิชอบตอสังคม และจัดสภาพแวดลอมใหมคีวามปลอดภัย ประกอบกับสภาพแวดลอม

ทางสังคมในปจจุบันม ีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง วัฒนธรรม 

และสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงเทคโนโลยีและการสื่อสารไดเขามามบีทบาทสําคัญตอวถิกีารดําเนินชีวติของคนในสังคม 

โดยเฉพาะเด็กไดรับขอมูลขาวสารท้ังทางบวกและทางลบ ทําใหปรับตัวกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไม

ทัน สงผลกระทบตอเด็กและเยาวชนดังท่ีปรากฏเปนขาวในหนังสอืพมิพ หรือโทรทัศนอยูเสมอ เชน การประพฤติตนไม

เหมาะสม การทะเลาะววิาทการหนีเรียน การเสพ สิ่งเสพติด การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การลักขโมย การแตง

กายและคานิยมในการบริโภค เปนตน ปญหาตาง ๆ เหลาน้ีหากไมไดรับการแกไขโดยเรงดวนและถูกตองก็จะทําให

เด็กหรือเยาวชนซึ่งถือวาเปนทรัพยากรสําคัญของประเทศชาติเปนคนท่ีไมมีคุณภาพ และจะสงผลกระทบตอการ

พัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังน้ันการนําระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนเขาไปใชในโรงเรียน จึงเปนแนวทางสําคัญ

ประการหน่ึงในการท่ีจะปองกันและแกไขปญหาใหแกนักเรียน ซึ่ง สุปราณี สัมฤทธ์ิ (2546, 105) ไดกลาววา การนํา

ระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนมาใชในโรงเรียน มีประโยชนมากตอการแกปญหาของนักเรียนท่ีพบ และขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีอยู 5 ขั้นตอน คือการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรอง

นักเรียน การสงเสริมนักเรียน การปองกันและแกไขปญหา และการสงตอนักเรียน สามารถนํามาใชใน การดําเนินงาน

เพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซึ่งครูสวนใหญมี

ความเห็นวา การปฏบัิติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีอยูเหมาะสมแลว โดยเฉพาะอยางย่ิงการปองกัน

และแกไขปญหา  

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปองกันและแกไขพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของ

กลุมนักเรียน นิสิต นักศึกษา พบปญหาท่ีสถานศึกษา มีปญหาของพฤติกรรมท่ีจัดอยูในระดับตน ๆ เปนจํานวนมาก 

ไดแก ปญหาการดื่มสุราสูบบุหร่ี ปญหาชูสาว ปญหาสื่อลามก ปญหาหนีเรียน ปญหาทะเลาะวิวาท ปญหาติดเกมส 

ปญหาติดการพนัน ปญหาฟุมเฟอย และวัตถุนิยมเกินฐานะ จากปญหาในสถานศึกษานําไปสูปญหาระดับชาติท่ีทุก

ฝายตองเขามาชวยกันแกไข คือ ปญหายาเสพติด  ปญหาการต้ังครรภกอนวัยอันควร ปญหาโรคเอดส ปญหา

อาชญากรรม ปญหาอุบัติภัย และอีกหลากหลายปญหาท่ีเกิดจากปจจัยเสี่ยง ตองเฝาระวังท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมยอยท่ี 4 ในสังกัดของสํานักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษาศึกษาเขต36ได

ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามไดศึกษาจากหนังสือคูมือท่ีเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

ของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและหนังสือคูมือของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กระทรวงศึกษาธิการซึ่งสวนใหญเปนระบบการดําเนินการในโรงเรียนขนาดใหญมีจํานวนนักเรียนและบุคลากรจํานวน

มากโรงเรียนและขัน้ตอนการดําเนินงานตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียนภายใตกรอบแนวคิดหลัก

ในการดําเนินงานท่ีวาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนจะประสบความสําเร็จไดผูเกี่ยวของทุกฝายไดแก 

ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครองนักเรียน ชุมชน และสังคม ตองมคีวามเช่ือพื้นฐาน ดังน้ี 

 1. มนุษยทุกคนมศัีกยภาพท่ีจะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต เพียงแตใชเวลาและวิธีการท่ีแตกตาง

กันเนื่องจากแตละคนมคีวามเปนปจเจกบุคคลดังน้ันการยึดนักเรียนเปนสําคัญในการพัฒนาเพื่อดูแลชวยเหลือท้ังดาน

การปองกันแกไขปญหาหรือการสงเสริมจงึเปนสิ่งจําเปน  

 2. ความสําเร็จของงานตองอาศัยการมีสวนรวมท้ังการรวมใจรวมคิดรวมทํางานของทุกคนท่ีมีสวน

เกี่ยวของไมวาจะเปนบุคลากรในโรงเรียนทุกระดับผูปกครองหรือชุมชน   

 จากแนวคิดดังกลาวขางตนจึงมีความจําเปนท่ีจะตองอาศัยการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายซึ่ง

ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนครูผูปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมาเปนพลังสําคัญในการสงเสริม

สนับสนุนใหนักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความเช่ือท่ีวามนุษยทุกคนมีศักยภาพท่ีจะเรียนรูและ

พัฒนาตนเองไดตลอดชีวติเพยีงแตใชเวลาและวธีิการท่ีแตกตางกันเทาน้ัน(กระทรวงสาธารณสุข, 2543) 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดเล็งเห็นคุณคาและความสําคัญของ

ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนจงึไดศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุม

ยอยท่ี 4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เกี่ยวกับการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

อยางไร ผลการศึกษาท่ีไดในคร้ังน้ีจะเปนขอมูลพื้นฐานของครูและผูบริหารสถานศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนใหมปีระสทิธิภาพ 
 

วัตถุประสงคการศึกษา  

1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลาย กลุมยอยท่ี 4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุม

ยอยท่ี 4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36    

คําถามการวจัิย 

1. สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมยอยท่ี 

4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มแีนวทางอยางไร 

2. ความคดิเห็นตอระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมยอยท่ี 4 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนอยางไร 
’ 

วธิกีารศึกษา 

การดําเนินการวจิัยคร้ังน้ีผูวจิัยไดกําหนดวธีิดําเนินการวจิัย เร่ือง ความคดิเห็นท่ีมตีอระบบดูแลชวยเหลอื 

นักเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมยอยท่ี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่ง

ผูวจิัยไดดําเนินการเปนลําดับขัน้ตอนดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การวเิคราะหขอมูล 

5. การวเิคราะหขอมูลและสถติิท่ีใช 

ประชากร ไดแก นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมยอยท่ี 4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 7,849 คนกลุมตัวอยาง นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมยอยท่ี 4 สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ท่ีไดมาโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเทียบจากตารางของเครซี่และมอร

แกน (Krejcie and Morgan)โดยสุมแบบเจาะจงย 
 

สรุปผลการศึกษา 

1. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามนักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

53.41 โดยสวนมากกําลังศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คดิเปนรอยละ 58.31 
 2. สภาพการดําเนินงานและความคิดเห็นตอการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมยอยท่ี 4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวม

ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยนักเรียนไดใหความสําคัญหรือเห็นความจําเปนของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

มาก ในสวนของจุดมุงหมายของการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนและวธีิการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในโรงเรียนมีโครงสรางท่ีเหมือนกันตามโครงสรางของการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ท่ี

กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานไดกําหนดไว 

 3. ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนตอการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกลุมยอยท่ี 4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สวนมาก

นักเรียนชายมีความเขาใจและสามารถเสนอคิดเห็นในเร่ืองการสงเสริมนักเรียนเปนอันดับแรกรองลงมาคือการคัด

กรองนักเรียนและการรูจักนักเรียนรายบุคลตามลําดับสวนนักเรียนหญงิมคีวามเขาใจและสามารถเสนอคดิเห็นในเร่ือง

การสงเสริมนักเรียนเปนอันดับแรกรองลงมาคือการคัดกรองนักเรียนและการปองกันและแกไขปญหาตามลําดับ ใน

สวนความคิดเห็นของนักเรียนตองานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุม

ยอยท่ี 4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 แยกตามกลุมระดับการศึกษา พบวา มีนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายมคีวามเขาใจและสามารถเสนอคดิเห็นตองานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนมากกวามัธยมศึกษา

ตอนตนแยกรายละเอียดดังน้ีมัธยมศึกษาตอนตนมีความเขาใจและสามารถเสนอคิดเห็นในเร่ืองการปองกันและแกไข

ปญหามากท่ีสุดรองลงมาคือการรูจักนักเรียนรายบุคลและการคัดกรองนักเรียนตามลําดับสวนนักเรียนนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายมคีวามเขาใจและสามารถเสนอคิดเห็นในเร่ืองการรูจักนักเรียนรายบุคคล มากท่ีสุด รองลงมา

คอืการปองกันและแกไขปญหา และการสงตอ ตามลําดับ 

 จากสรุปผลการวจิัยเร่ืองความคิดเห็นตอการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของนักเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมยอยท่ี 4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  สามารถนํามา

อภิปรายผลไดดังน้ี พบวาความคดิเห็นของนักเรียนตอการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน ในภาพรวม

มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก น่ันแสดงใหเห็นวาทุกโรงเรียนมีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของระบบดูแล

นักเรียนอยางเต็มท่ี ตามองคประกอบ 5 ประการเปนเพราะแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหทุก

โรงเรียนตองมกีารจัดระบบการดูชวยเหลอืนักเรียนและครูตองทําเปนงานประจําท่ีตองดําเนินการ ดังจะเห็นไดเห็นวา 

ไดมปีฏบัิตเิกอืบทุกงาน โดยใชแบบประเมนิพฤติกรรม (SDQ) ไดเย่ียมบาน วางแผนการคัดกรอง จัดกิจกรรมสงเสริม
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อาชีพ ใหความรูครูในการใหคําปรึกษาเบ้ืองตนแกนักเรียน เชิญผูปกครองมารับทราบถึงความจําเปนในการสงตอ

นักเรียนจากผลการวิจัยท่ีปรากฏ โดยรวมพบวาการดําเนินงานในดานการปฏิบัติไดผลในระดับ พอใช โดยครูไดทํา

ความรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลทําการคัดกรอง รวมท้ังมกีารสงเสริมนักเรียนปกติและนักเรียนท่ีเปนกลุมเสี่ยงหรือมี

ปญหา โดยพบวาระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนสงผลใหความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนไปดวยดี นักเรียนไดรับ

การปองกันและแกไขปญหาดขีึ้น รวมท้ังไดสงเสริมใหแสดงออกตามสภาพของตนเอง แตระดับความคิดเห็นท่ีนักเรียน

ไดแสดงความคดิเห็นไวในการดําเนินงานตํ่าสุดคอื ดานการสงตอ สอดคลองกับ รังสิต วิเชียรวัฒนา (2547) ไดศึกษา

สภาพและปญหาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยใชกลุมตัวอยางซึ่งเปนคณะกรรมการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

จํานวน 270 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ และมาตราสวน

ประมาณคา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา  สภาพการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

ดานการคัดกรอง และดานการสงเสริมนักเรียน มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข 

และการสงตอ มกีารดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 

 จากการศึกษางานวจิัยท่ีเกี่ยวของสรุปไดวาระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนเปนกระบวนการดําเนินงานท่ีมี

ความสําคัญและมีความจําเปนตอการพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปญญา 

ความสามารถ มคีุณธรรม จริยธรรม และมวีถิชีีวติท่ีเปนสุขตามท่ีสังคมมุงหวังโดยมีครูประจําช้ันหรือครูท่ีปรึกษาเปน

บุคลากรหลักในการดําเนินงานภายใตกระบวนการดําเนินงานท่ีประกอบดวยการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลการคัด

กรองนักเรียนการสงเสริมและพัฒนาการปองกันและแกไขปญหา และการสงตอ สอดคลองกับ สุธิดา ภักดีบุญ 

(2548) ไดทําการศึกษาวจิัยพหุเทศะกรณศึีกษาของระบบการดําเนินงานการดูแลชวยเหลอืนักเรียนในสถานศึกษา ผล

การศึกษาพบวา การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีการวางแผนการดําเนินงานมีการรับทราบนโยบาย

จากกระทรวงศึกษาธิการและกําหนดโครงสรางการทํางานท่ีเปนระบบการดําเนินการตามแผนมีการวิเคราะหปญหา

และความพรอมของโรงเรียน การใหความรูแกบุคลากรโดยการประชุม อบรม สัมมนา การคัดเลือกกิจกรรมใน

โครงการดําเนินการโดยการประชุมบุคลากร และกระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียนมี5ขั้นตอน คือการรูจักนักเรียน

เปนรายบุคคลโดยใชระเบียนสะสม การเย่ียมบาน การคัดกรองนักเรียนแบงออกเปน กลุมปกติกลุมเสี่ยงและกลุมมี

ปญหาการสงเสริมและพัฒนาโดยการจัดกจิกรรมท่ีสงเสริมความสามารถของนักเรียนไดแกกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน การจัดประชุมผูปกครอง และกจิกรรมท่ีแตละโรงเรียนจัด การปองกันชวยเหลือและแกไขไดแก การให

คําปรึกษาเบ้ืองตน กิจกรรมซอมเสริม กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน การติดตามดูแลชวยเหลือ การสงตอมี 2 ลักษณะ

ไดแก การสงตอภายในโรงเรียนและสงตอไปยังหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของเพื่อชวยเหลือนักเรียนตอไปปจจัย

สนับสนุนรวมในการดําเนินงานประกอบดวยการสนับสนุนจากบุคลากรฝายบริหารความรวมมือและความเสียสละ

ของครูอาจารยความรวมมือจากผูปกครองเครือขายผูปกครอง ชุมชนและการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ปจจัยท่ีเปนอุปสรรครวมในการเนินงานประกอบดวยภาระงานท่ีเพิ่มขึ้นของครูอาจารยนักเรียนขาดความรวมมือและ

ขาดความตระหนักถงึความสําคัญในระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน

รวมกันคอืการสรางความตระหนักใหอาจารยท่ีปรึกษาเห็นความสําคัญของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและมีทัศนคติ

เชิงบวนในการดําเนินงาน สอดคลองกับธนู เพียรพิเศษ (2546) ไดศึกษาการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของอาจารยท่ี

ปรึกษาและนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลชวยเหลือนักเรียน ในภาพรวมอยูในระดับดี ดานบริหารจัดการและการ
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ดําเนินงานอยูในระดับด ีดานการวางแผนอยูในระดับด ีดานการดําเนินการตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูใน

ระดับด ีดานการตรวจสอบและการประเมนิผลอยูในระดับดีและดานการปรับปรุงอยูในระดับดี และดานท่ีสูงกวาดาน

อื่น ๆ คือการเรียนรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล สําหรับความคิดเห็นของคณะกรรมการผูปกครองเกี่ยวกับการ

บริหารงานดูแลชวยเหลือนักเรียนทุกดานมีการดําเนินงานอยูในระดับดีและมีดานท่ีสุงกวาดานอื่น ๆ คือ การกรอง

นักเรียนสอดคลองกับนฤมล จามรี (2546) ไดศึกษาการพัฒนาระบบการดูชวยเหลือนักเรียนเพื่อการแกไขพฤติกรรม

ท่ีไมพงึประสงคของนักเรียน โรงเรียนเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา การสรางความรู ความเขาใจ

ในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเมืองเชียงราย ไดจัดประชุมช้ีแจงการดําเนินงาน ซึ่งผูมีสวนรวม

เกี่ยวของในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีความรู ความเขาใจ อยูในระดับมาก การประชุมปฏิบัติการการจัดทํา

แนวทางและการดําเนินงานพัฒนาระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน พบวา ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของไดระดมความคิดเห็นในการ

หาแนวทางการดําเนินงานและสามารถกําหนดวิธีการดําเนินงาน และแนวปฎิบัติในการดําเนินงานระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเมืองเชียงราย สามารถนําไปใชประกอบกับคูมือการดําเนินงานโครงการระบบดูแล

ชวยเหลอืนักเรียนในโรงเรียนไดอยางถูกตองชัดเจนซึ้งจะขัดแยงกับกติติภพ เกาแกกูล (2547) ไดศึกษาการพัฒนาครูท่ี

ปรึกษาในการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อําเภอละหานทราย 

จังหวัดบุรีรัมยพบวา ครูท่ีปรึกษายังไมเขาใจระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท้ัง 5 ขั้นตอน คือ 1) ดานการรูจัก

นักเรียนเปนรายบุคคล ขาดการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 2) การคัดกรองนักเรียน ครูขาดความรูความเขาใจใน

กระบวนการคัดกรองนักเรียนกลุมปกติ กลุมเสี่ยงและกลุมมปีญหา 3) การสงเสริมนักเรียน โรงเรียนใหมีกิจกรรมโฮม

รูม พบวา ครูท่ีปรึกษาขาดเทคนิควิธีการการจัดกิจกรรมโฮมรูม 4) การปองกันและชวยเหลือนักเรียน ควรมีการให

การปรึกษาเบ้ืองตนและปองกันแกไขดวยกจิกรรม 5) การสงตอนักเรียน ปญหาในความยากในการสงตอนักเรียนและ

พฤติกรรมของนักเรียนไมดีขึ้นนอกจากน้ียังขาดการประสานงานท่ีดี ขาดการรายงานการปรับพฤติกรรมหลังการ

ดําเนินการแกไขสวนหลังการพัฒนา พบวา ในสวนของ 1) ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลครูท่ีปรึกษาจัดทําขอมูล

พื้นฐาน ประวัตินักเรียนในระเบียนสะสม 2) การคัดกรองนักเรียน ไดมีการคัดกรองแยกกลุมนักเรียน ปกติกลุมเสี่ยง

และกลุมมปีญหาทําใหสามารถชวยเหลอืแกไขปญหานักเรียนไดตรงกับนักเรียน 3) การสงเสริมนักเรียน ครูท่ีปรึกษา

จัดกิจกรรมโฮมรูม ทําใหนักเรียนเขาใจตนเอง มีทักษะในการปรับตัวและการวางแผนดําเนินชีวิต กิจกรรมเยี่ยมบาน

นักเรียนครูท่ีปรึกษาและผูปกครองรวมมอืกันเพื่อหาทางปองกันชวยเหลอืและแกไขปญหานักเรียน 4) การปองกันและ

ชวยเหลือนักเรียนครูและนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักเรียนไดแสดงออก มีการพัฒนาตาม

ความถนัดและความสามารถ 5) การสงตอนักเรียนชวยแกปญหาและลดปญหาของนักเรียนลงไดและผลท่ีมีตอครูท่ี

ปรึกษาจากการพัฒนาการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนทําใหครูมีความตระหนักและทํางานเปน

ระบบนักเรียนไดรับการชวยเหลอืและตรงกับปญหาซึ้งมองวาครูตองมีความรูความเขาใจในเร่ืองระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนใหมากและเขาใจอยางชัดเจนและควรไดรับการพัฒนาซึ้งมคีวามสอคลองกับ สมนึก นาหวยทราย (2546) ได

ศึกษาการบริหารโครงการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ ผลการศึกษาพบวา 

การบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนน้ันจะตองวางแผนอยางเปนระบบ มีกลยุทธในการดําเนินงาน มีผู

ดําเนินงาน มีผูดําเนินการใหชัดเจนและหนวยงานแตละฝายตองมีสวนรวมในการดําเนินงาน การดําเนินงานตอง

ประสานงานกับทุกฝาย มีการจัดอบรมใหความรูและทักษะตาง ๆ มีระยะเวลากําหนดชัดเจน การดําเนินงานเปน

ขัน้ตอนจะชวยใหการบริหารโครงการตาง ๆ ประสบความสําเร็จ 
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ดังน้ันระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตองมีขั้นตอนในการดําเนินงานท่ีเปนระบบ คณะท่ีปรึกษามีความ

เขาใจในหนาท่ีของตนเอง มกีารสรางเครือขายผูปกครองท่ีเขามาชวยดูแลและแกไขปญหานักเรียนรวมกันกับคณะครู

ในโรงเรียน มีการต้ังทีมงานขึ้นมาทําหนาท่ีดําเนินงานอยางเปนขั้นเปนตอนอยางเปนระบบผูปกครองเขามารับรู 

รับทราบพฤติกรรของนักเรียนรวมกับคณะครู และเปลี่ยนขอมูลท่ีเปนจริงของนักเรียน รวมปรึกษาหารือเพื่อหาทาง

ชวยเหลอืและชวยแกปญหานักเรียนดวยกันอยางมปีระสทิธิภาพ 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมกีารจัดอบรมดานความรูความเขาใจและการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหแกครู

สนับสนุนงบประมาณและจัดรูปแบบในการเย่ียมบานใหเหมาะสมและควรมกีารนิเทศกํากับติดตามและประชาสัมพันธ

ผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและจริงจัง 

2. การนําผลวิจัยไปใชควรคํานึงถึงบริบทของโรงเรียนความแตกตางของสภาพบริบทอาจทําใหการ

บริหารงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนมปีระสทิธิภาพตางกัน 

3. จัดกิจกรรมแนะแนวใหนักเรียนใหเกิดความรูความเขาใจและการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ใหคําปรึกษาเบ้ืองตนแกนักเรียน เชิญผูปกครองรับทราบประชุมช้ีแจงครูใหดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

สวนกระบวนการตรวจสอบควรมีนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

อยางจริงจังและควรมีการประเมินทบทวนการปฏิบัติกิจกรรมเปนระยะ ๆและกระบวนการแกไขควรนําปญหาและ

ขอเสนอแนะท่ีเกิดจากจัดกิจกรรมไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาโดยประยุกตหรือเสนอแนวคิดท่ีสรางสรรคท่ีเนนการมี

สวนรวมจากทุกฝาย 

ขอเสนอแนะการวจัิยคร้ังตอไป 

1. การวิจัยในคร้ังตอไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปญหาท่ีมีผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอการ

บริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในบริบทท่ีตาง ๆ กัน เชน การแกไขปญหาควรไดรับความรวมมืออยาง

สมํ่าเสมอจากผูมีสวนเกี่ยวของท้ังภาครัฐ เอกชน ผูปกครองและครูทุกฝายตองรวมมือกันอยางจริงจังเพื่อลดปญหา 

ดังกลาวใหนอยลง 

2. ควรมกีารศึกษาผลการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน โดยใชกระบวนการวจิัยเชิงคุณภาพ 

3. การศึกษาในคร้ังน้ีเปนการศึกษาความคิดเห็นนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรมีการศึกษา

ความคดิเห็นจากผูมสีวนเกี่ยวของทุก ๆ ดานเพื่อท่ีจะไดแนวคดิท่ีหลากหลายมากขึ้น 

4. ควรนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลเพื่อวางแผนพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเช่ือมโยงกับการ

พัฒนางานฝายตาง ๆ ของโรงเรียนเพื่อประสทิธิภาพการบริหาร จัดการศึกษาตอไป 
 

กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยเร่ือง”ความคิดเห็นท่ีมีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมยอยท่ี 4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36”เปนการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนในเร่ืองการ

ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยการไดรับความกรุณาจากรอง

ศาสตราจารย ดร.เจดิหลา สุนทรวภิาต อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดใหความชวยเหลอืแนะนําใหคําปรึกษา ใหความรู ขอคิด

แนวทางในการจัดทํางานวิจัยฉบับน้ีถูกตองสมบูรณต้ังแตเร่ิมตนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ผูวิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ 

โอกาสน้ี 
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 ขอขอบคุณ นายสราวุธ อินทรตะ ผูอํานวยการโรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม นายประยูร สุจริง ผูอํานวยการ

โรงเรียนบานปาแงะ และ นายสุริยา บุดดี ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม ท่ีไดกรุณาใหความ

อนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ ใหขอเสนอแนะและตรวจสอบความถูกตองของรายงาน  ขอขอบคุณ 

ผูบริหารโรงเรียน คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกลุมยอยท่ี 4 ท่ีไดใหขอมูล 

ขอเสนอแนะแนวนโยบายตาง ๆ ในการทํางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหความอนุเคราะหเอกสารประกอบการ

คนควา และใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาคั้นควางานวิจัยในเร่ืองการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน เปนอยางดี รวมท้ังผูท่ีมิไดเอยนาม ณ ท่ีน้ีท่ีมีสวนทําใหรายงานวิจัยเร่ืองความคิดเห็นท่ีมีตอระบบดูแล

ชวยเหลอืนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมยอยท่ี 4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 ฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี 
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ความสัมพันธของการบรหิารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับประสิทธผิลการ

บรหิารงานวิชาการของโรงเรยีนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 

The relation of Result-based Budgeting Management and Effectiveness of 

Academic Administration of The secondary school in Phayao province under 

The Secondary Education Area Office 36 

จิตรว ีซื่อสัตย14

1* และ น้ําฝน กันมา15

2 

Jitrawee  Suesut1*  and  Namfon Gunma2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 2) ศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดพะเยา และ 3) ศึกษาความสัมพันธของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริหารสถานศึกษา

และครูท่ีปฏบัิติหนาท่ีฝายงานงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 36 ปการศึกษา 2558 จํานวน 180 คน โดยกลุมตัวอยางท่ีใช คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูท่ี

ปฏิบัติหนาท่ีฝายงานงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา กลุมยอยท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จํานวน 123 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สถติิท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และคาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธแบบเพยีรสัน  

  ผลการศึกษาพบวา 

1.  การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน พบวา ระดับการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ท้ัง 7 ดาน มีระดับการ

บริหารอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมรีะดับการบริหารมากท่ีสุด คือ ดานตรวจสอบภายใน 

รองลงมา คอื ดานการบริหารสนิทรัพย และดานการจัดระบบจัดซื้อจัดจาง ตามลําดับ สวนดานท่ีมีระดับการบริหาร

ตํ่าสุด คอื ดานการคํานวณตนทุนผลผลติ 

                                                 
1 นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
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2.  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ พบวา ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ท้ัง 12 ดาน โดยรวมมีระดับการ

บริหารอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมรีะดับการบริหารสูงสุด คือ ดานการพัฒนาหลักสูตร 

รองลงมา คือ ดานการวัด ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน และดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพใน

สถานศึกษา ตามลําดับ สวนดานท่ีมรีะดับการบริหารตํ่าสุด คอื ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา และดานการสงเสริมความรูดานวชิาการแกชุมชน  

3.  ความสัมพันธของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวา โดยภาพรวมการบริหาร

งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน มคีวามสัมพันธกับประสทิธิผลการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

พะเยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธในระดับสูง และเปนความสัมพันธทางบวก ใน

ลักษณะคลอยตามกัน 
 

คําสาํคัญ: การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
 

Abstract  

 The purposes of this research were to study 1) the levels of the result-based budgeting management in 

Phayao province under The Secondary Education Area Office 36, 2) to study levels of the effectiveness of 

academic administration in Phayao province under The Secondary Education Area Office 36, and 3) the 

relationship between the result-based budgeting management and effectiveness of academic administration in 

Phayao province under The Secondary Education Area Office 36. The research samples were 123 informants 

from administrators and teachers of the Finance and supplies section.  The instruments for collecting data was a 

questionnaire. The collected data were analyzed by means of frequency, percentage, arithmetic mean, standard 

deviation, Pearson’s Product Moment, and the construction of multiple regression equation for prediction. 

 The result of the research were as follow: 

 1.  The overall of the result-based budgeting management in Phayao province under The Secondary 

Education Area Office 36 was at a high level, as well as when considering in each aspect. The highest level was 

Internal Audit, the second Asset Management, and financial was Procurement Management. But the lowest was 

Output Specification and Costing. 

 2.  The overall of the effectiveness of academic administration in Phayao province under The Secondary 

Education Area Office 36 was at a high level, as well as when considering in each aspect. The highest level was 

curriculum development, the second was measurement and transferring respective and the qualities assurance. 

But the lowest were the development of Media, innovations and Educational technology and promote the 

Academic Knowledge to the Communities. 

 3.  The analize of the relationship of the result-based budgeting management and the effectiveness of 

academic administration with Pearson’s Product Moment were related with result-based budgeting management 

and the effectiveness of academic administration on the position direction with statistically significant at 0.01. 
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Keywords: RESULT-BASED BUDGETTING MANAGEMENT, EFFECTIVENESS ACADEMIC ADMINISSTRATION 
 

บทนํา 

 จากการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 กําหนดใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไปไปยังสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีโดยตรงสงผลใหรัฐตองพัฒนา

บุคลากรใหเขาสูระบบการปฏรูิปการศึกษามีการสรางความรูความเขาใจและสรางความตระหนักแกผูปฏิบัติในระดับ

หนวยงานและสถานศึกษาเพื่อนําการปฏิรูปการศึกษาไปสูจุดมุงหมายในการสรางคนสรางงานเพื่อชวยกอบกูวิกฤต

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนการสรางชาติอยางม่ันคงและย่ังยืนโดยยึดหลักการจัดการท่ีเนนคุณภาพ

ประสทิธิภาพและความเสมอภาค  

 หากพิจารณาเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบท่ีใชกันอยูในระดับกระทรวงพบวามีขอบกพรอง

ขอจํากัดและเงื่อนไขท่ีเปนอุปสรรคหลายประการซึ่งไมเอื้อตอระบบการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 (ศูนยประสานปรับระบบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ 2545, หนา 6) ในขณะท่ีการบริหาร

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานจะเปนระบบการบริหารงบประมาณโดยเนนใหสถานศึกษามีการบริหารงานเชิงระบบ

เนนการมีสวนรวมในการคิดวิเคราะหรวมทําในการกําหนดภารกิจการกําหนดเปาหมายแผนกลยุทธผลผลิต การ

ปฏิบัติงานการประเมินผลของสถานศึกษาอยางเปนระบบและสามารถตรวจสอบไดซึ่งมีความสอดคลองกับ  ความ

พยายามท่ีจะกระจายอํานาจในการตัดสนิใจไปสูสถานศึกษาเพื่อใหการบริหารจัดการ ตรงประเด็น ฉับไว โปรงใส เกิด

ประสทิธิภาพและมคีวามเท่ียงธรรม 

 การบริหารงบประมาณมีความสําคัญและเปนประโยชนตอเขตพื้นท่ีการศึกษาในหลายๆ ประการ เนื่องจาก 

เปนปจจัยสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนสิ่งตาง ๆ รวมท้ังในสถานศึกษาซึ่งนับวาเปนสถานท่ีสําคัญท่ีอยูใกลกับเรามากท่ีสุดการ

บริหารดานงบประมาณใหสามารถดําเนินการไปไดอยางราบร่ืนในทุกกระบวนการโดยเฉพาะทางดานวิชาการ 

เนื่องจากเงนินับวาเปนสวนสําคัญในการกําหนดงบประมาณการบริหารวิชาการ และจากความจําเปนดังกลาวสงผล

ใหเกิดปญหาในการดําเนินงานดานการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา โดยประสบการณของผูวิจัยท่ีผานมา

ปญหาเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณท่ีไมสมดุลเกนิบางและบางคร้ังก็จัดสรรงบไมเพยีงพอบาง สงผลใหงานวิชาการ

ไมมปีระสทิธิภาพเทาท่ีควร  

 ผูวิจัยเห็นวา การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียน มีความสําคัญอยางย่ิงเพราะ

งบประมาณเปนตัวขับเคลื่อนการทํางานของทุกหนวยงานในโรงเรียนโดยเฉพาะฝายงานวิชาการซึ่งเปนหัวใจหลักใน

การจัดการศึกษาของโรงเรียน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานท่ีสัมพันธ

กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 36 เพื่อขอมูลท่ีไดจาการศึกษาจะเปนขอมูลยอนกลับใหกับทางสถานศึกษาไดทราบถึงศักยภาพของ

หนวยงาน นําไปใชวางแผนในการดําเนินงานขั้นตอนตอไป ท้ังน้ีทราบถึงจุดดอยท่ียังตองพัฒนาใหไดมาตรฐานย่ิงขึ้น 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในดานการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน สงเสริมการบริหารงานวิชาการใหมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลย่ิงขึ้นไป 
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วัตถุประสงคการศึกษา 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา (2) ศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

(3) ศึกษาความสัมพันธของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา  
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

 กรอบแนวคดิในการวจัิย  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 สมมติฐานการวจิัยของการวจิัยในคร้ังน้ี คอื ความสัมพันธของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 36 มคีวามสัมพันธกันทางบวก 
 

วธิกีารศึกษา 

การวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานท่ีสัมพันธกับประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา คอื ประชากรท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีฝายงาน

งบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ป

การศึกษา 2558 จํานวน 180 คน โดยกลุมตัวอยางท่ีใช คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีฝายงาน

งบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา กลุมยอยท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

ประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ 

1) ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3) ดานการวัด ประเมนิผล และเทียบโอนผลการเรียน 

4) ดานการวจิัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 

6) ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

7) ดานการนิเทศการศึกษา 

8) ดานการแนะแนวการศึกษา 

9) ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

10) ดานการสงเสริมความรูดานวชิาการแกชุมชน 

11) ดานการประสานความรวมมอืในการพัฒนาวชิาการ 

กับสถานศึกษาอื่น 

12) การสงเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแกบุคคล 

ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัด

การศึกษา 

   การบริหารงบประมาณแบบมุงเนน

ผลงาน 

1) การวางแผนงบประมาณ  

2) การคํานวณตนทุนผลผลติ 

3) การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง 

4) การบริหารการเงนิและการควบคุม

งบประมาณ 

5) การรายงานทางการเงนิและผลการ

ดําเนินการ 

6) การบริหารสนิทรัพย 

7) การตรวจสอบภายใน 
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36 จํานวน 123 คน สูตรการคํานวณขนาดตัวอยางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางใน กระสินธุ 

ตงฉิน, 2552) โดยทําการสุมตัวอยางแบบกลุม เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคร้ังน้ี เปน

แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นซึ่งลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ

สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบสํารวจรายการ (Check list) ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความ

คดิเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา โดยครอบคลุมการ

บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานท้ัง 7 ดาน รวมท้ังหมด 42 รายการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงาน

วชิาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา โดยครอบคลุมขอบขายการบริหารงานวิขาการของสถานศึกษาท้ัง 12 

ดาน รวมท้ังหมด 57 รายการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบ

แบบสอบถาม วเิคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ (Percentage) ขอมูลท่ีเกี่ยวกับระดับของการบริหาร

งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน และระดับประสทิธิผลการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาน้ัน วิเคราะหโดยการหา

คาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) วเิคราะหหาความสัมพันธโดยหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบ

เพยีรสัน (Pearson Product Moment Corelations Coefficient) 
 

ผลการศึกษา 

 1.  การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน พบวา ระดับการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ท้ัง 7 ดาน มีระดับการ

บริหารอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมรีะดับการบริหารมากท่ีสุด คือ ดานตรวจสอบภายใน 

รองลงมา คอื ดานการบริหารสนิทรัพย และดานการจัดระบบจัดซื้อจัดจาง ตามลําดับ สวนดานท่ีมีระดับการบริหาร

ตํ่าสุด คอื ดานการคํานวณตนทุนผลผลติ 

 ดานการวางแผนงบประมาณ พบวา การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดพะเยา ในดานการวางแผนงบประมาณโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีระดับ

การบริหารสูงสุด คอื มกีารกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จในการดําเนินงาน รองลงมา คอื มกีารกําหนดแผนกลยุทธ และ

แผนราชการประจําปท่ีสอดคลองกับกลยุทธของ สพฐ. และ สพท. และมกีารวเิคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 

และกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค สอดคลองกับกลยุทธของ สพฐ. และ สพท.ตามลําดับ สวนขอท่ีมีการ

บริหารตํ่าสุด คือ มีการจัดเตรียมประมาณการ การใชจายประมาณลวงหนา สําหรับแผนงานและโครงการใน

ระยะเวลา 2-3 ป   

 ดานการคํานวณตนทุนผลผลิต พบวา การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ในดานการคํานวณตนทุนผลผลิตอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมี

ระดับการบริการสูงสุด คอืมกีารคํานวณตนทุนผลผลติตามหมวดรายจาย ไดแก งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ๆ รองลงมา คือ มีการมอบหมาย/แตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินการ

เกี่ยวกับการคํานวณตนทุนผลผลิตท่ีชัดเจน และมีการประเมินผลวิธีการกําหนดตนทุนเพื่อนําไปปรับปรุงใหดีขึ้น 

ตามลําดับ สวนขอท่ีมรีะดับการบริหารตํ่าสุด คอื  มกีารนําผลจากการคํานวณตนทุนผลผลิตไปใชในการตัดสินใจของ

ฝายบริหาร 
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 ดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง พบวา การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ในดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจางโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอท่ีมีระดับการบริหารสูงสุด คือ มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจาง หรือปฏิบัติตามปฏิทินการจัดซื้อจัดจาง 

รองลงมา คือ มีการกําหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง ท่ีรัดกุม และโปรงใส สามารถตรวจสอบได และมีการกําหนด

วัตถุประสงค และเปาหมายในการจัดซื้อจัดจางและแจงตอบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงมีการจัดซื้อจัดจางท่ีเปนไป

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม และตรวจสอบได ตามลําดับ สวน

ขอท่ีมรีะดับการบริหารตํ่าสุด คือ มีการจัดทําระบบฐานขอมูลงบประมาณและสารสนเทศ ท่ีใชในการจัดระบบจัดซื้อ   

จัดจางครบถวนและเปนปจจุบัน  

 ดานการบริหารทางการเงิน และการควบคุมงบประมาณ พบวา การบริหารงบประมาณแบบมุงเนน

ผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ในดานการบริหารทางการเงิน และการควบคุมงบประมาณโดยรวมอยู

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีระดับการบริหารสูงสุด คือ มีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ 

และมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับบุคลากรอยางชัดเจน รองลงมาเปนความคิดเห็นในระดับมาก คือ มีการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียนเปนไปตามแผนราชการประจําป และมกีารจัดระบบบัญชีเปนไปตามมาตรฐาน หลักการบัญชี

ไดรับรองท่ัวไป (ระบบบัญชีเกณฑคงคาง) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับการบริหารตํ่าสุดคือ มีการนําขอมูลยอนกลับ

มาปรับปรุงการบริหารทางการเงนิและควบคุมงบประมาณ   

 ดานการรายงานทางการเงนิและผลการดําเนินงาน พบวา การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ในดานการรายงานทางการเงนิและผลการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีระดับการบริหารสูงสุด คือ มีการจัดทํารายงานทางการเงินเปนไปตามระบบบัญชี

เงนิอุดหนุนท่ัวไป รองลงมา คอื มกีารรายงานเงนิคงเหลอืประจําวัน (เงนิงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได

แผนดนิ เงนิรายไดสถานศึกษา ณ วันสิ้นเดอืน ภายในวันท่ี 15 ของเดอืนถัดไป) และมกีารกําหนดวัตถุประสงค รวมถึง

มีการรายงานทางการเงินเปนไปตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป ตามลําดับ 

สวนขอท่ีมรีะดับการบริหารตํ่าสุด คอื มกีารนําขอมูลทางการเงนิประชาสัมพันธตอคณะกรรมการสถานศึกษาและผูท่ี

เกี่ยวของไดรับทราบ 

 ดานการบริหารสินทรัพย พบวา การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดพะเยา ในดานการบริหารสินทรัพยโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีระดับการ

บริหารสูงสุด คือมีการจัดทําระเบียนคุมสินทรัพย คิดคาเสื่อมราคา คาเสื่อมราคาสะสม และแสดงมูลทรัพยสินสุทธิ 

ณ สิ้นปงบประมาณ รองลงมา คอื มกีารแตงต้ังคณะกรรมการรับผดิชอบในการบริหารจัดการและรักษาผลประโยชน

สนิทรัพยของสถานศึกษา และมกีารจัดหาสนิทรัพยไดตรงตามประเภท จํานวน และระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนการ

การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ รวมถึงมีการตรวจสอบพัสดุประจําป จําหนาย

กรณีพัสดุชํารุดเสื่อมสภาพ ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับการบริหารตํ่าสุด คือ มีการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อการ

บริหารสนิทรัพยท่ีชัดเจน นําไปการปฏบัิติได 

 ดานการตรวจสอบภายใน พบวา การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดพะเยา ในดานการตรวจสอบภายใน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีระดับการ

บริหารสูงสุด คือ มีการแตงต้ังและกําหนดบทบาทหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน รองลงมาเปนความคิดเห็นในระดับ

มาก คอื มกีารกําหนดวัตถุประสงคในการตรวจสอบภายในดานการบริหาร ดานบัญชีและการเงิน และมีการปรับปรุง

แกไข ตามขอเสนอแนะ จากการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในของสถานศึกษา/สพท. ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับ
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การบริหารตํ่าสุด คือ มีการกําหนดลักษณะการตรวจสอบและควบคุมภายในดานการบริหาร ดานบัญชีและการเงิน 

และมกีารใหความสําคัญและคํานึงถงึประโยชนของการตรวจสอบภายใน  

 2.  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ พบวา ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ท้ัง 12 ดาน โดยรวมมีประสิทธิผล

ระดับการบริหารอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีระดับประสิทธิผลการบริหารสูงสุด คือ 

ดานการพัฒนาหลักสูตร รองลงมาคือ ดานการวัด ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน และดานการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพในสถานศึกษา ตามลําดับ สวนดานท่ีระดับการบริหารตํ่าสุด คือ ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยทีางการศึกษา และดานการสงเสริมความรูดานวชิาการแกชุมชน  

 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวา ประสทิธิผลการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดพะเยา ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมี

ระดับประสิทธิผลสูงสุด คือสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมาจากการวิเคราะหเอกสารหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการ

ของสังคม ชุมชน และทองถิ่นท่ีสถานศึกษาต้ังอยู รองลงมาเปนระดับประสิทธิผลในระดับมาก คือ สถานศึกษานํา

หลักสูตรท่ีมาจาการวิเคราะห มากําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยการมีสวนรวม

ของทุกฝาย รวมท้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษามีผลการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการ

เรียนการสอน และบริหารจัดการการใชหลักสูตรอยางเหมาะสม ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับประสิทธิผลตํ่าสุด คือ 

สถานศึกษามผีลการนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการใชหลักสูตรภายในสถานศึกษา และรายงานผลใหหนวยงานตน

สังกัดทราบ 

 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดพะเยา ในดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมี

ระดับประสิทธิผลของการบริหารสูงสุด คือ สถานศึกษามีผลการจัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู

ตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวทุกวิชา 

รองลงมาคอื สถานศึกษามผีลการสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และ

อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู และสถานศึกษามีผลการจัดเนื้อหาสาระและ

กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ตามลําดับ 

สวนขอท่ีมีระดับประสิทธิผลการบริหารตํ่าสุด คือ สถานศึกษามีผลการจัดกิจกรรมใหผู เรียนไดเรียนรูจาก

ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง รวมไปถึง

สถานศึกษามีผลการจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดาและ

บุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  

 ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ในดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีระดับประสิทธิผลสูงสุด คือ สถานศึกษามีผลการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการ

วัดและประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการ

จัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมเรียนรู รองลงมา คือ สถานศึกษาจัดทําเอกสารหลักการศึกษาใหเปนไปตาม

ระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา และสถานศึกษากําหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของ

สถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยใหสอดคลองกับนโยบายระดับประเทศ ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับ
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ประสทิธิผลตํ่าท่ีสุด คอื สถานศึกษาจัดระบบสานสนเทศดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อ

ใชในการอางอิง ตรวจสอบและใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน 

 ดานการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ในดานการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ขอท่ีมรีะดับประสทิธิผลสูงสุด คอื สถานศึกษากําหนดนโยบายและแนวทางการใชวิจัยเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการเรียนรูและกระบวนการทํางานของนักเรียน ครูและผูเกี่ยวของกับการศึกษา รองลงมา คือ สถานศึกษามี

ผลการพัฒนาครูและนักเรียนใหมคีวามรูเกี่ยวกับการปฏรูิปการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเปนสําคัญในการเรียนรู 

และสถานศึกษามผีลการสงเสริมใหครูศึกษาวเิคราะห วจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู 

ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับประสิทธิผลตํ่าสุด คือ สถานศึกษามีผลการประสานความรวมมือในการศึกษาวิเคราะห 

วิจัย ตลอดจน การเผยแพรผลงานการวิจัย หรือพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล 

ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น  

 ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวา ประสทิธิผลการบริหารงานวชิาการของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ในดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีระดับประสิทธิผลสูงสุด คือ สถานศึกษากําหนดนโยบาย วางแผนในเร่ือง

การจัดหาและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรูและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมา คือ สถานศึกษา

มีระบบการใหบริการ การจัดเก็บรักษาและการซอมบํารุงสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และสถานศึกษามีผลการ

พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเร่ืองเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรูและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของ

สถานศึกษา ตามลําดับ สวนขอท่ีมีประสิทธิผลตํ่าสุด คือ สถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลการใชสื่อ

เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาอยางตอเนื่อง  

 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

พะเยา ในดานการพัฒนาแหลงเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีระดับ

ประสทิธิผลสูงสุด คอื สถานศึกษามีแผนการพัฒนาและสงเสริมการใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก รองลงมา 

คอื สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาอยางพอเพียง และสถานศึกษามีแหลง

การเรียนรูท่ีจัดต้ังและพัฒนาขึ้นเองเพื่อใชในการพัฒนาใหเกดิองคความรูและประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอื่น 

บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ท่ีจัดการศึกษาเพื่อจัดต้ังสงเสริม และพัฒนาแหลง

การเรียนรูท่ีใชรวมกัน รวมไปถึงสถานศึกษามีผลท่ีสงเสริม สนับสนุนใหครูใชแหลงการเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน 

ในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่น ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับประสิทธิผลตํ่าสุด คือ 

สถานศึกษามขีอมูลและสารสนเทศแหลงการเรียนรูท่ีเกี่ยวของกับการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษา

ชุมชน ทองถิ่น ในเขตพื้นท่ีการศึกษา และเขตพื้นท่ีการศึกษาใกลเคยีง  

 ดานการนิเทศการศึกษา พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

พะเยา ในดานการนิเทศการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีระดับประสิทธิผล

สูงสุด คือ สถานศึกษามีผลติดตาม การประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ

งานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา และสถานศึกษามีผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณ

การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นท่ี

การศึกษา รองลงมา คือ สถานศึกษากําหนดแผนและรูปแบบในการนิเทศภายในท่ีมีความหลากหลายและเหมาะสม
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กับสถานศึกษา ตามลําดับ สวนขอท่ีมีประสิทธิผลการบริหารตํ่าสุด คือ สถานศึกษาจัดการนิเทศภายในอยางมี

คุณภาพ ท่ัวถงึและตอเนื่องเปนระบบและกระบวนการ  

 ดานการแนะแนวการศึกษา พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

พะเยา ในดานการแนะแนวการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีระดับ

ประสิทธิผลสูงสุด คือ สถานศึกษามีการจัดระบบงานและโครงสรางองคกรแนะแนวและดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

สถานศึกษาชัดเจน รองลงมาคือ สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรตระหนักถึงการมีสวนรวมในกระบวนการแนะแนว

และการดูแลชวยเหลอืนักเรียน และสถานศึกษาคัดเลอืกบุคลากรท่ีมคีวามรู ความสามารถและบุคลกิภาพท่ีเหมาะสม

ทําหนาท่ีครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษา ครูประจําช้ัน และคณะอนุกรรมการแนะแนว ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับ

ประสิทธิผลตํ่าสุด คือ สถานศึกษามีผลติดตามและประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการแนะแนวการศึกษาใน

สถานศึกษา  

 ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ในดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีระดับประสิทธิผลสูงสุด คือ สถานศึกษามีระบบโครงสรางองคกรให

รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา รองลงมาคือ สถานศึกษามีแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามระบบการประกันคุณภาพใหบรรลุตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา และสถานศึกษามผีลการดําเนินการ

และประเมนิคุณภาพพรอมท้ังปรับปรุงการพัฒนาตามแผนอยางตอเนื่องตามลําดับ สวนขอท่ีมรีะดับประสทิธิผลตํ่าสุด 

คอืสถานศึกษามคีวามสําเร็จในการประสานรวมมอืกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

การประเมนิคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

 ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ในดานการสงเสริมความรูดานวชิาการแกชุมชน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ขอท่ีมรีะดับประสทิธิผลสูงสุด คอื สถานศึกษามผีลการสงเสริมใหประชาชนในชุมชนและทองถิ่น เขามา

มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดกิจกรรมทางวิชาการตาง ๆ ของสถานศึกษา รองลงมาคือ สถานศึกษามี

การสํารวจความตองการท่ีจะรับการสนับสนุนทางดานวิชาการของชุมชนอยางท่ัวถึง และสถานศึกษามีแผนการ

สงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับ

ประสิทธิผลตํ่าสุด คือ สถานศึกษามีผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนใหมีความรู ทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในชุมชน  

 ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น พบวา ประสิทธิผลการ

บริหารงานวชิาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ในดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาอื่น โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีระดับประสิทธิผลสูงสุด คือ 

สถานศึกษามีแผนการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น ๆ บริเวณใกลเคียง และ

สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก และภูมิปญญาทองถิ่น รองลงมาคือ 

สถานศึกษามีการติดตาม และประเมินผลการสรางเครือขาย ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาและองคกรอื่น ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับประสิทธิผลตํ่าสุด คือ สถานศึกษาเสริมสรางความสัมพันธ

ระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหบริหารดานวชิาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับแหลงวชิาการ

ในท่ีอื่น ๆ 
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 ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัด

การศึกษา พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ในดานการสงเสริมและ

สนับสนุนงานวชิาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก) 

เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีระดับประสิทธิผลสูงสุด คือ สถานศึกษารวมวางแผนและดําเนินงานกับบุคคล 

ครอบครัว องคกรหนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาและใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

รองลงมาคอื สถานศึกษามผีลการดําเนินการสงเสริม สนับสุนนการพัฒนาวชิาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู

ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา และสถานศึกษามี

ผลการสํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา รวมท้ังความตองการในการไดรับการสนับสนุนดานวิชาการของ

บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 

สถานศึกษามีผลการดําเนินการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา  

 3.  ความสัมพันธของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวา โดยภาพรวมการ

บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน มคีวามสัมพันธกับประสทิธิผลการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดพะเยา อยางมนัียสําคัญทางสถติิ ท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธในระดับสูง และเปนความสัมพันธทางบวก 

ในลักษณะคลอยตามกัน  

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานท้ัง 7 ดานกับกระบวนการ

พัฒนาการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวม พบวาการบริหางบประมาณแบบมุงเนนผลงานท้ัง 7 ดาน มคีวามสัมพันธ

กับกระบวนการพัฒนาการบริหารงานวชิาการ ในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ

ในระดับสูง 3 ปจจัย เรียงตามลําดับคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ไดแก ดานการบริหารสินทรัพย ดานการบริหารทาง

การเงินและการควบคุมงบประมาณ และดานการตรวจสอบภายใน สวนความสัมพันธในระดับตํ่าท่ีสุดคือ ดานการ

จัดระบบจัดซื้อจัดจาง 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการท้ัง 12 ดาน กับการบริหาร

งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน โดยภาพรวม พบวาท้ัง 12 ดานมีความสัมพันธกับการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน

ผลงาน ในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ ในระดับสูง 3 ดาน เรียงตามลําดับคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธไดดังน้ี ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการแนะแนวการศึกษา และดานการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ตามลําดับ สวนดานท่ีมรีะดับความสัมพันธตํ่าสุด คอื ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 
 

สรุปผลการศึกษา 

 ผลการวจิัยคร้ังน้ี ทําใหทราบถงึความคดิเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา ครูท่ีปฏบัิติหนาท่ีฝายงบประมาณ

ท่ีมีตอการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดพะเยา ตลอดจนความสัมพันธของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับประสิทธิผลการบริหารงาน

วชิาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ซึ่งมปีระเด็นท่ีนาสนใจ ควรแกการนํามาอภิปรายผลดังตอไปน้ี 

 1.  การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา จากผลการวิจัย พบวา 

ระดับการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานโดยรวมและรายดานมีระดับการบริหารอยูในระดับมาก โดยเฉพาะ

ดานการตรวจสอบภายใน ท่ีสถานศึกษาตองแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับผลการ
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ปฏบัิตกิารงานตามแนวทางการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานท่ีกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจตุพร 

ชูดวง (2553, หนา 65-67) ไดศึกษาการดําเนินงานการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน ผลงานตามยุทธศาสตร ของ

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพบวา ขาราชการมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานการบริหารงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรโดยภาพรวม อยูในระดับมาก นอกจากน้ียังสอดคลองกับ สมจิตร ยะจอม (2553,    

หนา 77-81) ไดศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 พบวา สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก รวมไปถึงงานวิจัยของพิสมัย สุนนันทนาม 

(2554, หนา 134–135) ไดศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา เขต 2 พบวา สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

 สวนดานการคํานวณตนทุนผลผลิตของสถานศึกษาท่ีไดระดับความคิดเห็นตํ่าท่ีสุด เนื่องจาก สถานศึกษา

สวนมากยังขาดการนําผลจากการคํานวณตนทุนผลผลิตไปใชในการตัดสินใจของฝายวิชาการท่ีอาจจะสงผลตอการ

วางแผนคํานวณการใชงบประมาณของสถานศึกษาได ท่ีสอดคลองกับงานวิจัยของเกริกฤทธ์ิ พวงสมจิตร (2555, 

บทคัดยอ) ไดศึกษา สภาพ ปญหา และแนวทางการแกไขการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามี

สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานโดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานพบวาทุกดานมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการ

จัดระบบการจัดซื้อจัดจาง รองลงมาคือ ดานการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ และดานการรายงานทาง

การเงนิและผลการดําเนินงาน ตามลําดับ สําหรับดานท่ีมคีาคะแนนเฉลี่ยนอยสุด คอื ดานการคํานวณตนทุนผลผลติ  

 2.  ประสทิธิผลการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา จากผลการวิจัย พบวา ระดับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ท่ีสถานศึกษามหีลักสูตรสถานศึกษาท่ีมาจากการวเิคราะหเอกสารหลักสูตรขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการของสังคม ชุมชน 

และทองถิ่นท่ีสถานศึกษาต้ังอยู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุชาติ  ใหญเลิศ (2554, หนา 163) ไดศึกษาการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 24 พบวา ระดับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของบังอร เซง

ฮวด (2555, หนา 62–64) ไดศึกษา ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดจันทบุรี พบวา 

ประสทิธิผลการบริหารวชิาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก รวมถึงงานวิจัยของ

เกตุผกา มานะกจิ (2554, หนา 134–135) ไดศึกษา ภาวะผูนําทางวชิาการและประสทิธิผลการบริหารวชิาการโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา ประสิทธิผลของการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ท้ัง 17 ดาน โดย

ภาพรวมอยูในระดับด ี 

 สวนดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแก

ชุมชนท่ีไดความคิดเห็นในระดับตํ่าท่ีสุด เนื่องจากสถานศึกษายังขาดการติดตามและประเมินผลการใชสื่อเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษาอยางตอเนื่อง รวมถึงสถานศึกษาขาดการสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนใหมีความรู ทักษะ 
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เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดวย ท่ีสอดคลองกับผลการวิจัยของลัดดาวัลย สุดสวาท (2554, หนา 74)       

ไดศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระแกว เขต 1 ซึ่งประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคะแนน

เฉลี่ยมากไปนอย คอื การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการใหแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันการศึกษาอื่น การ

ประสานความรวมมอืสําหรับการพัฒนาวชิาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การแนะแนวการศึกษา การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการศึกษา 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา และอันดับสุดทายคือ การพัฒนาและใชสื่อนวัตกรรม และ

เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา และการสงเสริมชุมชนใหมคีวามเขมแข็งทางวชิาการ 

 3.  ความสัมพันธของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา พบวา โดยภาพรวมการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

พะเยา อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 โดยมีความพันธกันในระดับสูง ท่ีเปนความสัมพันธทางบวกในลักษณะ

คลอยตามกัน ท่ีสอดคลองกับงานวิจัยของ กระสินธุ ตงฉิน (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระดับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการกับการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี 2 ผลการวิจัย พบวา ความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพชรบุรีเขต 2 อยูในระดับมากและมีทิศทางบวก อยางมี

นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01  

 ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

 1.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (เชียงราย–พะเยา) ควรดําเนินการสงเสริม สนับสนุน

และพัฒนาความรูดานการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานโดยเฉพาะ ดานการคํานวณตนทุนผลผลิตใหมี

ประสิทธิภาพตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใหแกครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีฝายงบประมาณในสังกัดโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา  

 2.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต36 (เชียงราย–พะเยา) ควรดําเนินการสงเสริม สนับสนุน

และพัฒนาความรูการสงเสริมงานวิชาการโดยเฉพาะ ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

และดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชนใหมีประสิทธิภาพตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใหแก 

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา  

 3.  จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา ความสัมพันธของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา พบวาในความสัมพันธระดับตํ่าสุดไดแก 

ดานการจัดระบบจัดซื้อจัดจาง ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางใหเหมาะสม เปนธรรม 

เกิดประโยชนสูงตอการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน และสงเสริมประสิทธิผลของงานวิชาการ โดยเฉพาะดาน

พัฒนาแหลงเรียนรูใหดย่ิีงขึ้น  

 ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

 1.  ศึกษาปจจัยท่ีสงผลระดับของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับระดับประสิทธิผลการ

บริหารงานวชิาการของโรงเรียน 
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 2.  เปรียบเทียบระดับของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน กับระดับของประสิทธิผลการ

บริหารงานวชิาการของโรงเรียนระหวางโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเอง เร่ือง ความสัมพันธของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับ

ประสทิธิผลการบริการงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 36 ฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความอนุเคราะหจาก ดร.นํ้าฝน กันมา อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดกรุณาให

คําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน จนการวิจัยสําเร็จ

เรียบรอยสมบูรณ ผูวจิัยจงึขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ นายพเิชษฐ สมฤทธ์ิ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม นายบรรจง 

คดิด ีรองผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม และ ดร.รุงทิวา กองสอน ผูชวยคณบดีวิทยาลัย

การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย จน

ทําใหการวจิัยในคร้ังน้ีสมบูรณและมคีุณคา 

 ขอขอบพระคุณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ท่ีไดใหความอนุเคราะหขอมูล ตลอดจน

ผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครูในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา ทุกโรงเรียน ท่ีใหความรวมมือในการ

ตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล 

 คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา 

มารดา และคณาจารยทุกทานท่ีไดประสทิธ์ิประสาทวชิาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันน้ี ตลอดจนทุกทานท่ี

ไดมสีวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางด ี
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ความสัมพันธภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารสถานศึกษากบัวัฒนธรรม

องคการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย 

The Correlation of Transformational Leadership of School Administrators with 

Organizational Culture of Secondary School Maesai District Chiangrai 

Province 

แมน ตนภู16

1* และ สันต ิบูรณะชาติ17

2 

Man Tonpoo1* and Santi Buranachart2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยในคร้ังน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา วัฒนธรรม

องคการของสถานศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม

องคการของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน และครู จํานวน 92 คน ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อําเภอแมสาย จังหวัด

เชียงราย ปการศึกษา 2558 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 92 คน รมท้ังสิ้น 97 คน 

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการหาคาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธของเพยีรสัน 

 ผลการวจิัยพบวา  

 1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 2. วัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก 

 3. ความสัมพันธภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา โดยรวมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 

กลาวคือ ถาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับสูงก็จะมีวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา

เพิ่มขึ้นในระดับสูง 
 

คําสําคัญ: ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  วัฒนธรรมองคการ 
 

 

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author : man@maesai.ac.th 



1064 

 

- Proceedings - 

 

Abstract  

 The objective of this research were to study transformational leadership of school administrators, 

organizational culture of the school and the correlation of transformational leadership of school administrators 

with organizational culture of secondary school Maesai district Chiangrai province. The repersentive sample were 

97 people consists of 5 school administrators and 92 teachers in secondary school Maesai district Chiangrai 

province in 2015 academic year under the secondary education service area office 36. The research instrument 

was questionnaire. The data ware analyzed by mean, standard deviation and Pearson’s product moment 

correlation coefficient. 

 The research results were as follows: 

 1. Transformational leadership of school administrators in secondary school Maesai district Chiangrai 

province were in high level. 

 2. Organizational culture of the school in secondary school Maesai district Chiangrai province were in 

high level. 

 3. The correlation of transformational leadership of school administrators with organizational culture of 

secondary school Maesai district Chiangrai province was in the same direction in high level if school 

administrators have high transformational leadership organizational culture of the school will be in high level too. 
 

Keywords: Transformational Leadership, Organizational Culture 
 

บทนํา 

 การเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งท่ีไมอาจหลีกหนีได การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมท้ังทางดานสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยี เปนไปอยางรุนแรงและรวดเร็ว และองคการซึ่งเปนสวนหน่ึงของสังคมก็ไดรับ

อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางมาก องคการจะตองปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ี

เปลี่ยนแปลง สถานศึกษาอันเปนองคการหน่ึงในสังคมก็ตองปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เหลาน้ีอยางมี

ดุลยภาพ ท้ังน้ีการท่ีองคการจะบรรลุเปาหมายไดน้ันจะตองมีการประสานกันระหวางคน ระบบการทํางาน และ

วัฒนธรรมองคการท่ีเหมาะสม ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของสถานศึกษามากท่ีสุดก็คือ ผูบริหารสถานศึกษา 

เพราะจะทําใหทุกภาคสวนของสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ีตองการและบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 

ผูบริหารเปรียบเสมือนผูนําท่ีมีความสําคัญอยางมากตอสถานศึกษาและผูใตบังคับบัญชา และตอผลงานอันเปน

สวนรวม ผูบริหารจะทําอยางไรหรือมีวิธีการนําอยางไรท่ีจะทําใหบุคลากรเกิดความผูกพันกับงานแลวทุมเท

ความสามารถ ผูบริหารกับภาวะผูนํามีความสัมพันธเกี่ยวของกับการนําองคการไปสูความสําเร็จและบรรลุ

วัตถุประสงค ในองคการทางการศึกษา ผูบริหารจะมภีาวะผูนําท่ีดแีละพัฒนาภาวะผูนําของตนเองใหดีไดน้ัน ผูบริหาร

ตองมคีวามรูประสบการณและความริเร่ิมสรางสรรค ตองรูจักสรางโอกาสเพื่อทําหนาท่ีผูนําในการนําแนวคิดของตน

ไปปฏบัิติใหเกดิผลไดจริง มคีวามเปนไปไดจริง ผูบริหารตองมีแสดงบทบาทของตน และแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีคน

คาดหวังไดอยางชัดเจน โดยกําหนดวิสัยทัศนทางการศึกษาไวอยางชาญฉลาดมีความคิดกวางไกล เปนผูนําการ

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดขีึ้น ผูบริหารสามารถชักจูงใหบุคลากรทํางานจนเปนผลสําเร็จ นอกจากน้ันการท่ีผูบริหาร
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สถานศึกษาจะมภีาวะผูนําในการพัฒนาสถานศึกษาแลว ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงก็มีความสําคัญอยางมากตอการ

พัฒนาสถานศึกษา  
 ผูนําองคการจะนําองคการใหประสบความสําเร็จสูงสุด คอื ผูนําตองเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยใหความสําคัญ

กับผูตามเพื่อใหผูตามเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหพฤติกรรมของผูตามบรรลุเปาหมายท่ีผูนําหวังผูนํา

แบบ Transformational จะเปนผูนําแบบสรางแรงบันดาลใจใหกับผูรวมงานใหแสดงออกซึ่งความสนใจของตนเอง เพื่อ

ประโยชนขององคการ ภาวะผูนําแบบน้ีต้ังอยูบนพื้นฐานของการพัฒนาคานิยม ความเช่ือและความตองการของ

ผูรวมงาน คุณลักษณะผูนํา Transformational Leadership คือ การบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนการวางแผนอยางเปน

กระบวนการในการดําเนินการจากสถานภาพหน่ึงไปสูอีกสถานภาพหน่ึงท่ีกําหนดไว โดยมุงเนนการเปลี่ยนแปลง ผูนํา

ท่ีมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะมีคานิยม และอุดมคติในตนเองและมีประสิทธิภาพในการจูงใจใหผูตามปฏิบัติงาน

เพื่อประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ประกอบดวย การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาล

ใจ การกระตุนทางใชปญญา การคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล  

 ภาวะผูนําและการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการท่ีมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมในองคการ การสราง

วัฒนธรรมองคมผีลตอการเปลี่ยนแปลงขององคการ และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงน้ีเกี่ยวของโดยตรงตอการดํารง

อยูและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในองคการ โดยพบวา วัฒนธรรมองคการเปรียบเสมือนสิ่งท่ีหลอมรวม

องคการใหเปนหน่ึงเดียว เปนปจจัยสําคัญท่ีผลักดันใหองคการเกิดการพัฒนาและท่ีสําคัญท่ีสุด คือ วัฒนธรรมมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงขององคการเพราะวัฒนธรรมเปรียบเหมือนกรอบบังคับรูปแบบการทํางานของบุคคลท่ีถูก

ถายทอดมาจากผูบริหารและพนักงานในอดีตมาจนถึงปจจุบัน ดังน้ัน องคการท่ีตองการปรับตัวจึงตองใชวัฒนธรรม

เปนตัวกําหนดทิศทางขององคการ หากองคการมีวัฒนธรรมท่ีไมเหมาะสม จะทําใหวัฒนธรรมกลายเปนอุปสรรคตอ

การเปลี่ยนแปลงองคการน้ัน  (นวลละออ แสงสุข, 2549) หากพิจารณาจากมุมมองในองคการ พบวา วัฒนธรรม

องคการไดเชื่อมตอหนาท่ีและผลลัพธขององคการหลายอยาง เชน ความมุงประสงคของสถานศึกษา การมอบอํานาจ 

การตัดสินใจ ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของสถานศึกษา ดานความไววางใจ เปนตน และเมื่อพิจารณาจากมุมมองนอก

องคการ วัฒนธรรมองคการก็สัมพันธกับความสามารถในการแขงขัน การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงจาก

สภาพแวดลอมอีกดวย วัฒนธรรมท่ีเขมแข็งจะทําใหสมาชิกทุกคนในองคการมีท้ังความเขาใจและความเช่ือตอ

เปาหมายขององคการ สามารถลําดับความสําคัญในงานของไดองคการ ทําการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจเพื่อให

องคการบรรลุเปาหมาย (พร ภิเศก, 2546) วัฒนธรรมท่ีเขมแข็งน้ันมอิีทธิพลอยางมากตอความคิดและพฤติกรรมของ

คนในองคการ และยังชวยสรางความผูกพันของสมาชิกใหมีตอองคการอีกดวยแตในทางกลับกันวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง

ขององคการสามารถเปนอุปสรรคขัดขวางการเปลี่ยนแปลงขององคการได การจัดการหรือการทําใหองคการมีการ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคการจะกระทําไดสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับ “ผูนํา” ขององคการน้ันเปนสําคัญผูนําจะเปน

ผูสรางความเปลี่ยนแปลงใหแกวัฒนธรรมขององคการ 

 ดวยเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เพื่อ

นําผลท่ีไดไปเปนขอมูลและเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาวัฒนธรรมของสถานศึกษาและความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอําเภอ

แมสาย จังหวัดเชียงราย สามารถนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหเปน

ผูบริหารท่ีมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในการสรางและรักษาวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาเพื่อใหเปน

สถานศึกษาท่ีมคีุณภาพตอไป 
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วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัด

เชียงราย 

2. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม

องคการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
 

กรอบแนวคิด 

 กรอบแนวคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิในการวจัิย 
 

 สมมุติฐาน  

 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามคีวามสัมพันธกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาอยู

ในระดับสูง 
 

วธิกีารศึกษา 

การวิจัยเร่ือง ความสัมพันธภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการของ

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยไดกําหนดพื้นท่ีทําการศึกษา คือ สถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ประกอบดวย โรงเรียนแมสายประสทิธ์ิศาสตร และโรงเรียนวัดถ้ํา

ปลาวิทยาคม เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย ระดับการศึกษา ตําแหนงงานใน

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ใน 4 ดาน 

1. การมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ  

2. การสรางแรงบันดาลใจ  

3. การกระตุนทางปญญา  

4. การคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล  

 

วัฒนธรรมองคการใน 10 ดาน 

1. ความมุงประสงคของสถานศึกษา 

2. การมอบอํานาจ 

3. การตัดสนิใจ 

4. ความรูสกึเปนสวนหน่ึงของสถานศึกษา 

5. ความไววางใจ 

6. ความมคีุณภาพ 

7. การยอมรับ 

8. ความเอื้ออาทร 

9. ความซื่อสัตยสุจริต 

10. ความหลากหลายของบุคลากร 
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หนาท่ี และประสบการณในการทํางาน ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาและครู ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามระดับความคิดเห็นวัฒนธรรมองคการท่ีพึง

ประสงคของผูบริหารสถานศึกษาและครู ผูวจิัยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษาและครู ระดับมัธยมศึกษา

ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2558 โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 97 คน นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ คือ ตอนท่ี 1 เปนการตอบเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม นําขอมูลมาแจกแจง

ความถี่และหาคารอยละ ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 เปนการตอบเกี่ยวกับความสัมพันธภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ระบุ

โดยรวมและรายดานเพื่อหาคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดย

การหาคาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธแบบเพยีรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาความสัมพันธภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการของ

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย น้ันสรุปไดดังน้ี 

1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 97 คน จําแนกตามตําแหนงงานในสถานศึกษา พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามมีตําแหนงในสถานศึกษาเปนครู จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 94.80 รองลงมา คือ ผูบริหาร

สถานศึกษา จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.20 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษาของผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 64.90 รองลงมา คือ ระดับสูงกวา

ปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 35.10 และจําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน 5–10 ป จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 44.30 รองลงมา คือ มี

ประสบการณในการทํางานต้ังแต 10 ป ขึ้นไป จํานวน 33 คน คดิเปนรอยละ 34.00 และมปีระสบการณในการทํางาน

ตํ่ากวา 5 ป จํานวน 21 คน คดิเปนรอยละ 21.60 

2. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย คอื ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการมีอิทธิพล

อยางมอุีดมการณ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถงึปจเจกบุคคล 

3. วัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสายจังหวัดเชียงราย พบวา โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานความมีคุณภาพ ดานการยอมรับ และดานความ

ซื่อสัตยสุจริต ดานความหลากหลายของบุคลากร ดานความมุงประสงคของสถานศึกษา ดานความรูสึกเปนสวนหนึ่ง

ของสถานศึกษา และดานความเอื้ออาทร ดานการตัดสนิใจ ดานความไววางใจ และดานการมอบอํานาจ  

4. ผลการวเิคราะหความสัมพันธภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการ

ของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยรวมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูง

กับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.81 กลาวคือ ถาผูบริหาร

สถานศึกษามภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับสูงก็จะมีวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาเพิ่มขึ้นในระดับสูง โดย

เรียงลําดับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการของ

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จากมากไปหานอย คือ ดานการยอมรับ ดานความมี
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คุณภาพ ดานความไววางใจ ดานการมอบอํานาจ ดานการตัดสินใจ และดานความรูสึกเปนสวนหน่ึงของสถานศึกษา 

ดานความเอื้ออาทร ดานความหลากหลายของบุคลากร ดานความซื่อสัตยสุจริต และดานความมุงประสงคของ

สถานศึกษา โดยผลการวิเคราะหความสัมพันธภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม

องคการของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีระบุวา 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาอยูใน

ระดับสูง 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาความสัมพันธภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการ

ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายผลไดดังตอไปน้ี 

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสรางแรง

บันดาลใจ รองลงมา คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามีการ

เสริมสรางกําลังใจแกครูขณะทํางานและเมื่อเผชิญกับปญหาและอุปสรรค อีกท้ังยังสรางและสงเสริมใหครูอุทิศตนเพื่อ

พัฒนาสถานศึกษารวมกัน เนนใหครูเห็นถึงความสําคัญของงานท่ีทําวาเปนสิ่งท่ีสําคัญและนาภาคภูมิใจ นอกจากน้ัน

ผูบริหารสถานศึกษายังสรางและสงเสริมใหครูมีความคิดสรางสรรคในการทํางานอยางอิสระและสงเสริมใหครู

ปฏิบัติงานดวยความไววางใจและใหเกียรติซึ่งกันและกัน ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนท่ีนาเช่ือถือ นาเคารพ 

ยกยอง เลื่อมใส ศรัทธา แกครู มคีวามเปนกัลยาณมติร เปดใจกวางรับฟงความคิดเห็นจากครูทําใหครูเกิดความรูสึก

เต็มใจในการทํางานและคดิวาตนเองมคีวามสําคัญตอการการทํางาน ผูบริหารสถานศึกษามคีุณธรรม จริยธรรม ไมใช

อํานาจการบริหารเพื่อประโยชนสวนตน มีวิสัยทัศน ความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีการถายทอดความรู เทคนิค ไปสูครู 

ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ภัทรกร วงศสกุล (2554) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ

ประสทิธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ

ประสทิธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง ในภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับ

ดังน้ี ดานการเปนผูสรางแรงดลใจ ดานการเปนผูมีบารมี ดานความเปนมืออาชีพของภาวะผูนํา ดานการเปนผูสราง

ความสัมพันธกับผูตามเปนรายบุคคล ดานการเปนผูกระตุนใชสติปญญา โดยดานการสรางแรงดลใจน้ันผูบริหาร

สถานศึกษามีสวนสําคัญในการสรางแรงดลใจมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากดังจะเห็นไดจากการมีความ

กระตอืรือรนท่ีจะทํางานใหมคีวามสําเร็จตามเปาหมายท่ีต้ังไวและการมอบหมายงานตามความสามรถและความสนใจ

ของแตละบุคคลโดยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาตนเอง โดยการศึกษา 

อบรม ตลอดจนมอบหมายงานตามความสามรถและความสนใจของแตละบุคคลพรอมท้ังใหกําลังใจและดูแล

ผูใตบังคับบัญชาในเร่ืองสวนตัวและการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วิทยา ดานธํารงกูล (2546, หนา 261) 

กลาววา ผูนําท่ีมุงการเปลี่ยนแปลงจะนําการเปลี่ยนแปลงมาสูผูใตบังคับบัญชา คือ มุงการเปลี่ยนแปลงจูงใจให

ผูใตบังคับบัญชาทํางานเพื่อประโยชนขององคการโดยสวนรวมไมใชเพื่อประโยชนสวนตน ดวยการกระตุนใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงวธีิการทํางานเพื่อนําไปสูสิ่งท่ีดกีวา ดวยการถามตัวเองอยูตลอดเวลา นอกจากน้ันผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ยังกระตุนใหผูตาม ปฏิบัติตามความตองการใหบรรลุเปาหมายแนวคิดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ท่ีเกี่ยวของกับการ

ปฏบัิติงานของผูตาม และพัฒนาตนเองใหใชศักยภาพอยางเต็มท่ีดวย 
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2. วัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสายจังหวัดเชียงราย พบวา โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานความมีคุณภาพ ดานการยอมรับ ดานความซื่อสัตย

สุจริต ดานความหลากหลายของบุคลากร ดานความมุงประสงคของสถานศึกษา ดานความรูสึกเปนสวนหน่ึงของ

สถานศึกษา ดานความเอื้ออาทร ดานการตัดสินใจ ดานความไววางใจ และดานการมอบอํานาจ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ 

ผูบริหารสถานศึกษาใหคุณคาและความคาดหวังตอมาตรฐานและคุณภาพในการปฏิบัติงานของครู ใหความสําคัญใน

การสรางบรรยากาศแหงการใหความรวมมือในการทํางานของครูทุกคน ยอมรับแนวความคิดท่ีดีและแนวคิดใหม ๆ 

ของครู มีการยกยองครูท่ีประสบความสําเร็จเพื่อใหครูเกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เอาใจใสดูแล ใหความ

ชวยเหลือความเปนอยูดานอื่น ๆ ของครู ทําใหครูเห็นถึงความสําคัญของการเปนเจาของสถานศึกษารวมกันและมี

ความรูสึกรักและผูกพันกับสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญและการยอมรับวา ครูมีความรู 

ความสามารถและมคีวามรับผดิชอบในตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ กาญจนา เกสร (2555) ไดศึกษาเกี่ยวกับ

ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับประสทิธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 พบวา ปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานของโรงเรียนและระบบการศึกษา มีการปฏิรูป

กระบวนการเรียนรูและประกาศใหโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล ผูบริการจําเปนตองสรางวัฒนธรรมองคการของ

โรงเรียน วัฒนธรรมองคการน้ันผูบริหารควรเปดโอกาสใหบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการประชุมวางแผน 

กําหนดเปาหมาย การใหกําลังใจในการปฏบัิติงานของบุคคลากร ทําใหเกดิการยอมรับซึ่งกันและกัน ระหวางผูบริหาร 

ครู และนักเรียน การท่ีผูบริหารเอาใจใสดูแลความเปนอยูการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน สนับสนุนใหมี

ความกาวหนา ทําใหเกิดความผูกพันกันและเต็มใจเสียสละเพื่อความสําเร็จของงาน สอดคลองกับแนวคิดของ แพท

เตอรสัน  (Paterson, 1988, pp. 50 - 51 cited in Sergiovanni, 1988, pp. 107–109 อางอิงใน กชนิกา พลจันทึก, 

2556, น. 35) ไดกลาวถึงวัฒนธรรมสถานศึกษาวา สถานศึกษาควรเปดโอกาส และยอมรับแนวความคิดท่ีดีและ

แนวคิด  ใหม ๆ ของครู รวมท้ังการยอมรับในความรูความสามารถและความสําเร็จของผลงานของครูและนักเรียน 

เพื่อใหครูเกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ใหความสําคัญและเห็นคุณคาของความซื่อสัตยในความมานะพยายาม

ของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยางเสมอตนเสมอปลายและกําหนดแนวทางใหบุคลากรทุกคนประพฤติปฏิบัติใหเปน

มาตรฐานเดยีวกัน ใหคุณคากับความคาดหวังตอมาตรฐาน และคุณภาพในการปฏบัิติงานของครูและนักเรียน มีความ

เชื่อม่ันวา ครูและนักเรียนมคีวามสามารถในการปฏบัิติงานของตนเองได อีกท้ังใหความสําคัญตอความคิดท่ีกวางไกล 

และสงเสริมความเจริญกาวหนาของบุคลากร เชนเดยีวกับแนวคิดของ เพ็ชรี รูปะวิเชตร (2554) ไดเสนอแนวทางการ

สรางวัฒนธรรมองคการไว คือ การกําหนดลักษณะของวัฒนธรรมองคการท่ีตองการขึ้นมาโดยใหมีการกําหนดจาก

วิสัยทัศนและภารกิจขององคการ วิเคราะหชองวางระหวางวัฒนธรรมท่ีตองการท่ีจะทําใหเกิดขึ้นกับวัฒนธรรมท่ี

เปนอยูในปจจุบัน เมื่อไดกําหนดวัฒนธรรมองคการท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนองคการเรียบรอยแลว ใหวิเคราะห

ลักษณะของวัฒนธรรมองคการท่ีตองการน้ัน มีอยูในองคการของเรา ณ ปจจุบันน้ีหรือไม วัฒนธรรมใดบางท่ีเปน

วัฒนธรรมท่ีออนแอ หรือเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน ใหรีบแกไขและทําการประเมินภารกิจในการสรางวัฒนธรรม

องคการ 

3. ความสัมพันธภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยรวมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูงกับวัฒนธรรม

องคการของสถานศึกษา กลาวคือ ถาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับสูงก็จะมีวัฒนธรรม

องคการของสถานศึกษาเพิ่มขึ้นในระดับสูง โดยเปนไปตามสมมติฐานการวจิัยท่ีระบุวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
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ผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาอยูในระดับสูง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะเมื่อ

ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดกับสถานศึกษาตาม

แนวทางดานตาง ๆ ก็จะสงผลโดยตรงกับกระบวนการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งเปนผูท่ีมีหนาท่ีในการ

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยตรง การท่ีผูบริหารสถานศึกษาสามารถสรางกําลังใจใหกับครู ปฏิบัติตอครูทุกคนดวย

ความยุติธรรม ใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชน หรือแมแตกระตุนใหครูเกิดความคิดท่ีสรางสรรค การกระทําเหลาน้ีจะ

สงผลใหกระบวนการทํางานในสถานศึกษามีระบบระเบียบและสงผลตอคุณภาพงานดวยเชนกัน กลาวคือ หาก

ผูบริหารสถานศึกษามภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีสูงก็จะสงผลตอการมวัีฒนธรรมองคการของสถานศึกษาเพิ่มขึ้นใน

ระดับสูงในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ เรียมใจ คูณสมบัติ (2554) ไดศึกษาภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคการท่ีพึงประสงคของสถานศึกษา อําเภอคลองหลวง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 พบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับ

วัฒนธรรมองคการท่ีพึงประสงคของสถานศึกษา มีความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับ

วัฒนธรรมองคการท่ีพึงประสงคของสถานศึกษา ในภาพรวมและรายดาน มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคการท่ีพึงประสงคของ

สถานศึกษา อําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 ไดแก 4 ปจจัย คือ 

ดานการคํานึงถงึปจเจกบุคคล ดานการมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการกระตุน

ทางปญญา ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา วัฒนธรรมองคการทําหนาท่ี เช่ือมโยงใหเกิดการผสมผสานระหวาเจตคติ คานิยม 

ความเช่ือ กลุมบุคคล วัฒนธรรมองคการเปนลักษณะรวมท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนเอกภาพ และเอกลักษณของ

องคการหน่ึง ๆ อีกท้ังยังจะสงผลตอระบบความคิดความเช่ือท่ีจะมีตอการกําหนดโครงสรางองคการ และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน การมีวัฒนธรรมองคการทําใหครูหรือบุคลกรเกิดการยอมรับ จึงมีความสัมพันธกับ

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีสรางใหสมาชิกในองคการมีการเพิ่มขีดความสามรถของตน

อยางตอเนื่อง ท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ ภาวะผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปน

กระบวนการท่ีมอิีทธิพลตอวัฒนธรรมในองคการ โดยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและการสรางวัฒนธรรมองคการของ

สถานศึกษาน้ีเกี่ยวของกันโดยตรงตอการดํารงอยูของวัฒนธรรมในองคการ โดยวัฒนธรรมองคการเปรียบเสมือนสิ่งท่ี

หลอมรวมองคการใหเปนหน่ึงเดยีว เปนปจจัยสําคัญท่ีผลักดันใหองคการเกดิการพัฒนา องคการท่ีตองการปรับตัวจึง

ตองใชวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดทิศทางขององคการ หากองคการมีวัฒนธรรมท่ีไมเหมาะสม จะทําใหวัฒนธรรม

กลายเปนอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลงองคการน้ัน การจัดการหรือการทําใหองคการมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

ขององคการจะกระทําไดสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับผูนําขององคการน้ันเปนสําคัญ ผูนําจะเปนผูสรางความเปลี่ยนแปลง

ใหแกวัฒนธรรมขององคการ สอดคลองแนวคิดของการเสนาะ ติเยาว (2544, หนา 204) กลาววา ผูนําการ

เปลี่ยนแปลง คือ ผูนําท่ีเปลี่ยนแปลงคานิยม ความเช่ือและความตองการของคนอื่นใหเปนไปในทางท่ีดีขึ้น เปนการ

เปลี่ยนผลประโยชนของแตละคนใหเปนผลประโยชนท่ีดีขึ้นขององคการ ผูนําการเปลี่ยนแปลงหาวิธีการชวยพัฒนาให

มองในแนวใหม แกปญหาในแนวใหม ทําใหคนกลาทําการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น เราใจ และกระตุนใหใชความพยายามท่ี

มากขึ้นจนบรรลุผลสําเร็จขององคการและมากกวาเปาหมายท่ีวางไว ผูนําจะทําใหผูปฏบัิติงานมจีติสํานึกมคีวามมุงม่ัน 

เปลี่ยนแปลงความรูสึกท่ีมุงผลประโยชนตัวเองไปเนนประโยชนขององคการและของกลุม เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายท่ี

บุคคลในระดับตาง ๆ มีการเรียนรูรวมกันเปนทีม เพื่อเปลี่ยนแปลงความรูประสบการณใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

จากประเด็นดังกลาวจึงสรุปไดวา ถาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงก็จะสงผลตอวัฒนธรรม

องคการของสถานศึกษาแนนอน และจะมคีวามสัมพันธในทิศทางเดยีวกันในระดับสูงอีกดวย 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาการบริหารสถานศึกษาดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล โดยการมอบหมาย

งานอยางท่ัวถงึ คํานึงถงึความแตกตางของความรูความสามารถและความเหมาะสมเปนรายบุคคล  

2. ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญในการมอบอํานาจการตัดสนิใจใหกับครูในสถานศึกษาตามความ

เหมาะสม สรางความเช่ือม่ันใหกับครูในการดําเนินงานกับผลงานท่ีจะเกิดขึ้น ใหครูเลือกทํางานตามความสามารถ 

ความถนัดของตนเอง และผูบริหารสถานศึกษาควรเอาใจใสดูแล ใหความชวยเหลอืความเปนอยูดานอื่น ๆ ของครู อัน

จะนําไปสูวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาท่ีสมบูรณ 

3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการของ

สถานศึกษา ดานความมุงประสงคของสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง ผูบริหารสถานศึกษาควรประชาสัมพันธหรือ

ช้ีแจงใหครูเขาใจวัตถุประสงค นโยบาย ของสถานศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานรวมกัน มีกระบวนการท่ีทํา

ใหครูเห็นคุณคาและความสําคัญของวัตถุประสงค นโยบาย มีแนวทางในการดําเนินงานและการประเมินผลการ

ทํางานรวมกันและสรางกระบวนการการตัดสนิใจของครูเพื่อการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับ

วัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตอําเภออื่น ๆ ในจังหวัดเชียงราย 

2. ควรมกีารศึกษาวจิัยเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการคํานึงถึงปจเจก

บุคคล เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาในดานการคํานึงถงึปจเจกบุคคล 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม

องคการของสถานศึกษา ดานความมุงประสงคของสถานศึกษา เพราะมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันนอยท่ีสุด

ในการศึกษาวจิัยในคร้ังน้ี เพื่อใหมกีารปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธความภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา ดานความมุงประสงคของสถานศึกษา ในทิศทางเดียวกันท่ีเพิ่ม

มากขึ้น 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การวิจัยเร่ือง ความสัมพันธภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการของ

สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย สามารถสําเร็จลุลวงดวยดี ดวยการสนับสนุนจาก

บุคคลหลายฝาย ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ท่ีไดให

ความชวยเหลือ ใหความรู คําแนะนําและคําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใส

เปนอยางยิ่ง จนทําใหงานวจิัยมคีุณภาพ  

 ขอขอบพระคุณ นางอสมาภรณ อักษร รองผูอํานวยการโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก นายวรวัติ กิติ

วงศ รองผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม และดร.กฤชฐา พลตรี ผูอํานวยการโรงเรียนบานสันตนเปา ท่ีได

กรุณาเปนผูเช่ียวชาญในการพิจารณาความถูกตอง ใหคําแนะนํา ตรวจสอบ แกไข เคร่ืองมือในงานวิจัยและความ

เท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาในคร้ังน้ีสมบูรณและมคีุณคา 

 ผูศึกษาขอขอบพระคุณคณะผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรและผูท่ีเกี่ยวของทุกทาน ในโรงเรียนแมจัน

วิทยาคม อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขต
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พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ท่ีไดใหความอนุเคราะหอํานวยความสะดวก และใหความรวมมือเปนอยางดีย่ิงใน

การเก็บขอมูล และตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยด ี
 

เอกสารอางองิ 
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ความสัมพันธระหวางการบรหิารโรงเรยีนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติกับ

คุณลักษณะผูเรยีนโรงเรยีนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดพะเยา 

THE RELATIONSHIP BETEWEEN THE ADMINISTRATION BASED ON THAILAND 

QUALITY AWARD AND STUDENT CHARACTERISTICS OF WORLD - CLASS 

STANDARD SCHOOL UNDER THE SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA 
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สทิธชัิย หวลอารมณ18
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Sitthichai Hual-Arom1* and Namfon Gunma 2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาในคร้ังน้ี มวัีตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ

ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 2) ศึกษาระดับคุณลักษณะของผูเรียนโรงเรียน 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางการ

บริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติกับคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุมตัวอยางท่ีใช

ในการศึกษาคร้ังน้ี คอื ผูบริหารและครูโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

36 จังหวัดพะเยา จํานวน 257 คนโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี 

เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ 

รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธแบบเพยีรสัน ผลการศึกษาพบวา 

 1. การบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยภาพรวมมีการ

บริหารอยูในระดับมาก  

 2. คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยภาพรวมมคีุณลักษณะอยูในระดับมาก  

3. ความสัมพันธระหวางการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติกับคุณลักษณะผูเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา ผลการวิจัย พบวา 

โดยภาพรวมมรีะดับความสัมพันธกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 และมคีาความสัมพันธอยูในระดับสูง 
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Abstract  

 This research were to study 1) the level of the administration based on Thailand quality award 2) the 

level of student Characteristics world - class standard school and 3) the relationship between The administration 

based on Thailand quality award and student Characteristics of world - class standard school under the 

secondary educational service area office 36, Phayao province. 

The sample used in this study by applying the method of stratified random sampling were 257 people 

including administrators and teachers in the world - class standard school under the secondary educational 

service area office 36, Phayao province. Tools used in the study was a questionnaire measure assessing the five 

- level statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, and correlation coefficient of 

Pearson. 

 The results revealed that 1) the level of the administration based on Thailand quality award at a high 

level 2) the level of student Characteristics world-class standard school at a high level 3) the relationship 

between the administration based on Thailand quality award and student Characteristics of world - class 

standard school were related at a high level with statistically significant at the .01 level. 
 

Keywords: THAILAND QUALITY AWARD, WORLD - CLASS STANDARD SCHOOL 
 

บทนํา 

กระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ท้ังระบบเศรษฐกิจ ฐานความรู 

(Knowledge-Based Economy) ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการสื่อสาร ทําใหประเทศตาง ๆ 

ไมสามารถปดตัวอยูโดยลําพัง ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มคีวามรวมมอืใน การปฏบัิติภารกิจและแกปญหาตาง ๆ 

รวมกันมากขึ้น สังคมโลกเกิดการลื่นไหลระหวางวัฒนธรรมมากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

,2553, หนา A7) การติดตอสื่อสารเปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็ว ทําใหสังคมโลกเต็มไปดวยขอมูลขาวสาร 

เชนเดียวกับคนท่ีตองคิด วิเคราะห แยกแยะ และเรงรีบในการตัดสินใจ เพื่อใหทันกับเหตุการณในสังคมท่ีมีความ

สลับซับซอนมากขึ้นจึงเปนเหตุท่ีนําไปสูสภาวการณของการแขงขนทางเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมระหวาง

ประเทศ จึงเปนแรงผลักดันสําคัญท่ีทําใหหลายประเทศตองปฏิรูปการศึกษา ความจําเปนท่ีตองเตรียมคนรุนใหมท่ีมี

ทักษะและความสามารถในการปรับตัวใหมีคุณลักษณะสําคัญในการดํารงชีวิตในโลกยุคใหมไดอยางรูเทาทันและ

คุณภาพของการจัดการศึกษาจึงเปนตัวบงช้ีท่ีสําคัญประการหน่ึงท่ีแสดงถึงศักยภาพในการแขงขันของแตละประเทศ

ดวย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หนา 1) เพราะการศึกษาเปนสวนหน่ึงของระบบการ 

พัฒนาประเทศซึ่งตองเช่ือมโยงกับการพัฒนาระบบอื่นท้ังดานเศรษฐกจิ สังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน, 2555, หนา A1) และการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษามกีาร แขงขันดานคุณภาพมากขึ้น หลักสูตรการ

เรียนการสอนตองปรับใหมีความเปนสากลเพราะการเช่ือมโยงดานการคาและการลงทุน ทําใหตลาดแรงงานใน

อนาคตตองการคนท่ีมีศักยภาพในหลายดาน โรงเรียนตองหาภาคีเครือขายในการจัดหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร

สมทบหรือหลักสูตรรวมกับสถาบันตางประเทศ เพื่อความเปนสากลของการศึกษา ความสําคัญและความจําเปนของ

ภาษาสากลท้ังน้ีก็เพื่อความไดเปรียบในการติดตอสื่อสาร การเจรจาตอรองในสังคมโลก ตลอดจนการประกอบอาชีพ 
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(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, 2) สงผลใหการจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน 

จําเปนตองมคีวามเปนพลวัต กาวทันกับความเปลี่ยนแปลง  

ผลการติดตามการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบวา กระบวนการจัดการ

เรียนรูในโรงเรียน สวนใหญยังไมสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณภาพตาม เจตนารมณของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานได (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555, หนา 6) และจากการศึกษาและวิเคราะห

เชิงเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของนานาประเทศ พบวา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานใหความสําคัญกับการเรียนการสอน สาระการเรียนรูมากกวาการใหความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียนดาน

ความสามารถในการคดิวเิคราะห  

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School, W-CSS) จึงเปนนวัตกรรมการ จัดการศึกษา 

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานนํามาใชเปนมาตรการเรงดวนในการยกระดับการจัดการศึกษาของไทย

ใหมีคุณภาพเทียบเทาสากล โดยมุงหวังท่ีจะใหโรงเรียนไดพัฒนาตอยอดคุณลักษณะของผูเรียนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะ เปนพลโลก มีศักยภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ เปน

เยาวชนไทยรุนใหมเปนผูท่ีมีความเปนเลิศทาง วิชาการ สามารถสื่อสารไดสองภาษา ลํ้าหนาทางความคิด สามารถ

ผลิตงานไดอยางสรางสรรคและมีจิตรวมรับผิดชอบตอสังคมโลก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 

2553, หนา 4) 

รางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award, TQA) จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2539 โดยสถาบัน

เพิ่มผลผลิตแหงชาติและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และมีการ บรรจุรางวัลน้ีไวในแผน

ยุทธศาสตรการเพิ่มผลผลิตของประเทศ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 เพื่อ

ผลักดันใหองคกรตาง ๆ ท้ังภาคการผลิตและการบริการนําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติไปพัฒนาขีดความสามารถ

ตานการบริหารจัดการ (สถาบันเพิ่มผลผลิต แหงชาติ, 2553, หนา 4) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานไดนํามาเปนกลไกในการบริหาร จัดการดวยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อใหมีผลการ

ดําเนินการท่ีเปนเลิศทัดเทียมในระดับมาตรฐานโลก ใน 7 ดานไดแก 1) การนําองคกร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ 3) 

การมุงเนนผูเรียนและผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย 4) การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู 5) การมุงเนนครูและ

บุคลากร 6) การจัดการกระบวนการ และ 7) ผลลัพธ (สถาบันเพิ่มผลผลติแหงชาติ, 2555, หนา 6) 

ผูวจิัยจงึมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองดังกลาวซึ่งผลการวิจัยจะทําใหไดทราบขอมูลถึงสภาพปจจุบันของการ

ดําเนินงานของโรงเรียนเพื่อนําไปทบทวนผลการดําเนินงานและการยอมรับความรวมมือตลอดจนการเรียนรูของทุก

คนในองคกรซึ่งเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนการนําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติไปสูการปฏิบัติ โดยการรวมคิด 

รวมทํา ปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางานเพื่อยกระดับขีดความสามารถและ มาตรฐานการทํางานของตน

ของสวนรวมและเมื่อปฏิบัติกันท่ัวท้ังโรงเรียนก็จะทําใหการดําเนินงานตามวัตถุประสงคน้ันประสบความสําเร็จ

สามารถยกระดับคุณภาพของโรงเรียนใหไดรับการยอมรับในระดับมาตรฐานโลกและสงผลใหโรงเรียนผลิตผูเรียนท่ีมี

คุณภาพและมศัีกยภาพเทียบเคยีงผูเรียนในระดับสากล อันจะเกดิประโยชนแกสังคมและประเทศชาติสูงสุดสบืไป 

วัตถุประสงคการศึกษา 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับการบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติของโรงเรียน

มาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา (2) ศึกษาระดับคุณลักษณะ

ของผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา (3 )
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ศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติกับคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียน

มาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 กรอบแนวคดิในการวจิัย ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. การบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา อยูในระดับมาก 

 2. คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

จังหวัดพะเยา อยูในระดับมาก 

 3. การบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติกับคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล       

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา มคีวามสัมพันธกัน 
  

วธิกีารศึกษา 

กับคุณลักษณะของผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

36 จังหวัดพะเยาประชากรท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารและครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา จํานวน 772 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คอื ผูบริหารและครูโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา โดยใชขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จ ของเครจซี่และมอรแกน 

Krejcie and Morgan (1970) ไดกลุมตัวอยาง 257 คน และนําไปเทียบสัดสวนแตละโรงเรียนโดยการสุมอยางงาย 

(Simple Random Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น โดย พิจารณาภายใต

กรอบแนวคดิเชิงทฤษฎท่ีีไดจากการศึกษา วเิคราะห เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังใหสอดคลองกับคําจํากัด

ความในการวจิัยท่ีไดกําหนดไวแบงเปน 3 ตอน ประกอบดวย 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสํารวจรายการ (Check List) สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ แบบสอบถาม 

ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง/หนาท่ี และประสบการณในการทํางาน 

คุณลักษณะผูเรยีนโรงเรยีนมาตรฐานสากล 

1) เปนเลศิทางวชิาการ 

2) สื่อสาร 2 ภาษา 

3) ล้ําหนาทางความคดิ 

4) ผลติผลงานอยางสรางสรรค 

5) รวมกันรับผดิชอบตอสังคมโลก 

 

การบรหิารตามแนวทางรางวลัคุณภาพแหงชาต ิ

1) การนําองคกร 

2) การวางแผนเชิงกลยุทธ 

3) การมุงเนนผูเรียนและผูมสีวนไดสวนเสยี 

4) การวัด การวเิคราะหและการจัดการความรู 

5) การเนนบุคลากร 

6) การจัดการกระบวนการ 

7) ผลลัพธ 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ

ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา จํานวน 42 ขอ

เปนแบบสอบถามมาตรวัดประเมนิคา (Rating Scale) 5 ระดับ ของลเิคอรท (Likert Scale) 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัด 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา จํานวน 19 ขอ เปนแบบสอบถาม มาตรวัดประเมนิคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ ของลเิคอรท (Likert Scale) 

 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปโดยขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบ

แบบสอบถาม วเิคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ (Percentage) ขอมูลท่ีเกี่ยวกับระดับของการบริหาร

ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ โรงเรียนมาตรฐานสากลและระดับคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

น้ัน วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( X  ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหหาความสัมพันธโดยหาคา

สัมประสทิธ์ิสหสัมพันธแบบเพยีรสัน (Pearson Product Moment Corelations Coefficient) 
 

ผลการศึกษา 

 จากการวเิคราะหขอมูลพบวา 

 1. ผูตอบแบบสอบถามเปนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา สวนใหญเปนหญิง และอายุอยูระหวาง 41 – 50 ป ระดับการศึกษาเปน

วุฒิปริญญาตรี และเปนครูผูสอนมปีระสบการณการทํางานสวนใหญมปีระสบการณ 16 ปขึ้นไป 

 2. การบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติโรงเรียนมาตรฐานสากล ผลการวิจัย พบวา การ

บริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา ท้ัง 7 ดาน โดยภาพรวมมีการบริหารอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ท่ีต้ังไว เชนเดียวกับทุกรายดานท่ีพบวามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีการ

บริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติโรงเรียนมาตรฐานสากลสูงสุดคือ ดานการนําองคกรมีระดับการ

บริหารอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการวางแผนเชิงกลยุทธ มีการบริหารอยูในระดับมาก และดานท่ีมีการ

บริหารตํ่าสุดคอื ดานการวัด การวเิคราะหและการจัดการความรู มรีะดับการบริหารอยูในระดับมาก  

 ดานการนําองคกร พบวา การบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติโรงเรียน

มาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีการบริหารอยู

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ ผูบริหารโรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน 

พันธกิจ ของโรงเรียนจากการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของจากการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก มีระดับ

การปฏบัิติอยูในระดับมาก รองลงมาคอื ผูบริหารโรงเรียนกํากับดูแลสื่อสารและสรางความความรักและผูกพันท่ีดีกับ

บุคลากรในโรงเรียน มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก และขอท่ีมีระดับการปฏิบัติตํ่าสุดคือ ผูบริหารโรงเรียนสราง

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู กระตุนใหเกิดการปฏิบัติตามระเบียบ / แนวปฏิบัติ/ ขอกฎหมายและมีจริยธรรม มี

ระดับระดับการปฏบัิติอยูในระดับมาก  

 ดานการวางแผนเชิงกลยุทธ พบวา ระดับการปฏิบัติการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพ

แหงชาติโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา โดย

ภาพรวม  มรีะดับการปฏบัิติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ ผูบริหาร

กําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายท่ีใชในการ ติดตามความกาวหนาของแผนปฏบัิติการ มีระดับระดับการปฏิบัติอยูในระดับ
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มาก รองลงมาคือ ผูบริหารโรงเรียนกําหนดกลยุทธแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการเพื่อใหสามารถบรรลุ

วสัิยทัศน พันธกจิ ท่ีต้ังไวเพื่อนําไปสูโรงเรียนมาตรฐานสากล  มรีะดับการปฏบัิติอยูในระดับมาก และขอท่ีมีระดับการ

ปฏบัิติตํ่าสุดคอื ผูบริหารโรงเรียนมกีารสื่อสารและถายทอดแผนปฏบัิติการไปสูการปฏิบัติท่ัวท้ังโรงเรียน  มีระดับการ

ปฏบัิติอยูในระดับมาก 

 ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ระดับการปฏิบัติการบริหารโรงเรียนตามแนวทาง

รางวัลคุณภาพแหงชาติโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด

พะเยา โดยภาพรวมมรีะดับการปฏบัิติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ 

โรงเรียนจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศ และบริการ แหลงเรียนรูท่ีเอื้ออํานวยตอการเรียนรูของนักเรียน มีระดับระดับ

การปฏบัิติอยูในระดับมาก รองลงมาคือ โรงเรียนมีหลักสูตร/กระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 

กจิกรรมการเรียนรู เพื่อ พัฒนาผูเรียนใหมคีุณลักษณะตามท่ีกําหนด มีระดับระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก และขอ

ท่ีมีระดับการปฏิบัติตํ่าสุดคือ โรงเรียนจัดระบบบริการ การเขาถึงขอมูลขาวสารการใหบริการ การรับฟง การรับขอ

รองเรียนโดยเปดชองทางเลอืกหลากหลายชองทางท่ีสะดวกรวดเร็ว มรีะดับระดับการปฏบัิติอยูในระดับมาก 

 ดานการวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู พบวา ระดับการปฏิบัติการบริหารโรงเรียนตามแนวทาง

รางวัลคุณภาพแหงชาติโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด

พะเยา โดยภาพรวมมรีะดับการปฏบัิติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ 

โรงเรียนวิเคราะหขอมูลจากแผนงานและสารสนเทศท่ีจะนําไปติดตามผลการดําเนินของโรงเรียน มีระดับระดับการ

ปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมาคือ โรงเรียนสื่อสารผลการวิเคราะหและทบทวน  ใหบุคลากรทุกระดับในโรงเรียน

รับรู เขาใจในผลการวเิคราะห และนําไปใชในการปฏบัิติ มรีะดับระดับการปฏบัิติอยูในระดับมาก และขอท่ีมีระดับการ

ปฏิบัติตํ่าสุดคือ โรงเรียนนําผลการวิเคราะหมาคนหาปจจัยท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ มีระดับระดับการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก 

 ดานการมุงเนนบุคลากร พบวา ระดับการปฏิบัติการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ

โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา  โดยภาพรวมมี

ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ ผูบริหารโรงเรียน

จัดทําแผนการพัฒนาความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรท้ังโรงเรียนเพื่อเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง

และผูบริหารโรงเรียนจัดระบบการยกยองชมเชย การใหรางวัลโดยกําหนดหลักเกณฑใหสอดคลองกับผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติการประจําป โดยยึดหลักคุณธรรม โปรงใส ตรวจสอบได มีระดับระดับการปฏิบัติอยูในระดับ

มาก รองลงมาคือ ผูบริหารโรงเรียนกํากับดูแลและสรางความสัมพันธท่ีดีกับบุคลากรเพื่อสรางความรักและผูกพัน

ของบุคลากรในโรงเรียน มรีะดับระดับการปฏบัิติอยูในระดับมาก และขอท่ีมีระดับการปฏิบัติตํ่าสุดคือ ผูบริหารนําผล

การวิเคราะหขอมูลจากผลการดําเนินงานมาปรับปรุงแกไขกําหนดเปนนโยบาย มีระดับระดับการปฏิบัติอยูในระดับ

มาก 

 ดานการจัดการกระบวนการ พบวา ระดับการปฏิบัติการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพ

แหงชาติโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา โดย

ภาพรวมมีระดับ การปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ โรงเรียน

ออกแบบระบบงาน ท่ีครอบคลุมภารกิจทุกดาน คือ บริหารงานวิชาการ บริหารงานงบประมาณบริหารงานบุคคล 

และบริหารงานท่ัวไปโดยมุงเนนนักเรียนและผูมสีวนไดสวนเสยีเพื่อนําสูการบรรลุวสัิยทัศน มรีะดับระดับการปฏิบัติอยู

ในระดับมาก รองลงมาคือ โรงเรียนจัดการกระบวนการทํางานไปสูการปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความแตกตางของการ
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เรียนรูและศักยภาพของนักเรียน มีระดับระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก และขอท่ีมีระดับการปฏิบัติตํ่าสุดคือ 

โรงเรียนจัดระบบการควบคุมและตรวจสอบการทํางานทุกขั้นตอน ไดแก การควบคุมคุณภาพ การควบคุมตนทุนและ

ทรัพยากร การควบคุมความเสี่ยง และการสูญเสยีและการควบคุมระยะเวลา มรีะดับระดับการปฏบัิติอยูในระดับมาก 

 ดานผลลัพธ พบวา การบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติโรงเรียนมาตรฐานสากล ใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีการบริหารอยูในระดับมาก เมื่อ

พจิารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ โรงเรียนมีการประเมินผลการดําเนินงานดานงบประมาณ

และการเงนิ มรีะดับการปฏบัิติอยูในระดับมาก รองลงมาคือ โรงเรียนมีการประเมินผลการดําเนินงานดานการเรียนรู

ของผูเรียน  มรีะดับการปฏบัิติอยูในระดับมาก และขอท่ีมรีะดับการปฏบัิติตํ่าสุดคอื โรงเรียนมกีารจัดทําสารสนเทศ ท่ี

แสดงถงึมกีารประเมนิ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการในทุกดาน มรีะดับระดับการปฏบัิติอยูในระดับมาก 

 3. คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียน

มาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา ท้ัง 5 ดาน มคีุณลักษณะอยู

ในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองกับสมติฐานท่ีต้ังไว เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีระดับคุณลักษณะมากท่ีสุดคือ 

ดานรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก มีระดับคุณลักษณะอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานล้ําหนาทางความคิดและ

ดานผลิตงานอยางสรางสรรค มีระดับคุณลักษณะอยูในระดับมาก และดานท่ีมีระดับคุณลักษณะนอยท่ีสุดคือ ดาน

สื่อสาร 2 ภาษา มรีะดับคุณลักษณะอยูในระดับปานกลาง 

 ดานเปนเลิศทางวิชาการ พบวา คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีระดับคุณลักษณะอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา ขอท่ีมรีะดับคุณลักษณะมากท่ีสุดคอื นักเรียนสามารถเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้นจนถงึระดับอุดมศึกษาท้ัง

ในประเทศและตางประเทศไดในอัตราท่ีสูงขึ้น มรีะดับคุณลักษณะในระดับมาก รองลงมาคือ นักเรียนมีความสามารถ

ความถนัดเฉพาะทางในการ แขงขันในภาค ระดับชาติ เปนท่ีประจักษ มีระดับคุณลักษณะในระดับมาก และขอท่ีมี

ระดับคุณลักษณะนอยท่ีสุดคือ นักเรียนมีผลการเรียนท่ีสามารถถายโอนกับ สถานศึกษาระดับตาง ๆ ในตางประเทศ

ได มรีะดับคุณลักษณะอยูในระดับปานกลาง  

 ดานสื่อสาร 2 ภาษา พบวา คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีระดับคุณลักษณะอยูในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเปน

รายขอ พบวา ขอท่ีมีระดับคุณลักษณะมากท่ีสุดคือ นักเรียนใชภาษาอังกฤษหรือ ภาษาตางประเทศอื่น ๆ เพื่อการ

สื่อสารได มีระดับคุณลักษณะในระดับมาก รองลงมาคือ นักเรียนสามารถนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาตางประเทศอื่นได  มรีะดับคุณลักษณะในระดับมาก และขอท่ีมรีะดับคุณลักษณะนอยท่ีสุดคือ นักเรียนสอบผาน

การวัดระดับความสามารถทางภาษา จากสถาบันในประเทศหรือนานาชาติ มรีะดับคุณลักษณะอยูในระดับปานกลาง  

 ดานล้ําหนาทางความคิด พบวา คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีระดับคุณลักษณะอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา ขอท่ีมีระดับคุณลักษณะมากท่ีสุดคือ นักเรียนมีผลงาน / โครงงาน / กิจกรรม ท่ีแสดงถึง กระบวนการใน

การพัฒนาการคิด วิเคราะห กลา ตัดสินใจและเผชิญความเสี่ยง มีระดับคุณลักษณะในระดับมาก รองลงมาคือ 

นักเรียน  มคีวามใฝรูใฝเรียน คดิสรางสรรค มเีหตุผลและการวางแผนจัดการสูเปาหมายท่ีต้ังไว มรีะดับคุณลักษณะใน

ระดับมาก และขอท่ีมรีะดับคุณลักษณะนอยท่ีสุดคอื นักเรียนสามารถสรางสรรคความคดิใหม ๆ โดยการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห และประเมินคา การนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการใหสําเร็จ เพื่อประโยชนตอตนเอง สังคม และ

ประเทศชาติ  มรีะดับคุณลักษณะอยูในระดับมาก  
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 ดานผลิตงานอยางสรางสรรค พบวา คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีระดับคุณลักษณะอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ขอท่ีมรีะดับคุณลักษณะมากท่ีสุดคือ นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห และนําเทคโนโลยีมาใช

ในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคผลงาน มีระดับคุณลักษณะในระดับมาก รองลงมาคือ นักเรียนสามารถนําเสนอ

ผลงานในรูปแบบเอกสาร เผยแพรผลงาน โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีระดับคุณลักษณะในระดับมาก และขอท่ีมี

ระดับคุณลักษณะนอยท่ีสุดคือ นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรค การออกแบบ เขาแขงขันในเวทีระดับภาค 

ระดับชาติ หรือนานาชาติ  มรีะดับคุณลักษณะอยูในระดับมาก 

 ดานรวมกันรับผดิชอบตอสังคมโลก พบวา คุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา  โดยภาพรวมมีระดับคุณลักษณะอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีระดับคุณลักษณะมากท่ีสุดคือ นักเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคมและเปนพลเมืองดี มีจิต

สาธารณะ  มสํีานึกในการบริการสังคม มรีะดับคุณลักษณะในระดับมาก รองลงมาคือ นักเรียนมีความรูและเขาใจใน

ความหลากหลายทาง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณขีองไทยและของ ตางประเทศ มีระดับคุณลักษณะในระดับ

มาก และขอท่ีมีระดับคุณลักษณะนอยท่ีสุดคือ นักเรียนมีความตระหนักรูในสภาวการณของโลก สามารถเรียนรูและ

จัดการกับสภาวการณท่ีมกีารเปลี่ยนแปลง มรีะดับคุณลักษณะอยูในระดับมาก 

4. ความสัมพันธระหวางการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติกับคุณลักษณะผูเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา ผลการวิจัย พบวา

ความสัมพันธระหวางการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติกับคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียน

มาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีระดับ

ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีคาความสัมพันธอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณา

ความสัมพันธเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีความสัมพันธสูงสุดคือ การบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพ

แหงชาติ ดานผลลัพธกับคุณลักษณะของผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล คุณลักษณะเปนเลิศทางวิชาการ รองลงมา 

คือ การบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ ดานผลลัพธกับคุณลักษณะของผูเรียนโรงเรียน

มาตรฐานสากล คุณลักษณะสื่อสาร 2 ภาษา และดานท่ีมีความสัมพันธตํ่าสุดคือ การบริหารโรงเรียนตามแนวทาง

รางวัลคุณภาพแหงชาติ ดานการนําองคกรกับคุณลักษณะของผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล คุณลักษณะสื่อสาร 2 

ภาษา 
 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการวิจัยคร้ังน้ี ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีตอ

ระดับการปฏิบัติการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติโรงเรียนมาตรฐานสากลและคุณลักษณะ

ผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 36 จังหวัดพะเยา ตลอดจนความสัมพันธระหวางระดับการปฏิบัติบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัล

คุณภาพแหงชาติกับคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

36 จังหวัดพะเยา และตัวแปรท่ีสงผลตอคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งมีประเด็นท่ีนาสนใจ ควรแก

การนํามาอภิปรายผลดังตอไปน้ี 

  1. ระดับการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา จากผลการวิจัย พบวา มีระดับปฏิบัติตามความ
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คดิเห็นของบุคลากรท่ีปฏบัิติงานในโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองสมมติฐานท่ีต้ังไว 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารนําเกณฑการประเมินตามท่ีสํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติกําหนดไปเปนกลไกใน

การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพของโรงเรียน มกีารกําหนดวสัิยทัศน คานิยม การวเิคราะหปจจัยท้ังปจจัยภายใน

และปจจัยภายนอก การกําหนดผลการดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศน  การจัดทําวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและ

แผนปฏบัิติการของโรงเรียนมาตรฐานสากล การถายทอดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัต ิ

การจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอท่ีจะทําใหแผนปฏิบัติการบรรลุความสําเร็จ การบริหารจัดการเกี่ยวกับการสราง

ความผูกพันกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย  การสรางหลักสูตรและกระบวนการบริหารหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนมี

คุณลักษณะตามท่ีโรงเรียนกําหนด การบริหารจัดการเกี่ยวกับ การเลอืก การรวบรวม การวเิคราะห และการปรับปรุง

ขอมูลสารสนเทศในการดําเนินงาน และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินงาน

การจัดทําแผนการเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงพัฒนาความสามารถและ สมรรถนะของบุคลากรท้ัง

โรงเรียนและการจัดการบุคลากร การสรางความผูกพันและความสามัคคีใหครูและบุคลากรเกิดความมุงม่ันในการ

ทํางานอยางเต็มศักยภาพ การบริหารจัดการเกี่ยวกับการกําหนดกระบวนการหลักหลักไดแก การจัดทําหลักสูตร การ

จัดการเรียนการสอน ระบบชวยเหลือดูแลนักเรียน  การพัฒนาบุคลากร จัดการกระบวนการทํางานไปสูการปฏิบัติ 

การบริหารจัดการเกี่ยวกับการประเมนิผลการดําเนินงานของโรงเรียนและปรับปรุงในดานท่ีสําคัญ ไดแก ผลลัพธดาน

การเรียนรูของผูเรียน ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดเสีย ผลลัพธดานงบประมาณและการเงิน ผลลัพธ

การมุงเนนครูและบุคลากร ผลลัพธประสิทธิผลของกระบวนการ ผลลัพธการนําองคกร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

สอดคลองกับงานวิจัยของปาณิสรา สิงหพงษ (2555, หนา 106) ท่ีไดทําการศึกษาเร่ือง การบริหารตามแนวทาง

รางวัลคุณภาพแหงชาติท่ีสงผลตอการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนไดสรางความตระหนัก และช้ีแจงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสูความ

เปนมาตรฐานสากล ใหแก ครู บุคลากร และผูเกี่ยวของ ไดรับทราบอยางท่ัวถึง มีการรวมพันกําหนดวิสัยทัศน พันธ

กจิ เปาประสงค และคานิยม รวมท้ังภารกิจ หลักของโรงเรียนในการพัฒนาและยกระดับ สูโรงเรียนมาตรฐานสากล 

การถายทอดขอมูลสําคัญไปสู การปฏิบัติเพื่อใหครูและบุคลากรมีความเขาใจในทิศทางการดําเนินงานไปในแนวทาง

เดยีวกันและสมบัติ นพรัก (2548 อางถงึใน สุรศักดิ์ ปาเฮ, ออนไลน) ท่ีไดกลาวไววาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการจัด

การศึกษา ซึ่งมีท้ังปจจัยท่ีสงผลโดยตรงและปจจัยท่ีสงผลทางออม หากพิจารณาถึงปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพ

การศึกษาจะเห็นไดวาปจจัยท่ีสงผลมากท่ีสุดคอืครู กระบวนการเรียนการสอน และนักเรียน การจัดอันดับการทดสอบ 

การวัดผลประเมินผล จึงเปนผลลัพธท่ีแสดงคุณภาพท่ีแทจริงและวิลัยพรณ เสรีวัฒน (2555) ไดทําการวิจัย 

การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลพบวา การปฏิบัติตามแนวทางนโยบายการพัฒนาโรงเรียน 

สูมาตรฐานสากลมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และ ดานการปฏิบัติตามองคประกอบการบริหารคุณภาพ 7 หมวดมี

การปฏบัิตอิยูในระดับมากรวมท้ังอัญชล ีประกายเกยีรติ(2553, บทคัดยอ) ไดทําการวจิัย การพัฒนาระบบการบริหาร

คุณภาพ ภายในสําหรับสถานศึกษาขัน้พื้นฐานโดยใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเปนเลศิของบัลดริจ

เปนฐาน พบวา มรีะดับการปฏบัิติตามองคประกอบคุณภาพอยูในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ผลการวิจัยพบวา ดานการนําองคกร มีคาเฉลี่ยสูงสุด น้ีอาจเปน

เพราะผูบริหารโรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน คานิยม การวิเคราะหปจจัยท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอก การ

กําหนดผลการดําเนินการใหบรรลุวสัิยทัศน พันธกจิของโรงเรียนโดยมุงเนนการสรางคุณคากับนักเรียนและผูมีสวนได

สวนเสีย รวมท้ังระบบธรรมาภิบาลของโรงเรียน ความรับผิดชอบตอชุมชน วิธีการท่ีผูบริหารสื่อสารกับครูและ

บุคลากร การสรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรูกระตุนและสงเสริมใหเกดิพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมและวิธีปฏิบัติท่ี
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แสดงถงึความเปนพลเมอืงด ีการประเมนิและทบทวนผลการดําเนินการของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อนําขอมูล

มาปรับปรุงพัฒนาสอดคลองกับงานวจิัยปาณสิรา  

สงิหพงษ (2555, หนา 109) ท่ีไดทําการศึกษาเร่ือง การบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติท่ีสงผล

ตอการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา

พบวา   โดยภาพรวมและรายขอ ดานการนําองคกรมีการปฏิบัติอยูระดับมาก โดย เห็นวาผูบริหารกําหนดคานิยมใน

การทํางาน  ใหมคีวามสอดคลองดับวิสัยทัศนและพันธกิจของ โรงเรียน มีการปฏิบัติอยูในระดับมากสุด แสดงใหเห็น

วาผูบริหาร  มีวิสัยทัศนและสามารถนําโรงเรียน สูการเปนมาตรฐานสากล ซึ่งเปนตัวช้ีวัดคุณภาพของผูบริหารตาม

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและสอดคลองกับแนวคดิของวรีะยา  

จะสาร (2553, 72) ท่ีกลาววา ความเขาใจในการดําเนินงานตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติน้ัน ผูนํา

องคกรตองสราง วัฒนธรรมองคกรท่ีดี มีมาตรฐานในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ตองสรางขวัญและกําลังใจท่ีจะทําให 

ทีมงานเกดิการมุงม่ันปฏบัิติงานเพื่อไปสูเปาหมายเดียวกัน สวนขอท่ีผูบริหารสรางบรรยากาศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู

กระตุนใหเกดิการปฏบัิติตามระเบียบ/ แนวปฏิบัติ/ ขอกฎหมายและมีจริยธรรมมี ระดับการปฏิบัติอยูในระดับนอยสุด

น้ัน ผูบริหารควรประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีด ีมธีรรมาภิบาล และมจีริยธรรม สรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

สรางศรัทธา  โดยเปนแบบอยางท่ีดีในการ ปฏิบัติงานตามคานิยมของโรงเรียน สงเสริมและกําพับใหบุคลากรทํางาน

อยางถูกตอง  ตามระเบียบ ขอบังคับ หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ กํากับดูแลและดําเนินการตอการ

ประพฤติปฏบัิติท่ีขัดตอการระเบียบ ขอบังคับ และหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพของบุคลากร  

สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ดานการวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู ซึ่งโรงเรียนควรให

ความสําคัญการบริหารจัดการเกี่ยวกับ การเลือก การรวบรวม การวิเคราะห และการปรับปรุงขอมูลสารสนเทศใน

การดําเนนิงาน และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินงาน นําผลการวิเคราะห

มาทบทวนเพื่อหาจุดบกพรองการปฏิบัติงานแลวคนหาปจจัยท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ สื่อสารผลการวิเคราะหและ

ทบทวน ใหบุคลากรทุกระดับในโรงเรียนรับรู เขาใจในผลการวิเคราะห และนําไปใชในการปฏิบัติ การผลักดันใหเกิด

การปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนของโรงเรียนสอดคลองกับงานวิจัยของปาณิสรา สิงหพงษ 

(2555, หนา 108) ท่ีไดทําการศึกษาเร่ือง  

การบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติท่ีสงผลตอการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัด

สํานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวาโดยภาพรวมและรายขอดานดานการวัด 

การวิเคราะหและการจัดการความรู โรงเรียนควรใหความสําคัญกับการเลือก การรวบรวมขอมูลของโรงเรียนอยาง

รอบดาน และใชขอมูล สารสนเทศท่ีสอดคลองและเช่ือมโยงกัน ใชขอมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ ทบทวนปรับปรุง

ระบบ การวัดผล  การวเิคราะหเพื่อชวยทบทวนผลการดําเนินงาน  

2. ระดับคุณลักษณะคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะผูเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา จากผลการวิจัย 

พบวา มีระดับคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลตามความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน

มาตรฐานสากล  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองสมมติฐานท่ีต้ังไว  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ

การเรียนผานการประเมนิระดับชาติ อยูในระดับด ีเปนท่ียอมรับจากสถาบันนานาชาติ มีความสามารถเฉพาะทางเปน

ท่ีประจักษ สามารถ เขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้นจนถงึระดับอุดมศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศในอัตราท่ีสูงขึ้น 

มผีลการเรียนท่ีสามารถถายโอนกับสถานศึกษาระดับตาง ๆ ในนานาชาติได ผูเรียนมีทักษะการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ 

ใชภาษาสื่อสาร ไดดท้ัีงภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ มคีวามสามารถเปนท่ียอมรับจากสถาบัน
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ทางภาษาตาง ๆ ผูเรียนมคีวามใฝรูใฝเรียน คดิสรางสรรค มเีหตุผลและการวางแผนจัดการสูเปาหมายท่ีต้ังไว รูจักคิด

วเิคราะห สังเคราะห และประเมนิคา การนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการใหสําเร็จ การสรางสรรคความคดิใหม ๆ

เพื่อประโยชนตอตนเองสังคมและประเทศชาติ กลานําเสนอความคิดท่ีสรางสรรคและแตกตาง สามารถปรับตัวใน 

สถานการณตางๆไดดี มีผลงาน  การประดิษฐคิดคน สรางสรรคงาน ออกแบบผลงานเขาแขงขันในเวทีระดับภาค 

ระดับชาติและนานาชาติ ใชเทคโนโลยี  ในการเรียนรู ออกแบบ สื่อสาร นําเสนอ เผยแพร แลกเปลี่ยนผลงานไดใน

ระดับชาติและนานาชาติ ผูเรียนมคีวามตระหนักรูในสภาวการณของโลก สามารถเรียนรูและจัดการกับสภาวการณท่ีมี

ความซับซอน และตระหนักถงึความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทยและของนานาชาต ิ

มีความรับผิดชอบตอสังคมและเปนพลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุมการใชเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมใหเกิด

ประโยชนตอสาธารณะ มจีติสาธารณะ มสํีานึกในการบริการสังคมและอุดมการณประชาธิปไตยสังคมไทยและสังคม

โลกสอดคลองกับงานวจิัยของปาณสิรา 

สิงหพงษ (2555, หนา 112) ท่ีไดทําการศึกษาเร่ือง การบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติท่ีสงผล

ตอการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานีผลการวิจัย 

พบวา  การเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธาน ี

โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก มีความรูความเขาใจในแนวทางและเปาหมายการ ดําเนินงานของ

โรงเรียนมาตรฐานสากล การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะเปนพลโลก มีการพัฒนาหลักสูตรและ

จัดการเรียนการสอนเทียบเคยีงมาตรฐานสากล วชิาการ มกีระบวนการจัดการเรียนรูท่ีมุงเนนให ผูเรียนมทัีกษะในการ

คนควา แสวงหาความรู สามารถคดิวเิคราะห สังเคราะห สรางสรรค มีทักษะชีวิต รวมมือในการทํางานกับผูอื่น และ

สื่อสารอยางมีประสิทธิผล สงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ คือ เปน เลิศวิชาการ (Smart) สื่อสาร 2 ภาษา 

(Communicator) ล้ําหนาทางความคิด (Thinker) ผลิตงานอยาง สรางสรรค (Innovator) และรวมกันรับผิดชอบตอ

สังคมโลก (Global Citizenship)และ ปรารถนา หยกสตาร และคณะ (2554, บทคัดยอ) ไดทํา การศึกษาระดับความพึง

พอใจการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล” ปการศึกษา 2554 พบวา ดาน

คุณลักษณะผูเรียน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากรวมท้ังวิลัยพรณ เสรีวัฒน (2555, บทคัดยอ) ไดทํา

การวจิัย การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ดานผลผลิต พบวา ผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดานความเปนเลิศวิชาการ สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา ล้ําหนาทางความคิด ผลิต งาน

อยางสรางสรรคและรวมกันรับผดิชอบตอสังคมโลก อยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานเมื่อพิจารณาดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ผลการวิจัยพบวา ดานรวมกันรับผิดชอบ

ตอสังคมโลก มีระดับคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด น้ีอาจเปนเพราะดาน

รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก ผูเรียนมีความตระหนักรูในสภาวการณของโลก สามารถเรียนรูและจัดการกับ

สภาวการณท่ีมคีวามซับซอน และตระหนักถงึความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทยและ

ของนานาชาติ  มีความรับผิดชอบตอสังคมและเปนพลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุมการใชเทคโนโลยีเพื่อ

สงเสริมใหเกิดประโยชนตอสาธารณะ มีจิตสาธารณะ มีสํานึกในการบริการสังคมและอุดมการณประชาธิปไตย

สังคมไทยและสังคมโลกสอดคลองกับงานวิจัยของปาณิสรา สิงหพงษ (2555, หนา 112) ท่ีไดทําการศึกษาเร่ือง การ

บริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติท่ีสงผลตอการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานีผลการวจิัย พบวา ดานรวมกันรับผดิชอบตอสังคมโลก มีคาเฉลี่ยสูงสุด อาจ เปน

เพราะโรงเรียนมกีารจัดการเรียนรูสาระเพิ่มเติมความเปนสากลรายวิชาโลกศึกษา ท่ีเนนการเรียนรู เชิงประจักษจาก

การปฏิบัติกิจกรรม โดยมุงใหมีการพัฒนาการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณท่ีเกี่ยวของกับประเด็นหรือเร่ืองราว
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ระดับโลก เพื่อใหมคีวามตระหนักรูในภาวการณของโลก มคีวามรู และความเขาใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณท้ัีงไทยและของ นานาชาติ สามารถวิเคราะหผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอม 

เศรษฐกิจและสังคม ม ีความรับผดิชอบตอสังคมและเปนพลเมอืงดี 

สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ดานสื่อสาร 2 ภาษา มีระดับคุณลักษณะอยูในระดับปานกลาง อาจเปน

เพราะผูเรียนขาดทักษะการสื่อสารเชิงปฏสัิมพันธ ใชภาษาสื่อสาร ท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศ

อื่น ๆ  ยังขาดการทดสอบและการยอมรับจากสถาบันภาษาตาง ๆ สอดคลองกับงานวิจัยของปาณิสรา สิงหพงษ 

(2555, หนา 113) ท่ีไดทําการศึกษาเร่ือง การบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติท่ีสงผลตอการเปนโรงเรียน

มาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานีผลการวิจัย พบวา ดานสื่อสาร 2 

ภาษา มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ อาจเปนเพราะหลักสูตรและการสอนเปน ภาษาอังกฤษ (English Program) หรือ

หลักสูตรท่ีสงเสริมความเปนเลิศตอบสนองตอความถนัดและ ศักยภาพตามความตองการของผูเรียน เชน ภาษาจีน 

ภาษาญี่ปุน ท่ีเปดสอนเฉพาะบางระดับหรือเฉพาะกลุมจึงทําใหสัดสวนผูเรียนมีนอยกวาหลักสูตรและการสอนท่ัวไป 

ซึ่งเปนผูเรียนท่ีกลุมใหญกวาและ อาจไมมีทักษะความสามารถดานภาษาเทียบเทาหลักสูตรและการสอนเปน

ภาษาอังกฤษหรือหลักสูตร เฉพาะทาง สงผลใหผลความสามารถดานภาษาโดยภาพรวมของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยนอย

กวาดานอื่น ๆ และปรารถนา หยกสตาร และคณะ (2554, บทคัดยอ) ไดทําการวจิัย ความพงึพอใจการจัด การศึกษา

โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนตะกั่วปา "เสนานุกูล"  ปการศึกษา 2554 พบวา นักเรียนสามารถสอบผานการ

วัดระดับความสามารถทางภาษาจาก สถาบันภาษา มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด รวมท้ังวิลัยพรณ เสรีวัฒน (2555) การประเมิน

เชิงระบบโครงการ โรงเรียนมาตรฐานสากล มีจุดมุงหมายเพื่อสืบคนหาขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดําเนินงานตาม 

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางป 2553-2554 ตาม

องคประกอบ 5 พบวา ครูผูสอนและผูบริหารขาดความม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

3. การบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติกับคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา ผลการวจิัยพบวา  

มีความสัมพันธกัน คลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 ในภาพรวมมีคา

ความสัมพันธพันอยูในระดับสูง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ ไดแก 1) การนํา

องคกร 2) การ วางแผนเชิงกลยุทธ 3) การมุงเนนท่ีผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 4) การวัด การวิเคราะหและการ 

จัดการความรู 5) การมุงเนนบุคลากร 6) การจัดการกระบวนการ และ 7) ผลลัพธ มีความสอดคลองกับบทบาท

ภารกิจและการดําเนินงานของโรงเรียน และเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติมีแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน สงผลให

โรงเรียนสามารถดําเนินงาน โดยมุงเนนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนจึงทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑของ

โรงเรียนมาตรฐานสากล คือ 1) เปนเลิศวิชาการ 2) สื่อสาร 2 ภาษา 3) ล้ําหนาทางความคิด 4) ผลิตงานอยาง

สรางสรรค และ 5)รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลกสอดคลองกับงานวิจัยของปาณิสรา สิงหพงษ (2555, หนา 114) ท่ี

ไดทําการศึกษาเร่ือง การบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติท่ีสงผลตอการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากลใน

สังกัดสํานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานีผลการวิจัย พบวาการบริหารตามแนวทาง รางวัล

คุณภาพแหงชาติมีความสอดคลองกับบทบาทภารกิจและการดําเนินงานของโรงเรียน และ เกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงชาติมีแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน เหมือนโรงเรียนมีคัมภีรช้ีนํา  การเดินทาง ของโรงเรียนสูความเปนเลิศ ทําให

โรงเรียนไดประเมินตนเอง เห็นโอกาสในการปรับปรุง วิธีการ ดําเนินการ ขีดความสามารถ โดยมุงเนนเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียน มีการสื่อสารและแบงปน สารสนเทศวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศระหวางกัน (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) จึงทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑของโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ เปนเลิศ
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วิชาการ (Smart) สื่อสาร 2 ภาษา (Communicator) ล้ําหนาทางความคิด (Thinker) ผลิตงานอยางสรางสรรค 

(Innovator) และ รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก (Global Citizenship)และรังสรรค นกสกุล, บุญเรือง  ศรีเหรัญ และ

จุไร โชคประสทิธ์ิ (2555, 61-62) ไดทําการวจิัย การพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบท่ีสงผล

ตอการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล และไดอภิปรายผลไววา องคประกอบท่ีมีผลทางตรงกับการบริหารระบบ

คุณภาพและ การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ 1) ดานธรรมาภิบาล องคประกอบของคุณภาพ  ในดานภาวะ

ผูนําและกลยุทธ ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ทีมงาน ลูกคาและผูมีสวนเกี่ยวของ มีความสอดคลองและสัมพันธ

กับองคประกอบของระบบบริหารคุณภาพ ท้ัง 7 หมวด  2) ดานองคกรแหงการ เรียนรู คือ โครงสราง วิสัยทัศน กล

ยุทธ และวัฒนธรรมองคกร จะมีความสอดคลองและสัมพันธกับ การบริหารระบบคุณภาพเร่ืองคานิยม 11 ประการ

ของการบริหารตามเกณฑรางวัล 3)ดานการบริหาร ระบบคุณภาพมีผลทางตรงตอการบริหารงานโรงเรียน

มาตรฐานสากล โดยเนนการบริหารคุณภาพโดยรวมตามแนวคิดของ TQM และ 4) ดานการจัดการเรียนการสอน

เทียบเคยีงมาตรฐานสากล มผีลทางตรงตอการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

1. จากผลการวจิัยการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติท่ีสงผลตอคุณลักษณะของผูเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา พบวาระดับการ

ปฏบัิติของการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ ดานการวัด การวเิคราะหและการจัดการความรูมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรมีการปรับปรุงขอมูลสารสนเทศในการดําเนินงาน และการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินงาน นําผลการวิเคราะหมาทบทวนเพื่อหาจุดบกพรอง

การปฏิบัติงานแลวคนหาปจจัยท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ สื่อสารผลการวิเคราะหและทบทวน ใหบุคลากรทุกระดับใน

โรงเรียนรับรู เขาใจ ในผลการวิเคราะห และนําไปใชในการปฏิบัติ การผลักดันใหเกิดการปรับปรุงการดําเนินงาน

เพื่อใหบรรลุตามวสัิยทัศน ของโรงเรียน 

2. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย–พะเยา) ควรดําเนิน การสงเสริม สนับสนุน

และพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษา ใหมีความตระหนักและความเขาใจในการดําเนินงานตามแนวทางรางวัล

คุณภาพแหงชาติ โดยยึดคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเปนสําคัญ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลสูงสุด ซึ่งจะสงผลใหการบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติมีความย่ังยืนสงผล

ใหผูเรียน   มคีุณลักษณะอันพงึประสงคเปนไปตามคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

1. ศึกษาปจจัยทางการบริหารท่ีสงผลตอประสทิธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 2. ศึกษาภาวะผูนําของการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติท่ีสงผลตอคุณลักษณะ

ผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเอง เร่ือง การบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติท่ีสงผลตอ

คุณลักษณะของผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด

พะเยา ฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความอนุเคราะหจาก ดร.นํ้าฝน กันมา อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดกรุณาให
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คําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน จนการวิจัยสําเร็จ

เรียบรอยสมบูรณ ผูวจิัยจงึขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ นายพิเชษฐ สมฤทธ์ิ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม นายบรรจง 

คดิด ีรองผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม และ ดร.รุงทิวา กองสอน ผูชวยคณบดีวิทยาลัย

การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย จน

ทําใหการวจิัย  ในคร้ังน้ีสมบูรณและมคีุณคา 

 ขอขอบพระคุณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ท่ีไดใหความอนุเคราะหขอมูล ตลอดจน

ผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครูในกลุมโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดพะเยาทุกโรงเรียน ท่ีใหความรวมมือในการ

ตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล 

 คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา 

มารดา และคณาจารยทุกทานท่ีไดประสทิธ์ิประสาทวชิาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันน้ี ตลอดจนทุกทานท่ี

ไดมสีวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางด ี
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ความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการท่ีสงผลตอการบรหิารงานวิชาการโรงเรยีน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 4 

CORRELATION BETWEEN SOME FACTORS AFFECTING TO ACADEMIC 

ADMINISTRATION OF  SCHOOL UNDER THE CHIANGRAI PRIMARY 

EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 4 

ณกุล บุญสมภพ20

1* และ เจิดหลา สุนทรวภิาต2 

Nakul Boonsomphob1* and Cherdla Soontornvipart2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษาปจจัยบางประการท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 2) ศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการท่ี

สงผลตอการบริหารงานวชิาการโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวย ผูบริหารและครูโรงเรียนในศูนยเครือขายการศึกษาตําบลปอ 

จํานวน  155 คน ไดมาโดยการสุมจากตารางสําเร็จรูปของเครซี่และมอรแกน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปน

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา แบงเปน 5 ระดับ มีคาความเช่ือม่ันตอนท่ี 2 เทากับ .95 ตอนท่ี 3 เทากับ 

.98 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

สัมประสทิธ์ิสหสัมพันธอยางงายของเพยีรสัน 

ผลการศึกษาพบวา   

1) ปจจัยบางประการท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก   

2) การบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา  

โดยรวมและแตละงานอยูในระดับมาก   

3) ความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการท่ีสงผลตอการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกปจจัยมีความสัมพันธทางบวก 

กับการบริหารงานวชิาการโรงเรียน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 
 

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author : somphob-bump@hotmail.com 
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คําสําคัญ: ความสัมพันธ  ปจจัยท่ีสงผล  การบริหารงานวชิาการโรงเรียน 
 

Abstract  

 The objective of this research were 1) to study some factors affecting the academic administration of 

school under The Chiangrai Primary Educational Service Area Office 4 2) to study the academic administration of 

school under The Chiangrai Primary Educational Service Area Office 4 3) to study the correlation between some 

factors affecting to academic administration of school under The Chiangrai Primary Educational Service Area 

Office 4   

The sampling group consisted of 155, administrators and teachers of school under The Por Commune 

Educational  Center selected by random sampling by using Crazy and Morgan table. The research instrument 

was a 5 level-rating scales questionnaire with the reliabilities of parts 2 and 3 were .95 and .98 respectively. 

The statistical techniques employed in data analysis were percentage, mean, standard deviation and Pearson 

Product-Moment Correlation Analysis by using the computer program.  

The results of this research were as follows: 

1) The some factors affecting the academic administration of school under The Chiangrai Primary 

Educational Service Area Office 4 was overall at a high level for whole and individual factors. 

2) The academic administration of school under The Chiangrai Primary Educational Service Area Office 

4  was at a high level for whole and individual tasks. 

3) The correlation between some factors affecting to academic administration of school under The Chiangrai  

Primary Educational Service Area Office 4 had a positive correlation with academic administration at .01 level of 

significance. 
 

Keywords: Correlation, Factors affecting, Academic administration 
 

บทนํา 

โลกยุคปจจุบันเปนโลกยุคโลกาภิวัตน ท่ีเต็มไปดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยี และการเลื่อนไหลของ

วัฒนธรรมอยางไรพรมแดน โดยขาดความรอบรูท่ีจะเปนภูมิคุมกันในการกล่ันกรองท่ีดี ไดสงผลกระทบทําให

สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไมมีความสมดุลดานสังคม มีชองวางระหวางคนจนคนรวย เกิดชองวางทาง

การศึกษาระหวางสังคมเมอืงและสังคมชนบท (กรุงเทพมหานคร:สํานักนโยบายแผน และมาตรฐานการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม สกศ, 2545, หนา 4-5) 

แมวาสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป แตสิ่งท่ีทําใหสังคมไทยอยูอยางสงบสุขได คอื การศึกษาเพราะการศึกษาเปน

ปจจัยสําคัญในการสรางและพัฒนาความรู ความคดิ ความประพฤติรวมท้ังคุณธรรมของบุคคล สังคม และบานเมือง

ใดใหการศึกษาท่ีดีแกเยาวชนไดอยางครบถวนและเหมาะสมในทุก ๆ ดานสังคมและบานเมืองน้ันก็จะมีพลเมืองท่ีด ี

สามารถดํารงรักษาความเจริญม่ันคงของประเทศชาติไวและพัฒนาใหกาวหนาตอไปไดโดยตลอด (พระบรมราโชวาท 

2524, หนา 305)   

ดังน้ัน การศึกษาจงึเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางหน่ึงในการดํารงอยูในสังคม ไดอยางเหมาะสมรวมใชองค

ความรูในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม อยางเต็มความสามารถภายใตองคความรูอยางมีเหตุผล เพื่อใหการจัด
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การศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําคูมือ 

การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลใหกับสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาไดใชเปนแนวทางในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2545 โดยไดกําหนดขอบขายการบริหารงานแบงออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย ดานการบริหารวิชาการ ดานการ

บริหารงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล ดานการบริหารท่ัวไป โดยดานการบริหารวิชาการ แบงออกเปน 12 ดาน 

ประกอบดวย  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผล 

และเทียบโอนผลการเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน ดานการประสาน

ความรวมมอืในการพัฒนาวชิาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล 

ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

งานดานการบริหารวิชาการ เปนงานท่ีผูบริหารตองใหความสําคัญมากท่ีสุด Edward W. Smith and others, 

1971, หนา 170) และตองดําเนินการใหบรรลุจุดมุงหมายของการศึกษาท่ีต้ังไว การบริหารงานวิชาการจึงมีสวน

เกี่ยวของหลายปจจัย ดังมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน (2551) ไดกลาววา การมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหเปนมนุษยท่ี

มคีวามสมดุลท้ังรางกาย ความรู คุณธรรม มจีติสํานึกในความเปนพลเมอืงไทยและเปนพลโลก ยึดม่ันในการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอ

การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือวา ทุกคน

สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพโดยมปีจจัยท่ีสําคัญประกอบดวย 8 ดาน คอื ดานผูบริหาร ดาน

ครูผูสอน ดานผูปกครองและชุมชน ดานอาคารสถานท่ี ดานการบริหารจัดการ  ดานงบประมาณ ดานเทคโนโลยีทาง

การศึกษา และดานหลักสูตรสถานศึกษา (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ สทศ., 2557, หนา V) ไดดําเนินงาน

การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6:โดยผลการทดสอบมีคะแนน

เฉลี่ยต้ังแต 33.82-61.69 คะแนน วิชาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 61.69 

และวิชาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย 33.82 การจัดการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3:โดยผลการทดสอบมีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 25.45-58.30 

คะแนน วชิาท่ีมคีะแนนเฉลี่ยสูงสุดคอื วชิาสุขศึกษาและพลศึกษา มคีะแนนเฉลี่ย 58.30 และวิชาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอย

ท่ีสุด คอื วชิาคณติศาสตร มคีะแนนเฉลี่ย 25.45 พบวา คะแนนเฉลี่ยของวชิาหลักอยูในเกณฑตํ่า ซึ่งปญหาเหลาน้ีเปน

สิ่งสําคัญตองเรงแกไขใหไดโดยเร็ว ถาการศึกษาของไทยมคีุณภาพตํ่าแลวยอมจะสงผลในการพัฒนาประเทศตอไป 

จากปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยตองการมีสวนรวมในการแกปญหาการศึกษาไทยใหมีคุณภาพท่ีสูงขึ้นโดย

การสนใจในการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อจะไดนําผลการวิจัยเปนแนวทางในการบริหารงาน

วชิาการไดอยางมปีระสทิธิภาพและทําใหผูวจิัยเกดิคําถามการวจิัย 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปจจัยบางประการท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4   

2. เพื่อศึกษาการบริหารงานวชิาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
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3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4   
 

กรอบแนวคิด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิ 
 

วธิกีารศึกษา 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี คอื ผูบริหารโรงเรียนในศูนยเครือขายการศึกษาตําบลปอ สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จํานวน 9 คน และครูในศูนยเครือขายการศึกษาตําบลปอ สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จํานวน 146 คน ไดมาจากการกําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยาง โดยใชตารางเครซี่ และมอรแกน ไดกลุมตัวอยางรวมท้ังสิ้น จํานวน 155 คน   

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม ผูวิจัยไดสรางขึ้น โดยยึดหลักตามแนวคิด ทฤษฎีและ

ผลงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ โดยแบงเปน 3 ตอน คอื  

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยสอบถามเกี่ยวกับเพศ ตําแหนง อายุ วุฒิการศึกษาและ

ประสบการณในการทํางาน แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)    

การบรหิารงานวชิาการ 

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู   

3) การวัดผล ประเมนิผล และเทียบโอนผลการเรียน   

4) การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา   

5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา   

6) การพัฒนาแหลงเรียนรู   

7) การนิเทศการศึกษา   

8) การแนะแนวการศึกษา   

9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา   

10) การสงเสริมความรูทางวชิาการแกชุมชน   

11) การประสานความรวมมอืในการพัฒนาวชิาการ

กับสถานศึกษาและองคกรอื่น   

12)  การสงเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแกบุคคล 

ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัด

การศึกษา 

ปจจัยการบรหิารงานวชิาการ 

1) ดานผูบริหาร 

2) ดานครูผูสอน 

3) ดานผูปกครองและชุมชน 

4) ดานอาคารสถานท่ี 

5) ดานงบประมาณ 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยบางประการท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จํานวน 5 ดาน แบบสอบถามเปนแบบมาตราประมาณคา 

(Rating Scale)   

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 การบริหารงานวิชาการ 12 งาน แบบสอบถามเปนแบบมาตราประมาณคา (Rating 

Scale)  

สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และคาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธอยางงายของเพยีรสัน (Pearson Product Moment 

Correlation) 
 

ผลการศึกษา 

1. ปจจัยบางประการท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก ( X =4.15) โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ดานผูบริหาร ( X =4.33) รองลงมา คอื ดานงบประมาณ ( X =4.31)  และดานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ดานผูปกครองและ

ชุม ( X =3.97)  

2. การบริหารงานวชิาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 โดยรวม

และแตละงานทุกงานอยูในระดับมาก ( X =4.07) โดยงานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ( X =4.34) รองลงมา คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( X =4.18) และงานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

คอื การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ( X =3.97)   

3. ความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกปจจัยมีความสัมพันธทางบวก กับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เรียงลําดับจากความสัมพันธมากไปนอยดังน้ี ปจจัยดานงบประมาณ (X5) 

r=.468 ปจจัยดานผูปกครองและชุมชน (X3) r=.399 ปจจัยดานครูผูสอน (X2) r=.382 ปจจัยดานอาคารสถานท่ี (X4) 

r=.306 และปจจัยดานผูบริหาร  (X1) r=.280 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มขีอคนพบท่ีควรนํามาอภิปรายตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

1. ปจจัยบางประการท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก การท่ีผลการวิจัยปรากฏเชนน้ีอาจ

เนื่องมาจาก ปจจัยท่ีผูวิจัยคนความาเปนปจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญในการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนท่ีผูวิจัยไดจาก

การสังเคราะหจากแนวคิด  ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีผานมาทําใหไดปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนมาวิจัยในคร้ังน้ี ประกอบกับปจจุบันสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีการเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตาม

แนวทางการปฏิรูปในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 เพื่อ

พัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง จึงสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษา พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อใหทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง จงึสงผลใหปจจัยในการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียน โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรัตม พลบุรี (2551, หนา 64-

71) ไดทําวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

หนองบัวลําภู พบวา ปจจัยการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

หนองบัวลําภู โดยภาพรวมและรายปจจัย ผูบริหารมีการรับรูอยูในระดับมาก เอมิกา โตฉ่ํา (2552, หนา 83-114) ได

ทําวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก 

เขต 2 พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานวชิาการของสถานศึกษา  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดย

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานบรรยากาศการทํางานในโรงเรียน  รองลงมา คือ ดานการปฏิบัติหนาท่ีทางการ

บริหารของผูบริหาร และนอยท่ีสุด คอื ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน มนูญ พันธหลอ (2553, หนา 64-

70) ไดทําวจิัยปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

กลุมท่ี 1 พบวา ปจจัยการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

สมเกยีรติ มาลา (2553, หนา 64-70) ไดทําวจิัยปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัด

เทศบาลเมืองกําแพงเพชร พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมือง

กําแพงเพชร โดยภาพรวมพบวา มีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานท่ีมีการ

ปฏบัิติสูงท่ีสุด ไดแก ดานคุณลักษณะความเปนครูท่ีดี ดานความพรอมของอาคารสถานท่ีและดานการบริหารจัดการ

งบประมาณ ปวนีา เหลาลาด (2556, หนา 428) ไดทําวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการบริหารงาน

วชิาการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก  ตัวแปรท่ี

มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ดานผูบริหารสถานศึกษา (X1) ดานครูผูสอน (X2) ดานงบประมาณ (X5)      นิตยา  

แสนสุข (2556, หนา 75-97) ไดทําวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบวาปจจัยการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมและเปนรายดานทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ผูบริหารสถานศึกษา ( X =4.44) รองลงมา คือ ดานงบประมาณ ( X =4.24) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดาน

เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ( X =3.86) 

2. การบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา 

โดยรวมและแตละงานทุกงานอยูในระดับมาก การท่ีผลการวจิัยปรากฏเชนน้ีอาจเนื่องมาจาก ผูบริหารและครูผูสอนใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 มกีารตื่นตัวเร่ืองการจัดการศึกษา และมีการ

วางแผนการบริหารจัดภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อสงผลตอคุณภาพของผูเรียน และเพื่อพรอมรับการ

ประเมินท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา จึงสงผลใหการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ท้ังโดยรวมและแตงละงานทุกงานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ธีรัตม  พลบุรี  (2551, หนา 64-71) ไดทําวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก เอมกิา โตฉ่ํา (2552, หนา 83-114) ไดทําวิจัย

ปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 2 

พบวา การดําเนินงานวชิาการของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 2 โดยภาพรวม
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และรายดานอยูในระดับมาก  มนูญ  พันธหลอ (2553, หนา 64-70) ไดทําวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุมท่ี 1 พบวา การบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สมเกียรติ  มาลา (2553, หนา 64-70) ไดทําวิจัย

ปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกําแพงเพชร พบวา การบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกําแพงเพชร ในภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ปวีนา 

เหลาลาด (2556, หนา 428) ไดทําวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบวา  คุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก นิตยา  แสนสุข (2556, หนา 75-

97) ไดทําวจิัยปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 26 พบวา การบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวม

และรายดานทุกดานอยูในระดับมาก   

3. ความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกปจจัยมีความสัมพันธทางบวก กับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรัตม  พลบุรี (2551, หนา 64-71) ไดทําวิจัย

ปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู 

พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยทางการบริหารกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 เอมกิา  โตฉ่ํา (2552, หนา 83-114) ไดทําวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 2 พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานวชิาการของสถานศึกษา

อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 โดยเรียงตามลําดับดังน้ี คือ ดานคุณลักษณะทางวิชาชีพของครูผูสอน (r=.732) 

ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน (r =.708) ดานการปฏิบัติหนาท่ีการบริหารงานของผูบริหาร (r=.692) 

ดานการจัดการงบประมาณ (r=.638) ดานความพรอมเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี (r=.634) และดานบรรยากาศการ

ทํางานในโรงเรียน (r=.611) มนูญ  พันธหลอ (2553, หนา 64-70) ไดทําวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการ

ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุมท่ี 1 พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยการ

บริหารงานวิชาการกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 ในระดับคอนขางสูง สมเกียรติ  มาลา (2553, หนา 64-70) ไดทําวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกําแพงเพชร พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงาน

วชิาการกับการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกําแพงเพชร มีความสัมพันธทางบวกกับ

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกําแพงเพชร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 ทุก

ปจจัย  ศิราณี  มะแอ (2554, หนา 64-70) ไดทําวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนวมินท

ราชินูทิศ สวนกุหลาบวทิยาลัย ปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 พบวา ปจจัยท่ีสงผล

ตอการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายดาน ปรากฏวาทุกปจจัยอยูในระดับมาก คือ ดานบรรยากาศในโรงเรียน ดานการปฏิบัติหนาท่ีของ

ผูบริหารและดานการจัดการงบประมาณโดยทุกปจจัยมีความสัมพันธกับการบริหารงานวิชาการในทางบวก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 ปวีนา เหลาลาด (2556, หนา 428) ไดทําวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบวา ความสัมพันธระหวาง
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ปจจัยการบริหารงานวชิาการกับคุณภาพการบริหารงานวชิาการในโรงเรียน มคีวามสัมพันธทางบวก อยางมนัียสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 นิตยา  แสนสุข (2556, หนา 75-97) ไดทําวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารงาน

วิชาการกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มี

ความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในระดับปานกลาง โดยปจจัยท่ีมีความสัมพันธมากท่ีสุด

และรองลงมา คอื ปจจัยดานครูผูสอน (X2) r=.507 และปจจัยดานผูบริหารสถานศึกษา (X1) r=.498 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย เร่ือง ความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผูวจิัยมขีอเสนอแนะ ดังน้ี 

1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1.1 จากผลการวจิัย พบวา ปจจัยบางประการท่ีสงผลตอการบริหารงานวชิาการโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อยูในระดับมาก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

เขต 4 ควรมีการพัฒนาปจจัยดานตาง ๆ และกระตุนใหผูบริหารโรงเรียนนําปจจัยเหลาน้ีไปใชเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตอไป 

 1.2 จากผลการวิจัย พบวา การบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อยูในระดับมาก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ควรมีการ

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเปนระยะและผูบริหารควรรักษาระดับการบริหารงาน

วชิาการใหอยูในระดับมากตอไป และพัฒนาระดับการบริหารงานวชิาการโรงเรียนใหถงึระดับมากท่ีสุดตอไปในอนาคต 

2.  ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 

สังกัด 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-3 เพื่อนําขอมูลท่ีศึกษามาเปรียบเทียบในแตละบริบท 

 2.2 ควรมกีารศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 

กับผู 

มสีวนไดเสยีในการจัดการศึกษา เชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน เพื่อใหไดขอมูลท่ีหลากหลาย

จากผูท่ีเกี่ยวของ และกอใหเกดิประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 2.3 ควรมีการวิจัยปจจัยดานผูปกครองและชุมชนท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน เนื่องจาก

ผลการวจิัยน้ี พบวาปจจัยดานผูปกครองและชุมชนมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จได เพราะผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ คือ  

รองศาสตราจารย ดร.เจิดหลา สุนทรวิภาต ท่ีกรุณาแนะนํา ตรวจสอบ แกไข ใหขอเสนอแนะ และติดตาม

ความกาวหนาในการทําสารนิพนธอยางตอเนื่อง ทําใหผูวิจัยไดแนวคิดในการทําสารนิพนธใหมีความสมบูรณและ

ถูกตองยิ่งขึ้น กราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสน้ี ขอขอบคุณ นายบุญธรรม ยังไว ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองเตา 

นางนันทิยา  ชัยชนะเลิศ  และนางสาวจีรวรรณ มาลพัฒน ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานเชียงคาน(ราษฎร
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ประสานมิตร) ท่ีใหความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญพิจารณาในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาของ

แบบสอบถามใหสมบูรณย่ิงขึ้น 

 ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียน และคณะครูในโรงเรียน ศูนยเครือขายการศึกษาตําบลปอ สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ท่ีใหความรวมมือเกี่ยวกับการใหขอมูลในการตอบแบบสอบถามเปน

อยางด ีซึ่งมสีวนชวยใหการวจิัยคร้ังน้ีสําเร็จไปดวยด ี
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารโรงเรยีนกับ

ประสิทธผิลของโรงเรยีนในสังกัดเทศบาลนครเชยีงราย  

The relationship between Transformational Leadership of the School 

Administrators and Effectiveness of Schools in Chiangrai Municipality 

กรชิ เตชะธรีกุล21

1* และ ธดิาวัลย อุนกอง2 

Krit Taychateerakul11* and Thidawan Unkong2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน ประสิทธิผลของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับ

ประสทิธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย กลุมตัวอยางไดแก ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

ปการศึกษา 2558 จํานวน 205 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธแบบเพยีรสัน  

ผลการวจิัยพบวา1). ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยรวม

และรายดาน อยูในระดับมาก โดย ดานการกระตุนทางปญญา มคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานการมีอิทธิพลอยาง

มอุีดมการณ และดานการสรางแรงบันดาลใจ สวนดานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด  

2). ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยดาน

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือดานความสามารถในการ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น สวน

ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 3). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสทิธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยรวมมีความสัมพันธ

ทางบวก ในระดับสูงมาก อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 
 

คําสําคัญ: ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  ประสทิธิผลของโรงเรียน 
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Abstract  

 This research aims to study the Transformational Leadership of the School Administrators . Effectiveness 

of School in Chiangrai Municipality and the relationship between Transformational Leadership of the School 

Administrators And Effectiveness of School in Chiangrai Municipality. The samples used in this study is 205 

teachers in Chiangrai Municipality School in 2015. This research used a five-level rating scale questionnaire to 

collect data. The statistics employed to analyze the data were mean, standard deviation and Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient. 

 The results showed that 1) Transformational Leadership of the School Administrators are in high level 

for both whole objectives and each objective, by ordering of descending from Intellectual Stimulation, Idealized 

Influence, Inspiration Motivation. And Individualized Consideration,respectively. 2) Effectiveness of School in 

Chiangrai Municipality are in high level for both whole objectives and each objective, by ordering of descending 

from The ability of students to develop a positive attitude, The ability to modify and improve schools, The ability 

to produce students with higher academic achievement. And the ability to solve problems within the school, 

respectively. 3) The relationship between Transformational Leadership of the School Administrators And 

Effectiveness of School in Chiangrai Municipality found that the positive correlation were statistically significant as 

high levels at the .01 level. 
 

Keywords: Transformational Leadership , Effectiveness of School 
 

บทนํา 

ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกมิติท้ังทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี 

อันเปนผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มผีลทําใหประเทศตาง ๆ ในโลกตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และ

มีความเช่ือมโยงระหวางกันมากขึ้น การศึกษาถือวาเปนกลไกท่ีสําคัญท่ีสุดในการท่ีจะผลักดันใหการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวเปนโอกาสหรือเปนภัยคุกคามตอการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ท่ีมแีนวทางการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืน จะตองให

ความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศท่ีมอียูใหเขมแข็งและมพีลังเพยีงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา

ประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 และ

การเสริมสรางปจจัยแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคน ท้ังในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสรางของสังคมให

เขมแข็ง สามารถเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังน้ันจึงจําเปนตองพัฒนาเยาวชน

ของชาติใหเปนผูมคีวามรูความสามารถใหทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการแขงขันในระดับเวทีโลก 

 การท่ีจะทําใหการศึกษาเกิดการพัฒนาเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรน้ัน จะตองอาศัยผู นําท่ีมี

ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง ท้ังในดานกระบวนการทํางาน วิธีการบริหารงานท่ีทันสมัยทันเหตุการณ สามารถ

ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง จึงจําเปนตองอาศัยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเขามาบริหารจัดการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จ

ขององคการ  มหีนาท่ีและความรับผดิชอบในการนําองคการไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชความรู  ทักษะ

และความสามารถในการปรับแนวความคิด กลยุทธใหเปนแผนปฏิบัติงานและเตรียมความพรอมรองรับการ
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เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ในยุคปฏิรูปการศึกษาตองอาศัยผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลงมืออาชีพและตองเสริมสราง

พัฒนาตนใหเปนนักบริหารผูนําการเปลี่ยนแปลง (ชัยยนต เสรีเรืองยุทธ, 2548, หนา 1)  

 การบริหารการศึกษาใหประสบความสําเร็จนอกจากผูบริหารจะตองมีคุณลักษณะภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงแลว ยังจะตองมีความสามารถในการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิผล ดังท่ี บุญเรือง  ศรีเหรัญ 

(2542, หนา 27) กลาวถึงประสิทธิผลของโรงเรียนวา เปนผลท่ีเกิดจากการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของ

โรงเรียนท่ีทําใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานพุทธศึกษา จริยศึกษาและการปฏิบัติ สงผลใหนักเรียนเกิดการ

พัฒนาท้ังรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา มีลักษณะนิสัยมีทักษะมีบุคลิกภาพและมีเจตคติท่ีเหมาะสมกับการ

ดํารงชีวติ  

 การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย อยูภายใตความรับผิดชอบของสํานัก

การศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายท้ัง 8 โรงเรียนซึ่งผูอํานวยการสถานศึกษาตองรับผิดชอบตอผลการบริหาร

สถานศึกษาของตนตามโครงสรางการบริหารสถานศึกษา ดังน้ันผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองมีภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อจะทําใหการบริหารโรงเรียนมีประสิทธิผลและมีคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีสูงขึ้นเพื่อสนองตอ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาดานการศึกษาของเทศบาลนคร

เชียงราย 

 ดวยเหตุน้ีเอง ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งผลการวิจัยสามารถใชเปนขอมูลให

หนวยงานตนสังกัดนําไปใชวางแผนเพื่อพัฒนาผูบริหารและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

ใหมคีุณภาพสูงขึ้น และขยายผลไปยังสถานศึกษาในสังกัดอื่น ๆ ตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครเชียงราย 2)เพื่อศึกษาประสทิธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย  3)เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสทิธิผลของโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนครเชียงราย 
 

กรอบแนวคิด 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบรหิาร

โรงเรยีน 

ตามทฤษฎขีองแบสและอโวลโิอ 

1.  การมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ 

2.  การสรางแรงบันดาลใจ 

3.  การกระตุนทางปญญา 

4.  การคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล 
         

 

 

ประสทิธผิลของโรงเรยีนตามแนวคดิของ

มอทท 

1. ความสามารถในการผลตินักเรียนใหม ี

   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมเีจต

คติทางบวก 

3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา

โรงเรียน 

4. ความสามารถในการแกปญหาภายใน

โรงเรียน 
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 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล    

นครเชียงราย ศึกษาประสทิธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสทิธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประชากรท่ีใชใน

การวิจัยคร้ังน้ีไดแก ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายท้ัง 8 โรงเรียน ปการศึกษา 2558 จํานวน 433 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ปการศึกษา 2558 จํานวน 205 คน 

ไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครซี่และมอรแกน โดยวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ  เคร่ืองมือท่ี

ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวจิัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน

และประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย  ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ แบงเปน 2 ตอน ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน เพื่อใชวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 4 ดาน คือ การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถาม

เกี่ยวกับประสทิธิผลของโรงเรียน เพื่อใชวัดประสิทธิผลของโรงเรียนใน 4 ดาน คือ ความสามารถในการผลิตนักเรียน

ใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก ความสามารถในการ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน วิเคราะหขอมูลในการวิจัยโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหหา

ความสัมพันธ โดยใชสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธอยางงาย (r) 
 

ผลการศึกษา 

จากการวเิคราะหขอมูล พบวา 

 1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย ตามลําดับ

ดังน้ี คอืดานการกระตุนทางปญญา รองลงมาคือดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ และดานการสรางแรงบันดาล

ใจ ตามลําดับสวนดานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคลมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด และเมื่อพจิารณาเปนรายดานปรากฏดังน้ี 

 1.1 ดานการมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหาร

มุงม่ันในการพัฒนาโรงเรียนโดยยึดถือประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ รองลงมาคือ ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการบริหาร

สถานศึกษาเปนอยางดี และ ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมเบ้ืองตนของศาสนาไดอยาง

เหมาะสม  ลําดับถัดไปคือ ผูบริหารมีอุดมการณ และสามารถถายทอดอุดมการณน้ันใหเกิดกับบุคลากรในโรงเรียน  

สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคอื ผูบริหารโรงเรียนมคีวามอดทนอดกลัน้และควบคุมอารมณไดดใีนทุกสถานการณ  
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 1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมากโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 

ผูบริหารมองการณไกลและวาดภาพไปจนถงึความสําเร็จของงานน้ัน รองลงมาคอื ผูบริหารสรางภาพความสําเร็จของ

งานไวอยางชัดเจน ลําดับถัดไป คือผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย

ของโรงเรียนรวมกัน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูบริหารใหกําลังใจและชวยเหลือเมื่อผูใตบังคับบัญชาเผชิญ

อุปสรรคในการปฏบัิติงานน้ัน ๆ  

 1.3 ดานการกระตุนทางปญญา พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดมีคาเฉลี่ยเทากัน 2 ขอคือ 

ผูบริหารกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาใชสติปญญาเต็มความรูความสามารถในการพัฒนาสรางสรรคงานของตนเอง และ

ผูบริหารสรางความทาทายและสรางความเช่ือม่ันวาทุก ๆ ปญหาสามารถแกไขได  รองลงมาคือ ผูบริหารเสนอแนะ

วิธีการใหม ๆ ในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ลําดับถัดไปคือ ผูบริหารสรางความตระหนักในความรู

ความสามารถของผูใตบังคับบัญชาของตนเอง สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคอื ผูบริหารใหกําลังใจกับผูใตบังคับบัญชาใน

การคนหาวธีิการใหมมาแกปญหาของสถานศึกษา 

 1.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดคอื ผูบริหาร

เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาใชความรูความสามารถของตนเอง รองลงมาคอืผูบริหารมอบหมายงานใหตามศักยภาพ

และความสามารถของผูใตบังคับ บัญชาเปนรายบุคคล ลําดับถัดไปคือ ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาเรียนรู

สิ่งใหม ๆ ตามความสนใจอยางเต็มท่ี สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูบริหารเปนผูรับฟงในทุกๆ ปญหา และรวมกันหา

แนวทางแกไขปญหามากกวาเปนผูใชอํานาจส่ังการ  

 2. ประสิทธิผลของโรงเรียน  ผลการวิจัย พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย อยู

ในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย ตามลําดับดังน้ี คือ ดานความสามารถในการพัฒนา

นักเรียนใหมีเจตคติทางบวก รองลงมาคือดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และดาน

ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ตามลําดับ สวนดานความสามารถในการ

แกปญหาภายในโรงเรียน มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด เมื่อพจิารณาเปนรายดานปรากฏดังน้ี 

  2.1 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น พบวา ประสิทธิผลของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดมี

คาเฉลี่ยเทากัน 3 ขอคือ โรงเรียนมีกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภายในโรงเรียน 

นักเรียนไดรับรางวัลจากการเขารวมกิจกรรมการประกวดแขงขันทางวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ และนักเรียนมีเจต

คติท่ีดีตอการศึกษาเลาเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน รองลงมาคือ ผูปกครองมีความพึง

พอใจในการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียน ลําดับถัดไปคือ ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉลี่ยมีการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นทุกปการศึกษา สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ นักเรียน

ช้ันสูงสุดของโรงเรียนสามารถเขาศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไดจํานวนมาก 

 2.2 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวกพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 

ผูปกครองพึงพอใจตอการมีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมและ ความประพฤติท่ีดีของนักเรียน รองลงมาคือ
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โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนภายในโรงเรียน ลําดับถัดไปคือ 

นักเรียนมีจิตสาธารณะและปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับวัย โอกาสและสถานการณไดดี สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ 

นักเรียนในโรงเรียนมคีวามกระตอืรือรนเอาใจใสตอการเรียน 

  2.3 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดมีคาเฉลี่ยเทากัน 

2 ขอ คอื โรงเรียนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และ โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยี และสื่อตางๆ

มาใชในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ รองลงมาคือ ครูมีการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงาน

ในดานตางๆเพื่อใหโรงเรียนเกดิการพัฒนา  ลําดับถัดไปคือ โรงเรียนมีการนําผลจากการทดสอบนักเรียนไปใชในการ

วางแผนเพื่อจัดทําแผนงานโครงการในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ 

ครูมีความเขาใจและสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลไดสอดคลองกับ

หลักสูตร 

  2.4 ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหาร

โรงเรียนและครูมคีวามสามารถในการแกปญหาความขัดแยงท่ีเกดิขึ้นภายในโรงเรียน รองลงมาคอื ครูมคีวามสามารถ

ในการแกปญหาดานการจัดการเรียนการสอนและการปกครองนักเรียน  ลําดับถัดไปคือ ผูบริหารโรงเรียนและครู

สามารถแกปญหาเรงดวนหรือเหตุการณฉุกเฉนิท่ีเกดิขึ้นภายใน สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคอื การแกปญหาตาง ๆ ของ

โรงเรียน สวนใหญสรางความพงึพอใจใหแกบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและชุมชน  

3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครเชียงราย พบวา โดยรวม มีความสัมพันธทางบวก ในระดับสูงมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารโรงเรียน ท้ัง 4 ดาน มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ใน

ระดับสูงมากทุกดาน 
 

สรุปผลการศึกษา 

 ผลการวิจัยคร้ังน้ี ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

โรงเรียน และประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย  ตลอดจนความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งมีประเด็นท่ีนาสนใจ 

ควรแกการนํามาอภิปรายผลดังตอไปน้ี 

 1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายโดยรวมอยูในระดับมาก 

( x = 3.96 ) โดยมีดานการกระตุนทางปญญา มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.00) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ ผูบริหารสามารถ

กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาใชสติปญญาเต็มความรูความสามารถในการพัฒนาสรางสรรคงานของตนเอง  มีการสราง

ความทาทายและสรางความเช่ือม่ันวาทุก ๆ ปญหาสามารถแกไขได โดยผูบริหารคอยเสนอแนะวิธีการใหม ๆ ในการ

ปฏบัิตงิานใหประสบความสําเร็จ แสดงใหเห็นวาผูบริหารมกีารสรางความตระหนักในเร่ืองความรูความสามารถใหกับ

ผูใตบังคับบัญชาของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับเจนทซี่และเลทธวูด (Jnatzi & Leithwood, 1996, pp. 26-27) ท่ีกลาววา

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารหมายถงึ พฤติกรรมท่ีผูบริหารแสดงออกท่ีเปนพลังผลักดันใหผูใตบังคับบัญชา

เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนเกิดกระบวนทัศนใหม ๆ คือผูนําตองกระตุนใหผูใตบังคับบัญชายอมรับและ
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สรางสรรคในเปาหมายเดียวกัน ตัดสินใจท่ีแนวแนม่ันคง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตนเองท่ีเปนแบบอยางท่ีดี มีการ

สงเสริมพัฒนาใหกําลังใจ ดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคล มีการโนมนาว สรางแรงจูงใจ เชิญชวนให

ผูใตบังคับบัญชาเกิดความตองการสูงขึ้นเขามามีสวนรวมในการพิจารณาและพัฒนาใหเกิดวิสัยทัศนรวมกันมองและ

เผชิญกับปญหาและสถานการณเกา ๆ ดวยวิถีทางแบบใหม ๆ และควรต้ังมาตรฐานและความคาดหวังในการทํางาน

ในทุกดานใหสูงเกินเปาหมายท่ีกําหนดไว และสอดคลองกับงานวิจัยของจริยา บุญมา (2554, หนา 68-70) ท่ีได

ศึกษาวจิัยเร่ืองความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวจิัยพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล

จังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวม อยูในระดับมาก และดานการเปนผูกระตุนใหใชสติปญญา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดานสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

  1.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.99) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหาร มุงม่ันในการพัฒนา

โรงเรียนโดยยึดถือประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ มีวิสัยทัศนในการบริหารโรงเรียนเปนอยางดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

ปฏิบัติตามหลักธรรมเบ้ืองตนของศาสนาไดอยางเหมาะสม ตลอดจนเปนผูมีอุดมการณและสามารถถายทอด

อุดมการณน้ันใหเกดิกับบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งสอดคลอง ตวงรัตน จนิตชาติ (2546, หนา 4) กลาววา ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลง หมายถึง การท่ีผูบริหารสามารถท่ีจะมีอิทธิพลจูงใจ และเปลี่ยนแปลงใหพนักงานปฏิบัติงานไดมากขึ้น 

รวมท้ังพัฒนาตนเองเพื่อนําไปสูประโยชนขององคการ อีกท้ังยังสอดคลองกับวันชัย ธงชัย (2547, หนา 10) ท่ีกลาววา

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) หมายถงึ ผูนําท่ีกระตุนใหเกดิความสนใจระหวางผูรวมงาน

และผูตามทําใหเกิดความตระหนักรูในเร่ืองภารกิจ (Mission) วิสัยทัศน (Vision) ของทีมโดยผูนําจะยกระดับวุฒิภาวะ

และอุดมการณของผูรวมงานและผูตามและองคกร ตลอดจนพัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับ

ความสามารถและศักยภาพท่ีสูงขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลา ระโหฐาน (2553, หนา104 -107 ) ท่ีได

ศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลการ

บริหารงานของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานการมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ  อยูในระดับมาก 

  1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.98) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารเปนผูมองการณไกล และมี

การสรางภาพความสําเร็จของงานไวอยางชัดเจน อีกท้ังเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการกําหนด

เปาหมายของโรงเรียนรวมกัน เพื่อไปสูความสําเร็จของงานท่ีกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับ วรรณี หิรัญญากร (2546, 

หนา 9) ท่ีกลาววา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถงึ การกระทําของผูบริหารโรงเรียนท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

องคการ อยางมีศิลปะในการโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชา ผูรวมงานเกิดความตองการและแรงบันดาลใจ ท่ีจะ

ปฏบัิติงานใหสําเร็จลุลวงจุดมุงหมายใหมขององคการในทิศทางท่ีดีขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของเสาวลักษณ โส

มะทัต (2553, หนา 59-61) ท่ีไดศึกษาวจิัยเร่ืองความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสตรีกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสตรี ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานการสรางแรงบันดาลใจ อยูใน

ระดับมาก 
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 2. ประสทิธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายโดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.98)  โดยมีดาน

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.02) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครเชียงรายมกีารนํานโยบายความรูคูคุณธรรมมาใชในการจัดการศึกษา ทําใหผูปกครองพึงพอใจตอ

การมีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมและความประพฤติท่ีดีของนักเรียน โดยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนา

ระเบียบวนัิย คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนภายในโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนมีจิตสาธารณะและปฏิบัติตนไดเหมาะสม

กับวัย โอกาสและสถานการณไดดี ซึ่งสอดคลองกับบุญเรือง ศรีเหรัญ (2542, หนา 27) ท่ีกลาววา ประสิทธิผลของ

โรงเรียน หมายถงึ ผลท่ีเกิดจากการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของโรงเรียนท่ีทําใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในดานพุทธศึกษา จริยศึกษา และการปฏิบัติ สงผลใหนักเรียนเกิดการพัฒนาท้ังรางกาย อารมณ สังคม และ

สติปญญา มลัีกษณะนิสัย มทัีกษะ  มบุีคลกิภาพและมเีจตคติท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 

และสอดคลองกับงานวิจัยของวิไลวรรณ แสงจันทร (2556,หนา 66-70) ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนในอําเภอสนามชัยเขต สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ผลการวิจัยพบวาประสิทธิผลของโรงเรียนในอําเภอสนามชัยเขต 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก และดาน

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมเีจตคติทางบวก อยูในระดับมาก  เมื่อพจิารณาเปนรายดานสามารถอภิปราย

ผลไดดังน้ี 

  2.1 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.01) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

มกีารปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง มีการนําเทคโนโลยีและสื่อตาง ๆ มาใชในการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการ  โดยครูมกีารยอมรับในการเปลี่ยนแปลงวธีิการดําเนินงานในดานตางๆเพื่อใหโรงเรียนเกิดการ

พัฒนา และทางโรงเรียนมีการนําผลจากการทดสอบนักเรียนไปใชในการวางแผนเพื่อจัดทําแผนงานโครงการในการ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับพูนสุข สุขประยุร (2549, หนา18) ท่ีกลาววาประสิทธิผล

ของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถในผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ความสามารถในการปรับตัว

เขากับภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน ตลอดถึงความสามารถใน

การ  บูรณาการแบบประสมประสาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ โส

มะทัต (2553, หนา 59-61) ท่ีไดศึกษาวจิัยเร่ืองความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสตรีกับ

ประสทิธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 1 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน 

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน อยูใน

ระดับมาก 

  2.2 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น พบวา ประสิทธิผลของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =4.00) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครเชียงรายมกีจิกรรมหรือโครงการเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สงผลให  นักเรียนไดรับรางวัล

จากการเขารวมกิจกรรมการประกวดแขงขันทางวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการศึกษาเลา

เรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ผูปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียน และยังสงผลให ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉลี่ยมีการ

พัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นทุกปการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับมานะชัย วงษธนสุภรณ (2546, หนา 36) ท่ีกลาววา โรงเรียน
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เปนองคกรทางการศึกษาหน่ึงท่ีมหีนาท่ีสําคัญในการผลิตบุคลากร ซึ่งทําใหเด็กและเยาวชนเปนพลเมืองท่ีดี มีความรู

ความสามารถ โรงเรียนจะสามารถจัดการศึกษาไดอยางมปีระสทิธิภาพและเกดิมปีระสทิธิผลไดตามเปาหมายและเปน

ท่ีนาเชื่อถอืของชุมชนไดน้ัน ปจจัยสําคัญคอืความมปีระสทิธิผลในการจัดการศึกษาน่ันเอง และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ธวัลรัตน  ใบบัว (2555, หนา 65-67) ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดเมอืงพัทยา จังหวัดชลบุรี ดานความสามารถในการผลตินักเรียนใหมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น อยู

ในระดับมาก 

 3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครเชียงราย พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 

โดยรวมและรายดานมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) อยูในระดับ 0.99  

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารเปนผูท่ีมคีวามรูความสามารถ เปนแบบอยางท่ีดี มีความสามารถในการกระตุนและสราง

แรงจูงใจใหกับผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาท่ีจนเต็มความรูความสามารถของแตละบุคคล นําไปสูการพัฒนา

โรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูท่ีมีความรู มีคุณธรรม มี

ความสามารถในการแกปญหาและปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทางไดอยางเหมาะสม สามารถดํารงตน

ในสังคมไดอยางมีความสุข  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณัทลาวัลย สารสุข (2553, หนา 67-70) ท่ีไดศึกษาวิจัย

เร่ืองความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร มี

ความสัมพันธกันในทางบวก กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิรพงศ สาระโชติ (2555, หนา 62-65) ท่ีได

ศึกษาวิจัยเร่ือง ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนในอําเภอทาตะเกียบ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธ

ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสทิธิผลของโรงเรียนโดยรวม  มคีวามสัมพันธทางบวก 

อยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งอยูในระดับมีความสัมพันธกันสูงมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ จริยา 

บุญมา (2554, หนา 68-70) ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธในทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01   

ขอเสนอะแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 จากผลการวิจัยความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ผูวิจัยมีแนวคิดเพื่อเปนขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชในการ

บริหารงานและพัฒนาองคกร ดังน้ี 

 1. จากผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 

ดานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล มคีาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย ดังน้ันผูบริหารโรงเรียนควรเปนผูรับฟงในทุกๆ 
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ปญหาและรวมกันหาแนวทางแกไขปญหามากกวาเปนผูใชอํานาจส่ังการ อีกท้ังควรใหการดูแลเอาใจใส

ผูใตบังคับบัญชาดวยความเทาเทียมกัน ซึ่งเปนการสงเสริมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใหมรีะดับสูงขึ้น 

 2. จากผลการวจิัยพบวา ประสทิธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานความ สามารถในการ

แกปญหาภายในโรงเรียน มคีาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย ดังน้ันโรงเรียนควรมีการกระจายการดําเนินงานของโรงเรียน

ใหทุกภาคสวนมีสวนรวม ท้ังการวางแผน การดําเนินการ การตรวจสอบ และการรายงานการดําเนินการไปยัง

ผูเกี่ยวของ ตลอดจนการรวมช่ืนชม ภาคภูมใิจในผลการดําเนินงานรวมกัน ก็จะกอใหเกดิความพงึพอใจของทุกฝาย 

ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรมกีารศึกษาวจิัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบอื่นๆ กับประสทิธิผลของโรงเรียน 

2. ควรมกีารศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลกับโรงเรียนในสังกัดอื่น 

 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารเพื่อเพิ่ม

ประสทิธิผลของโรงเรียน 
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารสถานศึกษากับสุขภาพ

องคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม

เขต 1 

THE RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND HEALTH 

ORGANIZATION UNDER THE OFFICE OF CHIANGMAI PRIMARY EDUCATIONAL 

SERVICE AREA 1  

สายอรุณ กติยิะ22

1* และ ธดิาวัลย อุนกอง23

2 

Sai-arun kitiya11* and Thidawan  Unkong 2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยเร่ือง การศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพ

องคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 มีวัตถุประสงคของการวิจัย 

ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาสุขภาพองคการของสถานศึกษา 

และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคการใน

สถานศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

จํานวน 291 คน ไดมาโดยวธีิการสุมแบบแบงช้ันภูมิ เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามมาตรา

ประมาณคา ซึ่งผูวิจัยพัฒนาขึ้นเอง วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติวิเคราะหหาคาความถี่ คารอย

ละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สัมประสทิธ์ิสหสัมพันธแบบเพยีรสัน  ผลการวจิัยพบวา 

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ดานการมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ มคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานการกระตุนการใชปญญาและดานการ

สรางแรงบันดาลใจตามลําดับสวนดานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคลมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด  

2. สุขภาพองคการในสถานศึกษา ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความ

ชัดเจนของเปาหมาย มคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคอื ดานการมุงเนนวชิาการ และดานการใชอิทธิพลอํานาจท่ีเปนธรรม 

ตามลําดับ สวนดานการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางมคีุณคา มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

3.ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับสุขภาพองคการในสถานศึกษา ภาพรวมพบวา มี

ความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับสูง อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
 

คําสาํคัญ: ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  สุขภาพองคการ 
 

                                                 
1 นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2 School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
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Abstract  

 The objectives of Transformational leadership of administrators and health management for schools in 

Chiangmai primary educational service area office 1 are 1) To educate the transformational leadership of 

administrators. 2) To educate the health management for schools. 3) To educate the relativity between 

transformational leadership of administrators and health management for schools. The populations in this 

research are 291 teachers in Chiangmai primary educational service area office 1 from Stratified Random 

Sampling. The research tools is rating scale questionnaire was developed by author. Data analyses are 

frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson Correlation Coefficient. 

 Results indicated that 

1. Transformational leadership of administrators is high. When considering the finding that, the highest is 

the charismatic, secondly is stimulation and motivational. The lowest is individualism.     

2. Health management for schools is high. When considering the finding that, the highest is the 

manifest goal, secondly is the intensive of academic and conscientious. The value of technology and innovation is 

lowest.     

3. The relativity between transformational leadership of administrators and health management for 

schools is positive relativity. Statistical Significance Level .05 
 

Keywords: Leadership of administrators, Health management for schools 
 

บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติมเกิดขึ้นแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2545  นับวาเปนการปฏิรูปการศึกษาคร้ังสําคัญของไทยเปนภารกิจสําคัญและย่ิงใหญท่ีทุกคนทุกหนวยงานองคกร

จะตองรวมคดิ รวมทํา และชวยตัดสนิใจ การปฏรูิปการศึกษาเปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมท้ัง

ในเชิง ความคิด ความเช่ือ และการปฏิบัติ ซึ่งตองอาศัยการมีสวนรวม ความรวมมือ และภาวการณเปนผูนําในการ

ดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง จงึมคีวามจําเปนดวนท่ีจะตองปฏิรูปการศึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา

ใหเปนการศึกษาท่ีดี มีคุณภาพไดมาตรฐาน สามารถผลิตคนท่ีมีคุณภาพ ใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพการณท่ี

เปลี่ยนแปลงไปในยุคโลกาภิวัตน และบุคคลท่ีมีความสําคัญตอการปฏิรูปคือ ผูบริหาร ซึ่งผูบริหารเปนผูนําในการ

เปลี่ยนแปลง เปนผูกําหนดวิสัยทัศน นโยบายในการดําเนินงาน โดยบริหารจัดการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน โดย

ผูบริหารตองหาวธีิบริหารจัดการในทุกรูปแบบเพื่อสนับสนุนสงเสริมบุคลากรปฏิบัติงานใหเต็มศักยภาพ (รุง แกวแดง, 

2546,หนา 56) ผูบริหารสถานศึกษาจงึเปนกลไกสําคัญและมีอิทธิพลสูงตอคุณภาพของระบบการศึกษา ท้ังดานประ

สทิธิภาพของการบริหารการศึกษา และประสทิธิผลขององคการทางการศึกษาสอดคลองกับ วาโร เพ็งสวัสดิ์, (2549, 

หนา 60) กลาววา หนาท่ีของผูนําท่ีสําคัญน้ันจะตองจัดการภายในองคการเพื่ออํานวยการใหทรัพยากรท่ีเปนตัวคน

และวัตถุประสานเขาดวยกันสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อนําองคการใหสามารถดําเนินไปได ผู

นําท่ีมีความสามารถจะทําใหผูใตบังคับบัญชามีความขยันขันแข็ง สามัคคี มุงม่ัน เต็มใจ และมีขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน  ซึ่งผูบริหารตองมีความเปนภาวะผูนําอยูในตัวจึงจะสามารถพัฒนาองคการใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

แนวคดิทฤษฏภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง จึงเปนทฤษฏีภาวะผูนําแนวใหมหรือเปนกระบวนทัศนใหม ท่ีนําไปสูภาวะผู
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นําท่ีมีวิสัยทัศน (vision ) เสริมสรางพลังจูงใจเปนผูมีคุณธรรม  มีการกระตุนผูตามใหมีความเปนผูนําดวยภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง เนนทางพฤติกรรมมุงงานและมุงสัมพันธ ช้ีนําและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานสูง (Bass, 1999, หนา 

9-32 อางถงึใน รัตติกรณ จงวศิาล, 2543, หนา 22) โดยพื้นฐานสําคัญ ของภาวะผูนําท่ีมตีอประสทิธิผลขององคการ 

คอื ความสําเร็จขององคการโดยสวนรวมขึ้นอยูกับความรับผดิชอบ และความรอบรูในสถานการณตาง ๆ ของผูนําท่ีมี

คุณภาพ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารการศึกษาเปนตัวแปรสําคัญท่ีจะสงผลตอประสิทธิภาพการบริหาร

สถานศึกษา  

องคการจึงเปนสวนหน่ึงท่ีมีความเปลี่ยนแปลงไปเร่ือย ๆ ตามกาลเวลาและในโลกแหงอนาคต ท่ีสามารถ

ปรับตัวไดตามสถานการณท่ีเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา มีภาวะของความสมบูรณท่ีสามารถดํารงอยูในสังคมดวยดี หาก

เปรียบองคการเปนสิ่งมีชีวิต องคการก็จะมีการเกิด การเจริญเติบโต การเสื่อม และการตาย เชนเดียวกับสิ่งมีชีวิต 

หากองคการไมสามารถทํางานหรือไมประสานสอดคลองสัมพันธกัน องคการน้ันก็จะเกิดแตปญหาและอุปสรรคใน

การปฏบัิติงาน มสีภาพความไมสมบูรณเกดิขึ้น ทําใหองคการไมสามารถดํารงอยูไดและเสื่อมสลายไปในท่ีสุด หากแต

ละสวนของระบบทํางานไดดี ระบบทุกระบบประสานสัมพันธกันทํางานกันไดอยางสอดคลอง สามารถตอบสนองตอ

เปาหมายไดสําเร็จ องคการก็จะบรรลุวัตถุประสงคมสุีขภาพองคการท่ีด ี(กรรณกิาร เฟองประยูร, 2553, หนา 11)   

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 กํากับดูแลสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนในสังกัดท้ังหมด 93 โรงเรียน มีวิสัยทัศนคือ ภายในป 2561 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหมเขต 1 เปนหนวยงานท่ีมคีวามเปนเลศิดานคุณภาพการศึกษาและการใหบริการในระดับสากล โดยการมีสวน

รวมของทุกภาคสวน โดยแผนพัฒนา ท่ีจะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางดานการศึกษา ปลูกฝงคุณธรรม ขยาย

โอกาสทางการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา เน

นการมสีวนรวมจากทุกภาคสวน (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1, 2557) แตเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายบอย แนวโนมประชากรวัยเรียนสงผลใหนักเรียนลดลงอยางตอเนื่อง จึงมีโรงเรียนขนาดเล็ก

เพิ่มขึ้น สงผลกระทบตอประสทิธิภาพ ความคุมคาในการจัดการศึกษา นโยบายของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตอง

ปรับเปลี่ยนตามกรมและกระทรวงซึ่งมกีารปรับเปลี่ยนตามรัฐบาล ดังน้ันเมื่อมกีารเปลี่ยนรัฐบาล จงึตองมกีารทบทวน

และปรับเปลี่ยนดวย สงผลใหมคีวามลาชาในการวางแผน การบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นท่ี ตองมีการกํากับ 

ติดตาม การปฏบัิติงานอยางเขมงวดในบางจุดเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคเปาหมายท่ีกําหนด การถายทอดและการ

สื่อสารภายในองคกรเกี่ยวกับการนําวสัิยทัศน พันธกจิ เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัดไปสูการปฏบัิติไมชัดเจน บุคลากร

ท่ีมาปฏบัิติงานบางสวนไมสามารถจัดการเรียนรูใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวามาตรฐาน เนื่องจากขาด

แคลนครูในสาขาวิชาหลักการประสานงานภายในหนวยงานเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ ยังไมเช่ือมโยงอยางเปน

ระบบ 

จากปญหาท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1 ประสบอยูมีหลายปญหาและปญหา

สําคัญท่ีสมควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาพรอม ๆ กับ

การศึกษาสุขภาพองคการท่ีจะบงบอกความสมบูรณแข็งแรงของโรงเรียนในการปฏิบัติ ภารกิจใหเปนไปตาม

จุดมุงหมายท่ีกําหนดไว ดังน้ัน ผูวจิัยจงึสนใจท่ีจะศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษากับสุขภาพองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เพื่อจะ

ไดนําผลการวจิัยไปใชเปนขอมูลและแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงจะ

ผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา ใหมปีระสทิธิภาพตอไป 



1111 

 

- Proceedings - 

 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1   

2. เพื่อศึกษาสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคการใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

      ตัวแปรที่ศกึษา 

 

 

 

 
 

วธิกีารศึกษา 

การวิจัยน้ีเปนการศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพ

องคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 มุงศึกษาถึงภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการ

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จํานวน 291 คน แบงตามโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 73 คน โรงเรียนขนาดกลางจํานวน 

98 คน โรงเรียนขนาดใหญ 
จํานวน 120 คน เคร่ืองมือท่ีใช ในการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นซึ่งลักษณะของ

แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ

แบบสํารวจรายการ (Check list) ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประกอบดวย

คุณลักษณะ 4 ประการ รวม 26 รายการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) ตอน

ท่ี 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประกอบดวย 9 ดาน รวม 52 รายการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป วิเคราะห

หาคาความถี่ คารอนละ คาเฉลี่ย  

    สุขภาพองคการของสถานศกึษา  

    1. การใชอิทธิพลอํานาจท่ีเปนธรรม 

    2. ความชัดเจนของเปาหมาย 

    3. การติดตอสื่อสาร 

    4. การใชทรัพยากรอยางมคีณุคา 

    5. การมีขวัญกําลังใจ 

    6. การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางมคีุณคา 

    7. ความสามารถในการแกปญหา 

    8. ความสมัครสมานสามัคค ี  

    9. การมุงเนนวชิาการ 

    ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบรหิาร

สถานศกึษา  

    1. การมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณหรือการ 

สรางบารม ี 

    2. การสรางแรงบันดาลใจ  

    3. การกระตุนการใชปญญา  

    4. การคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล 
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สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product 

Moment) 
 

ผลการศึกษา 

 จากการวเิคราะหขอมูลพบวา 

 1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1  ภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา คือ ดานการกระตุนการใชปญญา มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก และ 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการคํานึงถึง

ความเปนปจเจกบุคคล มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

 1.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสรางบารมี ภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารมีความต้ังใจจริงในการพัฒนาสถานศึกษาไปสูเปา

หมายท่ีดีกวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผูบริหารทําใหผูรวมงานเกิดความรูสึกยินดี ภาคภูมิใจ 

เต็มใจ รวมใจ เมื่อไดปฏบัิติงานรวมกัน มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด และผูบริหารใชหลักคุณธรรม จริยธรรม ไมใช

อํานาจเพื่อประโยชนสวนตน มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูบริหารแสดงใหเห็น

ถงึการมวีสัิยทัศน  ความคดิริเร่ิมสรางสรรค ของการเปนผูนําในการปฏบัิติงานมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

  1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ ภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหผู รวมงาน รวมกันอุทิศตนเพื่อการพัฒนาองคการรวมกัน มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมาคอื ผูบริหารกระตุนใหกําลังใจเพื่อเกิดความรวมมือรวมใจในการทํางานเปนทีมสร

างเจตคติท่ีดีในการทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ และผูบริหารใหขวัญและกําลังใจ กลาวคํายกยอง ชมเชยใน

ความสามารถของผูรวมงาน 

อยางสมํ่าเสมอเมื่อปฏิบัติงานสําเร็จ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผูบริหาร

แสดงความเช่ือม่ันวาผูรวมงานจะสามารถปฏบัิติงานไดบรรลุเปาหมาย มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

 1.3 ดานการกระตุนการใชปญญา ภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ

ท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื ผูบริหารมกีารพูดคุย หรือพิจารณาใหผูรวมงานเห็นวาปญหาท่ีเกิดขึ้นเปนเร่ืองท่ีทาทายและเป

นโอกาสท่ีดจีะแกปญหารวมกัน มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คอื ผูบริหารฝกใหผูรวมงานทํางานอยางเป

นระบบ และกลาตัดสินใจอยางมีเหตุผล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และผูบริหารสามารถสงเสริมใหมีการใชเหตุผล

และหลักฐานเพื่อวิเคราะหปญหาตาง ๆ มากกวาความรูสึกสวนตัวมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนขอท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื  ผูบริหารสรางความม่ันใจและสงเสริมใหผูรวมงานเห็นคุณคาของผลงานท่ีสําเร็จเพื่อใหเกิดความ

พยายามในการทํางานมากย่ิงขึ้นมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก     

 1.4 ดานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล ภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานเกิดความม่ันใจในตนเอง โดยการมอบหมายงานพิเศษ 

ใหปฏิบัติ และคอยใหคําแนะนํา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดง

ความสามารถในการทํางานอยางเต็มท่ี มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และผูบริหารอํานวยความสะดวก ใหคําแนะนําให
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ความชวยเหลอื สนับสนุน วิธีการทํางานของผูรวมงาน มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

คอืผูบริหารทําหนาท่ีพี่เลี้ยง ครูผูแนะนําและฝกเพื่อพัฒนความสามารถของผูรวมงานมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

 2. สุขภาพองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1 ภาพรวม

พบวามคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา  ดานความชัดเจนของเปาหมาย คาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก   มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการมุงเนนวิชาการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และดานการใชอิทธิพล

อํานาจท่ีเปนธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมอยางมคีุณคามคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

  2.1 ดานการใชอิทธิพลอํานาจท่ีเปนธรรม ภาพรวมพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารมีการแยกแยะเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัว มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

รองลงมา  คอื ผูบริหารมีการปฏิบัติกับทุกคนอยางเสมอภาคและยุติธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และผูบริหารมี

การกําหนดอํานาจ หนาท่ีและมอบหมายงานใหรับทราบอยางชัดเจน มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนขอท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผูบริหารมีการกําหนดอํานาจ หนาท่ีและมอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางเหมาะสมและเปน

ธรรม  มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

  2.2 ดานความชัดเจนของเปาหมาย  ภาพรวมพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารมีการกําหนดเปาหมายในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผูบริหารมีการกําหนดเปาหมายท่ีตอบสนองกับจุดหมายของหลักสูตร มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก และบุคลากรมีความเขาใจและยอมรับในเปาหมายของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผูบริหารมีการกําหนดเปาหมายท่ีมีความสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา

และทองถิ่น  มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

  2.3 ดานการติดตอสื่อสาร  ภาพรวมพบวา มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอ

ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามีการประชุมช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ ใหผูเกี่ยวของทราบ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

รองลงมา คือ สถานศึกษามีการติดตอสื่อสารท่ีสะดวกทันสมัย อยางเปนปจจุบัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และ

สถานศึกษามีการติดตอสื่อสารอยางสมํ่าเสมอ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

ตามลําดับสวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื สถานศึกษามกีารบริการขาวสารแกบุคลากรท่ีเกี่ยวของและชุมชน มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก  

  2.4 ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา ภาพรวมพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื ครูมคีวามรูสกึท่ีดตีองานและสถานศึกษา มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมา คือ 

ผูบริหารมกีารจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑอุปกรณการเรียนการสอนอยางเหมาะสม มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และผูบริหาร

สงเสริมใหครูมอิีสระในการปฏบัิติงาน มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื สถานศึกษา

ไดรับการจัดสรรครูตรงตามวุฒิท่ีสถานศึกษาตองการ มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

  2.5 ดานการมขีวัญกําลังใจ ภาพรวมพบวา มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอ

ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ครูมีความ

ผูกพันและรูสึกท่ีดีตอสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และครูมีความรูสึกม่ันคงและปลอดภัยในการปฏิบัติ

หนาท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ครูมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติของ

ผูบริหาร  มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
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  2.6 ดานการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางมีคุณคา ภาพรวมพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อ

พจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื ผูบริหารสถานศึกษากระตุนใหผูรวมงานเกิดความคิดสรางสรรค 

และพัฒนาสิ่งใหมๆ ใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมา คือ สถานศึกษามีเทคนิควิธีสอน

กระบวนการจัดการเรียนรูโดยการใชเทคโนโลยี มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และสถานศึกษามีการใชสื่อและเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ สถานศึกษามีการจัดโครงการเพื่อ

สงเสริมการคดิคนการผลติสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

  2.7 ดานความสามารถในการแกปญหา  ภาพรวมพบวา มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื ผูบริหารและครูมีสวนรวมในการแกปญหาของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก รองลงมาคอื ผูบริหาร ครู และชุมชนรวมมือกันแกปญหาเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

และผูบริหารและครูมีความสามารถในการแกปญหารวมกับชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ผูบริหารสามารถเผชิญปญหาและแกปญหาไดอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก  

  2.8 ดานความสมัครสมานสามัคคี ภาพรวมพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอเฉลี่ยท่ีมีคาสูงสุด คือ ผูบริหารและครูมีนํ้าใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมา 

คอื ครูมีความสนใจและรวมมือกันแกปญหาของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และครูและชุมชนรวมมือกัน

บริหารงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ ครูมีความ

กระตอืรือรนในการทํางาน มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

  2.9 ดานการมุงเนนวชิาการ ภาพรวมพบวา มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมากเมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอ

ท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหาร ครู  รวมกันกําหนดเปาหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

ท่ีสุด รองลงมา คือ ผูบริหาร ครู มีการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการในสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

และสถานศึกษามีการสงเสริมใหนักเรียนเขารวมการแขงขันวิชาการอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

ตามลําดับ สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื สถานศึกษามแีหลงเรียนรูท่ีหลากหลายรวมถึงวัสดุ อุปกรณในการเรียนการ

สอนเพยีงพอตอผูเรียน มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

3.  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับสุขภาพองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ภาพรวมพบวา มีความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับสูง อยางมี

นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการวิจัยเร่ืองความสัมพันธของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพ

องคการ ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 มีประเด็นท่ีนาสนใจในการ

อภิปราย ดังน้ี 

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1 ภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาผูบริหาร คือ ผูท่ีมีบทบาทสําคัญใน

การบริหารสถานศึกษา มีอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจ  ผูบริหารจึงจะตองรูจักเลือกวิธีการบริหารท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ เพื่อใหงานน้ันบรรลุจุดหมายท่ีวางไว ในการจัดการศึกษาจําเปนตองอาศัยภาวะผูนําของผูบริหารท่ีจะ

ทําใหการบริหารและการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จและเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ
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พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 4 ท่ีไดกําหนดใหผูบริหารสถานศึกษา คือ 

บุคลากรวชิาชีพท่ีรับผดิชอบตอการบริหารการศึกษาแตละแหง ฉะน้ันผูบริหารจะตองมคีวามเปนผูนําอยูในตัว บริหาร

สถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จ ปฏิบัติภารกิจของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสําเร็จลุลวง ตลอดจน

ผูบริหารไดสงเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในองคกรของตนใหมปีระสทิธิภาพย่ิงขึ้น  สอดคลองกับบาสและอโว

ลโิอ (Bass and Avolio, 1991) ท่ีกลาววาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เปนกระบวนการท่ี

ผูมอิีทธิพลตอผูรวมงานและผูตามใหสูงขึ้นกวาความพยายามท่ีคาดหวังพัฒนาความสามารถของผูรวมงาน และผูตาม

ไปสูระดับท่ีสูงขึ้นและศักยภาพมากขึ้น  ทําใหเกดิการตระหนักรูในภารกจิ และวสัิยทัศนของทีม และองคการจูงใจใหผู

รวมงาน และผูตามมองไกลเกนิกวาความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชนของกลุมองคการหรือสังคม  สอดคลองกับ 

เลทวูด และแจนซี่ (Leitwood & Jantzi, 1996, pp. 512-534) กลาววารูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไว คือ 

จะตองมีการระบุวิสัยทัศนอยางชัดเจน  มีการเกื้อกูลการยอมรับเปาหมาย ใหการสนับสนุนผูตามเปนรายบุคคล 

สงเสริมใหเกดิกับการกระตุนทางปญญา  ไปพรอมๆการหาวิธีคิดแกปญหาอยางหลากหลายดวยวิธีการท่ีแตกตางไป

จากเดมิ 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ หรือการสรางบารมี ปรากฏผลอยู

ในระดับมากท่ีสุด กวาทุกดาน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาผูบริหารคือ ผูปฏิบัติงานในฐานะผูนําขององคการ หรือหัวหน

าหนวยงาน  ทําหนาท่ีบริหารจัดการศึกษา เปนผูท่ีมคีวามต้ังใจจริงในการพัฒนาสถานศึกษา ไปสูเปาหมาย รวมท้ังทํา

หนาท่ีประสานงานกับหนวยงาน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของจําเปนตองแสดงตนตามบทบาทหนาท่ีหรือแสดงความสามารถ

ใหผูใตบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงาน หนวยงานอื่นเห็นถึงความมีพลังอํานาจ แตไมใชอิทธิพลท่ีมาจากอํานาจหนาท่ี

โดยตําแหนง และเช่ือม่ันในตนเองเพื่อเปนแบบอยางท่ีดี เชน ความมุงม่ันในการทํางาน มีความรับผิดชอบสูงการอุทิศ

ตน โดยไมหวังผลประโยชนสวนตัว ซึ่งเห็นไดจากการท่ีบุคลากร หรือหนวยงานอื่น ๆ ใหการยอมรับศรัทธา นิยม

ชมชอบใหความไววางใจ  ใหความเคารพ โดยสังเกตจากการท่ีทุกฝายใหความรวมมือในกิจกรรมท่ีจัดขึ้นทําให

ผูรวมงานเกิดความรูสึกยินดี ภาคภูมิใจ เต็มใจ รวมใจ เมื่อมีการปฏิบัติงานรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ บา

สและอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1990 อางถึงใน รัตติภรณ จงวิศาล, 2543  หนา, 22-24) กลาววา การสรางบารมี

หรือการมอิีทธิพล  คอืการท่ีผูนําประพฤติตนเปนแบบอยางสําหรับผูตาม ผูนําเปนท่ียกยอง เคารพนับถือ ศรัทธา จน

ผูตามเกิดความภาคภูมิใจทุกคร้ังท่ีไดรวมงานกัน ผูนําจะตองมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังผูตาม มีความ

สมํ่าเสมอมากกวาการเอาแตอารมณ และเห็นแกผูอื่นและเพื่อผลประโยชนของกลุม ผูนําจะแสดงความเฉลียวฉลาด 

มสีมรรถภาพ ความต้ังใจ ความเช่ือม่ันในตนเองความแนวแนในอุดมการณ ผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของ

ตนในการบรรลุเปาหมายและปฏิบัติภาระหนาท่ีขององคการ ท้ังน้ีเนื่องจาก ผูบริหารกระทําตนเปนแบบอยางในการ

อุทิศเวลา เสยีสละประโยชน สวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม มคีวามเช่ือม่ันในตนเอง แนวแนในอุดมคติ ความเช่ือและค

านิยมของตน ใหความสําคัญกับภารกจิท่ีตองปฏบัิติรวมกัน ใหกําลังใจ และความไววางใจในการปฏิบัติงานของผูรวม

งาน แสดงจุดยนืท่ีชัดเจนในการแสดงขอคิดเห็นตอปญหาท่ีเกิดขึ้นนอกจากน้ีผูบริหารยังปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 

และจริยธรรม และเปนแบบอยางท่ีด ีแกผูรวมงานสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกวรรณ วิเชียรเขต (2551, หนา 115) 

ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา พฤติกรรมการตัดสนิใจของผูบริหารสถานศึกษา และหา

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและราย

ดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ขนิษฐา อุนวิเศษ (2550, บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัย ภาวะผูนํา



1116 

 

- Proceedings - 

 

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

สกลนคร เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ฉวีวรรณ  จันทรเมง (2552, บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอ

มาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม พบวา 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

2. สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 โดยรวม

และรายดานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาสถานศึกษาทุกแหงจะตองดําเนินการพัฒนาความรู ความคดิ และ 

พฤติกรรมการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนใหสอดรับกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีมี

ความมุงหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนดี มีความสามารถ และมีความสุข 

จงึจําเปนตองเรงรีบในการพัฒนาและปฏรูิปกระบวนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนตลอดจนการเรียนรู

ของผูเรียน  ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามภารกิจและความรับผิดชอบของสถานศึกษา ทําใหองคการมีความพรอม ท่ี

จะคงอยูทามกลางสิ่งแวดลอมและสภาวการณตาง ๆ ในระบบสังคมไดอยางเหมาะสม สามารถท่ีจะปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงใหองคการม ี

การพัฒนากาวหนาไปอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน นอกจากน้ีผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถ 

ในระดับท่ีเปนท่ียอมรับเช่ือถอืในการปกครองผูใตบังคับบัญชา ชุมชน สามารถใชอิทธิพลของผูบริหารไปบังคับบัญชา

องคการทําใหองคการบรรลุจุดมุงหมายและสามารถดําเนินการอยูได สอดคลองกับ วราพร จันทรเดช (2548, หนา 

22) กลาววา องคการจะสามารถดําเนินกิจการอยูไดอยางม่ันคงมีการเจริญพัฒนาอยางตอเนื่องมีความสามารถใน

การจัดการกับปญหาตางๆ ท่ีมาคุกคามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินงานไดเปนอยางดี  ขึ้นอยูกับการ

บริหารน่ันเอง  เพราะหนาท่ีรับผิดชอบของการบริหาร คือการรับผิดชอบตอสุขภาพขององคการ สอดคลองกับ โอ

เวนส (Owens, 1991,p. 222) กลาวไววา   

หากองคการตองการมสุีขภาพด ีบุคลากรในองคการตองมคีวามเขาใจและยอมรับเปาหมายขององคการ

มีขอมูลขาวสารหรือสารสนเทศท่ีพรอมเสนอประกอบการวินิจฉัยแกไขปญหา กระจายอํานาจอยางเหมาะสม ใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ มีความพอดีเหมาะสมเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีอิสระในการ

ทํางาน ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง จงึจะสามารถแกไขปญหาท่ีเกดิขึ้นอยางม ี

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือดานการกําหนดเปาหมาย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาสุขภาพ

องคการของสถานศึกษา ตองเร่ิมจากการกําหนดเปาหมาย นโยบายในแผนปฏิบัติการเพื่อสนองกับจุดหมายของ

หลักสูตร เนนการเรียนรูเปนหลัก ใชระบบคุณภาพในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวม และกระจายอํานาจ 

ใชความไววางใจในการสรางเสริมบรรยากาศเปนมิตร มีการจัดสภาพและบรรยากาศการเรียนรู จนทําใหบุคลากรมี

ความเขาใจและยอมรับในเปาหมายของสถานศึกษาท่ีไดกําหนดขึ้น เปาหมายขององคการจึงมีความสําคัญเปนอยาง

ยิ่งท่ีจะนําพาใหองคการไปสูทิศทางท่ีกําหนดไวเพื่อนําทางใหบรรดาสมาชิกทุกคนขององคการทํางานโดยมุงไปสู

เปาหมายเดียวกันขององคการ ซึ่งเปนเปาหมายและพันธกิจเปนกรอบหรือทิศทางท่ีทําใหภารกิจขององคการน้ัน

ประสบผลสําเร็จขึ้นมาไก สอดคลองกับ  ฮอย และฟอรซธิ (1986, pp. 156-157) กลาววา การมุงเนนเปาหมาย (Goal 

Focus) คือ การท่ีบุคลากรในองคการมีความเขาใจและยอมรับเปาหมายขององคการ โดยท่ีเปาหมายขององคการ

จะตองมคีวามเปนไปได และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคการ สอดคลองกับ พิมพ ศรีภัทร
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ประภา (2554, หนา 24) กลาววา การกําหนดเปาหมายเปนสภาพการปฏิบัติการท่ีบุคลากรในโรงเรียนมีความ

คาดหวัง ท่ีเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมนําผลของปญหามารวมกันวางแผนปฏิบัติงานเพื่อใหการ

ดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามภารกจิหลักของโรงเรียนตลอดจนควร  มีการประชาสัมพันธใหทุกฝายมีความเขาใจใน

วัตถุประสงค เปาหมายเพื่อใชเปนกรอบในควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  สอดคลองกับงานวิจัย

ของ วิเชียร ดอนวิชา (2550, หนา 60) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียน ตามทัศนะของ

ครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต1 พบวา ระดับสุขภาพองคการของโรงเรียน ตาม

ทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยภาพรวมทุกมิติพบวา อยูในระดับ

มาก และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชุตินันท แตงก่ํา (2556, หนา 55) ไดทําการวิจัยเร่ือง สุขภาพองคการตาม

ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร โรงเรียนมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบวา โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการกําหนด

เปาหมายสอดคลองกับผลการวิจัยของ สมพร  ฟกแกว (2550, หนา, 57-58) ไดทําการศึกษาเร่ืองสุขภาพองคการ

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา สุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก 

3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับสุขภาพองคการของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน มีความสัมพันธกันทุกดาน 

อยูในระดับมาก อยางมนัียสําคัญท่ี .05 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามภีาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลงจน

ทําใหองคการเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดี โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีสวนสําคัญในการสงเสริม

สนับสนุนบุคลากรใหมีสวนรวมในการวางแผน มีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา จนเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับสุขภาพองคการในสถานศึกษายังไดให

ความสําคัญกับองคประกอบหลายๆดาน ต้ังแต ดานการมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณหรือการสรางบารม ีดานการสรา

งแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนการใชปญญา และดานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคลซึ่งปจจัยดังกลาวสงผลตอ

สุขภาพองคการของสถานศึกษาอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ กนกวรรณ วิเชียรเขต (2551, หนา 

115) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดย

ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ความสัมพันธกันในทางบวก สอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญฤทัย ทองธิราช 

(2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาวจิัย ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสภาพความเปนองค

การแหงการเรียนรูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู พบวา ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหาร กับสภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของ

ครูผูสอน มีความสัมพันธทางบวกในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของ สุจิ

ตราภรณ สําเภาอินทร (2553, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร

สถานศึกษา กับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 มี

ความสัมพันธทางบวก อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1.1 จากผลการวจิัย พบวา ดานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคลมคีาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทายตํ่ากวาทุก 

ดาน ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรมกีารสงเสริม เปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดงความสามารถในการทํางานอยาง

เต็มท่ี ปฏบัิติตอผูรวมงานโดยคํานึงถงึความรู ความสามารถ ความแตกตางระหวางบุคคล ท้ังในดานความตองการ

และความจาํเปนอํานวยความสะดวก ใหคําแนะนํา ใหความชวยเหลอื สนับสนุน วธีิการทํางานของผูรวมงาน ใหขวัญ

และกําลังใจในทุกดาน มคีวามเช่ือม่ันวาผูใตบังคับบัญชาทํางานมปีระสทิธิภาพและสามารถพัฒนาได และสงเสริมให

ผูรวมงานเกดิความม่ันใจในตนเอง โดยการมอบหมายงานพเิศษใหปฏบัิติ และคอยกํากับ ใหคาํแนะนําอยูเสมอ 

 1.2 จากผลการวจิัย พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1 ดานการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางมคีุณคา มคีาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทายตํ่ากวาทุกดาน ดังน้ัน 

ผูบริหารสถานศึกษากระตุนใหผูรวมงานเกิดความคิดสรางสรรค และพัฒนาสิ่งใหมๆ ใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา มีการ

ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีเทคนิควิธีสอนกระบวนการจัดการเรียนรูโดยการใชเทคโนโลยี จัดโครงการเพื่อ

สงเสริมการคดิคนการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาชวยในการตรวจสอบขอมูล

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และใชภูมปิญญาทองถิ่นเปนนวัตกรรมรวมในการจัดการศึกษา 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 2.1 ควรมกีารศึกษาวจิัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร เพื่อความเป

นองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

 2.2 ควรมกีารศึกษาวจิัย เชิงคุณภาพเกี่ยวกับสุขภาพองคการของสถานศึกษาเพื่อใหไดองคความรูในเชิงลกึ

มาเปรียบเทียบกับงานวจิัยในเชิงปริมาณ หรือเปนการสนับสนุน หรือหักลางสิ่งท่ีไดคนพบไปแลว 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเอง เร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

กับสุขภาพองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1 ฉบับน้ี สําเร็จลุลวง

ไดดวยดีดวยความอนุเคราะหจาก ดร.ธิดาวัลย  อุนกอง อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน 

ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน จนการวิจัยสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัย

จงึขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ ดร. สุนทร  คลายอํ่า อาจารยวทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา  นายณรงค เสารแกว  

ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบานปาเสรา และนายบุญเลิศ  แกวดี รองผูอํานวยการฝายวิชาการ โรงเรียนบาน

ทาหลุกสันทราย ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย จนทําใหการวิจัยใน

คร้ังน้ีสมบูรณและมคีุณคา 

 ขอขอบพระคุณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1 ท่ีไดใหความอนุเคราะหขอมูล 

ตลอดจนผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1  จังหวัด

เชียงใหม ท่ีใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล ขอขอบพระคุณอยางสูงตอบุพการี ครอบครัว 

ครูอาจารย ท่ีใหกําลังใจ อบรมส่ังสอน ใหคําแนะนําและชวยเหลอืมาโดยตลอด 
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 คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา 

มารดา และคณาจารยทุกทานท่ีไดประสทิธ์ิประสาทวชิาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันน้ี ตลอดจนทุกทานท่ี

ไดมสีวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางด ี
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชงิกลยุทธของผูบรหิารสถานศึกษากับการบรหิาร

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชยีงราย 

The relationship between Strategic Leadership of School Administrators to 

School Administration under the Chiangrai Municipality School 

ธัญธชิา อนิทะจักร 24

1* และ เจิดหลา สุนทรวภิาต2 

Thanthicha Inthajak1* and Cherdla Soontornvipart2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาในคร้ังน้ี มวัีตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาใน

สังกัดเทศบาลนครเชียงราย 2) เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และ 3) เพื่อศึกษา

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร

เชียงราย  ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ปการศึกษา 2558 จํานวน 433 

คน  กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ เครจซี่และมอรแกน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 205 คน จากน้ันกําหนด

สัดสวนตามขนาดของสถานศึกษาและคัดเลอืกกลุมตัวอยางโดยวธีิการสุมตัวอยางแบบงาย เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษา

คร้ังน้ี เปนแบบสอบถามความคิดเห็นแบบตรวจสอบรายการ และมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน ผล

การศึกษา พบวา  

 1. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวมและรายดาน อยู

ในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานการควบคุมองคการใหสมดุล ดานการสนับสนุนวัฒนธรรม

องคการ  ดานการปฏิบัติอยางมีคุณธรรม ดานการกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ  และดานการบริหารทรัพยากรใน

องคการ  ตามลําดับ 

 2. การบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายโดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารงบประมาณ  ดานการ

บริหารงานบุคคล  และดานการบริหารท่ัวไป ตามลําดับ 

 3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวมมคีวามสัมพันธกันระดับสูงมาก อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 
 

คําสําคัญ: ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ  การบริหารสถานศึกษา 
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Abstract  

 The purposes of this research were 1) to study the strategic leadership of school administrators under 

the Chiang Rai municipality school. 2) to study the school administration under the Chiang Rai municipality 

school. And  3) to study the relationship between strategic leadership of school administrators  and school 

administration under the Chiang Rai municipality school. The population of this study included teachers under the 

Chiang Rai municipality school. There were 433 teachers sampled at random.  The sample was determined  

from Krejcie & Morgan table. The Simple Random Sampling 205. The instruments for collecting data was a 

questionnaire. The collected data were analyzed by means of frequency, percentage, arithmetic mean, standard 

deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient.  The findings of the research were as follow: 

 1. The  strategic leadership of school administrators under the Chiang Rai municipality school revealed 

that the overall aspects and each aspects were at the “high” level and which can be put in order from high to 

low as Establishing balanced organizational controls, Sustaining an effective organizational culture, Emphasizing 

ethical practices, Determining strategic direction, and Effectively Managing the Firm’s Resource Portfolio 

respectively. 

 2. The school administrators under the Chiang Rai municipality school revealed that the overall aspects 

and each aspects were at the “high” level and which can be put in order from high to low as The Academic 

Administration, The Administrative Budget, Personnel Management, and The General Administration  

respectively. 

 3. The relationship between strategic leadership of school administrators  and The school administrators 

under the Chiang Rai municipality school. had overall and individual aspects of a very high relationship that was 

statistically significant at the 0.01 level. 
 

Keywords: Strategic Leadership, School Administrators 
 

บทนํา 

ปจจุบันเปนยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี  จึง

เปนสังคมแหงการเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพของคนเทาน้ันท่ีมีความสําคัญตออนาคตของแตละสังคม

เทาเทียมกับทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาสามารถสรางสรรคและพัฒนาคนไทยใหมีความสามารถทางการศึกษา 

และเศรษฐกจิกับนานาประเทศไดอยางมปีระสทิธิภาพ และมคีวามจําเปนตองพัฒนาการศึกษาของชาติใหเหมาะสม มี

ความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและทันตอความเจริญกาวหนาทางวทิยาการอยูเสมอ  การศึกษาจงึมบีทบาทและ

ความสําคัญย่ิงตอชีวิตของคนและสังคม โดยเฉพาะการเตรียมคนเขาสูศตวรรษท่ี 21 เปนภารกิจของการศึกษา

โดยตรง ขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีสงผลกระทบ

อยางมากตอวถิขีองผูคนจงึจําเปนตองทบทวนและออกแบบการศึกษาใหสอดคลองกับบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนไป (รุง 

แกวแดง, 2543, หนา 1)  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน

มาตรา 80 กลาวถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับ
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ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสังคม จัดใหมแีผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ  มี

การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมท้ังปลูกฝงให

ผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดม่ันในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน  องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  ซึ่งสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 

มาตรา 6 ไดกําหนดจุดมุงหมายการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกายจิตใจ 

สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข มาตรา 9 กลาวถึง การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา โดยยึดหลักความเปนเอกภาพ

ดานนโยบาย และมคีวามหลากหลายในการปฏบัิติเพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพและความตองการในแตละ

ระดับหรือแตละทองท่ี มกีารกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ

มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังดานวชิาการ งบประมาณ การบริหารงาน

บุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษาโดยตรง  เนื่องจากการศึกษาเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาประทศโดยเฉพาะอยางย่ิงในการพัฒนา

คนซึ่งเปนทรัพยากรท่ีมคีุณคาท่ีสุด คุณภาพของคนเปนสิ่งท่ีสําคัญตอความเจริญกาวหนาของประเทศ หากประชากร

มีคุณภาพประเทศยอมเจริญกาวหนาเชนเดียวกัน แตคนจะมีประสิทธิภาพเพียงใดน้ันยอมขึ้นอยูกับประสิทธิภาพใน

การจัดการศึกษา 

การบริหารงานในสถานการณดังกลาว เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุจุดมุงหมายผูบริหารสถานศึกษา

จําเปนตองมีภาวะผูนําสูงในหลาย ๆ ดาน จึงจะสามารถบริหารงานจําเปนตองอาศัยผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศน ความรู 

ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม จึงจะทําใหองคกรประสบความสําเร็จ นอกจากน้ีในดานการเพิ่ม

ประสทิธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาและการสงเสริมการมีสวนรวมและการกระจายอํานาจการบริหารและ

การจัดการศึกษาจากสวนกลางสูเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา แมจะไดมีการออกกฎกระทรวง กําหนด

หลักเกณฑและวธีิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 แลว แตหนวยปฏิบัติยังไมมีอิสระ

และความคลองตัวในการบริหารงานและการจัดการศึกษาเทาท่ีควร (แผนการศึกษาแหงชาติ  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2552-2559, หนา 8) จะเห็นไดวาผูบริหารขององคการเปนผูท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จและความลมเหลวของ

องคการ ปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของผูบริหารในการนําพาองคการใหอยูรอดและเจริญกาวหนาก็คือ ภาวะผูนํา

องคกรใดมีผูบริหารท่ีมีภาวะผูนําท่ีดีมีความสามารถยอมสามารถนําองคกรสูผลสําเร็จตามเปาหมาย ในทางตรงกัน

ขามหากองคการใดก็ตามมีผูบริหารท่ีดอยคุณภาพ ยอมทําลายขวัญและกําลังใจของผูใตบังคับบัญชา อันจะนําไปสู

ผลผลติท่ีตํ่าลงและผลการดําเนินงานท่ีลมเหลว (ภารด ีอนันตนาว,ี 2551)    

ผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันตองมรูีปแบบของความเปนผูนําท่ีเปลี่ยนแปลงไป การเปนผูนําเชิงกลยุทธเปน

ประเด็นท่ีมีการกลาวถึงอยางกวางขวางในชวงเวลาไมกี่ปท่ีผานมา เพราะมองวาเปนเร่ืองท่ีองคการสมัยใหมใน

ศตวรรษท่ี 21 ตองใหความสนใจและมุงเนนในการสรางผูนําเชิงกลยุทธใหเกิดขึ้นในองคการ (ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 

2557, หนา 254)  ซึ่งสถานศึกษาจะเกดิการบริหารเชิงกลยุทธไดน้ัน ตามแนวคิดของฮิทท ไอรแลนด และฮอสคิสสัน 

(Hitt, Ireland and Hoskisson, 2011, p. 361)  กลาววา ผูบริหารระดับสูงหรือผูบริหารสถานศึกษาจะตองมี

องคประกอบภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ซึ่งประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) การกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ 2) การบริหาร
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ทรัพยากรในองคการ 3) การสนับสนุนวัฒนธรรมองคการท่ีมีประสิทธิผล 4) การมุงเนนปฏิบัติอยางมีคุณธรรม 5) 

การควบคุมองคการใหสมดุล ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมภีาวะผูนําเชิงกลยุทธท่ีตองปรับเปลี่ยนทิศทางวิธี

คดิและ การบริหารแบบใหมท่ีสอดคลองทันตอการเปลี่ยนแปลง มคีวามพยายามในการวางแผนกลยุทธอยางสมบูรณ

ท่ีครอบคลุมภารกิจและขอบขายท้ังหมดของสถานศึกษา ทําใหมีการนําเอาเร่ืองของกระบวนการบริหารงาน 

โดยเฉพาะการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ เชน การจัดโครงสรางสถานศึกษา วัฒนธรรม สถานศึกษา เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทรัพยากรบุคคลตลอดจนการควบคุมและประเมินผลกลยุทธเขามาบูรณาการรวมกัน เปนรูปแบบการ

บริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management)  โดยผูนําระดับสูงขององคการหรือผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนระดับกล

ยุทธเปนบุคคลท่ีตองมีหนาท่ี รับผิดชอบโดยตรงตอการบริหารเชิง กลยุทธของสถานศึกษาในทุกขั้นตอน (ธนภณ  

ธรรมรักษ, 2556) 

การบริหารสถานศึกษาใหบรรลุจุดมุงหมายของสถานศึกษายอมขึ้นอยูกับความสามารถในการดําเนินงานให

บรรลุผลตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคของสถานศึกษาท่ีกําหนดไว ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติพ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ท่ีมุงหวังยกระดับการศึกษา

ของชาติใหไดมาตรฐานและจัดการศึกษาไดอยางท่ัวถึงมีคุณภาพ โดยมาตรา 39 ไดบัญญัติใหกระจายอํานาจการ

บริหารจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ไปยังสถานศึกษา

โดยตรง ดังน้ัน การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะเปลี่ยนไปจากเดิมอยางมาก ซึ่งผูบริหารในฐานะผูแทน

สถานศึกษา รวมท้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของจะตองเขาใจอํานาจหนาท่ีในการบริหาร

จัดการและมสีวนรวมในการพัฒนาการศึกษาและผูเกี่ยวของจะตองเขาใจอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการและมสีวน

รวมในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในระดับมากทุกดาน ดวยเหตุผล

ดังกลาวเปนการสนับสนุนประเด็นท่ีวาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธและสงผลตอความสําเร็จใน

การบริหารสถานศึกษา 

การจัดการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสถานศึกษาในสังกัด

ท้ังหมด  8 โรงเรียน ทําหนาท่ีและรับผดิชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ

การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาจะบริหารสถานศึกษา

ตามขอบขายและภารกจิการบริหารจัดการศึกษาใหสถานศึกษาการบริหารสถานศึกษาประกอบดวย 4 งาน คือ งาน

บริหารวชิาการ  งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารท่ัวไป เพื่อจัดการศึกษาใหผูเรียนเปน

มนุษยสมบูรณท้ังดานรางกาย จติใจ สติปญญา มคีวามรู คูคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตสามารถ

อยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยางมีความสุข  โดยผูบริหารสถานศึกษาตองปรับเปลี่ยนบทบาทหนาท่ีเพื่อบริหารจัด

การศึกษาในรูปแบบใหม  จึงจําเปนตองอาศัยภาวะผูนําเชิงกลยุทธเขามาบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนเพื่อกําหนด

ทิศทางของสถานศึกษาผานทางวสัิยทัศนและกลยุทธ ใหมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลมากย่ิงขึ้น 

ดวยเหตุน้ีเอง ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะเชิงกลยุทธกับการบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งผลการวิจัยสามารถใชเปนขอมูล สําหรับผูบริหารสถานศึกษาและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของไปใชในการวางแผนและกําหนดนโยบาย เพื่อเปนแนวทางในการบริหารสถานศึกษาและพัฒนา

สถานศึกษาตอไป 
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วัตถุประสงคการศึกษา 

การวจิัยน้ีมวัีตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร

เชียงราย 2) เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะ

ผูนําเชิงกลยุทธกับการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 
 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิ 
 

วธิกีารศึกษา 

การศึกษาวจิัยความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษา

ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย มวีธีิวทิยาการวจิัย ดังน้ี 

ประชากร ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ปการศึกษา 2558 จํานวน 433 คน  

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ เครจซี่และมอรแกน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 205 คน จากน้ันกําหนด

สัดสวนตามขนาดของสถานศึกษาและคัดเลอืกกลุมตัวอยางโดยวธีิการสุมตัวอยางแบบงาย 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คอื แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา

เชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย แบงออกเปน  2  ตอน  

ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร

เชียงราย  ตามแนวคดิของฮทิท ไอรแลนด และ ฮอสคสิสัน  

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

 1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ และขอบขายและภาระ

กจิการบริหารสถานศึกษา 

 2. ศึกษาวธีิการสรางเคร่ืองมอืท่ีเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

 3. สรางแบบสอบถามตามขอบขายท่ีศึกษาในขอ 1 และขอ 2 คําถามทุกประเด็นครอบคลุมเนื้อหาและกรอบ

แนวคดิในการวจิัย 

ภาวะผูนําเชงิกลยุทธ 

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 5 ดาน ดังน้ี 

1. การกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ 

2. การบริหารทรัพยากรในองคการ 

3. การสนับสนุนวัฒนธรรมองคการท่ีมี

ประสทิธิผล 

4. การมุงเนนปฏบัิติอยางมคีุณธรรม 

5. การควบคุมองคการใหสมดุล 

การบรหิารสถานศกึษา 

การบริหารสถานศึกษา 4 ดาน ดังน้ี 

1. ดานบริหารงานวชิาการ 

2. ดานบริหารงบประมาณ 

3. ดานบริหารงานบุคคล 

4. ดานบริหารงานท่ัวไป 
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 4. นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อพจิารณาและ ใหคําแนะนําในการปรับปรุงแบบสอบถาม  

 5. นําแบบสอบถามท่ีผานการพิจารณาจากอาจารยท่ีปรึกษา ขึ้นเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และความเหมาะสมของขอคําถามแตละขอ ตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอ

คําถามกับวัตถุประสงค และหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และปรับปรุงแกไข จากการหาคาความเท่ียงตรงจาก

ผูเช่ียวชาญ ไดคา IOC อยูระหวาง 0.67–1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก ข, หนา 96) 

 6. นําเคร่ืองมือท่ีสรางขึ้นไปทดลองใชกับกลุมทดลองคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาล

นครเชียงราย จํานวน 30 คนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธแอลฟา 

ตามวิธีของครอนบาค (Cronvach, 1970, p. 161) ซึ่งแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ของผูบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ไดคาคาสัมประสิทธแอลฟาเทากับ 0.97 (รายละเอียดในภาคผนวก ค 

ตาราง 16, หนา 106) และแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ไดคาคาสัม

ประสทิธแอลฟาเทากับ 0.98 (รายละเอียดในภาคผนวก ค ตาราง 17, หนา 106) 

 7. จัดพมิพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนดังน้ีผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อขอหนังสอืถงึผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน 

 2. ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลกับ

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายท้ัง 8 โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกับครูใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 

 3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จาก

เปาหมายในการเก็บรวมรวบขอมูล จํานวน 205 ฉบับ ไดรับคนื จํานวน 186 ฉบับ คดิเปนรอยละ 90.73 

การวเิคราะหขอมูล 

จากการศึกษา ผูวจิัยนําแบบสอบถามท่ีไดจากการเก็บขอมูล มาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปและ

ทําการวเิคราะหขอมูล ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร

เชียงราย   วเิคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายขอ รายดาน และโดยรวม 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย วิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายขอ รายดาน และโดยรวม  

ตอนท่ี 3 หาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษา

ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยการหาคาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธแบบเพยีรสัน 
 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลนครเชียงราย สรุปผลไดดังน้ี 

1. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน และภาวะผูนํา

เชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการควบคุมองคการใหสมดุล อยูในระดับมาก 
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รองลงมา คอื ดานการสนับสนุนวัฒนธรรมองคการ อยูในระดับมาก ดานการปฏิบัติอยางมีคุณธรรม อยูในระดับมาก 

และดานการกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา

ท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ดานการบริหารทรัพยากรในองคการ อยูในระดับมาก  

   1.1 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการกําหนดทิศทาง

เชิง  กลยุทธ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารสามารถกําหนดนโยบายของ

สถานศึกษาไดสอดคลองกับเปาหมายและวิสัยทัศนเพื่อมุงสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก 

รองลงมา คือ ผูบริหารสามารถตัดสินใจปรับเปลี่ยนแผนการบริหารไดสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลง อยูใน

ระดับมาก และผูบริหารมคีวามสามารถและเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความคดิเห็นในการวเิคราะหจุดแข็ง จุดออน

ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาและกําหนดเปนแผนกลยุทธไดอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนการกําหนดทิศทาง

เชิงกลยุทธท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอืผูบริหารสามารถเช่ือมโยงและถายทอดวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

และเขาใจงายอยูในระดับมาก  

   1.2 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย  ดานการบริหาร

ทรัพยากรในองคการ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารสามารถบริหารจัดการดาน

งบประมาณและดานทรัพยากรบุคคล ดวยความโปรงใส ถูกตองตามระเบียบ รวดเร็วและทันเหตุการณไดอยาง

เหมาะสม มคีาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  รองลงมา คือ ผูบริหารมีการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา  ได

ตอบสนองตอผูรับบริการอยางมีคุณภาพ อยูในระดับมาก และผูบริหารสนับสนุน สงเสริม จูงใจและกระตุนให

ผูใตบังคับบัญชาใชศักยภาพของตนอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ ตามลําดับ สวนการบริหารทรัพยากรใน

องคการท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ผูบริหารมกีารบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณใหเพยีงพอ คุมคา คุมทุนและเพียงพอ อยูใน

ระดับมาก  

   1.3 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการสนับสนุน

วัฒนธรรมองคการท่ีมปีระสทิธิผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารสรางคานิยมให

ผูใตบังคับบัญชามีความสัมพันธท่ีดีตอกัน สรางบรรยากาศและจิตสํานึกในการมีสวนรวมในวัฒนธรรมองคการ เกิด

ความรักความสามัคคี ความปรองดองภายในสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหาร

ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยมในการทํางานใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก อยูในระดับมาก 

และผูบริหารสามารถกําหนดวัฒนธรรมและคานิยมของสถานศึกษาใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม

ภายนอก อยูในระดับมาก  ตามลําดับ สวนการสนับสนุนวัฒนธรรมองคการท่ีมีประสิทธิผลท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 

ผูบริหารเปนแบบอยางท่ีดใีนการทํางานใหกับผูใตบังคับบัญชา อยูในระดับมาก 

   1.4 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการมุงเนนการ

ปฏบัิติอยางมคีุณธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา

ทุกคนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักศาสนา มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหารมี

ความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใสและตรวจสอบได อยูในระดับมาก และผูบริหารพิจารณาการเลื่อนขั้น เลื่อน

เงนิเดอืนเปนไปตามหลักเกณฑดวยความโปรงใส มคีวามยุติธรรมและใหความเสมอภาคตอผูรวมงาน อยูในระดับมาก 

ตามลําดับ การมุงเนนการปฏบัิติอยางมคีุณธรรมท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ผูบริหารมหีลักธรรมาภิบาล มีความรัก ความ

เมตตาและเอื้ออาทรเปนท่ีศรัทธาตอผูใตบังคับบัญชาทุกคน อยูในระดับมาก 

   1.5  ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการควบคุม

องคการใหสมดุล  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณารายขอ พบวา ผูบริหารมกีารจัดการบริหารงาน  ดูแลใน
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กระบวนการทํางานใหไดมาตรฐาน มีคุณภาพการบริการ ผูรับบริการพึงพอใจในบริการท่ีไดรับ และผูใหบริการมี

ความสุขและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหารพัฒนา 

ปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก และผูบริหารมีการติดตาม ประเมินผลการ

ปฏบัิติงานเพื่อนใหเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนด อยูในระดับมาก ตามลําดับ การควบคุมองคการใหสมดุลท่ีมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด คอื ผูบริหารมคีวามยดืหยุนในการบริหารงานตามสถานการณ อยูในระดับมาก 

2. การบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณารายดาน 

พบวาการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายอยูในระดับมากทุกดาน และการบริหารสถานศึกษาดานท่ี

มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารสถานศึกษาดานการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการ

บริหารงบประมาณ อยูในระดับมาก ดานการบริหารงานบุคคล อยูในระดับมาก  ตามลําดับ การบริหารสถานศึกษาท่ี

มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื การบริหารงานท่ัวไป อยูในระดับมาก  

   2.1 การบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา สถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดสอดคลองกับวิสัยทัศน 

เปาหมาย และตรงกับความตองการของทองถิ่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ สถานศึกษาสงเสริม

ใหครูจัดทําแผนจัดการเรียนรู และจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียนโดยยึดผูเรียนเปน

สําคัญ อยูในระดับมาก  สถานศึกษาดําเนินการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนอยางถูกตอง ครบถวน 

ตามมาตรฐานการศึกษา  อยูในระดับมาก ตามลําดับ การบริหารงานวิชาการท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ สถานศึกษาจัด

กระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ และตอเนื่องเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบท่ี

หลากหลาย อยูในระดับมาก  

   2.2 การบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก  เมื่อพจิารณารายขอ พบวา สถานศึกษามกีารจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏบัิติงาน  โดยมีการ

วเิคราะหแผนการศึกษาแหงชาติ ยุทธศาสตรของหนวยงาน แผนพัฒนาการศึกษา และความตองการของสถานศึกษา 

มคีาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ สถานศึกษามีการจัดทําทะเบียนควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ และสินทรัพย

ถูกตองและเปนปจจุบัน อยูในระดับมาก สถานศึกษามกีารจัดทําแผนดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการใช

งบประมาณ และเงนินอกงบประมาณ และผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําป อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

การบริหารงานงบประมาณท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ สถานศึกษาพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและ

จัดหาพัสดุ ครุภัณฑท่ีมคีุณภาพ เหมาะสมและเพยีงพอกับการใชงาน อยูในระดับมาก 

   2.3 การบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา สถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากร ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัย 

และมาตรฐานสําหรับจรรยาบรรณวชิาชีพอยางเหมาะสม มคีาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คอื สถานศึกษา

มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก สถานศึกษามีการสํารวจความรู 

ความสามารถ ความตองการของบุคลากรทุกคน เพื่อจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน ตามความรูความสามารถ และ

เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก ตามลําดับ การบริหารงานบุคคลท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 

สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรม/โครงการ เพื่อสรางเสริมขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรทุกระดับ อยูในระดับมาก 

   2.4 การบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการบริหารงานท่ัวไป โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพจิารณารายขอ พบวา สถานศึกษาเขารวมกิจกรรมตามนโยบายของตนสังกัด มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูใน

ระดับมาก  รองลงมา คอื สถานศึกษามกีารสงเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนไดอยางหลากหลาย ตามความถนัดและ
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สนใจของผูเรียน อยูในระดับมาก สถานศึกษามกีารจัดระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน  มกีารบํารุง ดูแลรักษาและ

พัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหม่ันคง ปลอดภัย พรอมใชประโยชนเพื่อใหเกิดความคุมคา

และเอื้อประโยชนตอการเรียนรู อยูในระดับมาก ตามลําดับ การบริหารงานท่ัวไปท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ สถานศึกษามี

การระดมทรัพยากร  ภูมปิญญา แหลงเรียนรู ใหเอื้อประโยชนตอการศึกษาไดอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก 

 3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลนครเชียงราย พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวมมคีวามสัมพันธกันในทางบวก ระดับสูงมาก อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติท่ีิระดับ 0.01 (r = 0.83) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการ

บริหารสถานศึกษามคีวามสัมพันธกันสูงทุกดาน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 

1.  ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวมพบวา ภาวะ

ผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก  สวนรายดาน พบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถานศึกษาท้ัง 5 ดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานการควบคุมองคการให

สมดุล ดานการสนับสนุนวัฒนธรรมองคการ ดานการปฏิบัติอยางมีคุณธรรม ดานการกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ  

ดานการบริหารทรัพยากรในองคการ ท้ังน้ีเนื่องจาก ผูบริหารมีความสามารถในการคาดการณและมองเห็นอนาคต 

กําหนดทิศทาง มีวิสัยทัศนกวางไกล คิดอยางมีกลยุทธ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความยืดหยุน และสามารถนํา

วิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษาและมุงสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน ทําใหครูมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ชัย

เสฏฐ  พรหมศรี (2557, หนา  254) ท่ีกลาววา การเปนผูนําเชิงกลยุทธเปนกระบวนการของการกําหนดทิศทางและ

สรางแรงบันดาลใจท่ีสําคัญตอการสรางและกําหนดแนวทาง รวมท้ังความย่ังยนืตอองคกร และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ วิราพร ดีบุญมี (2556) วิจัยเร่ือง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกน ผลการวจิัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแกน มีภาวะผูนํา

เชิงกลยุทธ โดยภาพรวมท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมาก คือ ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ดานการกําหนดกลยุทธ ดาน

การควบคุมและประเมนิกลยุทธ ดานวัฒนธรรมขององคการ และดานการกําหนดทิศทางขององคการ   

เมื่อพจิารณาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย รายดาน ดานการ

ควบคุมองคการใหสมดุล มีคาเฉลี่ยสูงสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารมีการจัดการบริหารงาน ดูแลใน

กระบวนการทํางานใหไดมาตรฐาน มีคุณภาพการบริการ จัดอัตรากําลังบุคลากรใหเหมาะสมกับภาระงาน มีความ

ยดืหยุน มกีารติดตาม ประเมนิผลการปฏบัิติงานตามแนวทางท่ีกําหนด ผูรับบริการพึงพอใจในบริการท่ีไดรับและผูให

บริการมีความสุขและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เชวงศักดิ์  พฤกษเทเวศ 

(2553) ไดทําวจิัยเร่ือง การพัฒนาตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษาจาก

กลุมตัวอยาง  ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรท่ีเปนองคประกอบหลักภาวะผูนํา

เชิงกลยุทธของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก ดังน้ี องคประกอบหลักดาน

การกําหนดทิศทางขององคการ องคประกอบหลักดานการนํากลยุทธไปปฏบัิติ และองคประกอบหลักดานการควบคุม
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และประเมนิกลยุทธ และสอดคลองกับงานวจิัยของ วริาพร ดบุีญม ี(2556) ทําการวจิัยเร่ือง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของ

ผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครขอนแกน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแกน มภีาวะผูนําเชิงกลยุทธ โดยภาพรวมท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมาก คอื ดานการ

นํากลยุทธไปปฏิบัติ ดานการกําหนดกลยุทธ ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธ ดานวัฒนธรรมขององคการ และ

ดานการกําหนดทิศทางขององคการ 

2. การบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  สวนรายดาน พบวา 

การบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายท้ัง 4 ดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมาก

ไปนอย คือ การบริหารสถานศึกษาดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงาน

บุคคล ดานการบริหารงานท่ัวไป ท้ังน้ีเนื่องจากการบริหารสถานศึกษามีความสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการ

จัดการภายในสถานศึกษา  ซึ่งเปนการวางรากฐานชีวิติใหกับผูเรียนไดกาวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปจจุบัน  

เปนการพัฒนาสมาชิกของสังคมใหมคีวามเจริญงอกงามในดานตาง ๆ ท่ีมุงไปสูความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพตาม

เปาหมาย  ผูบริหารจะตองใชศาสตรและศิลปในการดําเนินงานตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุกตนันท  หวาน

ฉ่ํา (2555) ไดทําการวิจัยเร่ือง การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน ในอําเภอคลองหลวง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวาการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน ใน

อําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวมมีการปฎิบัติอยูใน

ระดับมาก ดานท่ีมีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ดานการบริหารงานวิชาการ และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

จิตรา ทรัพยโฉม (2556) ไดทําวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับ

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 อยูในระดับมาก  โรงเรียนควรจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษาตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในสวนท่ีเกี่ยวของกับสภาพปญหาในการจัดการเรียนการ

สอน ความตองการของชุมชนและสังคมภูมิปญญา เสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาท้ังกอนและระหวางปฏบัิติหนาท่ี  

เมื่อพิจารณาการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย รายดาน ดานการบริหารงานวิชาการ  

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาการบริหารงานวิชาการเปนงานท่ีสําคัญสําหรับผูบริหาร

สถานศึกษา  โดยเฉพาะอยางย่ิงเปนงานท่ีจะตองปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน  ซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของ

สถานศึกษาและเปนเคร่ืองช้ีความสําเร็จ  และความสามารถของผูบริหาร งานวิชาการเปนภารกิจหลักของ

สถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.

2553 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากท่ีสุด ดวยเจตนารมณท่ีจะใหสถานศึกษา

ดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการ

มีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการ

จัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมท้ังการวัดปจจัยเกื้อหนุน

การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่น ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ยุกตนันท หวานฉ่ํา (2555) ไดทําการวิจัยเร่ือง การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน ในอําเภอคลอง

หลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวาการบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียน ในอําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวมมีการ
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ปฏบัิติอยูในระดับมาก ดานท่ีมีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ดานการบริหารงานวิชาการ เมื่อพิจารณาจําแนก

เปนรายขอยอย ผลการวิเคราะหดานการบริหารวิชาการ พบวา ในภาพรวมการบริหารสถานศึกษาดานการ

บริหารงานวชิาการ มกีารปฏบัิติอยูในระดับมากท่ีสุด คือ สถานศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหครู

จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และสอดคลองกับงานวจิัยของ ชณิษฐนันท   สุภัคสกุลหิรัญ (2554) ได

ทําการวิจัยเร่ือง การจัดการสถานศึกษาสูความเปนเลิศของโรงเรียนบานตาลเหนือ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 การบริหารงานวชิาการ  มกีารพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  นําภูมิปญญา

ทองถิ่นเขามาบรูณาการในหลักสูตร  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญเนนการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนท้ังดานวชิาการ ดานคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพงึประสงค มกีารจัดกจิกรรมการเรียนรูท่ี

หลากหลาย   

3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลนครเชียงราย พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวมมคีวามสัมพันธกันในทางบวก ระดับสูงมาก อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติท่ีิระดับ 0.01 (r = 0.83) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการ

บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกันสูงทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ท้ังน้ี  เนื่องจากภาวะผูนํา

เชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษามีอิทธิพลตอการบริหารสถานศึกษา รวมท้ังสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของ

สถานศึกษา  ผูบริหารควรพัฒนาตนเองดานภาวะผูนําเชิงกลยุทธเพื่อพัฒนาการบริหารสถานศึกษาใหมคีุณภาพย่ิงขึ้น  

ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ เพ็ญประภา สาริภา (2556) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกล

ยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 19 

ผลการวจิัยพบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถานศึกษา อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมล สุภาทอง (2550) ไดทําการวิจัยเร่ือง ภาวะผูนํา

เชิงกลยุทธของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 

ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธและประสิทธิผลโรงเรียนอยูในระดับมาก 

และยังสอดคลองกับงานวจิัยของ จติรา ทรัพยโฉม (2556) วจิัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 อยูในระดับมาก  และแตกตางกัน ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสทิธิผลการบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 มคีวามสัมพันธกันทางบวก 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากการวิจัย เร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย สามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของสถานศึกษา 

โดยผูวจิัย มขีอเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช  ดังน้ี 
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1.  จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย  

ดานการบริหารทรัพยากรในองคการ มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ัน ผูบริหารจึงควรบริหารจัดการดานงบประมาณและดาน

ทรัพยากรบุคคล  ดวยความโปรงใส ถูกตองตามระเบียบ รวดเร็วและทันเหตุการณ และใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน

สูงสุด  

2. จากผลการวิจัย พบวา การบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการบริหารงานท่ัวไป 

มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ัน ผูบริหารจึงมีการจัดระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน มีการบํารุง ดูแลรักษาและพัฒนา

อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหม่ันคง ปลอดภัย พรอมใชประโยชนเพื่อใหเกิดความคุมคาและ

เอื้อประโยชนตอการเรียนรู  และมกีารระดมทรัพยากร ภูมปิญญา แหลงเรียนรู ใหเอื้อประโยชนตอการศึกษาไดอยาง

เหมาะสม  

3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลนครเชียงราย  มีความสัมพันธกันสูงช้ีใหเห็นวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอการ

บริหารสถานศึกษา ผูบริหารควรพัฒนาตนเองดานภาวะผูนําเชิงกลยุทธเพื่อพัฒนาการบริหารสถานศึกษาใหมี

คุณภาพยิ่งขึ้น  

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษา

ในสังกัดอื่น ๆ  

 2. ควรศึกษาปญหาและขอเสนอแนะดานการบริหารทรัพยากรในองคการของการบริหารสถานศึกษาใน

สังกัดเทศบาลนครเชียงราย 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การวิจัย เร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธกับการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร

เชียงราย ฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดีดวยความอนุเคราะหจากรองศาสตราจารย ดร.เจิดหลา สุนทรวิภาต อาจารยท่ี

ปรึกษาท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา เสนอแนะและตรวจแกไข ขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสตลอดมา จนการวิจัย

ฉบับนี้ สําเร็จเรียบรอยสมบูรณ   

 ขอขอบพระคุณ นายวัลลภ ไมจําปา รองผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 วาท่ีรอยโทกอเกียรติ ทุนศิริ รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทิง

วิทยาคม และนายดวงจันทร สมณะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ท่ีไดความกรุณาให

คําแนะนํา  ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย จนทําใหการวจิัยในคร้ังน้ีสมบรูณ 

 ขอขอบพระคุณ ผูบริหารและคณะครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ทุกโรงเรียน ท่ีไดใหความ

อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล การวจิัยเปนอยางด ี 

 คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการวิจัยฉบับน้ี  ขอมอบแด บิดา มารดา บุคคลในครอบครัว ผูใหการ

อบรมส่ังสอน รวมท้ังผูมสีวนเกี่ยวของทุกทานท่ีใหการสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลอื และใหกําลังใจดวยดี และสุดทาย

ขอบคุณพลังกาย พลังใจจากตัวเองท่ีมุงม่ันและต้ังใจในการทําวจิัยฉบับน้ีใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี
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คุณภาพของผูบรหิารสถานศึกษาในการพัฒนาการเรยีนรูสูประชาคมอาเซยีนของ

โรงเรยีนมัธยมศึกษากลุมพญาวัง สังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 35 จังหวัดลําปาง 

THE QUALIFICATION OF EDUCATIONAL ADMINISTRATOR FOR THE 

EDUCATIONAL DEVOLOPMENT ATTEND ASEAN COMMUNITY OF EDUCATIONAL 

SECONDARY SCHOOLS IN PHRAYAWANG GROUP UNDER THE SECONDARY 

EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 35 

เหมอืนฝน จันทรักษา25

1* และ Sunthon Khlai-um2 

Meuanfun Chuntaruksar1* and Sunthon Khlai-um 2 

บทคัดยอ 

 ในการวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของคุณภาพผูบริหารสถานศึกษาในการ

พัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมพญาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง 2) เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพของผูบริหาร 

ประชากร คอื ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 13 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังสิ้น 263 คน เคร่ืองมือท่ีใช

ในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานของคาความถี่ 

ผลการศึกษาวจิัยพบวา 

1. ความคดิเห็นของคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา พบวามคีวามคดิเห็นมาก เรียงตามลําดับจากมากท่ีสุดไป

นอยท่ีสุด ดังน้ี ดานความสามารถในการประสานภาคีเครือขายเพื่อความรวมมือในการจัดการเรียนรูสูประชาคม

อาเซยีน ดานความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพภายใตสภาวการณจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และ ดาน

ทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะในการใช ICT ตามลําดับ 

2. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา พบวามีความคิดเห็นมาก เรียงตามลําดับจากมากท่ีสุด

ไปนอยท่ีสุด ดังน้ี ดานความสามารถในการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ดาน

ความสามารถในการประสานภาคเีครือขายเพื่อความรวมมอืในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน และ ดานทักษะ

ในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะในการใช ICT ตามลําดับ 
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  ปญหาและขอเสนอแนะของผูบริหารสถานศึกษาและครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวม คือ 

ผูบริหารสวนใหญยังขาดทักษะทางดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ ขอเสนอแนะคือผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรู

ความเขาใจและมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และควรสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวมถึงนักเรียนใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อยกระดับความสามารถดานภาษาและควรมีนโยบายใหครูผูสอน

ภาษาอังกฤษเขารับการอบรม ดูงานท้ังในและตางประเทศเพื่อนําความรูกลับมาถายทอดใหเพื่อนครูและนักเรียน 
 

คําสาํคัญ: คุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา  การพัฒนาการเรียนรู  ประชาคมอาเซียน 
 

Abstract  

The purpose of this research were to study 1) The levels of the result of qualification of educational 

administrators for the educational development attend ASEAN community of educational secondary schools in 

Phrayawang group under the secondary educational service area office 35. 2) The problems and development 

recommendation of qualification of educational administrators for the educational development attend ASEAN 

community of educational secondary schools in Phrayawang group under the secondary educational service area 

office 35. The research population were 276 persons consists of 13 administrators and 263 teachers. The 

research instruments were analyzed by using percentage, mean and standard deviation.  

 The result of the research was as follows; 

1. The overall of the result of educational administrators found that the total average score was in the 

high level. The data sorted from the most to the least, which were; administrators are able to coordinate 

association network for learning and teaching approach coordinating towards ASEAN community. Then, 

administrators are able to manage in limited conditions efficiently, and administrators have skilled English for 

communication and have skills in ICT and so on.  

2. The overall of the result of teachers found that the total average score was in the high level. The 

data sorted from the most to the least, which were; administrators are able to supervise and monitor overall 

operation. Then, administrators are able to coordinate association network for learning and teaching approach 

coordinating towards ASEAN community, and administrators have skilled English for communication and have 

skills in ICT and so on.  

 The result of problems and development recommendation of administrators and teachers. The most 

problems were found administrators have the lack of English Communication skill and the problem of listening 

and speaking English efficiency. The guideline administrators have both the knowledge of using English 

communication skill and transfer English attend to ASEAN. Administrators encourage and support both teachers 

and students to practice English to set up language skill and should have the policy of English observe activities 

project and English study training project in aboard transfer their knowledge to other teachers and students 

efficiency. 
 

Keywords: THE QUALIFICATION OF EDUCATIONAL, ADMINISTRATOR THE EDUCATIONAL, DEVOLOPMENT 

ASEAN 
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บทนํา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554, หนา 1) กลาววา การศึกษามีบทบาทสําคัญในการ

ขับเคลื่อนและเตรียมความพรอม เพื่อกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนใหทันตามกําหนดในกรอบความรวมมือของ

ประชาคมอาเซยีนท้ัง 3 เสาหลัก (Three Pillars of ASEAN Community) ซึ่งประกอบดวยประชาคมการเมืองและความ

ม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community – APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ASEAN Economic 

Community – AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community- ASCC)อยางหลีกเลี่ยง

มไิด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน เล็งเห็นความจําเปนท่ีจะตองสรางความตระหนักและความพรอม

ในการกําหนดนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยใหกาวสูประชาคมอาเซียนท่ีสอดคลองกับนโยบายในการขับเคลื่อน

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ในฐานะท่ีประเทศไทยเปนหน่ึงในสมาชิกกอต้ังอาเซียน รัฐบาลไทยไดให

ความสําคัญในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซยีนเชนเดยีวกันกับกลุมประเทศสมาชิกอื่น โดยมจีุดมุงหมาย

เพื่อนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซยีนท่ีสมบูรณ โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งท้ังดานเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรมและการเมือง ความม่ันคง โดยเฉพาะการเนนความสําคัญในเร่ืองการเตรียมความพรอม

ทางดานการศึกษาของประเทศไทย เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการปฏรูิปการศึกษาของประเทศสมาชิกกลุมอาเซียน 

และพัฒนาความรวมมือดานการศึกษาทุกระดับภูมิภาคสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษของ

สหประชาชาติ สถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ

จะตองผลติเยาวชนใหเห็นความสําคัญ มคีวามรู ความเขาใจ และเจตคติ ท่ีดเีกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและเตรียมเขา

สูการเปนสวนหน่ึงของกลุมประเทศสมาชิกในอาเซียน ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะท่ีเปนผูนําองคการจึงจําเปนตอง

เปนผูบริหารท่ีมคีุณภาพ ท้ังดานความรู ความสามารถและความเขาใจในหลักการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งเปน

คุณสมบัติพื้นฐานของผูบริหาร มีการใชศาสตรและศิลปในการบริหารจัดการ มีความสามารถในการปกครองบังคับ

บัญชาผูรวมงาน มีความสามารถในการตัดสินใจไดอยางถูกตองรวดเร็ว และกลาตัดสินใจ ปฏิบัติตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ และมีความสามารถในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน เพื่อพัฒนาองคกรไปสูเปาหมาย สราง

องคกรแหงการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ดังน้ันการบริหารสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน จึงจําเปนตองมี

ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีความพรอมตรงตามคุณภาพตัวช้ีวัดคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาใหมีความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน ในป 2558 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553) ไดระบุวา ในการพัฒนาการเรียนรูสู

ประชาคมอาเซยีน ผูบริหารสถานศึกษาตองมคีุณภาพในแตละดานดังน้ี ดานวสัิยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคม

อาเซียน ผูบริหารสถานศึกษาไดดําเนินการบริหารโรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศนหลักสูตรการจัดการเรียนรูสู

ประชาคมอาเซียนไวในหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้นมีการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบการจัดการ

เรียนรูใหผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก ดานความสามารถในการบริหารจัดการ ภายใตสภาวการณจํากัดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ จัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ สั้น และระยะยาว โดยเนนการจัดการเรียนการสอน ท่ี

เทียบเคียงมาตรฐานสากล ดานทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะในการใช ICT ผูบริหาร

สถานศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

รวมท้ังมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศในการติดตอสื่อสาร ดานความสามารถในการประสานภาคี

เครือขาย  เพื่อความรวมมอืในการจัด การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน เชน โรงเรียน องคกรเอกชน หนวยงานราชการ 

มกีารสรางเครือขายการเรียนรู และมีการสรางผูปกครองเครือขายและชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการเขามามีสวน

รวมในดานการจัดการเรียนการสอน และงบประมาณในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ดานความสามารถใน
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การนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานการจัดการเรียนรูสู

ประชาคมอาเซียนอยางเปนระบบและมีกระบวนการนิเทศติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการการดําเนินงาน

ของโรงเรียนท่ีเปนปจจุบันและตอเนื่อง และดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารกับภาค ี

เครือขายในกลุมประชาคมประเทศสมาชิกอาเซียน ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางครูและนักเรียน และมกีารแบงปนประสบการณรวมกับโรงเรียนในโครงการประชาคมอาเซียน จากท่ีกลาวมา

ขางตน ทําใหกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมพญาวัง จังหวัดลําปาง  ประกอบดวย โรงเรียนวังเหนือวิทยา โรงเรียนแจ

หมวทิยา โรงเรียนเมอืงปานวิทยา โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย โรงเรียนทุงอุดมวิทยา และโรงเรียนทุงกวาววิทยาคม 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ลําปาง เขต 35 ซึ่งเปนโรงเรียนประจําอําเภอและตําบล ในเขตอําเภอ

วังเหนือ อําเภอแจหม และอําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ผูบริหารสถานศึกษาของกลุมโรงเรียนดังกลาว ไดมี

นโยบายเรงรัดใหมีการจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อใหพรอมเขาสูประชาคม

อาเซยีนในป 2558น้ี 

จากเหตุผลดังกลาว ผูศึกษาซึ่งเปนครูในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมพญาวัง จึงมีความสนใจท่ีจะ

ทําการศึกษาคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา

กลุมพญาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง เพื่อนําผลการศึกษาไปใชเพื่อเปน

แนวทางสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ใชในการประกอบพจิารณา หลักการบริหารเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายในการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพของผูบริหารสถานศึกษา ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ใหมคีุณภาพตอไป 

วัตถุประสงคการศึกษา 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของคุณภาพผูบริหารสถานศึกษาในการ

พัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมพญาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง (2) เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพของผูบริหาร

สถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมพญาวัง สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง 
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กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 กรอบแนวคดิในการวจิัย ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วธิกีารศึกษา 

การวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

ของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมพญาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง ป

การศึกษา 2558 ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ประชากร คือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 13 คน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา รวมท้ังสิ้น 263 คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัย

สรางขึ้นซึ่งลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ชุด ชุดท่ี 1 สําหรับผูบริหารสถานศึกษา แบงออกเปน 3 ตอน 

ดังน้ี ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบสํารวจรายการ (Check 

list) ตอนท่ี 2 คุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา

กลุมพญาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง โดยครอบคลุมคุณภาพของ

ผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนท้ัง 6 ดาน รวมท้ังหมด 54 รายการ ชุดท่ี 2 สําหรับ

ครูและผูบริหารสถานศึกษา แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม มลัีกษณะแบบสํารวจรายการ (Check list) ตอนท่ี 2 คุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการ

เรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมพญาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

35 จังหวัดลําปาง โดยครอบคลุมคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนท้ัง 6 

ดาน รวมท้ังหมด 53 รายการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาในการ

พัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมพญาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง ท้ัง 6 ดาน ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปโดยขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพ

ดานวสัิยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซยีน 

1. ดานความสามารถในการบริหารจัดการภายใต

สภาวการณจํากัดไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

2. ดานทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ

ทักษะในการใช ICT 

3. ดานความสามารถในการประสานภาคเีครือขายเพื่อ

ความรวมมอืในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซยีน 

4. ดานความสามารถในการนิเทศติดตามผลการ

ดําเนินงานจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซยีน 

5. ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการ

ติดตอสื่อสารกับภาคเีครือขายในกลุมประชาคม

อาเซยีน 

 

ระดับความคดิเห็นของคุณภาพ

ของผูบริหารในการพัฒนาการ

เรียนรูสูประชาคมอาเซยีนของ

โรงเรียนมัธยมศึกษากลุมพญา

วัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

จังหวัดลําปาง 
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ผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ (Percentage) ขอมูลท่ีเกี่ยวกับระดับของ

คุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนน้ัน วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( µ ) 

และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) 
 

ผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะหขอมูลพบวาผลการศึกษาคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนรูสู

ประชาคมอาเซียนโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมพญาวังสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สําหรับ

ผูบริหารสถานศึกษา พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา มีความคิดเห็นสูงสุด ไดแกดานความสามารถในการประสานภาคีเครือขายเพื่อความ

รวมมอืในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซยีนอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ดานความสามารถในการบริหาร

จัดการคุณภาพภายใตสภาวการณจํากัดไดอยางมปีระสิทธิภาพอยูในระดับมาก  ดานความสามารถติดตอสื่อสารกับ

ภาคีเครือขายในกลุมประชาคมอาเซียน ดานความสามารถในการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานจัดการเรียนรูสู

ประชาคมอาเซียน  ดานวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน และนอยท่ีสุดคือดานทักษะในการใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะในการใช ICT อยูในระดับปานกลาง สามารถสรุปผลแยกเปนรายดาน

ตามลําดับดังน้ี 

1. ดานท่ี 4 ความสามารถในการประสานภาคีเครือขายเพื่อความรวมมือในการจัดการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียน พบวา ระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก พบวาสูงสุด

ไดแก ทานมกีารรวมประชุมกับชุมชนในการระดมทรัพยากร ดําเนินการโดยโรงเรียนรวมกับชุมชนจัดทํา หลักสูตรและ

จัดทําแผนพัฒนาระบบการบริหาร เพื่อพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากลและทานสงเสริมใหสถานศึกษาและชุมชน 

รวมท้ังเครือขายการพัฒนา มกีารจัดกจิกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและมคีวามหลากหลายท้ังการศึกษา การเมืองการ

ปกครอง เศรษฐกิจและสังคมความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด และ ตํ่าสุดคือ ทานสงเสริมการสรางเครือขายการ

ดําเนินงานรวมกับผูนําชุมชน ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐและเอกชนความคิดเห็นอยูในระดับ

มาก 

2. ดานท่ี 2 ดานความสามารถในการบริหารจัดการภายใตสภาวการณจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ พบวา 

ระดับความคดิเห็นของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมคีวามคิดเห็นอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดไดแก ทานมีการ

กําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ีทุกฝายมีสวนรวม และบทบาทหนาท่ีของฝายตางๆอยางชัดเจนความคิดเห็นอยูใน

ระดับมากท่ีสุด และตํ่าสุดคือทานมีการควบคุม กํากับ ดูแลและพัฒนาการดําเนินงานเปนระยะอยางตอเนื่อง ความ

คดิเห็นอยูในระดับมาก  

3. ดานท่ี 6 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารภาคีเครือขายในกลุมประชาคมอาเซียน 

ระดับความคดิเห็นของผูบริหารสถานศึกษาพบวา โดยภาพรวมมคีวามคิดเห็นอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดไดแก ทาน

สามารถจัดระบบสถานศึกษาใหเขารวมกับโครงการเครือขายกลุมภาคีตางๆขอกระทรวงศึกษาธิการความคิดเห็นอยู

ในระดับมากท่ีสุด และตํ่าสุดคอื ผูบริหารมกีารสงเสริมและสนับสนุนใหมีการแบงปนประสบการณรวมกับโรงเรียนใน

โครงการ ประชาคมอาเซยีนความคดิเห็นอยูในระดับมาก  

4. ดานท่ี 5 ดานความสามารถในการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

ระดับความคดิเห็นของผูบริหารสถานศึกษาพบวา โดยภาพรวมมคีวามคิดเห็นอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดไดแก ทาน

มกีระบวนการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรูของครูและบุคลากรทางการศึกษาและมกีารดําเนินงาน ความคิดเห็น
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อยูในระดับมากท่ีสุด และตํ่าสุดคือ ทานมีการจัดทําคําส่ังคณะกรรมการติดตามการ ดําเนินงานเกี่ยวกับอาเซียนใน

สถานศึกษาความคดิเห็นอยูในระดับมาก  

5. ดานท่ี 1 ดานวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนพบวา ระดับความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดไดแก ทานไดวางระบบการบริหารท่ีเทียบเคียง

มาตรฐานมุงเนนผูเรียนใหมีคุณภาพเปนพลโลก ความคิดเห็นอยูในระดับมาก และตํ่าสุดคือ ทานไดมีการจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเนนการจัดการเรียนรูแทรกเขาไปในหลักสูตรสถานศึกษา ท้ังระยะสัน้ และระยะยาว 

ความคดิเห็นอยูในระดับมาก  

6. ดานท่ี 3 ดานทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะในการใช ICT พบวา ระดับความ

คดิเห็นของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดไดแก ทานสงเสริมใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนและใชประโยชนจากฐานของมูลอิเล็กทรอนิคส (ICT) และจัดหาระบบ

คอมพวิเตอรเครือขายความคิดเห็นอยูในระดับมาก และตํ่าสุดคือ ทานสามารถในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการใช

ภาษาอังกฤษ เพื่อเขาสูประชาคมอาเซยีนใหหนวยงานท้ังภายในและภายนอก ความคดิเห็นอยูในระดับมาก 

ผลการศึกษาคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนโรงเรียน

มัธยมศึกษากลุมพญาวังสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สําหรับครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พบวา มคีวามคิดเห็นอยูในระดับ มาก โดยเรียงลําดับคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานพบวา มีความคิดเห็นสูงสุด ไดแก ดานท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ดานความสามารถในการนิเทศติดตามผล

การดําเนินงานจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซยีน อยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก ดานความสามารถในการประสาน

ภาคีเครือขายเพื่อความรวมมือ ในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับมาก  ดานวิสัยทัศนในการจัด

การศึกษาสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับมาก ดานความสามารถในการประสานภาคีเครือขายเพื่อความรวมมือใน

การจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน  อยูในระดับมาก ดานความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพภายใต

สภาวการณจํากัดไดอยางมปีระสทิธิภาพ อยูในระดับมาก และนอยท่ีสุดคือดานทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร และทักษะในการใช ICT อยูในระดับปานกลาง  

สามารถสรุปผลแยกเปนรายดานตามลําดับดังน้ี 

7. ดานท่ี 5 ดานความสามารถในการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

พบวา ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก พบวาสูงสุด

ไดแก ผูบริหารจัดประชุมครูกลุมสาระการเรียนรูดําเนินงานการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซยีนภายในช้ันเรียนอยาง

เปนระบบความคดิเห็นอยูในระดับมาก และตํ่าสุดคือ ผูบริหารมีการวัดผลและประเมินผลโดยใชแบบประเมินผลตาม

สภาพจริงในการดําเนินงานจัดการเรียนรูของสถานศึกษาในการเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเปนระบบความคิดเห็น

อยูในระดับมาก  

8. ดานท่ี 6 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารภาคีเครือขายในกลุมประชาคมอาเซียน

พบวา ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลการทางการศึกษาดานโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา สูงสุดไดแก ผูบริหารสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณใหแกครูและนักเรียนมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสโดยใชกิจกรรมโครงการ Connecting Classrooms แลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางกันความคิดเห็นอยูในระดับมาก และตํ่าสุดคือ ผูบริหารมีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการแบงปน

ประสบการณรวมกับโรงเรียนในโครงการประชาคมอาเซยีน ความคดิเห็นอยูในระดับมาก  
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9. ดานท่ี 1 ดานวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน พบวา ระดับความคิดเห็นของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดไดแก ผูบริหารมีระบบการบริหารท่ี

เทียบเคยีงมาตรฐานมุงเนนผูเรียนใหมคีุณภาพเปนพลโลก ความคดิเห็นอยูในระดับมาก และตํ่าสุดคือ ผูบริหารมีการ

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเนนการจัดการเรียนรูแทรกเขาไปในหลักสูตรสถานศึกษา ท้ังระยะสั้น และ

ระยะยาว ความคดิเห็นอยูในระดับมาก  

10. ดานท่ี 2 ดานความสามารถในการบริหารจัดการภายใตสภาวการณจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพพบวา 

ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก พบวาสูงสุดไดแก 

ผูบริหาร  มกีารจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดกจิกรรมการเรียนรู และกิจกรรมตางๆท่ีเกี่ยวกับอาเซียน 

และ ผูบริหารไดใหทางสถานศึกษามีการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก และตํ่าสุดคือ ผูบริหารมีการควบคุม กํากับ ดูแลและพัฒนาการดําเนินงานเปนระยะอยาง

ตอเนื่องความคดิเห็นอยูในระดับปานกลาง  

11. ดานท่ี 4 พบวา ดานความสามารถในการประสานภาคีเครือขายเพื่อความรวมมือในการจัดการเรียนรูสู

ประชาคมอาเซียนระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปาน

กลางพบวาสูงสุดไดแก ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาและชุมชน รวมท้ังเครือขายการพัฒนา มีการ

ประชาสัมพันธการจัดกจิกรรมและใหความรูเร่ืองอาเซยีนแกนักเรียนและประชาชนในทองถิ่นความคิดเห็นอยูในระดับ

มาก และตํ่าสุดคือ ผูบริหารสงเสริมใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในเครือขายประชาคมอาเซียน

ภายในสถานศึกษาความคดิเห็นอยูในระดับปานกลาง  

ดานท่ี 3 ดานทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะในการใช ICT พบวา ระดับความคิดเห็น

ของครูและบุคลากรทางการศึกษาดานทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะในการใช ICT โดย

ภาพรวม มคีวามคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง พบวาสูงสุดไดแก ผูบริหารมีความสามารถในการใชICT ติดตอสื่อสาร 

เพื่อสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน

ความคิดเห็นอยูในระดับ และตํ่าสุดคือ ผูบริหารมีนโยบายใหครูผูสอนภาษาอังกฤษ เขารับการ อบรม ดูงาน ท้ังใน 

ประเทศและตางประเทศ และกลับมาถายทอดความรู ความสามารถใหกับเพื่อนครูและนักเรียนความคิดเห็นอยูใน

ระดับปานกลาง 
 

สรุปผลการศึกษา 

 ผลการวจิัยคร้ังน้ี ทําใหทราบถงึความคดิเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี

ตอคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมพญาวัง

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ซึ่งมีประเด็นท่ีนาสนใจ ควรแกการนํามาอภิปรายผล

ดังตอไปน้ี 

1. ดานวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน จากการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษา จํานวน 13 คน พบวา ดานวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา ไดวางระบบการบริหารท่ีเทียบเคียงมาตรฐานมุงเนนผูเรียนใหมีคุณภาพเปนพล

โลก นอกจากน้ีผูบริหารสถานศึกษาไดมกีารจัดทําพันธกิจของสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนอยางชัดเจน มี

การกําหนดนโยบายของกจิกรรมสอดคลองเปาหมายของการพัฒนาการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน อีกท้ังไดมี

การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนโรงเรียนมาตรฐานสูสากล สอดคลองกับผลการวิจัยของ เสกสรร ไชยเอื้อ (2546) ได
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ทําการศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหมท่ีวาดวยการปฏิรูป

การศึกษาระดับสถานศึกษา ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด

เชียงใหมมีวิสัยทัศนอยูในระดับมาก นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวทางการบริหารการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, หนา 1-12) ท่ีเห็นความสําคัญผูบริหารดานวิสัยทัศน เปนอันดับ

แรก โดยไดกําหนดไวในตัวช้ีวัดคุณภาพผูบริหารไววา ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาเขาสูประชาคม

อาเซยีน  

สวนการศึกษาความคดิเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 263 คน พบวา ดานวิสัยทัศนในการ

จัดการศึกษาสูประชาคมอาเซยีนของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา

ไดวางระบบการบริหารท่ีเทียบเคียงมาตรฐานมุงเนนผูเรียนใหมีคุณภาพเปนพลโลก มีการจัดทําพันธกิจของ

สถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนอยางชัดเจน มีการกําหนดนโยบายของกิจกรรมสอดคลองเปาหมายของการ

พัฒนาการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน และไดมีการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนโรงเรียนมาตรฐานสูสากล 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ ตอตระกูล บุญปลูก (2556) ไดทําการศึกษาการเตรียมความพรอมดานการจัดการ

เรียนรูของครูและผูบริหารสถานศึกษาสูความเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 : กรณีศึกษาโรงเรียนบานเวียง

พานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาเนน

การบริหารแบบมสีวนรวมโดยใหทุกคนท่ีมีสวยเกี่ยวของรูสึกวาเปนเจาของโรงเรียนและชวยผลักดันโรงเรียนใหมีการ

พัฒนายิ่งขึ้นไปและไดมกีารระบุวสัิยทัศนรวมกันระหวางครูและผูบริหารสถานศึกษาไวในแผนปฏิบัติการโรงเรียนโดย

มุงเนนใหนักเรียนมทัีกษะในการใชภาษาตางประเทศ จงึทําใหผลการศึกษาพบวาผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศนอยูใน

ระดับมาก 

2. ดานความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพภายใตสภาวการณจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ จาก

การศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 13 คน พบวา ดานความสามารถในการบริหารจัดการ

คุณภาพภายใตสภาวการณจํากัดไดอยางมปีระสทิธิภาพอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามี

การกําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ีทุกฝายมีสวนรวม และบทบาทหนาท่ีของฝายตางๆ อยางชัดเจน มีการนําเร่ือง

อาเซียนเขาเปนสวนหน่ึงในการกําหนดเปาหมาย นโยบาย และวัตถุประสงคในการดําเนินงานของสถานศึกษาเขา

ประชุมวางแผน  มีการจัดต้ังศูนยสงเสริมการเรียนรูอาเซียนในสถานศึกษา และมีการสรางแรงจูงใจแกบุคลากรใน

โรงเรียนท่ีรวมดําเนินงานอยางจริงจังอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วลัยพร วันแกว (2556) ได

ทําการศึกษาการดําเนินงานการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความพรอมในการ

ดําเนินงานการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับมาก นอกจากน้ียังสอดคลองกับสํานักงาน คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555) กลาววา ในการบริหารจัดการคุณภาพน้ัน ผูบริหารตองมีความตระหนักและมี

ความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาท้ังระบบ ดังนี้ 

ดานการบริหารจัดการเปนองคประกอบสําคัญท่ีจะผลักดันใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายปจจัยสําคัญท่ีสงผล

ตอประสทิธิภาพและความสําเร็จก็คอื ผูบริหาร ท่ีตองรับรู เขาใจ และยอมรับงานน้ีอยางจริงใจ ดานการจัดการเรียนรู 

ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถดําเนินชีวิตดวยดีในประชาคมอาเซียน ซึ่งตองดําเนินงาน

ท้ังระบบในสถานศึกษาในทุกๆดาน ดังไดกลาวมาแลวน้ัน งานวิชาการหรืองานจัดการเรียนรูถือเปนงานหลัก เปนงาน

ท่ีจะสงผลโดยตรงใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไว ท้ังน้ี ควรจะตองมกีารวเิคราะหความสอดคลอง ระหวาง

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แผนยุทธศาสตรอาเซียนของชาติหรือ
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กระทรวงศึกษาธิการ และเปาหมายของการเปนประชาคมอาเซียน เพื่อกําหนดในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีบูรณาการ

ทุกกิจกรรมท้ังระบบโรงเรียน ดานการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ผูบริหารจะตองมีการจัดกิจกรรมท้ังท่ีเกี่ยวของ

โดยตรงกับการเรียนการสอน และท่ีไมเกี่ยวของโดยตรง และดานการจัดกิจกรรมสัมพันธ ผูบริหารมีการจัดกิจกรรม

ใหนักเรียนเรียนรูรวมกับชุมชน และใหชุมชนรวมท้ังหนวยงานภายนอกเปนแหลงเรียนรู  

สวนการศึกษาความคดิเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 263 คน พบวา ดานความสามารถใน

การบริหารจัดการคุณภาพภายใตสภาวการณจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก 

ผูบริหารสถานศึกษามกีารกําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ีทุกฝายมสีวนรวม และบทบาทหนาท่ีของฝายตาง ๆ อยาง

ชัดเจน มีการนําเร่ืองอาเซียนเขาเปนสวนหน่ึงในการกําหนดเปาหมาย นโยบาย และวัตถุประสงคในการดําเนินงาน

ของสถานศึกษาเขาประชุมวางแผน มีการสรางความเขาใจรวมกันในเปาหมาย นโยบาย หรือวัตถุประสงคในการ

ดําเนินงานใหผูเกี่ยวของท้ังผูบริหาร กรรมการ สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบและเขาใจตรงกัน มี

การจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู และกิจกรรมตางๆท่ีเกี่ยวกับอาเซียน และไดให

ทางสถานศึกษามีการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา สอดคลองกับผลงานวิจัย

ของ จงจิตต เหลืองอรุณ (2556) ท่ีไดทําการศึกษาการเตรียมความพรอมการบริหารหลักสูตรประถมศึกษาสู

ประชาคมอาเซียนสูของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผลการศึกษาพบวาการเตรียม

ความพรอมการบริหารหลักสูตรประถมศึกษาสูประชาคมอาเซยีนอยูในระดับมาก  

3. ดานทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะในการใช ICT จากการศึกษาความคดิเห็นของ

ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 13 คน พบวาดานทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะในการใช ICT

ของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวา ในความคดิเห็นของผูบริหารสถานศึกษาน้ัน มีการสงเสริม

ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนและใชประโยชนจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิคส (ICT) และ

จัดระบบคอมพวิเตอรเครือขาย มทัีกษะในการแสวงหาความรวมมอืระหวางสถานศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ

โดยการหาโรงเรียนเครือขาย (School Network) ในกลุมประชาคมอาเซียน มีความสามารถและมีทักษะในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารดวยความรวดเร็วและถูกตอง อีกท้ังยัง

สามารถใช ICT ในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนา

สถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของเพ็ญประภา เจริญสุข และอนุวัต เจริญสุข 

(2554) ไดทําการศึกษาภาษาอังกฤษกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสูความเปนประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 มี

วัตถุประสงคเพื่อ นําเสนอขอพึงตระหนักตอการเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู

ความเปนประชาคมอาเซียนในป ค.ศ. 2015  มีเปาหมายเพื่อสงเสริมอาเซียนใหเปนตลาด และฐานการผลิตเดียวท่ีมี

การเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และเงินทุน อยางเสรี ผลการศึกษาเสนอกระทบการเปดเสรี

ทางการคา ตลาดแรงงานไทย ขอพึงตระหนัก ในการเตรียมความพรอมของบัณฑิตซึ่งจะเปนแรงงานในอนาคต 

มุมมอง กระบวนการเรียน การสอนของคณาจารย นโยบายสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพรอมกาวไปสูคูวามเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน ป ค.ศ. 2015  นอกจากน้ี สํานักงาน

เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (2545) ไดกลาววาผูบริหารตองมคีวามสามารถและทักษะใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารดวยความรวดเร็วและถูกตองสราง

เครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน สงเสริมให

ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนและใชประโยชนจาก ICT และจัดหาระบบคอมพวิเตอรเครือขาย 
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 แตจากการศึกษาความคดิเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 263 คน พบวาพบวาดานทักษะใน

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะในการใช ICT ของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง อาจเปน

เพราะวาผูบริหารสถานศึกษา ไมมีนโยบายใหครูผูสอนภาษาอังกฤษเขารับการอบรม ดูงาน ท้ังในประเทศ และ

ตางประเทศเทาท่ีควร จึงทําใหไมสามารถกลับมาถายทอดความรู ความสามารถใหกับเพื่อนครูและนักเรียนได 

ผูบริหารสถานศึกษา  มีการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

เพื่อยกระดับความสามารถดานภาษานอยมาก ยังไมมีทักษะในการแสวงหาความรวมมือระหวางสถานศึกษาท้ังใน

ประเทศและตางประเทศโดยการหาโรงเรียนเครือขาย (School Network) ในกลุมประชาคมอาเซียน ผูบริหาร

สถานศึกษามีการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการใชสื่อสมัยใหมและคนหากลวิธีการเรียนรูภาษาดวยตนเอง

นอยมาก อีกท้ังยังขาดทักษะทางดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ ไมสามารถฟงและพูดภาษาอังกฤษไดเทาท่ีควร จึงไม

สามารถในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนไดเทาท่ีควร ซึ่งสอดคลองกับ 

กองภพ  กองโกย (2555) ไดทําการศึกษาการศึกษาความตองการจําเปนในการบริหารและจัดการศึกษาสูประชาคม

อาเซยีนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผลการศึกษาพบวา ดานทักษะในการ

ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะในการใช ICT ของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 

4. ดานความสามารถในการประสานภาคีเครือขายเพื่อความรวมมือในการจัดการเรียนรูสูประชาคม

อาเซยีน จากการศึกษาความคดิเห็นของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 13 คน พบวาดานความสามารถในการประสาน

ภาคีเครือขายเพื่อความรวมมือในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับมากท่ีสุด อาจเปนเพราะวา 

ผูบริหารสถานศึกษามีการรวมประชุมกับชุมชนในการระดมทรัพยากร ดําเนินการโดยโรงเรียนรวมกับชุมชนจัดทํา

หลักสูตรและจัดทําแผนพัฒนาระบบการบริหารเพื่อพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล สงเสริมใหสถานศึกษาและ

ชุมชนรวมท้ังเครือขายการพัฒนามีการจัดกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและมีความหลากหลายท้ังการศึกษา 

การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม อีกท้ังยังมีการสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาและชุมชน รวมท้ัง

เครือขายการพัฒนา มีการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมและใหความรูเร่ืองอาเซียนแกนักเรียนและประชาชนใน

ทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของวีรกร อุตรเลิศ (2554) ไดทําการศึกษาการเตรียมความพรอมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา: เทศบาลตําบลบานแยง อําเภอนครไทย 

จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาความรูและความเขาใจของประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลบานแยง   เพื่อรองรับการกาวสู

ประชาคมอาเซยีน (ASEAN) ไดนําผลการวจิัย ไปประชาสัมพันธ ใหขอมูลขาวสาร สรางความเขาใจเกี่ยวกับประชาคม

อาเซยีนอยางตอเนื่อง และท่ัวถงึจัดทําโครงการชุมชนแหงการเรียนรู เสนอโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา ตอ

ยอดจนอยูในระดับมากท่ีสุด 

แตจากการศึกษาความคดิเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 263 คน พบวาดานความสามารถ

ในการประสานภาคีเครือขายเพื่อความรวมมือในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน พบวาอยูในระดับปานกลาง 

อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาไมมีการสงเสริมใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในเครือขาย

ประชาคมอาเซยีนภายในสถานศึกษา ขาดการประสานความรวมมอืกับชุมชนในการจัดต้ังและพัฒนาแหลงการเรียนรู

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และไมมีการสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาท่ีย่ังยืน รวมถึงมีการจัดการประชุม

ผูปกครองเครือขาย คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนนอยมาก จึงทําใหไมไดรับความรวมมือสนับสนุนจากชุมชน

ในการสรางเครือขายการเรียนรู และการสรางผูปกครองเครือขายและชุมชน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สายัณย  

เสนวิรัช ไดทําการศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนกาวิละ



1145 

 

- Proceedings - 

 

อนุกูล จังหวัดเชียงใหม พบวา บทบาทของผูบริหารในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนดานการจัดกิจกรรม

สัมพันธจากการประสานภาคเีครือขายเพื่อความรวมมอืในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซยีน อยูในระดับนอย 

5. ดานความสามารถในการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนจาก

การศึกษา 

ความคดิเห็นของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 13 คน พบวาดานความสามารถในการนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน

จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซยีน อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามีกระบวนการนิเทศติดตาม

ผลการจัดการเรียนรูของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการดําเนินงานมีการจัดประชุมครูกลุมสาระการเรียนรู

ดําเนินงานการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนภายในช้ันเรียนอยางเปนระบบ และมีกระบวนการนิเทศติดตามการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนปจจุบันและตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ ปยะวรรณ 

ฝายถิ่น(2555) ไดทําการศึกษาคุณลักษณะและความสามารถในการบริหารงานตามนโยบายรัฐสูประชาคมอาเซียน

ของผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ผลการศึกษาพบวา 

คุณลักษณะและความสามารถในการบริหารงานตามนโยบายรัฐสูประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาขนาด

เล็ก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในดานดานความสามารถในการนิเทศติดตามผลการ

ดําเนินงานจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซยีนอยูในระดับมาก 

จากการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 263 คน ดานความสามารถในการ

นิเทศติดตามผลการดําเนินงานจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวา ผูบริหาร

สถานศึกษามีการจัดประชุมครูกลุมสาระการเรียนรูดําเนินงานการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนภายในช้ันเรียน

อยางเปนระบบ มีการทําผลการประเมินการจัดการเรียนรูของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนํามาปรับปรุงและ

พัฒนาอยางย่ังยนื และมีกระบวนการนิเทศติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการการดําเนินงานของสถานศึกษา

เปนปจจุบันและตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ สุดารัตน  ชัยทะนุ (2556) ไดทําการศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงาน

วชิาการภายใตบริบทการกาวสูประชาคมอาเซียนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 

2 ดานความสามารถในการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา อยูในระดับมาก 

6. ดานความสามารถติดตอสื่อสารกับภาคเีครือขายในกลุมประชาคมอาเซยีน จากการศึกษาความคดิเห็น 

ของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 13 คน พบวาดานความสามารถติดตอสื่อสารกับภาคีเครือขายในกลุมประชาคม

อาเซยีน อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาจัดระบบสถานศึกษาใหเขารวมกับโครงการเครือขาย

กลุมภาคีตางๆของกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณใหแกครูและนักเรียนมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสโดยใชกิจกรรมโครงการ Connecting Classrooms แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 

และสงเสริมและเขารวมกับสถาบันการศึกษาตางๆท่ีมีการติดตอภาคีเครือขายและการแลกเปลี่ยนเยาวชนในกลุม

ประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับ สํานักงานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดศึกษาการเตรียมความ

พรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการเขารวมประชาคมอาเซียน ป พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ คือ เพื่อ

ศึกษาสถานภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาท่ีสัมพันธกับตางประเทศ ความคิดเห็น

ของประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตอการเขารวมประชาคมอาเซียน ป พ.ศ. 2558 การเตรียมความพรอมของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการรองรับการเขาสูประชาคม อาเซียน ปญหาและอุปสรรคในการเตรียมความพรอมของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสูประชาคมอาเซยีน พรอมวิธีการแกปญหาและขอเสนอแนะจากประสบการณ การเตรียมความ

พรอมเขาสูประชาคมอาเซยีน 
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จากการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 263 คน ดานความสามารถ

ติดตอสื่อสารกับภาคีเครือขายในกลุมประชาคมอาเซียน อยูในระดับมาก พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนและ

จัดสรรงบประมาณใหแกครูและนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสโดยใชกิจกรรมโครงการ 

Connecting Classrooms แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน สงเสริมและเขารวมกับสถาบันการศึกษาตางๆท่ีมีการติดตอ

ภาคเีครือขายและการแลกเปลี่ยนเยาวชนในกลุมประชาคมอาเซียน และมีความสามารถในการจัดระบบสถานศึกษา

ใหเขารวมกับโครงการเครือขายกลุมภาคีตางๆของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคลองกับ สําราญ สูงติวงศ ได

ทําการศึกษาความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สังกัด เขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 ผลการวิจัยพบวา ใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสาร กับบุคคลหรือองคกร ท้ังในประเทศ และ

ตางประเทศ ผานสังคมออนไลน หรือ เว็บไซตของเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 หรือเว็บไซตท่ีใหบริการ

ทางการศึกษาเพื่อติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู เย่ียมชมผลงานทาง วิชาการและเผยแพรผลงานทางวิชาการ ทํา

ใหผลการศึกษาอยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

1. จากผลการวจิัยการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติท่ีสงผลตอคุณลักษณะของผูเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา พบวาระดับการ

ปฏบัิติของการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ ดานการวัด การวเิคราะหและการจัดการความรูมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรมีการปรับปรุงขอมูลสารสนเทศในการดําเนินงาน และการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินงาน นําผลการวิเคราะหมาทบทวนเพื่อหาจุดบกพรอง

การปฏิบัติงานแลวคนหาปจจัยท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ สื่อสารผลการวิเคราะหและทบทวน ใหบุคลากรทุกระดับใน

โรงเรียนรับรู เขาใจ ในผลการวิเคราะห และนําไปใชในการปฏิบัติ การผลักดันใหเกิดการปรับปรุงการดําเนินงาน

เพื่อใหบรรลุตามวสัิยทัศน ของโรงเรียน 

2. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย–พะเยา) ควรดําเนิน การสงเสริม สนับสนุน

และพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษา ใหมีความตระหนักและความเขาใจในการดําเนินงานตามแนวทางรางวัล

คุณภาพแหงชาติ โดยยึดคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเปนสําคัญ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลสูงสุด ซึ่งจะสงผลใหการบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติมีความย่ังยืนสงผล

ใหผูเรียน  มคีุณลักษณะอันพงึประสงคเปนไปตามคุณลักษณะผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

1. ศึกษาปจจัยทางการบริหารท่ีสงผลตอประสทิธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. ศึกษาภาวะผูนําของการบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติท่ีสงผลตอคุณลักษณะ

ผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเอง เร่ือง การบริหารโรงเรียนตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติท่ีสงผลตอ

คุณลักษณะของผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด

พะเยา ฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความอนุเคราะหจาก ดร.นํ้าฝน กันมา อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดกรุณาให
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คําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน จนการวิจัยสําเร็จ

เรียบรอยสมบูรณ ผูวจิัยจงึขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ นายพิเชษฐ สมฤทธ์ิ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม นายบรรจง 

คดิด ีรองผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม และ ดร.รุงทิวา กองสอน ผูชวยคณบดีวิทยาลัย

การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย จน

ทําใหการวจิัยในคร้ังน้ีสมบูรณและมคีุณคา 

 ขอขอบพระคุณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ท่ีไดใหความอนุเคราะหขอมูล ตลอดจน

ผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครูในกลุมโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดพะเยาทุกโรงเรียน ท่ีใหความรวมมือในการ

ตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล 

 คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา 

มารดา และคณาจารยทุกทานท่ีไดประสทิธ์ิประสาทวชิาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันน้ี ตลอดจนทุกทานท่ี

ไดมสีวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางด ี
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คุณลักษณะของครูในการเตรยีมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซยีน โรงเรยีนวัง

เหนอืวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 (ลําปาง-ลําพูน)

THE CHARACTERISTICS FOR ASEAN COMMUNITY PREPARATION OF TEACHERS 

IN WANGNUEA WITTAYA SCHOOL UNDER THE SECONDARY EDUCATIONNAL 

SERVICE AREA OFFIC 35 (LAMPANG-LAMPHUN) 

รณชัย แกวในชุมภูทอง0

1* และ สุนทร คลายอ่ํา1

2 

Ronnachai Kaewnaichumphuthong 1* and Sunthorn Khlaium 2 

บทคัดยอ 

 การวจิัยในคร้ังน้ีมจีุดประสงค 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคม

อาเซียนของโรงเรียนวังเหนือวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) 2) เพื่อ

ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนตอคุณลักษณะของครูในการเตรียมความ

พรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนวังเหนือวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 

(ลําปาง-ลําพูน) โดยมปีระชากร คอื ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 93 คน นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

6 ปการศึกษา 2558 จํานวน 345 คน รวมท้ังสิ้น 438 เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาพบวา 

 1. ผลการศึกษาคุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน)  

 1.1 ความคดิเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอคุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนวังเหนือวิทยา โดยภาพรวมทุกดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวา ดานท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด คือ ดานการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรู การวัดและ

ประเมินผลและการเผยแพรผลงาน ท้ังระบบ ออนไลน (Online) และออฟไลน (Offline) รองลงมาคือ ดานการใช

เทคนิคและวิธีสอนท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรู และดานท่ีมีความคิดเห็นนอยท่ีสุดคือ ดานความสามารถ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูท้ังในประเทศและในกลุมประชาคมอาเซยีน 

 1.2 ความคดิเห็นของนักเรียนตอคุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนวังเหนอืวทิยา โดยภาพรวมทุกดานมคีวามคดิเห็นอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน

มีความคิดเห็นสูงสุด คือ ดานการใชวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง รองลงมาคือ คือ ดาน

                                                 
1 นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2 School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding anthor : Bankbio1@hotmail.com  
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การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลและการเผยแพรผลงาน ท้ังระบบ ออนไลน 

(Online) และออฟไลน (Offline) และดานท่ีมีความคิดเห็นนอยท่ีสุด คือ ดานการใชหนังสือ ตําราเรียนและสื่อท่ีเปน

ภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู   

2. ผลการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะตอคุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซยีนของโรงเรียนวังเหนอืวทิยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) 

2.1 ปญหาและขอเสนอแนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดแก ดานท่ีมีความคิดเห็นนอยท่ีสุดคือ 

ดานความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูท้ังในประเทศและในกลุมประชาคมอาเซียน 

ปญหาครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจในการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการจัดการเรียนการ

สอนระหวางครูท้ังในประเทศและในกลุมประชาคมอาเซียน 

2.2 ปญหาและขอเสนอแนะของนักเรียน ไดแก ดานท่ีมคีวามคดิเห็นนอยท่ีสุดคอืดานการใชหนังสอื ตํารา

เรียน และสื่อท่ีเปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู ปญหาครูโดยสวนใหญไมมีการนําหนังสือ ตําราเรียนและ

สื่อ ท่ีเปนภาษาตางประเทศเขามาใชในการจัดการเรียนการสอน โดยหนังสือ ตําราเรียนและสื่อ ท่ีเปน

ภาษาตางประเทศ มักจะถูกนํามาใชโดยครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเทาน้ัน 
 

คําสาํคัญ: คุณลักษณะของครู  การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

Abstract  

 The purposes of this research were to study 1) the levels of the result of qualification of the 

characteristics for ASEAN community preparation of teachers in wangnuea wittaya school under the secondary 

educational service area office 35 (Lampang-Lamphun). 2) The problems and development recommendation of 

the characteristics for ASEAN community preparation of teachers in wangnuea wittaya school under the 

secondary educational service area office 35 (Lampang-Lamphun). The research population were 438 persons 

consists of 93 teachers and 345 students. The research instruments were analyzed by using percentage, mean 

and standard deviation.  

 The result of the research were as follows  

1. The levels of the result of the characteristics for ASEAN community preparation of teachers in 

wangnuea wittaya school under the secondary educational service area office 35 (Lampang-Lamphun). 

1.1 The overall of teachers for the result of the characteristics for ASEAN community preparation of 

teachers in wangnuea wittaya school under the secondary educational service area office 35 (Lampang-

Lamphun). Found that the total average score was in the high level. The data sorted from the most to the least, 

which were; Teachers have the information and Communication Technology for teaching, measurement and 

academic publication both online and offline was the high level. Then, Teachers use Teaching technique and 

teaching methodologies on a learning and teaching approach is medium level and Teachers have Interchange 

the experiences in learning and teaching approach both in the country and in the ASEAN community is the 

lowest level. 
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1.2 The overall of students for the result of the characteristics for ASEAN community preparation of 

teachers in wangnuea wittaya school under the secondary educational service area office 35 (Lampang-

Lamphun). Found that the total average score was in the high level. The data sorted from the most to the least, 

which were; Teachers use research, instructional mediums and innovations to develop the learners constantly is 

the most high level. Then, Teachers use the information and Communication Technology for teaching, 

measurement and academic publication both online and offline was the high level. Then, Teachers have 

Teaching technique and teaching methodologies on a learning and teaching approach is medium level and 

Teachers use books, textbooks, instructional mediums in approach of learning and teaching with a foreign 

language is the lowest level. 

2. The result of problems and development recommendation of the characteristics for ASEAN 

community preparation of teachers in wangnuea wittaya school under the secondary educational service area 

office 35 (Lampang-Lamphun).   

2.1 The result of problems and development recommendation of teachers. The most problems was 

found administrators have the lack of Interchange the experiences in learning and teaching approach both in the 

country and in the ASEAN community is the lowest level. Teachers have the lack of knowledge in approaching 

and interchanging of teaching technique and methodologies experience with both in the country and in the 

ASEAN community 

2.2 The result of problems and development recommendation of students. The most problems was 

found most of Teachers rarely use books, textbooks, instructional mediums in approach of learning and teaching 

with a foreign language is the lowest level. Most of foreign language department teachers only use them. 
 

Keywords: THE CHARACTERISTICS OF TEACHERS, PREPARE FOR THE ASEAN COMMUNITY 
 

บทนํา 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

สวนท่ี 8 สทิธิและเสรีภาพในการศึกษา ในมาตรา 49 วาดวย บุคคลยอมมสีทิธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไมนอยกวา 12 ป ท่ีรัฐตองจัดใหท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ผูยากไร ผูพิการ ตองไดรับสิทธิตามวรรค

หน่ึงและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษา โดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น และการจัดการศึกษา อบรมของ

องคการวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูตลอดชีวิตยอมไดรับ

ความคุมครองและสงเสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐ และ หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 80 ใหรัฐดําเนินการ

ตามแนวนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกรูปแบบ ใหสอดคลองกับ

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสังคม จัดใหมแีผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัด

ใหมกีารพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนา ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมท้ัง ปลูกฝง

ใหผูเรียน มีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนของสวนรวม ยึดม่ันในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา ใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ในสภาวการณของโลกปจจุบันซึ่งอยูในยุคกระแส
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โลกาภิวัฒน มกีารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงในทุกมติิท้ังทางสังคม เศรษฐกจิ การเมือง และเทคโนโลยี อัน

เปนผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจการเมืองโลก มีผลทําให

ประเทศตาง ๆ ในโลกตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมคีวามเช่ือมโยงระหวางกันมากขึ้น ประเทศไทยและประเทศ

ในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใตไดเล็งเห็นความสําคัญของการรวมมอืกันในการพัฒนาและสรางความแข็งแกรง ท้ัง

ในดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและความม่ันคง โดยการจัดต้ัง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออก

เฉียงใต (Association of South East Asian Nation) หรือ อาเซียน (ASEAN) พัฒนาเปน “ประชาคมอาเซียน” ภายในป 

พ.ศ. 2558 ตามกฎบัตรอาเซียน ดังน้ัน รัฐบาลไทยจึงไดวางนโยบายการพัฒนาประชาชนโดยใชการศึกษาเปนกลไก

หลัก ในการขับเคลื่อน การพัฒนา อันเปนรากฐานสําคัญในการท่ีจะเสริมสรางความเจริญรุงเรืองและในท่ีประชุม สุด

ยอดอาเซียน คร้ังท่ี 15 ไดรับรอง ปฏิญญาชะอา-หัวหิน วาดวยการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษา เพื่อให

บรรลุผลของการเปนประชาคมท่ีเอื้ออาทรและแบงปนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงพัฒนาภูมิภาค

อยางย่ังยนื โดยการกําหนดใหสาขาการศึกษาเปนสวนหน่ึงใน การสรางประชาคมการเมอืงและความม่ันคง เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม รัฐบาลไทย จงึกําหนดให “การศึกษาเปนวาระแหงชาติ” เพื่อเตรียมความพรอมคนไทยเพื่อเขาสู

ประชาคมอาเซยีนใน ป พ.ศ. 2558  

กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกําหนดบทบาทการดําเนินงานดานประเทศเชิงรุกโดยเนนการกระชับ

ความสัมพันธและการขยายความรวมมอืกับประเทศสมาชิกอาเซยีน ภายใตกรอบความรวมมือดานตาง ๆ โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ในดานการศึกษาท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนและขยายโอกาส

ทางการศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา รวมท้ัง การบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อ

เสริมสรางประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 โดยกําหนดนโยบายดานการศึกษาไว 5 ประการ คือ การเผยแพร

ความรู ขอมูล ขาวสารและเจตคติท่ีดเีกี่ยวกับอาเซยีน เพื่อสรางความตระหนักและเตรียมความพรอมครูและบุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนใหมีทักษะท่ี

เหมาะสม การพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อสงเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครูอาจารยอาเซียนใหยอมรับ

คุณสมบัติทางวิชาการรวมกัน สงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนา

ระบบการศึกษาทางไกล สงเสริมและปรับปรุงการศึกษาดานอาชีวศึกษาและฝกอบรมอาชีพ สงเสริมและเพิ่มพูนความ

รวมมือระหวางสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เตรียมความพรอมเพื่อเปดเสรีการศึกษาอาเซียนและ

การพัฒนาเยาวชนเพื่อ เปนทรัพยากรสําคัญในการก าว สูประชาคมอาเซียน เพื่ อสนองนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดใหสํานักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา ดําเนินการเตรียมความพรอม สูประชาคมอาเซียน เตรียมเยาวชนไทยใหพรอมในการเปนสมาชิกท่ีดีของ

ประชาคมอาเซียน สามารถติดตอสื่อสารและอยูรวมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกัน 

พัฒนาโรงเรียนใหจัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนอาเซียน จัดการเรียนรู 

จัดหาสื่อและแหลงเรียนรู จัดกิจกรรมเพื่อสรางความรู ความเขาใจ สรางความตระหนักใหแกผูเรียน ผูปกครองและ

ประชาชนท่ัวไป พัฒนาศูนยอาเซยีนศึกษา เพื่อเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับอาเซยีนในโรงเรียนและชุมชน และกําหนดแนว

ทางการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซยีน 

ดังน้ัน ผูศึกษาจงึสนใจท่ีจะศึกษาคุณลักษณะของครูซึ่งถอืเปนกลไกสําคัญของกระบวนการขัดเกลาคุณภาพ

การศึกษาใหกับผูเรียนในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนวังเหนือวิทยา สังกัดสํานักเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมเขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) ในปการศึกษา 2558 เพื่อนําผลการวิจัยไปใชในการเตรียมความพรอม
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เขาสูประชาคมอาเซยีนของโรงเรียนวังเหนอืวทิยา ตามตัวช้ีวัด คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในแนวทางการ

บริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซยีน 

วัตถุประสงคการศึกษา 

การวจิัยน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคม

อาเซียน ของ โรงเรียนวังเหนือวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 35   (2) เพื่อศึกษาปญหา

และขอเสนอแนะของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนตอคุณลักษณะของครูในการเตรียมความความพรอม

เพื่อเขาสูประชาคมอาเซยีน ของ โรงเรียนวังเหนอืวทิยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

กรอบแนวคดิในการวจิัย ดังน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิกีารศึกษา 

การวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาคุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน โรงเรียน 

วังเหนอืวทิยา สังกัดสํานักเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ครู 

บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 93 คน และนักเรียน จํานวน 345 คน รวมท้ังหมด 438 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลการวจิัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นซึ่งมีลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ชุด แต

ละชุดมี 3 ตอน ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบสํารวจ

รายการ (Check list) ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซยีน 7 ดาน ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตอนท่ี 

3 แบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะท่ีมีตอคุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเขาสู

 

คุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซยีน 7 ดาน ดังน้ี 

   1. ดานความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีน 

   2. ดานความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร 

   3. ดานการใชหนังสือ ตําราเรียน และสื่อท่ีเปนภาษาตางประเทศใน

การจัดการเรียนรู 

   4. ดานการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรู การวัด

และประเมินผลและการเผยแพรผลงาน ท้ังระบบ ออนไลน (Online) 

และออฟไลน (Offline) 

   5. ดานการใชเทคนิคและวธีิสอนท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรู 

   6. ดานความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการ

เรียนรูท้ังในประเทศและในกลุมประชาคมอาเซยีน 

   7. ดานการใชวจิัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 

 

 

การเตรียมความพรอมใน

การเขาสูประชาคม

อาเซยีนของครู 

 

 

ตัวแปรตาม 
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ประชาคมอาเซียน  การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปโดยนําขอมูลเกี่ยวกับ

สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการหาคารอยละ (Percentage) ขอมูลท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของครูในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 7 ดานน้ัน วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( µ ) และคาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) 
 

ผลการศึกษา 

 จากการวเิคราะหขอมูลพบวา 

 1. ความคดิเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา พบวา คุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซยีนของโรงเรียนวังเหนอืวทิยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) 

ท้ัง 7 ดาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ดาน

การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมนิผลและการเผยแพรผลงาน ท้ังระบบ ออนไลน 

(Online) และออฟไลน (Offline) รองลงมา คือ ดานการใชเทคนิคและวิธีสอนท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรู  

ตามลําดับ สวนดานท่ีมคีวามคดิเห็นตํ่าสุด คอื ดานความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรู

ท้ังในประเทศและในกลุมประชาคมอาเซยีน 

  ดานความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีน พบวา โดยภาพรวมมคีวามคดิเห็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับได

ดังน้ี สูงสุดคือ ทานมีแหลงขอมูลในการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน โดยมี

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ทานมีความรูเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

(อาเซียน) โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และตํ่าสุดคือ ทานเขารับการฝกอบรม ความรูเกี่ยวกับประชาคม

อาเซยีน อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

   ดานความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับ

ปานกลาง โดยเรียงลําดับไดดังน้ี สูงสุดคือ ทานมีการสงเสริมใหนักเรียนใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อยกระดับ

ความสามารถดานภาษา โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ทานสามารถสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา 

(ภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศกลุมอาเซียนอยางนอย 1 ภาษา) โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และ

ตํ่าสุดคอื ทานมกีารศึกษาภาษาอื่น ๆ ในประเทศกลุมอาเซยีนนอกจากภาษาอังกฤษ อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

  ดานการใชหนังสือ ตําราเรียนและสื่อท่ีเปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู พบวา โดยภาพรวมมี

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับไดดังน้ี สูงสุดคือ ทานมีความสนใจใฝศึกษาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียนจากสื่อสารสนเทศตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

รองลงมาคือ หนังสือ ตําราเรียนท่ีทานศึกษาดานประชาคมอาเซียน มีเนื้อหาท่ีเขาใจงายตอการศึกษาและสามารถ

นําไปถายทอดใหแกผูเรียนได โดยมคีวามคดิเห็นอยูในระดับมาก และตํ่าสุดคือ ทานไดมีการศึกษาตําราเรียน หนังสือ

ตางประเทศเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉยีงใต (อาเซยีน) อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

   ดานการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลและการเผยแพรผลงาน ท้ัง

ระบบ ออนไลน (Online) และออฟไลน (Offline) พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับได

ดังน้ี สูงสุดคอื ทานมคีวามสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ โดย

มคีวามคดิเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคอื ทานมทัีกษะการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค โดยมีความ

คดิเห็นอยูในระดับมาก และตํ่าสุดคอื ทานสามารถสื่อสารผานทางอินเทอรเน็ต สื่อสังคมออนไลนกับเพื่อนในประเทศ

กลุมอาเซยีน อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
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  ดานการใชเทคนิคและวิธีสอนท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรู พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก โดยเรียงลําดับไดดังน้ี สูงสุดคอื ทานมกีารนําเอาเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศเขามาใชในกระบวนการเรียนการ

สอน      ในวิชาท่ีทานรับผิดชอบ โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ทานมีการจัดกระบวนการเรียนรู

โดยการบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ โดยมคีวามคิดเห็นอยูในระดับมาก และตํ่าสุดคือ ทานนําเอารูปแบบ

การจัดการเรียนรู ในประเทศกลุมอาเซยีนเขามาใชในวชิาท่ีทานรับผดิชอบ อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

  ดานความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูท้ังในประเทศและในกลุมประชาคม

อาเซียน พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับไดดังน้ี สูงสุดคือ ทานมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูในดานการจัดการเรียนการสอนระหวางครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ โดยมีความคิดเห็น

อยูในระดับมาก รองลงมาคอื ทานมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานการวัดและประเมนิผลระหวางครูผูสอนในกลุมสาระ

การเรียนรูอื่น ๆ  โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และตํ่าสุดคือ ทานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานการวัดและ

ประเมนิผลระหวางครูผูสอนในประเทศกลุมอาเซยีน  อยูในระดับนอย ตามลําดับ 

  ดานการใชวจิัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง พบวา โดยภาพรวมมคีวามคดิเห็นอยูใน

ระดับมาก โดยเรียงลําดับไดดังน้ี สูงสุดคือ ทานใหความสําคัญถึงผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้นหลังการนําสื่อนวัตกรรมเขามา

ใชในการจัดการเรียนการสอน โดยมคีวามคดิเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ทานไดนํานวัตกรรมการเรียนรูเขามา

ใชในกระบวนการจัดการเรียนการสอนหนวยงาน โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และตํ่าสุดคือ ทานไดมีการทํา

วจิัยในช้ันเรียนเพื่อเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการเขาสูประชาคมอาเซยีน อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

 2. ความคดิเห็นของนักเรียน พบวา คุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนวังเหนือวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) ท้ัง 7 ดาน มีความ

คดิเห็นอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ดานการใชวิจัย สื่อ 

นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง รองลงมาคือ ดานการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรู 

การวัดและประเมนิผลและการเผยแพรผลงาน ท้ังระบบ ออนไลน (Online) และออฟไลน (Offline) ตามลําดับ สวนดาน

ท่ีมคีวามคดิเห็นตํ่าสุด คอื ดานการใชหนังสอื ตําราเรียน และสื่อท่ีเปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู 

  ดานความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดย

เรียงลําดับไดดังน้ี สูงสุดคือ ครูผูสอนไดมีการเตรียมความพรอมของตนเองเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน เชน การ

ถายทอด สอดแทรกความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีนใหแกนักเรียน โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ 

ครูผูสอนมีการแนะนําแหลงขอมูลท่ีจะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนอาเซียน 

โดยมคีวามคดิเห็นอยูในระดับปานกลาง และตํ่าสุดคอื ครูผูสอนสามารถนําความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเผยแพร

ใหแกหนวยงานภายนอกได อยูในระดับนอย ตามลําดับ 

  ดานความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารพบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับ 

ปานกลาง โดยเรียงลําดับไดดังน้ี สูงสุดคือ ครูผูสอนมีการสงเสริมใหนักเรียนใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อ

ยกระดับความสามารถดานภาษา โดยมคีวามคดิเห็นอยูในระดับปานกลาง รองลงมาคอื ครูผูสอนมคีวามรูความเขาใจ

และทักษะ ในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และตํ่าสุดคือ ครูผูสอนมี

การศึกษาภาษาอื่น ๆ ในประเทศกลุมอาเซยีนนอกจากภาษาอังกฤษ อยูในระดับนอย ตามลําดับ 

  ดานการใชหนังสือ ตําราเรียนและสื่อท่ีเปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู พบวา โดยภาพรวมมี

ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับไดดังน้ี สูงสุดคือ ครูผูสอนนําหนังสือเรียนท่ีมีความทันสมัยและ

สอดคลองกับสภาพปจจุบันมาใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวชิาท่ีเกี่ยวของ โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับปาน
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กลาง รองลงมาคอื ครูผูสอนนําหนังสอื ตําราเรียน และสื่อ ท่ีมเีนื้อหาสอดแทรกความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมา

ใชในการจัดการเรียนการสอน โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และตํ่าสุดคือ ครูผูสอนมีการนําตําราเรียน

ตางประเทศมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวชิาท่ีเกี่ยวของ อยูในระดับนอย ตามลําดับ 

  ดานการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลและการเผยแพรผลงาน ท้ัง

ระบบ ออนไลน (Online) และออฟไลน (Offline) พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับได

ดังน้ี สูงสุดคือ ครูผูสอนมีทักษะในการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหาท่ี

ศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยมคีวามคดิเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคอื ครูผูสอนมคีวามรูและทักษะในการใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ เผยแพรความรูใหแกนักเรียนไดท้ังในระบบออนไลน (Online) และออฟไลน (Offline) โดยมีความคิดเห็นอยู

ในระดับมาก และตํ่าสุดคือ ครูผูสอนมีการสงเสริมใหนักเรียนสามารถสื่อสารผานทางอินเทอรเน็ตสื่อสังคมออนไลน

กับเพื่อนในประเทศกลุมอาเซยีน อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

  ดานการใชเทคนิคและวิธีสอนท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรู พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใน

ระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับไดดังน้ี สูงสุดคือ ครูผูสอนมีการนําเอาเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศเขามาใชใน

กระบวนการเรียนการสอน โดยมคีวามคดิเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ครูผูสอนมีกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรู

ท่ีเกี่ยวของกับประชาคมอาเซียน โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และตํ่าสุดคือ ครูผูสอนมีการเชิญวิทยากรจาก

ภายในและภายนอกมาใหความรูแกนักเรียนในการเตรียมความพรอมในการปรับตัวเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน อยูใน

ระดับนอย ตามลําดับ 

  ดานความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูท้ังในประเทศและในกลุมประชาคม

อาเซียน พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับไดดังน้ี สูงสุดคือ ครูผูสอนมีการ

ติดตอสื่อสารและสงขอมูลตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนกับครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

ๆ โดยมคีวามคดิเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคอื ครูผูสอนมีการสงเสริมใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีนท้ังจากภายในองคการและภายนอกองคการ โดยมคีวามคิดเห็นอยูในระดับมาก และ

ตํ่าสุดคอื ครูผูสอนมเีครือขายกับครูในประเทศกลุมอาเซียนและนําความรูมาถายทอดใหแกนักเรียน อยูในระดับนอย 

ตามลําดับ 

  ดานการใชวจิัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง พบวา โดยภาพรวมมคีวามคดิเห็นอยูใน

ระดับมาก โดยเรียงลําดับไดดังน้ี สูงสุดคือ ครูผูสอนมีการนําสื่อสําเร็จรูปเขามาใชในกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ครูผูสอนใหความสําคัญถึงผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้นหลังการนําสื่อ

นวัตกรรมเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน โดยมคีวามคดิเห็นอยูในระดับมาก และตํ่าสุดคอื ครูผูสอนมี

การจัดทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อเตรียมความพรอมขององคการในการเขาสูประชาคมอาเซียน อยูในระดับปานกลาง 

ตามลําดับ 
 

สรุปผลการศึกษา 

 ผลการวิจัยคร้ังน้ี ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนตอคุณลักษณะ

ของครูในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนวังเหนือวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) ซึ่งมปีระเด็นท่ีนาสนใจ ควรแกการนํามาอภิปรายผลดังตอไปน้ี 
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1. ดานความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีน  

จากการศึกษาความคดิเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 93 คน พบวาดานความรูเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซยีน อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ครูผูสอนมคีวามรูความเขาใจท่ีลกึซึ้งในเร่ืองความรูเกี่ยวกับ

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) มีความตระหนักตอการเตรียมความพรอมของตนเองเพื่อ

เขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิรินุช ยุทธแสน (2555) ทําการวิจัย การพัฒนาในการเตรียม

ความพรอมของสถานศึกษาสูความเปนประชาคมอาเซยีนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติของครูท่ีมีตอการเตรียมความพรอมของ

สถานศึกษาสูความเปนประชาคมอาเซยีน ในภาพรวมอยูในระดับมาก  

แตจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน จํานวน 345 คน พบวา ดานความรูเกี่ยวกับประชาคม

อาเซียน  อยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจท่ีลึกซึ้งในเร่ืองความรู

เกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) ขาดความตระหนักตอการเตรียมความพรอมของ

ตนเองเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ขาดการศึกษาคนควาแหลงขอมูลสารสนเทศในการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ราตรี สีงาม (2555) ท่ีไดศึกษาการเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ พบวา การ

เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ มีการ

ดําเนินงานการเตรียมความพรอมท้ังดานนโยบายของผูบริหารโรงเรียนและดานการจัดการเรียนรูระดับปฏิบัติการโดย

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

2.  ดานความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร  

 จากการศึกษาความคดิเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 93 คน พบวาดานความสามารถ

ในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาครูผูสอนมคีวามรูความเขาใจในทักษะ

การสื่อสารดวยภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมถึงหนวยงานอาจใหการสนับสนุนปจจัยท่ีเอื้อตอการ

เตรียมความพรอมในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร จงึสงผลใหครูมกีารเตรียมความพรอมดานความสามารถ

ในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร ซึ่งไมสอดคลองกับงานวจิัยของจริาพรรณ วภิาคทรัพย และจรีนันท เศตวงษ 

(2555) ท่ีไดศึกษา การเตรียมความพรอมทางดานภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 

กรณีศึกษา: การไฟฟาสํานักงานใหญ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการสัมภาษณ พบวา ดานของพนักงาน

องคกรการไฟฟาสวนภูมิภาคยังไมไดมีการเตรียมความพรอมทางดานภาษาอังกฤษ การพัฒนาใหกับพนักงานเปน

เร่ืองยากเพราะไมไดใชภาษาอังกฤษติดตอสื่อสารในการทํางาน  

แตจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน จํานวน 345 คน พบวา ดานความสามารถในการใชภาษา 

ตางประเทศในการสื่อสาร อยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจ ทักษะใน

การสื่อสารภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมถึงครูผูสอนยังขาดการสงเสริมใหนักเรียน เรียนรูและ

พัฒนาทักษะทางดานการใชภาษาตางประเทศใหสามารถติดตอสื่อสารไดอยางคลองแคลว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของเพ็ญประภา เจริญสุข และอนุวัต เจริญสุข (2554) ทําการศึกษาภาษาอังกฤษกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สู

ความเปนประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 ผลการศึกษาพบวา การเปดเสรีทางการคา ตลาดแรงงานไทย ขอพึง

ตระหนัก ในการเตรียมความพรอมของบัณฑิตซึ่งจะเปนแรงงานในอนาคต มุมมอง กระบวนการเรียน การสอนของ

คณาจารย นโยบายสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพรอมกาวไปสูความเปน

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนใน ป ค.ศ. 2015 
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3. ดานการใชหนังสอื ตําราเรียน และสื่อท่ีเปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู    

 จากการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 93 คน พบวาดานการใช

หนังสือ ตําราเรียน และสื่อท่ีเปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียน อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ครูมี

ทักษะการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร รวมถึงครูไดมีการศึกษาคนควาหนังสือ ตําราเรียนและสื่อท่ีเปน

ภาษาตางประเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ตอตระกูล บุญปลูก (2558) 

ทําการศึกษา การเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนรูของครูและผูบริหารสถานศึกษาสูความเปนประชาคม

อาเซียนในป พ.ศ. 2558: กรณีศึกษาโรงเรียนบานเวียงพานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3 พบวา ครูมคีวามพรอมตามตัวช้ีวัดท่ียังมอุีปสรรคและปญหา มีท้ังสิ้น 3 ตัวช้ีวัด ไดแก ครูสามารถใช

ภาษาตางประเทศในการสื่อสาร ครูใชหนังสือ ตําราเรียนและสื่อท่ีเปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู ครู

สามารถแลกเปลี่ยนการเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูในประเทศ และกลุมประชาคมอาเซียน อยูในระดับ

ตํ่า 

 แตจากการศึกษาความคดิเห็นนักเรียน จํานวน 345 คน พบวาดานการใชหนังสอื ตําราเรียน และสื่อท่ี

เปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียน อยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะขอจํากัดเกี่ยวกับทักษะการใช

ภาษาตางประเทศในการสื่อสารของครู รวมถงึหนังสอื ตําราเรียน และสื่อสําเร็จรูปสวนใหญท่ีครูไดรับจัดสรรจากทาง

โรงเรียนน้ันเปนภาษาไทยเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สําราญ สูงติวงศ (2555) ทําการศึกษาความพรอม

ในการเขาสูประชาคมอาเซยีนของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

พบวา ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นภาพรวมอยูใน

ระดับ ปานกลาง เรียงลําดับจากสูงไปตํ่า ดังน้ี ดานการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส ดานการวิจัย สื่อ นวัตกรรม และดาน

ความรู ความสามารถ ตามลําดับ และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ตอตระกูล บุญปลูก (2558) ทําการศึกษา การ

เตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนรูของครูและผูบริหารสถานศึกษาสูความเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 

2558: กรณศึีกษาโรงเรียนบานเวยีงพานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา ครู

มีความพรอมตามตัวช้ีวัดท่ียังมีอุปสรรคและปญหา มีท้ังสิ้น 3 ตัวช้ีวัด ไดแก ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการ

สื่อสาร ครูใชหนังสอื ตําราเรียนและสื่อท่ีเปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู ครูสามารถแลกเปลี่ยนการเรียนรู

ประสบการณในการจัดการเรียนรูในประเทศ และกลุมประชาคมอาเซยีน อยูในระดับตํ่า 

4. ดานการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลและการเผยแพร

ผลงาน  ท้ังระบบ ออนไลน (Online) และออฟไลน (Offline)  

 จากการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 93 คน พบวา ดานการใชสื่อ

อิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลและการเผยแพรผลงาน ท้ังระบบ ออนไลน (Online) 

และออฟไลน (Offline) อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาครูมคีวามรูและทักษะในการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมถงึโรงเรียนยังไดใหการสนับสนุนสงเสริมการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมนิ 

ผลและการเผยแพร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของตอตระกูล บุญปลูก (2558) ทําการศึกษา การเตรียมความพรอม

ดานการจัดการเรียนรูของครูและผูบริหารสถานศึกษาสูความเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558: กรณีศึกษา

โรงเรียนบานเวยีงพานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา ครูมีความพรอมตาม

ตัวช้ีวัดท้ังสิ้น 4 ตัวช้ีวัด ไดแก ครูผูสอนมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ครูใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการ

จัดการเรียนรู การวัดและประเมนิผลและการเผยแพรผลงานท้ังระบบออนไลนและออฟไลน ครูใชเทคนิคและวิธีสอนท่ี

หลากหลายในการจัดการเรียนรู และครูใชการวจิัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง อยูในระดับท่ีมาก  



1159 

 

- Proceedings - 

 

 สวนจากการศึกษาความคดิเห็นของนักเรียน จํานวน 345 คน พบวาดานการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) 

ในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมนิผลและการเผยแพรผลงาน ท้ังระบบออนไลน (Online) และออฟไลน (Offline) 

อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาครูผูสอนมีความรูและทักษะในการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนําสื่อ

อิเล็กทรอนิกส (ICT) มาใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ และยังมีการเผยแพรความรูใหแก

นักเรียนได ซึ่งทําใหนักเรียนสามารถใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารกับครูและเพื่อน ๆ ในกลุม

ประเทศสมาชิกอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของตอตระกูล บุญปลูก (2558) 

ทําการศึกษา การเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนรูของครูและผูบริหารสถานศึกษาสูความเปนประชาคม

อาเซียนในป พ.ศ. 2558 : กรณีศึกษาโรงเรียนบานเวียงพานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3 พบวา ครูมีความพรอมตามตัวช้ีวัดท้ังสิ้น 4 ตัวช้ีวัด ไดแก ครูผูสอนมีความรูเกี่ยวกับประชาคม

อาเซียน ครูใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลและการเผยแพรผลงานท้ังระบบ

ออนไลนและออฟไลน ครูใช เทคนิคและวิธีสอนท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรู และครูใชการวิจัย สื่อ นวัตกรรม

เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง อยูในระดับท่ีมาก 

5. ดานการใชเทคนิคและวธีิสอนท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรู 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 93 คน พบวา ดานการใช

เทคนิคและวิธีสอนท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรู อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ครูผูสอนเห็นวาการใช

เทคนิคและวิธีสอนท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรูยอมจะทําใหผลการสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของผูเรียนสูงขึ้น ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคดิของ   สุรชาติ สังขรุง ไดวเิคราะหคุณลักษณะครูท่ีดเีปน 4 ลักษณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะขอท่ี 4 

คือ คุณลักษณะดานสมรรถนะและประสิทธิภาพในการสอน คือ สอนดี สอนเขาใจ ใชวิธีสอนและเทคนิคการสอนท่ี

หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและผูเรียน รูจักปรับปรุงเทคนิคการสอน แสวงหาแนวทางใหม ๆ ในการเรียนการสอน

ไดอยางเหมาะสม มคีวามสามารถในการจัดช้ันเรียนและบรรยากาศของช้ันเรียน จัดกจิกรรมเพื่อสงเสริมความรู 

 แตจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน จํานวน 345 คน พบวา ดานการใชเทคนิคและวิธีสอนท่ี

หลากหลายในการจัดการเรียนรู อยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ครูผูสอนยังขาดการใชเทคนิคและวิธี

สอนท่ีหลากหลายมาปรับปรุงในการเรียนการสอนและรวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางการเรียนรูใหนักเรียน

เกดิความสนใจอยากเรียนรูมากย่ิงขึ้น ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ราตรี สีงาม (2555) ทําการศึกษา การเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ พบวา การ

เตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนรูระดับปฏิบัติการท่ีอยูในระดับมาก ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เล็งเห็นความสําคัญเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ

อาเซยีน มกีารศึกษาคนควาหาความรูใหม ๆ วางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน ตลอดจนใชสื่อ

เทคโนโลย ีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซยีนดวยวธีิการท่ีหลากหลายและดงึดูดความสนใจนักเรียน 

6. ดานความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูท้ังในประเทศและในกลุม

ประชาคมอาเซยีน 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 93 คน พบวา ดาน

ความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูท้ังในประเทศและในกลุมประชาคมอาเซียน อยูใน

ระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ครูผูสอนขาดความรูความเขาใจและโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณในการจัดการเรียนรูท้ังในประเทศและในกลุมประชาคมอาเซยีน รวมถงึยังไมไดรับการสนับสนุนสงเสริม

ใหเกิดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูท้ังในประเทศและในกลุมประชาคมอาเซียนเทาท่ีควร ซึ่ง



1160 

 

- Proceedings - 

 

สอดคลองกับงานวิจัยของ  วีรกร อุตรเลิศ (2554) ทําการศึกษาการเตรียมความพรอมขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซยีน กรณศึีกษา: เทศบาลตําบลบานแยง อําเภอนครไทย จังหวัดพษิณุโลก 

ผลการวจิัยพบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานแยง มคีวามรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในระดับตํ่า 

ซึ่งอาจจะมาจากการขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางหนวยงาน ดานการเตรียมความพรอมของ

ทองถิ่นใน ดานตาง ๆ อยูในระดับนอย  

   สวนจากการศึกษาความคดิเห็นของนักเรียน จํานวน 345 คน พบวา ดานความสามารถแลกเปลี่ยน

เรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูท้ังในประเทศและในกลุมประชาคมอาเซียน อยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจ

เปนเพราะวา ครูผูสอนขาดความรูความเขาใจและโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรู

ท้ังในประเทศและ ในกลุมประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วีรกร อุตรเลิศ (2554) ทําการศึกษาการ

เตรียมความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา: เทศบาล

ตําบลบานแยง อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานแยง มีความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในระดับตํ่า ซึ่งอาจจะมาจากการขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

ระหวางหนวยงาน ดานการเตรียมความพรอมของทองถิ่นใน ดานตาง ๆ อยูในระดับนอย  

7. ดานการใชวจิัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 93 คน พบวา ดานการใชวิจัย 

สื่อ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ครูผูสอนเห็นวาการทําวิจัย

ในช้ันเรียน การสรางสื่อ นวัตกรรมสามารถชวยแกไขปญหาของนักเรียนได ซึ่งสอดคลองงานวิจัยของ นงคราญ ยันต

ทองอยู (2549) ทําการศึกษา ความพรอมในการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอสารภี 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 4 พบวา ครูมีความพรอมในเร่ืองการเห็นคุณคาและประโยชนในการทํา

วจิัยและความสนใจตอการทําวจิัยอยูในระดับมาก 

 สวนจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน จํานวน 345 คน พบวา ดานการใชวิจัย สื่อ นวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ครูผูสอนเห็นวาการทําวจิัยในช้ันเรียน การ

สรางสื่อ นวัตกรรม เปนวิธีสอนท่ีจะทําใหนักเรียนมีความใจสนใจและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลอง

กับงานวจิัยของ ประสงค สงขชัย (2540) ท่ีไดศึกษาเร่ือง การสงเสริมการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน

ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญเขตการศึกษา 4 พบวา ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

ขนาดใหญ มีการสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญมีการ

ปฏิบัติการสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนมากกวาผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กและขนาด

กลาง ยังสอดคลองกับงานวจิัยของ นงคราญ ยันตทองอยู (2549) ทําการศึกษา ความพรอมในการทําวิจัยในช้ันเรียน

ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอสารภี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 4 พบวา ครูมีความพรอมใน

เร่ืองการเห็นคุณคาและประโยชนในการทําวจิัยและความสนใจตอการทําวจิัยอยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

 1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) ควรดําเนินการสงเสริม สนับสนุนและ

พัฒนาความรู ความสามารถ ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูท้ังในประเทศและในกลุม

ประชาคมอาเซียน และดานการใชหนังสือ ตําราเรียนและสื่อท่ีเปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรูใหแกครู 

เนื่องจาก ผลการวจิัยพบวา ดานท่ีไดระดับความคดิเห็นตํ่าสุด คอื ดานความสามารแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณใน
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การจัดการเรียนรูท้ังในประเทศและในกลุมประชาคมอาเซียนในความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

ดานการใชหนังสอื ตําราเรียนและสื่อท่ีเปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรูในความคดิเห็นของนักเรียน 

 2. จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา คุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน

ของโรงเรียนวังเหนอืวทิยา พบวาในระดับความคิดเห็นตํ่าสุดไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการ

เรียนรูท้ังในประเทศและในกลุมประชาคมอาเซยีน และดานการใชหนังสอื ตําราเรียนและสื่อท่ีเปนภาษาตางประเทศใน

การจัดการเรียนรู ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู ความสามารถใหเหมาะสมแก

ครู ใหเกดิประโยชนสูงตอการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนตอไป   

 ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษาอื่น ๆ 

 2. การศึกษารูปแบบวิธีการพัฒนาองคการใหเกิดความเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน

อยางเปนระบบ 

 3. การศึกษาปญหาในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซยีนของโรงเรียนหนวยงาน หรือองคการอื่น ๆ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเอง เร่ือง คุณลักษณะของครูในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

โรงเรียนวังเหนอืวทิยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง-ลําพูน) ฉบับน้ีสําเร็จลุลวงได

ดวยดี ดวยความอนุเคราะหจาก ดร.สุนทร คลายอํ่า อาจารยท่ีปรึกษาท่ีกรุณาใหคําแนะนําตรวจทาน ตลอดจน

ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จเรียบรอย

สมบูรณ ผูทําการคนควาดวยตนเองจงึขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ ดร.สมชาย บุญศิริเภสัช อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดร.สุ

ธิดา พลชํานิ อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และนางวราภรณ ลี้ตระกูล ครู วิทยฐานะ

ชํานาญการพเิศษ โรงเรียนบุญวาทยวทิยาลัย ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเคร่ืองมือท่ีใชใน

การศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ี จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ีสมบูรณและมคีุณคา 

 ขอขอบพระคุณ คณะผูบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ประจําปการศึกษา 2558 โรงเรียนวังเหนือวิทยา ท่ีไดใหความอนุเคราะหขอมูล ใหความรวมมือในการตอบ

แบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล 

 คุณคาและคุณประโยชนอันพงึมจีากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ผูทําการศึกษาคนควาดวยตนเองขอ

มอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา มารดา และคณาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธ์ิประสานวิชาความรู จนศิษยประสบ

ความสําเร็จในวันน้ี ตลอดจนทุกทานท่ีไดมสีวนสนับสนุนใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางด ี
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คุณลักษณะของผูบรหิารสถานศึกษามอือาชพีของโรงเรยีนขยายโอกาสทาง

การศึกษา กลุมเชยีงคํา 1 สังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา 

เขต 2 

The Characteristics of The Professional School Administrators Of Chiangkham 

Education Opportunity Expansion School Group 1 under Phayao Primary 

Education Service Area Office 2 

วรรณ ีแสงทอง2

1* และโสภา อํานวยรัตน3 2 

Wannee Saengthong
1* and Sopa Aumnuayrat2 

บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพของโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา กลุมเชียงคํา 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และเพื่อศึกษา

ขอเสนอแนะการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุม

เชียงคํา 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบ 

ดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษาและครู กลุมเชียงคํา 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 4 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 93 คน เคร่ืองมือท่ีใช ไดแก 

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถติิท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคา

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา 1) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ระดับคุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน โดยเรียงจากมากไปนอย 

ไดแก การเปนผูนําท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม การเปนผูนําดานการจัดระบบ การเปนผูนําดานวิชาการ การเปนผูนําดาน

สังคมและชุมชน การเปนผูนําดานการบริหารจัดการ และการเปนผูนําการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร 2) ขอเสนอแนะ

การพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุมเชียงคํา 1 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ดานท่ีมีผูเสนอแนะการพัฒนาสูงสุด คือ การเปนผูนํา

การพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร ขอท่ีมีการเสนอแนะสูงสุดคือ ผูบริหารควรศึกษาดูงาน อบรม เรียนรูและหา

ประสบการณในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
 

คําสําคัญ: คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษามอือาชีพ 

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
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Abstract  

 The objectives of the study were aiming the characteristics of the professional school administrators and 

to study the suggestions for developing the characteristics of the professional school administrators of 

chiangkham education opportunity expansion school group 1 under Phayao Primary Education Service Area 

Office 2. The populations of this study are 93 persons from 4 schools of chiangkham education opportunity 

expansion school group 1 under Phayao Primary Education Service Area Office 2. The data is collected from the 

school directors, the deputy school directors and the teachers in 2015 academic year. The research instrument is 

the 5 level rating scale questionnaire, the statistical treatments used for analyzing are percentage, mean and 

standard deviation. 

 The results of the study are as follows. 1) The overall of the professional school administrator’s 

characteristics is at the highest level. When considering in each aspects of the characteristics, all aspects are also 

at the highest level which can be sorted in decreasing order as: being the ethical leadership, being the 

systematic leadership, being the academic leadership, being the community and sociality leadership, being the 

organizational leadership and being the personal effectiveness leadership. 2) The suggestions for developing the 

administrator’s characteristics, the top most topic is being the personal effectiveness leadership which most of 

the questionnaire respondents suggest that the administrators should observe about academic activities in all 

aspects from various people sources and places in order to learn and broaden their own views. 
 

Keywords: The Characteristics of The Professional School Administrators 
 

บทนํา 

การศึกษามีความสําคัญในการพัฒนามนุษย เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญ 

งอกงามของบุคคลและสังคม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสราง คนไทยใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มี

ศักยภาพพรอมท่ีจะแขงขันและรวมมอือยางสรางสรรคในการพัฒนาประเทศชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 กําหนดไววา การ

จัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู มีคุณธรรม มี

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ และอยูรวมกันผูอื่นไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ, 2542, หนา 5) ในการดําเนินการตามแนวปฏรูิปการศึกษาใหประสบผลสําเร็จจําเปนตองอาศัยองคกรปฏบัิติ

คอื สถานศึกษา ซึ่งหมายถงึ การปฏบัิติหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดเปนอยางด ี

และผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูนําการปฏิรูปท่ีมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ

พ.ศ. 2542 มาตรา 53 ไดกําหนดใหผูบริหารการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาจะสามารถ

ปฏบัิติหนาท่ีไดน้ัน จะตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการบริหารการศึกษาตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีองคกร

วชิาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษากําหนดและจะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวชิาชีพช้ันสูงน้ัน 

คือ จะตองเปนผูบริหารมืออาชีพ ธีระ รุญเจริญ (2550, หนา 34) กลาวไววา การบริหารกิจการใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับ

สาธารณะประโยชนในยุคโลกาภิวัตนจําเปนตองอาศัยผูบริหารมืออาชีพ จึงจะดําเนินธุรกิจตาง ๆ ไปดวยดี และบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนดไว ผูบริหารองคกรจงึเปนผูท่ีมบีทบาทสําคัญตอการนําองคกรไปสูความสําเร็จ การบริหารกิจการ
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ใด ๆ ไมวาจะเล็กหรือใหญตองอาศัยผูบริหารมืออาชีพ น่ันหมายความวา ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูบริหาร

สถานศึกษามอือาชีพจงึจะสามารถเปนผูนําการปฏรูิปการศึกษาท่ีมปีระสทิธิภาพได 

ผูบริหารไมวาหนวยงานเล็กหรือหนวยงานใหญ หนวยงานราชการและเอกชน ยอมมีบทบาทท่ีเปนผลตอการ

สําเร็จหรือประสิทธิภาพของงานเปนอยางย่ิง บางคร้ังการจัดการองคการ แมจะไมเรียบรอยถูกตองอยูบางก็อาจได 

ผลสูงได หากผูบริหารมีคุณลักษณะท่ีดี แตถาคุณลักษณะในการนําไมดี แมการจัดองคการถูกตอง หรือดีเพียงใดก็

ตามผลงานท่ีเกิดขึ้นของหนวยงานน้ัน ยอมสมบูรณไดยาก ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทท่ีสําคัญในการ

บริหารงานในโรงเรียน เพราะผูบริหารเปรียบเสมือนหลักชัยในการดําเนินงานของผูใตบังคับบัญชา และผลงาน

โดยรวม พฤติกรรมและลักษณะของผูนํามสีวนสัมพันธใกลชิดกับคุณภาพและคุณคาขององคการ ท่ีจะสะทอนใหเปน

ประสทิธิภาพของการปฏบัิติงานในองคการหรือหนวยงานน้ัน ๆ เปนอยางด ี(ธีระพันธ พวงจําป, 2553 หนา 15)  

การบริหารของผูบริหารโรงเรียนในปจจุบัน พบวา มีปญหาท่ีเกิดจากการบริหารท่ีผิดพลาดไมกอใหเกิด

ประโยชนแกราชการ สงผลใหเกิดความเสียหายตอองคการราชการ ตัวบุคคล มีเร่ืองราวรองเรียนฟองรอง ขอความ

เปนธรรม สรางความขัดแยงในองคกร ทําใหการปฏิบัติงานไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายและยังทําให

บรรยากาศในองคกรเสียไป (ไพศาล ต้ังสมบูรณ, 2548, หนา 20) ผูบริหารโรงเรียนบางสวนยังไมเปนนักบริหาร 

มืออาชีพ ไมไดรับการฝกอบรมใหปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ ขาดความรูความเขาใจในการบริหารงาน  

มีภาวการณเปนผูนําคอนขางนอย ขาดทักษะในการบริหารและการจัดการดานการศึกษา (กรมสามัญศึกษา, 2542 

หนา 4) ผูท่ีมบีทบาทหนาท่ีสําคัญในการดําเนินภารกจิของโรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคคือ ผูบริหาร ซึ่งจากการวิจัย

ผูบริหารสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ พบวาผูบริหาร 15% ไมผานเกณฑมาตรฐานความ

เปนนักบริหารขาดความสามารถดานการสื่อสารและความคิดริเร่ิมสรางสรรคไมผานเกณฑความสามารถในการ

บริหาร และอีก 35% ขาดการพัฒนาผูบริหารมืออาชีพ (ธีระ รุญเจริญ, 2543, หนา 33) ทําใหผูบริหารโรงเรียนไม

ประสบความสําเร็จในการบริหารงาน มปีญหาในการบริหารงานดานตาง ๆ อยูเสมอ 
 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา

มืออาชีพ เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาคุณลักษณะของตนใหเหมาะสมย่ิงขึ้นและ

เพื่อใหผูมสีวนเกี่ยวของสามารถนําขอมูลไปใชในการพัฒนาตนเองและผูบริหารทุกระดับใหมีคุณลักษณะของผูบริหาร

มอือาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการจัดการศึกษาของประเทศใหมคีุณภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา   

  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพของโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา กลุมเชียงคํา 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (2) เพื่อศึกษา

ขอเสนอแนะการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุม

เชียงคํา 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
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กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 
 

 
 

วธิกีารศึกษา 

การวจิัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามอือาชีพของโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา กลุมเชียงคํา 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประชากรท่ีใชใน

การศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษาและครู กลุมเชียงคํา 1 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 4 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 93 คน  

ใชเคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม จํานวน 3 ตอนประกอบดวย ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูล

คุณลักษณะของผูบริหาร

สถานศึกษามืออาชีพของ

โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา กลุมเชียงคํา 1 

สังกัดสํา นักงานเขตพื้น ท่ี

การ ศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 2 

1. แนวคดิเกี่ยวกับคุณลักษณะผูบริหารมอือาชีพ 

   1.1 ความหมายของคุณลักษณะ 

   1.2 ความหมายของผูบริหารมอือาชีพ 

   1.3 คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษามอือาชีพ 

   1.4 คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา   

        มอือาชีพท่ีกําหนดตามหลักสูตร 

        ประกาศนียบัตรบัณฑติการบริหารการศึกษา 

2. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามอือาชีพ 

    2.1 การเปนผูนําท่ีมคีุณธรรมจริยธรรม 

    2.2 การเปนผูนําดานการจัดระบบ 

    2.3 การเปนผูนําดานวชิาการ 

    2.4 การเปนผูนําดานการบริหารจัดการ 

    2.5 การเปนผูนําดานสังคมและชุมชน 

    2.6 การเปนผูนําการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร 

 

4. งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

 

3. มาตรฐานวชิาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

   3.1 มาตรฐานความรู 

   3.2 มาตรฐานประสบการณวชิาชีพ 

   3.3 มาตรฐานการปฏบัิติงาน 

   3.4 มาตรฐานการปฏบัิติตน 
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ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามอือาชีพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุมเชียงคํา 1 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด และตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพิ่มเติมการพัฒนา

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามอือาชีพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุมเชียงคํา 1 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open Ended Question) ทําการเก็บ

รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย (µ) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (σ)  
 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  

กลุมเชียงคํา 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบวา  

1.  ผลการศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ระดับคุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

การเปนผูนําท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม รองลงมา คือ การเปนผูนําดานการจัดระบบ การเปนผูนําดานวิชาการ การเปน

ผูนําดานสังคมและชุมชน การเปนผูนําดานการบริหารจัดการ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การเปนผูนําการพัฒนา

ตนเองในเชิงบริหาร 

1.1  ผลการศึกษาคุณลักษณะการเปนผูนําท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อ

พจิารณาเปนรายการพบวา ระดับคุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน รายการท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ผูบริหารมีความซื่อสัตย สุจริตตอหนาท่ีการงาน ตอตนเอง ตอหนวยงานและผูอื่น รองลงมา คือ ผูบริหารมีความ

เสยีสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว ไมเอารัดเอาเปรียบ เบียดเบียนผูรวมงานและผูอื่น และผูบริหารมี

ความเมตตา กรุณาเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจแกศิษย ผูรวมงานและผูรับบริการ สวนรายการท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูบริหารมีการใชหลักเหตุผลในการปฏิบัติงานและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และผูบริหารมี

การสงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมคีุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสม  

1.2  ผลการศึกษาคุณลักษณะการเปนผูนําดานการจัดระบบ ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อ

พิจารณาเปนรายการพบวา ระดับคุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมากท่ีสุด รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนนําคอมพิวเตอร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการจัดการศึกษา รองลงมาคือ 

ผูบริหารพัฒนางานสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และผูบริหารพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุงเนนการสอนและ

การเรียนรู สวนรายการท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ผูบริหารสามารถจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสารใหเอื้อตอการวาง

แผนการบริหารและการจัดการศึกษาอยางมปีระสทิธิภาพ  

1.3  ผลการศึกษาคุณลักษณะการเปนผูนําดานวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณา

เปนรายการพบวา ระดับคุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมากท่ีสุด รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารมี

ความรูความเขาใจในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมาคือ ผูบริหารนําหลักสูตร

แกนกลางมาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบท และผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดผล

ประเมินผลและนํามาใชในการแกไขปรับปรุงงานวิชาการของสถานศึกษาใหดีขึ้น สวนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 
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ผูบริหารสงเสริมใหมกีารวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา และนํากระบวนการวจิัยมาใชในการ

ดําเนินงานบริหารสถานศึกษา  

1.4  ผลการศึกษาคุณลักษณะการเปนผูนําดานการบริหารจัดการ ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุดเมื่อ

พิจารณาเปนรายการพบวา ระดับคุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมากท่ีสุด รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ผูบริหารเห็นคุณคาของปจจัยท่ีเอื้อตอการศึกษาและพจิารณานํามาใชใหเกดิประโยชนสูงสุดแกสถานศึกษา รองลงมา

คือ ผูบริหารมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธและควบคุมการดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษาไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ  และผูบริหารมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคสูกระบวนการเปลี่ยนแปลงและนําไปสูการพัฒนาท่ีดีขึ้น  

สวนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผูบริหารมีทักษะในการแกปญหาความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษาไดอยาง

เหมาะสม  

1.5  ผลการศึกษาคุณลักษณะการเปนผูนําดานสังคมและชุมชน ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อ

พิจารณาเปนรายการพบวา ระดับคุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมากท่ีสุด รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ผูบริหารมีการสรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนและสังคมเพื่อรวมมือกับโรงเรียนในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

และผูบริหารจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความสัมพันธอันดีและความรวมมือกับชุมชนและสังคม โดยมีการเขาไปชวยเหลือ 

และเปดโอกาสใหชุมชนและสังคมเขามามีสวนรวม รองลงมาคือ ผูบริหารนําคณะครูและนักเรียนเขารวมกิจกรรม 

ตาง ๆ ของชุมชนและสังคมอยางสมํ่าเสมอ และผูบริหารมคีวามเขาใจในบริบทของชุมชนและสังคมในทุก ๆ ดาน สวน

รายการท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ผูบริหารจัดทําแผนพัฒนาการสงเสริมโดยใหชุมชนมสีวนรวมกับสถานศึกษา  

1.6  ผลการศึกษาคุณลักษณะการเปนผูนําการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร ในภาพรวมอยูในระดับมาก

ท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายการพบวา ระดับคุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมากท่ีสุด รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ผูบริหารมีการพัฒนาตนเองทางการบริหารในการเปนแบบอยางท่ีดีและการใหความชวยเหลือแกผูรวมงาน 

รองลงมาคอื ผูบริหารหม่ันแสวงหาความรูตาง ๆ ในเชิงบริหารเพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอและผูบริหารมีการนําเทคนิค 

สื่อ เคร่ืองมือ มาใชบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและผูบริหารนําความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม ๆ ใน

การบริหารจัดการมาพัฒนาสถานศึกษา สวนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผูบริหารมีการสรางผลงานทางวิชาการ

และเผยแพรอยูเสมอ  

2.  ผลการศึกษาขอเสนอแนะการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพของโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา กลุมเชียงคํา 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบวา 

2.1  ขอเสนอแนะการพัฒนาคุณลักษณะการเปนผูนําท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม ขอเสนอแนะท่ีมีความถี่

สูงสุด คือ ผูบริหารควรเปนตัวอยางท่ีดีแกคณะครูและนักเรียน รองลงมาคือ ผูบริหารควรเปนผูนําท่ีมีคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีดี และเปนผูนําท่ีมีความยุติธรรม เสมอตนเสมอปลาย วางตนเหมาะสม ท้ังกาย วาจาและใจ สวน

ขอเสนอแนะท่ีมคีวามถี่ตํ่าสุด คอื ผูบริหารควรปฏบัิติตนตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวชิาชีพ 

2.2  ขอเสนอแนะการพัฒนาคุณลักษณะการเปนผูนําดานการจัดระบบ ขอเสนอแนะท่ีมคีวามถี่สูงสุด คือ 

ผูบริหารเปนผูนําดานการจัดระบบท่ีดแีละระบบบริหารจัดการควรมคีวามโปรงใส สามารถตรวจสอบได รองลงมาคือ 

ผูบริหารมกีารจัดระบบการบริหาร โครงสรางการบริหารท่ีชัดเจน และ ผูบริหารควรศึกษาหาความรูเพื่อนํามาพัฒนา

องคกรโดยบุคคลในองคกรมีสวนรวมในการจัดระบบ และมีการจัดระบบสารสนเทศท่ีเอื้อตอการเรียนการสอนและ

ทันตอเหตุการณ สวนขอเสนอแนะท่ีมีความถี่ตํ่าสุด คือ ผูบริหารควรเปนผูมีวิสัยทัศนในการเปนผูนําในการจัดระบบ

ภายในโรงเรียนไดดเีย่ียม 
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2.3  ขอเสนอแนะการพัฒนาคุณลักษณะการเปนผูนําดานวิชาการ ขอเสนอแนะท่ีมีความถี่สูงสุด คือ 

ผูบริหารควรศึกษาหาความรูและสามารถนําความรูดานวิชาการไปพัฒนาตนเองและครูในโรงเรียน รองลงมาคือ 

ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนใหครูมกีารพัฒนาดานวชิาการ และพัฒนาสงเสริมสนับสนุนดาน ICT และนํานวัตกรรม

ใหมๆ มาสงเสริมงานวิชาการ สวนขอเสนอแนะท่ีมีความถี่ตํ่าสุด คือ ผูบริหารควรมีการเผยแพรขอมูล ขาวสารงาน

วชิาการอยางตอเนื่อง 

2.4  ขอเสนอแนะการพัฒนาคุณลักษณะการเปนผูนําดานบริหารจัดการ ขอเสนอแนะท่ีมีความถี่สูงสุด 

คอื ผูบริหารสามารถจัดการงานท่ีรับผดิชอบไดอยางครบถวน ในเชิงพัฒนา และสรางสรรค มคีวามรูความสามารถใน

การบริหารจัดการในดานทรัพยากรและบุคลากร รองลงมา คอื ผูบริหารควรบริหารจัดการเปนระบบ มีลําดับขั้นตอน 

และเปนผูนําดานการบริหารจัดการท่ีด ีสวนขอเสนอแนะท่ีมคีวามถี่ตํ่าสุด คอืผูบริหารควรพัฒนาบริหารจัดการโดยใช

เทคโนโลยี 

2.5  ขอเสนอแนะการพัฒนาคุณลักษณะการเปนผูนําดานสังคมและชุมชน ขอเสนอแนะท่ีมีความถี่สูงสุด 

คือ ผูบริหารสถานศึกษาควรมีปฏิสัมพันธกับชุมชนและวางตัวไดอยางเหมาะสม รองลงมา คือ ผูบริหารควรเขารวม

และจัดกจิกรรมตาง ๆ กับชุมชนไดด ีและชุมชนใหความเคารพนับถอื ใหความรวมมือการเขารวมกิจกรรมเปนอยางด ี

สวนขอเสนอแนะท่ีมคีวามถี่ตํ่าสุด คอื ผูบริหารควรมกีารดําเนินงานแบบมสีวนรวมท้ังโรงเรียน ชุมชน สามารถพัฒนา

และขับเคลื่อนชุมชนใหเกดิการเปลี่ยนแปลงได และควรมกีารเผยแพรขอมูลขาวสารใหชุมชนรับทราบตลอดเวลา 

2.6 ขอเสนอแนะการพัฒนาคุณลักษณะการเปนผูนําการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร ขอเสนอแนะท่ีมี

ความถี่สูงสุด คอื ผูบริหารควรศึกษาดูงาน อบรม เรียนรูและหาประสบการณในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ รองลงมา

คอื ผูบริหารควรไดรับการยอมรับจากผูรวมงานและทําใหผูอื่นเห็นคุณคา 
 

สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุมเชียง

คํา 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มปีระเด็นท่ีนาสนใจ ท่ีจะนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

 1.  คุณลักษณะของการเปนผูนําท่ีมคีุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด รายการท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คอื ผูบริหารมคีวามซื่อสัตย สุจริตตอหนาท่ีการงาน ตอตนเอง ตอหนวยงานและผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ทวีโชค วิไลพันธ (2555, หนา 115) เร่ือง คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงค ตามความคิดเห็นของ

ผูปกครองนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงิหบุรี ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะ

ท่ีพงึประสงคท่ีผูบริหารดานคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความ

ซื่อสัตยในการปฏิบัติหนาท่ี รองลงมา คือ ไมเสพสิ่งเสพติดและม่ัวอบายมุข เปนผูสรางความสามัคคีในหมูคณะ 

มีความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม และมีความขยันประหยัด และยึดม่ันในสัมมาอาชีพ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอันดับ

สุดทาย คอื มใีจสาธารณะในการรักษาสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับงานวิจัยของ จารุวรรณ กุลวัฒน (2556, หนา 

58) เร่ือง คุณลักษณะท่ีพงึประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในทัศนะของครู สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ

พาน จังหวัดเชียงราย ผลการวจิัยพบวา คุณลักษณะท่ีพงึประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในทัศนะของครู สังกัดองศ

กรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา มีความมีซื่อสัตยตอหนาท่ีการงาน และหนวยงาน ซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เปนแบบอยางท่ีดี

ในการปฏบัิติตามระเบียบวนัิยของราชการ และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความหนักแนน ไมหูเบา รับฟง

ความคดิเห็นจากทุกฝายและมคีวามยุติธรรม และปฏบัิติตอเพื่อนรวมงานอยางเสมอภาคมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด  
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 2.  คุณลักษณะการเปนผูนําดานการจัดระบบ ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนนําคอมพิวเตอร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการจัดการศึกษา ซึ่ง

สอดคลองกับงานวจิัยของ พรพมิล นิยมพันธ (2550, หนา 78) เร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารหารมอือาชีพตามความ

คดิเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะการเปน

ผูนําดานการจัดระบบ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยขอเฉลี่ยสูงสุด 3 

อันดับ ไดแก ผูบริหารเปนผูนําใหมีวิสัยทัศนและความเขาใจรวมกันในทางการศึกษา เพื่อทํางานรวมกันใหไดผลด ี

รองลงมา คือผูบริหารนําคอมพิวเตอร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการจัดการศึกษา และผูบริหารมี

ความรูความเขาใจในการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใชในการบริหารงาน และสอดคลองกับแนวคิดของ 

หวน พนิธุพันธ (2548, หนา 46-49) ท่ีกลาววา คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพท่ีสําคัญประการหน่ึง คือ ผูบริหาร

จะตองนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพในยุคปจจุบัน จะตอง

รูจักนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาในการการบริหารจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหการพัฒนาผูเรียน

ประสบความสําเร็จมคีุณภาพสมบูรณ ท้ังเปนคนเกง เปนคนด ีและมคีวามสุขในชีวติไดอยางมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 3.  คุณลักษณะการเปนผูนําดานวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ผูบริหารมคีวามรูความเขาใจในหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ 

พรพมิล นิยมพันธ (2550, หนา 78) เร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารหารมอือาชีพตามความคดิเห็นของผูบริหารและครู 

สังกัดสํานักเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวจิัยพบวา คุณลักษณะการเปนผูนําดานวิชาการ อยูในระดับ

มาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยขอเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ผูบริหารใหโอกาสแกครู

ในการพัฒนาตนเองในดานวิชาการใหทันสมัยอยูเสมอ รองลงมาคือ ผูบริหารมีความคิดริเร่ิมในการนําแนวคิด 

หลักการใหม ๆ มาใชในการกําหนดปรัชญา วสัิยทัศนและนโยบายในการจัดการศึกษา และผูบริหารริเร่ิมจัดทําและใช

หลักสูตรใหเหมาะสมกับความตองการจําเปนของนักเรียนและทองถิ่น และสอดคลองกับงานวิจัยของ เหมรัฐส อินสุข 

และคณะ (2552, หนา 151) เร่ือง การศึกษาคุณลักษณะความเปนผูบริหารมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพษิณุโลก เขต 1 ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะความเปนผูบริหารมืออาชีพดานวิชาการ 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมากท่ีสุด และคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การนํา

หลักสูตรแกนกลางมาจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบท 

 4.  คุณลักษณะการเปนผูนําดานการบริหารจัดการ ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด รายการท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คอื ผูบริหารเห็นคุณคาของปจจัยท่ีเอื้อตอการศึกษาและพจิารณานํามาใชใหเกดิประโยชนสูงสุดแกสถานศึกษา 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคดิของ หวน พนิธุพันธ (2548, หนา 46-49) ท่ีกลาววา ผูบริหารจะตองมคีวามสามารถในการใช

ศาสตรและศิลปในการบริหารมาพัฒนาการบริหารงานดานตาง ๆ ภายในสถาบันการศึกษาใหประสบความสําเร็จ  

สูความเปนเลศิในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน รวมท้ังมคีวามสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล เงิน วัสดุ ครุภัณฑ 

และอาคารสถานท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด มี

ความสามารถในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ท้ังในสถานศึกษาและชุมชนมาชวยจัดการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ

ตามเปาหมายสูงสุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ เหมรัฐส อินสุข และคณะ (2552, หนา 151) เร่ือง การศึกษา

คุณลักษณะความเปนผูบริหารมอือาชีพของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะความเปนผูบริหารมืออาชีพดานบริหารจัดการ ในภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อ

พจิารณารายขอพบวา อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การระดมทรัพยากรดานการเงิน และดานวิชาการ

เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนและทําใหเกดิประโยชนสูงสุด 
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 5.  คุณลักษณะการเปนผูนําดานสังคมและชุมชน ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ผูบริหารมีการสรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนและสังคมเพื่อรวมมือกับโรงเรียนในการจัดการศึกษาอยาง 

มคีุณภาพ และผูบริหารจัดกจิกรรมท่ีสงเสริมความสัมพันธอันดแีละความรวมมือกับชุมชนและสังคม โดยมีการเขาไป

ชวยเหลือ และเปดโอกาสใหชุมชนเขาและสังคมเขามามีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิมล นิยมพันธ 

(2550, หนา 78) เร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวจิัยพบวา คุณลักษณะการเปนผูนําดานสังคมและชุมชน อยูในระดับมาก 

เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ผูบริหารสามารถสราง

ความเขาใจบทบาทและหนาท่ีใหกับคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานไดอยางถูกตองชัดเขน รองลงมาคือผูบริหาร

สามารถนําชุมชนและหนวยงานภายนอกมารวมสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน และสอดคลองกับ สํานักงาน

เลขาธิการคุรุสภา (2540, หนา 1-33) ท่ีกลาวถึงเกณฑมาตรฐานผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการรวมมือกับชุมชน

และหนวยงานอื่นอยางสรางสรรคไววา ผูบริหารการศึกษาเปนบุคลากรสําคัญของสังคมหรือชุมชน สามารถช้ีนําแนว

ทางการพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนาตามทิศทางท่ีตองการ ผูบริหารมืออาชีพตองรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่น 

ในการเสนอแนวทางปฏิบัติ แนะนําปรับปรุงการปฏิบัติ และแกปญหาของชุมชนหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดผลดีตอ

สังคมสวนรวมในลักษณะรวมคดิรวมวางแผน และรวมปฏบัิติเต็มความสามารถพรอมท้ังยังยอมรับความสามารถ รับ

ฟงความคิดเห็น และเปดโอกาสใหผูอื่นไดใชความสามารถของตนอยางเต็มศักยภาพ เพื่อเสริมสรางบรรยากาศ

ประชาธิปไตย และรวมมือกันในสังคมนําไปสูการยอมรับและศรัทธาอยางภาคภูมิ และสอดคลองกับ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545ข, หนา 68-71) ท่ีกลาววา ผูบริหารสถานศึกษาจะตอมีการประสานงานและ

สรางความสัมพันธอันดกีับทุกฝายท่ีเกี่ยวของท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพื่อสรางเครือขายผูสนับสนุนทรัพยากร

ตาง ๆ ไดแก ทรัพยากร งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล เชน ผูเช่ียวชาญผูมีความรูและประสบการณพิเศษท่ีโรงเรียน

ตองการใหมาชวยพัฒนาโรงเรียน ทรัพยากรดานการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ เชน อุปกรณการเรียน 

การสอน อุปกรณการกฬีา สื่อ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

 6.  คุณลักษณะการเปนผูนําการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารมีการ

พัฒนาตนเองทางการบริหารในการเปนแบบอยางท่ีดแีละการใหความชวยเหลอืแกผูรวมงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ พรพมิล นิยมพันธ (2550, หนา 78) เร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหาร

และครู สังกัดสํานักเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวจิัยพบวา คุณลักษณะการเปนผูนําการพัฒนาตนเอง

ในเชิงบริหาร อยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยขอเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก 

ผูบริหารใชทักษะความสามารถในการบริหารเปนประจําอยูเสมอ รองลงมา คือ ผูบริหารเขาสังคมกับผูมีความรู 

ความเช่ียวชาญทางดานการบริหารอยูเสมอ และผูบริหารพัฒนาพฤติกรรมความเปนผูนําของตนเองโดยการฝกปฏิบัติ 

ศึกษาตอ อบรมประจําการจากสถานท่ีชํานาญการทางดานการบริหาร 

 ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากการวิจัยคุณลักษณะของผูบริหารมือของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุมเชียงคํา 1 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  คร้ังน้ีมีขอเสนอแนะใหผูบริหารนําผลการวิจัยไปใชในแตละ

ดานดังน้ี 

 1.  การเปนผูนําท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม ผูบริหารควรมีการใชหลักเหตุผลในการปฏิบัติงานและยอมรับฟง

ความคิดเห็นของผูอื่น ใหคําแนะนํา คําปรึกษา ตลอดจนประพฤติตัวเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงานแกครู และ
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นักเรียน ผูบริหารควรมีการสงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสม หาโอกาสพาครูและ

นักเรียนประพฤติปฏบัิติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 2.  การเปนผูนําดานการจัดระบบ ผูบริหารควรจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสารใหเอื้อตอการวาง

แผนการบริหารและการจัดการศึกษาอยางมปีระสทิธิภาพ นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการจัดระบบ การวางแผน มี

การวางแผนกลยุทธ และนําสารสนเทศมาใชในการจัดระบบ 

 3.  การเปนผูนําดานวิชาการ ผูบริหารควรสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูใน

สถานศึกษา และนํากระบวนการวจิัยมาใชในการดําเนินงานบริหารสถานศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่องเพื่อใหเกิด

ประสทิธิภาพ 

 4.  การเปนผูนําดานการบริหารจัดการ ผูบริหารควรมีทักษะในการแกปญหาความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นใน

สถานศึกษาไดอยางเหมาะสม กลาคดิ กลาตัดสนิใจ กลาปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการใหเขากับยุคสมัย ใชการ

บริหารงานแบบมีสวนรวมมีการกระจายอํานาจบริหารงาน และควรใชกลยุทธการบริหารความขัดแยงในการบริหาร

สถานศึกษา 

 5.  การเปนผูนําดานสังคมและชุมชน ผูบริหารควรจัดทําแผนพัฒนาการสงเสริมโดยใหชุมชนมีสวนรวมกับ

สถานศึกษา เพราะถือไดวาสถานศึกษาเปนองคประกอบหน่ึงของชุมชนและสังคม ตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีผู

สวนเกี่ยวของเขามามสีวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมากท่ีสุด  

 6.  การเปนผูนําการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร ผูบริหารควรมีการสรางผลงานทางวิชาการและเผยแพรอยู

เสมอ 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป  

1.  ควรมีการศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

2.  ควรมกีารศึกษาปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอคุณลักษณะของผูบริหารมอือาชีพในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

3.  ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการบริหารของผูบริหารกับคุณลักษณะของผูบริหารมือ

อาชีพในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความกรุณาอยางย่ิงจาก ดร.โสภา อํานวยรัตน 

อาจารยท่ีปรึกษา และคณะกรรมการทุกทานท่ีไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไข ขอบกพรองตาง ๆ 

ดวยความเอาใจใสย่ิง จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาขอบกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา 

ณ ท่ีน้ี 

 ขอขอบพระคุณ นายเสมอ วงศพุฒ รองผู อํานวยการเขตพื้นท่ี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นายอวยชัย รัตนแพทย ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นายนิคม กีรติวรางกูร ผูอํานวยการโรงเรียนบานปางถ้ํา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา แกไขและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใน

การศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาคร้ังน้ีสมบูรณและมคีุณคา 

 

http://www.phayao2.go.th/nited/popup.php?name=personnel&file=popdetail&pid=49
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 ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในกลุมเชียงคํา 1 ท่ีไดใหความอนุเคราะห

อํานวยความสะดวกและใหความรวมมอืเปนอยางย่ิง ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม 

 กราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัวท่ีสนับสนุนและเปนกําลังใหเสมอมา และสุดทายขอบคุณ 

พลังกาย พลังใจจากตัวเองท่ีมุงม่ันและต้ังใจในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีใหสําเร็จลุลวงดวยดี 
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บทบาทการมสีวนรวมของผูปกครอง ตอการบรหิารจัดการศึกษาของโรงเรยีนดอน

ศิลาผางามวิทยาคม จังหวัดเชยีงราย 

The participation of parents in Management School of Education DonSila 

PhaNgam Wittayakhom Chiang Rai province 

ปนัดดา ปานบุตร4

1* และ เจิดหลา สุนทรวภิาต5

2 

Panatda Panbut 1* and Cherdla Soontornvipart 2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทการมีสวนรวมของผูปกครอง ตอการบริหารจัดการศึกษา

โรงเรียน และศึกษาประสทิธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ศึกษาจาก ผูปกครองของนักเรียน จํานวน 240 คน ใช

แบบสอบถาม มคีาความความเท่ียงตรงของเนื้อหา 0.87 และคาความเช่ือม่ัน 0.92 เปนเคร่ืองมือเก็บขอมูล  ทําการ

วเิคราะหขอมูลโดยสถติิ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา พบวา บทบาทการมสีวนรวมของผูปกครอง อยูในระดับปานกลาง โดย บทบาทในฐานะเปนครู

ของลูก มคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด และบทบาทในฐานะเปนผูกําหนดนโยบาย บทบาทในการสอดสองดูแลบุตร บทบาทการ

เปนอาสาสมัครในกิจกรรม บทบาทในการเปนแหลงทรัพยากร บทบาทในการเปนผูรับจางช่ัวคราว ตามลําดับ สวน

ประสทิธิผลดานการจัดการศึกษา พบวา อยูในระดับมาก โดย การจัดการดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และการ

จัดการงบประมาณ การจัดการวชิาการ การบริหารท่ัวไป ตามลําดับ 
 

คําสาํคัญ: บทบาทการมสีวนรวมของผูปกครอง 
 

Abstract  

 The purpose of the  study were to study the participation of parents in school Management and the 

effectiveness of school education. 240 Parents involved in the Study.  A questionnaire with the accuracy of 

content 0.87 and reliability of content 0.92  was used as a tool for collecting data were analyzed with 

frequency, percentage, mean  and standard deviation. 

The results showed that the participation of parents. Was at moderate level on his role as a teacher of 

children. Most are average And role as policymakers. Role in monitoring children The role of the volunteer 

activities. Its role as a resource The role of a temporary contract, respectively. And Management effectiveness 

                                                 
1 นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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and found that the high level. The management personnel Most are average And budget management 

Academic Management General administration, respectively. 
 

Keywords: The participation of parents towards the education 
 

บทนํา 

การศึกษาเปนปจจัยท่ีสําคัญย่ิงตอการพัฒนาคุณภาพของมนุษย เพราะปจจัยสําคัญของการพัฒนามนุษย 

คือการศึกษา การฝกฝนใหบุคคลมีสติปญญา สามารถเปนผูนําในการแกปญหาตาง ๆ ผูนําสามารถสรางสรรค

เทคโนโลยใีหม ๆ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาไดอยางมปีระสทิธิภาพ บุคคลท่ีมคีุณภาพจะชวย

สรางความเจริญท่ีย่ังยืนในอนาคตได ภายใตกระแสโลกาภิวัตน ในปจจุบันการพัฒนาประเทศใหมีความพรอมเพื่อ

รองรับการเคลื่อนตัวของประชาชนจากทุกแหลงใหมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ความกาวหนาทาง

เทคโนโลย ีการสื่อสาร ท่ีมอิาจเลี่ยงได ดังน้ัน เปาหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คอื การพัฒนา

ผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ ดวยกระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ

ถายทอดความรู การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การ

สรางองคความรูอันเกดิจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่อง  

นโยบายของรัฐบาลในปจจุบัน มุงใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรในประเทศใหมีความพรอมตอการ

เปลี่ยนแปลงสังคมโลก โดยใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชนตอการศึกษา และ รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินการของรัฐ ไว ดัง

ปรากฏใน มาตรา 87 ระบุวา ทุกภาคสวนตองสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย รวมตัดสินใจ 

รวมตรวจสอบทุกดาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2553 หนา 14-25) อีกท้ัง พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545) ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาแบบมี

สวนรวม ไววา การมสีวนรวมของประชาชนตอการจัดการศึกษา ถอืเปนสิ่งท่ีทุกภาคสวนตองใหความสําคัญ 

โรงเรียนดอนศิลาผางามวทิยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปดสอนระดับช้ัน 

มัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ไดจัดการศึกษา และการบริหารจัดการตามกรอบท่ีกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดไว และดําเนิน 

การประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน ตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 มาตรฐาน ปรากฏผลการประเมินคุณภาพ ประจําป 2555-2557 พบวา โรงเรียน

ไดจัดการบริหารการศึกษา อยูในเกณฑมาตรฐานในระดับ รอยละ 87 รอยละ 83 และรอยละ 89 ตามลําดับ ซึ่งผล

การประเมินการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน ยังไมบรรลุผลอันเปนท่ีพึงพอใจ ตองปรับปรุงใหมีความ

สอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี อีกท้ังบทบาทดานการใหความรวมมอื การสนับสนุนของผูปกครอง ตอการจัดการเรียน

การสอนแกนักเรียนน้ัน ยังไมเปนท่ีนาพงึพอใจ (โรงเรียนดอนศิลาผางามวทิยาคม, 2558) 

จากเหตุผลและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวจิัย ในฐานะเปนครู ของโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 

มีบทบาทเปนครูผูสอนใหความรูแกเด็ก และบทบาทการเปนผูชวยเหลือโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน การ

บริหารงานตาง ๆ ตลอดจนการประสานงานระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง จึงมีความประสงคท่ีจะปรับปรุง แกไข

ขอบกพรองในดานบทบาทการมีสวนรวมของผูปกครอง ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน และสนใจตองการศึกษา

บทบาทการมสีวนรวมของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอนศิลาผางามวทิยาคม เพื่อนําผลการศึกษาน้ี 
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ไปเปนกรอบการจัดการศึกษา ตลอดจนแนวทางการจัดการบริหารงานของโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมใหมี

คุณภาพในโอกาสตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาบทบาทการมสีวนรวมของผูปกครอง ท่ีมผีลตอการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน    

ดอนศิลาผางามวทิยาคม 

2. เพื่อศึกษาประสทิธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอนศิลาผางามวทิยาคม 

3. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค บทบาทการมสีวนรวมของผูปกครอง ท่ีมผีลตอการบริหารจัดการศึกษาของ 

โรงเรียนดอนศิลาผางามวทิยาคม 
 

กรอบแนวคิด 

การวจิัยน้ี มุงศึกษาถงึลักษณะบทบาทของผูปกครอง ท่ีมตีอกจิกรรมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน

ดอนศิลาผางามวิทยาคม ปการศึกษา พุทธศักราช 2558 โดยพัฒนากรอบการศึกษาลักษณะของบทบาทผูปกครอง 

มาจากแนวคิดบทบาทการมีสวนรวมของผูปกครองกับโรงเรียน ของ Berger 2004 (อางถึงใน นุชดา ลาทอง,2553)  

ไดระบุบทบาทการมสีวนรวมของผูปกครอง 6 ดาน  ไดแก   

1. บทบาทในฐานะครูของลูก 

2. บทบาทในการสอดสองดูแล    

3. บทบาทในการเปนอาสาสมัคร 

4. บทบาทในการเปนแหลงทรัพยากร 

5. บทบาทในฐานะเปนลูกจางช่ัวคราว 

6. บทบาทในฐานะผูกําหนดนโยบาย    

ทําการศึกษาเปรียบเทียบ บทบาทท้ัง 2 ดาน คอื บทบาทท่ีเปนจริง และบทบาทท่ีคาดหวัง สวนการบริหาร

จัดการศึกษาของโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ไดศึกษา การบริหารจัดการของโรงเรียน 4 ดาน (ตามกรอบท่ี

กระทรวงศึกษาธิการกําหนด) คือ การจัดการบริหารท่ัวไป การจัดการทางวิชาการ การจัดการงบประมาณ และ         

การจัดการบุคลากร ดังปรากฏภาพกรอบแนวคดิไดดังน้ี 
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ภาพ 1 แสดงแนวคดิการมีสวนรวมของผูปกครอง ตอการจัดการศกึษาของโรงเรยีน ของ Berger,E.H.(2004) 
 

วธิกีารศึกษา 

การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฏี ทําการสรางแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ 

เก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย นําขอมูลกลับมาวิเคราะห และแปรผล โดยใชสถิติความถี่ คาเฉลี่ย รอยละ สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการพรรณนา ในการสรุปและอภิปรายผลการวจิัย   

ประชากร 

 ประชากร คอื ผูปกครองของนักเรียนทุกคนในโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ปการศึกษา 2558 จํานวน 

240 คน ผูวจิัยกําหนดเปาหมาย ดวยวธีิการเลอืกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงท้ังหมด รวมจํานวน 240 คน 

เครื่องมือทีใ่ชในการวจัิย 

 ใชแบบสอบถามความคดิเห็นประมาณคาแบบ Likert Scal  ท่ีมคีาความความเท่ียงตรงของเนื้อหา 0.87 และ

คาความเช่ือม่ัน 0.92 เปนเคร่ืองมือ ประกอบดวย 4 ตอน คือ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ความคิดเห็นถึง

บทบาทการมีสวนรวมของผูปกครองตอการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  ประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียน 

และคําถามปลายเปด ใหแสดงความคดิเห็น เกี่ยวกับ ปญหา อุปสรรค ของผูปกครองท่ีเกี่ยวกับการมีสวนรวมตอการ

บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนดอนศิลาผางามวทิยาคม  
 

 

การจัดการศกึษาของโรงเรยีนดอนศลิา 

ผางามวทิยาคม 

-  การจัดการบริหารท่ัวไป 

-  การจัดการทางวชิาการ 

-  การจัดการงบประมาณ  

-  การจัดการบุคลากร 

 

 

บทบาทที่เปนจรงิการมีสวนรวมของ

ผูปกครอง ดาน 

1.  บทบาทฐานะครูของลูก 

2.  บทบาทในการสอดสองดูแล 

3.  บทบาทในการเปนอาสาสมัคร 

4.  บทบาทในการเปนแหลงทรัพยากร 

5.  บทบาทในฐานะเปนลูกจางช่ัวคราว 

6.  บทบาทในฐานะผูกําหนดนโยบาย 

 

บทบาทท่ีคาดหวังการมสีวนรวมของ

ผูปกครอง ดาน 

1.  บทบาทฐานะครูของลูก 

2.  บทบาทในการสอดสองดูแล 

3.  บทบาทในการเปนอาสาสมัค 

4.  บทบาทในการเปนแหลงทรัพยากร 

5.  บทบาทในฐานะเปนลูกจางช่ัวคราว 

6.  บทบาทในฐานะผูกําหนดนโยบาย 

กรอบการจัดการศกึษา ตามแนวทาง

กระทรวงศกึษาธกิารกําหนด 
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การวเิคราะหขอมูล 

 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหขอมูลโดย คาความถี่ และรอยละ   

2. บทบาทการมีสวนรวมของผูปกครอง 6 ดาน ประกอบดวย บทบาทในฐานะเปนครูของลูก บทบาทใน

การสอดสองดูแลบุตร บทบาทการเปนอาสาสมัครในกจิกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน บทบาทในการเปนแหลงทรัพยากร

การจัดการศึกษา บทบาทในการเปนผูรับจางช่ัวคราวของโรงเรียน และบทบาทในฐานะเปนผูกําหนดนโยบาย 

วิเคราะหดวย  คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยเกณฑการแปลผลน้ัน ไดใชเกณฑการแปลความหมาย  

(สุชาติ ประสทิธิรัฐสนิท, 2554)  ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 4.50  -  5.00 แปลความวา ระดับบทบาทมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.50  -  4.49 แปลความวา ระดับบทบาทมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.50  -  3.49 แปลความวา ระดับบทบาทปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.50  -  2.49 แปลความวา ระดับบทบาทนอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00  -  1.49 แปลความวา ระดับบทบาทนอยท่ีสุด 

3. ประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 4 ดาน ประกอบดวย การ

จัดการบริหารท่ัวไป การจัดการทางวชิาการ  การจัดการงบประมาณ และการจัดการบุคลากร วเิคราะหดวย คาเฉลี่ย 

และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับเกณฑการแปลผลน้ัน ไดใชเกณฑการแปลความหมาย (สุชาติ ประสิทธิรัฐสินท

, 2554)  ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 4.50  -  5.00 แปลความวา ระดับความพอใจมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.50  -  4.49 แปลความวา ระดับความพอใจมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.50  -  3.49 แปลความวา ระดับความพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.50  -  2.49 แปลความวา ระดับความพอใจนอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00  -  1.49 แปลความวา ระดับความพอใจนอยท่ีสุด 

4. ปญหา อุปสรรค ของการมีสวนรวมของผูปกครอง ใชการพรรณนาอธิบายถึงลักษณะปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 
 

ผลการศึกษา 

1. ผูใหขอมูล 240 คน สวนใหญ เปนหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป ระดับการศึกษาตํ่ากวาระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป มีรายไดประจําของครอบครัวนอยกวา 10,000 บาท เปนญาติของ

นักเรียน และนักเรียนสวนใหญเดนิทางไปโรงเรียนกับผูอื่น  

2. บทบาทการมสีวนรวมของผูปกครองตอการบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนตอนศิลาผางามวิทยาคม 

จังหวัดเชียงราย (วัตถุประสงคขอ 1) พบวา ผูปกครองมสีวนรวมตอการบริหารจัดการศึกษา อยูในระดับปานกลาง ( x = 3.13 

SD=1.82) โดย บทบาทในฐานะเปนครูของลูก อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( x = 3.76  SD=3.68) และ 

บทบาทในฐานะเปนผูกําหนดนโยบาย บทบาทในการสอดสองดูแลบุตร บทบาทการเปนอาสาสมัครในกิจกรรม 

บทบาทในการเปนแหลงทรัพยากร และบทบาทในการเปนผูรับจางช่ัวคราว เรียงตามลําดับ ประสทิธิผลการบริหารจัด

การศึกษาของโรงเรียนดอนศิลาผางามวทิยาคม จังหวัดเชียงราย (ตามวัตถุประสงค ขอ 2) พบวา โรงเรียนมปีระสทิธิผลการ

บริหารจัดการศึกษา อยูในระดับมาก ( x = 3.85 SD=3.91) โดย การจัดการดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( x = 
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4.07  SD=4.55) และ การจัดการงบประมาณ การจัดการวชิาการ และการบริหารท่ัวไป เรียงตามลําดับ 

3. ปญหา อุปสรรค บทบาทการมสีวนรวมของผูปกครอง ท่ีมีผลตอการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนดอนศิลาผา

งามวิทยาคม พบวา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเรียนรูนอกสถานท่ีนอยไป จัดกิจกรรมเสริมทักษะดานอาชีพเพื่อให

นักเรียนมพีื้นฐานอาชีพนอยไป และโรงเรียนมขีอขัดของดานการสื่อสารระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง โดยผูปกครอง

ไมคอยไดรับรูถงึแนวการจัดการเรียนการสอน อีกท้ังผูปกครองมสีวนรวมในการจัดการเรียนการสอนนอย เนื่องจากมี

ภาระการประกอบอาชีพรับจาง และผูปกครองไมสามารถแนะนํา สอนเสริม ทบทวนการเรียนของบุตรได เนื่องจากวา

ผูปกครองมีความรูนอย สวนเด็กนักเรียนไมสามารถคนควา หาความรูเพิ่มเติมไดจากนอกโรงเรียน เนื่องจากระบบ

เทคโนโลยกีารสื่อสารอินเตอรเน็ต ยังไมครอบคลุม 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาวจิัย ไดพบประเด็นสําคัญตอบทบาทของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการบริหารและการจัด

การศึกษาของโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม และผลสมฤทธ์ิของการจัดการศึกษา ของโรงเรียนดอนศิลาผางาม

วทิยาคม จังหวัดเชียงราย  ดังน้ี  

 1. ผูปกครองมีบทบาทท่ีเปนจริงตอการมีสวนรวม อยูในระดับปานกลาง( x = 3.13 SD = 1.82)  ซึ่งเมื่อ

เปรียบเทียบกับความคาดหวัง ท่ีผูปกครอง มุงหมายอยากเห็นบทบาทของตน ท่ีมีตอการจัดการบริหารและการจัด

การศึกษาของโรงเรียนแลว พบวา บทบาทท่ีเปนจริง มีคานอยกวา บทบาทท่ีคาดหวังไว  (บทบาทท่ีคาดหวังวาจะมี

สวนรวมตอการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ท่ี ( x = 3.45 SD = 2.55 ) ซึ่งเมื่อพิจารณาดูลักษณะสวนบุคคล

ของผูปกครอง จะพบวา ผูปกครองสวนใหญ มีความรูตํ่ากวาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และสวนมาก เปนผูท่ี

ประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป  จงึไมมีเวลาท่ีจะเขามามีสวนรวมกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน อีกท้ัง บริบททองถิ่น

น้ัน พบวา เปนชุมชนท่ีหางจากตัวเมือง ซึ่งประชาชนในพื้นท่ีสวนใหญเปนผูท่ีออกไปรับจางทํางาน บางสวนก็เปน

เกษตรกร จงึไมมเีวลาท่ีจะใหความรวมมอืกับทางโรงเรียน อีกอยางหน่ึง เนื่องจากวาบริบทของทองถิ่นท่ีผูปกครองอยู 

เปนลักษณะหมูบานหางไกลเมอืง ซึ่งจะพบวา ประชาชนในพื้นท่ีจะขาดความเช่ือม่ันตัวเอง ไมกลาแสดงความคิดเห็น 

ดวยเพราะคดิวาตัวเองเปนแคชาวบานคนหน่ึง  ท่ีเปนเพียงชาวไร จึงหวังมอบความไววางใจใหกับทางโรงเรียน ซึ่งจะ

เห็นไดจากผลการศึกษา  ท่ีพบวาบทบาทท่ีผูปกครองคาดหวังไว อยูในระดับปานกลาง ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวา บทบาทท่ี

เปนจริง ก็พอจะวิเคราะหไดวา ผูปกครองมีความเปนหวงในบุตรหลานของตน มีความตองการอยากมีบทบาทเขา

ชวยเหลือการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน แตไมสามารถเขามามีบทบาทไดตามท่ีตนคาดหวัง และจากผล

การศึกษา ท่ีพบวา บทบาทท่ีคาดหวัง กับบทบาทท่ีเปนจริง น้ันตางอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.45 SD = 3.13) น้ัน 

อาจกลาวไดวา ผูปกครอง ยังมีเขาใจในบทบาทของตนท่ีจะตองมีหนาท่ี รวมกับทางโรงเรียนในการจัดการศึกษาให

บุตรของตนนอยไป อีกท้ัง ผูปกครองยังขาดโอกาสในการเขามามีบทบาทรวมกับทางโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะตองรีบ

ดําเนินการแกไขโดยเรงดวน  สอดคลองกับผลการศึกษาของ  พะนากร มีภูคํา (2553) ท่ีไดวิจัยเร่ือง การมีสวนรวม

ของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบานตอนราษฎรดํารงวิทย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวา บิดา มารดา และผูปกครอง บางสวนมักมีความเขาใจวา การจัดการศึกษาน้ัน 

เปนเร่ืองของโรงเรียนกับครูเทาน้ัน  จึงยกใหบทบาทหนาท่ีในการจัดการศึกษาของบุตรหลานตน ใหเปนเร่ืองของการ

จัดการของโรงเรียน โดยคิดวา ตนมีหนาท่ีสงบุตรหลานของตนเขาเรียนท่ีโรงเรียนตามกฎหมาย และใหมีความรูจาก

โรงเรียน ดังน้ัน เมื่อสงบุตรหลานเขาโรงเรียนแลว ปลอยวางใจใหโรงเรียนดําเนินการจัดการเรียนการสอนเด็ก สวน

ตนเองก็จะไมสนใจเร่ืองการเรียนการสอนของเด็ก แลวไปใหความสนใจกับการทํางาน การหาเงนิ เพื่อจุนเจือ เพื่อเก็บ
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ไวเปนคาเทอมเด็ก สวนดานผลการเรียนของเด็กน้ัน บางสวน ท่ีมีความสนใจเด็กบาง ก็จะคอยดูผลการเรียนของเด็ก

จากสมุดรายงานผลการเรียนเด็ก เมื่อเด็กจบภาคเรียนการศึกษาในแตละเทอมวานักเรียนมผีลการเรียนในระดับใด  

2. จากผลการศึกษา บทบาทการมสีวนรวมของผูปกครอง ท่ีมตีอการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ดอนศิลาผางามวทิยาคม จังหวัดเชียงราย พบวาบทบาทในฐานะเปนครูของลูกน้ัน มคีามากท่ีสุด (อยูในระดับมาก x
= 3.76 SD = 3.68) ท้ังน้ี ดวยเปนเพราะวาลักษณะบริบททองถิ่น ชาวบานจะออกไปรับจาง ไปทําไรเกษตร ในตอน

กลางวัน โดยเปนลักษณะครอบครัวเล็ก ทําใหสมาชิกในครอบครัว มีเวลาไดพบเจอกันในตอนเย็นและตอนเชา  

ผูปกครองจึงมีเวลาในการติดตาม สอบถามการเรียนของบุตรหลานตน จึงทําใหบทบาทท่ีผูปกครองสามารถเปนครู

ของลูกนัน้ เปนบทบาทท่ีสามารถทําได ในระดับหน่ึง ซึ่งผูปกครองอาจไมสามารถจะสอนเนื้อหาเสริมจากท่ีเด็กไดรับ

ไปจากโรงเรียน เนื่องจากผูปกครองมีระดับความรูท่ีนอยก็ตาม แตผูปกครองสามารถใหความใกลชิด สอบถาม ให

คําปรึกษาปญหาท่ัวไปจากการเรียน และสงเสริมใหบุตรมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ท่ีโรงเรียนจัด ซึ่งสอดคลองกับ 

อภิญญา เวชยชัย (2544) ท่ีระบุถงึรูปแบบการมสีวนรวมของพอแมผูปกครอง ในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไววา 

ผูปกครองสามารถมสีวนรวมสงเสริมการศึกษาใหกับเด็ก ไดท้ังท่ีบานและท่ีโรงเรียน โดยมีหลายรูปแบบ ซึ่งท่ีงายสุด

และนิยมปฏบัิติกัน คอื การใหการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูใหแกผูเรียนท่ีบาน โดยทําหนาท่ีตอบคําถามงาย ๆ ช้ีแนะ 

หรือชวยเหลอืใหผูเรียนทํากจิกรรม การบานตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย อีกท้ังยังอาจแนะนําใหเด็กรูจักการเคารพในกฎ

กติกาของสังคมโรงเรียน กระตุนใหผูเรียนไดประสบการณและทักษะชีวิตจากการเรียนรูจากชีวิตประจําวัน ไดอยาง

เหมาะสม 

หากพิจารณาผลการวิจัย ในหัวขอยอยของ บทบาทในฐานะเปนครูของลูกน้ัน พบวา ผูปกครองใหการ

สนับสนุนเงิน เพื่อจัดซื้อหรือจัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับการเรียนใหบุตร มีระดับบทบาทการมีสวนรวมมากท่ีสุด x = 

4.70 SD = 1.72 รองลงมาคือ ผูปกครองใหการสนับสนุนใหบุตรเขารวมกิจกรรมการเรียนท่ีโรงเรียนจัดอยาง

สมํ่าเสมอ  มรีะดับบทบาทการมสีวนรวมมากท่ีสุด มคีาเฉลี่ย 4.69 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 84.86 และลําดับสาม

คอื บทบาทการคอยใหความชวยเหลอื ทบทวนการเรียนของบุตรน้ัน ท้ังน้ี สามารถสื่อใหเห็นไดชัดเจนวา ผูปกครองให

ความรวมมอืกับโรงเรียนเปนอยางด ีมคีวามเช่ือม่ันตอโรงเรียน วาจะดูแลจัดการศึกษาใหกับบุตรของตน ซึ่งผูปกครอง

ไดแสดงออกโดยการสนับสนุนเงนิ เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณการเรียนใหบุตร อีกท้ังการสนับสนุนสงเสริมใหบุตรเขารวม

กจิกรรมการเรียนท่ีโรงเรียนจัดอยางสมํ่าเสมอ ประกอบกับ เนื่องจากผูปกครองไมมเีวลาเพราะตองไปประกอบอาชีพ

รับจางน่ันเอง ซึ่งก็สอดคลองกับ อภิญญา เวชยชัย (2544) ท่ีระบุวาผูปกครองสามารถมีสวนรวมกับการพัฒนาการ

เรียนรวมกับโรงเรียนได โดยรูปแบบการใหการสนับสนุนเงนิ ใหบุตรจัดซื้ออุปกรณการเรียน   

3. จากผลการศึกษาประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมจังหวัดเชียงราย 

พบวา ในภาพรวมมีผลอยูในระดับมาก x = 3.85 SD=  3.91 ท้ังน้ี เนื่องจากโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม เปน

โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีนักเรียนในแตละช้ันจํานวนนอย ทําใหครูสามารถดูแลใหความรูแกเด็กนักเรียนไดอยาง

ครอบคลุม ประกอบกับโรงเรียนมีระบบการจัดการบุคลากรของโรงเรียนท่ีชัดเจน จัดคนไดตรงกับงานถนัดอยาง

เพยีงพอ ท้ังน้ี เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็กและปริมาณงานไมมากน่ันเอง ซึ่งสอดคลองกับผลการจัดการศึกษาท่ี

พบวา ดานการจัดการบุคลากร มีผลการดําเนินการในระดับมากเปนอันดับหน่ึง x = 4.07 SD = 4.55 ประกอบกับ

เมื่อดูผลการวิจัยในหัวขอยอยของ การจัดการบุคลากร พบวา ดานครูมีความรู ความสามารถในการสอนท่ีมีความ

ทันสมัย ในระดับมาก x = 4.16 SD= 49.32  จึงเปนเคร่ืองยืนยันผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอนศิลาผางาม

วิทยาคม ไดเปนอยางดีวา โรงเรียนมีบุคลากรครูท่ีมีความรู ความสามารถในการสอน และมีระบบการจัดการ

บุคลากรท่ีดี จึงสงผลใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิผลในระดับมาก ท้ังน้ีจากการท่ีโรงเรียนมีผลจัด
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การศึกษาในระดับมากน้ัน สอดคลองกับลักษณะของบทบาทผูปกครอง ในการมีสวนรวมในการดูแลบุตรของตนใน

ฐานะเปนครูของลูก และบทบาทในการชวยสอดสองดูแลบุตร ตลอดจนการใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของโรงเรียนเปนอยางดี สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ท่ีไดบัญญัติ

หลักการสําคัญ ในการจัดการศึกษาไววา กระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักการมีสวนรวมของครอบครัว และ

สถาบันอื่น ๆ ในสังคม ใหสถานศึกษาประสานความรวมมอืกับบิดา มารดา และผูปกครอง ไดรวมมอืกันพัฒนาผูเรียน

ตามศักยภาพ การศึกษาจึงไมเปนเพียงหนาท่ีของโรงเรียนและครูเทาน้ัน แตภาระหนาท่ีรับผิดชอบตามกฎหมายได

กําหนดให ชุมชน ครอบครัว ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ ตองรวมกันพัฒนาการเรียนรูของเด็ก โดยเฉพาะบิดา มารดา 

ผูปกครอง ถอืเปนสถาบันปฐมภูม ิในการตบแตงกลอมเกลา ทัศนคติ จรรยาบรรณ พฤติกรรม และการเรียนรูพัฒนา

ตนเองของเด็ก โดยตองประสานการดําเนินการกับโรงเรียน และยังสอดคลองกับ รุง แกวแดง (2543) ท่ีกลาววา บิดา 

มารดาและผูปกครอง เปนบุคคลท่ีมีบทบาทและมีความสําคัญท่ีสุดในการใหการศึกษาแกบุตรหลานของตนเอง ดวย

เหตุผลท่ีวา “ผูปกครองคือครูท่ีดีท่ีสุดในโลก” บิดามารดา เปนครูคนแรกท่ีจะช้ีโลกกวาง ตลอดจนสรางภูมิคุมกัน

ใหกับลูก เปนครูตลอดชีวติท่ีจะใหความรัก ความรู ความเอาใจใสและความหวงใยตอบุตรหลานของตนเอง 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. โรงเรียนควรตองขยายชองทางการสื่อสาร ใหผูปกครองไดรับรูถึงกิจกรรมการเรียนการสอนของ

โรงเรียน ไดเขาใจถงึจุดมุงหมายการจัดกจิกรรม เพื่อสรางความรูสึกท่ีดีตอกันใหยาวนาน และใหโรงเรียนไดรับความ

ไววางใจจากผูปกครอง อยางสมํ่าเสมอ    

 2. เนื่องจากโรงเรียนไมไดสรางความรู ความเขาใจ เร่ืองความตองการของโรงเรียนในการแสวงหาแหลง

เรียนรูกับทางผูปกครอง ยังขาดการสื่อสารระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง ในดานการจัดการเรียนการสอนเทาท่ีควร 

ดังน้ัน จงึเสนอแนะใหโรงเรียนตองเปดโอกาส หรือเปดเวทีใหผูปกครองไดเขามามสีวนรวมในการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตร เชน การใหความสําคัญตอคณะกรรมการผูปกครอง และการประสานขอมูลขาวสารกันมากขึ้น  

 3. โรงเรียนควรมีการติดตอ สื่อสารกับผูปกครองใหมากขึ้น เชน มีหนังสือแจงผูปกครองเดือนละคร้ังถึง

พฤติกรรม การเรียน การสอน รวมถึงการทํากิจกรรมของนักเรียนท่ีจะดําเนินการ ซึ่งเปดโอกาสใหผูปกครองแสดง

ความคิดเห็น เสนอแนะ หรือแนะนํา แกโรงเรียน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประโยชนสูงสุดตอตัวนักเรียน 

ชวยใหผูปกครองรูความเปนไปของโรงเรียนและบุตรหลานของตัวเอง และทําใหเกิดความใกลชิดระหวางโรงเรียนและ

ผูปกครอง 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1.  การศึกษาวจิัยคร้ังน้ี เปนการวจิัยบทบาทการมสีวนรวมของผูปกครอง ท่ีมตีอการบริหารการจัดการ 

ศึกษา ของโรงเรียนดอนศิลาผางามวทิยาคม จังหวัดเชียงราย ซึ่งมบีริบทชุมชนเปนลักษณะชุมชนหางไกลตัวเมือง เปน

โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียน 240 คน ซึ่งไดผลการวิจัยในพื้นฐานบริบททองถิ่น ผูวิจัยเห็นวาผลการวิจัยคร้ังน้ี อาจ

เหมือนหรือแตกตางจากบริบทของโรงเรียนอื่นๆ ท่ีมีลักษณะบริบทท่ีตางกันไป จึงเสนอวา ควรมีการศึกษาวิจัยใน

กรอบแนวคิดเชนเดียวกันน้ีในพื้นท่ีอื่น ๆ เพื่อนําผลการวิจัยมาเปรียบเทียบใหเกิดแนวทางการสรางกรอบการจัด

การศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบททองถิ่น  

2.  การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยท่ีอางอิงถึงบทบาทความคาดหวัง และ บทบาทท่ีเปนจริง เพื่อนํามา

เปรียบเทียบผลท่ีได บนพื้นฐานปจจัยตัวแปรตน ท่ีผูวิจัยเลือกใชตามกรอบแนวคิด บทบาทการมีสวนรวมของ

ผูปกครองกับโรงเรียน ของ Berger 2004 ประกอบดวยการมีสวนรวม ใน 6 ดาน ไดแก บทบาทในฐานะครูของลูก 
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บทบาทในการสอดสองดูแลบุตร  บทบาทในการเปนอาสาสมัคร บทบาทในการเปนแหลงทรัพยากร บทบาทในฐานะ

เปนลูกจางช่ัวคราว บทบาทในฐานะผูกําหนดนโยบาย ซึ่งจากการวิจัย ไดพบปจจัยสําคัญอันเกี่ยวกับบทบาทของ

ผูปกครอง ท่ีมีตอการจัดการศึกษา เพิ่มเติม ไดแก บทบาทดานการดูแลเลี้ยงดูเด็กของครอบครัว บทบาทดานการ

สื่อสารของโรงเรียนกับผูปกครอง ซึ่งผูวจิัยเห็นวาเปนตัวแปรท่ีควรศึกษาวิจัยตอไป จึงเสนอ ใหนําเอาตัวแปรดังกลาว 

มาศึกษาวจิัย เพื่อใหไดผลวจิัยท่ีครอบคลุมตอไป 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี  สําเร็จไดดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดีย่ิงจาก รองศาสตราจารย 

ดร. เจิดหลา สุนทรวิภาต อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดใหความรู ขอแนะนํา และขอคิดเห็นตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอ

การศึกษาคนควา ตลอดจนตรวจสอบ ปรับปรุงและแกไขขอบกพรองตาง ๆ ใหการศึกษาคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณไปดวยดี 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี   

 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียน บุคลากรครู ผูปกครองและนักเรียน โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม

ทุกทาน ท่ีไดกรุณาเปนผูเช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ และใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม ตลอดจนการเก็บ

รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของการศึกษาในคร้ังน้ี 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู ขอขอบคุณเจาของแนวคิด ทฤษฏ ี

งานวจิัย ท่ีขาพเจาไดนํามาเปนแนวทางในการวจิัย ขอขอบพระคุณ พันตํารวจโท ดร. ภัทรวุฒิ  อัครภัทร ตลอดจนทุก

ทานท่ีผูศึกษาไมสามารถกลาวนามไดหมดในท่ีน้ี ท่ีใหการชวยเหลือและใหกําลังใจตอการศึกษาในคร้ังน้ี จนสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดี 
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บทบาทของผูบรหิาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชยีงของ จังหวัดเชยีงราย  

The role of the executive to improve/develop the quality of Education of the 

child development center. Under The Local Government Chiang Khong, 

Chiang Rai 

ฐติชิญาน ถาแกว6

1* และนันทมิา นาคาพงศ2 

Thitichaya Thakeaw1* and Nanthima Nakaphong2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีตอบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จําแนก

ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการสอน กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาคนควา ไดแก ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ

เชียงของ จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2558 จํานวน 36 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวนท้ังสิ้น 110 คน เคร่ืองมือท่ีใชใน

การรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

คาสถิติทดสอบ t-test และคาสถิติทดสอบ ANOVA (Analysis of Variance) และนําเสนอในรูปตารางและคําอธิบาย

ประกอบ 

ผลการศึกษาพบวา 

 1. บทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ภาพรวมอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว 

พบวา ผูบริหารมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกดานในระดับดี โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 

ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานท่ัวไป ดานการบริหารงานวิชาการ ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด ไดแก ดานการบริหารงบประมาณ  

 2. จากการเปรียบเทียบความคดิเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี เพศ อายุ และประสบการณสอน 

ท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการแสดงบทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กไมแตกตางกัน ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดับการศึกษา แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
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แสดงบทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในดานการบริหารงาน

บุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 
 

คําสาํคัญ: บทบาทของผูบริหาร  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

Abstract  

 This study aimed to investigate the role of the executive. 1) To improve the quality of education of the 

child development center. Under the Local Government Chiang Khong district, Chiang Rai province. 2) To 

compare the opinions of teachers and educational personnel have. The role of the Executive in the development 

of the quality of education of the child development center. Under the Local Government Chiang Khong district, 

Chiang Rai province. By sex, age, education. And teaching experience. The target groups of the study include 

the teachers and educational personnel. Those related to the implementation of the Child Development Center. 

Under the Local Government Chiang Khong district Chiangrai province. In the year 2015, 36 of the child 

development centers. A total of 110 people, Used a questionnaire to gather information. Data were analyzed by 

percentage, mean, standard deviation. t-test and ANOVA (Analysis of Variance) and data presented the table 

and description. Finding were as follows. 

 The tool used in the study include 

 1. The role of the executive to improve the quality of education of the child development center. Under 

the Local Government Chiang Khong district, Chiang Rai province. The overall level, considering each aspect it 

was found that the executive education has a role in improving the quality of education in all levels. The 

average maximum were the personnel management, The General Administration and The academic 

administration respectively. With the lowest average was the management budget. 

 2. By comparison, the opinions of teachers and education personnel with gender, age and teaching 

experience differences opinion on the role of the executive. Improving the quality of education of the child 

development center is not different. Teachers and educational personnel with different levels of education. 

Opinion on the role of administrators in improving the quality of education of the child development center. In the 

field of personnel management General and administrative differences was statistically significant at the 0.05 

level. 
 

Keywords: The role of the executive, improve the quality of education of the child development center 
 

บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช 2554 บัญญัติ

เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ตาม มาตรา 49 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกัน ในการรับการศึกษาไมนอยกวา 12 ป ท่ีรัฐ

จะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย และ ตามมาตรา 80 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย

ดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, 2550, หนา 15) 

ดังตอไปน้ี ขอ 1 คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัย สงเสริม
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ความเสมอภาคของหญงิและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมท้ังตอง

สงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได ขอ 3 พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุก

รูปแบบใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อ

พัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลก รวมท้ังปลูกฝงใหผูเรียนมจีติสํานึกของความเปนไทยมีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึด

ม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

 ท้ังน้ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (2559, สื่อออนไลน) มีนโยบายเรงดวน ในการบริหารจัด

การศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558 5 ขอ คือ 1) การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะตองยึดหลักการมีสวนรวม 

การกระจายอํานาจ และความตองการของทุกภาคสวนในสังคม 2) การสรางโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะตอง

ใหความสําคัญกับการสรางความเทาเทียมและเปนธรรม เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนทุกกลุมไดมีโอกาสเขาถึง

องคความรูไดโดยสะดวก และสามารถพัฒนาและประยุกตใชองคความรูในการดําเนินชีวิตไดอยางตอเนื่อง 3) การ

พัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะตองใหความสําคัญกับการยกระดับความรูให

มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น และปลูกฝงคุณธรรม การ

สรางวินัย ปลูกฝงอุดมการณความยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย การมีจิตสาธารณะ 4) การ

สงเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเปนบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะตองใหความสําคัญกับการสรางเสริมให

วิชาชีพครูเปนวิชาชีพช้ันสูงในสังคม เปนบุคลากรท่ีไดรับการยกยองวาเปนแบบอยางท่ีดีในเร่ืองคุณธรรมและ

จริยธรรม มีภูมิความรูและทักษะในการสื่อสารถายทอดความรูท่ีเหมาะสม มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพครู ตลอดจนมี

ฐานะและคุณภาพชีวิตท่ีดีสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปจจุบัน 5) การบริหารและการปฏิบัติ

ราชการกระทรวงในทุกระดับ จะตองใหความสําคัญกับการบูรณาการการปฏบัิติของทุกหนวยงานในสังกัดใหเปนไปใน

ทิศทางเดยีวกันและประสานสอดคลองกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังเปนไป

ตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตคอรัปช่ัน ตลอดจนใหความสําคัญกับการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

งานดานการศึกษาท่ีถูกตอง รวดเร็ว และตรงกับความตองการของสังคม  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2542, หนา 2) พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 4 กําหนดให “สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน 

ท่ีมอํีานาจหนาท่ี หรือมวัีตถุประสงคในการจัดการ ศึกษา และมาตรา 18 กําหนดวา การจัดการศึกษาปฐมวัยใหจัดใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คือ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก “ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจึงเปน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยตามกฎหมาย เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาดานรางกาย อารมณ 

สังคมและสติปญญา โดยการจัดกิจกรรมหรือประสบการณเรียนรู ใหเหมาะสมและเต็มศักยภาพของเด็กแตละวัย” 

ซึ่งมวัีตถุประสงคของการจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คอื เพื่อใหการศึกษาแกเด็กปฐมวัย 2-5 ขวบ (กอนประถมศึกษา) 

และเพื่อขยายบริการแกชุมชนสงบุตรหลานเขารับการพัฒนาความพรอมทุกดาน ๆ เพื่อเตรียมไปสูการเรียนในระดับ

ประถมศึกษาตามวัย โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น มภีารกจิในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในฐานะท่ีเปน

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกฎหมายและแนวทาง ตามมาตรฐานการ

ดําเนินงานของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2551)
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ท้ังน้ี ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังมีบทบาทหนาท่ีในการเปนผูนําในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา

คุณภาพนักเรียนใหเปนบุคคลท่ีใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่องสามารถคดิเปน ทําเปน และแกปญหาเปน รักเพื่อนมนุษย รัก

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนเปนผูมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลและมีจิตใจเปนกลาง ในการจัดการเรียนการสอนให

นักเรียน ครูผูสอนจะตองปรับปรุงพัฒนาทักษะและประสบการณในการสอนใหสอดคลองกับความสามารถ ความ

สนใจ ความตองการ และเจตคติของผูเรียน โดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง เนนกระบวนการเรียนรูใหสามารถเรียนรู

เปนเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องและนําไปใชในการสรางและเตรียมทรัพยากรมนุษย ใหประเทศมีคุณภาพท่ีเหมาะสม

และสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบย่ังยืน ซึ่งผูบริหารจะตองกําหนดกลยุทธ โดย

เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองมากย่ิงขึ้น ผูบริหารจะตองเรงรัด

พัฒนาครูอยางเปนระบบและตอเนื่อง ใหเปนผูท่ีมีศักยภาพท่ีเหมาะสมท่ีจะใหการศึกษาอบรมพัฒนาเยาวชนของชาติ

ในฐานะท่ีเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสําคัญตอประเทศชาติ ผูบริหารจึงเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงท่ีจะนํา

องคกรสูการเปลี่ยนแปลง เพราะผูบริหารจะตองเปนผูนํา และเปนผูสรางขวัญกําลังใจใหครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การเรียนการสอน ใหผูเรียนเกิดลักษณะนิสัยท่ีตองการในโลกยุคไรพรมแดน ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะตอง

ทบทวนบทบาทและภารกิจหนาท่ีของตนเองในสังคมยุค "โลกาภิวัฒน" เพื่อการเปนผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสู

ความเปนสากลอยางแทจริง ผูบริหารควรมีลักษณะของผูนําแบบประชาธิปไตย ใหความสําคัญ ใหเกียรติและเคารพ

ในศักดิ์ศรีของผูรวมงาน ยอมรับและเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความคดิเห็นรวมแกปญหาและรวมตัดสินใจ เปนผูมี

วสัิยทัศน มคีวามเช่ือม่ัน เห็นคุณคาของตนเองและผูรวมงาน ซื่อสัตย จริงใจ มีความสามารถกระตุน และจูงใจใหเกิด

ความรักและความผูกพันในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดเล็งเห็นความสําคัญย่ิงในการ

จัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จึงไดมีนโยบายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัย กําหนดใหเด็ก 

ปฐมวัยไดรับการสงเสริม พัฒนา การและเตรียมความพรอมทางรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และลักษณะอัน

พึงประสงค มีความรู ความสามารถตามหลักวิชาการ เต็มตามศักยภาพ เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบ

วนัิย จงึไดสงเสริม สนับสนุนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กดําเนินการตามมาตรฐานท้ัง 6 ดาน คือ 1) ดานการบริหารจัดการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) ดานบุคลากร 3) ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 4) ดานวิชาการ 5) ดาน

การมสีวนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 6) ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และใหมภีารกจิการ

บริหารออกเปน 4 ดาน คือ 1) ดานการบริหารงานวิชาการ 2) ดานการบริหารงบประมาณ 3) ดานการบริหารงาน

บุคคล และ 4) ดานการบริหารงานท่ัวไป โดยยึดหลักการจัดการศึกษา เนนการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และพัฒนา

ระบบการจัดการเรียนการสอน ท้ัง 4 ดาน ผูศึกษาซึ่งเปนนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีดานการจัดการศึกษา 

เทศบาลตําบล ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ ซึ่งมศูีนยพัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ในอําเภอเชียงของ จํานวนท้ังสิ้น 36 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งอยูในสังกัดเทศบาลตําบล 7 แหง และสังกัด

องคการบริหารสวนตําบล 1 แหง ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในอําเภอเชียงของ เพื่อสะทอนใหผูบริหารไดทราบถึงบทบาทในการบริหารงาน

ดานตาง ๆ อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองใหสอดคลองกับยุคปฏิรูปการศึกษา รวมท้ังนําไปใชเปน

แนวทางในการพัฒนาการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กของตนเอง และเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอันจะสงผลดตีอคุณภาพการศึกษาในระดับทองถิ่น ตลอดจนถงึระดับชาติใหมปีระสทิธิภาพตอไป 
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วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีตอบทบาทของผูบริหารในการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในอําเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการสอน 
 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สมมุติฐานการวจัิย  

 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการแสดงบทบาทของผูบริหาร ในการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตกตางกัน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการแสดงบทบาทของผูบริหาร ใน

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตกตางกัน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการแสดงบทบาทของ

ผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ.05 

ตัวแปรตน 

สถานภาพ 

1. เพศ 

    - ชาย 

    - หญงิ 

2. อายุ   

    - ตํ่ากวา 35 ป 

    - 35–45 ป 

    - มากกวา 45 ป ขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 

    - ตํ่ากวาปริญญาตรี 

    - ปริญญาตรี   

    - สูงปริญญาตรี 

4. ประสบการณสอน 

    - 1–5 ป 

    - 6-10 ป 

    - 10 ปขึ้นไป 

 
 
 

 

ตัวแปรตาม 

บทบาทของผูบริหารในดานภารกิจ 4 งาน 

ของการบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ 

จังหวัดเชยีงราย 

        1. ดานการบริหารงานวชิาการ 

        2. ดานการบริหารงานงบประมาณ          

        3. ดานการบริหารงานบุคคล 

        4. ดานการบริหารงานท่ัวไป 
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 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีประสบการณในการสอนท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการแสดง

บทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติท่ีิระดับ .05 
 

วธิกีารศึกษา 

การวิจัยในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการแสดงบทบาท

ของผูบริหารในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ

เชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณสอน กลุมเปาหมายท่ีใชในการ

วิจัย ไดแก ครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งมีจํานวนท้ังหมด 36 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แยกตาม

สังกัดเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล 7 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล 1 

แหง รวมจํานวน 110 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย มีลักษณะเปนแบบสอบถามความคิดเห็นครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา เกี่ยวกับบทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ท่ีผูวจิัยสรางขึ้นตามกรอบแนวคดิในการวจิัย แบงออกเปน 2 

ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนขอคําถามท่ีมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List) 

ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณสอน 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับ ระดับการแสดงบทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย แบงตาม

ภารกิจงาน 4 งาน ของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและ

การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 คือ 1) ดานการบริหารวิชาการ 2) ดานการบริหารงบประมาณ 3) ดานการบริหารงานบุคคล 

และ 4) ดานการบริหารท่ัวไป เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) (ศิริวรรณ เสรี

รัตน และคณะ 2541, หนา 167) 

  ระดับคะแนน 5 หมายถงึ ผูบริหารแสดงบทบาทน้ันในระดับดมีาก 

  ระดับคะแนน 4 หมายถงึ ผูบริหารแสดงบทบาทน้ันในระดับดี 

  ระดับคะแนน 3 หมายถงึ ผูบริหารแสดงบทบาทน้ันในระดับปานกลาง 

  ระดับคะแนน 2 หมายถงึ ผูบริหารแสดงบทบาทน้ันในระดับนอย 

ระดับคะแนน 1 หมายถงึ ผูบริหารแสดงบทบาทน้ันในระดับควรปรับปรุง 
 

ผลการศึกษา 

 จากการวเิคราะหขอมูล พบวา 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 90.6 และ เปนเพศชาย รอย

ละ 9.4 และอายุสวนใหญอยูในชวง 35-45 ป คดิเปนรอยละ 42.5 อายุ มากกวา 45 ปขึ้นไป รอยละ 32.1 และมีอายุ

ตํ่ากวา 35 ป รอยละ 25.5 ระดับการศึกษาสวนใหญ เปน ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 73.6 ระดับสูงกวา
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ปริญญาตรี รอยละ 19.8 และระดับตํากวาปริญญาตรี รอยละ 6.6 มีประสบการณสอน 6- 10 ป คิดเปนรอยละ 

50.9 ประสบการณสอน 10 ป ขึ้นไป รอยละ 36.8 และมปีระสบการณสอน 1-5 ป รอยละ 12.3 ตามลําดับ 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบวา บทบาทของผูบริหาร ใน

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย ภาพรวมอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวาทุกดานผูบริหารมีบทบาทในระดับด ี

โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานบริหารงานบุคคล ดานบริหารงานท่ัวไป ดานบริหารงานวิชาการ และดาน

บริหารงานงบประมาณ ตามลําดับ ซึ่งมผีลการดําเนินการเปนรายดาน ดังน้ี 

 2.1 ดานการบริหารงานวิชาการ พบวา โดยเฉลี่ยมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณา

เปนรายขอแลว พบวาทุกขอมีคาเฉลี่ยในระดับดี โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดในดานบริหารวิชาการ คือ ขอท่ีมีผลการ

ประเมนิสูงสุด คอื ผูบริหาร สงเสริม สนับสนุน และใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา การดําเนินงานทางการศึกษา 

มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติ วางแผน การบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีชัดเจน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุดในดานการบริหารงานวิชาการ คือ ผูบริหารใหความสําคัญดานการวัดประเมินผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ให

เปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด เห็นไดวาผูบริหารไมใหความสําคัญกับ

การวัดประเมนิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทาท่ีควร เนื่องจากการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยมุงเนนท่ีสภาพความเปนอยู 

และความปลอดภัย และเนนการชวยเหลอืตนเองและการอยูรวมกัน มากกวาการวัดผลจากการเรียนรูจากตํารา และ

เด็กเล็กไมไดมมีาตรฐานการเรียนรูเหมอืนเด็กประถมวัยท่ีตองมกีารสอบวัดผล  

 2.2 ดานการบริหารงบประมาณ พบวา โดยเฉลี่ยมีความคิดเห็นในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ

แลว พบวาทุกขอมีคาเฉลี่ยในระดับดี โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดในดานบริหารงบประมาณ คือ ผูบริหารมุงเนนการ

เสริมสรางประสทิธิภาพและประสทิธิผลของระบบการจัดการงบประมาณใหมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ มีความ

คลองตัว ตรวจสอบ ติดตาม ควบคูกับความโปรงใสท่ีสามารถตรวจสอบไดจากผลสําเร็จ ของงานและทรัพยากรท่ีใช

ไป สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดในดานการบริหารงานงบประมาณ คอื ผูบริหารใหความสําคัญกับการจัดทําบัญชีการเงิน 

การรายงานการใชงบประมาณ จากผลการวิจัย เห็นไดวาผูบริหารจะมีเนนการตรวจสอบ ติดตาม จากผลงานท่ีเกิด

จากการใชงบประมาณ วาเกดิความคุมคามากนอยแคไหน โดยไมสนใจระบบการจัดทําบัญชีการเงินท่ีถูกตอง ซึ่งอาจ

เกิดจากความไมชัดเจนในระบบการเงินบัญชีของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด ซึ่ง

แทจริงแลวระบบการจัดทําบัญชีงบประมาณมีความสําคัญมาก ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความคุมคาของการจัดสรร

งบประมาณ ความโปรงใส และประโยชนท่ีเกิดกับเด็ก ผูบริหารจึงควรใหความสําคัญในเร่ืองน้ีมากขึ้น จึงจะสงผลใน

การพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐานมากย่ิงขึ้น 

 2.3 ดานการบริหารงานบุคคล พบวาโดยเฉลี่ยมคีวามคดิเห็นในระดับดี และเมื่อพจิารณาเปนรายขอแลว 

พบวาทุกขอมคีาเฉลี่ยในระดับดี โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดในดานการบริหารงานบุคคล คือ ผูบริหารสงเสริมใหปฏิบัติ

ตามมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพรวมถึงวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดในดานการบริหารงานบุคคล คือ ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจแกขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูมีผลงานดีเดนและมีคุณงามความดี ผูบริหารจึงควรให

ความสําคัญในการสรางขวัญ กําลังใจแกผูปฏบัิติงาน ดานการจัดการศึกษา เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการทํางานใหด ี

มีมาตรฐาน สงผลตอการพัฒนาเด็กนักเรียน และเพื่อใหผูปฏิบัติงานเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพท่ีตนปฏิบัติอยู 

ยิ่งขึ้นไป  
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 2.4 ดานการบริหารงานท่ัวไป พบวา โดยเฉลี่ยมคีวามคดิเห็นในระดับด ีและเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว 

พบวาทุกขอมคีาเฉลี่ยในระดับด ีโดยขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดในดานการบริหารท่ัวไป คือ ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนและ

ประสานการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมกับเครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกระดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุดในดานการบริหารงานท่ัวไปคือ ผูบริหารมีบทบาทในการจัดระบบการบริหารงาน มีการพัฒนาองคกร พัฒนา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน รายงานผลการดําเนินงาน และมีระบบควบคุมภายใน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เห็นไดวา

ผูบริหารอาจไมมีความเขาใจในระบบการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางแทจริง ไมทราบวาศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กควรมีระบบการควบคุมภายใน เชนเดียวกับหนวยงานเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลท่ีตนปฏิบัติหนาท่ี

บริหารจัดการอยู ดังน้ันผูบริหารควรนําระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพของตนมาปรับใชในการบริหารจัดการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผดิชอบของตน เพื่อการพัฒนา ใหมากกวาเดมิ 

3. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณสอน ดังน้ี 

3.1 จําแนกตาม เพศ ผลการประเมนิของเพศชายพบวา ผลการประเมนิโดยรวมอยูในระดับด ีเมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีผลการประเมินระดับสูงสุด คือ ดานการบริหารงานบุคคล ผลการประเมินของเพศหญิง

พบวา ผลการประเมนิโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีผลการประเมินระดับสูงสุด คือ 

ดานการบริหารงานบุคคล  

3.2 จําแนกตามอายุ ผลการประเมินความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีอายุ ตํ่ากวา 35 

ป พบวา ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีผลการประเมินระดับสูงสุด 

คอื ดานการบริหารงานท่ัวไป ครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีอายุ 35-45 ป พบวา ผลการประเมินโดยรวมอยูใน

ระดับดี ดานท่ีมีผลการประเมินระดับสูงสุด คือ ดานการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายุ 

มากกวา 45 ป ขึ้นไป พบวา ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับดี ดานท่ีมีผลการประเมินระดับสูงสุด คือ ดานการ

บริหารงบประมาณ  

3.3 จําแนกตามระดับการศึกษา ผลการประเมนิความคดิเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีระดับ

การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี พบวา ผลการประเมนิโดยรวมอยูในระดับด ีเมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีผล

การประเมนิระดับสูงสุด คอื ดานการบริหารงานวิชาการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญา

ตรี พบวา ผลการประเมนิโดยรวมอยูในระดับดี ดานท่ีมีผลการประเมินระดับสูงสุด คือ ดานการบริหารงานท่ัวไป ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี พบวา ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อ

พจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมผีลการประเมนิระดับสูงสุด คอื ดานการบริหารงานบุคคล  

3.4 จําแนกตามประสบการณสอน ผลการประเมนิความคดิเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีประสบการณ

สอน 1-5 ป พบวา ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีผลการประเมิน

ระดับสูงสุด คอื ดานการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีประสบการณสอน 6-10 ป พบวา ผล

การประเมินโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีผลการประเมินระดับสูงสุด คือ ดานการ

บริหารงานวิชาการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีประสบการณสอน 10 ป ขึ้นไป พบวา ผลการประเมินโดย

รวมอยูในระดับด ีเมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมผีลการประเมนิระดับสูงสุด คอื ดานการบริหารงานบุคคล 
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สรุปผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณสอน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครู และผูดูแลเด็ก ซึ่งเปนเพศหญงิ มอีายุ ระหวาง 35-45 

ป การศึกษาระดับปริญญาตรี และสวนใหญมปีระสบการณในการสอน 6-10 ป 
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จําแนกตามภารกิจ 4 ดาน คือ

ดานการบริหารงานวชิาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป ใน

ภาพรวมทุกดานอยูในระดับด ีโดยดานท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการบริหารงานบุคคล สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

ไดแก ดานการบริหารงบประมาณ 

 3. ผลการเปรียบเทียบการแสดงบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และประสบการณสอน พบวา ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเพศ อายุ และประสบการณสอน ท่ี

แตกตางกัน มคีวามคดิเห็นตอการแสดงบทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ไมแตกตางกัน แตครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีระดับการศึกษา แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการ

แสดงบทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในดานการบริหารงาน

บุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05  

อภปิรายผล 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง เร่ือง บทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตามประเด็นตาง ๆ ปรากฏผลดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณสอน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครู และผูดูแลเด็ก ซึ่งเปนเพศหญงิ มอีายุ ระหวาง 35-45 

ป การศึกษาระดับปริญญาตรี และสวนใหญมปีระสบการณในการสอน 6-10 ป 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จําแนกตามภารกจิ 4 ดาน ดังน้ี 

2.1 ดานการบริหารงานวชิาการ จากการศึกษา พบวา โดยเฉลี่ยมคีวามคิดเห็นในระดับดีทุกขอ โดยเฉพาะ 

ผูบริหาร สงเสริม สนับสนุน และใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา การดําเนินงานทางการศึกษา มีการกําหนด

แนวทางปฏิบัติ วางแผน การบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีชัดเจน จะเห็นไดวาบทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีเกี่ยวกับงานวิชาการ จะตองเกี่ยวของกับการมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น และเปดโอกาส ใหผูท่ี

เกี่ยวของ เขามามีสวนรวมแสดงความคิด เพื่อระดมความคิดในการพัฒนาการจัดการศึกษา ใหความสําคัญ และ

สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา หลักสูตรทองถิ่น และกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับบริบทของเด็กใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหความสําคัญกับการวจิัยในช้ันเรียน และสงเสริมงานวจิัยทางการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

อยางตอเนื่อง สนับสนุน สงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและพัฒนาการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีการนิเทศก กํากับ 

ติดตาม และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ ผูบริหารควร 

ใหความสําคัญดานการวัดประเมินผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นกําหนด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เพ็ญปภา ศรีผดุง (2556, สื่อออนไลน) ท่ีไดศึกษา เร่ือง
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สภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย พบวา 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน ในดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร เห็นไดวา ผูบริหารทองถิ่น มีการ

จัดทํามาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติ มีการบริหารจัดการภายในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเปนไปตามความตองการของชุมชน มีการจัดทําหลักสูตรแผนการจัดประสบการณไดตามความเหมาะสม มี

การประเมนิระหวางการดําเนินการใช หลักสูตร มกีําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับวัยของเด็ก มีการ

ใชสื่อและแหลงเรียนรูสอดคลองกับหนวยการเรียนรู นอกจากน้ี จากการศึกษาของ ผุสดี ศรีเพ็ญ และนันทิยา นอย

จันทร (2557, สื่อออนไลน) ศึกษา เร่ือง การศึกษาสภาพการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน

ตําบลทาน่ัง อําเภอโพทะเล จังหวัดพจิติร พบวา ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทาน่ัง เห็นวา ดานท่ีมสีภาพการ ดําเนินงานนอยท่ีสุด ไดแกดานวิชาการ

และกจิกรรมตามหลักสูตร ซึ่งควรมกีารปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินการใหไดมาตรฐาน เพื่อพัฒนาการบริหารจัด

การศึกษาตอไป 

2.2 ดานการบริหารงบประมาณ จากการศึกษา พบวา โดยเฉลี่ยมีความคิดเห็นในระดับดี โดยขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดในดานบริหารงบประมาณ คือ ผูบริหารมุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ

การจัดการงบประมาณใหมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ มีความคลองตัว ตรวจสอบ ติดตาม ควบคูกับความ

โปรงใสท่ีสามารถตรวจสอบไดจากผลสําเร็จ ของงานและทรัพยากรท่ีใชไป ซึ่งในดานงบประมาณ ถือไดวาเปนปจจัย

สําคัญในการพัฒนา และสงเสริมกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และผูเกี่ยวของทางการศึกษา ขององคกรปกครองทองถิ่นแตละแหงจะทราบแหลงท่ีมาของ

งบประมาณ และการจัดสรรทางการศึกษา มากกวาบุคคลภายนอกท่ีเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมงีบประมาณ

มากมาย เพยีงพอท่ีจะดําเนินการพัฒนาทุกดาน ท้ังน้ีขึ้นกับการบริหารจัดการของผูบริหาร ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา

ของ วันเพ็ญ ทะนนท, พฐา สุวรรณรัตน และสุทธารัตนศักดิ์ (2556, สื่อออนไลน) ศึกษาเร่ือง การศึกษาศักยภาพการ

จัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอพาน จังหวัด

เชียงราย ในสวนท่ีเปนปจจัยสําคัญตอการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา ผูปฏิบัติงาน

ดานการศึกษาและผูปกครองเด็กเล็กมีความคิดเห็นแตกตางกัน ในศักยภาพของการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากการไดปฏบัิติงาน การคลุกคลแีละสัมผัสกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในทุก

ดานสงผลใหทราบถงึศักยภาพและปญหาในการดําเนินงานไดชัดเจน แตกตางจากความคดิเห็นของผูปกครอง ท่ีพบวา

องคการบริหารสวนตําบลมีศักยภาพมากกวา ดังน้ันเพื่อสรางความเช่ือม่ันใหกับผูปกครองและชุมชน และเพื่อการ

พัฒนาการบริหารจัดการทางการศึกษาท่ีแทจริง ผูบริหารตองใหความสําคัญดานงบประมาณทางการศึกษาอยางมาก 

ควรมกีารบริหารจัดการงบประมาณอยางเปนระบบ โปรงใส และตรวจสอบได 

2.3 ดานการบริหารงานบุคคล จากการศึกษา พบวา โดยเฉลี่ยมคีวามคดิเห็นในระดับดี โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุดในดานการบริหารงานบุคคล คือ ผูบริหารสงเสริมใหปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพรวมถึง

วินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สงเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล (สุจริต 

ยุติธรรม การใชระบบคุณธรรม การรับฟงปญหา การระดมการมีสวนรวมในการบริหารและการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ) มีสวนรวมในการวางแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ี กรมสงเสริมการปกครอง

สวนทองถิ่น กําหนด และสรางขวัญและกําลังใจแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยกยองเชิดชู
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เกยีรติผูมผีลงานดเีดนและมคีุณงามความด ีซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ทนงศักดิ์ ปกโคทานัง และจีรวัฒน เจริญ

สุข (2557, สื่อออนไลน) ท่ีไดศึกษาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแกดํา 

อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเปรียบเทียบ และรวบรวมขอเสนอแนะ การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแกดํา พบวา ระดับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน

ตําบลแกดํา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ในดานบุคลากร และการบริหารจัดการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กได

สงเสริมใหครูผูสอนไดเขาศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร และมีการสงเสริม การพัฒนา

ตนเองของครูและบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดนําความรูมาพัฒนาตนและพัฒนางานอยางตอเนื่อง ซึ่งเห็นไดวา

ผูบริหารควรใหความสําคัญในการบริหารจัดการดานบุคลากรท่ีเกี่ยวของทางการศึกษา มีการสงเสริม สนับสนุน ยก

ยอง เชิดชูเกียรติผูกระทําคุณงามความดี สรางขวัญ กําลังใจในการทํางานใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ

เปนแรงบันดาลใจในการทํางาน ตอไป 

2.4 ดานการบริหารท่ัวไป จากการศึกษา พบวา โดยเฉลี่ยมีความคิดเห็นในระดับดี โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุดในดานการบริหารงานท่ัวไป คือ ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กรวมกับเครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกระดับ สงเสริม สนับสนุนประชาสัมพันธงานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก สงเสริมการพัฒนาระบบและเครือขายขอมูล สารสนเทศเพื่อการบริการและประชาสัมพันธ สรางความเขาใจท่ี

ตรงกัน และสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ดังน้ัน ผูบริหารมีความจําเปนท่ีจะตองมีการประชาสัมพันธการบริหาร

จัดการองคกรของตน เพื่อสรางความเขาใจใหแกผูปกครองและชุมชน สรางสัมพันธไมตรี กับผูมสีวนเกี่ยวของทางการ

ศึกษาทุกภาคสวน ใหเขามามสีวนชวยเหลอื สนับสนุน ในการบริหารจัดการการศึกษา เพื่อการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กหรือสถานศึกษาท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สกุณา ชนะศึก และชัยยนต 

เพาพาน (2556, สื่อออนไลน) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความพงึพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอนามน จังหวัดกาฬสนิธุ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก พบวา ในดาน

การมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชนอยูในระดับมาก ชุมชนมีสวนรวม ในการกํากับดูแลดานโภชนาการ และ

ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย มสีวนชวยดูแลความสะอาดเรียบรอยภายในหองเรียนและการจัด

สภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรู ของเด็ก และสอดคลองกับการศึกษาของ สุนีรัตน อุปพรรณ, วรวรรณ อุบลเลิศ 

และอนุสรณ ถูสนิแกน (2557, สื่อออนไลน) ศึกษา เร่ือง การมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก เทศบาลตําบลแวงนาง อําเภอเมอืงมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พบวา ชุมชนขาดความเขาใจในการมีสวน

รวมในการจัดการศึกษา เพราะเขาใจวาเปนหนาท่ีของผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และครู  

3. ผลการเปรียบเทียบความคดิเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมตีอการแสดงบทบาทของผูบริหาร

ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณสอน ดังน้ี 

 3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ัง เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นตอการแสดงบทบาทของ

ผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยรวม ท้ัง 4 ดาน ไมแตกตางกัน 

 3.2 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมอีายุแตกตางกัน มคีวามคดิเห็นตอการแสดงบทบาทของผูบริหาร 

ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยรวม ท้ัง 4 ดาน ไมแตกตางกัน  

 3.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการแสดงบทบาท

ของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในดานบริหารงานบุคคล และดาน

บริหารงานท่ัวไป แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05  
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 3.4 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีประสบการณสอนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการแสดง

บทบาทของผูบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยรวม ท้ัง 4 ดาน ไมแตกตาง

กัน  

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะที่ไดจากการศกึษาคร้ังนี ้

จากผลการวจิัยพบวาดานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ดานการบริหารงบประมาณ จงึมขีอเสนอแนะดังน้ี 

 1. ในการบริหารงานทางการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูบริหารควรใหความสําคัญในดานการจัดสรร

งบประมาณ เพื่อสนับสนุนการศึกษาใหมากกวาเดมิ และควรอนุมัติจัดสรรเงนิงบประมาณทางการศึกษาในอันดับแรก ๆ 

 2. ตองมกีารบริหารจัดการงบประมาณอยางเปนระบบ มีกระบวนการบริหารงานท่ีรัดกุม มีการจัดทําบัญชี 

เอกสาร การเงนิ งบประมาณ เปนลายลักษณอักษร ถูกตอง ตามหลักเกณฑ สามารถตรวจสอบได เพื่อความโปรงใส

ในการบริหารดานงบประมาณ และเกดิการพัฒนาทางการศึกษาอยางแทจริง 

3. ผูบริหาร ครู และบุคลากร ท่ีมีสวนเกี่ยวของในกับการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทุกคน ทุกฝาย 

ตองรวมมือกันเพื่อหาแนวทางในการสรรหางบประมาณเพิ่มเติม เชน การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

หนวยงานอื่น หรือองคกรการกุศลตาง ๆ เพื่อนํางบประมาณท่ีไดมาพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพ ได

มาตรฐาน และตอบสนองความตองการของชุมชน  

 ขอเสนอแนะเพื่อการวจัิยตอไป 

 1. ควรศึกษาบทบาทของผูบริหาร ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นท่ีมีการจัดการศึกษาแบบเดียวกันน้ี 

เพื่อใหเกดิความหลากหลายและนําผลการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาตอไป 

 2. ควรศึกษาบทบาทของผูบริหาร ตามความคดิเห็นของกลุมประชากรอื่น ๆ เชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ ท้ังน้ีเพื่อสะทอนภาพความหลากหลายในความมุงหวังและคาดหวังของบุคคลภายนอก 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จ สมบูรณได โดยความกรุณาอยางย่ิงจาก ดร.นันทิมา นาคาพงศ

อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาดวยตนเอง ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา แนะนําและขอเสนอแนะตาง ๆ ตลอดจนแกไข

ขอบกพรอง เพื่อใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี มีความถูกตองสมบูรณ ผูศึกษารูสึกขอบคุณ และซาบซึ้งใน

ความกรุณาของทาน จงึขอกราบขอบพระคุณดวยความเคารพเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี และขอกราบขอบพระคุณ

ผูเช่ียวชาญ นายสมเกียรติ บุดดี นายมานพ วรรณสาร และนายนรินทร ตุมเบ็ญ ท่ีกรุณาเปนท่ีปรึกษา ใหคําแนะนํา 

ตลอดจนตรวจสอบเคร่ืองมอืในการศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ี ขอขอบพระคุณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทุกแหง ท่ีใหความอนุเคระหในการทดลองใชเคร่ืองมอืและให

ขอมูลเพื่อการวจิัยในคร้ังน้ี ขอบคุณสําหรับกําลังใจ และการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว และเพื่อน ๆ ทุกคน ท่ี

ไดรวมกันศึกษา และมนํ้ีาใจเอื้อเฟอ แบงปน และชวยเหลอืกัน ในการแกปญหาตาง ๆ ทําใหผูศึกษาสามารถทํางานจน

สําเร็จลุลวงได ประโยชนอันใด ท่ีไดรับจากการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ขอมอบใหเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู

อาจารยและผูมพีระคุณท้ังหลาย ท่ีอบรมส่ังสอนและใหโอกาสแกผูศึกษาคนความาจนบัดน้ี 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุน

การศึกษาของศตวรรษท่ี 21 และเพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุน

การศึกษาของศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 จําแนก

ตามขนาดโรงเรียน  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก ครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36  จากการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรยามาเน (Yamane) จํานวน 

212 คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตอการสงเสริมระบบ

สนับสนุนการศึกษาของศตวรรษท่ี 21 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานและใชวธีิการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Anova)   

ผลการศึกษาพบวา  

1.  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตอการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2  พบวา โรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานมาตรฐานในศตวรรษท่ี 

21 มคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ไดแก ดานการประเมนิทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานการพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21  

ดานหลักสูตรและการสอนในศตวรรษท่ี 21 และ ดานสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

ตามลําดับ 

 โรงเรียนขนาดกลาง โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก 

เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานหลักสูตรและการสอนในศตวรรษท่ี 21 มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ไดแก ดาน
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มาตรฐานในศตวรรษท่ี 21 ดานการประเมนิทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

และ ดานการพัฒนาทางวชิาชีพในศตวรรษท่ี 21  มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด ตามลําดับ 

 โรงเรียนขนาดใหญ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับ

จากมากไปหานอย ดังน้ี ดานหลักสูตรและการสอนในศตวรรษท่ี 21  มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ไดแก ดานมาตรฐานใน

ศตวรรษท่ี 21  ดานสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  ดานการประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 และดาน

การพัฒนาทางวชิาชีพในศตวรรษท่ี 21  มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด ตามลําดับ 

 2.  ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม

ระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอย

ท่ี 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียนเมื่อทดสอบความแตกตางระหวางกลุม พบวา ทุกดานไมมคีวามแตกตางกัน 
 

คําสาํคัญ: บทบาทผูบริหารสถานศึกษา  ระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษท่ี 21 
 

Abstract  

This study was intended to study the knowledge management of educational personnel measures to 

Quality Classroom educational opportunity expansion schools in pong district, under Phayao primary educational 

service area office 2. 2016. This population was the 155 supporting administrators teacher and educational 

personal of educational opportunity expansion schools in pong district, under Phayao primary educational service 

area office 2. Tool used in this study was questionnaire measure assessing the five level statistics used in data 

analysis were percentage, frequency mean and standard deviation. 

 The results were found that overall and seven strategies the knowledge management of educational 

personnel measures to Quality Classroom educational opportunity expansion schools in pong district, under 

Phayao primary educational service area office 2. 2016 were categorized in high level in all aspects ranged from 

highest to the lowest respectively by knowledge organization, knowledge codification and refinement, knowledge 

sharing, knowledge identification, knowledge access, knowledge creation and learning. 

 The problems and suggestions was found that teacher and educational personal, lack of the knowledge 

management to quality classroom including learning, knowledge creation and knowledge access which Phayao 

primary educational service area office 2 should supporting teacher and educational personal to awareness with 

goals and developing quality classroom knowledge and planning.. 
 

Keywords: Knowledge Management, Quality Classroom 
 

บทนํา 

การศึกษามคีวามสําคัญตอการพัฒนาประเทศ มบีทบาทโดยตรงตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ

เหมาะสมและมีคุณสมบัติสอดคลองกับความตองการในการใชกําลังคนของประเทศ การศึกษาจึงเปนปจจัยหลักท่ี

สําคัญตอการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ ดังน้ันการจัดการศึกษาจึงควรมีความสอดคลองและเหมาะสม

กับสภาพบริบทรอบดานท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อนําไปสูการกําหนดกรอบแนวคดิใหมภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557, หนา6) โดยกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 
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21 ซึ่งเปนยุคแหงความเปนโลกาภิวัตน (The Globalization) สงผลตอการปรับตัวใหทัดเทียมและเทาทันกับความ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในบริบททางสังคมในทุกมิติรอบดาน การเสริมสรางองคความรู (Content Knowledge) ทักษะ

เฉพาะทาง (Specific Skills) ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน (Expertise) และสมรรถนะของการรูเทาทัน (Literacy) จึงเปน

ตัวแปรสําคัญท่ีตองเกิดขึ้นกับตัวผูเรียนในการเรียนรูในยุคสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหดํารงชีวิตอยูไดอยางมี

ประสทิธิภาพ (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556, หนา 1) เนื่องจากความกาวหนาของการศึกษาและเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 ท่ี

มีมากกวาศตวรรษท่ีผานมาขอมูลขาวสารเพิ่มปริมาณขึ้นแบบทวีคูณ การเรียนรูจึงไมสามารถเรียนแตเนื้อหาวิชาได

อีกตอไป การเรียนการสอนจึงควรท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดอยางสรางสรรคและไดคิดอยางเขาใจ โดยสังเกตจาก

การเปลี่ยนแปลงทางการเรียนรูท่ีไมใชกรอบตําราหรือหองสมุดเทาน้ัน แตพัฒนาขอมูลขาวสารทางการสื่อสาร

ออนไลนและการเช่ือมตอขอมูลท่ัวโลก การศึกษาจึงควรรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยเปดโอกาสให

ผูเรียนเรียนรูสื่อตาง ๆ ไดอยางสรางสรรคและเปนอิสระภายใตกรอบของการเรียนรูท่ีเหมาะสม ซึ่งตองยอมรับวา

เทคโนโลยตีาง ๆ เขามาเปนสวนหน่ึงของชีวติคนปจจุบันมากขึ้นท้ังคอมพวิเตอรโทรศัพทมอืถอื และสื่อออนไลนตาง ๆ 

เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยในการติดตอและรับขอมูลขาวสาร ซึ่งศตวรรษท่ีผานมาการมุงเนนเร่ือง

วิทยาการความรูในเนื้อหาสาระทางวิชาการทําใหมนุษยแขงขันเร่ืองการเรียนมากกวาความสุขและสุขภาพ จนทําให

ขาดทักษะในการดํารงชีวิตไป ในศตวรรษท่ี 21 จึงหันกลับมาใหความสําคัญกลับความสุขของชีวิต โดยมุงเนนทักษะ

การเรียนรูทางสังคมเพื่อใหมนุษยมทัีกษะการอยูรอดในสังคมมากย่ิงขึ้น ลดการแขงขันแตปรับเปนการชวยเหลือเพื่อน

มนุษยดวยกันเพื่อความย่ังยืนของสังคม ซึ่งทําใหทักษะในการดํารงชีวิตท่ีมีความจําเปนมากขึ้น การเรียนรูท่ีผานมา

เปนการเรียนรูในเอกสาร ตํารา ทฤษฎีตางๆ โดยผูเรียนไมสามารถเช่ือมโยงเนื้อหาสาระกับชีวิตประจําวันได ดังน้ัน 

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 จึงมุงเนนใหผูเรียนนําทักษะการเรียนรูในหองเรียนนําไปประยุกตและบูรณาการกับ

ชีวติประจําวันเกดิเปนทักษะของชีวติเพื่อการดํารงอยูในสังคมโลกได (ไพโรจน โองต๋ัว และคณะ, 2556, หนา 2) 

จากผลการจัดอันดับของเวลิดอีโคโนมิคฟอร่ัม (World Economic Forum: WEF) World Economic Forum ตาม

รายงานประจําป ช่ือวา Global Competitiveness Report 2014-2015 ท่ีไดเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแขงขัน

ไดของประเทศตาง ๆ ท่ีเลือกมาศึกษารวม 144 ประเทศ ผลโดยสรุปปรากฏวาขีดความสามารถในการแขงขันไดของ

ไทย อยูเปนอันดับท่ี 31 ของโลก และเปนอันดับ 3 ของอาเซียน ตามหลัง สิงคโปรซึ่งอยูอันดับ 2 ของโลก และ

มาเลเซีย อันดับ 20 แตเมื่อพิจารณาเฉพาะดัชนีดานการศึกษาแลว พบวามีความนาวิตกเปนอยางย่ิง เนื่องจาก

คุณภาพของการศึกษาขัน้พื้นฐานของไทยอยูท่ีอันดับ 7 ของอาเซียน และคุณภาพของระบบอุดมศึกษา อยูท่ีอันดับ 8 

จากท้ังหมด 10 ประเทศ สงผลใหทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาตองเรงหามาตรการท่ีจะยกระดับ

คุณภาพการศึกษาของไทยใหพัฒนาขึ้น และใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว สรางทักษะท่ี

เหมาะสมและจําเปนตอสถานการณในโลกปจจุบันแกผูเรียนอยางย่ังยนื 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, 2557, หนา 1) เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีจุดเนนดาน

ผูเรียน ท่ีมุงหวังใหผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญสูมาตรฐานสากล ไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพ ดวยการแนะ

แนว ท้ังโดยครูและผูประกอบอาชีพตาง ๆ ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะท่ีเหมาะสมกับการประกอบสัมมาชีพใน

อนาคต มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติในกลุมสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 3 

มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย หางไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม ไดรับการ

สงเสริม และพัฒนาเต็มศักยภาพ ไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร 
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และอัตลักษณแหงตน รวมท้ังได รับการสงเสริมใหมี เปนเลิศ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี พื้นฐานทาง

วิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตร ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ ซึ่งจากการดําเนินงานท่ีผานมา สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ไดกําหนดนโยบายและแนวทางในการสงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาเพื่อเรงพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ตามหลักสูตร และการพัฒนาผูเรียนตามจุดเนน ซึ่งเปนทักษะท่ีจําเปนอยางย่ิงในการเรียนรูของ

ผูเรียน เพื่อสรางความพรอมของผูเรียนในการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 แตการดําเนินงานยังไมเปนปรากฏผลชัดเจน 

ท้ังน้ีจากรายงานผลการดําเนินงานตามจุดเนนการพัฒนาผูเรียน ตามนโยบายในการปฏรูิปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

(พ.ศ. 2552–2561) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน พบวา คาคะแนนความสําเร็จในการขับเคลื่อน

นโยบายดังกลาวของสถานศึกษา ยังไมพบวามีแนวโนมท่ีสูงขึ้นหรือลดลงแตอยางใด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจึง

ตองหาแนวทางในการสงเสริมการจัดการศึกษาโดยการรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนผูท่ี

พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมทัีกษะในการเรียนรูเพื่อใชในการดํารงชีวติอยูในสังคมตอไป 

การจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและตอบสนองตอการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษท่ี 

21 น้ัน ผูบริหารมีบทบาทสําคัญจะสงเสริมผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในดานการกําหนดมาตรฐาน  

ดานหลักสูตร ดานการวัดและประเมินผล ดานผูสอน และดานสภาพแวดลอมทางการเรียนรู  ตามตัวแบบของภาคี

เครือขายภาคีเพื่อทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (Model of Partnership for 21st Century Skills) สวนท่ี 2 ระบบสนับสนุน

การศึกษาของศตวรรษท่ี 21 (21st Century Support Systems) 

จากความสําคัญการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษท่ี 21 ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตอการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 เพื่อใชเปนขอมูลในการสงเสริมบทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษาตอการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 และเปนแนวทางในการพัฒนาผูสอนและผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุน

การศึกษาของศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 2. เพื่อ

เปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

 สมมติฐานของการวจัิย 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติิในระดับท่ี 0.05 
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กรอบแนวคิด  

       ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม   

                                                

 

         

 

 

 

 

 
 
 

วธิกีารศึกษา 

การศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตอการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษท่ี 21 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 มีเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา คือ 

แบบสอบถามมีลักษณะแบบสํารวจรายการ (Check list) แบบสอบถามแบบแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating  

Scale) 5 ระดับ และแบบคําถามปลายเปด  สถิติท่ีใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา

ทดสอบเอฟ (F–test) วเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One Way Anova) 

ประชากร  

ประชากรที่ใชในการวจัิยคร้ังนี้ คอื ครูโรงเรยีนมัธยมศกึษาจังหวัดเชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 ปการศกึษา 2558 จํานวน 451 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตอ

การสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

36 กลุมยอยท่ี 2 แบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 สถานภาพผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะแบบสํารวจรายการ (Check list) โดยสอบถามเกี่ยวกับ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ ในการปฏบัิติงาน ขนาดของโรงเรียนท่ีปฏบัิติงาน 

ตอนท่ี 2 ความคดิเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตอการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของ

ศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 เปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

ตอนท่ี 3 ความคดิเห็นขอเสนอแนะ เกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตอการสงเสริมระบบสนับสนุน

การศึกษาของศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 เปนแบบ

คําถามปลายเปด  

  

บทบาทของผูบรหิารสถานศกึษาในการสงเสรมิระบบ

สนับสนุนการศกึษาของศตวรรษที่ 21 

 

1. ดานมาตรฐานในศตวรรษท่ี 21  

2. ดานการประเมนิทักษะในศตวรรษท่ี 21  

3. ดานหลักสูตรและการสอนในศตวรรษท่ี 21 

4. ดานการพัฒนาทางวชิาชีพในศตวรรษท่ี 21   

5. ดานสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21   

 

ขนาดของโรงเรยีนในสังกัดสาํนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 

กลุมยอยที่ 2 

 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก 

2. โรงเรียนขนาดกลาง 

3. โรงเรียนขนาดใหญ 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจิัยไดดําเนินการเก็บขอมูล ตามลําดับดังน้ี 

1.  ขอหนังสอืจากวทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยาถงึผูอํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2.  ผูวจิัยนําแบบสอบถามไปแจกใหผูบริหารสถานศึกษา ครู โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 อันเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาในคร้ังน้ีจํานวน 212 ชุด และกําหนดขอรับคืน

ภายใน 15 วัน 

3.  ผูวิจัยรับแบบสอบถามจากผูบริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 ดวยตนเอง  

4.  ผูวจิัยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังสิ้น 1 เดอืน 

5.  ผูวจิัยตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามแลวนํามาวเิคราะหขอมูล  

การวเิคราะหขอมูล 

การวิเคราะหและประมวลผลขอมูลเพื่อหาคาสถิติ ผูวิจัยไดใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรดวย

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิโดยมกีระบวนการวเิคราะหขอมูลและสถติิท่ีใชดังน้ี 

1.  สถานภาพสวนตัวของครูผูสอน เสนอขอมูลโดยหาคาความถี่และรอยละ    

2.  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษท่ี 21 โดยใชสถิติ

คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D )   

3.  เปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษท่ี 21 

โรงเรียนมัธยมสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา

ดวยวธีิทดสอบเอฟ (F-test) 

 สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาทดสอบเอฟ (F–test) วิเคราะหความ

แปรปรวนแบบทางเดยีว (One Way Anova) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยายความเรียง 
 

ผลการศึกษา 

 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตอการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 พบวา โรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานมาตรฐานใน

ศตวรรษท่ี 21 มคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ไดแก ดานการประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานการพัฒนาทางวิชาชีพใน

ศตวรรษท่ี 21  ดานหลักสูตรและการสอนในศตวรรษท่ี 21 และ ดานสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด ตามลําดับ 

 โรงเรียนขนาดกลาง โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก 

เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานหลักสูตรและการสอนในศตวรรษท่ี 21 มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ไดแก ดาน

มาตรฐานในศตวรรษท่ี 21 ดานการประเมนิทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

และดานการพัฒนาทางวชิาชีพในศตวรรษท่ี 21  มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด ตามลําดับ 
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 โรงเรียนขนาดใหญ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก 

เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานหลักสูตรและการสอนในศตวรรษท่ี 21  มคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ไดแก ดาน

มาตรฐานในศตวรรษท่ี 21  ดานสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  ดานการประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 

21 และดานการพัฒนาทางวชิาชีพในศตวรรษท่ี 21  มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด ตามลําดับ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบ

สนับสนุนการศึกษาของศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 

จําแนกตามขนาดโรงเรียนเมื่อทดสอบความแตกตางระหวางกลุม พบวา ทุกดานไมมีความแตกตางกันกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 
 

สรุปผลการศึกษา 

ในการอภิปรายผลการวิจัยเร่ือง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษา

ของศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 มีประเด็นอภิปราย

ดังน้ี 

1.  ผลการศึกษาพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของ

ศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2  โดยรวมท้ัง 5 ดาน 

อยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะวา ผูบริหาร คือ ผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการบริหารสถานศึกษาและการจัดการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 39 ท่ีใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร

จัดการ ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรงใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ การ

บริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารท่ัวไป โดยอํานาจหนาท่ีดังกลาวน้ี ทําใหบทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษาครอบคลุมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษท่ี 21 ท้ัง 5 ดาน ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอวาดวยการ

ปฏิรูประบบการศึกษาไทย โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ, 2557, หนา 6) ไดเสนอแนว

ทางการปฏิรูประบบการศึกษาวาตองดําเนินการรวมกันใน 5 ดาน อันไดแก การปฏิรูปหลักสูตร สื่อการเรียนรูและ

เทคโนโลยี การปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลการเรียน การปฏิรูประบบการพัฒนาคุณภาพครู การปฏิรูประบบ

การประเมนิคุณภาพสถานศึกษา และการปฏรูิประบบการเงนิเพื่อการศึกษา  

2.  ผลการศึกษาพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของ

ศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 ดาน มาตรฐานใน

ศตวรรษท่ี 21 อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 21 

ซึ่งเปนยุคแหงความเปนโลกาภิวัตน สงผลตอการปรับตัวใหทัดเทียมและเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้นในบริบท

ทางสังคมในทุกมิติรอบดาน การเรียนการสอนจึงควรท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดอยางสรางสรรคและไดคิดอยาง

เขาใจ  ผูบริหารสถานศึกษาจงึตองสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนดานทักษะ ความรูและความเช่ียวชาญท่ี

เกิดกับผูเรียน สนับสนุนการสรางความรูความเขาใจในการเรียนในเชิง สหวิทยาการระหวางวิชาหลักท่ีเปนจุดเนน 

มุงเนนการสรางความรูและเขาใจในเชิงลกึมากกวาการสรางความรูแบบผวิเผนิ ยกระดับความสามารถผูเรียนดวยการ

ใหขอมูลท่ีเปนจริง ใชสื่อหรือเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพจากการเรียนรูในสถานศึกษา การทํางานและในการดํารงชีวิต

ประจําวัน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมายและสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นได  โดยใชหลักการวัดและ

ประเมินผลท่ีมีคุณภาพระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับ ผลการศึกษาของ บุษยพรรณ พรหมวาทย (2558, หนา 87) ซึ่ง

ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาทักษะการเรียนรูของ
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ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา 

เขต 1 พบวา การพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  โดยรวม มีการ

ปฏบัิติอยูในระดับมาก 

3.  ผลการศึกษาพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของ

ศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 ดานการประเมินทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการดําเนินงานตามจุดเนน

พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามนโยบายในการปฏรูิปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552–2561) มุงเนนประเด็นหลักใน

การศึกษาและเรียนรูในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อใหผูเรียนมทัีกษะ สมรรถนะท่ีจําเปนและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค ผูบริหารจึงตอง สรางความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยการใชแบบทดสอบ

มาตรฐานสําหรับการทดสอบยอยและทดสอบรวมสําหรับการประเมินผลในช้ันเรียน นําประโยชนของผลสะทอนจาก

การปฏิบัติของผูเรียนมาปรับปรุงแกไขงาน ใชเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด สรางและพัฒนาระบบแฟมสะสมงาน (Portfolios) ของผูเรียนใหเปนมาตรฐานและมีคุณภาพ ซึ่ง

สอดคลองกับ แนวคิดของ สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2547) ท่ีไดเสนอผลการวิจัยและขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

สถานศึกษาในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง โดยกําหนดภารกจิของผูบริหารสถานศึกษาวาเปนผูนําดานการเรียนการสอน 

เนนการสอนท่ีมคีุณภาพ เปนตัวแบบท่ีดใีนการเรียนการสอน จัดสื่อการสอนท่ีมคีุณภาพ และนิเทศการสอน 

4.  ผลการศึกษาพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของ

ศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2  ดานหลักสูตรและการ

สอนในศตวรรษท่ี 21 อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา สถานศึกษาไดมแีผนกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

โดยใหความสําคัญกับการสรางองคความรู คือ ความรูพื้นฐานประกอบดวย ภาษาอังกฤษ การอานหรือศิลปะการใช

ภาษา เศรษฐศาสตร ภาษาสําคัญของโลก วทิยาศาสตร ศิลปะ ภูมิศาสตร คณิตศาสตร ประวัติศาสตร การปกครอง

และหนาท่ีพลเมือง เนื้อหาเชิงสหวิทยาการ ประกอบดวย จิตสํานึกตอโลก ความรูพื้นฐานดานการเงิน เศรษฐกิจ 

ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ ความรูพื้นฐานดานความเปนพลเมือง ความรูพื้นฐานดานสุขภาพอนามัย และ

ความรูพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม สอดคลองกับวิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา 

พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุง พัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติ ใหเปนมนุษยท่ีมคีวามสมดุล ท้ังดานรางกาย ความ

รู คุณธรรม มจีติสํานึกในความเปนพลเมอืงไทยและเปนพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะ พื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบ

อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ สงผลใหผูบริหารสถานศึกษาตองสงเสริมการสอนท่ีทําใหเกิดทักษะการเรียนในศตวรรษท่ี 

21 มุงเนนเชิงสหวทิยาการของวชิาแกนหลัก สรางโอกาสท่ีจะประยุกตทักษะเชิงบูรณาการขามสาระเนื้อหาและสราง

ระบบการเรียนรูท่ีเนนสมรรถนะเปนฐาน (Competency-based)  สงเสริมใหมีการสรางนวัตกรรมและวิธีการเรียนรูใน

เชิงบูรณาการท่ีมีเทคโนโลยีเปนตัวเกื้อหนุน มุงเนนการเรียนรูแบบสืบคน และสงเสริมวิธีการเรียนจากการใชปญหา

เปนฐาน (Problem-based) เพื่อการสรางทักษะขัน้สูงทางการคดิ รวมท้ังบูรณาการแหลงเรียนรู (Learning Resources) 

จากชุมชนเขามาใชในโรงเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ วิจารณ พานิช (2555, หนา 16-21) ท่ีไดกลาวถึงทักษะเพื่อ

การดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 วาสาระวิชาก็มีความสําคัญ แตไมเพียงพอสําหรับการเรียนรูเพื่อมีชีวิตในโลกยุค

ศตวรรษท่ี 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของ
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ศิษย โดยครูชวยแนะนํา และชวยออกแบบกิจกรรมท่ีชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการ

เรียนรูของตนเองได  โดยวชิาแกนหลักน้ีจะนํามาสูการกําหนดเปนกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรสําคัญตอการจัดการ

เรียนรูในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ  โดยการสงเสริมความเขาใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 เขาไปในทุกวชิาแกนหลัก  

5.  ผลการศึกษาพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของ

ศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2  ดานการพัฒนาทาง

วชิาชีพในศตวรรษท่ี 21 อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวานโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประจําป

งบประมาณ 2558 ท่ีมุงเนนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ สงผลใหผูบริหาร

สถานศึกษาสนับสนุนการสรางครูใหเปนผูท่ีมีทักษะความรูความสามารถในเชิงบูรณาการ สงเสริมการใชเคร่ืองมือ

และกําหนดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติในช้ันเรียน และสรางใหครูมีความสามารถในการวิเคราะหและกําหนดกิจกรรม

การเรียนรูไดเหมาะสม สงเสริมการสรางความสมบูรณแบบในมิติของการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  

สนับสนุนใหครูเปนผูมีทักษะความรูความสามารถในเชิงลึกเกี่ยวกับการแกปญหา มุงเนนการคิดแบบวิจารณญาณ 

และสงเสริมทักษะดานอื่น ๆ ท่ีสําคัญตอวิชาชีพเปนยุคแหงการสรางสมรรถนะทางวิชาชีพใหเกิดขึ้นกับครูเพื่อเปนตัว

แบบ (Model) แหงการเรียนรูของช้ันเรียนท่ีจะนําไปสูการสรางทักษะการเรียนรูใหเกิดขึ้นกับผูเรียนไดอยางมีคุณภาพ 

สรางใหครูเปนผูท่ีมคีวามสามารถวิเคราะหผูเรียนไดท้ังรูปแบบการเรียน สติปญญา จุดออนจุดแข็งในตัวผูเรียน ชวย

ใหครูไดเกิดการพัฒนาความสามารถใหสูงขึ้นเพื่อนําไปใชสําหรับการกําหนดกลยุทธทางการสอนและจัด

ประสบการณทางการเรียนไดเหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู สนับสนุนใหเกิดการประเมินผูเรียนอยางตอเนื่องเพื่อ

สรางทักษะและเกิดการพัฒนาการเรียนรู แบงปนความรูระหวางชุมชนทางการเรียนรูโดยใชชองทางหลากหลายใน

การสื่อสารใหเกดิขึ้น และสรางใหเกิดตัวแบบท่ีมีการพัฒนาทางวิชาชีพไดอยางม่ันคงและย่ังยืน สอดคลองกับ ธนิดา 

รัตนพันธ (2554, หนา 15) ซึ่งศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตอการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พบวา ระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมมี

พฤติกรรมการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยพฤติกรรมท่ีปฏิบัติสูงสุดคือดานการเปนผูอํานวยความสะดวก ดาน

พฤติกรรมท่ีมกีารปฏบัิตินอยคอืดานการสรางแรงจูงใจ 

6.  ผลการศึกษาพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของ

ศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 ดานสภาพแวดลอม

ทางการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2554, หนา 132) ไดกําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในมาตรฐานดานการสรางสังคม

แหงการเรียนรู โดยมแีนวทางใหสถานศึกษามีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดําเนินงานสราง สงเสริม ชวยเหลือ 

สนับสนุนใหมีกระบวนการท่ีเกื้อหนุนใหบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครอง และผูท่ีมี สวนเกี่ยวของเกิดการ

เรียนรูโดยผานสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ แหลงการเรียนรู องคความรู ตาง ๆ จนสามารถสรางความรู ทักษะ มีระบบ

การจัดการความรู มกีารถายทอดความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันท้ังบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครองและผู

มีสวนเกี่ยวของ สงผลใหผูบริหารสถานศึกษาตองสรางสรรคแนวปฏิบัติทางการเรียน สงเสริมการรับการสนับสนุน

จากบุคลากรและสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีเกื้อหนุน เพื่อชวยใหการเรียนการสอนบรรลุผล สนับสนุนทางวิชาชีพ

แกชุมชนท้ังในดานการใหการศึกษา การมีสวนรวม การแบงปนสิ่งปฏิบัติท่ีเปนเลิศระหวางกันรวมท้ังการบูรณาการ

หลอมรวมทักษะหลากหลายสูการปฏบัิติในช้ันเรียน  สงเสริมการสรางผูเรียนใหเกดิการเรียนรูจากสิ่งท่ีปฏิบัติจริงตาม
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บริบท โดยเฉพาะการเรียนแบบโครงงาน สนับสนุนการสรางโอกาสในการเขาถึงสื่อเทคโนโลยี เคร่ืองมือหรือแหลง

การเรียนรูท่ีมคีุณภาพ มุงเนนการออกแบบระบบการเรียนรูท่ีเหมาะสมท้ังการเรียนเปนกลุมหรือการเรียนรายบุคคล  

และสงเสริมการนําไปสูการพัฒนาและขยายผลสูชุมชนท้ังในรูปแบบการเผชิญหนาหรือระบบออนไลน ซึ่งแตกตางจาก 

ภานุรัตน นันตาและคณะ (2555) ท่ีศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา ใน

ดาน ผูบริหารประสานความรวมมือกับบุคคลภายนอกสมาคมและมูลนิธิตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียน 

การสอน เปนขอท่ีผูบริหารมกีารปฏิบัติในลําดับสุดทาย  

7.  การเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษท่ี 

21 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ไม

แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา แตละโรงเรียนอยูในพื้นท่ีและมีบริบท

ใกลเคยีงกัน ผูบริหารมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยูอยางสมํ่าเสมอ ประกอบกับ ผูบริหาร คือ ผูท่ีมีบทบาทสําคัญใน

การบริหารสถานศึกษาและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 39  

ท่ีใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารจัดการ ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง และ

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประจําปงบประมาณ 2558ซึ่งกําหนดบทบาท หนาท่ี และเปาหมายไว

อยางชัดเจน ทําใหผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษท่ี 21 ในระดับ

มาก ในดานมาตรฐาน ดานการประเมินทักษะ ดานหลักสูตรและการสอนดานการพัฒนาทางวิชาชีพ และดาน

สภาพแวดลอมทางการเรียนรู สอดคลองกับ ชิตพร  คําวัน (2555, หนา 94) ไดศึกษาเร่ืองบทบาทผูบริหารในการ

สงเสริมใหชุมชนมสีวนรวมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี พบวาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี 

โรงเรียนท่ีต้ังอยูในเขตเทศบาล โรงเรียนท่ีต้ังอยูนอกเขตเทศบาล โรงเรียนขนาดตางกัน โรงเรียนประถมศึกษากับ

โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนตนแบบกับโรงเรียนท่ัวไป พบวาไมแตกตาง และสอดคลองกับ รสริญ เชยสาคร 

(2557, หนา 13) ซึ่งศึกษาบทบาทหนาท่ีของผูบริหารในการบริหารโรงเรียนตามทัศนะของผูบริหารและครูสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรีพบวา ในภาพรวม ผูบริหารและครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาด

แตกตางกัน มีทัศนะตอบทบาทหนาท่ีของผูบริหารในการบริหารโรงเรียนไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกับ ไกรวัลย 

รัตนะ และคณะ (2557, หนา 12) ซึ่งศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา พบวา กลุมตัวอยางท่ีปฏบัิติงานในสถานศึกษาท่ีมขีนาดตางกันมีความคิดเห็น

ตอบทบาทการบริหารวชิาการของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.  ผูบริหารสถานศึกษาควรไดรับการเสริมสรางและพัฒนาในการสงเสริมดานการพัฒนาทางวิชาชีพใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะการสรางความสมบูรณแบบในมติิของการสอนดวยเทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย และการ

สรางครูใหเปนผูมีทักษะความรูความสามารถเชิงลึกเกี่ยวกับการแกปญหาการคิดแบบวิจารณญาณ และทักษะดาน

อื่น ๆ   ท่ีสําคัญตอวชิาชีพ จากการติดตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สนับสนุน

ใหครูเขารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนตอการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
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  2.  ผูบริหารสถานศึกษาควรเพิ่มบทบาทในดานการสงเสริมสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

โดยเฉพาะการสรางโอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยี เคร่ืองมือ หรือแหลงการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ การสรางสรรคแนว

ปฏิบัติทางการเรียน การรับการสนับสนุนจากบุคลากรและสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีเกื้อหนุน เพื่อชวยใหการ

เรียนการสอนบรรลุผล และสงเสริมใหเกดิการนําไปสูการพัฒนาและขยายผลสูชุมชนท้ังในรูปแบบการเผชิญหนาหรือ

ระบบออนไลน โดยการสรางเครือขายทางการศึกษา ใหภาคเอกชนและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

และจัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนาดานไอซทีีใหมากขึ้น   

 3.  ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนทักษะ ความรูและความเช่ียวชาญท่ี

เกดิกับผูเรียน รวมท้ังสงเสริมการสรางความรูความเขาใจในการเรียนในเชิงสหวทิยาการระหวางวชิาหลักท่ีเปนจุดเนน 

โดยการเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกครูในดานการสอนโดยเนนทักษะ และประสานความรวมมือระหวางครูใน

สถานศึกษาใหเกดิการรวมมอืกันจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1.  ควรศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษ

ท่ี 21  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในกลุมยอยอื่น ๆ  

2.  ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุน

การศึกษาของศตวรรษท่ี 21  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยท่ี 2   

3.  ควรศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมระบบสนับสนุน

การศึกษาของศตวรรษท่ี 21  กับการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงดวยความเมตตากรุณาอยางย่ิงจาก ดร.นันทิมา  นาคาพงศ 

อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีใหคําปรึกษา คําแนะนํา แกไขตรวจทานความถูกตองเรียบรอย และขอบกพรองตาง ๆ ดวยความ

เอาใจใส จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ นายวันสวาง สงิหชัย ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ โรงเรียนนครวทิยาคม  

นางสุพัตรา หลอวนาวรรณ ครูชํานาญการพเิศษ โรงเรียนนครวทิยคม และนางพัทยา ชมถนอม  ศึกษานิเทศกชํานาญ

การ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ท่ีกรุณาใหคําแนะนําแกไข และตรวจสอบความเท่ียงตรงของ

เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย 

 ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยท่ี 2  ท่ีไดอนุเคราะหอํานวยความสะดวก และเสียสละเวลาใหความรวมมืออยางย่ิงใน

การตอบแบบสอบถาม 

 ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอบุพการี ครอบครัว ครูอาจารย ท่ีใหกําลังใจ อบรมส่ังสอน และใหคําแนะนํา 

ชวยเหลอืมาโดยตลอด 

 คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ผูศึกษาคนควาขอมอบและอุทิศเปน

กตัญูกตเวทิตาคุณแดบุพการี ครู อาจารย และผูมพีระคุณทุกทาน 
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ปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรยีน

มัธยมศึกษา จังหวัดเชยีงราย 

The success factors on the Royal awarded winning school for the secondary 

school in Chiang Rai province 

เศรษฐกจิ บุญเกดิ8

1* และ น้ําฝน กันมา9

2 

Setthakit Boonkerd1* and Namfon Gunma2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยความสําเร็จและขอเสนอแนะของสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัล

พระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ประชากร ท่ีใชในการวิจัย คือ ครูและผูอํานวยการโรงเรียน

ของโรงเรียนบานเวียงพานและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 รวม

จํานวนท้ังสิ้น 102 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถามปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาท่ีไดรับ

รางวัลพระราชทานสําหรับครูและแบบสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการพรรณาวเิคราะห 

 ผลการศึกษาพบวา  

 1. ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน 

ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับมาก  

ไดคาเฉลี่ย 4.08 เมื่อพจิารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคอื ดานความผูกพัน,ดานการสื่อสาร

,ดานบรรยากาศของโรงเรียน,ดานวัฒนธรรมของโรงเรียน,ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน,และดานพฤติ

กรรมการบริหารของผูนํา ไดคาเฉลี่ยคอื 4.31,4.10,4.07,4.06, 4.04 และ 4.01 ตามลําดับ 

 และจากการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียน พบวา ผูอํานวยการโรงเรียนท้ัง 2 คนมหีลักการบริหารอยาง

หลากหลาย ดังน้ี ใชหลักการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรมผานการสื่อสารท่ีชัดเจน หลักการบริหารแบบมสีวนรวมและ

หลักธรรมมาภิบาล ท่ีสําคัญท่ีสุด คอื ผูอํานวยการโรงเรียนตองเปนแบบอยางท่ีดีดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาอยาง

ท่ัวถึง ใหกําลังใจยกยองช่ืนชมและใหรางวัลเมื่อบุคลากรทํางานประสบความสําเร็จ นอกจากน้ียังดึงศักยภาพของ

นักเรียนตามบริบทของโรงเรียนโดยใหชุมชนมีสวนรวมและปรับปรุงภูมิทัศนใหนาอยู นารู นาเรียน สะอาดและ

สะดวกสบายทําใหนักเรียนเกดิความสนใจใจใฝเรียนรูไดมากขึ้น 

 2. ขอเสนอแนะของสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย 

พบวา ผูบริหารควรมกีารติดตามการทํางานและผลงานอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากย่ิงขึ้น 

                                                 
1 นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2 School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding anthor : sinpeang@hotmail.com 
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และควรยกยองใหรางวัลเมื่อทํางานไดสําเร็จ สงเสริมใหครูควรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อสงผลตอการทํางานอยางมี

ประสทิธิภาพ การสื่อสารควรแจงเปนลายลักษณอักษรและใหมีการเซ็นตรับทราบ ควรสื่อสารใหชัดเจนเพื่อใหทราบ

ขาวสารใหแนชัดจากนโยบายผูบริหาร ควรจัดบรรยากาศของโรงเรียนใหสะอาดเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน ควรจัด

กจิกรรมรวมกันเพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกันสรางความผูกพัน ในองคกรผูบริหารควรดูแล

บุคลากรอยางใกลชิดในขณะปฏบัิติงานท้ังในและนอกเวลาราชการ เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร 
 

คําสาํคัญ: ปจจัยความสําเร็จ 
 

Abstract  

 The purposes of this research were to study the success factors and suggestions on the Royal 

awarded winning school for the secondary school in Chiang Rai province. Population  of this research were 102 

of school directors and teachers from Banwiangphan School and Princess Chulabhorn’s College Chiang 

Rai,Chiang Rai province. The instruments were questionnaires for teachers that  focused on the success factors 

on the Royal awarded winning school and the record of interview for school directors. Collected data were 

analyzed by using mean, standard deviation and descriptive analysis . 

 The finding of the research were as the following 

1. The respondent’s opinion on  the success factors of Royal awarded winning school for the 

secondary school in Chiangrai province generally found at high level with Mean at 4.08. After items analysis all 

of them could be related by Mean score in descending order as follows;Relationship, communication, 

environment, school culture, quality of work life, leader behaviors With the mean of 4.31, 4.10, 4.07, 4.06, 4.04 

and 4.01. The interviewed data were found that Both school directors used various management strategies as 

the directors seized by Buddhist Principles through the obviously communication, use participation administration 

and use good governance principles. School directors should be a good role model and conscious subordinates 

thoroughly, giving consolation and rewarded to the successful one . Besides this schools also pulled out the 

potential of students as school context allowing community participation, improve school landscapes, make a 

good learning atmosphere such as cleanliness and convenience that  leads to the effort persistently of students. 

2. The suggestions on the Royal awarded winning school for the secondary school in Chiang Rai 

province found that administrators should monitor on work and the result continuously to increase performance 

efficiency, be satisfied and reward for the successful person, promote teachers to have good quality of life for 

the efficient working, the communication should be notified in writing and signed for acknowledgement, the 

communication should be obviously in order to receive the right information from administrators, create school 

environment for good learning atmosphere, create joint activities for corporate culture to the same direction, 

promote good relationship, administers also pay attention on subordinates for both in working hours or outside 

working hours to encourage all staffs. 
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บทนํา 

 ในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเขาสูโลกาภิวัตน (Globalization) ซึ่งเปนสังคมท่ีตองอาศัยการเกิดองค

ความรู (Knowledge based society) และเศรษฐกจิฐานความรู (Knowledge based society) ซึ่งทําใหการศึกษาของไทย

เราตองอยูในภาวะของการแขงขันและมุงม่ันพัฒนาตามความคาดหวังของสังคม ดังน้ันการจัดการศึกษาจะตอง

เปลี่ยนไปตามสภาพการณ ซึ่งเปนความจําเปนท่ีผูบริหารจะตองสนใจใฝรู และพัฒนาอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา 

เพื่อท่ีจะทําใหการบริหารจัดการขององคกรอยูรอด บังเกิดผลดี และบรรลุตามวัตถุประสงค (ธีระ รุญเจริญ ,2550) 

และจากการปรับเปลี่ยนบริบทโครงสรางของการบริหารจัดการศึกษาไทยตามรูปแบบใหมในปจจุบันท่ีใหความสําคัญ

ตอการปฏรูิปการศึกษาโดยมี 

ความมุงหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณเปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมี

ศักยภาพพรอมท่ีจะแขงขันและใหความรวมมอือยางสรางสรรค บนเวทีโลก ซึ่งมุงถงึความมปีระสทิธิผลเปนสําคัญ  

 ปจจัยท่ีสงผลใหโรงเรียนมีคุณภาพ และประสบความสําเร็จ คือภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน เปาหมาย

ทางวิชาการชัดเจน มีบรรยากาศทางวิชาการ การบริหารโรงเรียน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

การบริหารและสนับสนุน การต้ังความคาดหวังดานผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนไวสูง การติดตามความกาวหนาทางการ

เรียนของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ ลักษณะโครงสรางองคกรและเทคโนโลยี ลักษณะและทักษะของผูบริหาร การเพิ่ม

ศักยภาพครูผูสอน การสงเสริมคุณภาพของนักเรียน การดําเนินการตามนโยบายและสภาพแวดลอมภายนอกซึ่งไดแก 

การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากชุมชน องคกรท้ังภาครัฐ /เอกชน และหนวยงานปกครองในทองถิ่น ความสําเร็จ

ของสถานศึกษาในหลาย ๆ ดานยอมเปนผลจากปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสถานศึกษาท่ีเกื้อกูลและสงเสริมทําให

สถานศึกษามีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน จากการศึกษาสภาพปญหา

ของโรงเรียน ท่ียังไมเคยไดรับ รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีผานมา พบวา โรงเรียนสวนใหญจะ

ประสบปญหาคลายคลงึกัน 3 ดาน คอื  

 1. ปญหาดานผูบริหาร พบวา ผูบริหาร ขาดภาวะ การเปน ผูนําในการท่ีจะขับเคลื่อนการบริหารจัดการ

โรงเรียน อยางจริงจังและตอเนื่องจนเปนผลทําใหโรงเรียน ไดรับรางวัลพระราชทาน  

 2. ปญหาดานการเรียนการสอน พบวา ครูสวนใหญขาดทักษะ ครูไมครบช้ัน ครูสอนไมเต็มเวลาและเต็ม

ความสามารถ เพราะมีภารกิจอื่นท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอน ท่ีครูจําเปนตองปฏิบัติ หลักสูตรและแผนการ

จัดการเรียนรูไมสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน สื่อการเรียนการสอนและแหลงการเรียนรูมีจํานวนจํากัดสื่อ

เทคโนโลยีและการสื่อสารมีใชอยางจํากัด หรือใชไดอยางไมมีประสิทธิภาพสงผลทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนตํ่า  

 3. ปญหาดานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา แมวาจะมีตัวแทนของชุมชนและองคกรตาง ๆ เขามามี

สวนรวมในการจัดการศึกษาในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตก็ไมมีบทบาทมากนัก หรือมีนอยมาก 

หรือไมมีเลย ในบางพื้นท่ี ชุมชน ผูปกครอง มีฐานะยากจนไมสามารถสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน

และการเรียนของบุตรหลานได 

 ในสวนปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จในการจัดการศึกษาและการเตรียมตัวสูการประเมนิรางวัลดานตาง ๆ น้ัน

ผูศึกษาไดสรุปออกมาไดเปน 6 ปจจัยคอื 
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 1. ปจจัยดานพฤติกรรมการบริหารของผูนํา    2. ปจจัยดานบรรยากาศของโรงเรียน 

 3. ปจจัยดานการสื่อสาร    4. ปจจัยดานวัฒนธรรมของโรงเรียน 

 5. ปจจัยดานคุณภาพชีวติในการทํางาน  6. ปจจัยดานความผูกพันของครู 

 จากท่ีมาและความสําคัญของปญหา การบริหารสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกลาวขางตน 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย เพื่อนําผลการศึกษาท่ีไดมา ไปเปนแนวทางสําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของนําไปใช

พจิารณาในการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาใหบรรลุจุดมุงหมาย เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน 

ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย (2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาท่ีไดรับ

รางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

 การวจิัยคร้ังน้ี ผูวจิัยมุงศึกษาปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย แสดงดังภาพท่ี 6 

     

                ปจจัยความสําเร็จของสถานศกึษา 

   - ความเปนของการคัดเลอืกสถานศึกษา    ที่ไดรับรางวัลพระราชทาน     

เพื่อรับรางวัลพระราชทาน      - ปจจัยดานพฤติกรรมการบริหารของผูนํา 

   - เกณฑการประเมนิและคัดเลอืกรางวัล   - ปจจัยดานบรรยากาศของโรงเรียน 

      พระราชทาน       - ปจจัยดานการสื่อสาร                   

   - แนวคดิปจจัยท่ีสงผลตอประสทิธ์ิภาพ   - ปจจัยดานวัฒนธรรมของโรงเรียน                

      ของโรงเรียนพระราชทาน    - ปจจัยดานคุณภาพชีวติในการทํางาน 

   - งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ        - ปจจัยดานความผูกพันของครู 

 
 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิ 

 

วธิกีารศึกษา 

 การศึกษาปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

เชียงราย ผูศึกษาไดดําเนินการตามขัน้ตอน ดังน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย จํานวน 1 คน ครูผูสอน 

จํานวน 75 คน และผูอํานวยการโรงเรียนบานเวียงพาน อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 1 คน ครูผูสอน 
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จํานวน 25 คน รวมท้ังหมด จํานวน 102 คน ซึ่งท้ัง 2 โรงเรียนน้ีไดรับรางวัลพระราชทานในปการศึกษา 2557 ใน

ระดับมัธยมศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 (Rating scale) 5 ระดับ 

ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด และแบบสัมภาษณสําหรับผูบริหาร มรีายละเอียดดังน้ี 

 1. แบบสอบถามปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทานสําหรับครู แบงออกเปน 2 

ตอน คือ ตอนท่ี 1 สภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 ปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัล

พระราชทาน 

 2. แบบสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียน แบงเปน 2 ตอน คอื ตอนท่ี 1 สภาพของผูตอบแบบสัมภาษณ ตอน

ท่ี 2 ปจจัยความสําเร็จของของสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน 

 การสรางเครื่องมือ 

 ในการศึกษาปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

เชียงราย ไดดําเนินการตามขัน้ตอนดังน้ี 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย เพื่อเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมอื 

 2. นํารางขอคําถามกับแบบสัมภาษณตามตัวแปรท่ีศึกษาไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญ 

จํานวน 3 ทาน  

 3. ดําเนินการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามและแบบสัมภาษณตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

และผูเช่ียวชาญ ดังน้ี 

  3.1 จํานวนขอของแบบสอบถามรายดานเยอะเกนิไปใหตัดจํานวนขอออกใหเหมาะสม 

  3.2 ปรับเนื้อหารายดานใหสอดคลองกับดานท่ีจะถาม 

  3.3 แบบสัมภาษณต้ังคําถามใหครอบคลุมเนื้อหาท่ีตองการสัมภาษณ 

 4. นํารางขอคําถามกับแบบสัมภาษณท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบ 

พจิารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index 

of Item Objective Congruence : IOC ) แลวคัดเลอืกขอท่ีมคีา IOC ≥ 0.67 ขึ้นไป 

 5. นําแบบสอบถามท่ีผานผูเช่ียวชาญแกไขแลว ไปทดลองใชกับประชากรท่ีไมใชกลุมศึกษา โรงเรียนเม็ง

รายมหาราชวิทยาคม จํานวน 30 คน ซึ่งเคยไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานมากอน แลวนําขอคําถามท่ีมีอํานาจ

จําแนกผานเกณฑมาหาคาความเช่ือม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α- Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach (1970, 

อางในบุญชม  ศรีสะอาด.2545,หนา 96-99) ไดคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมอืเทากับ 0.89 

 6. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหเปนฉบับสมบูรณแลวนําไปใชกับประชากร คือครูและผูบริหารโรงเรียน

บานเวียงพาน อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย และ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยดําเนินการ ดังน้ี 

 1. ผูศึกษาดําเนินการประสานงานตอผูอํานวยการโรงเรียนบานเวียงพาน อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

และผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย เพื่อขออนุมัติการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยและ

ความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลเบ้ืองตน 

 2. ผูศึกษาทําหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาถึงผูอํานวยการโรงเรียนบานเวียงพาน 

อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย และผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย เพื่อขอความ

อนุเคราะหในการเก็บขอมูล 

 3. ผูศึกษาดําเนินการเก็บขอมูลโดยใหกลุมประชากรตอบแบบสอบถามและทําการสัมภาษณผูบริหาร

โรงเรียนดวยตนเอง 

 4. จัดทําหนังสอืขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียนบานเวยีงพาน อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย และโรงเรียน 

จุฬาภรณราชวทิยาลัย จังหวัดเชียงราย หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 5. ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลแลวนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเพื่อตอบคําถามการวิจัย ไปวิเคราะห

ขอมูลดวยวธีิทางสถติิ 

การวเิคราะหขอมูล 

 การวเิคราะหมูล  วเิคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูปทางสถติิในการวเิคราะหขอมูล มดัีงน้ี 

 1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม ตําแหนงในสถานศึกษา โดยใชคาความถี่ 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage) แลวเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 

 2. วเิคราะหปจจัยความสําเร็จความสําเร็จของสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน โดยการหาคาเฉลี่ย     

( µ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( σ ) แลวนําคาเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ ในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย  

 3. นําผลการวเิคราะหทางสถติิมาแปลผล โดยยึดหลักของ บุญชม  ศรีสะอาด และบุญสง  นิลแกว  

(2543 หนา 24) ดังน้ี 

  4.50 – 5.00   หมายถงึ  ระดับมากท่ีสุด 

  3.50 – 4.49   หมายถงึ  ระดับมาก 

  2.50 – 3.49   หมายถงึ  ระดับปานกลาง 

  1.50 – 2.49   หมายถงึ  ระดับนอย 

  1.00 – 1.49    หมายถงึ  ระดับนอยท่ีสุด 

4. วิเคราะหขอเสนอแนะปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดเชียงราย โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) แลวเสนอเปนความเรียงเชิง

พรรณนา 
 

ผลการศึกษา 

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับ

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับมาก ไดคาเฉลี่ย 4.08 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานความผูกพัน,ดานการสื่อสาร,ดานบรรยากาศของโรงเรียน,ดาน
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วัฒนธรรมของโรงเรียน,ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน,และดานพฤติกรรมการบริหารของผูนํา ไดคาเฉลี่ยคือ 

4.31,4.10,4.07,4.06, 4.04 และ 4.01 ตามลําดับ 
 และจากการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียน พบวา ผูอํานวยการโรงเรียนท้ัง 2 คนมีหลักการบริหารอยาง

หลากหลาย ดังน้ี ใชหลักการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรมผานการสื่อสารท่ีชัดเจน หลักการบริหารแบบมสีวนรวมและ

หลักธรรมมาภิบาล ท่ีสําคัญท่ีสุด คอื ผูอํานวยการโรงเรียนตองเปนแบบอยางท่ีดีดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาอยาง

ท่ัวถึง ใหกําลังใจยกยองช่ืนชมและใหรางวัลเมื่อบุคลากรทํางานประสบความสําเร็จ นอกจากน้ียังดึงศักยภาพของ

นักเรียนตามบริบทของโรงเรียนโดยใหชุมชนมีสวนรวมและปรับปรุงภูมิทัศนใหนาอยู นารู นาเรียน สะอาดและ

สะดวกสบายทําใหนักเรียนเกดิความสนใจใจใฝเรียนรูไดมากขึ้น 

 ขอเสนอแนะของสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย พบวา

ผูบริหารควรมีการติดตามการทํางานและผลงานอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากย่ิงขึ้น และ

ควรยกยองใหรางวัลเมื่อทํางานไดสําเร็จ สงเสริมใหครูควรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อสงผลตอการทํางานอยางมี

ประสทิธิภาพ การสื่อสารควรแจงเปนลายลักษณอักษรและใหมีการเซ็นตรับทราบ ควรสื่อสารใหชัดเจนเพื่อใหทราบ

ขาวสารใหแนชัดจากนโยบายผูบริหาร ควรจัดบรรยากาศของโรงเรียนใหสะอาดเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน ควรจัด

กจิกรรมรวมกันเพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกันสรางความผูกพัน ในองคกรผูบริหารควรดูแล

บุคลากรอยางใกลชิดในขณะปฏบัิติงานท้ังในและนอกเวลาราชการ เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร 
 

สรุปผลการศึกษา 

 1. ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน 

ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับมากไดคาเฉลี่ย (µ=4.08) เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานความผูกพัน,ดานการสื่อสาร,ดานบรรยากาศของโรงเรียน,ดาน

วัฒนธรรมของโรงเรียน, ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน,และดานพฤติกรรมการบริหารของผูนํา ไดคาเฉลี่ยคือ 

(µ=4.31), (µ=4.10), (µ=4.07), (µ=4.06), (µ=4.04) และ (µ=4.01) ตามลําดับ 

  1.1 ดานพฤติกรรมการบริหารของผูนําโดยรวมอยูในระดับมาก (µ=4.01)  เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา 

ผูบริหารยกยองช่ืนชมและใหรางวัลเมื่อครูปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปาหมาย มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก 

(µ=4.15) รองลงมา คอื ผูบริหารมคีวามเมตตากรุณาตอบุคลากรในโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ (µ=4.11) สวนคาเฉลี่ยท่ี

นอยท่ีสุด คอื ผูบริหารใชวธีิการจูงใจมากกวาการควบคุมหรือส่ังการ (µ=3.93) 

 นอกจากน้ีผลการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนบานเวียงพาน  ในการบริหารผูบริหารจะใชหลักการโดย

ยดึหลัก WPS MODEL (Wiangphan School MODEL)ในการบริหารเพื่อเปนแนวในการปฏิบัติ 

 W : Weakness คอืการคนหาจุดออน วเิคราะหปญหาตาง ๆ ของโรงเรียน 

 P : Process คอื การใชกระบวนการ PDCA ในการบริหารจัดการงานในโรงเรียน 

 S : Strength คอื การสรางความเขมแข็ง และย่ังยนืแกองคกรโดยยึดหลักนโยบาย 4 นา คอื 

 (1) นาดู คือ การปรับสภาพบริเวณโรงเรียนใหสะอาดเรียบรอย รมร่ืน สวยงาม มองดูสบายตาแกผูเขามา

ในโรงเรียน(2) นารู คอื การจัดบริบทของโรงเรียนใหมแีหลงเรียนรูท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียนและชุมชน (3) 

นารัก คือ การปลูกฝงกิริยามารยาทแกนักเรียนใหสุภาพเรียบรอย เปนท่ีประทับใจแกผูพบเห็น (4) นาเรียน คือ 

โรงเรียนจัดการศึกษาใหเปนท่ียอมรับของชุมชน ผูเรียนมคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 



1218 

 

- Proceedings - 

 

 ในสวนขอมูลการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  หลักการบริหารจะใช

หลักการบริหารอยู 3 อยางคือ (1) หลักคุณธรรมนําใจ ถาผูบริหารมีหลักการเหลาน้ีจะทําใหการบริหารเปนไปอยาง

เรียบงายและไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากบุคลากร (2) ยึดหลักการบริหารแบบโรงเรียนเปนฐาน SBM โดยนํา

จุดเดนของโรงเรียนมาเปนจุดหลักซึ่งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีจุดเนนทางดานวิชาการเปนหลักการ

บริหารก็ตองดูศักยภาพขององคกรเปนหลัก เอื้ออาทรแกผูรับบริการท้ังนักเรียนและครู เนนการทํางานแบบเครือขาย 

เชน เครือขายวชิาการ เครือขายงบประมาณ เครือขายผูปกครองและชุมชน (3) ใชหลักธรรมาภิบาล ท้ัง 6 หลักในการ

บริหารคือหลักดานนิติธรรม ดานคุณธรรม ดานความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักสํานึกรับผิดชอบ และหลัก

ความคุมคา 

  1.2 ดานคุณภาพชีวติในการทํางานของครูโดยรวมอยูในระดับมาก (µ=4.05) เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา ทานไดรับความรูจากการอบรมพัฒนาตนเองใหม ๆ ท่ีเปนประโยชนตอวิชาชีพอยูเสมอ ๆ มีระดับความ

คดิเห็นอยูในระดับมาก (µ=4.24) รองลงมา คือ สถานท่ีทํางานในโรงเรียนมีความสะอาดและมีบรรยากาศท่ีดีตอการ

ปฏิบัติหนาท่ีการงาน (µ=4.20) สวนคาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุด คือ อัตราเงินเดือนของทานเหมาะสมเมื่อเทียบกับภาวะ

เศรษฐกจิ (µ=3.61) 

 ในสวนผลการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนบานเวียงพาน ในดานคุณภาพชีวิตการทํางานของครู 

ผูบริหารมีหลักการในการบริหารจัดการดังน้ี (1) มีการสงเสริมใหครู บุคลาการใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพของตนให

สูงขึ้นเพื่อความกาวหนาของครูและบุคลากรในโรงเรียน (2) มีการพิจารณาความดีความชอบอยางเปนธรรมแก

บุคลากร โดยยึดหลักองคคณะบุคคลในการพจิารณา (3) มกีารพาคณะครูและบุคลากรศึกษาดูงานท้ังในและตาง 

ประเทศเพื่อนําผลการศึกษาดูงานท่ีเปนประโยชนมาพัฒนาองคกร (4) มีการสงเสริมใหครูและบุคลากร เขารับการ

อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาวชิาชีพของตนอยางนอย 2 คร้ังตอป (5) มกีารจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ใหเพยีงพอกับความตองการของครูและนักเรียน 

 เชนเดยีวกันขอมูลการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เชียงราย ในดานคุณภาพชีวิต

การทํางานของครู โดยยึดหลักพื้นฐานความแตกตาง องคความรูของครูเปนเกณฑผูบริหารตองพัฒนาศักยภาพของ

ครูมีการสรางขวัญและกําลังใจ เชนการสงอบรมพัฒนาตนเอง ช่ืนชม ยินดี เมื่อไดรับรางวัลหรือมีผลงานดานตาง ๆ 

และมรีะเบียบสวัสดกิารใหสําหรับครูท่ีทํางานมผีลงาน มขีอกําหนด เชน ทํางานท่ีมผีลถงึนักเรียนซอมกฬีา ซอมดนตรี 

ดุริยางค หรือติวนักเรียนจะมีเบ้ียเลี้ยงใหครูและนักเรียนเปนการสรางขวัญและกําลังใจ สวนการพิจารณาความดี

ความชอบคนทํางานมผีลงานตองไดความดคีวามชอบและตองเวนอยางนอย 3 ป เปดโอกาสใหคนอื่นไดสวนคนท่ีไมมี

ผลงานเดนอะไรทํางานไปเร่ือย ๆ  

  1.3 ดานการสื่อสารโดยรวมอยูในระดับมาก (µ=4.10) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา โรงเรียนมี

รูปแบบการติดตอสื่อสารท่ีหลายหลายวิธี มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก (µ=4.18) รองลงมา คือ ครูสามารถ

เขาถึงขอมูลตาง ๆ ของโรงเรียนไดอยางสะดวกและหลากหลายวิธี (µ=4.17) สวนคาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุด คือ การ

หมุนเวยีนขอมูลระหวางหนวยงานในโรงเรียนเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ (µ=4.04)  

 สวนผลการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนบานเวยีงพาน จากการสัมภาษณดานการสื่อสารสรุปไดดังน้ี (1) 

ในการสื่อสารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม เพื่อใหทุกคนไดมีบทบาทในการทํางานในการสื่อสารท่ีเขาใจตรงกัน 

(2) ผูบริหารเปนสื่อกลางและเปนแบบอยางท่ีดแีกผูใตบังคับบัญชาท้ังในและนอกสถานท่ี (3) ผูบริหารตองมีความเปน

ประชาธิปไตยและมภีาวะผูนําสูง (4) ผูบริหารเวลามีการกระจายขาวสารจะตองมีการติดตามและประเมินผลงานทุก
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คร้ัง และขอมูลจากการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ในดานการสื่อสารตองมีการ

ประชุมในองคกร การสื่อสารทําใหเกิดความเขาใจในองคกร ทําใหเกิดความรูสึกนึกคิด และการบริหารงานตอง

ประกาศจุดยืนชัดเจน เชน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย อีก 2 ป ขางหนาจะทําผลงาน โรงเรียน

พระราชทาน เปนการสื่อสารเบ้ืองตนใหบุคลากรไดรับรูเพื่อใหทุกคนไดวางแผนในการเตรียมผลงานในการรอรับการ

ประเมนิ ผูบริหารท่ีดจีะตองทําผลงานใหเกดิกับโรงเรียนซึ่งจะสามารถดงึดูดครูและบุคลากรไวใหอยูกับองคกรไดนาน 

ๆ ในหลักการสื่อสารจะมีการประชุมฝายบริหารกอนและกระจายผลการประชุมไปสูหัวหนางาน หัวหนากลุมสาระ 

เพื่อใหแตละฝายแตละงานและกลุมสาระไดมกีารประชุมยอยหาขอสรุปแลวรายงานผลการประชุม แลวฝายบริหารจะ

ไดหาขอสรุปอีกรอบเปนการสื่อสารจากบนลงลางและจากลางกลับสูดานบน 

1.4 ดานบรรยากาศของโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก (µ=4.07) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ผูบริหารจัดสรรงบประมาณปรับปรุงสถานท่ีใหมีบรรยากาศนาอยู นาเรียน นาทํางาน มีระดับความคิดเห็น อยูใน

ระดับมาก (µ=4.22) รองลงมา คือ เพื่อนรวมงานยินดีชวยเหลือเมื่อทานมีปญหา (µ=4.17) สวนคาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุด 

คอื ผูบริหารมคีวามสัมพันธท่ีดกีับบุคลากรในโรงเรียน (µ=3.98) 

 นอกจากน้ีผลการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนบานเวียงพาน ในดานบรรยากาศในโรงเรียนไดขอสรุป

ดังน้ี (1) โดยยึดหลักนโยบาย 4 นา ในการพัฒนาและจัดบรรยากาศในโรงเรียน คือ นาดู นารู นาอยู นาเรียน (2) 

จัดบริการหองสมุดชุมชนเพื่อบริการชุมชนมีปริมาณหนังสือ สื่อ และเทคโนโลยี ท่ีทันสมัย มีการจัดกิจกรรมเพื่อ

สงเสริมนิสัยรักการอานใหกับผูเรียน (3) จัดบรรยากาศหองปฏิบัติการตาง ๆ ใหครบถวนเพียงพอและใชประโยชน

อยางคุมคา (4)จัดสภาพแวดลอมท่ีด ีในสถานศึกษาใหสะอาด รมร่ืนและสวยงาม 

 ในสวนขอมูลการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ในดานบรรยากาศใน

โรงเรียนไดทําการปรับภูมิทัศนภายนอกใหสวยงามและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในหองเรียนใหนาเรียน นาสอน ทํา

ระบบสาธารณูปโภคใหสะดวกสบายเนนความความปลอดภัยใหกับบุคลากร จัดหองเรียนหองสมุดตองใหมีความ

สะอาดนาเขามาศึกษาหาความรู และนาอยู นาเรียน นาสอน สงผลใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นเพราะ

บรรยากาศในโรงเรียนสวยงาม 

1.5 ดานวัฒนธรรมของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก(µ=4.06) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

โรงเรียนมกีารสงเสริมเร่ืองการแตงกายท่ีเปนเอกลักษณของโรงเรียน มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก (µ=4.15) 

รองลงมา คือ การยอมรับหรือเช่ือม่ันใหความเคารพในความสามารถของบุคลากรและความอาวุโส (µ=4.12) สวน

คาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุด คอืการใหโอกาสบุคลากรมสีวนรวมในการกําหนดแนวทางในการทํางานท่ีเปนจุดเดนของโรงเรียน

(µ=3.96) 

 สวนผลจากการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนบานเวยีงพาน ในการสรางวัฒนธรรมในองคกร โดย

ผูบริหารเปนแบบอยางท่ีดใีหกับครูและบุคลากรในโรงเรียน ไดแก (1) วัฒนธรรมการมาโรงเรียนและการกลับตอนเย็น 

(2) วัฒนธรรมการแตงกาย (3) วัฒนธรรมการอยูรวมกันอยางมคีวามสุข (4) วัฒนธรรมการเปนผูนําและ 

ผูตามท่ีด ี(5) วัฒนธรรมในการใฝหาความรู การถายทอดความรู 

 ดานผลการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ดานวัฒนธรรมองคกร

ตองสรางความตระหนักในองคกร ผูอํานวยการเปนแบบอยางในทุก ๆ ดานใหความสําคัญลําดับผูอาวุโสเร่ืองการ

เคารพและผูอาวุโสตองเปนแบบอยางท่ีดี การใหความสําคัญกับชุมชนและการรวมทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีชุมชนจัดเปน

ผูใหบริการท่ีดี เชนบริการชุมชนในดานตาง ๆ สถานท่ีการเปนวิทยากรรวมถึงวัดและการเปนผูรับความชวยเหลือท่ีดี
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จากหนวยงานอื่นโดยเฉพาะดานงบประมาณ เชน เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด ฯลฯ 

1.6 ดานความผูกพัน โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.31) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทานต้ังใจ

ทํางานอยางเต็มท่ีทุกคร้ัง เมื่อไดรับมอบหมายงาน มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก (µ= 4.15) รองลงมา คือ 

ทานมคีวามต้ังใจปฏบัิติงานกับโรงเรียนแหงน้ีแมวาทานจะมโีอกาสเปลี่ยนงานหรือยายสถานท่ีทํางาน (µ= 4.36) สวน

คาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุด คอื ทานยอมรับท่ีจะปฏบัิติตามวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนดวยความเต็มใจ (µ= 4.20) 

 นอกจากน้ีผลการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนบานเวียงพาน ในดานความผูกพันสรุปไดดังน้ี (1) 

ผูบริหารตองเปนผูนําและผูตามท่ีดี ยอมรับฟงปญหาและรวมแกไขปญหากับบุคลากรในโรงเรียน (2) ผูบริหารตอง

สรางความเปนประชาธิปไตย มีภาวะผูนําและมีความสามารถในการพัฒนางานวิชาการเปนอยางดี (3) ผูบริหารตอง

เปนผูใหมากกวาผูรับ (4) ผูบริหารตองมพีฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ในเชิงบวก (5) ผูบริหารตองรูจักยกยอง ช่ืนชม ผู

ท่ีทําดีและพรอมท่ีจะใหโอกาสบุคลากรอื่น ๆ ในการทําความดีและท่ีสําคัญ และขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ

ผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ในดานความผูกพันเกิดจากการสรางขวัญและกําลังใจ การมี

สวนรวมในการแสดงความคดิเห็นตามความเหมาะสม ผูบริหารจะมอแบบกวาง ๆ ตองใหท่ัวถึงเกิดความเสมอภาคให

ทุกกลุมทุกคนไดรับผลประโยชนอยางเต็มท่ีและผูบริหารตองไมมีผลประโยชนทับซอนมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให

ความชวยเหลอืหรือใหรางวัลท่ีชัดเจนเปนมาตรฐานเดยีวกันก็จะทําใหเกดิความผูกพันใน 

องคกรได 

 2. ขอเสนอแนะปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดเชียงราย สรุปไดดังน้ี ผูบริหารควรมกีารติดตามการทํางานและผลงานอยางตอเนื่องเพื่อใหเกดิประสทิธิภาพใน

การทํางานมากย่ิงขึ้น และควรยกยองและใหรางวัลเมื่อทํางานไดสําเร็จและสงเสริมใหครูควรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อ

สงผลตอการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ การสื่อสารควรแจงเปนลายลักษณอักษรและใหมีการเซ็นตรับทราบ ควร

สื่อสารใหชัดเจนเพื่อใหทราบขาวสารใหแนชัดจากนโยบายผูบริหาร ควรจัดบรรยากาศของโรงเรียนใหสะอาดเอื้อตอ

การเรียนรูของผูเรียน ควรจัดกจิกรรมรวมกันเพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปในทิศทางเดยีวกันสรางความผูกพัน 

ในองคกรผูบริหารควรดูแลบุคลากรอยางใกลชิดในขณะปฏิบัติงานท้ังในและนอกเวลาราชการ เพื่อเปนขวัญกําลังใจ

ใหกับบุคลากร 

อภปิรายผลการวจัิย 

 จากผลการศึกษาปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายผลดังตอไปน้ี 

 1. ปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมากและ เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอยไดแก ดานความผูกพัน ดานการสื่อสาร ดานบรรยากาศของโรงเรียน ดานวัฒนธรรมของโรงเรียน 

ดานคุณภาพชีวติในการทํางานของครูและดานพฤติกรรมการบริหารของผูนํา ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของโสภิณ มวง

ทอง (2553) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสทิธิผลของโรงเรียนประเภทสามัญในภาคตะวันออก พบวา  

 1.1. ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ในภาคตะวันออกเรียงลําดับตาม

คาอิทธิพลนอยไปหามากมท้ัีงหมด 6 ปจจัย คอื พฤติกรรมการบริหารของผูนํา ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน ปจจัย

วัฒนธรรมของโรงเรียน ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน ปจจัยการสื่อสาร และปจจัยความผูกพันของครู โดยแยก

เปนปจจัยท่ีมอิีทธิพลทางบวก 4 ปจจัย เรียงลําดับตามคาอิทธิพล คือ พฤติกรรมการบริหารของผูนํา ปจจัยคุณภาพ
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ชีวติในการทํางาน ปจจัยการสื่อสาร ปจจัยความผูกพันของครู และปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางลบ 2 ปจจัย เรียงลําดับตาม

คาอิทธิพลคือ ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน และปจจัยวัฒนธรรมของโรงเรียน ซึ่งรวมกันทํานายประสิทธิผลของ

โรงเรียนไดรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติและผลจากการคนควาเร่ืองการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ

โครงสรางเชิงเสนของปจจัยท่ีสงผลตอประสทิธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในภาคตะวันออก สรุปไดดังน้ี 

  1.2 ปจจัยพฤติกรรมการบริหารของผูนํา มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอประสิทธิผลของโรงเรียนปจจัย

คุณภาพชีวติในการทํางาน ปจจัยการสื่อสาร ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน และปจจัยวัฒนธรรมของโรงเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 และปจจัยพฤติกรรมการบริหารของผูนํามอิีทธิพลทางตรงเชิงลบตอปจจัยความผูกพัน 

อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 

  1.3 ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน มอิีทธิพลทางตรงเชิงลบ ตอประสทิธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภท

สามัญในภาคตะวันออก อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 และมอิีทธิพลทางตรงเชิงบวกตอปจจัยความผูกพันของ

ครู อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 

  1.4 ปจจัยวัฒนธรรมของโรงเรียน มอีทิธิพลทางตรงเชิงลบ ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภท

สามัญในภาคตะวันออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอปจจัยความผูกพัน

ของครู อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 

  1.5 ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน

ประเภทสามัญในภาคตะวันออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอปจจัยความ

ผูกพันของครู อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 

  1.6 ปจจัยการสื่อสาร มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญใน

ภาคตะวันออก และปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีอิทธิพลทางตรงเชิง

บวกตอปจจัยความผูกพันของครู อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 

  1.7 ปจจัยความผูกพันของครู มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภท

สามัญในภาคตะวันออก อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 

 สวนนราลักษณ ขันธรูจี (2549) ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรางวัล

พระราชทานระดับประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน อุดรธานี เลย และหนองคาย โดยการวิจัยคร้ัง

น้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรางวัลพระราชทานเพื่อศึกษาปจจัยดานความสัมพันธ

ระหวางผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานชุมชน ดานอาคารสถานท่ี ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานการปฏิบัติหนาท่ีทางการ

บริหารของผูบริหาร คุณลักษณะทางวิชาชีพของครูผูสอน ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ความพรอม

เกี่ยวกับอาคารสถานท่ี การจัดการงบประมาณ และบรรยากาศในโรงเรียนมคีวามสัมพันธทางบวกกับการบริหารงาน

วชิาการของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 

 1. ดานพฤติกรรมการบริหารของผูนําโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารยก

ยองชื่นชมและใหรางวัลเมื่อครูปฏบัิติงานไดสําเร็จตามเปาหมาย มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก  ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ โสภิณ มวงทอง (2553) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประเภทสามัญในภาค

ตะวันออก พบวา ปจจัยพฤติกรรมการบริหารของผูนํา มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอประสิทธิผลของโรงเรียนปจจัย

คุณภาพชีวติในการทํางาน ปจจัยการสื่อสาร ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน และปจจัยวัฒนธรรมของโรงเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 และปจจัยพฤติกรรมการบริหารของผูนํามอิีทธิพลทางตรงเชิงลบตอปจจัยความผูกพัน 

อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 
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 2. ดานคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทาน

ไดรับความรูจากการอบรมพัฒนาตนเองใหมๆ ท่ีเปนประโยชนตอวิชาชีพอยูเสมอ ๆ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ

มาก รองลงมา คือ สถานท่ีทํางานในโรงเรียนมีความสะอาดและมีบรรยากาศท่ีดีตอการปฏิบัติหนาท่ีการงาน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวจิัยของศิริพร นาคสุววรณ (2548, หนา 100) พัฒนาและตรวจสอบโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ

ของความผูกพันตอองคการของครูในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานเปนตัวแปรตัวหนึ่งท่ี

สามารถอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันตอองคการ ไดรอยละ 68 และมีอิทธิพลทางตอความผูกพันตอ

องคการอยางมนัียสําคัญทางสถติิ 

 3. ดานการสื่อสาร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา โรงเรียนมีรูปแบบการ

ติดตอสื่อสารท่ีหลายหลายวธีิ มรีะดับความคดิเห็น อยูในระดับมาก รองลงมา คอื ครูสามารถเขาถงึขอมูลตาง ๆ ของ

โรงเรียนไดอยางสะดวกและหลากหลายวิธี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสิทธิพงษ ภูมิภักดีพรรณ (2550. หนา 120) 

พัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของคุณภาพการศึกษาของของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน พบวาองคประกอบ

ของปจจัยดานการติดตอสื่อสารภายในองคการสามารถใชอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนไดถึงรอยละ 81 และมีคาอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเทากับ 

.14  

 4. ดานบรรยากาศของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารจัดสรร

งบประมาณปรับปรุงสถานท่ีใหมบีรรยากาศนาอยู นาเรียน นาทํางาน มรีะดับความคดิเห็น อยูในระดับมาก รองลงมา 

คือ เพื่อนรวมงานยินดีชวยเหลือเมื่อทานมีปญหา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัชรีวรรณ กิจมี (2549, หนา 142) 

ศึกษาระดับปจจัยเชิงสาเหตุและระดับสุขภาพองคกรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือ พบวา ปจจัย

บรรยากาศองคกรสามารถอธิบายความแปรปรวนของสุขภาพองคกรโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือไดรอยละ 

87 และเปนปจจัยเชิงสาเหตุท่ีสงผลทางตรงกับสุขภาพองคกรของโรงเรียน  

 5. ดานวัฒนธรรมของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา โรงเรียนมีการ

สงเสริมเร่ืองการแตงกายท่ีเปนเอกลักษณของโรงเรียน มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก รองลงมา คือ การ

ยอมรับหรือเช่ือม่ันใหความเคารพในความสามารถของบุคลากรและความอาวุโส ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ โสภิณ 

มวงทอง (2553) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประเภทสามัญในภาคตะวันออก พบวา ปจจัย

วัฒนธรรมของโรงเรียน มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบ ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในภาคตะวันออก 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอปจจัยความผูกพันของครู อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติท่ีิระดับ .01 

 6 ดานความผูกพัน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทานต้ังใจทํางานอยางเต็มท่ี

ทุกคร้ัง เมื่อไดรับมอบหมายงาน มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ทานมีความต้ังใจปฏิบัติงานกับ

โรงเรียนแหงน้ีแมวาทานจะมโีอกาสเปลี่ยนงานหรือยายสถานท่ีทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทัศนีย แกวสมนึก

(2550 หนา 103) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของครู พบวา มี

คุณภาพชีวิตในการทํางานโยรวมปานกลางและผูกพันตอองคกร โดยรวมในระดับดีมาก คือ ดานความรูสึกเปนหนึ่ง

เดยีวและดานความต้ังใจทุมเททํางานสวนดานความปรารถนาจะปฏิบัติงานตอไปอยูในระดับปานกลาง โดยรวมและ

รายดานมคีวามสัมพันธในเชิงบวกอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01  

 2. ขอเสนอแนะปจจัยความสาํเร็จของสถานศกึษาทีไ่ดรับรางวลัพระราชทาน ระดับโรงเรยีน

มัธยมศกึษา จังหวัดเชยีงราย สามารถอภปิรายไดดังนี ้
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 ผูบริหารควรมีการติดตามการทํางานและผลงานอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน

มากยิ่งขึ้น ควรยกยองและใหรางวัลเมื่อทํางานไดสําเร็จและควรสงเสริมใหครูควรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อสงผลตอการ

ทํางานอยางมปีระสทิธิภาพ การสื่อสารควรแจงเปนลายลักษณอักษรและใหมกีารเซ็นตรับทราบ ควรสื่อสารใหชัดเจน

เพื่อใหทราบขาวสารใหแนชัดจากนโยบายผูบริหาร ควรจัดบรรยากาศของโรงเรียนใหสะอาดเอื้อตอการเรียนรูของ

ผูเรียน ควรจัดกิจกรรมรวมกันเพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกันสรางความผูกพัน ในองคกร

ผูบริหารควรดูแลบุคลากรอยางใกลชิดในขณะปฏิบัติงานท้ังในและนอกเวลาราชการ เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหกับ

บุคลากร สอดคลองกับงานวิจัยของศิริพร นาคสุววรณ (2548, หนา 100) พัฒนาและตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ

เชิงสาเหตุของความผูกพันตอองคการของครูในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานเปนตัวแปร

ตัวหน่ึงท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันตอองคการ ไดรอยละ 68 และมีอิทธิพลทางตอความผูกพัน

ตอองคการอยางมนัียสําคัญทางสถติิ สวนภรณ ีกรีติบุตร (2529,หนา 29) กลาววา บรรยากาศในองคการมีผลทําให

เกดิความแตกตางในองคการ 2 ประเด็น 

 1. ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) บรรยากาศความเปนมิตรกับฉันพี่นอง ซึ่งเปนความสัมพันธตอ

กันอันดรีะหวางพนักงาน ผูบริหารแสดงออกถึงความสนใจหวงใยตอผูใตบังคับบัญชา พนักงานมีความรูสึกวาตนเปน

สวนสําคัญขององคการ บรรยากาศจะมคีวามสัมพันธกับทัศนคติท่ีดเีกี่ยวกับงานและความพงึพอใจในงานสูง 

 2. การปฏิบัติงาน (Jod Performance) บรรยากาศแบบเผด็จการซึ่งรวมอํานาจในการตัดสินใจไวเบ้ืองตน

และพฤติกรรมของพนักงานถูกควบคุมโดยกฎระเบียบและวิธีการท่ีวางไวอยางเปนแบบแผนไมเพียงแตนําไปสูผลงาน

ตํ่าแตยังมีผลทําใหเกิดความพึงพอใจและความคิดริเร่ิมตํ่าและทัศนคติกลุมทํางานเปนไปในทางลบ และ นภัตสร โอ

สถานนท (2549 หนา 71) ไดศึกษาสภาพท่ีเปนอยูและควรจะเปนของวัฒนธรรมโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลักบูรพา 

และแนวทางกันพัฒนาวัฒนธรรมโรงเรียนพบวา สภาพท่ีเปนอยูโดยรวมของโรงเรียนวัฒนธรรมโรงเรียนอยูในระดับ

ปานกลาง และสภาพท่ีควรจะเปนอยูในระดับมาก ควรมีการพัฒนาท่ีสําคัญ 3 ดานคือ ดานความรูสึก เปนกลุมดาน

ความมเีกยีรติศักดิ์ศรีและความหลากหลายดาน 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากการศึกษาปจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดเชียงราย ผูวจิัยสรุปประเด็นขอเสนอแนะในการนําผลวจิัยไปใชดังน้ี 

1. จากผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวาพฤติกรรมการบริหารของผูนํา สงผลตอความสําเร็จของโรงเรียนอยางมาก

ดังน้ันควรมีการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน มีความเปนผูนําทางวิชาการและมี

การบริหารแบบมีสวนรวม ซึ่งหากผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหารเหลาน้ีก็จะทําใหการบริหารงานโรงเรียนมี

ความสําเร็จสงผลตอการไดรับรางวัลตอไป 

 2. ผลของการศึกษาพบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของครูเปนปจจัยหน่ึงท่ีสงผลตอความสําเร็จของ

โรงเรียน ดังน้ี ผูบริหารโรงเรียนจงึจําเปนตองตระหนักเขาใจในเร่ืองการพัฒนาคุณภาพชีวติความเปนอยูของครูใหดขีึ้น

เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการทํางานของครู 

 3. ผลการศึกษาพบวาการสื่อสารเปนปจจัยท่ีสําคัญปจจัยหน่ึงท่ีจะทําใหงานเกิดประสิทธิภาพเนื่องจาก

การสื่อสารเปนหัวใจสําคัญของการถายทอดงานจากคนกลุมหน่ึงไปอีกกลุมหน่ึงดังน้ันการสื่อสารจึงเปนหัวใจสําคัญ

ซึ่งผูบริหารจะตองคํานึงใหด ี
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 4. ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานบรรยากาศของโรงเรียนเปนอีกปจจัยท่ีผูบริหารตองคํานึงเนื่องจาก

บรรยากาศในการทํางานมีสวนสําคัญท่ีจะทําใหครูและบุคลากรทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ดังน้ันผูบริหารตอง

จัดบรรยากาศโรงเรียนใหดเีหมาะแกการทํางานเปนอยางย่ิง 

 5. ผลการศึกษาพบวาวัฒนธรรมของโรงเรียนเปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีผูบริหารจะตองคํานึงเพราะเปนปจจัยท่ี

เชื่อมตอการทํางานระหวางรุนตอรุนใหใหกลมกลนืกันไปจะทําใหผลการทํางานเกดิผลสําเร็จได 

 6. จากการศึกษาพบวาปจจัยความผูกพันเปนตัวแปรท่ีสําคัญตัวหน่ึงท่ีสงผลตอความสําเร็จของโรงเรียน 

โดยผูบริหารควรศึกษาวิธีสรางความผูกพันของครูผานปจจัยคุณภาพชีวิต ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน ปจจัยการ

สื่อสารและปจจัยวัฒนธรรมของโรงเรียนเพื่อใหบุคลากรมคีวามปรารถนาท่ีจะปฏบัิติงานในสถานศึกษาตอไป 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาปจจัยดานอื่น ๆ เพื่อจะไดนําขอมูลมาเปนประโยชนในการแกปญหาการดําเนินงานในการ

สรางความสําเร็จเพื่อรับรางวัลพระราชทานใหกับโรงเรียนอื่น 

2. ในการวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาปจจัยอื่นท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนใหสูงขึ้น 
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ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏบิัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนคร

เชยีงราย  

The Motivation Factors that Affect to The Teachers’ Performances in 

Chiangrai Municipality 

พัชฏ เลศิวิรยิะสกุลชัย10

1* และ ธดิาวัลย อุนกอง11

2 

Pat Lertwiriyasakoonchai1* and Thidawan Unkong2 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัด

เทศบาลนครเชียงราย และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัด

เทศบาลนครเชียงราย กลุมตัวอยางไดแก ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ปการศึกษา 2558 จํานวน 205 

คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการ

วเิคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหถดถอยพหุคูณ  

ผลการวจิัยพบวา 

1. ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 

พบวา แรงจูงใจในการปฏบัิติงานของพนักงานครู สังกัดเทศบาลนครเชียงราย มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ

พจิารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ความมุงม่ัน มคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ไดแก การ

มเีปาหมาย และ ความพยายาม ตามลําดับ สวนดานการมทิีศทาง มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด ซึ่งผลการวเิคราะหการถดถอยเชิง

พหุแบบขั้นตอนไดสมการพยากรณปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนคร 

พบวา ความมุงม่ันปจจัยท่ีสงผลคอื สภาพการทํางาน ความสําเร็จในงาน เงินเดือนและผลตอบแทน  ตามลําดับ ดาน

การมีเปาหมายปจจัยท่ีสงคือ เงินเดือนและผลตอบแทน ดานความพยายาม ปจจัยท่ีสงผลคือเงินเดือนและ

ผลตอบแทน สวนดานดานการมทิีศทางปจจัยท่ีสงผลคอืเงนิเดอืนและผลตอบแทนเชนกัน 

2. การศึกษาขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนคร

เชียงราย พบวา พนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จํานวน 205 คน ไดใหขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงาน โดยเห็นวา ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มีขอเสนอแนะมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานนโยบาย/การ

บริหาร และดานเงนิเดอืนหรือคาตอบแทน สวนดานท่ีมขีอเสนอแนะนอยท่ีสุดคอื ดานสภาพการทํางาน 
 

คําสาํคัญ: ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจ  การปฏบัิติงาน 
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Abstract  

 This research aims to study The Motivation Factors that Affect to The Teachers’ Performances and to 

study the suggestion for supporting the motivation in Chiangrai Municipality. The sample that was used in this 

study is 205 teachers in Chiangrai Municipality School in 2015. This research used the questionnaire that is 

performed to choose 5 kinds of measurement and the statistic values that were used in this research are 

percentage, average, standard deviation and Multiple Regression Analysis.  

The results showed that  

1) the level of The Motivation Factors that Affect to The Teachers’ Performances in Chiangrai 

Municipality from the opinion of Chiangrai Municipality’s teachers are in high level in each objective and overall 

average and the commitment is the highest, followed by the goals, efforts and respective direction is the lowest. 

The analysis result of the Multiple Regression Analysis, the researcher got the predicting equation of the factor 

that affect to the teachers’ performances in Chiangrai Municipality are working environments, success in work, 

salary and benefits in field of strive, in the other hand in the case of goal are salary and benefits but for the 

case of effort or endeavor and having direction for work   are salary and benefits.  

2) After studied the suggestion of the motivation in the performances of 205 teachers in Chiangrai 

Municipality School, the suggestion in case of the kinds of performances got most, and followed by the case of 

policy and administrator, salary and benefits and the working environments by descending. 
 

Keywords: Motivation Factors ,Teachers’ Performances 
 

บทนํา 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 เปนการนําภูมิคุมกันท่ีมีอยู 

พรอมท้ังเรงสรางภูมคิุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวดท่ี 1 มาตราท่ี 6 ไดระบุถึงความมุงหมายในการจัดการศึกษาซึ่ง

การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ

คุณธรรม มจีริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูรวมกับผูอื่นได อยางมคีวามสุข  

การดําเนินภารกจิใด ๆ น้ัน จุดมุงหมายสําคัญ คือ ความตองการใหงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดอยางมี

ประสิทธิภาพ ทรัพยากรพื้นฐานของการบริหาร คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณเคร่ืองมือ (Material) และ

วิธีการจัดการ (Management) ในบรรดาปจจัย 4 ประการดังกลาว คนนับวามีความสําคัญย่ิง เพราะมนุษยเปน

สินทรัพยท่ีมีคาย่ิงขององคการ ดังน้ันจึงเปนหนาท่ีของผูบริหารในการหายุทธวิธีในการบริหารจัดการกับทรัพยากร

มนุษย หรือการสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรท่ีมีอยูในองคการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน (สรัญพัทธ เอ๊ียว

เจริญ , 2555,หนา 1) การจูงใจจงึเปนภาระหนาท่ีอันสําคัญย่ิงอีกประการหน่ึงของนักบริหารและหัวหนางานท่ีจะตอง

สรางสรรคและจัดใหมขีึ้นในองคการหรือทุกหนวยงานเพื่อเปนปจจัยสําคัญในการบริหารงานขององคการ เพราะการ

จูงใจจะชวยบําบัดความตองการ ความจําเปนและความเดือดรอนของบุคคลในองคการได จะทําใหขวัญในการ

ปฏบัิติงานของพนักงาน เจาหนาท่ีดขีึ้นมกีําลังใจในการปฏิบัติงาน การจูงใจเปนสิ่งท่ีผูบริหารจะตองเอาใจใสอยูเสมอ 
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การใชกําลังบังคับหรือการจูงใจแบบนิเสธอาจทําใหประสทิธิภาพของงานตํ่า วิธีดังกลาวไมเปนการจูงใจท่ีดี และไมใช

วิธีแกปญหาในการปฏิบัติงานท่ีถูกตองแตอยางใด การจูงใจแบบปฏิบัติเปนสิ่งท่ีเจาหนาท่ีบริหารงานบุคคลจะตอง

สนใจศึกษาถงึปจจัยในอันท่ีจะกอใหเกดิการจูงใจในการปฏบัิติงานท่ีดอียูเสมอ และจะตองเปรียบเทียบกับสถานการณ

ของการจูงใจในขณะน้ันใหถูกตอง เพื่อจะไดสรรใชเทคนิคการจูงใจไดถูกตองและกอเกื้อ การแกไขไมถูกจุดนอกจาก

จะทําใหการจูงใจไมไดผลและขวัญเสื่อมทรามแลว  ยังสิ้นเปลอืงคาใชจายและเวลาอีกดวย ผูบริหารงานบุคคลและผูมี

หนาท่ีรับผดิชอบจะตองหม่ันตรวจสอบอยูเสมอในเร่ืองการใชการจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อธํารงรักษาพลังรวมของ

ผูปฏิบัติงานใหอยูในระดับสูงตามตองการเพื่อเปนปจจัยเกื้อหนุนท่ีจะสงผลไปถึงประสิทธิภาพของงานใหสนอง

วัตถุประสงคขององคการท่ีกําหนดไว (กันตนา เพิ่มผล ,2550,หนา 93-94) 

แรงจูงใจในการทํางานจงึเปนสิ่งท่ีมคีวามสําคัญมาก เพราะแรงจูงใจทําใหเกิดการกระทําคือพนักงานเหลาน้ี

มีความอยากท่ีจะทํางานมีความต้ังใจในการทํางาน ทุมเท และใชความพยายามในการทํางานใหมีคุณภาพมากขึ้น 

ดํารงตนเปนสมาชิกท่ีดขีององคการ สรางสรรคและพัฒนางานและองคการ ตลอดจนคงอยูกับองคการอยางยาวนาน

ดวย แตถาคนขาดแรงจูงใจในการทํางาน คนน้ันก็จะเฉื่อยชา ขาดความต้ังใจ ขาดความใสใจในการทํางาน สักแต

ทํางานออกมา ใหเสร็จพน ๆ ตัวไป ผลงานท่ีออกมาจึงมักมีคุณภาพตํ่า หรือสรางความเสียหายใหเกิดขึ้นแกองคการ 

แรงจูงใจจะเปนปจจัยท่ีแสดงความเต็มใจ ความต้ังใจท่ีจะทํา (Will do Factor) แตอยางไรก็ตามผลการปฏิบัติงานยังคง

ขึ้นอยูกับความสามารถ คือ พนักงานตองมีความรูความสามารถในการทํางานน้ัน ๆ ความสามารถจะเปน 

ปจจัยพื้นฐานจะทําใหคนคนน้ันทํางานน้ัน ๆ ได (Can do Factor) และอีกปจจัยคือโอกาสหรือสถานการณท่ีเกี่ยวของ 

เชน คนคนน้ันมโีอกาสไดทํางานท่ีตรงกับความรูความสามารถ หรือมโีอกาสใหแสดงออก เขาก็จะสามารถสรางสรรค

ผลงานใหเกิดขึ้นไดอยางสัมฤทธิผล (สุพานี สฤษฎวานิช 2552,หนา 156-157) ซึ่ง เฟรดเดอรริก เฮอรเบอรก 

(Frederick Herzberg) และเพื่อนรวมงานของเขาไดเสนอทฤษฎ ี2 ปจจัยขึ้น โดยในชวงปลาย ค.ศ. 1950 ถึงชวงตนของ 

ค.ศ.1960 ไดทําการวิจัยโดยใชวิธีสัมภาษณนักบัญชีและวิศวกรรมจํานวนเกือบ 200 คน ในเมืองพิสเบอร 

สหรัฐอเมริกา โดยขอใหคนเหลาน้ันบรรยายถึงสถานการณท่ีทําใหคนเหลาน้ันรูสึกดีมีความพอใจ โดยเฮอรสเบอรก

และเพื่อนไดนําผลการสัมภาษณมาวเิคราะหในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งจากการวเิคราะหน้ันเฮอรสเบอรก ได

คนพบวามีปจจัยอยู 2 กลุมท่ีเกี่ยวของกับความรูสึกท่ีมีตองาน ความพอใจในงานและแรงจูงใจในงาน ซึ่งมี 2 ปจจัย 

คือปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) เปนปจจัยท่ีมีผลตอความพอใจโดยตรง ไดแก ปจจัยในกลุมท่ีเกี่ยวของกับงาน

โดยตรง (Intrinsic to the Job) คอื 1) การประสบความสําเร็จในงานหรือทํางานใหประสบความสําเร็จ (Achievements) 

เชนนักเขียน หรือศิลปนประเภทตาง ๆ 2) ไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) จากอาชีพการงานน้ัน ๆ เชน อาชีพ

ครู ทหาร ตํารวจ 3) ไดรับผิดชอบ (Responsibility) ในงาน เชน อาชีพแพทย พยาบาล ตํารวจ และ 4) เนื้องาน (Work 

itself) เชน ทาทายไมจําเจ สนุกสนาน เชน อาชีพ นักแสดง นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  นอกจากน้ียังมีปจจัย

บํารุงรักษาหรือปจจัยสุขอนามัย (Maintenance หรือ Hygiene -Factors) จะเปนปจจัยท่ีชวยปองกันไมใหเกิดความ

พอใจ ซึ่งเปนปจจัยท่ีไมเกี่ยวของกับงานโดยตรงเปนปจจัยภายนอกตองาน (Extrinsic to the Job) ไดแก 1) กฎ ระเบียบ 

นโยบายบริษัท 2) การบริหารจัดการ การบังคับบัญชา 3) สภาพแวดลอมในการทํางาน และสิ่งอานวยความสะดวก

ตาง ๆ 4) คาจาง และคาตอบแทนท่ีไดรับ 5) ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  และ 6) ความม่ันคงในหนาท่ีการงาน (สุ

พานี สฤษฎวานิช ,2552,หนา163-165) จะเห็นไดวา ปจจัยท้ัง 2 ปจจัย คอื ปจจัยจูงใจและปจจัยสุขอนามัยสงผลโดย

ตอการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวย 1) ความพยายาม หมายถึง ความอุตสาหะในงานของบุคคล 

ซึ่งยอมแตกตางกันไปในแตละลักษณะงาน 2) ความมุงม่ัน ลักษณะสําคัญประการท่ี 2 ของการมแีรงจูงใจไดแก ความ

มุงม่ันไมยอทอในการทํางาน ความมุงม่ันยังหมายถงึ ความไมยอทอตอปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการทํางาน 3) การมี
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ทิศทาง การมีความพยายามและความมุงม่ันเปนลักษณะเชิงปริมาณในการทํางานของบุคคล เพราะอาจประเมินได

ดวยตัวเลข เชน จํานวนช่ัวโมงหรือจํานวนช้ิน อยางไรก็ตามท่ีสําคัญไมย่ิงหยอนไปกวาไดแก คุณภาพของงานน้ัน ๆ 

และงานจะมีคุณภาพไดยอมตองมีทิศทางท่ีแนนอน ไมสะเปะสะปะ ฉะน้ันจึงตองพิจารณาดวยวาบุคคลไดใหความ

พยายามและความมุงม่ันอยางมทิีศทางหรือไม หรือเขวออกนอกทิศทางท่ีควรจะเปน เพราะทิศทางในการทํางานของ

บุคลากรควรเปนทิศทางท่ีสอดคลองกับทิศทางท่ีองคการกําหนด และ 4) การมีเปาหมาย พฤติกรรมท่ีเกิดจาก

แรงจูงใจ คือ พฤติกรรมในทิศทางท่ีมุงสูเปาหมาย โดยเฉพาะเมื่อกลาวถึงการจูงใจบุคลากรในองคการ ยอมมี

สมมติฐานวาบุคลากรไดรับการจูงใจจะมีพฤติกรรมท่ีสอดคลองหรือสงเสริมความสัมฤทธ์ิผลของเปาหมายของ

องคการ ซึ่งในท่ีน้ีเปาหมายของบุคลากรรวมถึงการไดมีโอกาสตัดสินใจอยางสรางสรรค การทํางานอยางมีผลิตภาพ 

(productivity) หรือการมาทํางานตามเวลาท่ีองคการกําหนด อยางไรก็ตามบุคลากรอาจเกิดแรงจูงใจท่ีแสดงออกซึ่ง

เปาหมายท่ีตรงขามกับเปาหมายขององคการ เชนการขาดงานบอย เฉื่อยงานหรือไมสนใจการปฏิบัติงาน ซึ่งหากเปน

ดังน้ันยอมหมายความวา เขาไดใชความพยายามความมุงม่ันไปในทิศทางท่ีไมเอื้อตอการสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายของ

องคการ จึงไมอาจนับไดวาเปนแรงจูงใจในการทํางาน (ปภาวดี มนตรีวัต 2554,หนา 21-22) ดังน้ันแรงจูงใจจึงมี

ความสําคัญอยางย่ิงตอการปฏิบัติงานของคนในองคกร  หากผูบริหารเขาใจถึงปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจของคนใน

องคกร ก็จะสามารถสรางแรงจูงใจท่ีเหมาะสมและตอบสนองความตองการของคนในองคกร เพื่อใหสามารถ

ปฏบัิติงานไดอยางมปีระสทิธิภาพสูงสุด 

เทศบาลนครเชียงราย เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นหน่ึงท่ีมีการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัต ิ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวดท่ี 5 สวนท่ี 2 มาตราท่ี 41 โดยระบุวา 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงหรือทุก ระดับตามความพรอม ความเหมาะสม

และความตองการภายในทองถิ่น โดยมีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 8 แหง มีสํานักการศึกษาเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ดูแลเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ต้ังแตระดับกอนประถมวัยเรียนจนถงึช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ใน

ปการศึกษา 2558 มีนักเรียนในการดูแลรับผิดชอบจํานวน 7,433 คน  พนักงานครูเทศบาลจํานวน 433 คน (สํานัก

การศึกษาเทศบาลนครเชียงราย, 2558, หนา 1-5) ซึ่งพนักงานครูเทศบาลดังกลาว ถือวาเปนกําลังสําคัญในการ

ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว นโยบายหลักสวนหน่ึงของผูบริหารเทศบาลนครเชียงราย

จงึมุงเสริมสรางแรงจูงใจแกพนักงานครูในสังกัด หลายรูปแบบดวยกัน อาทิ การใหเงินโบนัสประจําป การมอบเกียรติ

บัตรเชิดชูครูดเีดนประจําป  และการพาศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เปนตน  

ผูวจิัยจงึมคีวามสนใจท่ีจะทําการศึกษาแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 

เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ตลอดจนศึกษา

ถงึขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงราย 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัด

เทศบาลนครเชียงราย 2)เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัด

เทศบาลนครเชียงราย 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิในการวจัิย 
 

วธิกีารศึกษา 

การวิจัยคร้ังน้ี เปนศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนคร

เชียงราย ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายท้ัง 8 โรงเรียน ปการศึกษา 

2558 จํานวน 433 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ปการศึกษา 

2558 จํานวน 205 คน ซึ่งไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ เครซี่และมอรแกน โดยวิธีการสุม

แบบหลายขั้นตอน โดยใชเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ี

สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นจะอิงอยู

กับขอมูลท่ีศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมหรือศึกษาจากเอกสาร ท้ังน้ีไดยึดตามวัตถุประสงคของการวิจัย กรอบ

แนวคดิและขอบเขตของการศึกษา โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน โดยตอนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผล

ตอแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ในสวนของ ปจจัยจูงใจ ประกอบดวย ลักษณะ

งานท่ีปฏิบัติ ความกาวหนาในงาน ความยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ความสําเร็จในงาน และ ปจจัยสุขอนามัย 

ประกอบดวย เงินเดือนและผลตอบแทน  ความสัมพันธกับผูอื่น ความม่ันคงในหนาท่ีการงาน สภาพการทํางานและ

นโยบายและการบริหาร โดยใชมาตราวัดแบบประมาณคา (Rating Scale) โดยแบงระดับความคดิเห็นเปน 5 ระดับ คือ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ซึ่งเปนลักษณะคําถามปลายปด ตอนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ 4 ประการ ไดแก 

ความพยายาม ความมุงม่ัน การมีทิศทาง และการมีเปาหมาย โดยใชมาตราวัดแบบประมาณคา (Rating Scale) โดย

แบงระดับความคดิเห็นเปน 5 ระดับ คอื มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ซึ่งเปนลักษณะคําถามปลายปด 

และตอนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบไดเสนอขอเสนอแนะอื่นๆในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ..DS )และการ

ปจจัยจูงใจ 

1. ลักษณะงานท่ีปฏบัิติ 

2. ความกาวหนาในงาน 

3. ความยอมรับนับถอื 

4. ความรับผดิชอบ 

5.ความสําเร็จในงาน 

ปจจัยสุขอนามัย 

1. เงนิเดอืนและผลตอบแทน 

2. ความสัมพันธกับผูอื่น 

3. ความม่ันคงในหนาท่ีการงาน 

4. สภาพการทํางาน 

5. นโยบายและการบริหาร 

 

แรงจูงใจในการปฏบิัติงาน 

ของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชยีงราย 

1. ความพยายาม 

2. ความมุงม่ัน 

3. การมทิีศทาง 

4. การมเีปาหมาย 
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วเิคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบหาความ สัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปร

ตาม โดยใชสถิติทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน (stepwise Multiple 

Regression Analysis) 
 

สรุปผลการศึกษา 

 1.ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏบิัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชยีงราย 

  1.1  แรงจูงใจในการปฏบัิติงานของพนักงานครู สังกัดเทศบาลนครเชียงราย มคีาเฉลี่ยรวมอยูในระดับ

มาก (x̅ = 4.38, S.D.= 0.38) และเมื่อพจิารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ความมุงม่ัน 

มคีาเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.42, S.D.=0.41) รองลงมา ไดแก การมเีปาหมาย (x̅ = 4.38, S.D.=0.44) และ ความพยายาม 

(x̅ = 4.37, S.D.=0.44) ตามลําดับ สวนดานการมทิีศทาง มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด (x̅ = 4.33, S.D.=0.45) 

 1.1.1  ดานความพยายามมีคาเฉลี่ยรวม อยูในระดับมาก (x̅ = 4.37, S.D.=0.44) และเมื่อพิจารณา

เปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา มีความพยายามในการนําความรูความสามารถมาใชในการ

ปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.45, S.D.=0.59) รองลงมา ไดแก พรอมท่ีจะแกไขงานท่ีผิดพลาดดวย

ความเต็มใจ และพยายามทํางานน้ันออกมาใหดีท่ีสุด (x̅ = 4.44, S.D.=0.60) และพยายามคิดคนวิธีการแกไขปญหา

ตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการทํางานอยูเสมอ(x̅ = 4.37, S.D.=0.56) ตามลําดับ สวนเมื่อพบขอบกพรองท่ีเกิดขึ้นจากการ

ทํางานบอยคร้ังทําใหมีความพยายามท่ีจะทํางานน้ันใหสําเร็จย่ิงขึ้น(x̅ = 4.30, S.D.=0.53) และพยายามแสวงหา

ความรูใหม ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชกับการทํางาน และลดขอบกพรองท่ีเกิดขึ้น(x̅ = 4.30, S.D.=0.57) มีคาเฉลี่ย

เทากันซึ่งเปนคาเฉลี่ยตํ่าสุด  

  1.1.2  ดานความมุงม่ันมคีาเฉลี่ยรวม อยูในระดับมาก (x̅ = 4.42, S.D.=0.41) และเมื่อพจิารณาเปน

รายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงไดโดยไมตองเปลี่ยน

ใหบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนกลางคัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.50, S.D.=0.56) รองลงมา ไดแก มีความรับผิดชอบ

ตองานท่ีไดรับมอบหมายเปนอยางดี (x̅ = 4.45, S.D.=0.54) และจะปฏิบัติงานในหนาท่ีเมื่อไดรับมอบหมายจาก

ผูบังคับบัญชาทันที (x̅ = 4.41, S.D.=0.57) ตามลําดับสวนยินดีทํางานนอกเวลาทําการเมื่อจําเปนตองปฏิบัติงานให

เสร็จทันตามกําหนดและกระตือรือรนในการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอมีคาเฉลี่ยเทากันซึ่งเปนคาเฉลี่ยตํ่าสุด (x̅ = 

4.37, S.D.=0.55)  

  1.1.3  ดานการมีทิศทางมีคาเฉลี่ยรวม อยูในระดับมาก (x̅ = 4.33, S.D.=0.45) และเมื่อพิจารณา

เปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา พรอมท่ีจะปฏิบัติงานตามขั้นตอนการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย

สูงสุด (x̅ = 4.43, S.D.=0.56) รองลงมา ไดแก ตองการใหหนวยงานแจงใหทราบกอนท่ีจะส่ังใหมีการปฏิบัติงานเพื่อ

ประสิทธิภาพของงาน (x̅ = 4.40, S.D.=0.59) และมีการปรึกษาหารือกันกอนการดําเนินงานเสมอ (x̅ = 4.34, 

S.D.=0.62) ตามลําดับ สวนหนวยงานมีการอบรมผูปฏิบัติงานกอนดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด (x̅ = 4.16, 

S.D.=0.66)  

 1.1.4  ดานการมเีปาหมายมคีาเฉลี่ยรวม อยูในระดับมาก (x̅ = 4.38, S.D.=0.44) และเมื่อพิจารณา

เปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา มคีวามต้ังใจในการปฏิบัติงานอยางจริงจังมีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̅ 
= 4.44, S.D.=0.55) รองลงมา ไดแก สามารถปฏิบัติหนาท่ีจนงานเสร็จเรียบรอยทันเวลาตามท่ีกําหนดไวเสมอ ละ
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ไดรับความชวยเหลือจากผูบังคับบัญชาเพื่อนรวมงานจนงานน้ันสําเร็จลุลวงไปดวยดีมีคาเฉลี่ยเทากัน (x̅ = 4.37, 

S.D.=0.37) สวนรูสกึวางานท่ีไดรับมอบหมายมคีวามสําคัญเสมอมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด (x̅ = 4.35, S.D.=4.37) 

 1.1.5  ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย กลุม

ของปจจัยสรางความพอใจในงานมีคาเฉลี่ยรวม อยูในระดับมาก (x̅ = 4.25, S.D.=0.51) และเมื่อพิจารณาเปนราย

ดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ความสําเร็จในงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.38, S.D.=0.41) 

รองลงมาไดแก ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (x̅ = 4.29, S.D.=0.50) และ ความรับผิดชอบ (x̅ = 4.29, S.D.=0.47) ซึ่งมี

คาเฉลี่ยเทากัน สวนดานความกาวหนาในงาน มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด (x̅ = 4.11)  

 1.1.6  ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยรวม อยูในระดับมาก (x̅ = 4.29, S.D.=0.50) และเมื่อ

พจิารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา งานท่ีทําอยูเปนงานท่ีตรงกับความรูความสามารถ

และประสบการณ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.42 0.59) รองลงมา ไดแก งานท่ีทําอยูมีความนาสนใจ และเปนงานท่ีทา

ทายความสามารถ (x̅ = 4.39, S.D.=0.61) และมีความพอใจในลักษณะของงานท่ีรับผิดชอบอยู (x̅ = 4.42, 

S.D.=0.59) ตามลําดับ สวนงานท่ีปฏิบัติอยูมีลักษณะงานและความรับผิดชอบท่ีสามารถปฏิบัติไดดวยตนเองอยาง

อิสระ มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด (x̅ = 4.12, S.D.=0.73) 

 1.1.7  ดานความกาวหนาในงานมีคาเฉลี่ยรวม อยูในระดับมาก (x̅ = 4.11, S.D.=0.63) และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา หนวยงานสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสกาวหนา

โดยสงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอ หรือสงไปฝกอบรมอยูเสมอ มคีาเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.21, S.D.=0.76) รองลงมา ไดแก 

ความกาวหนาในการทํางานในหนวยงานขึ้นอยูกับผลงานและความสามารถในการทํางาน (x̅ = 4.13, S.D.=0.75) และ

มโีอกาสไดเลื่อนตําแหนงหนาท่ีการงานสูงขึ้นเมื่องานท่ีทานทําประสบความสําเร็จ (x̅ = 4.12, S.D.=0.82) ตามลําดับ 

สวนหนวยงานมรีะบบการประเมนิผลการปฏบัิติงานท่ีเหมาะสมและยุติธรรม มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด (x̅ =  4.01, S.D.=0.82) 

 1.1.8  ดานความยอมรับนับถือ มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.20, S.D.=0.52) และเมื่อ

พจิารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา งานท่ีฏิบัติอยูทําใหมีโอกาสเปนคนท่ีมีความสําคัญ

ในสายตาคนอื่น และเพื่อนรวมงานยอมรับและไววางใจในการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากัน ซึ่งเปนเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.24, 

S.D.=0.64) รองลงมา ไดแก ไดรับคํายกยองชมเชยจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานเมื่อมีผลงานการปฏิบัติงานด ี

(x̅ = 4.19, S.D.=0.71) สวนไดรับความเช่ือถือจากหนวยงานอื่นในดานการทํางาน มีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด (x̅ = 4.16, 

S.D.=0.65)  

 1.1.9  ดานความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.29, S.D.=0.47) และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา มีความมุงม่ันท่ีจะทํางานใหเสร็จตามเปาหมาย มี

คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (x̅ = 4.43, S.D.=0.53) รองลงมา ไดแก ทราบขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเอง (x̅ = 4.36, 

S.D.=0.65) และมีโอกาสในการแสดงความสามารถในงานท่ีไดรับมอบหมาย ดวยการรับผิดชอบอยางเต็มท่ี (x̅ = 

4.34, S.D.=0.63) ตามลําดับ สวนงานท่ีรับผดิชอบ มปีริมาณท่ีเหมาะสมมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด (x̅ = 4.16, S.D.=0.75) 

 1.1.10  ดานความสําเร็จในงาน มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.38, S.D.=0.41) และเมื่อ

พจิารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา รูสึกพอใจเปนอยางมากในความสําเร็จท่ีไดรับจาก

การทํางาน มคีาเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.46, S.D.=0.56) รองลงมา ไดแก มคีวามกระตอืรือรนในการทํางานใหสําเร็จลุลวง

เมื่อไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา (x̅ = 4.42, S.D.=0.54) และทานมีความรับผิดชอบตองานภายใตกรอบ
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ระเบียบท่ีกําหนด (x̅ = 4.39, S.D.=0.53) ตามลําดับ สวนยินดีทํางานนอกเวลาเพื่อทํางานใหเสร็จแมวาจะไมไดคา

ลวงเวลา มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด (x̅ = 4.32, S.D.=0.68)  

 1.1.11  ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย กลุม

ของปจจัยสุขวทิยาหรือปจจัยปองกันไมใหเกดิความไมพอใจในงาน มคีาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.18, 

S.D.=0.58) และเมื่อพจิารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ความม่ันคงในงาน มคีาเฉลี่ย

สูงสุด (x̅ = 4.36, S.D.=0.46) รองลงมาไดแก สภาพการทํางาน (x̅ = 4.21, S.D.=0.56) และความสัมพันธกับผูอื่น (x̅ 
= 4.20, S.D.=0.52) ตามลําดับ สวน เงนิเดอืน/ผลตอบแทน มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด (x̅ = 4.05)  

 1.1.12  ดานเงินเดือน/ผลตอบแทน มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.05, S.D.=0.69) และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา หนวยงานมีการกําหนดรายไดและคาตอบแทน

เหมาะสมกับความรูความสามารถตามตําแหนงหนาท่ี มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.28, S.D.=0.74) รองลงมา ไดแก 

หนวยงานมกีารกําหนดรายไดและคาตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีรับผิดชอบตามตําแหนงหนาท่ีและรายได(x̅ 
= 4.11, S.D.=0.75) และสวัสดิการท่ีไดรับมีความยุติธรรม เมื่อเทียบกับงานอื่นท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน (x̅ = 4.09, 

S.D.=0.81) ตามลําดับ สวนรายไดท่ีไดรับในแตละเดอืนเพยีงพอสําหรับการใชจายในชีวติประจําวัน มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด (x̅ 
= 3.86, S.D.=0.94)  

 1.1.13  ดานความสัมพันธกับผูอื่น มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.20, S.D.=0.52) และเมื่อ

พจิารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา เพื่อนรวมงานของมีการใหความชวยเหลือแกกันท้ัง

เร่ืองงานและเร่ืองสวนตัวในโอกาสอันสมควร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.31, S.D.=0.69) รองลงมา ไดแก หนวยงานให

ความสนใจในกิจกรรมท่ีมุงเนนการเสริมสรางความสามัคคีเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน (x̅ = 4.23, S.D.=0.65) และมัก

ไดรับความชวยเหลือในเร่ืองท่ัวๆ ไปจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา (x̅ = 4.22, S.D.=0.61) ตามลําดับ สวน

ผูบังคับบัญชามักใหความใกลชิด สนิทสนมและมคีวามเปนกันเองมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด (x̅ = 4.08, S.D.=0.83) 

 1.1.14  ดานความม่ันคงในงาน มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.36, S.D.=0.46) และเมื่อ

พจิารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา งานท่ีทําอยูมคีวามม่ันคงกับอนาคต มคีาเฉลี่ยสูงสุด 

(x̅ = 4.42, S.D.=0.69) รองลงมา ไดแก รางวัลหรือผลตอบแทนท่ีแทจริงคือ ความภูมิใจในผลสําเร็จของงาน (x̅ = 

4.39, S.D.=0.57) และรูสกึภูมิใจท่ีไดเปนบุคลากรของเทศบาลนครเชียงราย (x̅ = 4.38, S.D.=0.61) ตามลําดับ สวน

หนวยงานไดสงเสริมใหมคีวามกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงานเชนฝกอบรม การศึกษาดูงานเปนตน มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

(x̅ = 4.29, S.D.=0.71)  

 1.1.15  ดานสภาพการทํางาน มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.21, S.D.=0.56) และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา สภาพแวดลอมในท่ีทํางาน มีความเหมาะสมและ

ไดรับความสะดวกสบาย มคีาเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.38, S.D.=0.65) รองลงมา ไดแก บรรยากาศในท่ีทํางานทําใหทํางาน

อยางมีความสุข (x̅ = 4.21, S.D.=0.67) และสถานท่ีทํางานมีความเปนระเบียบเรียบรอย (x̅ = 4.20, S.D.=0.71)  

ตามลําดับ สวนการจัดแบงบริเวณตางๆ ภายในหนวยงานของทานเปนสัดสวน และมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด

(x̅ = 4.04, S.D.=0.75)  

 1.1.16  ดานนโยบายและการบริหาร มคีาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.10) และเมื่อพิจารณาเปน

รายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา หนวยงานมีการกําหนดนโยบายการทํางานท่ีชัดเจน มีคาเฉลี่ย
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สูงสุด (x̅ = 4.16) รองลงมา ไดแก หนวยงานมีการช้ีแจงนโยบายการทํางานและปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทํางานอยาง

สมํ่าเสมอ (x̅ = 4.13) และหนวยงานมีการกําหนดสายการบังคับบัญชาท่ีมีความเหมาะสมและชัดเจน (x̅ = 4.10) 

ตามลําดับ สวนรูสกึพอใจในนโยบายและรูปแบบของการบริหารงานของหนวยงานเปนอยางมาก มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด (x̅ = 

4.06) 

 1.1.17  ดานนโยบายและการบริหาร มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.10, S.D.=0.75) และเมื่อ

พจิารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา หนวยงานมีการกําหนดนโยบายการทํางานท่ีชัดเจน 

มคีาเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.16, S.D.=0.84) รองลงมา ไดแก หนวยงานมกีารช้ีแจงนโยบายการทํางานและปญหาท่ีเกิดขึ้น

จากการทํางานอยางสมํ่าเสมอ (x̅ = 4.13, S.D.=0.73) และหนวยงานมีการกําหนดสายการบังคับบัญชาท่ีมีความ

เหมาะสมและชัดเจน (x̅ = 4.10, S.D.=0.75) ตามลําดับ สวนรูสกึพอใจในนโยบายและรูปแบบของการบริหารงานของ

หนวยงานเปนอยางมาก มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด (x̅ = 4.06, S.D.=0.80) 

 1.2 การถดถอยเชิงพหุคูณแบบข้ันตอน ไดสมการพยากรณปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการ

ปฏบิัตงิานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนคร ดังนี้ 

 1.2.1 ปจจัยท่ีสงผลตอดานความพยายาม (Y1)ไดแก เงินเดือนและผลตอบแทน (X6) อยางมีนัยสําคัญท่ี

ระดับ .05 โดยสามารถนํามาสรางเปนสมการพยากรณ ไดวา Y1 = 3.334-0.221X6 โดยมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานพยากรณ เทากับ 0.432 

 1.2.2 ปจจัยท่ีมผีลตอดานความมุงม่ัน (Y2) สูงสุดไดแก สภาพการทํางาน (X9) รองลงมา คอืความสําเร็จ

ในงาน (X5) เงินเดือนและผลตอบแทน (X6) อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  ตามลําดับ โดยสามารถนํามาสรางเปน

สมการพยากรณ ไดวา Y2= 3.132 + 0.206X9 + 0.198X5 - 0.224X6 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานพยากรณ 

เทากับ 0.401 

 1.2.3 ปจจัยท่ีมีผลตอดานการมีทิศทาง (Y3) ไดแก เงินเดือนและผลตอบแทน (X6) อยางมีนัยสําคัญท่ี

ระดับ .05 โดยสามารถนํามาสรางเปนสมการพยากรณ ไดวา Y3 = 4.005 - 0.195X6 โดยมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานพยากรณ เทากับ 0.451 

 1.2.4 ปจจัยท่ีมผีลตอดานการมเีปาหมาย (Y4) ไดแก เงินเดือนและผลตอบแทน (X6) อยางมีนัยสําคัญท่ี

ระดับ .05 โดยสามารถนํามาสรางเปนสมการพยากรณ ไดวา Y4 = 3.240 - 0.226X6 โดยมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานพยากรณ เทากับ 0.421 

 2. ขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนคร

เชยีงราย 

การศึกษาขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย พบวา 

พนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จํานวน 205 คน ไดใหขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน โดยเห็นวา ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มีขอเสนอแนะมากท่ีสุด จํานวน 82 คน (รอยละ40 ) รองลงมา คือ 

ดานนโยบาย/การบริหาร จํานวน 74 คน (รอยละ36.10 ) และดานเงินเดือนหรือคาตอบแทน จํานวน 64 คน (รอยละ

31.22 ) สวนดานท่ีมขีอเสนอแนะนอยท่ีสุดคอื ดานความยอมรับนับถอื จํานวน 27 คน (รอยละ13.17) 

 1. ขอเสนอแนะดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ พบวา พนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ไดให

ขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ โดยเห็นวา  ไดทํางานตรงกับ
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ความรูความสามารถท่ีเรียนมา มากท่ีสุด จํานวน 18 คน รองลงมาเห็นวามีการกําหนดขอบขายงานและภาระงานท่ี

ชัดเจน จํานวน 15 คน และควรลดภาระงานท่ีนอกเหนอืจากงานสอน จํานวน 14 คน 

 2. ขอเสนอแนะดานความกาวหนาในงาน พบวา พนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ไดให

ขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏบัิติงาน ดานความกาวหนาในงาน โดยเห็นวา มีการประเมินผลงานท่ี

ยุตธิรรมและชัดเจน มากท่ีสุด จํานวน 16 คน รองลงมาเห็นวา มกีารฝกอบรมพัฒนาองคความรูท่ีสามารถพัฒนาการ

เรียนการสอนในช้ันเรียนจํานวน 14 คน และ มเีวทีการแขงขันดานวชิาการใหมากขึ้น จํานวน 12 คน 

 3. ขอเสนอแนะดานความยอมรับนับถือ พบวา พนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ไดให

ขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความยอมรับนับถือ โดยเห็นวา ควรลดขั้นตอนการ

ตรวจสอบการทํางานท่ีไมจําเปน มากท่ีสุด จํานวน 13 คน รองลงมาเห็นวา มีการจัดกิจกรรมท่ีแสดงความยอมรับนับ

ถอืในองคกร จํานวน 9 คน และควรปลูกฝงจติสํานึกการยอมรับในเพื่อนรวมงานอยางสมํ่าเสมอ จํานวน 5 คน 

 4. ขอเสนอแนะดานความรับผิดชอบ พบวา พนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ไดใหขอเสนอแนะ

ในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบ โดยเห็นวา ควรมีการกระจายงานใหทุกคนได

รับผิดชอบเทา ๆ กัน มากท่ีสุด จํานวน 15 คน รองลงมาเห็นวา ควรมีการมอบหมายงานตามความรูความสามารถ 

จํานวน 13 คน และควรใหอิสระในการคดิแกปญหาตาง ๆ จํานวน 12 คน 

 5. ขอเสนอแนะดานความสําเร็จในงาน พบวา พนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ไดให

ขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความสําเร็จในงาน โดยเห็นวา ควรพัฒนาบุคลากรเพื่อ

มุงสูความสําเร็จอยางตรงจุด มากท่ีสุด จํานวน 16 คน รองลงมาเห็นวา ควรสรางความตระหนักถึงเร่ืองความสําเร็จ

ในงานใหแกคนในองคกร จํานวน 14 คน และมแีนวทางในการเดนิทางสูความสําเร็จท่ีชัดเจน จํานวน 10 คน 

 6. ขอเสนอแนะดานเงินเดือนหรือคาตอบแทน พบวา พนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ไดให

ขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานเงินเดือนหรือคาตอบแทนโดยเห็นวา ควรเพิ่ม

คาตอบแทนใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวม มากท่ีสุด จํานวน  14 คน รองลงมาเห็นวาควรพิจารณาผลงาน

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากกวาภาระงานอื่น จํานวน 13 คน ควรสงเสริมจัดหางานพิเศษเพื่อเพิ่ม

รายไดของพนักงานครู จํานวน 13 คน และควรจัดสวัสดิการใหไดรับคาตอบแทนและเงินเดือนตามระเบียบราชการ 

จํานวน 13 คน 

 7. ขอเสนอแนะดานความสัมพันธกับผูอื่น พบวา พนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ไดให

ขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธกับผูอื่น โดยเห็นวา ควรจัดกิจกรรมสราง

เสริมความสัมพันธอยางตอเนื่อง มากท่ีสุด จํานวน 13 คน รองลงมาเห็นวา ผูบริหารควรสงเสริมใหมีการสราง

วัฒนธรรมองคกรท่ีด ีจํานวน 11 คน และควรมอบรางวัลใหแกผูท่ีมคีวามสัมพันธยอดเย่ียมในองคกรจํานวน 4 คน 

 8. ขอเสนอแนะดานความม่ันคงในหนาท่ีการงาน พบวา พนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ไดให

ขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความม่ันคงในหนาท่ีการงาน โดยเห็นวา ควรให

ความรูสกึม่ันคงในหนาท่ีการงานแก คนในองคกร มากท่ีสุด จํานวน 15 คน รองลงมาเห็นวา ควรสงเสริมกจิกรรมเพื่อ

เสริมสรางความม่ันคงในการทํางาน จํานวน 12 คน และมีเกณฑการประเมินการยายท่ีทํางานอยางชัดเจน จํานวน 9 

คน 

 9. ขอเสนอแนะดานสภาพการทํางาน พบวา พนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ไดใหขอเสนอแนะ

ในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานสภาพการทํางาน โดยเห็นวาควรจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการ
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ทํางานและการเรียนรูของนักเรียน มากท่ีสุด จํานวน 17 คน รองลงมาเห็นวาการทํางานท่ีมีความสามัคคีและมีมนุษย

สัมพันธท่ีดตีอกัน จํานวน 15 คน และจัดสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเหมาะสม จํานวน 14 คน 

 10. ขอเสนอแนะดานนโยบาย/การบริหาร พบวา พนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ไดให

ขอเสนอแนะในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานนโยบาย/การบริหาร โดยเห็นวานโยบายควรมีความ

ชัดเจน ไมเปลี่ยนแปลงบอย มากท่ีสุด จํานวน 18 คน รองลงมาเห็นวาผูบริหารควรมีความรูความเขาใจในงานแตละ

ดานท่ีชัดเจน จํานวน 12 คน และควรเนนผูเรียนใหประสบความสําเร็จสูงสุด จํานวน 12 คน 

อภปิรายผล 

 1. ผลการศึกษา แรงจูงใจในการปฏบัิติงานของพนักงานครู สังกัดเทศบาลนครเชียงราย มีคาเฉลี่ยรวมอยูใน

ระดับมาก และเมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ความมุงม่ัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.42, S.D.=0.41) รองลงมา ไดแก 

การมเีปาหมาย (x̅ = 4.38, S.D.=0.44) และ ความพยายาม (x̅ = 4.37, S.D.=0.44) ตามลําดับ ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก

พนักงานครูเทศบาลนครเชียงรายสามารถปฏบัิติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงไดดี มีความรับผิดชอบตองานท่ี

ไดรับมอบหมาย และปฏบัิติงานในหนาท่ีเมื่อไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาทันที และพนักงานครูสวนใหญมีความ

ต้ังใจในการปฏบัิติงานอยางจริงจังสามารถปฏบัิติหนาท่ีจนงานเสร็จเรียบรอยทันเวลาตามท่ีกําหนดไวเสมอ รวมถึงใน

การทํางานทุกคร้ังมักจะไดรับความชวยเหลือจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานจนงานน้ันสําเร็จลุลวงไปดวยด ี

ตลอดจนพนักงานครูมีความพยายามในการนําความรูความสามารถมาใชในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี พรอมท่ีจะ

แกไขงานขอผดิพลาด และพยายามทํางานน้ันออกมาใหดท่ีีสุด พยายามคดิคนวิธีการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจาก

การทํางานอยูเสมอ ซึ่งเมื่อพบขอบกพรองท่ีเกดิขึ้นจากการทํางาน ทําใหพนักงานครูมคีวามพยายามท่ีจะทํางานน้ันให

สําเร็จย่ิงขึ้นสําหรับปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย มีคาเฉลี่ย

รวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานความสําเร็จในงานมีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.38, 

S.D.=0.41) รองลงมา ไดแก ความม่ันคงในงาน (x̅ = 4.36, S.D.=0.46) และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ(x̅ = 4.29, 

S.D.=0.50) ตามลําดับ ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากพนักงานครูเทศบาลนครเชียงรายรูสึกพอใจเปนอยางมากในความสําเร็จ

ท่ีไดรับจากการทํางาน ทําใหมคีวามกระตือรือรนในการทํางานใหสําเร็จลุลวง มีความรับผิดชอบตองานภายใตกรอบ

ระเบียบท่ีกําหนด ซึ่งเกดิจากความรูสกึท่ีมตีองานน่ันคอืงานท่ีทําอยูมคีวามม่ันคงกับอนาคต มคีวามภูมิใจในผลสําเร็จ

ของงาน และรูสึกภูมิใจท่ีไดเปนบุคลากรของเทศบาลนครเชียงราย ท้ังน้ีในการปฏิบัติงานน้ันพนักงานครูไดรับ

มอบหมายงานท่ีตรงกับความรูความสามารถและประสบการณ จงึทําใหงานท่ีทําอยูมคีวามนาสนใจ และเปนงานท่ีทา

ทายความสามารถทําใหพนักงานครูมคีวามพอใจในลักษณะของงานท่ีรับผิดชอบอยู สอดคลองกับงานวิจัยของอิสรีย 

ไทรตระกูล (2553,หนา 53-54) ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอการทํางานของพนักงานองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอการทํางานของพนักงานองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลสูงสุด 

ไดแก แรงจูงใจดานตําแหนงงาน รองลงมาคอื ดานเงนิเดอืน และแรงจูงใจท่ีมอิีทธิพลตํ่าท่ีสุด คือ ดานสภาพแวดลอม

และความสัมพันธของเพื่อนรวมงานในการทํางานแรงจูงใจท่ีมอิีทธิพลตอการทํางานของพนักงานองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในดานเงินเดือนท่ีมีอิทธิพลสูงท่ีสุด ไดแก ฐานเงินเดือนระดับตําแหนงท่ีสูงกวาตําแหนงในปจจุบันเปนแรง

ดึงดูดใหทํางานมากขึ้น เพื่อจะไดเลื่อนตําแหนงและปรับฐานเงินเดือน ดานสวัสดิการ คือ สวัสดิการดานคา

รักษาพยาบาลท่ีไดรับทําใหรูสึกวาไดรับสิทธิพิเศษกวาบุคคลท่ีทํางานในองคกรอื่นท่ีไมไดรับสวัสดิการดานคา

รักษาพยาบาลจึงรูสึกอยากตอบแทนองคกรดวยการทํางานอยางเต็มท่ี ในดานตําแหนงงาน แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลสูง
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ท่ีสุด คอื งานในตําแหนงเปนงานท่ีทาทายความสามารถ จึงเกิดความสนใจในงาน และต้ังใจทํางานเพื่อใหงานสําเร็จ 

ดานผูบังคับบัญชา แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลสูงท่ีสุด คือ ผูบังคับบัญชามีความรู มีความสามารถ และพรอมชวยเหลือ

แกปญหาตางๆ ของผูใตบังคับบัญชา จึงรูสึกตองทํางานอยางเต็มความสามารถ และประการสุดทายดาน

สภาพแวดลอมและความสัมพันธของเพื่อนรวมงานในการทํางาน แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลสูงท่ีสุด คือ สภาพแวดลอม

ภายในของสํานักงาน มีความสะอาด เรียบรอยและเหมาะสมกับการทํางานทําใหไมรูสึกเบ่ือหนายเมื่อตองทํางานท่ี

สํานักงาน และยังสอดคลองกับงานวจิัยของ แสงเพ็ชร แสงจันทร (2553,หนา 88-91) ศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีสงผลตอ

แรงจูงใจของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพฝาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอ

แรงจูงใจในการปฏบัิติงานของบุคลากรวทิยาลัยอาชีพฝาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ดานปจจัยภายนอกของงานใน

ภาพรวม พบวา อยูในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาแตละดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานความสัมพันธ

กับเพื่อนรวมงานในองคกร รองลงมา คือ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย 

ไดแก ดานคาตอบแทนปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของบุคลากรวทิยาลัยอาชีพฝาง อําเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม ดานปจจัยภายในงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ไดแก ดานการยอมรับนับถือ รองลงมา คือ ดานลักษณะของงาน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย ไดแก ดาน

ความกาวหนา 

 2. ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอนไดสมการพยากรณปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนคร ดานความพยายาม ปจจัยท่ีสงคือเงินเดือนและผลตอบแทนสวนดาน

ความมุงม่ันปจจัยท่ีสงผล คอื ความสําเร็จในงาน เงินเดือนและผลตอบแทน และสภาพการทํางาน ตามลําดับท้ังน้ีใน

ดานการมีทิศทางปจจัยท่ีสงคือ เงินเดือนและผลตอบแทน และดานการมีเปาหมายปจจัยท่ีสงผล คือ เงินเดือนและ

ผลตอบแทนเชนกัน จะเห็นไดวา คือ ปจจัยดานเงินเดือนและผลตอบแทน ท้ังน้ีพบวา ปจจัยดานเงินเดือนและ

ผลตอบแทน มผีลความสัมพันธทางลบตอแรงจูงใจ น่ันอาจเปนเพราะวา เมื่อพนักงานครูเทศบาลนครเชียงรายไดรับ

เงนิเดอืนและผลตอบแทนนอยย่ิงทําใหมแีรงจูงใจในการทํางานใหมากขึ้น เพื่อใหไดรับเงินเงินเดือนและผลตอบแทนให

มากขึ้นท้ังน้ี เงนิเดอืนและผลตอบแทนเปนสิ่งจูงใจใหคนเขามาทํางาน ดังน้ัน งานใดๆ ท่ีมีเงินเดือนและผลตอบแทนสูง

ก็จะเปนสิ่งจูงใจใหคนทํางานอยางต้ังใจและมุมานะในการทํางาน สอดคลองกับคํากลาวของ เฟรดเดอรริก เฮอร

เบอรก (Frederick Herzberg) ท่ีกลาววา ปจจัยบํารุงรักษาหรือปจจัยสุขอนามัย (Maintenance Hygiene -Factors) ซึ่ง

จะเปนปจจัยท่ีชวยปองกันไมใหเกดิความไมพอใจ ซึ่งเปนปจจัยท่ีไมเกี่ยวของกับงานโดยตรงเปนปจจัยภายนอกตองาน 

(Extrinsic to the Job) แตถอืเปนปจจัยอันดับตน ก็คอื เงนิเดอืน (Salary) อันหมายถึง สิ่งตอบแทนการปฏิบัติงานในรูป

เงนิรวมถงึการเลื่อนขัน้เงินเดือนในหนวยงานน้ัน เปนท่ีพอใจของบุคคลท่ีทํางาน และยังสอคลองกับ ราณี อิสิชัยกุล ( 

2548,หนา 190-192) กลาววา ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) ไดแก ความตองการพื้นฐานของ

มนุษยเพื่อการอยูรอด เชน อาหาร นํ้า อากาศ พักผอน ท่ีอยูอาศัย อุณหภูมิ และความตองการทางเพศ โดยปกติ

องคการจะตอบสนองความตองการทางรางกายโดยการจายคาจางหรือเงนิเดอืน เพื่อพนักงานจะนําไปใชจายเพื่อการ

ดํารงชีพของแตละคน นอกจากน้ีองคการอาจจะอํานวยความสะดวกใหกับพนักงานมากขึ้นเพื่อตอบสนองความ

ตองการทางดานรางกาย เชน จัดใหมหีองอาหาร หองพยาบาล หองพักผอน หองทํางานปรับอากาศ บานพัก เปนตน 

โดยท่ัวไปพนักงานระดับตํ่าจะมคีวามตองการทางรางกายสูงกวาพนักงานระดับสูง เนื่องจากพนักงานในระดับสูงสวน

ใหญไดรับการตอบสนองทางดานรางกายมากกวาพนักงานท่ีอยูในระดับตํ่าอยูแลว จะเปนไดวา เงินเดือนและ

ผลตอบแทนมสีวนสําคัญย่ิงท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏบัิติงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ ทิตติยา สมสิบ (2553 

,หนา 62-66) ไดศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขายทางโทรศัพทของบริษัทประกันชีวิต ใน
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กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอแรงจูงใจในการทํางานท้ังปจจัยจูงใจและ

ปจจัยค้ําจุนอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาปจจัยจูงใจเรียงลําดับระดับความสําคัญจากมากไปนอยไดดังน้ี ปจจัยดาน

ความสําเร็จในการทํางานในระดับมากท่ีสุดเปนอันดับแรก รองลงมาคือปจจัยดานความรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน 

ปจจัยดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ปจจัยดานลักษณะงานท่ีทํา และปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือยก

ยองและชมเชย สวนปจจัยค้ําจุนเรียงลําดับ ระดับความสําคัญจากมากไปนอยไดดังน้ี ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญตอปจจัยดาน ความม่ันคงในการทํางานในระดับมากท่ีสุดเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ปจจัยดาน

เงนิเดอืนและคาตอบแทนปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ปจจัยดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ปจจัย

ดานคุณภาพของการบังคับบัญชาการควบคุมดูแล ปจจัยดานสภาพการทํางาน และปจจัยดานตําแหนงงานกับปจจัย

ดานนโยบายการบริหารของบริษัท 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยผูศึกษาไดนําเสนอแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนแรกเปนการนําผลการวิจัยไปใช

ประโยชน สวนท่ีสองเปนขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใชประโยชน 

  ผลการวิจัยคร้ังน้ี ผูศึกษาไดศึกษาจากการสอบถามความคิดเห็นของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนคร

เชียงราย เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหาร ไดทราบขอมูลเพื่อพิจารณาและนําไปเปนขอมูลประกอบการวางแผน

พัฒนาสรางแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ใหดย่ิีงขึ้น  

 1.1 จากผลการวจิัย พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดาน

การมีทิศทาง มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ันผูบริหารควรแจงใหทราบกอนท่ีจะส่ังใหมีการปฏิบัติงาน มีการปรึกษาหารือกัน

กอนการดําเนินงานและควรมกีารอบรมผูปฏบัิติงานกอนดําเนินงาน เพื่อประสทิธิภาพของการดําเนินงาน 

 1.2 จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาล

นคร ดาน เงินเดือนและผลตอบแทนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ันผูบริหารควรเพิ่มคาตอบแทนใหเหมาะสมกับสภาพ

เศรษฐกจิโดยรวม ควรจัดสวัสดกิารใหไดรับคาตอบแทนและเงินเดือนใหเพิ่มขึ้นตามระเบียบราชการ เพื่อเปนสิ่งจูงใจ

ใหคนเขามาทํางาน และมุมานะในการทํางาน 

 ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรมกีารศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 

เชน การปรับตัว สุขภาพจติ นิสัยทางการทํางาน เปนตน 

 2. ควรมกีารศึกษาปจจัยท่ีสงผลแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของครูสังกัดอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงราย 

 3. ควรมกีารศึกษาปจจัยท่ีสงผลแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของพนักงานสังกัดเทศบาลนครเชียงรายในสวน

งานอื่น ๆ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาของ ดร.ธิดาวัลย อุนกอง ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา

คําแนะนําตลอดจนชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรองดวยความหวังดีเสมอมาจนทําใหการศึกษาในคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ

ผูวจิัย ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ีดวย 
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ขอขอบพระคุณ ดร.อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) นางอนุรักษ บุตรสาร

ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และนางอัมพร จันทนะเปลิน ท่ีใหความกรุณาเปนผูเช่ียวชาญในการ

ตรวจสอบเคร่ืองมอืท่ีใชในการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ี 
หากการศึกษาคนควาดวยตนเองมคีุณคาและประโยชนตอวงการศึกษา คุณคาและประโยชนเหลาน้ันขอมอบ

เปนเคร่ืองบูชาพระคุณของบิดา  มารดา ครูอาจารยทุกทานท่ีไดอบรมส่ังสอนและประสทิธ์ิประสาทความรูแกผูวจิัย 
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ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

FACTORS AFFECTING ORGANIZATIONAL HEALTH IN SCHOOLS UNDER THE  

PHAYAO PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 

สวนันท ชัยวร12

1* และ น้ําฝน กันมา13

2 

Sawanan Chaiworn 1* and Namfon Gunma2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาในคร้ังน้ี มวัีตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 2) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 3) เพื่อสรางสมการพยากรณสุขภาพขององคการของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 

ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จํานวน 291 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ สถิติท่ีใชใน

การวเิคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธแบบเพยีรสัน 

และการวเิคราะหถดถอยแบบพหุคูณ 

 ผลการศึกษาพบวา 

 1. สุขภาพองคการของสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวาดานท่ีมกีารปฏบัิติมากท่ีสุด คอื การมุงเนนวชิาการ รองลงมา คือ การกําหนดเปาหมาย และนอยท่ีสุด 

คอื การสนับสนุนทรัพยากร 

 2. ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา ผลการวจิัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน มีการปฏิบัติอยู     

ในระดับ มาก เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา ตามลําดับ สวนดานท่ี

มรีะดับการบริหารตํ่าสุด คอื ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และดานการสงเสริมความรู

ดานวิชาการแกชุมชน มีการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ทีมงานและการบริหาร รองลงมา คือ ภาวะผูนําของผูบริหาร และ

นอยท่ีสุด คอื การจูงใจ 

                                                 
1 นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2 School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
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1241 

 

- Proceedings - 

 

3. สมการพยากรณสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา 

เขต 1 โดยใชปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคกรของสถานศึกษาเปนตัวพยากรณ พบวา ปจจัยดานการจูงใจ (X4) ปจจัย

ดานโครงสรางองคการ (X1) และปจจัยดานบรรยากาศในสถานศึกษา (X5) เปนตัวแปรพยากรณท่ีดีท่ีสุด อยางมี

นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 มคีาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเทากับ .736 สามารถสรางสมการพยากรณสุขภาพ

องคการของสถานศึกษาไดรอยละ 54.1 สรางสมการพยากรณสุขภาพองคการของสถานศึกษาไดดังน้ี  

 สมการพยากรณในรูปคะแนนดบิ 

 Y = 9.407 + 1.865X4 + 1.468X1 + 1.412X5 

 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 Z = .370X4 + .244X1 + .223X5  
 

คําสาํคัญ: ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการ  สุขภาพองคกา 
 

Abstract  

 The purposes of this research were to 1) to study the organizational health in schools under the Phayao 

Primary Educational Service Area Office 1 2) to study the factors affecting organizational health in schools under 

the Phayao Primary Educational Service Area Office 1 3) construct predictive equations of organizational health 

in schools under the Phayao Primary Educational Service Area Office 1. The sample group consisted of 291 

informants institutions administrators and teachers in schools under the Phayao Primary Educational Service Area 

Office 1. The instruments for collecting data was a questionnaire. The collected data were analyzed by means of 

frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment, and multiple linear 

regession analysis. 

 The findings of the research were as follow: 

 1. The organizational health in schools under the Phayao Primary Educational Service Area Office 1 as a 

whole as well as by individual item of competence, were at the “highest”. When considering each aspect, it 

shows that all of these aspects are at high level, also. The academic focus is at the highest level, followed by 

targeting and support resources is at lowest level. 

 2. The factors affecting organizational health in schools under the Phayao Primary Educational Service 

Area Office 1 as a whole as well as by individual item of competence, were at the “highest”. When considering 

each aspect, it shows that all of these aspects are at high level,also. Staff and administration is at the highest 

level, followed by leadership and motivation is at lowest level. 

 3. The equations of organizational health in schools under the Phayao Primary Educational Service Area 

Office 1 by the factors affecting organizational health is education of a prophet ,it was that the best factors 

comprised motivation (X4) , organization structure (X1) and organization within environment (X5). They affected 

organization health in schools under the Phayao Primary Educational Service Area Office 1 at the .01 level of 

significance. It showed a multiple correlation coefficients equal .736. The forecast for the organizational health in 

schools was at 54.1 percent. The forecast equations for the organizational health in school were as forrows: 



1242 

 

- Proceedings - 

 

Equation of raw score: 

 Y = 9.407 + 1.865X4 + 1.468X1 + 1.412X5 

 Equation of standard score: 

 Z = .370X4 + .244X1 + .223X5. 
 

Keywords: FACTORS AFFECTING ORGANIZATIONAL HEALTH , ORGANIZATIONAL HEALTH  
 

บทนํา 

ในโลกยุค สังคมแหงความรู ยุคโลกาภิวัตน และยุคแหงการเปลี่ยนแปลง หนวยงานตาง ๆ ตองปรับตัว 

เปลี่ยนกระบวนทัศนใหม และเปลี่ยนวธีิการทํางานใหม โดยเรียนรูใหเร็วกวาคูแขง เรียนรูเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได

ดีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพื่อการกาวเขาสูสังคมฐานความรู (Knowledge-based Society) ในการบริหารราชการ

แนวใหม หนวยราชการจึงตองพัฒนาความรูความเช่ียวชาญใหเพียงพอแกการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับสภาพ

สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยยึดหลักการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วธีิการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีด ีพ.ศ. 2546 (จักรพงศ สุวรรณรัศมี, 2556, หนา 73) 

สถานศึกษา ถือเปนสวนราชการท่ีเปนหนวยงานทางการศึกษา และเปนองคการแหงการเรียนรู ท่ีมี

ความสําคัญในการจัดการเรียนรู จึงตองปรับบทบาทใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบตัว และสังคมโลก 

โดยเฉพาะพระราชกฤษฎีกากําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรู เพื่อใหมีลักษณะเปน

องคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ ดังน้ันจึงตองพัฒนาสถานศึกษาในรูปแบบใหมดวยการจัดการความรูใน

สถานศึกษา (จักรพงศ สุวรรณรัศมี, 2556, หนา 74) 

ดังน้ัน การปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จะมี

สุขภาพองคการท่ีดไีดน้ันจําเปนตองมปีจจัยตาง ๆ เขามาชวยสนับสนุนองคการ สิ่งท่ีทําใหทราบถึงการดําเนินการจัด

การศึกษาใหสถานศึกษามคีุณภาพน้ัน ขึ้นอยูกับสุขภาพองคการของสถานศึกษาหากสถานศึกษาใดมีสุขภาพองคการ

ท่ีสมบูรณ ทํางานไดสอดคลองกันและรวมมอืแสดงออกถงึความสําเร็จไมมีแรงกดดัน บุคลากรภายในสถานศึกษาอยู

รวมกันอยางมีความสุข ท้ังผูบริหารและครูตางสนับสนุนการทํางานและรวมมือกันทํางานในดานวิชาการใหมี

ผลสัมฤทธ์ิในระดับท่ีนาพอใจ คุณภาพของสถานศึกษาจงึเปนท่ีเช่ือม่ันและยอมรับจากสังคมและผูท่ีเกี่ยวของ 

จากปญหาและแนวคิดดังกลาว ทําใหผูวิจัยตองการทราบถึงระดับสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการและตองการทราบวามีปจจัย

ใดบางท่ีสงผลตอสุขภาพองคการ โดยการสรางสมการพยากรณขึ้นเพื่อหาคาพยากรณปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพ

องคการ การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เพื่อเปนแนวทางสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาผูบริหาร ครูและผูท่ีเกี่ยวของใหมี

คุณภาพยิ่งขึ้น เปนเคร่ืองช้ีใหทราบถงึขอบกพรองในการท่ีจะแกไขปญหาการดําเนินงานในการบริหาร และสามารถนํา

ผลการวจิัยท่ีไดมาเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาคนควาตอไป 

วัตถุประสงคการศึกษา 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 (2) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
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เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 (3) เพื่อสรางสมการพยากรณสุขภาพขององคการของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 กรอบแนวคดิในการวจิัย ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วธิกีารศึกษา 

กับคุณลักษณะของผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

36 จังหวัดการวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประชากรท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ปการศึกษา 2558 มีผูบริหารและครูผูสอนจํานวน 1,106 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ปการศึกษา 2558 ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซี่และมอรแกน 

(Krejcie and Morgan) ไดกลุมตัวอยางเปนผูบริหารและครูผูสอนจํานวน 291 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลการวจิัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูวจิัยสรางขึ้นซึ่งลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ตอนท่ี 1 เปน

แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปและสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check 

List) ตอนท่ี 2 เปนแบบวัดสุขภาพองคการของสถานศึกษา ตามมิติวัดสุขภาพองคการ ท้ัง 7 มิติ ไดแก 1) การกําหนด

เปาหมาย 2) บูรณภาพของสถานศึกษา 3)อิทธิพลของผูบริหาร 4) การสนับสนุนทรัพยากร 5) ภาวะผูนําฉันทเพื่อน

รวมงาน 6) ขวัญในการปฏิบัติงาน และ 7) การมุงเนนวิชาการ ท้ังหมด 48 รายการ ลักษณะของแบบสอบถามเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 5 ระดับ ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสงผลตอ

สุขภาพองคการของสถานศึกษา 5 ปจจัย คือ 1) โครงสรางองคการ 2) ทีมงานและการบริหาร 3) ภาวะผูนํา 4) การ

จูงใจ และ 5) บรรยากาศในสถานศึกษา ท้ังหมด 35 รายการลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ

คา (Rating Scale) แบงเปน 5 ระดับ การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปโดยขอมูล

เกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ (Percentage) ขอมูลท่ี

เกี่ยวกับสุขภาพองคการและปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการ โดยใชคาเฉลี่ย ( X )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

( ..DS ) และใชการถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 

สุขภาพขององคการ 

1. การกําหนดเปาหมาย  

2. บูรณภาพของสถานศึกษา 

3.  อิทธิพลของผูบริหาร 

4. การสนับสนุนทรัพยากร 

5. ภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน 

6. ขวัญในการปฏบัิติงาน  

7. การมุงเนนวชิาการ 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของ

สถานศึกษา 

1. โครงสรางองคการ  

2. ทีมงานและการบริหาร  

3. ภาวะผูนํา  

4. การจูงใจ  

5. บรรยากาศในสถานศึกษา 
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ผลการศึกษา 

 จากการวเิคราะหขอมูลพบวา 

1. ระดับสุขภาพองคการของสถานศึกษา ผลการวจิัยพบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ท้ัง 7 มิติอยูในระดับมาก มิติท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การมุงเนนวิชาการ 

รองลงมา คอื การกําหนดเปาหมาย และนอยท่ีสุด คอื การสนับสนุนทรัพยากร  

กําหนดเปาหมาย พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สถานศึกษามีการบันทึกเปาหมายของ

สถานศึกษาไวเปนลายลักษณอักษร มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา ไดแก นําวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของ

สถานศึกษาบรรจุ  ในแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา และเผยแพรใหบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษา

ไดรับทราบถงึเปาหมายของสถานศึกษา มคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 

 บูรณภาพของสถานศึกษา พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

พะเยาเขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สถานศึกษามีความสัมพันธท่ีดีกับชุมชน มี

คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา ไดแก สถานศึกษามีการประชุม ช้ีแจง และมีการจัดการ แกปญหาท่ีเกิดขึ้นกับผูปกครอง 

นักเรียน และชุมชน และสถานศึกษามกีารประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารใหชุมชนไดรับทราบ มคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 

 อิทธิพลของผูบริหาร พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยาเขต 

1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายครูผูสอนเปนกรรมการตาง 

ๆ บุคลากรมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี เพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา ไดแก 

ผูบริหารสถานศึกษาไดรับการยอมรับนับถือและเช่ือใจจากผูบริหารการศึกษา ในการปฏิบัติงาน และผูบริหาร

สถานศึกษาไดรับการยอมรับนับถอืและเช่ือใจจากชุมชน ในการปฏบัิติงาน มคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 

 การสนับสนุนทรัพยากร พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยา

เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษา

ไดรับการพัฒนาตนเองอยางเหมาะสมและตอเนื่อง มคีาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา ไดแก อาคารสถานท่ีเพียงพอสําหรับ

การจัดการเรียนการสอน และความตองการของบุคลากร ,ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากรไดปฏิบัติหนาท่ี

ตามความสามารถและความถนัดของแตละบุคคล และผูบริหารมีการควบคุม กํากับ และติดตาม การใชทรัพยากร

ของสถานศึกษา และสถานศึกษามีสื่อ วัสดุ อุปกรณ ท่ีใชในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมและเพียงพอ มีคาเฉลี่ยตํ่า

ท่ีสุด 

 ภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

พะเยาเขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการดําเนิน

กิจกรรมของสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอ มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสให

บุคลากรแสดงความคดิเห็นตอผูบังคับบัญชาไดอยางอิสระ และผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม

ในการตัดสนิใจแกปญหากับงานโรงเรียนมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 

 ขวัญในการปฏิบัติงาน พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยา

เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา ครูมีความภาคภูมิในในอาชีพของตน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

รองลงมา ไดแก บุคลากรมีความผูกพันและมีทัศนคติท่ีดีตอสถานศึกษา และผูบริหารสถานศึกษากลาวคําชมเชยตอ

บุคลากรเมื่อทํางานสําเร็จ มคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 
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 การมุงเนนวชิาการ พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยาเขต 1 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมซอมเสริมเพื่อชวยเหลือนักเรียน

ท่ีมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าในแตละกลุมสาระการเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา ไดแก สถานศึกษามีการจัด

โครงการท่ีมุงยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และสถานศึกษามกีารใหครูมีการเตรียมทําแผนการสอนไวลวงหนา มี

คาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 

 2. ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการ

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ท้ัง 5 ปจจัย  โดยรวมอยูในระดับมาก 

ปจจัยท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื ทีมงานและการบริหาร รองลงมา คอื ภาวะผูนําของผูบริหาร และนอยท่ีสุด คอื การจูงใจ  

 ดานโครงสรางองคการ พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สถานศึกษามีการจัด

โครงสรางองคการท่ีชัดเจนและเปนระบบ มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา ไดแก สถานศึกษามีการแบงสายการบังคับ

บัญชาอยางชัดเจน และการเสนอรายงานการปฏบัิติงานเปนไปตามลําดับขัน้ และมคีวามรวดเร็ว มคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 

 ดานทีมงานและการบริหาร พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บุคลากรทุกคนมี

สวนรวมในการทํางาน มคีาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา ไดแก บุคลากรมีวัตถุประสงครวมกันในการทํางาน และเกื้อหนุน

งานของบุคลากรเพื่อใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา มคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 

 ดานภาวะผูนําของผูบริหาร พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหาร

สถานศึกษาเปนแบบอยางท่ีดีแกบุคลากรในดานการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา ไดแก ผูบริหาร

สถานศึกษาแกไขสถานการณเฉพาะไดอยางสมเหตุสมผล และผูบริหารสถานศึกษามีสวนในการสรางทีมงานท่ี

เขมแข็ง และมปีระสทิธิภาพ มคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 

 ดานการจูงใจ พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษาใหความ

ชวยเหลือและเกื้อกูลคณะครูในกิจกรรมของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาให

ความสะดวกในการติดตองานทุก ๆ ฝายในสถานศึกษา และเมื่อบุคลากรกระทําผิดตอการปฏิบัติหนาท่ีทําใหงานเกิด

ความเสยีหายผูบริหารมกีารลงโทษเพื่อปรับพฤติกรรม มคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 

 ดานบรรยากาศในสถานศึกษา พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ชุมชนและ

หนวยงานภายนอกสามารถใชแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาใหเกิดประโยชนได มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา ไดแก 

แหลงเรียนรูในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสถานศึกษามี

บรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูสําหรับผูเรียนและชุมชน และสถานศึกษามีความพรอมในการรองรับการจัดกิจกรรม

ของสถานศึกษา มคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 

 3. ผลการวิเคราะหการสรางสมการพยากรณสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา พบวา อํานาจในการพยากรณรอยละ 54.1 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนน

ดบิ   Y = 9.407 + 1.865X4 + 1.468X1 + 1.412X5 และเขยีนในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = .370X4 + .244X1 + .223X5 
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สรุปผลการศึกษา 

ผลการวิจัยคร้ังน้ี ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีตอสุขภาพองคการของ

สถานศึกษาและปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 1 ตลอดจนสมการพยากรณสุขภาพองคการของสถานศึกษา ซึ่งมีประเด็นท่ีนาสนใจ ควรแกการนํามา

อภิปรายผลดังตอไปน้ี 

1. สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จาก

ผลการวิจัยพบวา มีระดับสุขภาพองคการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู โดยรวมอยูในระดับ

สมบูรณมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษาไดใหความสําคัญดานวิชาการเปนอยางมาก มีการกําหนดเปาหมายของ

สถานศึกษาอยางชัดเจน และผูบริหารมอิีทธิพลในการทํางานของคณะครูในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

วิเชียร ดอนวิชา (2550, หนา 60) ไดวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียน ตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูม ิเขต 1 ผลการวจิัยพบวา ระดับสุขภาพองคการของโรงเรียน โดยภาพรวมทุก

มติิพบวาอยูในระดับมาก โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูม ิเขต 1 สวนใหญ มกีารกําหนดเปาหมาย

ของการปฏิบัติงานภายในองคการท่ีชัดเจน ผูบริหารโรงเรียนมีภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน และโรงเรียนมีการจัด

กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน นอกจากน้ียังสอดคลองกับ ชุตินันท  แตงก่ํา (2556, หนา 74) ไดวิจัยเกี่ยวกับ

สุขภาพองคการตามความคดิเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร โรงเรียนมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษา ครู และบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเนื่องมาจากสถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการพัฒนา

ความรู ความคิด และพฤติกรรมการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนใหสอดรับกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาท่ีมีความมุงหมายท่ีจะจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทย  ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนดี มีความสามารถ 

และมคีวามสุข เมื่อพจิารณาเปนรายดานมปีระเด็นท่ีอภิปรายผลดังน้ี 

การกําหนดเปาหมาย พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารและคณะบุคลากรไดรวมกันกําหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของสถานศึกษา เขาใจเปาหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีการบันทึกเปนลายลักษณ

อักษรและบรรจุลงในแผนปฏบัิติการของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิเชียร ดอนวิชา (2550, หนา 60) 

ไดวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียน ตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ชัยภูมิ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ระดับสุขภาพองคการของโรงเรียน ตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มิติการกําหนดเปาหมาย มีระดับสุขภาพองคการอยูในระดับมาก ในดาน

การดําเนินงานตามเปาหมายขององคการ โดยผูบริหารโรงเรียนไดกําหนดเปาหมายของโรงเรียนท่ีชัดเจน มีการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนไวประกอบการวางแผน สงเสริมใหคณะครู เขามามีสวนรวมในการกําหนด

วิสัยทัศนของโรงเรียนเพื่อนําไปสูแนวทางการปฏิบัติงานรวมกัน การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปจัดทําขึ้นเพื่อให

สอดคลองกับนโยบาย จากแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบัน 

บูรณภาพของสถานศึกษา พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

พะเยาเขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษาตองมีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมของ

สถานศึกษา และสรางความสัมพันธท่ีดกีับทุกฝาย ท้ังผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิดการมีสวน

รวมและสนับสนุนในการดําเนินกจิกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ วเิชียร ดอนวชิา (2550, 
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หนา 60) ไดวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียน ตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ระดับสุขภาพองคการของโรงเรียน มิติบูรณภาพของโรงเรียน มีระดับ

สุขภาพองคการอยูในระดับมาก โรงเรียนมกีารสงเสริมใหครู นักเรียน เขารวมกิจกรรมของชุมชน และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน  ใหความชวยเหลือโรงเรียนเปนอยางดี นอกจากน้ียังสอดคลองกับ ชุตินันท  แตงก่ํา 

(2556, หนา 74) ไดวจิัยเกี่ยวกับสุขภาพองคการตามความคดิเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร โรงเรียน

มาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการตาม

ความคดิเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร มติิดานการปรับตัว โดยรวมมีความสมบูรณอยูในระดับดี ครู

ไดรับการนเิทศ ชวยเหลือในการปฏิบัติงาน ผูบริหารและครูมีการปรับวิธีการทํางานท่ีเหมาะสม และผูบริหารและครู

ตระหนักถงึความสําคัญของผูปกครองและชุมชน 

อิทธิพลของผูบริหาร พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยา

เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารเปนคนท่ีไดรับการยอมรับ เช่ือใจ และทําใหบุคลากรและผู

ท่ีมสีวนเกี่ยวของเกดิความศรัทธา และมีวิธีการโนมนาวใน สรางแรงจูงใจ ใหบุคลากรและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของพรอมท่ี

จะปฏบัิติงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สราวุฒิ   

ปุริสา (2553, หนา 116) ไดวิจัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร ผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการของโรงเรียน มิติอิทธิพลของผูบริหาร มี

สุขภาพองคการอยูในระดับสมบูรณมาก เมื่อผูบริหารสถานศึกษาใหครูผูสอนเปนกรรมการตาง ๆ เพื่อพัฒนางานของ

สถานศึกษา ครูผูสอนมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี เมื่อผูบริหารสถานศึกษาขอความรวมมือกับชุมชนชุมชนตางให

ความรวมมือเปนอยางดี ผูรวมงานในสถานศึกษาทุกคนตางใหความเคารพผูบริหารสถานศึกษานอกจากน้ียัง

สอดคลองกับ อรัญญา  สารีโพธ์ิ (2553, หนา 78) ไดวิจัยเกี่ยวปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย ผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการของโรงเรียน

ประถมศึกษา ดานอํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับมาก เพราะการพัฒนาโรงเรียนใหเปนสถานศึกษา

ท่ีมคีุณภาพและไดมาตรฐาน ผูบริหารโรงเรียน  ตองสรางภาวะผูนํา เอาใจใสและใหความแนะนําแกครู มีความมุงม่ัน

ในการบริการโรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน และสรางอํานาจอิทธิพลเพื่อจูงใจใหบุคลากรเกิดความ

ผูกพันกัน รักใครสามัคคกีลมเกลยีวรวมแรงรวมใจกันพัฒนางาน 

การสนับสนุนทรัพยากร พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

พะเยาเขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารไดมีการบริหารจัดการทรัพยากรตาง ๆ ไดอยาง

เหมาะสม เชน ดานบุลากรไดรับการพัฒนาตนเองอยางเหมาะสมและตอเนื่อง ดานงบประมาณมีการจัดสรรใหแตละ

ฝายอยางเหมาะสม ดานวัสดุอุปกรณและสถานท่ีมีอยางเพียงพอในการปฏิบัติงาน เปนตน พรอมท้ังยังมีการควบคุม 

กํากับ และติดตามการใชทรัพยากรอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สราวุฒิ  ปุริสา (2553, หนา 116) 

ไดวจิัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร 

ผลการวจิัยพบวา สุขภาพองคการของโรงเรียน มติิการสนับสนุนทรัพยากร มสุีขภาพองคการอยูในระดับสมบูรณมาก 

ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริม   ใหครูผูสอนทําผลงานทางวิชาการเพื่อความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ผูบริหาร

สถานศึกษาสนับสนุนใหครูผูสอนไปศึกษาตอ หรือไปฝกอบรมและดูงานตามโอกาสอันสมควร การจัดสรรปริมาณงาน

ใหผูท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางเหมาะสม แตไมสอดคลองกับ อรัญญา สารีโพธ์ิ (2553, หนา 78) ไดวิจัยเกี่ยวปจจัยท่ี

สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย ผลการวิจัยพบวา 
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สุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา ดานการสนับสนุนทรัพยากร อยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ

บริบทของแตละพื้นท่ีมคีวามตองการแตกตางกัน 

ภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

พะเยาเขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารมีการสรางความสัมพันธกับผูรวมงาน เชน การให

ความสนิทสนม รวมกันแกไขปญหาและขอผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น เปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการแสดงความ

คดิเห็น เปนตน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิเชียร ดอนวิชา (2550, หนา 60) ไดวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพองคการของ

โรงเรียน ตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ระดับ

สุขภาพองคการของโรงเรียน มิติภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน มีระดับสุขภาพองคการอยูในระดับมาก ผูบริหาร

โรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี เปนกันเอง สามารถใหคําปรึกษาแนะนําเมื่อเกิดปญหา และเปดโอกาส

ใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนมากย่ิงขึ้นนอกจากน้ียังสอดคลองกับ พิมพ ศรีภัทรประภา 

(2554, หนา 74) ไดวจิัยเกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียนนานาชาตินวัตภูม ิผลการวจิัยพบวา สุขภาพองคการของ

โรงเรียนนานาชาตินวัตภูมิ มิติภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน โดยรวมมีระดับความสมบูรณในระดับดี ผูบริหารของ

โรงเรียนใหความเปนกันเอง กับเพื่อนรวมงาน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน มีสวนรวมกับงานของโรงเรียนมี

การส่ังงาน เปนลายลักษณอักษร หรือจดหมายอีเล็กทรอนิกส มกีารประชุมช้ีแจงใหผูรวมงานใหรวมมอืกันปฏบัิติ งาน

ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ขวัญในการปฏบัิติงาน พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยา

เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะครูมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง ท้ังยังมีความผูกพันและ

ทัศนคติท่ีดีตอองคการของตนเอง รวมมือกันแกปญหา มีสัมพันธท่ีดีตอกันและเต็มใจรวมงานกับบุคคลอื่นในการ

ปฏิบัติหนาท่ี  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิเชียร ดอนวิชา (2550, หนา 60) ไดวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพองคการของ

โรงเรียน ตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ระดับ

สุขภาพองคการของโรงเรียน มิติขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีระดับสุขภาพองคการอยูในระดับมาก 

สถานศึกษามีการรวมมือและประสานงานกันอยางเขมแข็ง และมีการทํางานเปนทีม พูดคุยกับผูบริหารโรงเรียนดวย

ความสบายใจ นอกจากน้ียังสอดคลองกับ  

สราวุฒิ  ปุริสา (2553, หนา 116) ไดวิจัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร ผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการของโรงเรียน มิติขวัญในการ

ปฏิบัติงาน  มีสุขภาพองคการอยูในระดับสมบูรณมาก ผูปฏิบัติงานมีความรูสึก พึงพอใจท่ีไดประกอบอาชีพน้ี 

ผูปฏบัิติงานมคีวามรูสกึม่ันคงและปลอดภัยในการปฏบัิติหนาท่ี ผูปฏบัิติงานมคีวามรูสกึภาคภูมใิจท่ีจะปฏบัิติงานอยูใน

สถานศึกษาแหงน้ี 

การมุงเนนวชิาการ พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยาเขต 

1 โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมซอมเสริมเพื่อชวยเหลือนักเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าในแตละกลุมสาระการเรียนรู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น ซึ่ง

สอดคลองกับงานวจิัยของ วเิชียร ดอนวชิา (2550, หนา 60) ไดวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียน ตามทัศนะ

ของครูผูสอน ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ระดับสุขภาพองคการ

ของโรงเรียน มิติการมุงเนนวิชาการ มีระดับสุขภาพองคการอยูในระดับมาก ผูบริหารโรงเรียนไดใหความสําคัญกับ

การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนตามปกติของครูอยางตอเนื่องย่ิงขึ้น ซึ่งจะสงเสริมใหผูเรียนไดรับความรู

และประสบการณท่ีหลากหลาย 
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2. ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา ผลการวจิัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะมีบุคลากรท่ีรวมกันปฏิบัติงานและการบริหารท่ีดี  ผูบริหารมีภาวะผูนํา และมีโครงสรางองคการท่ีชัดเจน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ สายสมร พุทธิไสย (2551, หนา 207-208) ไดวิจัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผล

องคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการศึกษาพบวาระดับปจจัยลักษะ

องคการ ลักษณะสิ่งแวดลอม ลักษณะบุคลากร และการจัดการนโยบายการบริหารและการปฏิบัติของโรงเรียนอยูใน

ระดับมาก โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 มีลักษณะองคการ คือโครงสรางองคการท่ี

ชัดเจน และการนําเทคโนโลยีมาใช ลักษณะสิ่งแวดลอม คือ สิ่งแวดลอมภายนอกองคการและวัฒนธรรมองคการ

บรรยากาศองคการไดสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคการ ลักษณะบุคลากร มีความผูกพันตอองคการและมีการจูง

ใจในการทํางาน การจัดการนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ คือ ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีการวางแผนเชิงกลยุทธ 

การติดตอสื่อสารและการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบ นอกจากน้ียังสดคลองกับ สราวุฒิ  ปุริสา (2553, 

หนา 116) ไดวิจัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษายโสธร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน อยูในระดับมาก สถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร มีโครงสรางองคการ  มีลักษณะเดนชัด สถานศึกษามีวัฒนธรรม

องคการท่ีด ีผูปฏิบัติงานปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของสถานศึกษาได ผูปฏิบัติงานมีแรงจูงใจท่ีดี ผูบริหารมีภาวะ

ผูนําตอผูรวมงาน และเมื่อพจิารณาเปนรายดานมปีระเด็นท่ีอภิปรายผลดังน้ี  

ดานโครงสรางองคการ พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษามีการจัดโครงสราง

องคการ ท่ีชัดเจนและเปนระบบ มีการแบงสายการบังคับบัญชาอยางชัดเจน และมีการกําหนดความรับผิดชอบทุก

ตําแหนงอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรัญญา สารีโพธ์ิ (2553, หนา 78) ไดวิจัยเกี่ยวปจจัยท่ีสงผลตอ

สุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ี

สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา ดานโครงสรางองคการอยูในระดับมาก สถานศึกษาจัดทําแผนภูมิ

โครงสรางการบริหารสอดคลองเหมาะสมกับภารกจิ สถานศึกษามกีารจัดองคกรโครงสราง ระบบการบริหารงานและ

พัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร 

ดานทีมงานและการบริหาร พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะบุคลากรรวมกันทํางาน ภายใต

วัตถุประสงครวมกัน และบุคลากรมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเองท่ีไดรับมอบหมาย ซึ่งไมสอดคลองกับ

งานวิจัยของ สัลมาน สะบูดิง (2551, หนา 102) ไดวิจัยเกี่ยวกับปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา เขต 1 ผลการวิจัย

พบวา ปจจัยดานการทํางานเปนทีม อยูในระดับปานกลาง เนื่องจากผูบริหาร ครูขาดความรูความเขาใจ และความ

ตระหนักในการประคุณภาพการศึกษา ขาดการมสีวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงาน  

ดานภาวะผูนําของผูบริหาร พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารเปนผูนําท่ีสามารถเปน

แบบอยางท่ีดีแกบุคลากรในดานการปฏิบัติงาน ใชเหตุผลในการแกไขสถานการณเฉพาะหนาได และมีความ

กระตือรือรนในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สราวุฒิ  ปุริสา (2553, หนา 116) ไดวิจัยเกี่ยวกับปจจัยท่ี

สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร ผลการวิจัยพบวา 
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ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน ดานภาวะผูนํา อยูในระดับมาก ผูบริหารสถานศึกษากลาท่ีจะตัดสินใจ

ในบางเร่ืองท่ีเรงดวนพรอมดวยเหตุผล ผูบริหารสถานศึกษามีมนุษยสัมพันธท่ีดีในการทํางานผูรวมงานเกิดความ

อบอุนใจ ผูบริหารสถานศึกษามีความม่ันใจในตนเองทําใหครูผูสอนเกิดความม่ันใจตามดวย นอกจากน้ียังสอดคลอง

กับ สัลมาน สะบูดิง (2551, หนา 105) ไดวิจัยเกี่ยวกับปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 

ปจจัยดานภาวะผูนํา อยูในระดับมาก ผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน ปจจุบันไดรับการอบรมตาม

หลักสูตรผูบริหารสถานศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถ และ ทักษะการบริหารงาน จึงทําใหผูบริหารใช

เทคนิคและวิธีการตาง ๆ  ในการบริหารงานใหมี ประสิทธิภาพ อีกท้ังผูบริหารสามารถประสานงานกับบุคคลหรือ

หนวยงานภายนอกไดเปนอยางด ี  

ดานการจูงใจ พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารมีความสามารถกระตุนให

บุคลากรปฏบัิติงานอยางเต็มท่ี เชน ใหความชวยเหลือและเกื้อกูลคณะครูในกิจกรรมของโรงเรียน ใหความสะดวกใน

การติดตอประสานงาน และจัดสวัสดกิารใหกับบุคลากรอยางเหมาะสม มกีารใหรางวัลหรือคําชมเชยเมื่อปฏิบัติหนาท่ี

ไดดี ผูบริหารมีการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนวิทยฐานะ ดวยความยุติธรรม เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

อรัญญา สารีโพธ์ิ (2553, หนา 80) ไดวิจัยเกี่ยวปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย ผลการวจิัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา 

ดานแรงจูงใจ อยูในระดับมาก ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการศึกษา อบรมและทําวิจัยเพื่อ

ความกาวหนาในตําแหนง นอกจากน้ียังสอดคลองกับ สราวุฒิ  ปุริสา (2553, หนา 124) ไดวจิัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผล

ตอสุขภาพองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ี

สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน ดานแรงจูงใจ อยูในระดับมาก ผูบริหารสถานศึกษาใหความยุติธรรมในการ

พิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงเมื่อครูผูสอนทํางานประสบความสําเร็จผูบริหารสถานศึกษาใหการยกยองชมเชย 

การเลื่อนขัน้เลื่อนตําแหนงทําใหผูปฏบัิติงานอยากปฏบัิติหนาท่ีเพิ่มขึ้น 

ดานบรรยากาศในสถานศึกษา พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษามีบรรยากาศท่ี

เอื้ออํานวยในการปฏบัิติงาน เชน เปนแหลงเรียนรูใหกับกับชุมชนและหนวยงานภายนอก แหลงเรียนรูไดรับการพัฒนา

อยางตอเนื่อง และเอื้ออํานวยในการเกิดการเรียนรูสําหรับผูเรียนและชุมชน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  

สราวุฒ ิ ปุริสา (2553, หนา 124) ไดวิจัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน ดาน

สภาพแวดลอมขององคการ อยูในระดับมาก สถานศึกษาใหความสําคัญกับกิจกรรมตาง ๆ ท่ีทํารวมกันของบุคคลใน

องคการ และปรับปรุงองคการใหมีสภาพและบรรยากาศในการทํางานท่ีดี น่ันคือ องคการจะเปนสถานท่ีท่ีนาอยู นา

ทํางาน และนาเรียนรู 

3. การวิเคราะหการถดถอยและสรางสมการพยากรณสุขภาพองคการของสถานศึกษา พบวา ปจจัยดาน

การจูงใจ (X4) ปจจัยดานโครงสรางองคการ (X1) และปจจัยดานบรรยากาศในสถานศึกษา (X5) เปนตัวแปรพยากรณ

ท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา ท่ีดท่ีีสุด อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 มคีาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ

พหุคูณเทากับ .736 สามารถสรางสมการพยากรณสุขภาพองคการของสถานศึกษาไดรอยละ 54.1 สรางพยากรณ

สุขภาพองคการของสถานศึกษาไดดังน้ี  
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 สมการพยากรณในรูปคะแนนดบิ 

 Y = 9.407 + 1.865X4 + 1.468X1 + 1.412X5 

 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 Z = .370X4 + .244X1 + .223X5 

ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ อรัญญา สารีโพธ์ิ (2553, หนา 79) ไดวิจัยเกี่ยวปจจัยท่ีสงผลตอ

สุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ี

สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณและสราง

สมการพยากรณสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา โดยใชปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน

ประถมศึกษาเปนตัวพยากรณ พบวา ปจจัยดานแรงจูงใจ (X5) ปจจัยดานโครงสรางองคการ (X3) ปจจัยดาน

ทรัพยากรขององคการ (X4) ปจจัยดานระบบสังคม (X2) และปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกองคการ (X1) เปนตัว

แปรพยากรณปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาท่ีดีท่ีสุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเทากับ .754 สามารถพยากรณสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาได

รอยละ 56.90 สรางพยากรณสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา ไดดังน้ี 

 สมการพยากรณในรูปคะแนนดบิ 

  = .587 + .213(X5) + .187(X3) + .153(X4) + .165(X2) + .130(X1) 

 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  = .268Z(X5) + .215Z(X3) + .187Z(X4) + .184Z(X2) + .137Z(X1) 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

1. จากผลการวจิัยเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พบวาสุขภาพองคการของสถานศึกษา มิติการมุงเนนวิชาการ เปนมิติท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ดังน้ันควรมีการกําหนดนโยบายเร่ืองของการมุงเนนวิชาการอยางชัดเจน เพื่อการนําไปปฏิบัติของบุคลากรใน

สถานศึกษา และมติิการสนับสนุนทรัพยากร มคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผนในการ

จัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม เพื่อใหทรัพยากรท่ีมอียูอยางจํากัดใหเกดิประโยชนสูงสุดสําหรับองคการ 

2. จากสมการพยากรณสุขภาพองคการของสถานศึกษา ผูบริหารควรเพิ่มการจูงใจในการปฏิบัติงานมี

โครงสรางองคการของสถานศึกษาใหชัดเจน สรางบรรยากาศในสถานศึกษาใหเอื้อตอการปฏิบัติหนาท่ีและทําให

สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียนและชุมชน เพื่อทําใหองคการมีสุขภาพองคการของสถานศึกษาท่ีสมบูรณ

ยิ่งขึ้น 

3. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ควรดําเนินการสงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษาได

พัฒนาคุณภาพองคการของสถานศึกษาตอไป 

ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

1. เปรียบเทียบระดับสุขภาพองคการของสถานศึกษา ระหวางโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ 

2. เปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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กติตกิรรมประกาศ 

 การวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 1 ฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความอนุเคราะหจาก ดร.นํ้าฝน กันมา อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดกรุณาให

คําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน จนการวิจัยสําเร็จ

เรียบรอยสมบูรณ ผูวจิัยจงึขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ ดร.ธิดาวัลย อุนกอง รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

นางสาวลาวัลย ธุระเสร็จ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นายจักรพันธ 

ภาชนะ ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาแฝกใต ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเคร่ืองมือท่ีใชใน

การวจิัย  จนทําใหการวจิัยในคร้ังน้ีสมบูรณและมคีุณคา 

 ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครูในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

ท่ีใหความอนุเคราะหเก็บแบบสอบถาม เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือ และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 1 ท่ีไดใหความอนุเคราะหขอมูล ตลอดจนผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครูในสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทุกโรงเรียน ท่ีใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล 

 คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา 

มารดา และคณาจารยทุกทานท่ีไดประสทิธ์ิประสาทวชิาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันน้ี ตลอดจนทุกทานท่ี

ไดมสีวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางด ี
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ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารสถานศึกษาในการดาํเนนิงานประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยาเขต 1 

Transformational Leadership of school administrators in the Internal Quality 

Assurance in School under Phayao Primary Educational Service Area Office 1 

ชนธัญ ติ๊บเมอืงมา14

1* และ นันทมิา นาคาพงศ15

2 

Chonnatun Thipmaungma
1* and  Nuntima Nakapong2 

บทคัดยอ 

การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษา ท่ีมีตอภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จําแนก

ตามตําแหนง ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดแกผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จํานวน 80  คน และครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 

1 จํานวน 274 คน 

ผลการศึกษาพบวา ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของครูและผูบริหาร

สถานศึกษาจําแนกตามตําแหนงท่ีมีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาดานการจัดการศึกษาท้ัง 4 ดานคือดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสราง  

แรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา  ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล พบวาความคิดเห็นโดยรวมมี

ความแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 
 

คําสาํคัญ: ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  การดําเนินงานประกันคุณภาพภาย  สถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
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Abstract  

The study of transformational leadership of school administrators in the Internal Quality Assurance in 

School under Phayao Primary Educational Service Area Office 1,  Office of the Basic Education Commission of 

Ministry of Education. The purpose is to study transformational leadership of school administrators in the Internal 

Quality Assurance in School under Phayao Primary Educational Service Area Office 1 and to compare  the 

opinions of teachers and school administrators with transformational leadership  of school administrators  under 

Phayao Primary Educational Service Area Office 1 classified by position. The population in this study include 80 

of the school administrators under Phayao Primary Educational Service Area Office 1 and 274 of the teachers 

under Phayao Primary Educational Service Area Office 1. 

The study found that the analysis of data compare the different opinions of teachers and school 

administrators, classified by position with 4 transformational leadership of school administrators in the Internal 

Quality Assurance in School. Include the influential ideology, the inspirational, the intellectual stimulation and 

the consideration for the individuality. Overall the opinions found difference was statistically significant at  the 

0.05 level. 
 

Keywords: Transformational  Leadership, School administrators, Internal Quality Assurance in School 
 

บทนํา 

จากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีผานมาสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดให

ขอเสนอแนะวิสัยทัศนเกี่ยวกับคนไทยยุคใหมในยุคของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ท่ี

ตองการเห็นคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รักการอานและมีนิสัยใฝเรียนรู

ตลอดชีวิตมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห แกปญหา คิดริเร่ิมสรางสรรค มีจิตสาธารณะ  

มีระเบียบวินัย เห็นแกประโยชนสวนรวม สามารถทํางานเปนกลุม ตลอดจนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม 

จติสํานึกและความภาคภูมใจในความเปนไทยยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข รังเกียจการทุจริตและตอตานการซื้อสิทธ์ิขายเสียงและสามารถกาวทันโลก เมื่อสรุปรวมโดยยอ คือ คนไทย

ยุคใหมไดเรียนรูตลอดชีวติ มสีติทัน มปีญญารูคิด มีสมรรถนะ และมีคุณธรรม รับผิดชอบตอครอบครัว ประเทศชาติ

และเปนพลเมอืงดขีองโลกโดยมุงปฏรูิปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย 2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยาง

ท่ัวถึงและมีคุณภาพ และ 3) การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและ  จัดการศึกษาดวยหลักการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษท่ีสองน้ียังคงสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติโดยเฉพาะในหมวด

ท่ีวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา  

 เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และเพื่อใหคนไทยท้ังปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันทาง

การศึกษา พัฒนาคนไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต แมมีผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ทําใหเกิดการ

สื่อสาร ไรพรมแดน หรือเปนยุคของขอมูลขาวสาร (Information Technology) กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานตาง 

ๆ อยางรวดเร็ว ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลให

สถานศึกษาตาง ๆ และผูบริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตองมีการเรียนรูท่ีจะปรับตัวใหทันกับยุคและ
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สมัย การท่ีบุคคลจะเรียนรูและปรับตัวได ตามบทบาทภารกิจท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังสามารถดํารงตนใหทันกับการ

เปลี่ยนแปลงภาวะสถานการณเหตุการณ ท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเพื่อใหเกดิความสอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนทองถิ่น ในเขตบริการท่ีรับผดิชอบรวมกัน ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนท่ีจะตองใชภาวะผูนําใน

การดําเนินงานบริหารจัดการภายในสถานศึกษาใหมคีุณภาพเปนไปตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให

เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติทุกระดับ เชนมาตรฐานการศึกษาของชาติตามแผนและพัฒนาทางเศรษฐกิจ

สังคมแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาหนวยงานตนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน

การศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขององคการประเมินจาก

หนวยงานภายนอกเชน สํานักสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปน(องคกรมหาชน)

(สมศ.) ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีไดกําหนดจุดมุงหมาย 

และหลักการของการจัดการศึกษา ท่ีมุงเนนในเร่ืองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกําหนดรายละเอียดไวใน 

หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมรีะบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน

คุณภาพภายนอก, การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) คือมาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตน

สังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน

เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอ

ตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance) 

ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาท่ีดีมีคุณภาพตองเปนผูท่ีมีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการท่ีดี 

มีคุณลักษณะผูนํา มีคุณธรรมจริยธรรม เปนแบบอยางท่ีดี มีความเปนประชาธิปไตย และบริหารงานแบบกระจาย

อํานาจ โดยเนนใหทุกภาคสวน ทุกคนเขามามสีวนรวมในการวางแผน รวมคดิ รวมทํา สรางใหครูเกิดศรัทธา โดยการ

ปฏบัิติตนเปนแบบอยางท่ีดแีกครู บํารุงขวัญและใหกําลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดผูบริหารมีภาวะ

ผูนําการแลกเปลี่ยน(Transactional Leadership) เชน การใหรางวัลอยางเหมาะสม ผูบริหารมีภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลง (Transformational  Leadership)  เปนผูนํา ท่ีตระหนักถงึความตองการของผูตาม พยายามใหผูตามไดรับ

การตอบสนองสูงกวาความตองการของผูตาม  เนนการพัฒนา ผูตาม กระตุนและยกยองซึ่งกันและกัน จนเปลี่ยนผู

ตามเปนผูนํา เปนผูนําจริยธรรม สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสอดคลองกับความตองการของ ผูตามเปนนัก

วางแผนและมองการณไกล นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในองคการตามหลักธรรมาภิบาล สามารถดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพดานผูเรียน มาตรฐานดานการจัดการศึกษา มาตรฐาน

ดานสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา และมาตรฐานดานมาตรการสงเสริม โดยใช

กระบวนการเรียนรูรวมกันอยางมีปฏิสัมพันธจากการปฏิบัติจริง (Intcrative learn through action)มีพลังสรางสรรค

เพยีงพอท่ีจะกอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา  

 ดังน้ันผูศึกษาจึงไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําผลการศึกษาไปปรับปรุง พัฒนา สงเสริมภาวะผูนํา 

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพใน

การปฏบัิติงานตอไป 
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วัตถุประสงคการศึกษา 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จําแนกตามตําแหนง 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

 กรอบแนวคดิในการวจัิย ดังนี ้

 

 
 

วธิกีารศึกษา 

การวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1ประชากรท่ีใชใน

การศึกษาคร้ังน้ีไดแกผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 

จํานวน 100  คน และครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จํานวน 950 คนกลุม

ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดแกผูบริหารโดยการเปดตารางสําเร็จรูปของ ของเครซี่และเมอรแกนได จํานวน 80 

คนและครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1  ไดจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน  274 

คนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นซึ่งลักษณะของ

แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ แบบสอบเปนลักษณะแบบ

เลือกตอบ (Check-list) เพื่อทราบขอมูลผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงในปจจุบัน 

ประสบการณทํางานในตําแหนงตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูกับผูบริหารสถานศึกษาท่ีจําแนกตาม

ตําแหนงบทบาทหนาท่ี ในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดแก

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดานการจัด

การศึกษา ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ การวิเคราะหขอมูล

ในการวจิัยโดยใชคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)วเิคราะหการเปรียบเทียบ ใช t–test 
 

ตําแหนง 

จําแนกเปน 2 ประเภทคอื 

     1. ครู 

     2. ผูบริหารสถานศึกษา 

 

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน 4 ดานไดแก 

1.1 ดานการมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ (ldealized Influence 

or Charisma Leadership) 

1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) 

1.3 ดานการกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation ) 

1.4 ดานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล (Individualized 

Consideration) 

2. การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน  ดานการจัดการศึกษา 
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ผลการศึกษา 

 จากการวเิคราะหขอมูลพบวา 

 การวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

1.  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ดานการจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =4.43)  ดานกระตุนทางปญญาอยูในระดับมากท่ีสุด มี

คาเฉลี่ยสูงสุด( x =4.76) รองลงมาคือดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลอยูในระดับมาก ( x =4.38) ดานการ

สรางแรงบันดาลใจอยูในระดับมาก( x =4.35)และดานการมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ( x =4.39) มคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด   

2.  ผลการวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความคดิเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตาม

ตําแหนงท่ีมีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาดานการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1  พบวาความ

คดิเห็นโดยรวม มคีวามแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 สําหรับรายขอพบวา ก็มีความแตกตางกัน

อยางมนัียสําคัญทางสถติิ ท่ีระดับ 0.05 เชนเดยีวกันทุกขอ 
 

สรุปผลการศึกษา 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเร่ืองภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  

มปีระเด็น ท่ีสําคัญควรนํามาพจิารณา เพื่อใชเปนประโยชนในการจัดการศึกษาตอไป จงึอภิปรายผลการวจิัยไดดังน้ี 

 การวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 1.  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ดนการจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมากดานกระตุนทางปญญาอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยสูงสุด ท้ังน้ี

อาจเปนเพราะการมีวัฒนธรรมองคกรท่ีดีครูและผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินงาน

ผูบริหารมภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสงผลใหเกดิวัฒนธรรมท่ีดใีนการทํางานของสถานศึกษาซึ่งสอดคลองกับงานวจิยั

ของ นายนุชา สระสม (2552,หนา50) ไดศึกษาศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรม

องคการแบบสรางสรรคของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครผลการวจิัย คอื 1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก 2. วัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครโดย

ภาพรวมเปนแบบสรางสรรค อยูในระดับมาก 3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรม

องคการแบบสรางสรรคของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรุจิรัตนรัตน  นาคะรัมภะ (2554, หนา 52) ได

ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสงผลตอความเปนครูมืออาชีพของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการวจิัยคอื 1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวาอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังน้ีดานการสรางแรงบันดาลใจดานการคํานึงถึง

ความเปนปจเจกบุคคล ดานการมอิีทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการกระตุนทางปญญาเปนตน สําหรับการศึกษาใน

คร้ังน้ีเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาดานการจัดการศึกษาอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.76) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
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สถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดานแรงบันดาลใจอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยสูงสุด (

x =4.83) รองลงมาคอื ดานกระตุนทางปญญา ( x =4.57) ดานการคํานึงถงึปจเจกบุคคล( x =4.39) ตามลําดับและ

ดานการมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ( x =4.39) มคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 

 2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามตําแหนงท่ีมีตอภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดานการจัดการศึกษา

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1  มีความสอดคลองกับงานวิจัยพงษนภา  หุนมาตรา 

(2553, หนา 53) ศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการวิจัยคือ1. การพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดานอยู

ในระดับมาก และสอดคลองกับรัตนาวรรณ  เวศนานนท (2552, หนา50 )ศึกษาภาวะผูนําเชิงปฏิรูปกับความพึงพอใจ

ในงาน ประสทิธิภาพการทํางานและการไมลาออกจากงานสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด(มหาชน)มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงปฏิรูป โดยใชแนวความคิดในทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ Bass และ Avolio (1991) 

พบวาภาวะผูนําเชิงปฏิรูป มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสาขา และภาวะผูนําเชิง

ปฏรูิป มคีวามสัมพันธตอประสทิธิภาพการทํางานของพนักงานสาขา และสมมติฐานสุดทายพบวาภาวะผูนําเชิงปฏิรูป 

มคีวามสัมพันธในการตัดสินใจไมลาออกของพนักงานสาขาเนื่องจากพนักงานเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะทํางานตอ และ/

ซึ่งพบวามีความสอดคลอง กับงานวิจัยของ นายนุชา สระสม (2552,หนา50) ไดศึกษาศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวา

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคของสถานศึกษาสังกัด

กรุงเทพมหานคร มีองคประกอบดานการกระตุนทางปญญา การสรางแรงบันดาลใจ และความคํานึงถึงความเปน

ปจเจกบุคคลอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 สําหรับการศึกษาคร้ังน้ีพบวาความคิดเห็นโดยรวม มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สําหรับรายขอพบวา ก็มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 

เชนเดยีวกันทุกขอ 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา 

1.  ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณมีขอความคิดเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดานการจัดการศึกษา

คอืหากผูบริหารยินดท่ีีจะปฏบัิติงานอยางเต็มความสามารถแลว จะสามารถการจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเนนแนว

ทางการปฏรูิปการศึกษาพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้นตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมตาง ๆ 

ตามแผนปฏบัิติราชการประจําปของสถานศึกษา ไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

2.  ดานการสรางแรงบันดาลใจในดานผูเรียน คือผูบริหารสามารถสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเห็นวาทุกคนมี

คุณคาและความสําคัญ ควรรวมกันพัฒนาคุณภาพผูเรียน คอืผูบริหารสามารถสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเห็นวาทุกคน

มีคุณคาและความสําคัญ ควรรวมกันพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจาก

หองสมุดแหลงเรียนรูและสื่อตาง ๆ รอบตัว   

3.  ดานการกระตุนทางปญญา  ผูบริหารควรเสนอแนะใหบุคลากรใชแนวทางใหม ๆ มาแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น

ระหวางการทํางานอยางริเร่ิมสรางสรรคโดยสงเสริมพัฒนาการใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนไปตามเกณฑ
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มาตรฐาน มีการกระตุนทางปญญาดานจัดการศึกษา โดยผูบริหารสนับสนุนและจูงใจบุคลากรใหใชความคิดริเร่ิมใน

การพิจารณาปญหาตางๆมีสวนรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติหนาท่ี ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

กระตุนใหบุคลากรตระหนักถึงปญหาตางๆเกิดขึ้นระหวางดําเนินงานรวมกันเพื่อใหสถานศึกษามีการสราง สงเสริม 

สนับสนุนสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู สงเสริมใหบุคลากร ผูเรียนไดเรียนรูแหลงเรียนรูภายในและภายนอก

สถานศึกษา และใชแหลงเรียนรูมาพัฒนาตนเอง 

4.  ดานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล ผูบริหารตองใหความสนใจและเอาใจใสกับบุคลากรเปนพิเศษใน

ความตองการของบุคลากรท่ีจะพัฒนาความสามารถตามศักยภาพของตนในการจัดหาและดําเนินการตามแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยผูบริหารตองสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเห็นความสําคัญและคุณคาของตนเอง

อยูเสมอพัฒนาผูเรียนใหมคีวามรูและคุณลักษณอันพึงประสงค สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหมีการพัฒนาตนเอง

อยูเสมอ เพื่อการจัดกิจกรรม ตามนโยบาย จุดเนนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพสูงขึ้นตาม

จุดเนนท่ีสอดคลองกับประเพณ ีวัฒนธรรม ชุมชนและทองถิ่น 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1.  ควรศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตอื่นหรือจังหวัดอื่น 

ท่ีใกลเคยีงเพื่อจะสามารถนําขอมูลผลการศึกษามาใชไดอยางมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 

2.  ในการเก็บขอมูล ควรใชเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น เชน การสัมภาษณ การจด

บันทึก การสังเกต การจัดประชุมกลุมเพื่อเสนอขอคิดเห็น หรือการศึกษาเอกสารการวิจัยหรือเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวของ

เพื่อใหไดขอมูลท่ีหลากหลาย มคีวามละเอียดรอบดานมากย่ิงขึ้น 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การวิจัยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวย

ความอนุเคราะหจาก ดร.นันทิมา  นาคาพงศ อาจารย ท่ีปรึกษาท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจน

ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน จนการวิจัยสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัยจึง

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว  ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ ดร.สุนทร  คลายอํ่าอาจารยวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาดร.จักรพันธ ภาชนะ

ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาแฝกใต นางศศิรอร  ธนัตถภวานนท  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานเหลาท่ีไดกรุณา

ใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย จนทําใหการวจิัยในคร้ังน้ีสมบูรณและมคีุณคา 

ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครูในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

ท่ีใหความอนุเคราะหเก็บแบบสอบถาม เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือ และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 1 ท่ีไดใหความอนุเคราะหขอมูล ตลอดจนผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครูในสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทุกโรงเรียน ท่ีใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล 

คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา 

มารดา และคณาจารยทุกทานท่ีไดประสทิธ์ิประสาทวชิาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันน้ี ตลอดจนทุกทานท่ี

ไดมสีวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางด ี
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ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารสถานศึกษาตามความคดิเห็นของขาราชการ

ครูกลุมยอยท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

Transformational leadership of school administrators by opinions of civil 

service teachers, sub-group no. 6 in Secondary educational service area 

office 36 

ณัฐพงษ เช้ือสะอาด16
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2 

Nattapong Chueasa-ard1* and Sopa Amnuayrat2 

บทคัดยอ 

 การวจิัยคร้ังน้ี มวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคดิเห็น

ของขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และเพื่อศึกษาแนวทางในการ

พัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 196 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณ

คา 5 ระดับ สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิัย พบวา  

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อยูในระดับมากทุกดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการมี

อิทธิพลอยางมอุีดมการณ รองลงมา คอื ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการกระตุน

ทางปญญา และดานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล  

2. แนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาสูงสุด 

คือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ คือ ผูบริหารตองสรางแรงบันดาลใจในการทํางานใหกับผูรวมงาน สรางขวัญและ

กําลังใจแกผูรวมงานใหต้ังใจปฏบัิติงานอยางเต็มท่ี 
 

คําสาํคัญ: ภาวะผูนํา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
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Abstract  

This research aimed to study the Transformational leadership of School Administrators by opinions of 

civil service teachers, sub-group no. 6 in Secondary Educational Service Area Office 36. and To study the 

development of Transformational leadership of School Administrators by opinions of civil service teachers, sub-

group no. 6 in Secondary Educational Service Area Office 36. The sample group consisted of 196 civil service 

teachers, sub-group no. 6 in Secondary Educational Service Area Office 36. The research instrument was a five 

leveled rating scale questionnaire. The data were statistically analyzed using percentage, mean and standard 

deviation. The results showed that  

1. Transformational leadership of School Administrators by opinions of civil service teachers, sub-group 

no. 6 in Secondary Educational Service Area Office 36, it was generally found to be at a high level, with the 

highest mean on the item regarding the administrators’ idealized influence.  

2. The development of Transformational leadership of School Administrators by opinions of civil service 

teachers, sub-group no. 6 in Secondary Educational Service Area Office 36, it was generally found to reviews of 

civil service teachers has proposed the development of the highest executive must inspire to work with 

colleagues. Morale partners intend to work fully. 
 

Keywords: Leadership, Transformational leadership 
 

บทนํา 

การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยนื จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศท่ีมีอยูให

เขมแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือมนุษยให

เขมแข็ง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 และการเสริมสรางปจจัยแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนา

คุณภาพของคน ท้ังในเชิงสถาบัน ระบบ และโครงสรางของสังคมใหเขมแข็ง สามารถเปนภูมิคุมกันตอการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) กระทรวงศึกษาธิการจึงมีหนาท่ีหลักในการ

จัดการศึกษา ท่ีจะตองพัฒนากําลังคนใหมขีดีความสามารถ และมีศักยภาพในการแขงขันบนเวทีโลก จึงไดมีแผนการ

ปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ พ.ศ.2558–2564 มีแผนการผลิตและพัฒนากําลังคน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน ซึ่ง

สอดคลองกับนโยบายของชาติ พ.ศ.2557 ท่ีใหความสําคัญในการพัฒนาคนอยางย่ังยืน (สํานักบริหารงานการ

มัธยมศึกษาตอนปลาย, 2556) ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี

ตองการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผูเรียน ครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ผลิตและ

พัฒนาคุณภาพกําลังคนรองรับการพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ สงเสริมการวิจัยและ

พัฒนา ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต พัฒนาระบบบริหารจัดการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)  

การพัฒนาภาวะผูนํามีความสําคัญและมีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับผูนําหรือผูบริหาร การท่ีจะทํางานให

สําเร็จหรือลมเหลวก็ขึ้นอยูท่ีตัวผูนํา และการใชภาวะผูนํา ในการสรางแรงจูงใจ กระตุนใหผูอื่นไดคิดและแสดงออกมา 

เพื่อใหเกิดประโยชนตอองคการเปนสําคัญ วงการศึกษาก็ใหความสําคัญกับความเปนผูนําหรือภาวะผูนําวามี
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ความสําคัญตอการบริหารโรงเรียน อันท่ีจะนําพาโรงเรียนไปสูการเปลี่ยนแปลง กาวไปขางหนาอยางตอเนื่องไร

อุปสรรคทันกับความเปลี่ยนแปลง และไปสูเปาหมายท่ีตองการไดอยางมคีุณภาพท้ังในปจจุบันและอนาคต (พานัด มิ่ง

มา, 2549, หนา 9) และภาวะผูนําน้ันเปนกระบวนการหรือวิธีการท่ีทําใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลหรือกลุม

บุคคล โดยการใชอํานาจ อิทธิพล แรงจูงใจ การตัดสินใจอยางมีศิลปะ รวมถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุม ใน

การเปลี่ยนแปลงและสรางทัศนคติ ความเช่ือม่ัน ใหเพื่อเกิดการกระทําดวยความยินดี เต็มใจ ความศรัทธา และ

นําไปสูการดําเนินตามวัตถุประสงคของตนหรือขององคการ (จริยา บุญมา, 2554, หนา 22) 

ปจจุบันมแีนวคดิทฤษฎจีํานวนมากท่ีศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนํา ซึ่งไดมกีารพยายามจัดกลุมแนวทางการศึกษา

ภาวะผูนําไวหลายแบบ และไดมีการพัฒนาแนวทางการศึกษาภาวะผูนําในแนวทางใหม ท่ีมีการกลาวถึงกันมาก คือ 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) จากการศึกษาแนวคิดของ Bass & Avolio ซึ่งประกอบไป

ดวยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 4 ดาน ประกอบไปดวย ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรง

บันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ในการพัฒนาแนวคิดภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงน้ีอยูบนพื้นฐานของแรงจูงใจภายใน และมองภาวะผูนําวาเกิดขึ้นในทุกระดับขององคการ และมี

ผลกระทบตอบุคคลท่ีเกี่ยวของ ท้ังในสถานการณและอิทธิพลท่ีมีผลตอกันและกัน เปนการศึกษาภาวะผูนําท่ีเร่ิมจะมี

การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนไปสูการท่ีผูนําตองมีวิสัยทัศน สามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง ใหความสนใจกับ

การนําเพื่อไปสูเปาหมายท่ีดขีึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูตามใหสูงขึ้นกวาความคาดหวัง มกีารพัฒนา

ความสามารถของผูตามไปสูระดับท่ีสูงขึ้น ผูนําตองมอบหมายอํานาจหรือเสริมสรางพลังจูงใจ ผูนําตองเปนแบบอยาง

ท้ังในเร่ืองของคานิยม เปาหมาย และวัฒนธรรมองคการ นอกจากน้ันผูนําจะตองมีการกระตุนใหผูตามมีความเปน

ผูนําดวย จากผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการเพิ่มผลการปฏิบัติงาน

ของบุคคลและขององคการ และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถเพิ่มประสิทธิผลและความพึงพอใจตอผูนําได 

(รัตติกรณ จงวศิาล, 2556, หนา 252-269) 

การนําการเปลี่ยนแปลงเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญท่ีสุดอยางหน่ึงของผูนําหรือผูท่ีมีภาวะผูนํา 

และเปนท่ีตองการมากของสังคมในปจจุบัน ภาวะผูนําท่ีมปีระสทิธิผลสูงมคีวามจําเปนท่ีจะตองกระตุนและเอื้ออํานวย

ใหเกดิการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวตอสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และการจะนํา

การเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสูเปาหมายสิ่งท่ีดีกวาและท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ผูนําจําเปนตองริเร่ิมเปลี่ยนแปลงใหเปนตัวอยาง

กอน ดังน้ัน เมื่อผูนําจะตองนําการเปลี่ยนแปลงในองคการ ท้ังตัวผูนําและคนอื่น ๆ ในองคการ ควรจะตองเขาใจ

เหตุผลวาทําไมองคการตองมกีารเปลี่ยนแปลง ผูท่ีมภีาวะผูนําจงึเปนบุคคลสําคัญท่ีจะตองนําบุคคลอื่นใหยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกดิขึ้น แตโดยธรรมชาติของมนุษยแลวก็มักจะมีการตอตานการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากหลายสาเหตุ 

เชน การตอบสนองตอความเคยชิน มคีวามตองการพื้นฐานและตองการความม่ันคง ความกลัววาการเปลี่ยนแปลงจะ

ทําใหเกิดความสูญเสียผลประโยชนอื่น ๆ และการขาดความไววางใจตอผูนําท่ีเสนอการเปลี่ยนแปลง การขาดขวัญ

และกําลังใจในการทํางาน ผูนําก็ควรจะวเิคราะหวาถาจะนําการเปลี่ยนแปลง ควรจะมีการปองกันปญหาเพื่อจะไมให

เกดิการตอตาน และแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญประกอบดวย การสรางใหคนในองคการ

รูสกึวาการเปลี่ยนแปลงเปนเร่ืองท่ีสําคัญจําเปนและเรงดวน สื่อสารวิสัยทัศนอยางชัดเจนถึงประโยชนท่ีจะไดรับจาก

การเปลี่ยนแปลง ใหอํานาจคนท่ีมคีวามสามารถท่ีจะชวยในการวางแผนและดําเนินการเปลี่ยนแปลง การปลูกฝงความ

เช่ือ ความรูสึกท่ีดีตอตัวผูนํา รวมไปถึงการเปนแบบอยางท่ีดีของผูนํา แนวทางในการนําไปประยุกตใชตาง ๆ เหลานี้ 

จะชวยใหการนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําประสบความสําเร็จตามเปาหมายได (รัตติกรณ จงวศิาล, 2556, หนา 105-

107) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทองปอนด สาดออน (2554, หนา 83) ไดทําการศึกษาแนวทางการยกระคับ
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คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ไดขอเสนอแนะในการ

ขับเคลื่อนแนวทางในการดําเนินงานในการแกปญหาในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา พบวา การดําเนินการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา ตองอาศัยการบริหารจัดการดวยความมุงม่ันทุมเทของผูบริหาร และการสงเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพของผูบริหาร 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะสงผลตอการพัฒนา

สถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ท่ีจะมุงพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ เพื่อใหเกิดคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา และพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาดานการบริหาร

จัดการสถานศึกษา บริหารจัดการโดยมุงผลสัมฤทธ์ิเนนการกระจายอํานาจ การมีสวนรวม และมีความรับผิดชอบตอ

ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน และ

วิสัยทัศนของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ท่ีตองใหการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมี

คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเปนไทย และจากยุทธศาสตรท่ี 3 ของแผนปฏบัิติการประจําป

งบประมาณ 2558 ท่ีตองการนุงพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีสงเสริมการพัฒนาผูบริหาร

สถานศึกษากลุมท่ีมีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาเรงดวน (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, 

2558) 

จากการศึกษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ี

จะศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และศึกษาแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษาตามความคดิเห็นของขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

36 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคดิเห็นของขาราชการครู กลุม

ยอย 

ท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคดิเห็น 

ของขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยกําหนดกรอบแนวคดิในการวจิัยดังน้ี 
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วธิกีารศึกษา 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังน้ี ประชากรและกลุม

ตัวอยาง เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล และการวเิคราะหขอมูล 

ประชากร 

ประชากร คือ ขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 9 

โรงเรียน รวมประชากรท้ังสิ้น 399 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง คือ ขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยใช

ตารางการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejie & Morgan, 1970, pp. 607-610) ไดจํานวน

กลุมตัวอยางท้ังสิ้น 196 คน และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางดวยการสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวนของขาราชการครู 

ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา ตามความคดิเห็นของขาราชการครู 

กลุมยอยท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 

1. ทฤษฎ ีแนวคดิ เกี่ยวกับภาวะผูนํา 

   1.1 ววัิฒนาการของทฤษฎภีาวะผูนํา 

   1.2 ความหมายของภาวะผูนํา 

   1.3 ความสําคัญของภาวะผูนํา 

2. ทฤษฎ ีแนวคดิ เกี่ยวกับภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลง 

   2.1 ทฤษฎภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

   2.2 ความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

   2.3 ความสําคัญของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

3. สภาพท่ัวไปของการจัดการศึกษาในสถานศึกษา

ขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 

4. งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 
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ตาราง 1 แสดงกลุมตัวอยางดวยการสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวนของขาราชการครู 

โรงเรยีน จํานวนประชากร (คน) จํานวนกลุมตัวอยาง (คน) 

1. โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม 

2. โรงเรียนภูซางวทิยาคม 

3. โรงเรียนจุนวทิยาคม 

100 

50 

50 

49 

25 

25 

4. โรงเรียนปงพัฒนาวทิยาคม 

5. โรงเรียนฝายกวางวทิยาคม 

6. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 

7. โรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม 

8. โรงเรียนพญาลอวทิยาคม 

9. โรงเรียนขุนควรวทิยาคม 

45 

43 

37 

29 

28 

17 

22 

21 

18 

14 

14 

8 

รวม 399 196 
 

เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน 

ไดแก 

 ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนง และประสบการณในการทํางาน 

 ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยใชทฤษฏีภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดของ Bass & Avolio ซึ่งประกอบไปดวยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 4 ดาน ประกอบไปดวย 

ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึง

ความเปนปจเจกบุคคล ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบ

ของลเิคอรท (Likert Rating Scale) โดยกําหนดความหมายของคาคะแนน ดังน้ี 

 5 คะแนน หมายถงึ ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด 

 4 คะแนน หมายถงึ ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมาก 

 3 คะแนน หมายถงึ ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงปานกลาง 

 2 คะแนน หมายถงึ ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนอย 

 1 คะแนน หมายถงึ ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ลักษณะของ

แบบสอบถามเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด 

การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

 การสรางเคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
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 1. ศึกษาทฤษฎ ีแนวคดิ และงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ เกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดของ Bass & 

Avolio เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 2. ผูวิจัยสรางแบบสอบถามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

ตามแนวคิดของ Bass & Avolio ซึ่งประกอบไปดวยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 4 ดาน ประกอบไปดวย ดานการมี

อิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปน

ปจเจกบุคคล 

 3. นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนอตออาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยเพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของ

ภาษา และความคลอบคลุมของเนื้อหา พรอมท้ังปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษางานวจิัย 

 4. นําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง ความคลอบคลุม และความตรงของเนื้อหา โดย

การหาคา IOC ไดคา IOC ต้ังแต 0.67-1.00 

 5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ และนําไปใหอาจารยท่ีปรึกษา

ตรวจสอบความถูกตอง 

 6. นําแบบสอบถามไปหาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง คือ ขาราชการครู กลุม

ยอยท่ี 5 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวนกลุมตัวอยาง 30 คน ไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ 

0.987 

 7. นําแบบสอบถามท่ีได นํามาเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คอื ขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังน้ี ผูวจิัยไดดําเนินการตามขัน้ตอน ดังน้ี 

 1. ผูวจิัยขอหนังสอืจากวทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา สงถงึผูอํานวยการสถานศึกษาทุกแหงในกลุม

ยอยท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ทางไปรษณยี เพื่อขอความอนุเคราะหและความรวมมอืใน

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 2. ผูวจิัยนําแบบสอบถามท่ีไดรับการตอบกลับมาทางไปรษณยี จํานวน 196 ฉบับ คดิเปนรอยละ 100 นํามา

วเิคราะหขอมูล ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคดิเห็นของขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยการใชโปรแกรมคอมพวิเตอรวเิคราะหขอมูล 

การวเิคราะหขอมูล 

 การวเิคราะหขอมูลในคร้ังน้ี ผูวจิัยไดดําเนินการตามขัน้ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 วเิคราะหขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถติิ รอยละ 

 ตอนท่ี 2 วเิคราะหขอมูลภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคดิเห็นของขาราชการ

ครู กลุมยอยท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยใชสถติิ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) โดยการใชโปรแกรมคอมพวิเตอรวเิคราะหขอมูล กําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย 

ดังน้ี (ชูศรี   วงศรัตนะ, 2553, หนา 69) 

  คาเฉลี่ยระหวาง 4.50-5.00 หมายถงึ ระดับภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงมากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ยระหวาง 3.50-4.49 หมายถงึ ระดับภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงมาก 
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  คาเฉลี่ยระหวาง 2.50-3.49 หมายถงึ ระดับภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงปานกลาง 

  คาเฉลี่ยระหวาง 1.50-2.49 หมายถงึ ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนอย 

  ระหวาง 1.00-1.49 หมายถงึ ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 วเิคราะหขอมูลแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คดิเห็นของขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยการสรุปขอมูลแนวทาง

ในการพัฒนาแตละดาน 
 

ผลการศึกษา 

 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคดิเห็นของขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผลการวเิคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยแบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนง และประสบการณในการทํางาน 

 ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยใชทฤษฏีภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดของ Bass & Avolio ซึ่งประกอบไปดวยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 4 ดาน ประกอบไปดวย 

ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึง

ความเปนปจเจกบุคคล 

 ตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ลักษณะของ

แบบสอบถามเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด 
 

สรุปผลการศึกษา 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สรุปผลการวเิคราะหขอมูลไดดังน้ี 

1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ เพศหญิง ระดับการศึกษา

ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ ปริญญาตรี รองลงมา คือ ปริญญาโท ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถามมาก

ท่ีสุด คอื ครู คศ.2 รองลงมา คือ ครู คศ.1 รองลงมา คือ ครู คศ.3 และนอยท่ีสุด คือ ครูผูชวย ประสบการณในการ

ทํางานของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ มากกวา 15 ป รองลงมา คือ 5–10 ป รองลงมาคือ 11–15 ป และนอย

ท่ีสุด คอื นอยกวา 5 ป 

2. ความคดิเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการ

ครู กลุมยอยท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาท้ัง 4 ดาน มรีะดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากทุกดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการ

มีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ รองลงมา คือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการ

กระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล เมื่อพจิารณาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาเปนรายดาน สรุปผลการวเิคราะหขอมูลไดดังน้ี 

    2.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ มีระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากทุกขอ 

ลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เปนท่ียอมรับแกผูรวมงาน
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และบุคคลท่ัวไป รองลงมา คือ ผูบริหารสามารถสรางความศรัทธาใหเกิดแกผูรวมงานได และมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 

ผูบริหารมเีปาหมายท่ีชัดเจนในการบริหารงาน 

    2.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ มีระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากทุกขอ ลักษณะภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสามารถสรางเจตคติท่ีดีในการทํางานกับผูรวมงานได รองลงมา 

คือ ผูบริหารแสดงถึงความเช่ือม่ันวาผูรวมงานจะทํางานใหบรรลุเปาหมายได และมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผูบริหาร

สามารถกระตุนผูรวมงานใหทํางานไดอยางเต็มความสามารถ 

    2.3 ดานการกระตุนทางปญญา มีระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากทุกขอ ลักษณะภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานใชทักษะและแนวคดิในการปองกันปญหาท่ีจะ

เกิดขึ้น รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมการแกปญหาดวยการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลในการแกปญหา และมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานต้ังขอสันนิษฐานในเชิงสรางสรรคอยางมเีหตุผล 

    2.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากทุกขอ 

ลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารมอบหมายงานใหผูรวมงานตามความสามารถและ

ทักษะของแตละบุคคล รองลงมา คือ ผูบริหารใหความสําคัญในการปฏิบัติงานของผูรวมงานทุกคน และผูบริหารให

โอกาสผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ และมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผูบริหารสามารถใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน

ตอความกาวหนาของผูรวมงานได 

3. แนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สรุปผลการวเิคราะหขอมูลไดดังน้ี 

    3.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ พบวา ลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของขาราชการครูไดเสนอแนวทางในการพัฒนาสูงสุด คือ ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนใน

การปฏบัิตงิาน 

    3.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ พบวา ลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตาม

ความคดิเห็นของขาราชการครูไดเสนอแนวทางในการพัฒนาสูงสุด คอื ผูบริหารตองสรางแรงบันดาลใจในการทํางาน

ใหกับผูรวมงาน สรางขวัญและกําลังใจแกผูรวมงานใหต้ังใจปฏบัิติงานอยางเต็มท่ี 

    3.3 ดานการกระตุนทางปญญา พบวา ลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตาม

ความคดิเห็นของขาราชการครูไดเสนอแนวทางในการพัฒนาสูงสุด คือ ผูบริหารมีการบริหารงานแบบมีสวนรวมโดย

ใหผูรวมงานคดิในการแกปญหาในการปฏบัิติงาน และยอมรับฟงขอเสนอแนะของผูรวมงาน 

    3.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล พบวา ลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา ตามความคดิเห็นของขาราชการครูไดเสนอแนวทางในการพัฒนาสูงสุด คือ ผูบริหารควรบริหารบนหลัก

ของความแตกตางระหวางบุคคล 

อภปิรายผลการวจัิย 

 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มปีระเด็นท่ีจะนํามาอภิปรายผลดังน้ี 

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมากทุกดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คอื ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลิมพล คนตรง (2555, หนา 75) ไดทําการ

วิจัยเร่ือง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ในทศวรรษท่ี 2 ของการปฏิรูป
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การศึกษา ผลการวิจัยพบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ใน

ทศวรรษท่ี 2 ของการปฏรูิปการศึกษา ตามความคดิเห็นของขาราชการครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานการ

มอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ มคีาเฉลี่ยสูงสุด และธวัลรัตน ใบบัว (2554, หนา 65) ไดทําการวิจัยเร่ือง ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดเมอืงพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน 

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการเปนผูมีบารมีหรือดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ เมื่อพิจารณาดานการมี

อิทธิพลอยางมอุีดมการณ พบวา ลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา มีระดับภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากทุกขอ ลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารมีคุณธรรม 

จริยธรรม เปนท่ียอมรับแกผูรวมงานและบุคคลท่ัวไป ซึ่งสอดคลองกับ Bass & Avolio (1995) อางอิงใน รัตติกรณ จง

วิศาล (2556, หนา 252-255) ไดศึกษาองคประกอบการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณดานพฤติกรรม (Behavior) 

พบวา ผูนําจะมีพฤติกรรม หรือมีการตัดสินใจของผูนําจะพิจารณาและคํานึงถึงผลตามมาทางดานศีลธรรมและ

จริยธรรม การกระทําท่ีเนนเร่ืองคานิยม ศรัทธา และความเช่ือท่ีสําคัญท่ีสุดของผูนําท่ีจะระบุอยางชัดเจนถึง

ความสําคัญของการมสํีานึกตอจุดมุงหมายอยางแรงกลา ผูนําจะเนนถงึความสําคัญของการมสํีานึกตอภารกิจรวมกัน 

และอีกองคประกอบคอืการมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณดานคุณลักษณะ (Attribute) ผูนําจะมีคุณลักษณะทางอุดมคติ 

มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีสูงขึ้น เชน ผู นําจะใหผูอื่นรูสึกภาคภูมิใจในการรวมงานกับผู นํา ผูนําจะเสียสละ

ผลประโยชนของตนเองเพื่อประโยชนของกลุม ผูนําจะปฏิบัติตนเพื่อใหผูอื่นเคารพนับถือผูนําจะแสดงออกถึง

ความรูสึกเขมแข็งและม่ันใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิการ ปงวงค (2556, หนา 63) จากการวิจัยเร่ือง 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ผลการวจิัยดานการมอิีทธิพลอยาง

มอุีดมการณ พบวา ผูบริหารควรมคีุณธรรม จริยธรรม ในการบริหาร ทุมเทและเสียสละเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อให

บรรลุตามจุดมุงหมายของสถานศึกษา สามารถตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตอง และสอดคลองกับ House 

(1977) อางอิงใน ชลธิชา อนันตนาวี (2554, หนา 22) ไดเสนอทฤษฎีท่ีช้ีวาผูนําแบบมีบารมีหรือดานการมีอิทธิพล

อยางมีอุดมการณ จะประกอบดวยลักษณะของผูนําท่ีจะสรางภาพประทับใจใหผูตามมีความม่ันใจในตัวของผูนํา 

แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถงึเปาหมายทางอุดมการณเพื่อสรางความผูกพันในผูตาม แสดงความม่ันใจในความสามารถ

ของผูตามเพื่อสรางความม่ันใจแกผูตาม  

2. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการกระตุนทางปญญา พบวา 

ผูบริหารควรท่ีจะกระตุนใหผูรวมงานไดต้ังขอสันนิษฐานในเชิงสรางสรรคอยางมีเหตุผล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

กรรณิการ  ปงวงค (2556, หนา 63) จากการวิจัยเร่ือง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

เทศบาลนครแหลมฉบัง ผลการวิจัยพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการกระตุนทางปญญา ลักษณะของ

ผูบริหารควรท่ีจะสงเสริมใหบุคลากรรวมแสดงความคิดเห็นโดยใชเหตุผลและขอมูลหลักฐาน ซึ่งสอดคลองกับ วัน

เพ็ญ รัตนอนันต (2555, หนา 34) จากการวิจัยเร่ือง การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กลาววา การกระตุนทางปญญาเปนการท่ีผูบริหาร

แสดงพฤติกรรมท่ีเปนการกระตุนผูใตบังคับบัญชาใหเห็นวิธีการหรือแนวทางใหมในการแกปญหา มีการพิจารณาถึง

การปรับเปลี่ยนวธีิการทํางานแบบเกา ๆ สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น มองปญหาในแงมุมตาง ๆ มี

การวเิคราะหปญหาโดยใชเหตุผลและขอมูลหลักฐานมคีวามคดิริเร่ิมสรางสรรค โดยผูบริหารจะมคีุณลักษณะท่ีสําคัญ

ในดานการคดิและแกปญหาอยางเปนระบบ 
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3. แนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ขาราชการครู กลุมยอยท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประเด็นท่ีขาราชการครูไดเสนอ

แนวทางในการพัฒนาสูงสุด คือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ พบวา ผูบริหารตองสรางแรงบันดาลใจในการทํางาน

ใหกับผูรวมงาน สรางขวัญและกําลังใจแกผูรวมงานใหต้ังใจปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี ซึ่งสอดคลองกับ พานัด มิ่งมา 

(2549, หนา 9) จากการวจิัยเร่ือง การศึกษาภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพ ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา กลุมท่ี 6 กลาววา การท่ีจะทํางานใหสําเร็จควรใชภาวะผูนํา ในการสรางแรงจูงใจ กระตุนใหผูอื่น

ไดคิดและแสดงเจตคติท่ีดีในการทํางานออกมา เพื่อใหเกิดประโยชนตอองคการเปนสําคัญ วงการศึกษาก็ให

ความสําคัญกับความเปนผูนําหรือภาวะผูนําวามีความสําคัญตอการบริหารโรงเรียน อันท่ีจะนําพาโรงเรียนไปสูการ

เปลี่ยนแปลง กาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง ไรอุปสรรคทันกับความเปลี่ยนแปลง และไปสูเปาหมายท่ีตองการไดอยางมี

คุณภาพ ซึ่งจากการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีของ Burns (1978) อางอิงใน พัชรี กุมภิโร (2554, 

หนา 35) ดานการสรางแรงบันดาลใจ กลาววา การท่ีผูนําจะประพฤติในทางท่ีจูงใจ ใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูรวมงาน 

โดยการสรางเจตคติท่ีดใีนแงบวก ผูนําจะทําใหผูรวมงานสัมผัสกับภาพท่ีงดงามของอนาคต ผูนําจะแสดงความเช่ือม่ัน

และแสดงใหเห็นถึงความต้ังใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได  ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของ Bass & Avolio (1990) อางอิงใน ปราโมศ อิสโร (2553, หนา 41) ดานการสรางแรงบันดาลใจ เปน

กระบวนการท่ีผูนําทําใหผูตามเกิดอารมณกระตุนจูงใจใหไมเห็นประโยชนสวนตน แตอุทิศตนเพื่อทีมงาน เห็นคุณคา

ของผลการปฏิบัติงาน ทําตนเปนตัวอยางท่ีดี เปนผลทําใหผูตามเกิดความพยายามในการปฏิบัติงานเปนพิเศษ มี

บุคลิกภาพ และภาพลักษณท่ีดี โดยผูนําใชวิธีการชักชวนสรางอารมณใหผูตามเขาใจวิสัยทัศน และความหมายมี

ความรูสึกตระหนักวาภารกิจท่ีตองทําเปนสิ่งสําคัญ  และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนัญชิดา กาสิชัย (2556, หนา 

65) จากการวจิัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมยอยท่ี 3 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผลการวิจัยดานการ

สรางแรงบันดาลใจ ซึ่งสอดคลองในประเด็นท่ีวา ผูบริหารควรมีความต้ังใจในการทํางานอยางแนวแนเพื่อบรรลุ

เปาหมายท่ีต้ังไว เปนแบบอยางท่ีด ีสามารถจูงใจใหผูรวมงานมเีจตคติท่ีดีตอการทํางาน แสดงใหผูรวมงานเห็นคุณคา

และเกดิวสัิยทัศนในประโยชนของผลงาน 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากการวิจัย ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครู กลุม

ยอยท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผูวจิัยมขีอเสนอแนะรายดาน ดังน้ี 

 1. ดานการมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ ผูบริหารควรท่ีจะมเีปาหมายท่ีชัดเจนในการบริหารงาน และควรมี

วสัิยทัศนในการปฏบัิติงาน 

 2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผูบริหารควรท่ีจะกระตุนใหผูรวมงานไดทํางานอยางเต็มความสามารถ และ

ตองสรางแรงบันดาลใจในการทํางานใหกับผูรวมงาน สรางขวัญและกําลังใจแกผูรวมงานใหต้ังใจปฏบัิติงานอยาง

เต็มท่ี 

3. ดานการกระตุนทางปญญา ผูบริหารควรท่ีจะกระตุนใหผูรวมงานไดต้ังขอสันนิษฐานในเชิงสรางสรรค

อยางมเีหตุผล และใชหลักการบริหารงานแบบมสีวนรวมโดยใหผูรวมงานคดิในการแกปญหาในการปฏบัิติงาน และ

ยอมรับฟงขอเสนอแนะของผูรวมงาน 
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4. ดานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล ผูบริหารควรท่ีจะใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอ

ความกาวหนาของผูรวมงานได และควรบริหารบนหลักของความแตกตางระหวางบุคคล 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาปจจัยในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

2. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับความพงึพอใจในการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษา 

3. ควรศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของนักเรียน ผูปกครอง และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานหรือตัวแทนจากชุมชน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจากอาจารย ดร.โสภา อํานวยรัตน อาจารยท่ี

ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ท่ีไดกรุณาใหความชวยเหลือ ดานการใหคําปรึกษา และขอแนะนําอันเปน

ประโยชนอยางย่ิงตองานสารนิพนธ รวมท้ังการตรวจสอบ แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดีย่ิง จึง

กราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง 

 ขอขอบพระคุณ ดร.รักษิต สุทธิพงษ ผูชวยคณบดี วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.ทรงพล เทพ

คํา ผูอํานวยการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม และนายเฉลียว วรรณทอง ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม 

ผูทรงคุณวุฒิท่ีกรุณาตรวจสอบความสมบูรณ และความเท่ียงตรงของเคร่ืองมอืในการวจิัย 

 ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดกลุมยอยท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

36 ท่ีกรุณาใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล รวมท้ังขาราชการครูในสังกัดกลุมยอยท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ท่ีไดใหความอนุเคราะหในการใหขอมูลเพื่อการวจิัยคร้ังน้ี 

 สุดทายน้ีผูวิจัยขอขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสถานศึกษา ท่ีมีสวนรวมเปน

กําลังใจใหความชวยเหลอืตลอดมาจนประสบความสําเร็จในการศึกษาระดับมหาบัณฑติ คุณคาท่ีเกดิจากการวจิัยคร้ัง

น้ี ขอมอบเปนเคร่ืองตอบแทนพระคุณ บิดา มารดา ครู อาจารย และผูมพีระคุณทุกทานท่ีไดถายทอดความรู ใหความ

ชวยเหลอื ใหคําแนะนําท่ีทรงคุณคา และไดมอบกําลังใจตลอดระยะเวลาในการทําวจิัยจนประสบความสําเร็จดวยดี 
 

เอกสารอางองิ 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2555). แผนพัฒนาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559.  

กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.  

กรรณกิาร ปงวงค. (2556). ภาวะผูนาํการเปลี่ยนแปลงของผูบรหิารสถานศกึษาสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง.  

วทิยานิพนธ กศ.ม., มหาวทิยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 

จริยา บุญมา. (2554). ความสมัพันธระหวางภาวะผูนาํการเปลี่ยนแปลงของผูบรหิารสถานศกึษากับ 

ประสทิธผิลของโรงเรยีน สังกัดเทศบาลจังหวดัฉะเชงิเทรา. วทิยานิพนธ กศ.ม., มหาวทิยาลัยบูรพา,  

ชลบุรี. 

เฉลมิพล คนตรง. (2555). ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบรหิารโรงเรยีนมัธยมศกึษาจังหวดัสโุขทัย ใน 

ทศวรรษที่ 2 ของการปฏรูิปการศกึษา. วทิยานิพนธ กศ.ม., มหาวทิยาลัยนเรศวร, พษิณุโลก. 



1275 

 

- Proceedings - 

 

เอกสารอางองิ (ตอ) 

ชนัญชิดา กาสชัิย. (2556). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนาํการเปลี่ยนแปลงของผูบรหิารสถานศกึษากับการ 

จัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ กรณศีกึษาโรงเรยีนมัธยมศกึษา กลุมยอยที่ 3 สังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36. วทิยานิพนธ กศ.ม., มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง,  

เชียงราย. 

ชูศรี วงศรัตนะ. (2553). เทคนคิการใชสถติิเพื่อการวจัิย (พมิพคร้ังที่ 12). กรุงเทพฯ: ไทเนรมติกจิ อินเตอร 

โปรเกรสซฟิ. 

ชลธิชา อนันตนาว.ี (2554). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนาํการเปลี่ยนแปลงของผูบรหิารกับองคการแหงการ 

เรยีนรูของสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา ประถมศกึษาชลบุร ีเขต 3. วทิยานิพนธ  

กศ.ม., มหาวทิยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 

ทองปอนด สาดออน. (2554). การศกึษาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนสงักัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36. รายงานการศึกษาสวนบุคคล นศส.ศธ., สถาบันพัฒนาครู  

คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา, สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 

ธวัลรัตน ใบบัว. (2554). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบรหิารโรงเรยีนกับประสทิธผิล 

ของโรงเรยีน สังกัดเมืองพัทยา จังหวดัชลบุร.ี วทิยานิพนธ กศ.ม., มหาวทิยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 

ปราโมศ อสิโร. (2553). ภาวะผูนําที่สงผลตอประสทิธผิลการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาของผูบรหิาร 

สถานศกึษา สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐานที่ผานการประเมินและรับรอง 

คุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (สมศ.) ในรอบทีส่องมีผล

การประเมินในระดับดแีละดมีาก. วทิยานิพนธ ศษ.ด., มหาวทิยาลัยทักษิณ, สงขลา. 

พัชรี กุมภิโร. (2554). ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบรหิารสถานศกึษา ตามทัศนะของขาราชการครู กลุม 

เครอืขายวงับูรพา สงักัดสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 7. วทิยานิพนธ กศ.ม.,  

มหาวทิยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 

พานัด มิ่งมา. (2549). ศกึษาภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพ ของผูบรหิารโรงเรยีนพระปรยัิติธรรม แผนก 

สามัญศกึษา กลุมที่ 6. วทิยานิพนธ ค.ม., มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดติถ, อุตรดติถ. 

รัตติกรณ จงวศิาล. (2556). ภาวะผูนาํ ทฤษฎ ีการวจัิย และแนวทางสูการพัฒนา (พมิพคร้ังที่ 2). กรุงเทพฯ:  

สํานักพมิพแหงจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 

วันเพ็ญ รัตนอนันต. (2555). ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบรหิารสถานศกึษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที ่

การศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2. วทิยานิพนธ กศ.ม., มหาวทิยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 

สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย. (2556). แนวทางการจัดทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 ที่เนน 

สมรรถนะทางสาขาวชิาชพี. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36. (2558). แผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558.  

เชียงราย: สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36. 

Krejcie, Robert V. and Morgan, Daryle W. (1970). Determinining Sample Size for Research Activities.  

Educational and Psychological Measurement. v. 30, 607-610. 



1276 

 

- Proceedings - 

 

ภาวะผูนําเชงิจัดการตอการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของผูบรหิารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 

Transactional Leadership Toward The Educational Management in 21st 

century for Administrator of Secondary education service area 36 sub group 2 

วรากร ปญญาคํา18

1* และ นันทมิา นาคาพงศ19
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Warakorn Punyakum1* and Nanthima Nakaphong2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงจัดการตอการจัดการศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 และ

เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงจัดการ ตอการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเปน

ครู จํานวน 212 คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบแบบประมาณคา 5 ระดับ ท่ีมีคาความตรงเทากับ 1.00 

และความเช่ือม่ันเทากับ 0.90  สถิติท่ีใชในการวิจัยคือ คาสถิติรอยละ คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

ทดสอบคาเอฟ และการทดสอบรายคูดวยวธีิการของเชฟเฟ  

ผลการศึกษาพบวา  

1.  ภาวะผูนําเชิงจัดการตอการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยภาพรวมและรายดาน 5 ดาน คือ ดานการ

จัดมาตรฐานในศตวรรษท่ี 21 ดานการประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานการจัดหลักสูตรและการสอนในศตวรรษท่ี 

21 ดานการพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 และดานการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ทุกดานอยู

ในระดับมาก   

2.  การเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงจัดการตอการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จําแนกตามขนาดของ

สถานศึกษา มคีวามแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ี .05 โดยในภาพรวมผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีภาวะ

ผูนําเชิงจัดการตอการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 แตกตางกับผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง และผูบริหาร

สถานศึกษาขนาดเล็กมภีาวะผูนําเชิงจัดการตอการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 แตกตางกับบริหารสถานศึกษาขนาด

ใหญ 
 

คําสาํคัญ: ภาวะผูนําเชิงจัดการ  การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
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Abstract  

 The purpose of this research was to study the transactional leadership toward the educational 

management in 21st century for administrator of secondary education service area 36 sub group 2 and to 

prepare The transactional leadership toward the educational management in 21st century for administrator of 

secondary education service area 36 sub group 2 as perceived by size of the school. The samples population of 

this study were 212 teacher of school under the srcondary education service area 36 sub group 2. The research 

instrument was the questionnaire 5 rating scale with reliability value of 0.90. The statistics used for analyzing 

the data were percentage , mean , standard deviation, One-way ANOVA and Scheffe’ s technique. 

 The result of research were of follow :  

(1) The overall Transactional leadership toward the educational management in 21st century for 

administrator of secondary education service area 36 sub group 2 was at a high level. 

(2) To comparing transactional leadership toward the educational management in 21st century for 

Administrator of secondary education service area 36 sub group 2 as perceived by size of school were 

significantly different at the .05 level. 
 

Keywords: TRANSACTIONAL LEADERSHIP, EDUCATIONAL MANAGEMENT IN 21st CENTURY 
 

บทนํา 

การศึกษาเปนกลไกหลักในการพัฒนาสงเสริมปลูกฝงแนวความคดิความรูใหกับพลเมืองและ เปาหมายหลัก

ของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยคือการพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพดวยกระบวนการเรียนรูเพื่อ

ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ผูบริหารสถานศึกษามีสวนสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ซึ่งจะตองมภีาวะผูนํา เพื่อนําพาองคกรใหไปสูจุดมุงหมายท่ีต้ังเอาไว โดยเฉพาะในยุคศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเปนยุคของการ

เปลี่ยนผาน มีความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีและขอมูลขาวสาร การออกแบบการจัดการเรียนรูจึงตองสนองตอ

ผูเรียนอยางเหมาะสม ผูบริหารจะตองมภีาวะผูนําเชิงจัดการ คอืการเขาไปมอิีทธิพล การใหรางวัลหรือขอแลกเปลี่ยน

เพื่อใหครูหรือบุคลากรปฏบัิติหนาท่ี เปนกระบวนการสรางความยึดม่ันผูกพันตอเปาหมายองคกร และการเสริมสราง

พลังอํานาจใหแกผูนําและผูตามเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ดังน้ันสถานศึกษาในระดับโรงเรียนจะ

มีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําและครูทุกทานเปนผูตาม ผูบริหาร ตองเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย 

แนวทางการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิผลซึ่งการบริหารสถานศึกษาจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายมาก

นอยเพยีงใดก็ขึ้นอยูกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเหลาน้ัน   

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยท่ี 2 ประกอบดวยสถานศึกษา

ท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 11 แหง แบงเปนสถานศึกษาขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ซึ่งแตละสถานศึกษาตองปฏบัิติภารกจิใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 ซึ่งสอดคลองกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ผูท่ีมีบทบาทหลัก

ไดแกผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะตองแสดงภาวะผูนําเชิงจัดการใหเกดิขึ้น ในการปฏรูิปการเรียนการสอน เพื่อการศึกษา

ของศตวรรษท่ี 21 จะตอง “เปลี่ยนแนวคิดของผูบริหารสถานศึกษา เปลี่ยนการสอนของครู และเปลี่ยนวิธีเรียนของ

นักเรียน สําหรับผูบริการสถานศึกษา หากตองการความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตองเปนผูนํา
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ทํากอนทําตัวใหเปนตัวอยาง เปนนักแชรวิสัยทัศน ใชประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาของตนเปนนักแกปญหา

รวมกับคณะครู ไมเห็นแกตัวเปนผูฟงท่ียอดเย่ียม สามารถ ปรับตัวใหเขากับสถานการณ และสิ่งแวดลอม ไดอยาง

เหมาะสมและมคีวามสุข เขาใจ จุดออน และจุดแข็ง ของท้ังตนเองและผูอื่น เพื่อ ใชคน ใหเหมาะกับงานพยายามทําให

คนรอบขางมีแตความสุขความเจริญกาวหนาในอาชีพการงานยอมรับสภาพความผิดในฐานะหัวหนางาน รวม

รับผดิชอบในสิ่งท่ีตนเองไดมอบหมายใหผูอื่นทําและเปนผูตัดสนิใจในสถานการณท่ียากลําบาก ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูนําเชิงจัดการ ตอการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 และตองการศึกษาวาขนาดของสถานศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอ

ภาวะผูนําเชิงจัดการ ตอการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอย หรือไม เพื่อใหขอมูลผลการวจิัยน้ีไดเกดิประโยชนตอการจัดการศึกษาไทยใน

อนาคตตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาภาวะผูนําเชิงจัดการตอการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของ

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 (2) เปรียบเทียบภาวะผูนํา

เชิงจัดการ ตอการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

 กรอบแนวคดิในการวจัิย  
 

 

 
 

 สมมติฐานการวจิัยของการวจิัยในคร้ังน้ี คือ ภาวะผูนําเชิงจัดการ ตอการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของ

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 จําแนกตามขนาดของ

สถานศึกษามคีวามแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ.05 

 

 

ภาวะผูนําเชิงจัดการตอการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 

21  

     1   การจัดมาตรฐานในศตรรษท่ี 21 

     2.  การประเมนิทักษะในศตวรรษท่ี 21  

     3. การจัดหลักสูตรและการสอนในศตวรรษท่ี 21  

     4.  การพัฒนาทางวชิาชีพในศตวรรษท่ี 21 

     5.  การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรูใน 

ศตวรรษท่ี 21  

 

   

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุม

ยอยท่ี 2 

     1.  สถานศึกษาขนาดใหญ 

     2. สถานศึกษาขนาดกลาง 

     3. สถานศึกษาขนาดเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร
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วธิกีารศึกษา 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยไดแก ครูสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36      

กลุมยอยท่ี 2 จํานวน 11 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 451 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง  

โดยใชสูตรยามาเน (Yamane) จากน้ันทําการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling)    

ตามสัดสวนขนาดของกลุมประชากรในแตละขนาดจากน้ันสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) แบบจับฉลากไม

ใสกลับจนไดครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว ไดกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 212 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือวิจัย ตรวจสอบ

คุณภาพโดยผูเช่ียวชาญประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามเทากับ 1.00 และนําเคร่ืองมือไป

ทดลองใช คํานวณคาความเช่ือม่ัน (Reliabillity) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา เทากับ 

0.90 จากนัน้เก็บขอมูลและรวบรวมขอมูลมาวเิคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลคือคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงจัดการ

ตอการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา ดวยวธีิทดสอบเอฟ (F-test) และการทดสอบรายคูดวย

วธีิการของเชฟเฟ 
 

ผลการศึกษา 

 1.  ภาวะผูนําเชิงจัดการตอการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  พบวา ภาวะผูนําเชิงจัดการตอการจัด

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 

2 ท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีระดับมากท่ีสุด คือ ดานการจัดมาตรฐานใน

ศตวรรษท่ี 21 รองลงมา คือ ดานการประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 และดานการจัดหลักสูตรและการสอนในศตวรรษท่ี 21ตามลําดับ สวนดานท่ีมีระดับการบริหารตํ่าสุด 

คอื ดานการพัฒนาวชิาชีพในศตวรรษท่ี 21 

ดานการจัดมาตรฐานในศตวรรษท่ี 21 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอ

ท่ีมีระดับสูงสุด คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็น หรือมีสวนรวมใหขอเสนอแนะสําหรับการจัดทํา

มาตรฐานการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  รองลงมา คอื ผูบริหารมกีารใหรางวัลหรือคําชมเชย แกครูท่ีมีการจัดทํา

มาตรฐานการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สวนขอท่ีมีระดับตํ่าสุด คือ ผูบริหารสรางความรูความเขาใจแกครูเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรูแบบสหวทิยาการ และเนนการสรางความรูความเขาใจเชิงลกึแกนักเรียน 

ดานการประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอท่ีมีระดับสูงสุด คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหครูสรางแบบประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ และคอยติดตามการทํางาน

อยางใกลชิด รองลงมา คอื ผูบริหารรับทราบการสะทอนผลจากการใชแบบทดสอบมาตรฐานท่ีครูจัดทําขึ้น และนํามา

ปรับปรุงแกไข โดยรับฟงความคิดเห็น และการมีสวนรวมจากครู สวนขอท่ีมีระดับตํ่าสุด คือ  ผูบริหารสนับสนุนใหมี

การพัฒนาระบบแฟมสะสมผลงาน ( portfolio ) ของผูเรียนท่ีมมีาตรฐาน  

ดานการจัดหลักสูตรและการสอนในศตวรรษท่ี 21 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา ขอท่ีมรีะดับสูงสุด คอื ผูบริหารสงเสริมใหครูจัดทําหลักสูตรและการจัดการสอนท่ีสอดคลองเหมาะสม และ

คอยติดตามการทํางานอยางใกลชิด รองลงมา คือ ผูบริหารสนับสนุนใหครูสรางและใชนวัตกรรมเชิงบูรณาการ        

ใชเทคโนโลยีในการสอน เนนใชปญหาเปนฐาน เพื่อสรางทักษะการคิดขั้นสูงแกผูเรียน สวนขอท่ีมีระดับตํ่าสุด คือ  
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ผูบริหารสนับสนุนใหครูจัดทําหลักสูตรท่ีสอดคลองกับวิชาแกน มุงเนนการเรียนรูเชิงสหวิทยาการ บูรณาการขาม

สาระและเนนสมรรถนะเปนฐาน 

ดานการพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอท่ีมีระดับสูงสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูมีความพยายามท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเปนตัวแบบแหงการ

เรียนรูอยูเสมอ รองลงมา คอื ผูบริหารใหคําแนะนําท่ีชัดเจนแกครูแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู ในศตวรรษท่ี 21 สวน

ขอท่ีมรีะดับตํ่าสุด คอื  ผูบริหารมกีารนิเทศติดตามการพัฒนาวชิาชีพครู และใหคําแนะนํา กําลังใจ อยางสมํ่าเสมอ 

ดานการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ขอท่ีมรีะดับสูงสุด คือ ผูบริหารใหครูและบุคลากรรวมจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรู โดยมีการ

ประเมนิและติดตามอยางใกลชิด รองลงมา คอื ผูบริหารมกีารใหรางวัลหรือคําชมแกครูท่ีจัดการเรียนรู เนนการปฏบัิติ

แบบโครงการ ขยายผลสูชุมชน เนนการมีสวนรวมของชุมชน โดยการใชเทคโนโลยีท่ีเขาถึงได สวนขอท่ีมีระดับตํ่าสุด 

คอื  ผูบริหารสนับสนุนใหครูจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนปฏบัิติจริง ในแหลงเรียนรู เชน การเรียนแบบโครงงาน 

 2.  ภาวะผูนําเชิงจัดการ ตอการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวามีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 โดยผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีภาวะผูนําเชิงจัดการตอการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 

21 นอยกวาบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง และผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีภาวะผูนําเชิงจัดการตอการจัด

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 นอยกวาบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ 
 

สรุปผลการศึกษา 

 ผลการวิจัยคร้ังน้ี ทําใหทราบถึงภาวะผูนําเชิงจัดการตอการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 ตลอดจนภาวะผูนําเชิงจัดการตอการ

จัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุม

ยอยท่ี 2  จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ซึ่งมปีระเด็นท่ีนาสนใจ ควรแกการนํามาอภิปรายผลดังตอไปน้ี 

1.  ภาวะผูนําเชิงจัดการของผูบริหารตอการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 โดยรวมท้ัง 5 ดานอยูในระดับมาก เพราะวา ผูบริหาร

สถานศึกษาไดแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีกระตุนและเสริมแรงใหครูเกิดความสํานึก ตระหนักในหนาท่ี คํานึงถึง

ประโยชนขององคกรและสวนรวม ตลอดจนแสวงหาแนวทางการเสริมแรงอยางมีเงื่อนไข กระตุนใหครูเกิดความ

พยายามท่ีจะทํางานขององคกรใหเปนไปตามเปาหมาย  โดยสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาในยุคใหมท่ี เปนการ

เรียนรูท่ีมีมาตรฐานแบบสหวิทยาการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (เอกวัฒน ดนงาน, 2554, บทคัดยอ) ท่ีศึกษา

ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนของผูบริหารและครู โรงเรียนในเครือขายอําเภอธาตุพนม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 1 พบวาภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนของผูบริหารโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และ

สอดคลองกับแบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994, p. 10) ท่ีไดกลาวถึงลักษณะของผูนําแบบแลกเปลี่ยน ดังนี้ 

1. รูวาผูตามตองการอะไรจากการทํางาน และพยายามใหผูตามไดรับสิ่งท่ีเขาตองการตราบเทาท่ีเขายังทํางานไดผล 

2. แลกเปลี่ยนรางวัล และสัญญาวาจะใหรางวัล ถามคีวามมานะพยายามในการทํางาน 3.  ตอบสนองความตองการ

และความปรารถนาของผูตามตราบเทาท่ีผูตามยังคงทํางานไดสําเร็จ หรือกับรางวัล หรือผลตอบแทนท่ีผูตาม

ปรารถนา (Avolio, Waldman and Einstine, 1998, p. 60) และสอดคลองกับสุธีรัตน  บรรดาล (2552, บทคัดยอ) ได

ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงปฏิรูปกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาสระแกวเขต พบวา ภาวะผูนําเชิงจัดการของผูบริหารตามการรับรูของครูสายผูสอน ผูบริหารมีภาวะผูนํา

โดยรวมอยูในระดับมาก   

2.  การเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงจัดการของผูบริหารตอการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติิท่ี .05  เพราะวาผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก เปนผูนําใหมท่ียังมีประสบการณนอย สถานศึกษาขนาดเล็ก

ยังขาดความพรอมในดานตาง ๆ เชนงบประมาณ บุคลากร ตลอดจนเทคโนโลยีดานตาง ๆ ท่ีจะพัฒนาไปสูการจัด

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ผูบริหารยังไมสามารถสรางความเช่ือถือ ไววางใจใหกับครูและบุคลากรท่ีอยูมาแตเดิม 

ผูบริหารจะไมเขาไปแกไขปญหา จนกวาปญหาหรือขอผิดพลาดเกิดขึ้น จึงเขาไปแกไขตามสถานการณท่ีเกิดขึ้น  

สอดคลองกับรายงานการวิจัยของกฤติยา  ใจหลัก ฟริตซเจอรัลด (2551) ไดศึกษา เปรียบเทียบภาวะผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษาตามความคดิเห็นของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

พังงา จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา ขาราชการครูท่ีทํางานในขนาดโรงเรียนท่ีแตกตางกันมคีวามคิดเห็นตอ

ภาวะผูนําของผูบริหารแตกตางกันทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนดานการบริหาร

แบบวางเฉย มคีวามแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ี .05 และสอดคลองกับอัจฉรา โพธ์ิอน (2557, บทคัดยอ ) 

ท่ีไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสงิหบุรี พบวาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอนจําแนกตามขนาด

ของสถานศึกษา มคีวามแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ี .05 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

1.  ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาและสงเสริมใหครูและบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพในดานตาง ๆ

เชน การอบรมเกี่ยวกับการใชเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย สงเสริมครูใหมีทักษะ ความรูความสามารถเชิงลึก เชิง

บูรณาการ สามารถวิเคราะหผูเรียน เพื่อใหเกิดการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน เพื่อใหครูสามารถนําความรู

เหลามามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาองคกรหรือสถานศึกษาให

เจริญกาวหนา เปนตัวแบบแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 แกผูเรียน 

2.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย–พะเยา) ควรดําเนิน การสงเสริม สนับสนุน

และพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา  ใหเกดิภาวะผูนําเชิงจัดการ เพื่อนําไปสูการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 เพื่อใหครูและบุคลากร มีการพัฒนาศักยภาพในดานตาง ๆ เปนตัวแบบ

แหงการเรียนรู เปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพขององคกร สมดังเจตนารมณของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีตองการให

การศึกษาของชาติมีความเจริญกาวหนา มีการพัฒนาโดยองครวม ตรงตามมาตรฐานการศึกษาท่ีระบุไวใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

1.  ควรศึกษาภาวะผูนําเชิงจัดการตอการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความ

คดิเห็นของคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงจัดการตอการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร

สถานศึกษา  จําแนกตามประสบการณการทํางานของผูบริหาร 
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กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเอง เร่ือง ภาวะผูนําเชิงจัดการตอการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 ฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวย

ความอนุเคราะหจาก ดร.นันทิมา  นาคาพงศ อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบ

แกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน จนการวิจัยสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัยจึงขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ ดร.คํานึง  เลื่อนแกว ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนทาบอ จังหวัดหนองคาย 

นายปรีชา  จันทะสินธุ รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนแมเจดียวิทยาคม และ ดร.สถาพร  มอญโพพาน 

อาจารยประจําสาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนอรทเทิรน ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และ

แกไขเคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย จนทําใหการวจิัยในคร้ังน้ีสมบูรณและมคีุณคา 

 ขอขอบพระคุณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ท่ีไดใหความอนุเคราะหขอมูล ตลอดจน

ผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครูสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ทุกโรงเรียน ท่ีให

ความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล 

 คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา 

มารดา และคณาจารยทุกทานท่ีไดประสทิธ์ิประสาทวชิาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันน้ี ตลอดจนทุกทานท่ี

ไดมสีวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางด ี
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ภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบรหิารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของกลุมยอยท่ี 4 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

Educational leadership of the school administrators in the 21st century, the 

fourth subgroup of Secondary Educational Service Area Office, Area 36 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา และขอเสนอแนะใน

การพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของกลุมยอยท่ี 4 สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก ครูในสถานศึกษาของกลุมยอยท่ี 4 สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จํานวน 11 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 437 คน โดยใชกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 205 

คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) วิเคราะหขอมูลโดยใช

คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวจิัย พบวาระดับภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของกลุมยอยท่ี 4 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมผูบริหารสถานศึกษามีระดับภาวะผูนําท้ัง 6 

องคประกอบอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายองคประกอบ พบวา องคประกอบท่ีระดับภาวะผูนําสูงสุด คือ การ

สงเสริมแรงบันดาลใจ รองลงมา คอื การใสใจและปรารถนาดตีอผูอื่น สวนองคประกอบท่ีมีระดับภาวะผูนําตํ่าสุด คือ 

การเปดกวางยอมรับสิ่งตาง ๆ สวนขอเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 ในเร่ืองการเปดกวางยอมรับสิ่งตาง ๆมีผูเสนอแนะแนวทางสูงสุด คือ ผูบริหารควรพัฒนาตนเองและ

เรียนรูอยางสมํ่าเสมอ เพื่อนําความรูและเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ จากแหลงเรียนรูตาง ๆ มาพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรีย 
 

คําสาํคัญ: ภาวะผูนํา  ภาวะผูนําทางการศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
 

Abstract  

The purposes of this research were to study Educational leadership of the school administrators in the 

21st century, the fourth subgroup of Secondary Educational Service Area Office, Area 36. The 205 samples used 

in the study had been chosen from 437 teachers of 11 schools in Secondary Educational Service Area Office, 
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Area 36. The tools used in this research was a five-level rating scale questionnaire.      The statistics used for 

data analysis were mean and standard deviation. 

The results showed that level of the educational leadership of the school administrators in the 21st 

century, the fourth subgroup of Secondary Educational Service Area Office, Area 36, overall, the school 

administrators with the leadership of the six components at a high level. Considering each element found that 

the Element which promoted the highest level of leadership was inspiration, followed by the good-care of 

others. And the least was the openness to accept things. The most recommendation was that the administrators 

should develop themselves and learn to consistently apply the knowledge and technology and innovations from 

various sources to improve the quality of school education. 
 

Keywords: leadership, educational leadership, school administrators in the 21st century 
 

บทนํา 

สังคมยุคอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 19 และ 20 เปลี่ยนผานเขาสูสังคมยุดความรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องมากจากการใชเทคโนโลยีเพื่อเช่ือมโยงขอมูลตางๆของทุกภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน 

พลังขับของเทคโนโลยียุคดิจิตอลสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังท่ี สมหมาย อํ่าดอนกลอย (2556, 

หนา 1-3) ไดกลาววา ปจจุบันไดเร่ิมเขาสูกระแสของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศผสมผสานกับความรู และนวัตกรรมใหม ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได สงผลกระทบตอระบบสังคม 

ระบบเศรษฐกจิ ระบบการเมอืง ระบบการศึกษาและวถิชีีวติของประชาชนอยางยากท่ีจะหลีกเลี่ยงได ดังน้ันหนวยงาน

ตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนตางก็หันมาเตรียมความพรอมขององคการของตนใหมีความสามารถใน

การบริหารจัดการกับสิ่งท่ีกําลังจะเกดิขึ้น สถานศึกษาซึ่งเปนสถานท่ีใหความรู ใหการศึกษาจึงตองมีความตื่นตัวและ

เตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 และจําเปนอยางย่ิงท่ี

ผูบริหารสถานศึกษาจะตองรูบทบาทหนาท่ี สามารถบริหารการศึกษาเพื่อนําองคการกาวเขาสูยุคแหงการเรียนรู 

นอกจากน้ี Prensky กลาววา นักเรียนในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก ไมวาจะเปนเร่ืองการแตงตัว 

รูปแบบการแสดงออก นักเรียนปจจุบันต้ังแตระดับอนุบาลถึงมหาวิทยาลัยแสดงใหเห็นถึงการเปนคนรุนใหมท่ีเติบโต

มาพรอมกับเทคโนโลยีใหม มกีารใชเวลาสวนมากอยูกับคอมพวิเตอร เกม อินเตอรเน็ตโทรศัพทมือถือ รวมท้ังของเลน

ตาง ๆ ในยุคดจิติอล นอกจากน้ียังเห็นไดวา เด็กในยุคน้ีมีระบบคิดและกระบวนการทางสารสนเทศท่ีแตกตางจากคน

รุนกอนอยางสิ้นเชิง คนรุนกอนหนาน้ี เปนกลุมท่ีไมมีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตหรือ

เทคโนโลยีท่ีเปนดิจิตอล การเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหลาน้ีสงผลใหพฤติกรรมของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก 

สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาตองมคีวามพรอมท่ีจะรับมือตอการเปลี่ยนแปลง ครูตองมีความรูและทักษะท่ี

จะนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ผูบริหารโรงเรียนตองมีความเขาใจ มีความเอาใจใสตอการ

เปลี่ยนแปลง (Prensky 2001 อางอิงใน สมหมาย อํ่าดอนกลอย, 2556, หนา 1) Churches กลาววา การเปลี่ยนแปลง

หองเรียนหลักสูตรและการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 น้ัน ยังไมพียงพอตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว สิ่ง

สําคัญท่ีตองมีการเปลี่ยนแปลงดวยคือ ศาสตรการสอน (pedagogy) ท่ีตองสะทอนถึงวิธีการเรียนรูของนักเรียน 

สะทอนถงึโลกท่ีพวกเขาจะตองเดนิทางเขาไปในอนาคต จําเปนตองมุงใหผูเรียนสรางสรรคความรู (create knowledge) 

จากกระบวนการไดรับความรู (knowledge acquisition) และการลงลึกในความรู (knowledge deepening) เปนการ
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สรางสรรคความรูจากกระบวนการเรียนรูดวยการกระทํา (Learning by doing) จากงานหรือกิจกรรมในบริบทหรือ

ปญหาในโลกท่ีเปนจริง ซึ่งผูบริหารการศึกษาในยุคน้ีตองมีวิธีการบริหารและสนับสนุนกระบวนการเหลาน้ีใหเกิดขึ้น 

รวมไปถงึการพัฒนาครู พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งไดแก มาตรฐานและการประเมินหลักสูตรและการเรียน

การสอน สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการเรียนในศตวรรษท่ี 21 (Churches 2008 อางอิงใน สมหมาย อํ่าดอนกลอย, 

2556, หนา 1-3)  

การจัดการศึกษาในยุคท่ีเกดิการเปลี่ยนแปลงในทุกๆดาน มุงใหเกิดคุณภาพท้ังในดานผลผลิต กระบวนการ

จัดการ และปจจัยตาง ๆ โดยมุงหวังใหการจัดการศึกษาพัฒนาท้ังระบบ บุคคลท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงท่ีจะทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดก็คอื ผูบริหารสถานศึกษา เพราะตองเปนผูนําและผูประสานความรวมมือจากทุกฝายท่ีมี

ความสามารถทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองการเรียน การสอน และการเรียนรู รวมท้ังประสานสัมพันธ ระดมและ

จัดสรรทรัพยากรไดอยางมี ประสิทธิภาพซึ่งผูบริหารสถานศึกษาเปรียบไดวาเปนจอมทัพสําคัญท่ีจะนําพาองคกรให

กาวไปในกระแสแหงการปฏรูิปไดอยางมเีกยีรติและศักดิ์ศรี ผูบริหารสถานศึกษาในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงทางบริบท 

(Context) หลากหลายสวนน้ัน นาจะเปรียบไดกับ “ผูบริหารมืออาชีพ” จึงจะเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันท่ีจะทํา

หนาท่ีสําคัญใหไปสูเปาหมายท่ีพงึประสงคโดยการกําหนดเปนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาสูการปฏิบัติท่ีแสดงใหเห็น

ศักยภาพ คุณภาพ เกดิประสทิธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาแหงน้ัน 

จากแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 21 ทําใหเห็นวาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษามี

ความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงท่ีผูบริหารตองมี ผูบริหารจะตองสรางทีมเพื่อจัดการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายท่ี

วางไวตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยท่ีเกดิขึ้น ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูมภีาวะผูนําท่ีเหมาะสมกับยุค

สมัย ผูนําท่ีนําแตเพยีงผูเดยีวไมสามารถทําใหสถานศึกษามคีวามเขมแข็งได ผูนําท่ีนิยมสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการ

นําเทาน้ันจึงจะสามารถทําใหสถานศึกษาเขมแข็ง ผูบริหารเปนบุคคลหลักท่ีจะตองรับผิดชอบตอประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลของสถานศึกษาและความสําเร็จท่ีเกดิขึ้นก็ขึ้นอยูกับคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับโมเดล

ภาวะผูนําทางการศึกษา (Educational Leadership Model) ซึ่งเปนโมเดลท่ีกลาวถึงเร่ืองของของคุณภาพ ความรูและ

ทักษะ ของผูนําทางการศึกษา ซึ่งผูบริหารจําเปนตองนําสถานศึกษาของตนเองเขาสูศตวรรษท่ี 21และรับผิดชอบตอ

ผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองในดานตาง ๆ ดังน้ี ปรับปรุงผลลัพธของนักเรียนทุกคน ริเร่ิมการจัด

กจิกรรมการเรียนรูท่ีมปีระสิทธิผล สํารวจและสนับสนุนการใช ICT และ e-learning พัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชนแหง

การเรียนรู สรางเครือขายเพื่อสงเสริมการเรียนรูและความสําเร็จ และพัฒนาคนอื่นใหเปนผูนํา (อางใน วิโรจน  สาร

รัตนะ, 2556, หนา 71) ท้ังน้ีเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาโดยผูบริหารตองมภีาวะผูนําท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะใน

ศตวรรษท่ี 21 สามารถตอบสนองโจทยของยุคน้ีไดอยางมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล  

ความสําคัญของภาวะผูนําท่ีกลาวมาขางตนน้ัน ประเทศไทยยังขาดภาวะผูนําซึ่งเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดปญหา

ในองคกรตางๆมากมาย ผูนําในองคกรไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทําใหองคกรเติบโตชา มีการส่ังงานขามสายบังคับ

บัญชา ผูนําลงมอืทําเอง ตัดสนิใจเองโดยไมมกีารปรึกษาผูรวมงาน ไมปฏบัิติตามระเบียบและขอบังคับขององคกร จน

ทําใหเกิดความขัดแยงในองคกร และไมกลาตัดสินใจเมื่อผูใตบังคับบัญชาเสนอความคิดเห็นเพื่อใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง ไมทําในสิ่งท่ีควรทํา ขาดภาวะผูนําจนกอใหเกดิปญหาในองคกร ทําใหองคกรไมมีการพัฒนาและกาวไม

ทันตามยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป (ประคัลภ ปณฑพลังกูร, 2556, สื่อออนไลน) 

จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาว การศึกษาภาวะผูนําทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จึงมี

ความสําคัญเปนอยางย่ิงท่ีผูบริหารสถานศึกษาตองมีความเขาใจในบทบาทของตนเอง และการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ

ดาน มีภาวะผูนําทางการศึกษารวมถึงมีแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําใหสามารถท่ีจะบริหารจัดการและนํา



1286 

 

- Proceedings - 

 

สถานศึกษาเขาสูศตวรรษท่ี 21 ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของกลุมยอยท่ี 4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อนํา

ผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของ กลุมยอยท่ี 4 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ใหมปีระสทิธิภาพดย่ิีงขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของกลุมยอยท่ี 4 สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

ของกลุมยอยท่ี 4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิในงานวจัิย 
 

วธิกีารศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวจิัยไดศึกษาภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของกลุม

ยอยท่ี 4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ซึ่งผูวจิัยไดดําเนินการออกแบบตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษา 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การวเิคราะหขอมูลและสถติิท่ีใช 

 

แนวคดิการจัดการศกึษาในศตวรรษที่ 21 

1. การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

2. ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21  

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําทางการศึกษาของ

ผูบรหิารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 

 1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

 2. ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

3. ความหมายของภาวะผูนํา 

 4. ความสําคัญของภาวะผูนํา 

 5. ววัิฒนาการของทฤษฎภีาวะผูนํา 

 6. ทฤษฎขีองภาวะผูนําทางการศึกษา  

 
งานวจัิยที่เก่ียวของ 

 

ภาวะผูนําทางการศึกษา

ของผูบริหารสถานศึกษา

ในศตวรรษท่ี 21 ของ 

กลุมยอยท่ี 4 สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ครูในสถานศึกษาของกลุมยอยท่ี 4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 36 จํานวน 11 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 437 คน จากน้ันทําการกําหนดตัวอยางโดยใชวิธีการเปดตาราง

ของ Krejcie และ Morgan (อางอิงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 43) ไดจํานวนกลุมตัวอยางดวยการสุมแบบแบง

ช้ันตามสัดสวนของครู จํานวนท้ังสิ้น 205 คน  

เครื่องมือที่ใชในการศกึษา 

เคร่ืองมือท่ีใช ในการศึกษาคร้ังน้ี เป นแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําทาง

การศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของกลุมยอยท่ี 4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

36 มจีํานวน 3 ตอน คอื 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบเลอืกตอบ (Check list)  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยใชแนวคิดภาวะผูนํา 6 

องคประกอบ (อางอิงใน รัตติกรณ จงวศิาล, 2556, หนา 320 - 322) ใหผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนครูในสถานศึกษา

ของกลุมยอยท่ี 4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยใชเกณฑการวเิคราะหตามแบบวัดมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553, หนา 69) ม ี5 ระดับ   

ระดับ 5 หมายถงึ มภีาวะผูนําอยูในระดับมากท่ีสุด  

ระดับ 4 หมายถงึ มภีาวะผูนําอยูในระดับมาก  

ระดับ 3 หมายถงึ มภีาวะผูนําอยูในระดับปานกลาง  

ระดับ 2 หมายถงึ มภีาวะผูนําอยูในระดับนอย  

ระดับ 1 หมายถงึ มภีาวะผูนําอยูในระดับนอยท่ีสุด  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษาของ

ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

การสรางเครื่องมือ 

การสรางเคร่ืองมอืท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคร้ังน้ีผูวจิัยไดดําเนินการตามขัน้ตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาหนังสือ ตํารา บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ จากหองสมุดของสถาบันการศึกษาตางๆ และ

งานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

2. นําขอมูลมาวเิคราะห เพื่อออกแบบแบบสอบถาม ใหครอบคลุมคําถาม วัตถุประสงค และกรอบแนวคิดใน

การวจิัย  

3. นําเคร่ืองมอืท่ีสรางเสร็จใหอาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองพจิารณาแกไขและปรับปรุง 

4. นําเคร่ืองมือท่ีสรางขึ้นเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน โดยผูเช่ียวชาญท่ีมีความรูความสามารถดาน

การบริหารการศึกษา เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ไดแก คาความสอดคลองระหวาง

ขอถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหาหรือดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of item Objective Congruence) พรอมท้ัง

ปรับปรุงขอคําถามท่ีคัดเลือกไวตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ซึ่งถาไดคาดัชนีความสอดคลองเกิน 0.5 ทุกขอ แสดง

วาเคร่ืองมอืเปนท่ียอมรับและสามารถนําไปใชได มเีกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
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ให +1   คะแนน  เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ันวัดไดตรงตามนิยาม 

ให 0  คะแนน  เมื่อไมแนใจวาขอคําถามน้ันวัดไดตรงตามนิยาม 

ให -1  คะแนน  เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ันวัดไมตรงตามนิยาม 

รายนามผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ดังน้ี  

 4.1 นายพรีวชิญ สริิปญญาแสง  ตําแหนงผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ 

     โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 

 4.2 นางสาววรางคจนา เนตรธิยา  ตําแหนงครูชํานาญการ 

     โรงเรียนหวยซอวทิยาคม รัชมังคลาภิเษก  

     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

  4.3 ดร.สันติ บูรณะชาติ  ตําแหนงอาจารย 

      วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

 จากการหาคาความสอดคลองระหวางขอถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหาหรือดัชนีความสอดคลอง (IOC : 

Index of item Objective Congruence) ไดคาอยูระหวาง 0.67-1.00 

 5. นําขอคดิเห็นและคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ไปดําเนินการแกไขขอคําถาม 

 6. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปตรวจสอบคุณภาพ โดยนําไปทดลองใชกับกลุมทดลองท่ีไมใชกลุม

ตัวอยาง จํานวน 30 คน ในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เพื่อหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม และนํามา

วเิคราะหขอมูลหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา (Coefficient – α) ซึ่งไดคาเทากับ 0.96 

 7. นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปเก็บขอมูลกับครูในสถานศึกษาของกลุมยอยท่ี 4 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยผูวจิัยรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง  

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวจิัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปน้ี 

1. ผูวจิัยขอหนังสอืจากวทิยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลกับสถานศึกษาไปถึง

ผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมยอยท่ี 4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36เพื่อขออนุญาตและขอความ

อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ผูวจิัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง จากกลุมตัวอยาง    

การวเิคราะหขอมูลและสถติิที่ใช 

ผูวจิัยไดดําเนินการวเิคราะหและนําเสนอขอมูล ดังน้ี   

1. สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละ นําเสนอในรูปตาราง

ประกอบการบรรยาย 

2. ภาวะผูนําทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 วเิคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (X�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S. D. ) โดยใชเกณฑการวเิคราะหตามแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553, หนา 

69) ม ี5 ระดับ   

ระดับ 5 หมายถงึ มภีาวะผูนําอยูในระดับมากท่ีสุด  

ระดับ 4 หมายถงึ มภีาวะผูนําอยูในระดับมาก  

ระดับ 3 หมายถงึ มภีาวะผูนําอยูในระดับปานกลาง  
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ระดับ 2 หมายถงึ มภีาวะผูนําอยูในระดับนอย  

ระดับ 1 หมายถงึ มภีาวะผูนําอยูในระดับนอยท่ีสุด  

เกณฑการแปลความหมาย 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.50 – 5.00 หมายถงึ มภีาวะผูนําอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.50 – 4.49 หมายถงึ มภีาวะผูนําอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49 หมายถงึ มภีาวะผูนําอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.50 – 2.49 หมายถงึ มภีาวะผูนําอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถงึ มภีาวะผูนําอยูในระดับนอยท่ีสุด 

3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 วิเคราะห

ขอมูลโดยนําเสนอบรรยายเปนความเรียง 
 

ผลการศึกษา 

 ผลการวิจัย พบวาระดับภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของกลุมยอยท่ี 4 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมผูบริหารสถานศึกษามีระดับภาวะผูนําท้ัง 6 

องคประกอบอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวา องคประกอบท่ีระดับภาวะผูนําสูงสุด คือ 

องคประกอบท่ี 1 การสงเสริมแรงบันดาลใจ รองลงมา คือ องคประกอบท่ี 2 การใสใจและปรารถนาดีตอผูอื่น สวน

องคประกอบท่ีมรีะดับภาวะผูนําตํ่าสุด คอื องคประกอบท่ี 6 การเปดกวางยอมรับสิ่งตาง ๆ 
 

สรุปผลการศึกษา 

ผูวิจัยนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาวิเคราะหโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดผล

สรุปดังน้ี 

ระดับภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของกลุมยอยท่ี 4 สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีระดับภาวะผูนําท้ัง 6 องคประกอบอยูใน

ระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายองคประกอบ พบวา องคประกอบท่ีระดับภาวะผูนําสูงสุด คือ องคประกอบท่ี 1 การ

สงเสริมแรงบันดาลใจ รองลงมา คือ องคประกอบท่ี 2 การใสใจและปรารถนาดีตอผูอื่น สวนองคประกอบท่ีมีระดับ

ภาวะผูนําตํ่าสุด คอื องคประกอบท่ี 6 การเปดกวางยอมรับสิ่งตางๆ 

องคประกอบท่ี 1 การสงเสริมแรงบันดาลใจ โดยรวมและรายขอทุกขออยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ขอท่ีมีระดับภาวะผูนําสูงสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชามีการพัฒนาตนเอง เรียนรูและ

แสวงหาความรูอยูตลอดเวลารองลงมา คอื ผูบริหารกระตุนใหผูใตบังคับบัญชามสีวนรวมในการทํางาน เปดโอกาสให

ไดแสดงความสามารถหรือศักยภาพของตนเองอยางเต็มความสามารถ ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาทํางาน

ในสิ่งท่ีรักและถนัด สําหรับขอท่ีมีระดับภาวะผูนําตํ่าสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรมีความรัก ความผูกพันกับ

สถานศึกษา 

องคประกอบท่ี 2 การใสใจและปรารถนาดีตอผูอื่น โดยรวมและรายขอทุกขออยูในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีระดับภาวะผูนําสูงสุด คือ ผูบริหารแสดงออกถึงการเห็นอกเห็นใจ มีความสงสาร

ผูอื่นท่ีดอยกวาตนเอง รองลงมา คอื ผูบริหารแสดงออกถงึการดูแลและปฏิบัติตนตอผูใตบังคับบัญชาเหมือนบุคคลใน

ครอบครัว ผูบริหารแสดงออกถงึการรักษานํ้าใจตอผูใตบังคับบัญชา สําหรับขอท่ีมีระดับภาวะผูนําท่ีสุด คือ ผูบริหาร

สามารถใหคําปรึกษาและแกไขปญหาตางๆใหกับผูใตบังคับบัญชาในโรงเรียนได  
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องคประกอบท่ี 3 การมีศีลธรรมในการประกอบการ โดยรวมในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอท่ีมรีะดับภาวะผูนําสูงสุด คอื ผูบริหารบริหารงานโดยมุงเนนและใหความสําคัญกับผูรวมงานและผูรับบริการ 

รองลงมา คอื ผูบริหารมคีุณธรรมในการปฏบัิติงานยึดถอืและเช่ือม่ันในความถูกตองดงีาม ผูบริหารในการใชกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหารงาน โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและเปนธรรม

สําหรับขอท่ีมีระดับภาวะผูนําตํ่าท่ีสุด คือ ผูบริหารปฏิบัติงานดวยความโปรงใส เปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมา

สามารถตรวจสอบความถูกตองได  

องคประกอบท่ี 4 ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ โดยรวมและรายขออยูในระดับมากในระดับมาก และ

เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีระดับภาวะผูนําสูงสุด คือ ผูบริหารบริหารงานโดยมุงหมายการพัฒนางานเพื่อ

เทียบเคียงคูแขงขันและรูจักหลบหลีกอุปสรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามท่ีตองการ รองลงมา คือ ผูบริหารมีวิสัยทัศน

กวางไกล มีความสามารถรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารบริหารงานโดยรูจุดแข็งและจุดออนท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา สําหรับขอท่ีมีระดับภาวะผูนําตํ่าท่ีสุด คือ ผูบริหารบริหารงานโดยมีหลักการคิดท่ีรอบคอบ ไม

ประมาท และผูบริหารบริหารงานอยางเปนระบบ มคีวามยดืหยุนตามสถานการณเพื่อใหงานประสบผลสําเร็จ  

องคประกอบท่ี 5 การเสริมสรางจิตสํานึกตอสังคม โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีระดับภาวะผูนําสูงสุด คือ ผูบริหารใสใจและใหความสําคัญตอปญหาสาธารณะของชุมชน 

และประเทศชาติ รองลงมา คอื ผูบริหารบริหารสถานศึกษาโดยมุงประโยชนใหกับชุมชนและสังคม ไมเห็นแกประโยชน

สวนตน ผูบริหารมีการปลูกฝง และยังสรางจิตสํานึกใหบุคลากรในสถานศึกษาเสียสละเพื่อสวนรวม รูจักอุทิศเวลา

ใหกับทางราชการ สําหรับขอท่ีมรีะดับภาวะผูนําตํ่าท่ีสุด คือ ผูบริหารมีการปฏิบัติตอบุคลากรท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และผูบริหารเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง กลาท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสีย

ของการกระทําของตนเองและผูใตบังคับบัญชา  

องคประกอบท่ี 6 การเปดกวางยอมรับสิ่งตางๆ โดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอท่ีมีระดับภาวะผูนําสูงสุด คือ ผูบริหารยอมรับและปลูกฝงใหบุคลากรในสถานศึกษาไมตอตานและยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง รองลงมา คอื ผูบริหารสามารถยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ ผูบริหารสามารถ

เปดรับขอมูลจากภายนอก ความรูและประสบการณท่ีแตกตาง เปดรับเหตุการณหรือเร่ืองใหมๆอยูเสมอ สําหรับขอท่ี

มรีะดับภาวะผูนําตํ่าท่ีสุด คอื ผูบริหารรับฟงคําวจิารณและยอมรับขอดอยของตนเอง โดยมีการไตรตรองและประเมิน

ตนเองอยางถูกตอง  

อภปิรายผลการวจัิย 

ผลการวจิัยคร้ังน้ี ทําใหทราบถงึระดับภาวะผูนะทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของ

กลุมยอยท่ี 4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งมีประเด็นท่ีนาสนใจ ควรแกการนํามาอภิปรายผล 

ดังตอไปน้ี  

จากการวจิัยพบวา ระดับภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในองคประกอบ

ของการสงเสริมแรงบันดาลใจมีระดับภาวะผูนําสูงท่ีสุด เมื่อผูบริหารซึ่งเปนผูบังคับบัญชามีภาวะผูนําโดยสามารถ

สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชามีการพัฒนาตนเอง เรียนรูและแสวงหาความรูอยูตลอดเวลา สามารถกระตุนให

ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการทํางาน เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความสามารถหรือศักยภาพของ

ตนเองไดอยางเต็มความสามารถ ใหไดทํางานในสิ่งท่ีตนรักและถนัด บริหารงานโดยไมแทรกแซง ใหความเช่ือม่ันในตัว

ของผูใตบังคับบัญชา ใหการช่ืนชนและประกาศเกียรติคุณในงานท่ีประสบผลสําเร็จ ใหกําลังใจกับงานท่ีไมประสบ

ผลสําเร็จ สรางสิ่งเรากระตุนในการทํางานใหผูใตบังคับบัญชาทํางานจนประสบผลสําเร็จและสงเสริมใหบุคลากรมี
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ความรักและผูกพันกับสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ภารดี อนันตนาวี (2552, หนา 77) ไดกลาวถึง

ความสําคัญของภาวะผูนําท่ีผูบริหารควรมเีพื่อความอยูรอดและเจริญเติบโตขององคการ โดยผูบริหารตองเปนผูชวย

โนมนาวชักจูงใจใหบุคลากรทุมเทความรูความสามารถใหแกองคการ องคการจะตองมีปจจัยเอื้ออํานวยหลายอยาง

เพื่อท่ีจะใหสมาชิกต้ังใจและทุมเททํางานให เชน บุคคลไดทํางานตรงตามความถนัดและความสามารถ ผูบังคับบัญชา

ตองรูจักรับฟงความคิดเห็น การประเมินผลการตองมีความยุติธรรมและสิ่งสําคัญประการหน่ึงท่ีขาดเสียมิได คือ 

ผูบริหารขององคการจะมภีาวะผูนําในตัวของผูบริหาร จะทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดการยอมรับ เกิดความศรัทธาและ

เช่ือม่ันวาผูบริหารไมเพียงแตนําองคการใหอยูรอดเทาน้ัน แตจะนําความเจริญกาวหนา ความภาคภูมิใจ เกียรติยศ

ชื่อเสยีงและความสําเร็จมาสูองคการดวย นอกจากน้ียังสอดคลองกับทฤษฎภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของแบสและอ

โวลิโอ (Bass, 1999, p 9 – 32 ; Bass และ  Avolio, 1994, p 2 – 6 ; Bass และ Avolio, 1993, p 114 – 122  อางใน 

รัตติกรณ จงวิศาล, 2545, หนา 39 - 41) ไดกลาววาการท่ีผูนําจะประพฤติในทางท่ีจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผู

ตาม โดยการสรางแรงจูงใจภายใน การใหความหมายและทาทายในเร่ืองงานของผูตาม ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณ

ของทีม (Team spirit) ใหมีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือรน โดยการสรางเจตคติท่ีดีและการคิดในแง

บวก ผูนําจะทําใหผูตามสัมผัสกับภาพท่ีงดงามของอนาคต  ผูนําจะสรางและสื่อความหวังท่ีผูนําตองการอยางชัดเจน 

ผูนําจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันตอเปาหมายและวสัิยทัศนรวมกัน ผูนําจะแสดงความเช่ือม่ันและแสดงใหเห็น

ความต้ังใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได ผูนําจะชวยใหผูตามมองขามผลประโยชนของตนเพื่อวสัิยทัศน

และภารกจิขององคการ ผูนําจะชวยใหผูตามพัฒนาความผูกพันของตนตอเปาหมายระยะยาวและบอยคร้ังพบวา การ

สรางแรงบันดาลใจน้ีเกดิขึ้นผานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคลและการกระตุนทางปญญาชวยใหผูตามจัดการกบั

อุปสรรคของตนเองและเสริมความคิดสรางสรรคและสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุนทร ยามศิริ (2550, หนา 49-

56) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเชียงใหม สรุปไดวาในภาพรวมของภาวะผูนําการเปลี่ยน

สภาพและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน สวนใหญเห็นวา ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมไดปฏิบัติ

บอยคร้ังท้ังภาวะผูนําเชิงอิทธิพลดานอุดมการณ เชิงสรางแรงบันดาลใจ เชิงกระตุนการใชปญญา เชิงมุงความสัมพันธ

เปนรายคน เชิงใหรางวัลตามสถานการณ เชิงการจัดการแบบมขีอยกเวนเชิงรุก เชิงจัดการแบบมีขอยกเวนเชิงรับ และ

เชิงหลีกเลี่ยงการตัดสินใจ สําหรับความพยายามทําใหเกิดงาน ความมีประสิทธิภาพ และการสรางความพึงพอใจใน

การทํางาน ครูผูสอนสวนใหญก็เห็นวาผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมไดแสดงออกและปฏิบัติ

บอยคร้ังเชนกัน  

สวนระดับภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในองคประกอบท่ีมีระดับภาวะ

ผูนําตํ่าท่ีสุด คอื การเปดกวางยอมรับสิ่งตาง ๆ ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีโดยผูบริหารจะตองยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา เปดรับขอมูลจากภายนอก ความรูและประสบการณท่ีแตกตาง เปดรับเหตุการณหรือ

เร่ืองใหม ๆ ยอมรับและปลูกฝงใหบุคลากรในสถานศึกษาไมตอตานการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารสามารถเปลี่ยนวิธีการ

คดิของตนเองในฐานะท่ีเปนผูนําสามารถปรับความคดิและการรับรูของตนเองใหสอดคลองกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นกับผูอื่นและ

สิ่งท่ีเกดิขึ้นกับตนเอง แตเมื่อท่ีผูบริหารเห็นอะไรบางอยางท่ีไมสอดคลองกับตน จะไมแกไขเปลี่ยนแปลง แตจะยอมรับ 

รับมือกับมัน และเดินหนาตอไปในทิศทางท่ีดีกวา สามารถรับฟงคําวิจารณและยอมรับขอดอยของตนเอง โดยมีการ

ไตรตรองและประเมนิตนเองอยางถูกตอง และจะเห็นวาองคประกอบน้ีมีความสําคัญอยางย่ิงสําหรับการมีภาวะผูนํา

ทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับแนวคิดของ ป

เตอร  เอฟ.ดรัคเกอร กลาววาโลกในศตวรรษท่ี 21 เปนโลกแหงการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง คือ ความเปนจริง

ของสังคมใหมท่ีมี ปญหาทาทายสําหรับผู บริหารกระทรวงศึกษาธิการของนิวซี แลนด (New Zealand Ministry of 
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Education, 2013 อางอิงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2556 หนา 70-75) กลาวถึง โมเดลภาวะผูนําทางการศึกษา

(Educational Leadership Model) ซึ่งเปนโมเดลที  กลาวถงึเร่ืองของ คุณภาพ(qualities) ความรู(knowledge) และทักษะ

(skills) ของผูนําทางการศึกษา พอสรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองนําสถานศึกษาของตนเองเขาสูศตวรรษท่ี 

21 และรับผดิชอบตอผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองในดานตาง ๆ ดังน้ี 

 1. ปรับปรุงผลลัพธของนักเรียนทุกคน 

 2. ริเร่ิมการจัดกจิกรรมการเรียนรูท่ีมปีระสทิธิผล 

 3. สํารวจและสนับสนุนการใช ICT และe - learning  

 4. พัฒนาโรงเรียนให เปนชุมชนการเรียนรู 

 5. สรางเครือขายเพื่อสงเสริมการเรียนรู และความสําเร็จ  

 6. พัฒนาคนอื่นใหเปนผูนํา 

 ซึ่งผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาในแตละดานดังกลาวผูบริหารตองถงึการเปลี่ยนแปลง การรับสิ่งใหมๆ

ท่ีกําลังเกิดขึ้นโดยสอดคลองกับแนวคิดของ Churches (2008) (อางอิงใน วิจารณ พานิช, 2555, หนา 16-21) ได

กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีผูบริหารสถานศึกษาตองตระหนักเพื่อใชในการบริหารสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จใน

ยุคการศึกษาแหงศตวรรษท่ี 21 กลาววา การเปลี่ยนแปลงหองเรียน ครู หลักสูตร และการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 น้ัน 

ยังไมเพียงพอกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว สิ่งสําคัญท่ีตองมีการเปลี่ยนแปลงดวย คือ ศาสตรการสอน 

(pedagogy) ท่ีตองสะทอนถงึวธีิการเรียนรูของนักเรียนสะทอนถงึโลกท่ี พวกเขาจะตองเดินทางเขาไปในอนาคต ดังน้ัน

รูปแบบและวิธีการสอนจึงมีความจําเปนตองมุงใหผูเรียนสรางสรรคความรู (create knowledge) จากกระบวนการ

ไดรับความรู(knowledge acquisition) และการลงลึกในความรู (knowledge deepening) เปนการสรางสรรคความรู 

จากกระบวนการเรียนรู ดวยการกระทํา (Learning by doing) จากงานหรือจากกิจกรรมในบริบทหรือปญหาในโลกท่ี

เปนจริง ซึ่งเช่ือวากระบวนการเรียนรูดังกลาวจะนําไปสูการพัฒนาทักษะการคิด (thinking skills) จากทักษะขั้นตํ่าไปสู

ทักษะขัน้สูงกวาตามลําดับขั้นการเรียนรูของบลูม (Bloom's taxonomy) คือ จากทักษะการคิดในระดับความจํา ความ

เขาใจ และการประยุกต ใชไปสูทักษะการคิดในระดับการวิ เคราะห การประเมินคาและการสรางสรรค อีกท้ังการให

ความสําคัญกับการเปดกวางยอมรับสิ่งตาง ๆ ของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ยังสอดคลองกับสวนหน่ึงของ

แนวคิดเกี่ยวกับโมเดลภาวะผูนําทางการศึกษาของ(New Zealand Ministry of Educational, 2013 อางใน วิโรจน สาร

รัตถะ, 2556, หนา 7)ไดกําหนดให ความสัมพันธ (Relationship) เปนศูนย กลาง มกีจิกรรมภาวะผูนําและคุณภาพของ

ภาวะผูนําท่ีมปีระสทิธิผล (Qualities of effective leadership) เปนองคประกอบรายรอบอยู ซึ่งมอีงคประกอบของภาวะ

ผูนําทางการศึกษา ไดแก ความสัมพันธ (Relationship) ซึ่งอยูแกนกลางและมีพื้นท่ีการปฏิบัติ (areas of practice) 

ประกอบดวยวัฒนธรรม (Culture) ศาสตรการสอน (Pedagogy) ระบบ (System) ความเปนหุนสวนและเครือขาย 

(Partnership and net works) รวมท้ังกจิกรรมภาวะผูนําท่ีประกอบดวยการนําการเปลี่ยนแปลง (Leading change)และ

การแกปญหา (Problem solving) และวงนอกท่ีเปนองค ประกอบของคุณภาพของผูนําท่ีมีประสิทธิผล (Qualities of 

effective leadership) โดยจะกลาวถึงดานของการนําการเปลี่ยนแปลงวา ผูบริหารตองมีทักษะและความสามารถใน

การบริหารการเปลี่ยนแปลงใหไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันผูบริหารจึงมีการใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อใชในการ

กําหนดยุทธศาสตรและการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ตระหนักถึงศักยภาพของสถานศึกษาตอการเปลี่ยนแปลง 

เชนเดยีวกับการเปดกวางยอมรับสิ่งตางๆของผูบริหารสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช  
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 องคประกอบที่ 1 การสงเสรมิแรงบันดาลใจ 

1. ผูบริหารควรมีการต้ังรางวัลในการทํางานใหประสบผลสําเร็จและใหกําลังใจกับงานท่ียังไมประสบ

ผลสําเร็จ  

 2. ผูบริหารควรมีการสรางแรงบันดาลใจใหกับผูใตบังคับบัญชาโดยการใหกําลังใจและคอยสนับสนุนการ

ปฏบัิติงานเพื่อใหสําเร็จลุลวง  

 3. ผูบริหารควรใหบุคลากรของโรงเรียนมสีวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

สถานศึกษา  

 องคประกอบที่ 2 การใสใจและปรารถนาดตีอผูอ่ืน 

 1. ผูบริหารควรเขามาใหความชวยเหลอืและใหอภัยกับสิ่งท่ีผูใตบังคับบัญชาทําผดิพลาด  

2. ผูบริหารควรใหการเอาใจใสกับงานท่ีผูใตบังคับบัญชาทํา  

 องคประกอบที่ 3 การมีศลีธรรมในการประกอบการ  

 1. ผูบริหารควรบริหารงานดวยความโปรงใส มีขั้นตอนการตรวจสอบตนเองใหผูใตบังคับบัญชาสามารถ

ตรวจสอบได  

 2. ผูบริหารควรบริหารงานดวยความยุติธรรม มคีุณธรรม จริยธรรม  

 องคประกอบที่ 4 ความสามารถในการคดิเชงิกลยุทธ  

 1. ผูบริหารควรมวีสัิยทัศนกวางไกล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมปดกัน้ตนเองและองคกร  

 2. ผูบริหารควรบริหารงานอยางเปนระบบโดยนําหลักการทางบริหารมาใชในการบริหารงานโรงเรียน  

 องคประกอบที่ 5 การเสรมิสรางจิตสํานกึตอสังคม 

 1. ผูบริหารควรเปนแบบอยางท่ีดใีนการเขาชวยเหลอืชุมชน  

 2. ผูบริหารควรเปนผูนําในการอุทิศเวลาใหกับและเพื่อประโยชนของสวนรวม  

 องคประกอบที่ 6 การเปดกวางยอมรับสิ่งตางๆ 

 1. ผูบริหารควรพัฒนาตนเองและเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ เพื่อนําความรูและเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ 

จากแหลงเรียนรูตางๆ มาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

2. ผูบริหารควรนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อใหเกิดความรวดเร็วและ

ทันสมัย  

 3. ผูบริหารควรรับฟงขอเสนอแนะและขอควรพัฒนาผูใตบังคับบัญชาเพื่อนําไปปรับใชในการบริหารงาน  

 4. ผูบริหารควรเรียนรูและเปดรับขอมูลจากภายนอกและเร่ืองใหมๆ เสมอ  

 5. ผูบริหารควรจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือและรับฟงขอคดิเห็นของผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอ  

 ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อใหเกดิการพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาใหดย่ิีงขึ้นไป 

2. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระดับภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ

ท่ี 21 ตามทัศนะของผูบริหารและผูใตบังคับบัญชา ใหผูบริหารไดประเมินระดับภาวะผูนําของตนและพัฒนาภาวะผูนํา

ใหดยีิ่งขึ้นไป  
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3. ควรทําการศึกษาภาวะผูนํากับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ เนื่องจากเปนงานหลักของ

สถานศึกษา 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การคนควาแบบอิสระในฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาเปนอยางดีจาก ดร. ธิดาวัลย อุน

กอง รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, นายพีรวิชญ สิริปญญาแสง ผูอํานวยการ

ชํานาญการพเิศษโรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ) นางสาววรางคจนา เนตรธิยา ครูชํานาญการโรงเรียนหวย

ซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก และดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารยวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งใหความ

กรุณาเปนผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจแกไขเคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาคนควาดวยตนเอง ไดใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ 

ปรับปรุง แกไขขอบกพรองตาง ๆ โดยมอีาจารย ดร.โสภา  อํานวยรัตนเปนอาจารยท่ีปรึกษา ไดใหคําปรึกษาต้ังแตเร่ิม

การศึกษาคนควาจนเสร็จสมบูรณ ดวยดตีลอดมา จงึขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ท่ีน้ีดวย  

ขอขอบคุณคณะผูบริหารสถานศึกษา และคณะครูผูสอน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชียงราย ในปการศึกษา 2558 จํานวน 11 โรงเรียน ทุกทานท่ีไดกรุณาให

ขอมูลในการตอบแบบสอบถามของการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ขอขอบคุณ สมาชิกทุกคนในครอบครัว ตลอดจนบรรดา

เพื่อนนักศึกษา สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีมสีวนในการชวยเหลือใหกําลังใจ และสนับสนุน

การทํางานในทุก ๆ ดาน มาโดยตลอด ทําใหการทํางานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี คุณคา และประโยชนจากการศึกษา

คนควาดวยตนเองคร้ังน้ี ผูศึกษาขอมอบเปนสิ่งตอบแทนพระคุณทุกทานท่ีมสีวนสนับสนุน และใหกําลังใจตลอดมา 
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ภาวะผูนําทางวิชาการของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแมสรวย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2  

The Academic Leadership of Expanded Educational Opportunities School 

Principals in Mae-Saruay District, Chiangrai Primary Educational Service 

Area Office 2 

กาญจนา แลใจ21

1* และ สันต ิบูรณะชาติ22

2 

Kanchana Leajai1* and Santi Buranachart2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาวจิัยเร่ือง ภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแมสรวย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการ

ของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2  2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอ

แมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีในโรงเรียน และ

ประสบการณในตําแหนง กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแม

สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวนผูบริหารโรงเรียน 19 คน จํานวนครู 

152 คน รวมท้ังสิ้น 171 คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแมสรวย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบ

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีในโรงเรียน โดยภาพรวมพบวา มีความคิดเห็น

แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีความคิดเห็นแตกตางกัน

อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 และผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตาม 

ประสบการณในตําแหนงโดยภาพรวม พบวา มคีวามคดิเห็นแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 และเมื่อ

พจิารณารายดานพบวา ทุกดานมคีวามคดิเห็นแตกตางกัน อยางมนัียสําคัญทางสถติิ ท่ีระดับ .05 
 

คําสาํคัญ: ภาวะผูนําทางวชิาการ  ขยายโอกาสทางการศึกษา 
 

                                                 
1 นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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2 School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
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Abstract  

 The purposes of The Academic Leadership of Expanded Educational Opportunities School Principals in 

Mae-Saruay District, Chiangrai Province, Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2 were;1. To study 

The Academic Leadership of Expanded Educational Opportunities School Principals in Mae-Saruay District, 

Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2 2. To compare The Academic Leadership of Expanded 

Educational Opportunities School Principals in Mae-Saruay District, Chiangrai Primary Educational Service Area 

Office 2 classified by positions in school and the experience in the position. The samples were school principals 

and teachers in Mae-Saruay District, Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2; 19 school principals 

and 152 teachers was171 samples in total. The tool used to collect data was a five-level rating scale. 

The results showed that The Academic Leadership of Expanded Educational Opportunities School 

Principals in Mae-Saruay District, Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2 wereat high level. The 

comparison of The Academic Leadership of Expanded Educational Opportunities School Principals in Mae-Saruay 

District, Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2 found that there were different opinions and were 

statistically significant at .05 level. When considering as aspects, there were the differences in every aspect and 

was statistically significant at .05 level. 
 

Keywords: Academic leadership, Expanded Educational 
 

บทนํา 

การจัดการศึกษาเปนกระบวนการท่ีสําคัญในการพัฒนาคนดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ สามารถเผชิญกับ

สถานการณท่ีเกดิขึ้นได คนจะมปีระสทิธิภาพเพยีงใดยอมขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนพื้นฐานของการศึกษาในระดับสูงตอไป ดังน้ันในการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว

ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและ

ทุกรูปแบบใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม มีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อการ

พัฒนาการศึกษาแหงชาติใหมกีารพัฒนาคุณภาพาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลก รวมถึงปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกถึงความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม ยึดม่ันใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ได

บัญญัติไววาการจัดการศึกษาเปนกระบวนการท่ีสําคัญในการพัฒนาคนมีสวนชวยใหคนมีคุณภาพ สามารถเผชิญกับ

สถานการณท่ีเกดิขึ้น และมกีารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนใหเปนมนุษยท่ี

สมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู

รวมกับผูอื่นไดอยางมคีวามสุข  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ใน

หมวด 6 บัญญัติ ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ให

หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ถือวาการประกันคุณภาพภายใน
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เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการและจัดทําอยางตอเนื่อง โดยใหจัดทํารายงานประจําป

เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณะชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและมาตรฐานการศึกษา  

ในการจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายน้ัน ผูบริหารมีความสําคัญอยางย่ิง ตองเปนผูนําทางดาน

การศึกษา ซึ่งในการบริการกิจการใด ๆ ก็ตาม มีความจําเปนตองอาศัยผูบริหารมืออาชีพ โดยเฉพาะดานการจัด

การศึกษาตองอาศัยผูบริหารการศึกษาและเปนผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะทําใหการบริหารการศึกษาน้ัน

ประสบความสําเร็จและเปนไปตามวัตถุประสงคของประเทศชาติ   

วรียุทธ ชาตะกาณจน (2551, หนา 59) ไดกลาวไววาสถานศึกษาท่ีจะประสบความสําเร็จมักจะมผีูบริหารท่ีมี

ความสามารถในการนําบทบาทผูบริหารสถานศึกษา คือ ผูอํานวยความสะดวก (Facitator) เปนผูนํา (Leader) เปน

ผูสนับสนุน (Supporter) และเปนผูนํานวัตกรรม (Innovation) เขาสูสถานศึกษาและเปนผูผลักดันการปฏิรูปการศึกษา

ใหกาวหนา โดยเฉพาะในสวนการจัดการเรียนการสอน จําเปนตองอาศัยผูนําท่ีมีความรอบรูทางดานวิชาการ ท้ังน้ี

เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูนําทางวิชาการยอมสามารถบริหาร ปรับปรุง พัฒนาและสงเสริมวิชาการให

ไดผลดียิ่งขึ้น จะกอใหเกิดสภาพท่ีเอื้อตอการทํางานของครู ชวยทําใหคุณภาพการสอนของครูดีขึ้น ซึ่งจะสงผลตอ

คุณภาพผูเรียนในท่ีสุด 

คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับ

สถานศึกษา (แกไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2555, 

หนา 59) กําหนดใหมีการประเมินมาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารจัดการศึกษา ในตัวบงช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการ

บริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา กําหนดความสําเร็จของการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ให

สถานศึกษามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพตามกรอบท่ีกฎหมายกําหนด เพื่อพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษาใหบรรลุตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาอยางคุมคา ตามแนวทางของการกระจายอํานาจ

การบริหารและการจัดการศึกษา ท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ตลอดจนกฎกระทรวงวาดวย

การกระจายอํานาจการบริหารใหมีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เนนการมีสวนรวมของบุคลากรท่ี

เกี่ยวของทุกฝาย ใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการใหสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมาย เชน การใชระบบ

บริหารคุณภาพ (PDCA) การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ เปนตน ซึ่งในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา ควรจัดใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และหนวยงานตนสังกัดท่ีมีการแบงงานเปน 4 ดาน 

ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ดาน

วิชาการผูบริหารสถานศึกษามีความรอบรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนผูนําในการ

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น วางแผนงานวิชาการ จัดใหมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การวัดและ

ประเมนิผล การแนะแนว ตลอดจนการประเมนิผลการใชหลักสูตร พัฒนาและสงเสริมใหมกีารใชแหลงเรียนรู สงเสริม

กจิกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย จัดหาสื่อการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีการพัฒนา

งานวชิาการอยางมสีวนรวม โดยใชระบบการประกันคุณภาพภายในเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพภายในและใช

มาตรฐานการศึกษาเปนเคร่ืองมอืสนับสนุนการดําเนินงาน 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553, หนา 31) กําหนดมาตรฐาน

ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนด ในสวนท่ีเกี่ยวของกับภาวะผูนําทางวิชาการประกอบดวยความเปนผูนําทาง
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วชิาการและสามารถสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีภาวะผูนําทางวิชาการ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ปรัชญาการศึกษาของชาติและหลักการจัดการเรียนรู สามารถบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ สามารถจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถสราง

และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ใหความสําคัญและสามารถสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาเปนองคการแหงการเรียนรู สามารถจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทุมเท

ความรูความสามารถในการปฏบัิติงานเกดิประสทิธิภาพสูงสุด สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเร่ืองอื่น ๆ 

ท่ีเกี่ยวของ 

เห็นไดวาการบริหารวิชาการมีความสําคัญอยางย่ิงตอการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งคนสวนใหญ

มักจะสังเกตจากการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีการ

เขาศึกษาตอในระดับตาง ๆ ในสถาบันอื่น เปนสิ่งท่ีบงบอกถงึคุณภาพของการบริหารงานทางวิชาการของสถานศึกษา 

การบริหารดานวิชาการจึงเปนองคประกอบสําคัญ ท่ีบงช้ีถึงประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารตองเขา

ขอบขายของงานวิชาการ ภาระหนาท่ี องคประกอบ เขาใจถึงนโยบายตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ทันตอสถานการณ รูจักคิด

วิเคราะห ใชวิจารณญาณในการแกไขปญหาอยางมีเหตุผล ดังน้ันภาวะความเปนผูนําทางวิชาการท่ีดีและเปนเลิศจะ

สะทอนใหเห็นถงึคุณภาพ ประสทิธิภาพของการศึกษา 

จากความสําคัญท่ีกลาวมา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มคีวามมุงม่ันท่ีจะพัฒนาและบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทาง

การศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 

และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา จึงเปนบุคคลสําคัญ

ท่ีจะนําแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ลงสูการปฏิบัติในสถานศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหครูสามารถจัดการ

เรียนการสอนไดอยางมปีระสทิธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซึ่งครูในฐานะเปนผูท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจากการ

ท่ีผูบริหารสถานศึกษานําภาวะผูนําทางวชิาการของตนมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งผูบริหารอาจมีการใช

ภาวะผูนําทางวชิาการหลายรูปแบบ ทําใหครูเกดิความคดิเห็นท่ีอาจจะแตกตางกันหรือไมแตกตางกันก็ได ซึ่งผูวิจัยใน

ฐานะท่ีมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา สนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษาในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อเปนขอมูลและ

แนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแมสรวย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแมสรวย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีในโรงเรียน และ

ประสบการณในตําแหนง 
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กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

 กรอบแนวคดิ 

 ตัวแปรตน           ตัวแปรตาม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ผูบริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษาในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แตกตางกัน 

 2. ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีมปีระสบการณในตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 แตกตางกัน 
 

วธิกีารศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแมสรวย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวนโรงเรียนท้ังหมด14 โรงเรียน จํานวนผูบริหาร

โรงเรียน 22 คน จํานวนครู 249 คน รวมท้ังสิ้น 271 คน 

2. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแม

สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวนผูบริหารโรงเรียน 19 คน จํานวนครู 

152 คน รวมท้ังสิ้น 171 คน มวีธีิการดังน้ี 

2.1 สํารวจผูบริหารโรงเรียน ครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

ภาวะผูนําดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษาในอําเภอแมสรวย สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2  

 

1. ดานการกําหนดวสัิยทัศน พันธกจิ เปาหมายของโรงเรียน 

2. ดานการพัฒนาหลักสูตร 

3. ดานการกํากับติดตามนิเทศและประเมนิผลการจัดการเรียนรู 

4. ดานการพัฒนาความกาวหนาในวชิาชีพ 

5. ดานการประกันคุณภาพภายใน 

6. ดานการสรางแรงจูงใจ ขวัญกําลังใจในการทํางาน 

7. ดานการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเปนบรรยากาศแหง

การเรียนรู 

8. ดานการสงเสริมความสําเร็จของนักเรียนดานการเรียนรู 

 

สถานภาพ 

 

1. ตําแหนงหนาที่ในโรงเรยีน 

 1.1 ผูบริหารโรงเรียน 

 1.2 ครู 

 2. ประสบการณในตําแหนง 

 2.1 นอยกวา 6ป 

 2.2 6-10 ป 

 2.3 11-15 ป 

 2.4 มากกวา15 ป 
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2.2 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบแบงช้ัน โดยแบงลักษณะประชากรเปน 2 กลุมคือ 

ผูบริหารโรงเรียน 19 คน ครูผูปฏิบัติการสอน 152 คน และใชการสุมกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) โดยใชการเปดตารางของแครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดกลุมตัวอยางจําแนกตาม

ตําแหนงผูบริหารโรงเรียนจํานวน 19 คน ครู 152 คน รวมท้ังสิ้น 171 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นโดยอาศัยทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวของโดยสังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับภาวะ

ผูนําทางวชิาการนํามาสรางเปนเคร่ืองมอื แบงออกเปน 2 ตอน ประกอบดวย 

 ตอนท่ี 1เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ 

(Check list) ประกอบดวย ตําแหนงหนาท่ีในโรงเรียน และประสบการณในตําแหนง 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแม

สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 28 ดาน เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณ

คา (Rating Scale)5ระดับ  

การสรางเครื่องมือ 

 ผูวจิัยสรางเคร่ืองมอืโดยดําเนินการดังน้ี 

 1.ศึกษา คนควาหลักการ ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจากเอกสาร ตํารา สิ่งพิมพ บทความทา

วชิาการท่ีเกี่ยวของกับการวจิัย 

 2.สรางแบบสอบถามตามตัวแปรท่ีศึกษาและครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียน 

 3. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อพจิารณาตรวจสอบโครงสรางคําถามการใชภาษา

ความครอบคลุมเนื้อหาสาระแลวนามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณย่ิงขึ้น 

4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเช่ียวชาญ 3 ทานเพื่อพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงตาม

เนื้อหา (Content Validity) ถูกตองเหมาะสมครอบคลุมเพื่อหาคา IOC  

5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารและครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในอําเภอ

แมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต เพื่อหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของ

เคร่ืองมอืโดยใชสูตรสัมประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient)  

6. นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพแลวไปใชในการเก็บขอมูลเพื่อการวจิัยตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวจิัยมวีธีิการดังน้ีคอื 

1. ขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเอง 

2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามสํารวจผูบริหารโรงเรียนและครูจํานวน 171 ชุดถึงโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง

โดยตรงดําเนินการบันทึกขอมูลวเิคราะหสรุปผลการวเิคราะหตามขัน้ตอนการวจิัย 
 

 



1301 

 

- Proceedings - 

 

การวเิคราะหขอมูล 

1. แบบสอบถามตอนท่ี 1 เกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามทําการวิเคราะหโดยการแยกขอมูล

ตามตําแหนงหนาท่ีในโรงเรียน และประสบการณในตําแหนงโดยวิธีการหาความถี่คารอยละและบรรยายประกอบ

ตาราง 

2. แบบสอบถามตอนท่ี 2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยวิธีหาคาเฉลี่ยเลข

คณติ (Arithmetic Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviationเมื่อหาคาไดแลวนําคาไปเปรียบเทียบกับ

เกณฑการวเิคราะหผลการประเมินโดยวิธีการแปลผลตามเกณฑสัมบูรณ (Absolute Criteria) แปลผลคะแนนเปนชวง 

ๆ ซึ่งมคีวามหมายดังน้ี 

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายความวาผูบริหารสถานศึกษามภีาวะผูนําดานวชิาการอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายความวาผูบริหารสถานศึกษามภีาวะผูนําดานวชิาการอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายความวาผูบริหารสถานศึกษามภีาวะผูนําดานวชิาการอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายความวาผูบริหารสถานศึกษามภีาวะผูนําดานวชิาการอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายความวาผูบริหารสถานศึกษามภีาวะผูนําดานวชิาการอยูในระดับนอยท่ีสุด 

3. การวเิคราะหขอมูล โดยการหาคาการทดสอบที (t-test) แบบอิสระตอกัน เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําทาง

วิชาการของผูบริการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามตัวแปร ตําแหนงหนาท่ีในโรงเรียน  

4. โดยการหาคาการทดสอบเอฟ (F-test) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามตัว

แปรประสบการณในตําแหนง โดยการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (One-way Analysis of Variance) 
 

ผลการศึกษา 

ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 171 คน สวนใหญมีตําแหนงเปนครู จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 88.90 เปน

ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 19 คนคิดเปนรอยละ 11.1สวนใหญมีประสบการณในตําแหนง6-10 ป รอยละ 37.40 

รองลงมาคอื ประสบการณนอยกวา 6 ป รอยละ 33.30 และประสบการณ 11-15 ป คอื รอยละ 26.30สวนท่ีพบนอย

ท่ีสุด คอื มปีระสบการณมากกวา 15 ป คดิเปนรอยละ 2.90 

1. ภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดย ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.71) เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา มีภาวะผูนํา

ดานการกํากับติดตามนิเทศและประเมินผลการจัดการเรียนรู และดานการสรางแรงจูงใจขวัญกําลังใจในการทํางาน

มากท่ีสุด  ( X  = 3.78) รองลงมา คอื มภีาวะผูนําดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน

ใหเปนบรรยากาศแหงการเรียนรู และดานการสงเสริมความสําเร็จของนักเรียนดานการเรียนรู ( X  = 3.74) สวนดาน

ท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคอื ดานการดานการกําหนดวสัิยทัศน พันธกจิ เปาหมายของโรงเรียน ( X = 3.61) 

2. ผลการวิเคราะห เปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีในโรงเรียน

และประสบการณในตําแหนง 
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 2.1 เมื่อเปรียบเทียบความคดิเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหาร

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตาม

ตําแหนงหนาท่ีโดยภาพรวมพบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ทุกดานมคีวามแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 ผูวจิัย 

2.2 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนก

ตามตําแหนงหนาท่ีโดยภาพรวมพบวา มคีวามคดิเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ทุกดานมคีวามแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
 

สรุปผลการศึกษา 

 สรุปผลการศกึษาวจัิย 

1. ผลการวิเคราะหภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแมสรวย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา มภีาวะผูนําดานการกํากับติดตามนิเทศและประเมนิผลการจัดการเรียนรู และดานการสรางแรงจูงใจขวัญ

กําลังใจในการทํางานมากท่ีสุด รองลงมา คอื มภีาวะผูนําดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดสภาพแวดลอมภายใน

โรงเรียนใหเปนบรรยากาศแหงการเรียนรู และดานการสงเสริมความสําเร็จของนักเรียนดานการเรียนรู สวนดานท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ ดานการกําหนดวสัิยทัศน พันธกจิ เปาหมายของโรงเรียน  

2. ผลการวิเคราะห เปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีในโรงเรียน

และประสบการณในตําแหนง ดังน้ี 

 2.1 ผลการวเิคราะห เปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีใน

โรงเรียน โดยภาพรวมพบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา ทุกดานมคีวามคดิเห็นแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 

 2.2 ผลการวเิคราะห เปรียบเทียบภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตาม ประสบการณใน

ตําแหนงโดยภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณาราย

ดานพบวา ทุกดานมคีวามคดิเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 เมื่อนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู 

โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) มีความแตกตางกัน 6 คู คือ ระหวางประสบการณในตําแหนง 6-10 ป กับ 

ประสบการณในตําแหนงนอยกวา 6 ป ประสบการณในตําแหนง 11-15 ป กับ ประสบการณในตําแหนงนอยกวา 6 ป 

ประสบการณในตําแหนงมา15 ป กับ ประสบการณในตําแหนง 6-10 ป ประสบการณในตําแหนงมากกวา 15 ป กับ 

ประสบการณในตําแหนงนอยกวา 6 ป ประสบการณในตําแหนงมากกวา 15 ป กับ ประสบการณในตําแหนง 6-10 ป

ประสบการณในตําแหนงมากกวา 15 ป กับ ประสบการณในตําแหนง 11-15 ป 

อภปิรายผลการศกึษาวจัิย 

1. ผลการศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแมสรวย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
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ดาน พบวา มภีาวะผูนําดานการกํากับติดตามนิเทศและประเมนิผลการจัดการเรียนรู และดานการสรางแรงจูงใจขวัญ

กําลังใจในการทํางานมากท่ีสุด รองลงมา คอื มภีาวะผูนําดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดสภาพแวดลอมภายใน

โรงเรียนใหเปนบรรยากาศแหงการเรียนรู และดานการสงเสริมความสําเร็จของนักเรียนดานการเรียนรู  สวนดานท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคอื ดานการกําหนดวสัิยทัศน พันธกจิ เปาหมายของโรงเรียน ท้ังน้ีเปนเพราะ งานดานวชิาการเปนงาน

หลักท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษา ผูบริหารตองมีความรูความเขาใจขอบขายเนื้อหา 

หลักการบริหารงานวชิาการอยางลกึซึ้ง ปฐม ปริปุนณังกูร(2554) ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูนําทางวิชาการและมี

ความรูความเขาใจเร่ืองมาตรฐานและหลักสูตรซึ่งเปนหัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหสามารถชวยเหลือ

ใหคําแนะนําแกครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวของตลอดจนการตัดสินใจในทิศทางท่ีถูกตองเพื่อการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและเหมาะสมกับบริบทความตองการของโรงเรียนนอกจากน้ันผูบริหารโรงเรียน

จะตองมีความรูความเขาใจเร่ืองระบบตรวจสอบและประกันคุณภาพเปนขอมูลในการตัดสินใจและปรับปรุงการจัด

การศึกษาเพื่อใหบรรลุผลตามท่ีคาดหวังไวตอไป สอดคลองกับ ประยูร อาคม (2548) ภาวะผูนําทางวชิาการ หมายถงึ 

ลักษณะการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาใน 8 ดาน ประกอบดวย 

พฤติกรรมเปนผูนํา การพัฒนาและการใชหลักสูตร การนิเทศการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การจูงใจ การ

สนับสนุนการจัดการในช้ันเรียน การประเมินผลการเรียนของนักเรียน และบรรยากาศในโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ นวภัทร อุทัยรัตน, มารุต ร่ืนรวย, อัญชลิตา ดอนดง (2552) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา ตามความคดิเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด

พิษณุโลก ตามกรอบแนวคิดของ ฮอลลิงเจอรและเมอรฟ ซึ่งไดเสนอองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาไว 3 องคประกอบ 11 ดาน โดยจําแนกตามตําแหนงหนาท่ีและประสบการณการทํางาน โดย

ภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก และเมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา มีภาวะผูนําดานการจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการ

เรียนรูมากท่ีสุด รองลงมา มีภาวะผูนําดานการพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 

คือ ภาวะผูนําดานการนิเทศและการประเมินผลดานการสอนและสอดคลองกับผลการวิจัยของ กริชรัตน รักประกิจ 

(2554) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 3 โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก และ

เมื่อพจิารณารายองคประกอบพบวามรีะดับมากทุกดาน มคีาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คอื มีดานการสงเสริมงานดาน

วิชาการของสถานศึกษา ดานการกําหนดภารกิจของสถานศึกษา และดานการจัดการเรียนการสอน และสอดคลอง

กับผลการวจิัยของ ปริฉัตร เล็กตวง (2554) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เรียงลําดับไดแก ดานการ

ประสานงานดานหลักสูตร การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน การนิเทศและการประเมินผลการสอน การ

สื่อสารเปาหมายของโรงเรียนและกําหนดเปาหมายของโรงเรียน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศศิธร เสนสม 

(2556) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 1 พบวาผูบริหารมภีาวะผูนําทางวิชาการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการสิ่ง

เสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดและสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปรียดา ศรีจินดา 

(2556) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ภาวะผูนํา

ดานการนิเทศและการประเมนิผลดานการสอน และสอดคลองกับผลการวจิัยของ ดอกสรอย บุญนํา (2556) ไดศึกษา

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับ

มาก โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดดังน้ี ดานการสงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ดานการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู ดาน

การบริหารกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานการจัดทําทะเบียนวัด ประเมินผล ดานการพัฒนา

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู และดานการสงเสริมเครือขายพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามลําดับ  

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแม

สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีในโรงเรียนและ

ประสบการณในตําแหนง ดังน้ี 

 2.1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแม

สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีในโรงเรียน โดย

ภาพรวมพบวา มคีวามคดิเห็นแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุก

ดานมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ ผูตอบแบบสอบถามมี

ตําแหนงหนาท่ีในโรงเรียนตางกัน มปีระสบการณทางดานการบริหารท่ีตางกัน ทําใหมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนํา

ทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนท่ีแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ นวภัทร อุทัยรัตน, มารุต ร่ืนรวย, 

อัญชลิตา ดอนดง (2552) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ตามกรอบแนวคิดของ ฮอลลิงเจอรและ

เมอรฟ ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 

จําแนกตามตําแหนงหนาท่ี โดยภาพรวมพบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสื่อสารเปาหมายของสถานศึกษา ดานการนิเทศและการประเมินผลการสอน 

ดานการประสานงานดานการใชหลักสูตร ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน ดานการควบคุมการใชเวลา

ในการสอน ดานการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียน ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนา

วชิาชีพ ดานการจัดใหมสีิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู มีความแตกตางกัน และสอดคลองกับผลการวิจัยของนาถอนงค 

วงศขันแกว (2556) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารสถานศึกษาในเขตอําเภอแมสอด สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาจําแนก

ตามตําแหนงหนาท่ี พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมทุกดานมีความคิดเห็น

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 คือผูบริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาสูงกวาครูผูสอนและศึกษานิเทศก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการบริหารหลักสูตร ดานการ

บริหารการเรียนการสอน ดานการบริหารการประเมนิผลการเรียน ดานการบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา ดาน

การบริหารการพัฒนาบุคลากรทาวิชาการ ดานการบริหารการวิจัยและพัฒนา ดานการบริหารระบบขอมูลและ

สารสนเทศทางวิชาการ ดานการบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษามีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 และพบวา ดานการบริหารโครงการทางวชิาการอื่นๆไมมีความแตกตางและสอดคลอง

กับ ดวงหทัย รุงเรือง (2556) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 3 จําแนกตามตําแหนงโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติท่ีิระดับ .05 
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 2.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแม

สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตาม ประสบการณในตําแหนงโดย

ภาพรวม พบวา มคีวามคดิเห็นแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุก

ดานมคีวามคดิเห็นแตกตางกัน อยางมนัียสําคัญทางสถติิ ท่ีระดับ .05 นําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยวิธีการของเชฟ

เฟ (Scheffe) มคีวามแตกตางกัน 6 คู คอื ระหวางประสบการณในตําแหนง 6-10 ป กับ ประสบการณในตําแหนงนอย

กวา 6 ป ประสบการณในตําแหนง 11-15 ป กับ ประสบการณในตําแหนงนอยกวา 6 ป ประสบการณในตําแหนงมา

15 ป กับ ประสบการณในตําแหนง 6-10 ป ประสบการณในตําแหนงมากกวา 15 ป กับ ประสบการณในตําแหนงนอย

กวา 6 ป  ประสบการณในตําแหนงมากกวา 15 ป กับ ประสบการณในตําแหนง 6-10 ป ประสบการณในตําแหนง

มากกวา 15 ป กับ ประสบการณในตําแหนง 11-15 ป ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ ผูบริหารและครูท่ีมีประสบการณใน

ตําแหนงตางกันเห็นความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ ซึ่งเปนหัวใจของการบริหารงานของสถานศึกษา เพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของการศึกษาชาติท่ีตางกัน ดังน้ันความ

คดิเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารและครูท่ีมีประสบการณการทํางานตางกันมีความคิดเห็นในภาพท่ี

ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ นวภัทร อุทัยรัตน, มารุต ร่ืนรวย, อัญชลิตา ดอนดง (2552) ไดศึกษาภาวะ

ผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา 

สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพษิณุโลก ตามกรอบแนวคดิของ ฮอลลงิเจอรและเมอรฟ ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามประสบการณการทํางานโดย

ภาพรวมพบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา

แตกตางกันทุกดาน จึงนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ มีความแตกตางกัน –คู คือ ระหวาง

ประสบการณทํางานนอยกวา 10 ปกับประสบการณทํางานต้ังแต 10-20 ป ประสบการณทํางานนอยกวา 10 ปกับ

ประสบการณการทํางานมากกวา 20 ปขึ้นไป และประสบการณทํางานมากกวา 20 ปขึ้นไปกับประสบการทํางาน

ต้ังแต 10-20 ปและสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุพชาต ชุมช่ืน (2554) ไดศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะ

ผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี พบวา ครูท่ีมี

ประสบการณสอนในโรงเรียนท่ีตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ใน

ภาพรวมแตกตางกัน อยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ครูท่ีประสบการณสอน 

6-10 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในทุกดานแตกตางจากครูท่ี

ประสบการณการสอนมากกวา 10 ป อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ดวงหทัย 

รุงเรือง (2556) ไดศึกษาภาวะผู นําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบวา ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 3 จําแนกตามประสบการณทํางานโดยรวมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ มีความแตกตางกัน 2 คู คือ 

ประสบการณการทํางาน 10 ปขึ้นไปกับประสบการณทํางานนอยกวา 5 ป และประสบการณทํางาน 10 ปขึ้นไปกับ

ประสบการณทํางานต้ังแต 5-10 ปและสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศศิธร เสนสม (2556) ไดศึกษาภาวะผูนําทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ภาวะผูนําทาง

วชิาการของผูบริหารสถานศึกษาเปรียบเทียบตามประสบการณในการทํางาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี

ระดับ .05 
 



1306 

 

- Proceedings - 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

 จากผลการวิจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแมสรวย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2พบวาผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาระดับภาวะผูนํา

ทางวชิาการเพื่อใหเกิดประสทิธิภาพ ประสทิธิผลในการบริหารสถานศึกษา ผูวจิัยจงึมขีอเสนอแนะดังน้ี  

1. ผูบริหารโรงเรียนควรใหความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการ ควรพัฒนาและสงเสริมงานวิชาการ เพื่อ

พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

2. ผูบริหารโรงเรียนควรมีการประเมินความตองการของครูเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายทางวิชาการของ

โรงเรียน เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนางานดานวชิาการของโรงเรียน 

3. ผูบริหารโรงเรียนควรใหความสําคัญเกี่ยวกับภาวะผูนํา ดานการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของ

โรงเรียนท่ีชัดเจน ดานการประกันคุณภาพภายใน ดานการพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพ ดานการพัฒนาหลักสูตร 

ดานการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเปนบรรยากาศแหงการเรียนรู ดานการสงเสริมความสําเร็จของนักเรียน

ดานการเรียนรู ดานการสรางแรงจูงใจ ขวัญกําลังใจในการทํางาน และดานการกํากับติดตามนิเทศและประเมินผล

การจัดการเรียนรู 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรมกีารศึกษาวจิัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลกระทบตอภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียน 

2. ควรมกีารเปรียบเทียบเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนโดยแบงตามขนาดของ

สถานศึกษา, สถานะภาพ,ประเภทของโรงเรียน 

3. ควรมกีารศึกษาวจิัยโดยใชทฤษฎอีื่น ท่ีมตัีวแปรแตกตางกัน เพื่อเปนขอมูลมติิใหม ๆ ในการพัฒนาภาวะ

ผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางย่ิงจากดร.สันติ บูรณะชาติท่ีปรึกษา

และคณะกรรมการทุกทานท่ีไดใหคําแนะนําปรึกษาพรอมท้ังตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ในทุกดานดวยความเอาใจ

ใสเปนอยางดย่ิีง จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จไดดวยด ีจงึขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

ขอขอบพระคุณ นายเทียรชัย ขันธะ, นายศิลปชัย ขันดาวงศ และนางสุภาพร บุญม ีท่ีใหความอนุเคราะหเปน

ผูเช่ียวชาญ ใหคําแนะนํา ตรวจสอบและปรับปรุงเคร่ืองมอืวจิัยท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูบริหารสถานศึกษา 

และคณะครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ท่ีใหความ

อนุเคราะห ดูแล สนับสนุน และใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามจนทําใหผูวจิัยไดรับขอมูลเพื่อการวจิัยในคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณคณาจารยผูเช่ียวชาญท่ีไดกรุณาตรวจสอบแบบสอบถามแกไขและใหขอเสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุงใหดยีิ่งขึ้น คุณคาและประโยชนอันพงึมจีากการศึกษาคนควาฉบับน้ีผูศึกษาคนควาขออุทิศแดผูมีพระคุณทุก ๆ 

ทาน 
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ศกึษาการเตรยีมความพรอมในการบรหิารหลักสูตรทักษะอาชพีของโรงเรยีนในเขต

พัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ อําเภอเชยีงของ จังหวัดเชยีงราย 

Studying of the preparation for the Career Skill Curriculum Administration 

under Schools in Special Economic Zone in Chiangkhong district, Chiangrai 

รพพีรรณ หลวงแกว23

1* และ น้ําฝน กันมา24

2 

Rapeepan Loungkaew
1* and Namfon Gunma2 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของ

โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการเตรียมความ

พรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ครูผูสอนของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัด

เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จํานวน 311 คน จากท้ังหมด 33 โรงเรียน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน ตอนท่ี 1 ลักษณะเลือกตอบเปนแบบตรวจสอบรายการ  

ตอนท่ี 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา และตอนท่ี 3 เปนแบบปลายเปด สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ใชคารอย

ละ คาเฉลี่ย (µ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 

ผลการวิจัยพบวา การเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนา

เศรษฐกจิพเิศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ดานการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร ดานการนิเทศ 

กํากับ ติดตาม และประเมนิผล ดานการประเมนิและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และดานการสรุปผลการดําเนินงาน

และการรายงาน ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พเิศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบวา ควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับหลักสูตรทักษะอาชีพใหครู บุคลากร 

รวมถึงนักเรียนและผูปกครองใหมากขึ้น ควรมีการปรับการเขียนวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคใหครอบคลุมเร่ืองทักษะอาชีพ ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพใหกับ

ครูผูสอนหรือครูท่ีมีความสนใจ ควรมีการจัดครูเขาสอนใหตรงตามวุฒิการศึกษาหรือครูท่ีมีประสบการณดานการ

สอนทักษะอาชีพ ควรมกีารนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมนิผลอยางสมํ่าเสมอ ควรมีการนําเสนอผลการดําเนินงาน

                                                 
1 นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000  
1 Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2 School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
*Corresponding author : rapeepan.rl@gmail.com 
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ใหครู นักเรียน และผูปกครองทราบ ควรมกีารแตงต้ังคณะกรรมการในการตรวจสอบผลการดําเนินงานอยางเพียงพอ 

และมกีารติดตามอยางเปนระบบ 
 

คําสาํคัญ: การบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพ 
 

Abstract  

 The purposes of this study aimed to investigate the preparation and the suggestions for the Career Skill 

Curriculum Administration under Schools in Special Economic Zone in Chiangkhong district, Chiangrai. The 

population used were 311 teachers under 33 schools in Special Economic Zone in Chiangkhong district, 

Chiangrai. The instrument drawn for this study was a questionnaire which consisted of check list, rating scale 

and opened form. The data was systematically analyzed by using percentage, mean, and standard deviation. 

 The results showed as follows; both of the overall and each aspect in the preparation for the Career 

Skill Curriculum Administration under Schools in Special Economic Zone in Chiangkhong district, Chiangrai were 

done at the high level. School preparation was done the most. Followed by making of school curriculum, 

planning to use school curriculum, operation of curriculum administration, curriculum monitoring and 

development, assessment, evaluation and reporting respectively. 

 The suggestions of the preparation for the Career Skill Curriculum Administration under Schools in 

Special Economic Zone in Chiangkhong district, Chiangrai presented as follow. First, the public relations of career 

skill curriculum should be shared for teachers, students, parents and community more. Vision, mission, goal and 

desired characteristics should be up to date about career skill. Next, knowledge of career skill teaching should be 

trained for all teacher. Moreover, teachers should have knowledge or experience in flied of career skill. Besides, 

assessment and monitoring should be always done. Overall operation should be presented to teachers, students 

and parents. Finally, there are enough committees for monitoring systematically. 
 

Keywords: The Careered-skill Curriculum Administration 
 

บทนํา 

อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อยูในพื้นท่ีการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จากนโยบายของรัฐบาลท่ี

มุงพัฒนาพื้นท่ีชายแดนท่ีเช่ือมตอประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมการคาการ

ลงทุน และเพื่อเตรียมพรอมรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2 ตาม

ประกาศ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท่ี 2/2558 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 

ประกอบดวย 21 ตําบล ใน 3 อําเภอ ของจังหวัดเชียงราย ไดแก อําเภอเชียงของ 7 ตําบล ไดแก ตําบลคร่ึง ตําบลบุญ

เรือง ตําบลริมโขง ตําบลเวยีง ตําบลศรีดอนชัย ตําบลสถาน และตําบลหวยซอ อําเภอเชียงแสน 6 ตําบล ไดแก ตําบล

บานแซว ตําบลปาสัก ตําบลแมเงิน ตําบลโยนก ตําบลเวียง และตําบลศรีดอนมูล อําเภอแมสาย 8 ตําบล ไดแก 

ตําบลเกาะชาง ตําบลบานดาย ตําบลโปงงาม ตําบลโปงผา ตําบลแมสาย ตําบลเวียงพางคํา ตําบลศรีเมืองชุม และ

ตําบลหวยไคร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย เปาหมายหลัก คือฐานการทองเท่ียว แหลงผลิตอาหาร 

สินคาเกษตรศูนยกลางการขนสงสินคาระหวางประเทศการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ (สํานักงานคณะกรรมการ
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สงเสริมการลงทุน, 2558, หนา 18) นอกจากน้ันอุตสาหกรรมในพื้นท่ี เชน อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร 

เคร่ืองเรือนแปรรูปไม มีโอกาสพัฒนาขยายหวงโซมูลคาการผลิตกิจกรรมท่ีมีศักยภาพ ในพื้นท่ีอําเภอเชียงของเนน

เร่ืองการคา การทองเท่ียว ศูนยขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ เตรียมพื้นท่ีศูนยโลจิสติกส พาณิชยกรรม สํานักงาน

การคาและศุลกากร 

นโยบายของ พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา 

จัดใหมีการสอนวิชาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อตอยอดแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิพเิศษและสังคมแหงชาติ กําหนดใหโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา(สพป.) 183 เขต เปดสอนเขตละ 2 โรงเรียน รวม 366 โรงเรียน เพื่อใหเด็กมีอาชีพติดตัวอยางนอยหนึ่ง

อาชีพ การสอนท่ีตองนําไปสูการประกอบอาชีพ หรือการติดตอระหวางประเทศตามท่ีพื้นท่ีน้ันๆ มีความตองการ นํา

รองในปพ.ศ. 2558 เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษา บริบทของพื้นท่ี และจัดทําหลักสูตรใหแลวเสร็จ และจัดการ

เรียนการสอนอยางเปนทางการในปพ.ศ. 2559 

จากนโยบายดังกลาวทางสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จงึเล็งเห็นถงึความสําคัญ

ของการสอนวิชาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาในอําเภอเชียงของจํานวนท้ังหมด 33 โรงเรียน อยูใน

เขตรับผดิชอบของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4  จงึมนีโยบายในการจัดทําหลักสูตรทักษะ

อาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ เพื่อเปนการสงเสริมทักษะทางอาชีพใหแกเด็กนักเรียน และมุงสงเสริม

ใหนักเรียนนําไปสูการประกอบอาชีพหรือนําไปตอยอดในการศึกษาในอนาคต 

จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวจิัยในฐานะเปนครูผูสอนในสถานศึกษา ท่ีต้ังอยูในเขตพัฒนา

เศรษฐกจิพเิศษอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จึงมี

ความสนใจศึกษาการเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตามรูปแบบการบริหารหลักสูตร 7 ดาน (กรมวิชาการ 2545, หนา 2-3 อางถึงใน 

จันทนา หุนกระโทก, 2556, หนา 18) ดังน้ี ดานท่ี 1 การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ดานท่ี 2 การจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา ดานท่ี 3 การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา ดานท่ี 4 การดําเนินการบริหาร

หลักสูตร ดานท่ี 5 การนิเทศ กํากับติดตาม และประเมนิผล ดานท่ี 6 การสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน ดาน

ท่ี 7 การประเมนิและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อทราบระดับความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของ

โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายและนําผลการศึกษามาใชเปนขอมูลในการ

เตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย ตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

การวจิัยน้ีมวัีตถุประสงค (1)เพื่อศึกษาการเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียน

ในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (2)เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมใน

การบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
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กรอบแนวคิด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วธิกีารศึกษา 

การวจิัยน้ีมวัีตถุประสงค (1)เพื่อศึกษาการเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียน

ในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (2)เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมใน

การบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประชากร

ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูผูสอนของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จํานวน 311 คน จากท้ังหมด 33 โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใน

การวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน ตอนท่ี 1 ลักษณะเลือกตอบเปนแบบตรวจสอบรายการ  ตอนท่ี 2 เปน

แบบมาตราสวนประมาณคา ตามแบบของลเิคอรท (Likert) และตอนท่ี 3 เปนแบบปลายเปด สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล ใชคารอยละ คาเฉลี่ย (µ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 
 

ผลการศึกษา 

1. การเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอยคอื ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา อยูในระดับมาก ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับ

มาก  ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมาก ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร อยูใน

ระดับมาก  ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล อยูในระดับมาก  ดานการประเมินและพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา อยูในระดับมาก ดานการสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน อยูในระดับมาก  

 1.1 การเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด  

รองลงมา คือ มีการฝกอบรมครูผูสอนเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรทักษะอาชีพ สวนคาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุด คือ มีการ

จัดสรรงบประมาณในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพท่ีเพยีงพอ  

 

การบรหิารหลักสูตรทักษะ

อาชพีของโรงเรยีนในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ อําเภอ

เชยีงของ จังหวัดเชยีงราย 

ความพรอมในการบรหิารหลกัสูตรทักษะอาชพีของ

โรงเรยีนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ อําเภอเชยีงของ 

จังหวดัเชยีงราย ตามรูปแบบของการบรหิารหลักสูตร 

7 ภารกิจ ไดแก 

ดานท่ี 1 การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 

ดานท่ี 2 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

ดานท่ี 3 การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา 

ดานท่ี 4 การดําเนินการบริหารหลักสูตร 

ดานท่ี 5 การนิเทศ กํากับติดตาม และประเมนิผล 

ดานท่ี 6 การสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน 

ดานท่ี 7 การประเมนิและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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 1.2 การเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา มีการกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับทักษะอาชีพ ใหสอดคลองกับปรัชญาและวิสัยทัศนของโรงเรียน มี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีการกําหนดคุณลักษณะของผูเรียน ตามตัวช้ีวัดของคุณลักษณะของผูเรียนตาม

หลักสูตรทักษะอาชีพ สวนคาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุด คอื มกีารกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลตาม

ตัวช้ีวัดของทักษะอาชีพ ท้ังดานความรูและทักษะกระบวนการ  

 1.3 การเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ดานการวางแผนการดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา มกีารกําหนดแผนการจัดการเรียนรูทักษะอาชีพ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ มี

การกําหนดกิจกรรมการเรียนรูทักษะอาชีพท่ีสงเสริมใหผูเรียนสามารถนําไปตอยอดในการประกอบอาชีพได และ

ครูผูสอนทุกคนมสีวนรวมในการดําเนินการจัดกจิกรรมท่ีเกี่ยวกับทักษะอาชีพ สวนคาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุด คือ มีเครือขาย

การเรียนรูทักษะอาชีพท้ังในและนอกสถานท่ี  

 1.4 การเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวกับทักษะอาชีพไดตรงตามท่ีกําหนด มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ มี

การกําหนดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรท่ีใชอยู เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพปญหา ความตองการของทองถิ่น และ

มุงเนนทักษะดานอาชีพ สวนคาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุด คอื มกีารวางแผนในการกํากับติดตามการใชหลักสูตรทักษะอาชีพ  

 1.5 การเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีแนวทางในการนําขอมูลจากการนิเทศไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพ มี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีการจัดต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาดานการบริหารหลักสูตรทักษะ

อาชีพ สวนคาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุด คอื มกีารกําหนดรูปแบบการประเมนิผลการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพ  

 1.6 การเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ดานการสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการเตรียมการนําเสนอผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพช้ีแจงให

บุคลากรในสถานศึกษาทราบเพื่อการพัฒนา มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีการกําหนดรูปแบบในการสรุป

เกี่ยวกับสภาพและปญหาในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สวนคาเฉลี่ยท่ี

นอยท่ีสุด คอื มกีารเตรียมพรอมในการเขยีนรายงานสรุปผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพ  

 1.7 การเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

อําเภอเชียงของ จงัหวัดเชียงราย ดานการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารและครูรวมมือกันในการวิเคราะหสาเหตุของปญหาการบริหารหลักสูตรทักษะ

อาชีพ และผูบริหารและครูรวมมือกันในการหาแนวทางแกไขปญหาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพ มี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คอื มแีผนการปรับปรุงหลักสูตรทักษะอาชีพ สวนคาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุด คือ มีการวางแผน

ในการนําผลการประเมนิมาวเิคราะหสภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพ  

2. ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนา

เศรษฐกจิพเิศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบวา 
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 2.1 ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 

   ขอเสนอแนะของครูผูสอนของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

ท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับหลักสูตรทักษะอาชีพใหครู บุคลากร รวมถึง

นักเรียนและผูปกครองใหมากขึ้น (f=35) คิดเปนรอยละ 31.25 รองลงมา คือ ควรมีการสนับสนุนงบประมาณให

เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน (f=30) คิดเปนรอยละ 26.79 และสุดทาย ควรมีการแตงต้ังคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรท่ีมคีวามรูความสามารถ (f=25) คดิเปนรอยละ 22.32 

 2.2 ดานการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา 

 ขอเสนอแนะของครูผูสอนของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

ท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีการปรับการเขียนวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคใหครอบคลุมเร่ืองทักษะอาชีพ (f=20) คิดเปนรอยละ 35.71 รองลงมา คือ ควรมีการจัดเปนรายวิชาเพิ่มเติม

หรือเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน กิจกรรมชุมนุม (f=17) คิดเปนรอยละ 30.36 และสุดทาย ควรมีการกําหนด

เกณฑการวัดและประเมนิผลท่ีชัดเจนและหลากหลาย (f=12) คดิเปนรอยละ 21.43 

 2.3 ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา 

 ขอเสนอแนะของครูผูสอนของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัด

เชียงราย ท่ีมคีาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คอื ควรมกีารจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพใหกับ

ครูผูสอนหรือครูท่ีมีความสนใจ (f=30) คิดเปนรอยละ 38.46 รองลงมา คือ  ควรมีการจัดต้ังเครือขายการเรียนรู

ทักษะอาชีพภายในโรงเรียนและระหวางโรงเรียน (f=25) คดิเปนรอยละ 32.05 และสุดทาย ควรใหนักเรียน มีสวนรวม

ในการออกแบบกจิกรรมการเรียนการสอน (f=18) คดิเปนรอยละ 23.08 

 2.4 ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร 

 ขอเสนอแนะของครูผูสอนของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัด

เชียงราย ท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีการจัดครูเขาสอนใหตรงตามวุฒิการศึกษาหรือครูท่ีมี

ประสบการณดานการสอนทักษะอาชีพ (f=20) คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมา คือ ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให

เหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น (f=13) คิดเปนรอยละ 32.50 และสุดทาย ควรมีการกํากับติดตามการใชหลักสูตร

อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง (f=7) คดิเปนรอยละ 17.50 

 2.5 ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมนิผล 

 ขอเสนอแนะของครูผูสอนของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัด

เชียงราย  ท่ีมคีาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คอื ควรมกีารนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมนิผลอยางสมํ่าเสมอ (f=37) 

คดิเปนรอยละ 46.84 รองลงมา คือ ควรมีการแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลท่ีมีความรู

ความสามารถดานทักษะอาชีพ (f=24) คิดเปนรอยละ 30.38 และสุดทาย ควรมีการนําผลจากการนิเทศไปปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพ (f=11) คดิเปนรอยละ 13.92 

 2.6 ดานการสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน 

 ขอเสนอแนะของครูผูสอนของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัด

เชียงราย ท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีการนําเสนอผลการดําเนินงานใหครู นักเรียน และผูปกครอง

ทราบ (f=23) คิดเปนรอยละ 43.40รองลงมา คือ  ควรมีแนวทางในการเขียนสรุปผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

(f=17) คิดเปนรอยละ 32.08 และสุดทาย ควรมีแบบรายงานผลการดําเนินงาน และมีการใหความรูในการเขียน

รายงานตอครูและผูท่ีเกี่ยวของ (f=13) คดิเปนรอยละ 24.53 
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 2.7 ดานการประเมนิและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

  ขอเสนอแนะของครูผูสอนของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัด

เชียงราย ท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีการแตงต้ังคณะกรรมการในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน

อยางเพยีงพอ และมีการติดตามอยางเปนระบบ (f=35) คิดเปนรอยละ 36.46 รองลงมา คือ ควรใหผูปกครองมีสวน

รวมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพ (f=26) คิดเปนรอยละ 27.08 และสุดทาย ควรมีการพัฒนาและ

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับทักษะอาชีพ (f=24) คดิเปนรอยละ 25.00 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการวิจัยเร่ือง ศึกษาการเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขต

พัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายดังตอไปน้ี 

1. การเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายโดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

โดยเรียงลําดับดานท่ีมีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ดานการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร ดาน

การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล ดานการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการสรุปผลการ

ดําเนินงานและการรายงาน ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ อรุณรัตน บุพศิริ (2554) ท่ีไดศึกษา การบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนในอําเภอเมือง จังหวัด

นครพนม ภายใตกรอบภารกจิของสถานศึกษาในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาใน 7 ภารกจิ โดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก  

 1.1 ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเพราะ

โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไดมกีารแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ทักษะอาชีพของสถานศึกษา มีการฝกอบรมครูผูสอนเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรอีกท้ังยังมีเอกสารประกอบในการ

จัดทําหลักสูตรเพื่อใหครูผูสอนไดศึกษาอยางเพียงพอ มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนท่ีเอื้อตอการพัฒนา

หลักสูตรทักษะอาชีพ มีการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอและมีการสนับสนุนการใชทรัพยากรในชุมชนและวิทยากร

ภายในทองถิ่นของตนเองและไดรับความรวมมือจากท้ังนักเรียนและผูปกครองในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

หลักสูตรทักษะอาชีพและยังมีการเผยแพรประชาสัมพันธใหนักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานองคกรในชุมชน 

ไดทราบเกี่ยวกับหลักสูตรทักษะอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทนา หุนกระโทก (2556, หนา 127-130) ท่ีได

ศึกษา เร่ืองการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนสันปาตอง

วิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาพบวา สวนใหญมีการปฏิบัติและเปนจริงใน

ระดับมาก เนื่องจากสถานศึกษามกีารตรวจสอบความพรอมดานอาคารสถานท่ีเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ไดรับความรวมมือจากผูปกครองในการบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตรอาเซียนมีการสนับสนุนการใชทรัพยากรใน

ชุมชน เพื่อพัฒนาหลักสูตรอาเซียน มีการสนับสนุนการใชวิทยากรในทองถิ่น เพื่อการพัฒนาหลักสูตรอาเซียนและมี

การตรวจสอบความพรอมดานแหลงการเรียนรูเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซยีน  

 1.2 ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มกีารเตรียมความพรอมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเพราะโรงเรียนใน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไดมีการกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับทักษะอาชีพให

สอดคลองกับปรัชญาและวิสัยทัศนของโรงเรียน กําหนดคุณลักษณะของผูเรียนตามตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูเรียน
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ตามหลักสูตรทักษะอาชีพ มีการกําหนดโครงสรางของหลักสูตรทักษะอาชีพในแตละชวงช้ันและจัดสัดสวนเวลาได

เหมาะสม มีการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและนํามาจัดทําเปนมาตรฐานการเรียนรูรายปและรายภาค มีการ

กําหนดสาระการเรียนรูรายปและรายภาคท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู มีการกําหนดเวลา หนวยการเรียน 

สอดคลองกับสาระการเรียนรู มีการกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลตามตัวช้ีวัดของทักษะ

อาชีพ ท้ังดานความรู และทักษะกระบวนการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทนา หุนกระโทก (2556, หนา 127-

130) ท่ีไดศึกษา เร่ืองการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนสัน

ปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาพบวา สวนใหญมีการปฏิบัติและเปนจริงใน

ระดับมาก เนื่องจากสถานศึกษามีการกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับอาเซียน ใหสอดคลองกับปรัชญาและวิสัยทัศนของ

โรงเรียน กําหนดสาระการเรียนรูอาเซยีนของกจิกรรมพัฒนาผูเรียน การกําหนดหลักเกณฑและแนวการปฏิบัติการวัด

และประเมนิผลตามตัวช้ีวัดของอาเซยีน ท้ังดานความรูและทักษะกระบวนการ 

 1.3 ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมาก ท้ังนี้

เพราะโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไดมีการกําหนดแผนการจัดการเรียนรู

ทักษะอาชีพ มกีารอบรมเชิงปฏบัิติการเร่ืองการจัดกจิกรรมการเรียนรูทักษะอาชีพ มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูท่ี

หลากหลายตามความสนใน ความถนัด และความสามารถของผูเรียนซึ่งผูเรียนสามารถนําไปตอยอดในการประกอบ

อาชีพได มกีารกําหนดกจิกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเรียน มีการสงเสริมใหครูผูสอนทุกคนมีความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรทักษะอาชีพและมีสวนรวมในการดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับทักษะอาชีพ มี

เครือขายการเรียนรูท้ังในและนอกสถานท่ี มีสื่อนวัตกรรมการเรียนรูท่ีเกี่ยวกับทักษะดานอาชีพ และมีเทคโนโลยี

การศึกษาเพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทนา หุนกระโทก (2556, หนา 127-130) ท่ีไดศึกษา เร่ืองการ

บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัด

เชียงใหม ดานการวางแผนการดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษาพบวา สวนใหญมีการปฏิบัติและเปนจริงในระดับ

มาก เนื่องจากสถานศึกษามกีารสงเสริมใหบุคลากรทุกคน มคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สงเสริมให

ครูทําวิจัยในช้ันเรียนท่ีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีเครือขายการเรียนรูอาเซียนท้ังในและนอกสถานท่ี มีการกําหนด

กิจกรรมการเรียนรูอาเซียนสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเรียน และมีการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูอาเซียนท่ี

หลากหลายตามความสนใจความถนัดและความสามารถของผูเรียน 

 1.4 ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร มกีารเตรียมความพรอมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเพราะโรงเรียนใน

เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไดมีการจัดการเรียนการสอนไดตรงตามท่ีกําหนด มีการ

กําหนดการจัดอบรมเชิงปฏบัิติการท่ีเกี่ยวกับทักษะอาชีพอยางสมํ่าเสมอ มกีารจัดครูเขาสอนตรงตามวุฒิการศึกษา มี

การกําหนดแนวทางการประเมินผลตามสภาพจริง มาใชในการวัดและประเมินผลการเรียนของผูเรียน มีการกําหนด

แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรท่ีใชอยู เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพปญหา ความตองการของทองถิ่นและมุงเนนทักษะ

ดานอาชีพ มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท่ีใชอยูโดยมุงไปสูทักษะอาชีพ มีการสงเสริมการทําวิจัยในช้ัน

เรียนเพื่อแกปญหาการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมศักยภาพของผูเรียน มกีารวางแผนในการกํากับติดตามการใช

หลักสูตรทักษะอาชีพ และมีการกําหนดรูปแบบการรายงานผลการดําเนินการใชหลักสูตรทักษะอาชีพตอชุมชน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของจันทนา หุนกระโทก (2556, หนา 127-130) ท่ีไดศึกษา เร่ืองการบริหารจัดการหลักสูตร

สถานศึกษาเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ดานการ

ดําเนินการบริหารหลักสูตรพบวา สวนใหญมกีารปฏบัิติและเปนจริงในระดับมาก เนื่องจากสถานศึกษามกีารจัดครูเขา

สอนตรงตามคุณวุฒิการศึกษา มีการศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนสูประชาคมอาเซียน มี
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การรายงานผลการดําเนินการใชลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับอาเซียนตอชุมชน มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซยีนอยางสมํ่าเสมอ มกีารกํากับติดตามการใชหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับอาเซียน และมีการกําหนดตาราง

เรียนเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีน 

 1.5 ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเพราะ

โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการนิเทศภายใน

สถานศึกษาดานการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพ มีการเตรียมแผนงานหรือโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ี

เกี่ยวกับทักษะอาชีพ มกีารเตรียมการสํารวจปญหา และความตองการของการจัดการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวกับทักษะ

อาชีพ มีการกําหนดรูปแบบการประเมินผลการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพ และมีแนวทางในการนําขอมูลจากการ

นิเทศไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ  วรุิฬ เกดิภักด ี(2551) ท่ีไดศึกษาเร่ือง 

การศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางขุนเทียน ดานการนิเทศ 

กํากับ ติดตาม และประเมนิผลพบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

 1.6 ดานการสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมาก ท้ังน้ี

เพราะโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไดมีการกําหนดรูปแบบในการสรุป

เกี่ยวกับสภาพและปญหาในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการ

เตรียมการนําผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพช้ีแจงใหบุคลากรในสถานศึกษาทราบเพื่อการพัฒนา 

มกีารเตรียมรายงานผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพใหผูปกครองและชุมชนทราบและมีการเตรียม

ความพรอมในการเขยีนรายงานสรุปผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของวิ

รุฬ เกิดภักดี (2551) ท่ีไดศึกษาเร่ือง การศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

สํานักงานเขตบางขุนเทียน ดานการสรุปผลการดําเนินงานและการรายงานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

 1.7 ดานการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมาก ท้ังน้ี

เพราะโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไดมีการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร

ทักษะอาชีพ มกีารแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพ มีการวางแผน

ในการนําผลการประเมินมาวิเคราะหสภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพ มีการเตรียมการนําผลการ

ดําเนินงานมาใชเปนขอมูลในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพ และผูบริหารและครูรวมมือกันใน

การหาแนวทางแกไขปญหาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิรุฬ เกิดภักด ี

(2551) ท่ีไดศึกษาเร่ือง การศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบาง

ขุนเทียน ดานการประเมนิและพัฒนาหักสูตรสถานศึกษาพบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

 2. ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนา

เศรษฐกจิพเิศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

  2.1 ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ควรมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทักษะ

อาชีพท่ีมีความรูความสามารถและควรมีการอบรมพัฒนาครูเกี่ยวกับทักษะอาชีพอยางตอเนื่องเพื่อท่ีจะไดเปน

แนวทางในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ควรมีการสนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน

รวมถึงควรมีการสนับสนุนการใชทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถิ่น นอกจากน้ีควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับหลักสูตร

ทักษะอาชีพใหครู บุคลากร รวมถงึนักเรียนและผูปกครองใหมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของจันทนา หุนกระโทก 

(2556, หนา 127-130) ท่ีไดศึกษา เร่ืองการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ของโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา มีขอเสนอแนะคือ 
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สถานศึกษาควรจัดอบรม พัฒนา ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแกครูและบุคลากรทุกคน และ

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีนใหครู บุคลากรรวมถงึนักเรียนและผูท่ีเกี่ยวของใหมากขึ้น จัดสรรเวลาในการ

ดําเนินการ ประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน ท้ังน้ีจะตองมี

การแตงต้ังคณะกรรมการในการดําเนินงาน รวมไปถึง การจัดทําหลักสูตรเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน ทุก

กลุมสาระการเรียนรูใหชัดเจนในการปฏบัิติโดยใหเปนไปในทิศทางเดยีวกัน พรอมท้ังนําไปใชเปนหลักสูตรสถานศึกษา

ตอไป 

  2.2 ดานการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา ควรมีการปรับการเขียนวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และ

คุณลักษณะท่ีพงึประสงคใหครบคลุมเร่ืองทักษะอาชีพและควรมกีารกําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลท่ีชัดเจนและ

หลากหลาย ควรมีการจัดเปนรายวิชาเพิ่มเติมหรือเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน กิจกรรมชุมนุม และควรมีการจัด

โครงสรางหลักสูตรและโครงสรางเวลาเรียนใหเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทนา หุนกระโทก (2556, 

หนา 127-130) ท่ีไดศึกษา เร่ืองการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน ของ

โรงเรียนสันปาตองวทิยาคม จังหวัดเชียงใหม ดานการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา มีขอเสนอแนะคือ สถานศึกษา

ควรมีการแตงต้ังคณะกรรมการดานการพัฒนาหลักสูตร เพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน รวมกันจัดทํา

หลักสูตรเพื่อครอบคลุมและตรงตามวัตถุประสงคของการเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน จากน้ันใหความรูความ

เขาใจกับครู บุคลากร นักเรียน และผูท่ีเกี่ยวของ พรอมท้ังทบทวนการเขียนวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตลอดจนคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับเร่ืองประชาคมอาเซียนเพื่อนําไปสูการ

ดําเนินการตอไป โดยความรวมมอืจากทุกฝาย 

 2.3 ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอนทักษะอาชีพใหกับครูผูสอนหรือครูท่ีมีความสนใจเพื่อท่ีครูทุกทานจะไดมีสวนรวมในการออกแบบการเรียนรู 

และควรใหนักเรียน มีสวนรวมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการจัดต้ังเครือขายการเรียนรูทักษะ

อาชีพภายในโรงเรียนและระหวางโรงเรียนเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเร่ืองการจัดการเรียนการสอน และควรมี

การจัดหาสื่อนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทนา 

หุนกระโทก (2556, หนา 127-130) ท่ีไดศึกษา เร่ืองการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเขาสู

ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร

สถานศึกษา มขีอเสนอแนะคอื จัดสรรเวลาในการดําเนินการรวมกัน เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนรวมไปถึงการวัดและประเมินผล สงเสริมใหครูทําการวิจัยในช้ันเรียนท่ีเกี่ยวกับประชาคม

อาเซยีน พรอมท้ังพัฒนาหลักสูตรอาเซยีนใหเปนวชิาเพิ่มเติมเฉพาะ 

 2.4 ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร ควรมีการจัดครูเขาสอนใหตรงตามวุฒิการศึกษาหรือครูท่ีมี

ประสบการณดานการสอนทักษะอาชีพเพราะมีความชํานาญและมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ควรมีการกํากับ

ติดตามการใชหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องเพื่อเมื่อเกดิปญหาจะไดดําเนินการไดทันที และควรมีการปรับปรุง

หลักสูตรใหเหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทนา หุนกระโทก (2556, หนา 127-130) 

ท่ีไดศึกษา เร่ืองการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซยีน ของโรงเรียนสันปาตอง

วิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร มีขอเสนอแนะคือ เปดเปนชุมนุมอาเซียนจําลอง 

เพื่อใหความรูเฉพาะและทํากจิกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดเกี่ยวกับอาเซียนแลวนําไปบูรณาการ 

ออกแบบกจิกรรมการเรียนรุทุกกลุมสาระการเรียนรูและมกีารประชาสัมพันธ รายงาน การใชหลักสูตรตอชุมชนอยาง

นอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง หรือทุกคร้ังท่ีมกีารพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
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 2.5 ดานการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมนิผล ควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลอยาง

สมํ่าเสมอเพื่อท่ีจะไดทราบผลการดําเนินการอยางเปนขัน้ตอน และควรมีแผนงานโครงการท่ีเกี่ยวของกับทักษะอาชีพ

บรรจุอยูในแผนงานโครงการของสถานศึกษา ควรมกีารแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลท่ี

มคีวามรูความสามารถดานทักษะอาชีพเพราะจะไดชวยแนะนําและชวยแกปญหาเมื่อเกิดปญหาขึ้น และควรมีการนํา

ผลจากการนเิทศไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทนา หุนกระโทก 

(2556, หนา 127-130) ท่ีไดศึกษา เร่ืองการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ของโรงเรียนสันปาตองวทิยาคม จังหวัดเชียงใหม ดานการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมนิผล มขีอเสนอแนะคือ ควร

มีการจัดต้ังคณะกรรมการในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลและดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ พรอมท้ังมีการ

เปลี่ยนแปลงการนิเทศระหวางกลุมสาระการเรียนรู และควรมกีารช้ีแจงและแจงแนวทางการนิเทศ กํากับติดตามและ

ประเมินผล เพื่อสรางความเขาใจใหครูและบุคลากร นอกจากน้ันควรจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การจัดทําหลักสูตรเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซยีน 

 2.6 ดานการสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน ควรมีแนวทางในการเขียนสรุปผลการดําเนินงาน

อยางเปนระบบและเปนแนวทางเดยีวกัน ควรมแีบบรายงานผลการดําเนินงาน และมกีารใหความรูในการเขยีนรายงาน

ตอครูและผูท่ีเกี่ยวของเพื่อท่ีจะไดทําความเขาใจท่ีตรงกันและเปนแนวทางเดียวกัน และควรมีการนําเสนอผลการ

ดําเนินงานใหครู นักเรียน และผูปกครองทราบเปนระยะ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทนา หุนกระโทก (2556, 

หนา 127-130) ท่ีไดศึกษา เร่ืองการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน ของ

โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ดานการสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน มีขอเสนอแนะคือ มี

แบบรายงานผลการดําเนินการพรอมท้ังใหความรูในการเขียนสรุปผลการดําเนินงานตอครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ

จัดสรรเวลาในการดําเนินการ และกําหนดเปนแนวทางในการสรุปผลการดําเนินงานและการรายงานผลท่ีเปนระบบ 

โดยสรางความตระหนักใหครูและบุคลากรและเห็นความสําคัญตอการสรุปผลการดําเนินงานและรายงานผล 

  2.7 ดานการประเมนิและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรมกีารแตงต้ังคณะกรรมการในการตรวจสอบ

ผลการดําเนินงานอยางเพยีงพอและมกีารติดตามอยางเปนระบบ ควรมีการพัฒนาและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให

สอดคลองกับทักษะอาชีพและบริบทของทองถิ่น ควรใหผูปกครองมสีวนรวมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตรทักษะ

อาชีพ และควรมีการนําผลการประเมินมาวิเคราะหสภาพปญหาในการบริหารหลักสูตรอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลอง

กับงานวจิัยของจันทนา หุนกระโทก (2556, หนา 127-130) ท่ีไดศึกษา เร่ืองการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

เพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซยีน ของโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ดานการประเมินและพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา มขีอเสนอแนะคอื ใหความรูความเขาใจและใหครูมีสวนรวมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตร 

พรอมท้ังแตงต้ังคณะกรรมการในการดําเนินงานในดานน้ีอยางเพียงพอ เพื่อพัฒนาและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให

สอดคลองกับอาเซียน และท่ีสําคัญ ควรมีการประเมินผลและรวมพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอา

เวยีนจากครู นักเรียน ผูปกครองและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

ในการวิจัยเร่ืองศึกษาการเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผูศึกษามีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชพรอมท้ัง

ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป ดังน้ี 
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1. ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ควรมกีารจัดสรรงบประมาณในการบริหารหลักสูตรให

เพยีงพอและท่ัวถงึ อาจจะมกีารระดมทุนจากหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือสนใจเขารวมกจิกรรม 

2. ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนควรมกีารกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏบัิติการวัดและ

ประเมนิผลใหตรงตามตัวช้ีวัดและครอบคลุมท้ังดานความรูและทักษะกระบวนการและใหเหมาะสมกับบริบทและ

ทองถิ่นของตนเองเปนหลักและท่ีสําคัญตองวัดผลจากสภาพจริงและตามความสามารถของผูเรียนเปนรายบุคคล 

3. ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา ควรมกีารจัดต้ังเครือขายการเรียนรูทักษะอาชีพท้ังใน

และนอกสถานท่ีเพื่อใหเปนสถานท่ีท่ีครูผูสอนหรือผูท่ีมคีวามเช่ียวชาญทางดานทักษะอาชีพไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน

ท้ังเร่ืองของการจัดกจิกรรมหรือแมแตปญหาท่ีเกดิขึ้นระหวางการจัดกจิกรรม 

4. ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร ควรมกีารวางแผนในการกํากับติดตามการใชหลักสูตรทักษะอาชีพ

อยางชัดเจนและมกีารดําเนินการอยางตอเนื่อง 

5. ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมนิผล โรงเรียนควรมกีารกําหนดรูปแบบการประเมนิผลการ

บริหารหลักสูตรทักษะอาชีพอยางชัดเจนและควรมกีารแจงครูผูสอนเกี่ยวกับการประเมนิดวย 

6. ดานการสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน ควรมกีารเตรียมพรอมในการเขยีนรายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพ โดยอาจจะมกีารจดัอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขยีนรายงานและมี

การกําหนดรูปแบบการเขยีนรายงานใหเปนรูปแบบเดยีวกัน 

7. ดานการประเมนิและพัฒนาหลักสูตร ควรมกีารวางแผนในการนําผลท่ีไดจากการวเิคราะหสภาพและ

ปญหาวาจะมกีารดําเนินการอยางไร เชน อาจจะนําหลักสูตรกลับมาปรับปรุงแกไขในสวนท่ีมปีญหาและนํากลับไปจัด

กจิกรรมเพื่อดูผลท่ีไดจากการแกปญหาแลววามผีลอยางเดมิหรือไม 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

ในการวจิัยคร้ังตอไป ควรดําเนินการ ดังน้ี 

1. ควรใชเคร่ืองมอืในการเก็บขอมูลแบบอื่นๆรวมดวย เชน ใชแบบสัมภาษณ เพื่อใหไดขอทูลเชิงลกึ 

2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการใชหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขต

พัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การวิจัยเร่ืองศึกษาการเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรทักษะอาชีพของโรงเรียนในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สามารถสําเร็จลุลวงดวยดีดวยการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝาย 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ดร.นํ้าฝน กันมา ซึ่งเปนอาจารยท่ีปรึกษา ไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไข

ขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางย่ิง จนการศึกษาคนควาดวนตนเองฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณได ผูวิจัยขอ

กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

 ขอขอบพระคุณ นายวายุวัฒน ชัยวรรณะ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเมอืงกาญจน นายอนันต ธรรมวงศ รอง

ผูอํานวยการโรงเรียนบานเมอืงกาญจน และนางทัศนาวรรณ คําตื้อ รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ท่ีไดกรุณาเปนผูเช่ียวชาญ พิจารณาความถูกตองให

คําแนะนําแกไขตรวจสอบเคร่ืองมอื ท่ีใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ีสมบูรณและมี

คุณคา 
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 ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร คณะครู บุคลลากร และผู ท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ท่ีไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก  และใหความ

รวมมอืเปนอยางดย่ิีงในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลุลวง

ดวยด ี

 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพี่นอง เพื่อนรวมงานทุกคน ท่ีใหกําลังใจและความชวยเหลือท่ีดีเสมอมา 

คุณคาและประโยชนอันพงึมจีากการวจิัยในคร้ังน้ี ผูวจิัยขอมอบและอุทิศแดผูมพีระคุณทุกทาน 
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สภาพการจัดการเรยีนรวมภายใตโครงสรางซทีของโรงเรยีนในอําเภอเวียงปาเปา  

จังหวัดเชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2 

THE STATE OF THE ADMINISTRATION OF INCLUSIVE EDUCATION UNDER SEAT 

FRAMEWORK OF THE SCHOOL IN WIANGPAPAO DISTRICT CHAINGRAI 

PROVINCE CHAINGRAI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 

นิ่มนุช ผองใส25

1* และ สันต ิบูรณะชาติ26

2 

Nimnuch Pongsai1* and Santi Buranachart2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคดังน้ี 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียน

ในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และ 2) เพื่อ

เปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ซึ่งใชสถิติวิเคราะหขอมูลไดแก 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหเพื่อเปรียบเทียบโดยใชการทดสอบคา f – test (ANOVA)และทําการ

ทดสอบความแตกตางรายคูดวยวธีิการของ Scheffe 

  ผลการศึกษาพบวา 

 1. สภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ดานนักเรียน มสีภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซทีอยูในระดับสูงท่ีสุด รองลงมาไดแก ดานกจิกรรม

การเรียนการสอน ดานสภาพแวดลอม และดานเคร่ืองมอื ตามลําดับ 

 2. การเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซทีของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัด

เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 จําแนกตามขนาดโรงเรียนพบวาโรงเรียนท่ีมี

ขนาดแตกตางกัน มีสภาพการดําเนินงานในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณา

เปนรายคูพบวา โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ และโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ มีสภาพการ

ดําเนินงาน แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
 

คําสาํคัญ: การจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซที 
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Abstract  

 The purpose of this study were : 1) to investigate about The state of the administration of inclusive 

education under seat framework of school in Wiangpapao District, Chiangrai province, Chiangrai Primary 

Educationnal service area office 2  2) to compare the state of the administration of inclusive education under 

seat framework of school in Wiangpapao District, Chiangrai province, Chiangrai Primary Educationnal service 

area office 2   sort by size of school in academic year 2015 total of 255 students. Statistic used to analyze data 

were mean, standard deviation. The data was analyzed for compare by f- test (ANOVA) and use Multiple 

comparison to test the different in each pair by Scheffe’s method 

 The result of the research were as follow: 

 1. The state of the administration of inclusive education under seat framework of school in Wiangpapao 

District, Chiangrai province, Chiangrai Primary Educationnal service area office 2  as a whole was found at 

moderate level and high if consider as an individual that more than the state of teaching activities of  

environment and tool in order. 

 2.The comparison of the state of the administration of inclusive education under seat framework of 

school in Wiangpapao District, Chiangrai province, Chiangrai Primary Educationnal service area office 2 that sort 

by size of school the finding reveal that the size of school had the different in administrative  was statistically 

significant at 0.05 level when examine in each pairs the finding reveal that between the small and the large 

school and the medium and the large school had the different in administrative  was statistically significant at 

0.05 level. 
 

Keywords: The state of the administration of inclusive education under seat framework 
 

บทนํา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 เร่ือง สิทธิและหนาท่ี

ทางการศึกษาในมาตรา 10 วรรคสอง กลาววา การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ 

สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและ การเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถ

พึ่งตนเองได หรือ ไมมผีูดูแลหรือดอยโอกาสตองจัดใหบุคคลดังกลาวมสีทิธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปน

พเิศษ วรรคสาม กลาววา การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดต้ังแตแรกเกิดหรือ พบความพิการโดยไมเสีย

คาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทาง

การศึกษาตามหลักเกณฑและวธีิการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 ต้ังแตปการศึกษา 2547 เปนตนมา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมีนโยบายให

สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาสําหรับคนพกิารในรูปแบบการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ได

คัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมครอบคลุมทุกอําเภอๆ ละ ไมนอยกวา 2 โรง  ป

การศึกษา 2555 มีโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม จํานวนท้ังสิ้น 5,014 โรง และมีโรงเรียนเครือขายท่ีมีเด็กพิการ

เรียนรวมอีก จํานวน 17,448 โรง มีเปาหมายเพื่อเพิ่มโอกาสใหเด็กพิการทุกคนไดเขาเรียนและเรียนในโรงเรียนใกล

บาน ท้ังน้ี ไดมีการทบทวนถึงภารกิจท่ีจําเปนท่ีสถานศึกษาท่ัวไปตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ท้ังการจัดใหเด็ก
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พกิารทุกคนท่ีอยูในเขตบริการไดเขาเรียนในโรงเรียนและการพัฒนาใหโรงเรียนมคีุณภาพรองรับการใหบริการดานการ

จัดการศึกษาสําหรับเด็กพกิารไดอยางมปีระสทิธิภาพ คุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมจึงเปนตัวช้ีวัดท่ีสําคัญอยาง

หน่ึงของคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงไดจัดทํามาตรฐานการเรียนรวมขึ้น เพื่อใชเปนกลไกในการ

ขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและเปนการยกระดับคุณภาพ

ผูเรียน คุณภาพดานการจัดการเรียนการสอน คุณภาพดานการบริหารจัดการ เรียนรวม รวมท้ังคุณภาพดานการ

สรางสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดนํามาตรฐานการ

จัดการเรียนรวมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไปใชในสถานศึกษาจะเปนการยกระดับคุณภาพการ

จัดการเรียนรวมในสถานศึกษาใหมีความเปนเอกภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน เปนเคร่ืองมือสงเสริม สนับสนุนใหระบบ

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเขมแข็งและย่ังยืน และเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ

สถานศึกษาในการดําเนินงานและพัฒนาใหบรรลุผลตามท่ีกําหนดไวไดอยางมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสมดัง

เจตนารมณของกฎหมายและนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อเด็กพกิารเรียนรวม 

 การจัดการเรียนรวม เปนวิธีการหน่ึงในการชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีมีความบกพรองหรือเด็กท่ีมีความ

ตองการพเิศษ ใหไดรับการบริการทางการศึกษาอยางมปีระสทิธิภาพ เพื่อใหเกดิประโยชนอยางสูงสุดตอเด็กปกติและ

เด็กท่ีมคีวามตองการพเิศษใหไดรับโอกาสและความเสมอภาคในสังคม 

ดังน้ันผูวจิัยจงึสนใจศึกษาสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา 

จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ซึ่งจะเปนแนวทางในการวาง

แผนการพัฒนาการจัดการศึกษา ผลของการศึกษาจะเปนประโยชนตอโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและเปน

แนวทางนําไปสูการปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมใหมีมาตรฐาน สงผลใหนักเรียนเรียน

รวมสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคล   
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียน ใน

อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และ (2)เพื่อ

เปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
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กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 กรอบแนวคดิในการวจิัย ดังน้ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมมติฐานการวจัิย 

 สมมติฐานการวจิัยของการวจิัยในคร้ังน้ี คอื โรงเรียนขนาดตางกันมกีารดําเนินงานเกี่ยวกับสภาพการจัดการ

เรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แตกตางกัน 
 

วธิกีารศึกษา 

การวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปา

เปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

คอื ผูบริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนในอําเภอเวยีงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 255 คน จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 38 คน 

และครู จํานวน 217 คน ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie& 

Morgan, 1970,pp. 607-608) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95%เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคร้ังน้ี เปน

แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นซึ่งลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม ประกอบดวยสถานภาพและขนาดของโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานอยู ซึ่งเปนลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 

(Checklist)  ตอนท่ี 2 สภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัด

เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเอง 

วเิคราะหโดยหาคาความถี่รอยละ คาเฉลี่ยคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบโดยใช F-test (ANOVA)และทํา

การทดสอบความแตกตางรายคูดวยวธีิการของ Scheffe 
 

ผลการศึกษา 

 จากการวเิคราะหขอมูลพบวา 

1. สภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซทีของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

ขนาดโรงเรียน 

- ขนาดเล็ก 

- ขนาดกลาง 

- ขนาดใหญ 

 

สภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซทีของ

โรงเรียนในอําเภอเวยีงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 

ประกอบดวย 4 ดาน ดังน้ี 

1.  ดานนักเรียน (S –Students) 

2.  ดานสภาพแวดลอม (E- Environment) 

3.  ดานกจิกรรมการเรียนการสอน (A – Activities) 

4.  ดานเคร่ืองมอื (T – Tools) 
 

ตัวแปรตน  

 

ตัวแปรตาม 
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พบวา ดานนักเรียน (S –Students) รองลงมา คือดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A – Activities) ดานสภาพแวดลอม 

(E- Environment) และดานเคร่ืองมอื (T – Tools) ตามลําดับและเมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา  

1.1 ดานนักเรียน (S –Students) สภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอ

เวยีงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนท่ัวไปมคีวามเขาใจและใหความชวยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวม มีคาเฉลี่ยสูง

ท่ีสุด รองลงมา ไดแก ฝกนักเรียนพิการเรียนรวมมีความคุนเคยกับสภาพแวดลอมในโรงเรียน ฝกทักษะทางสังคมให

นักเรียนพิการเรียนรวม ฝกทักษะทางอารมณ ใหนักเรียนพิการเรียนรวม ฝกทักษะใหนักเรียนพิการเรียนรวมในดาน

การชวยเหลอืตนเอง  ในกจิวัตรประจําวัน  สอนทักษะการชวยเหลอืนักเรียนพกิารในการเรียนรวมใหกับนักเรียนท่ัวไป  

ฝกทักษะทางวชิาการ  ใหนักเรียนพกิารเรียนรวม โรงเรียนจัดสถานการณจําลองใหกับนักเรียนท่ัวไปเพื่อเขาใจสภาพ

ของนักเรียนพิการเรียนรม  จัดนิทรรศการ กิจกรรมความรูเพื่อใหนักเรียนเขาใจและยอมรับนักเรียนพิการเรียนรวม 

และจัดกจิกรรมพานักเรียนไปเย่ียมชมสถานท่ีดูแลคนพกิารหรือคนท่ีมคีวามบกพรอง มคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด  ตามลําดับ 

1.2 ดานสภาพแวดลอม (E- Environment) สภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียน

ในอําเภอเวยีงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  โดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา การประสานงานหนวยงานอื่นท่ีใหความชวยเหลือนักเรียนพิการเรียน

รวม เชน แพทย ครูจากศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด ฯลฯมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา ไดแก มีการ

ประชาสัมพันธ เผยแพร เร่ืองการจัดการเรียนรวม สรางบรรยากาศของการยอมรับนักเรียนพิการเรียนรวมให ครู 

แมคา ภารโรง ฯลฯ รับรูและรวมมอืกันชวยเหลอืดูแลอยางถูกวธีิ แตงต้ังผูรับผดิชอบหรือคณะกรรมการ จัดการเรียน

รวมอยางชัดเจน ครู ผูปกครอง พอแม มสีวนรวมในการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานจัดการเรียนรวม ปรับปรุง

ภายในอาคาร เชน บันได ประตู พื้น ใหเหมาะสมกับนักเรียนพิการเรียนรวม ปรับปรุงภายนอกอาคาร ทางเดิน หรือ

สรางสัญลักษณใหเหมาะสมกับนักเรียนพิการเรียนรวม จัดหองเรียนเหมาะสมในการจัดการเรียนรวม ผูบริหาร

สถานศึกษา คณะครูในโรงเรียนใหความรวมมอื ในการจัดการเรียนรวม และสรางบรรยากาศของการยอมรับนักเรียน

พกิารเรียนรวมให ครู แมคา ภารโรง ฯลฯ รับรูและรวมมอืกันชวยเหลอืดูแลอยางถูกวธีิ มคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด  ตามลําดับ 

1.3 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A – Activities) สภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของ

โรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2  

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ติดตามและประเมนิผล การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) มี

คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา จัดทําแผนการสอนท่ีจัดขึ้นเฉพาะเจาะจงเปนรายบุคคล (IIP) เหมาะสมกับผูเรียน จัดทํา

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจัดการเรียนการสอนใหมีการใชเทคนิคตาง ๆ ในการเรียนรวม เชน 

เพื่อนชวยเพื่อน เพื่อนชวยสอน อื่น ๆ จัดกิจกรรมการสอนนอกหองเรียนใหกับนักเรียนพิการเรียนรวม กําหนด

กจิกรรมของการจัดการเรียนการสอนรวมไวกับระบบประกันคุณภาพของโรงเรียน รายงานความกาวหนาของนักเรียน

มีการทบทวนและปรับ IEP อยางนอยปละ 2 คร้ัง ความเหมาะสมของหลักสูตรท่ีไดจัดการศึกษาของนักเรียนพิการ

เรียนรวม สอนทักษะเฉพาะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวันแกนักเรียนพิการเรียนรวม และจัดตารางเวลา

ใหบริการสอนเสริมนักเรียนพกิารเรียนรวม มคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ตามลําดับ  

1.4 ดานเคร่ืองมอื (T – Tools) สภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียง

ปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การนําเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักเรียนพิการเรียนรวมมาใช

ในการเรียนการสอนและดํารงชีวิต มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา การจัดหาสื่อการสอนสอดคลองกับแผนการจัด
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การศึกษา มีการกําหนด วิสัยทัศน/พันธกิจ/ยุทธศาสตรเพื่อเด็กพิการเรียนรวม ครูจัดทําสื่อทางการศึกษา หรือ

เคร่ืองมอืเพื่อชวยใหนักเรียนพกิารเรียนรวมเกดิการเรียนรูไดอยางเหมาะสม เกิดความเขาใจดีขึ้น การประสานงานให

ผูปกครองนักเรียนพกิารเรียนรวมมสีวนรับผิดชอบในการสอน ฝกนักเรียนพิการเรียนรวม จัดหาครูการศึกษาพิเศษท่ี

จบดานน้ีโดยตรงหรือไดรับการอบรมตามหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด และองคการปกครองทองถิ่นหรือ

เทศบาล มสีวนรวมในการบริหารจัดการเรียนรวม มคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ตามลําดับ 

 2. การเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัด

เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา สถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกตางกันมี

ความคิดเห็นตอสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 เมื่อพจิารณาเปนรายคูพบวา โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญมีสภาพการจัดการเรียนรวมภายใต

โครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ มี

สภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซทีของโรงเรียนในอําเภอเวยีงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เชนกัน เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวาทุกดานมสีภาพการปฏบัิติงานท่ีแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัด

เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 ผูวจิัยมปีระเด็นท่ีนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัด

เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานนักเรียน (S –Students) มีสภาพการดําเนินงานในระดับมาก รองลงมา คือดานกิจกรรมการ

เรียนการสอน (A – Activities) มีสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทในระดับมาก ดานสภาพแวดลอม 

(E- Environment) มสีภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทในระดับปานกลาง และดานเคร่ืองมือ (T – Tools) 

มสีภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทในระดับปานกลาง เมื่อเฉลี่ยรวม 4 ดานอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้

อาจเนื่องโรงเรียนทุกโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมเปนโรงเรียนท่ีผานการอบรมการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการ

เรียนรวมอยูแลว ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงม่ันและพรอมรับนโยบายท่ีจะดําเนินงานโดยใชโครงสรางซีท ซึ่งการ

ดําเนินงานจะเห็นไดวาผูบริหารสถานศึกษาและครูตองดําเนินงานไปดวยกัน ดังน้ันระดับสภาพการจัดการเรียนรวม

ภายใตโครงสรางซีทในภาพรวมจึงอยูในระดับปานกลางซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิวัฒนไชย ศรีวิพัฒน (2550, 

บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท (SEAT Framework) ของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ 

ดานนักเรียน ดานสภาพแวดลอม  ดานเคร่ืองมอื และดานกจิกรรมการเรียนรู   

1.1 ดานนักเรียน (S –Students) เปนสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซทีของโรงเรียนในอําเภอ

เวยีงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนอันดับแรก โดยรวม

อยูในระดับมาก เนื่องจากนักเรียนท่ัวไปมคีวามเขาใจและใหความชวยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวม ฝกนักเรียนพิการ

เรียนรวมมีความคุนเคยกับสภาพแวดลอมในโรงเรียน ฝกทักษะทางสังคมใหนักเรียนพิการเรียนรวม ฝกทักษะทาง
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อารมณ  ใหนักเรียนพิการเรียนรวม ฝกทักษะใหนักเรียนพิการเรียนรวมในดานการชวยเหลือตนเอง ในกิจวัตร

ประจําวัน สอนทักษะการชวยเหลือนักเรียนพิการในการเรียนรวมใหกับนักเรียนท่ัวไป ฝกทักษะทางวิชาการ ให

นักเรียนพิการเรียนรวม โรงเรียนจัดสถานการณจําลองใหกับนักเรียนท่ัวไปเพื่อเขาใจสภาพของนักเรียนพิการเรียน

รวม จัดนทิรรศการ กจิกรรมความรูเพื่อใหนักเรียนเขาใจยอมรับนักเรียนพิการเรียนรวม และจัดกิจกรรมพานักเรียน

ไปเยี่ยมชมสถานท่ีดูแลคนพกิารหรือคนท่ีมคีวามบกพรอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเยาวรัตน พงษประยูร (2552, 

หนา 92) ศึกษาสภาพและปญหากาจัดการเรียนรวมโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 1 ผลการวิจัย พบวา ดานนักเรียน (S –Students) ไดใหความสําคัญในระดับ

มาก ถึงแมวาเมื่อเรียงลําดับสภาพการดําเนินงานแลวพบวา ดานนักเรียนจะอยูในอันดับสุดทายแตสภาพการ

ดําเนินงานยังอยูในระดับมาก  

1.2 ดานสภาพแวดลอม (E- Environment) เปนสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของ

โรงเรียน ในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากการปรับปรุงภายในอาคาร เชน บันได ประตู พื้น และการปรับปรุง

ภายนอกอาคาร ทางเดนิ หรือสรางสัญลักษณยังไมเหมาะสมกับนักเรียนพกิารเรียนรวม รวมถงึการจัดหองเรียนยังไม

เหมาะสมในการจัดการเรียนรวม ครู ผูปกครอง พอแมยังขาดการมสีวนรวมในการกําหนดนโยบายและการดําเนินงาน

จัดการเรียนรวม รวมไปถงึการประชาสัมพันธ เผยแพร เร่ืองการจัดการเรียนรวม การประสานงานหนวยงานอื่นท่ีให

ความชวยเหลอืนักเรียนพกิารเรียนรวม เชน แพทย ครูจากศูนยการศึกษาพเิศษประจําจังหวัด ฯลฯ ปจจัยตางๆเหลาน้ี

อาจสงผลใหดานสภาพแวดลอมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รจเรจ พะยอมแยม (2553, หนา 

118) ศึกษาการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กพิการในโรงเรียนปกติ ผลการวิจัยพบวา ดาน

สิ่งแวดลอม (E- Environment) ไดใหความสําคัญในระดับปานกลาง ท้ังน้ีเนื่องจากโรงเรียนมีคณะกรรมการจัดการ

เรียนรวมประจําโรงเรียน ซึ่งกําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรท่ีเกี่ยวของตามแผนการจัดการเรียนรวมและพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อเด็กท่ีมีความตองการพิเศษใหเพียงพอและมีคุณภาพและ

ขณะเดยีวกันก็มกีารปรับสภาพแวดลอมของโรงเรียน จัดใหนักเรียนท่ีมคีวามตองการจําเปนพิเศษเรียนรวมในช้ันเรียน

ท่ัวไป 

1.3 ดานกจิกรรมการเรียนการสอน (A – Activities) สภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท ของ

โรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 

โดยรวมอยูในระดับมากเนื่องจากมีการติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จัดทําแผนการ

สอน  ท่ีจัดขึ้นเฉพาะเจาะจงเปนรายบุคคล (IIP) ใหเหมาะสมกับผูเรียน ผูสอนจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคล (IEP)  การจัดการเรียนการสอนใหมีการใชเทคนิคตาง ๆ ในการเรียนรวม เชน เพื่อนชวยเพื่อน เพื่อนชวยสอน 

อื่น ๆ จัดกจิกรรมการสอนนอกหองเรียนใหกับนักเรียนพิการเรียนรวมกําหนดกิจกรรมของการจัดการเรียนการสอน

รวมไวกับระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนมกีารรายงานความกาวหนาของนักเรียนมีการทบทวนและปรับ IEP อยาง

นอยปละ 2 คร้ัง ปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับการจัดการศึกษาของนักเรียนพิการเรียนรวม มีการสอนทักษะ

เฉพาะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวันแกนักเรียนพิการเรียนรวมและจัดตารางเวลาใหบริการสอนเสริมนักเรียน

พิการเรียนรวมซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของลักขณา กุลเจก (2553, บทคัดยอ) สภาพการจัดการเรียนรวมภายใต

โครงสรางซีทดานกิจกรรมการเรียน การสอนของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สํานักงานเขตพื้นท่ีนครสวรรค 

ผลการวจิัยพบวา ดานกจิกรรมการเรียน การสอน (A – Activities) ไดใหความสําคัญในระดับมาก  
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1.4 ดานเคร่ืองมือ (T – Tools) เปนสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอ 

เวยีงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2โดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง เนื่องจากการองคการปกครองทองถิ่นหรือเทศบาล ยังไมคอยมีสวนรวมในการบริหารจัดการเรียนรวม การ

จัดหาครูการศึกษาพเิศษท่ีจบดานน้ีโดยตรงหรือไดรับการอบรมตามหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดยังมีนอย

ไมครอบคุลมทุกโรงเรียน การประสานงานใหผูปกครองนักเรียนพิการเรียนรวมมีสวนรับผิดชอบในการสอน ฝก

นักเรียนพิการเรียนรวมยังมีนอย ครูยังจัดทําสื่อทางการศึกษา หรือเคร่ืองมือเพื่อชวยใหนักเรียนพิการเรียนรวมเกิด

การเรียนรูอาจยังไมเหมาะสมกับบุคคล ปจจัยตางๆเหลาน้ีอาจสงผลใหดานเคร่ืองมืออยูในระดับปานกลาง ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ จิรัชญา  นวลมะ (2556, หนา 94) ไดศึกษาสภาพการเตรียมความพรอมในการจัดการ

เรียนรวมของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 

ผลการวิจัยพบวา มีการจัดสรรงบประมาณท่ัวไปสนับสนุนสอดคลองกับภารกิจของนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ

และมกีารจัดหาสื่อการสอนสอดคลองกับการศึกษา 

2. การเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซทีของโรงเรียนในอําเภอเวยีงปาเปา จังหวัด

เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 จําแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา สภาพการ

จัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ในภาพรวมแตกตางกันอยาง

มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 อาจเนื่องมาจากภาระงานปกติและงานการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก มีปริมาณงาน

ใกลเคยีงกับโรงเรียนขนาดกลางและใหญ สงผลใหผูบริหารสถานศึกษาและครูเห็นวาเร่ืองการจัดการเรียนรวมภายใต

โครงสรางซีทเปนภาระงานท่ีเพิ่มขึ้น อีกดานหน่ึง ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนขนาดกลาง มีจํานวน

บุคลากรท่ีพอสมควรตอการบริหารงานเร่ืองการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทมิไดหนักจนเกินไปอีกท้ังยังคิด

วาเปนหนาท่ี  ท่ีควรกระทําจึงมีผลใหผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานมาก และ

โรงเรียนขนาดใหญ  มีความพรอมดานงบประมาณ บุคลากรทําใหการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีทมีการ

บริหารจัดการท่ีดมีากเมื่อพจิารณาเปนรายคูพบวา โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญมีสภาพการจัดการเรียน

รวมภายใตโครงสรางซทีแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05  และโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาด

ใหญ มีสภาพการจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เชนกัน 

สอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวเมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวาทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว คอืโรงเรียนขนาดตางกันมคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรวมภายใต

โครงสรางซีทของโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 แตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของวิวัฒนไชย ศรีวิพัฒน (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพ

การบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซที (SEAT Framework) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา ชลบุรี พบวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารโรงเรียนแกนนํา

การศึกษาชลบุรี แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ.05 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

1. ดานนักเรียน (s-student) โรงเรียนควรจัดกจิกรรมพานักเรียนไปเย่ียมชมสถานท่ีดูแลคนพิการหรือคนท่ีมี

ความบกพรองเพื่อใหเขาใจสภาพของคนพกิาร 

 



1330 

 

- Proceedings - 

 

2. ดานสภาพแวดลอม (E- Environment) โรงเรียนควรปรับปรุงภายในอาคาร เชน บันได ประตู พื้น ให

เหมาะสมกับนักเรียนพกิารเรียนรวม 

3. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A – Activities) โรงเรียนควรจัดตารางเวลาใหบริการสอนเสริมนักเรียน

พกิารเรียนรวมใหชัดเจน 

4. ดานเคร่ืองมือ (T – Tools) โรงเรียนควรรวมมือกับองคการปกครองทองถิ่นหรือเทศบาลในการบริหาร

จัดการเรียนรวมในดานการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรและการติดตอประสานงาน 

ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรมกีารศึกษาความพงึพอใจของครู และผูปกครองในการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียน 

ควรวิจัยเชิงพัฒนาการจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท เพื่อใหไดรูปแบบในการบริหารจัดการเรียนรวมท่ีมี

ประสทิธิภาพ 
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 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหอยางดีย่ิงจากดร. สันติ บูรณะชาติ

ทานอาจารยท่ีปรึกษา ท่ีทําใหคําปรึกษา คําแนะนํา แกไข ตรวจทาน ความถูกตองเรียบรอยและขอบกพรองตาง ๆ จึง

ทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองเสร็จสิ้นสมบูรณ ผูศึกษารูสกึซาบซึ้งเปนอยางย่ิง จึงกราบขอขอบพระคุณเปนอยาง

สูงมา ณ โอกาสน้ี 
ขอขอบพระคุณ นายสนิท สายปนตา ผูอํานวยการโรงเรียนบานโปงนก นายอุดร สมฤทธ์ิ ผูอํานวยการ

โรงเรียนบานเดนศาลา นายพงษศักดิ์ ภัทรพาณชิกุล ผูอํานวยการโรงเรียนบานปางมะขามปอม ผูเช่ียวชาญท่ีไดกรุณา

ตรวจสอบ ใหคําแนะนํา และแกไขเคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษาคณะครู โรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ท่ีใหความ

อนุเคราะหขอมูลในการตอบแบบสอบถามในการศึกษาคนควาคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยด ี 

คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา 

มารดา และคณาจารยทุกทานท่ีไดประสทิธ์ิประสาทวชิาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันน้ี ตลอดจนทุกทานท่ี

ไดมสีวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางด ี
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สภาพการดําเนนิการงานประกนัคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรยีน

ประถมศกึษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 2 

Implementation Of internal quality assurance of educational personel Primary 

Schools in Phusang District, under Phayao Primary Educational Service Area 

Office 2 

สุพรรณกิาร ไชยะ27

1* และ สุนทร คลายอ่ํา28

2 

Supannika Chaiya1* and Sunthon Khlaium2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ี มวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ ปญหาและขอเสนอแนะ การดําเนินการงานประกันคุณภาพ

ภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก  บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขต

อําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ปการศึกษา 2558  จํานวน 186 คน  

เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษา เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบปลายเปด  

สถติิท่ีใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

จากผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สภาพการ

ดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวธีิการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ท้ัง 8 ดาน ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการกําหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา อยูในระดับมาก รองลงมา คอื ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อยู

ในระดับมาก และดานการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมนิคุณภาพภายใน อยูในระดับมาก รองลงมา คือ 

ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อยูในระดับมาก และดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพ

                                                 
1 นสิติวทิยาลัยการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา  พะเยา  56000 
2 คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา พะเยา 56000 

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

School of Management  and  Information  Sciences, University of  Phayao, Phayao, 56000 
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การศึกษาอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก และนอยท่ีสุด คือ ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ อยูในระดับมาก 

ตามลําดับ 

จากการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ พบวา โรงเรียนมีปญหาในดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

ขาดบุคลากรในการติดตาม ตรวจสอบขอมูล เก็บขอมูล ทําใหสารสนเทศไมมีความเปนปจจุบัน และยากตอการ

นํามาใช บุคลกรทางการศึกษาและผูท่ีมสีวนเกี่ยวของควรรวมกันวางแผน จัดระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน มี

ความสะดวกและงายตอการนํามาใชประโยชน 
 

คําสาํคัญ: การดําเนินการงานประกันคุณภาพภายใน 
 

Abstract  

The purposes of this study were to determine the status, problems and suggestion in Implementation of 

The internal quality assurance of educational personal primary schools in Phusang District, Under Phayao primary 

educational service area Office 2, 2016. The population was the 186 teacher and educational personal. Tool used 

in this study was questionnaire and open ended question assessing the five-level. Statistics use in data analysis 

were percentage, frequency, mean and standard deviation.  

The results of this study showed that high level in all aspects ranged from highest to the lowest 

respectively by The regards an educational standard, the planning of educational development, the implementation 

in accordance with the educational development plans, The annual report on the internal quality assurance, A 

supervision system, the evaluation of educational quality, the continual development of educational quality and the 

system of administration and information technology. 

The problems and suggestions in The internal quality assurance of educational personal primary schools 

were proposed as follows the school had no information system at currant and it’s hard following checking and 

collecting information for applying which educational personal and stakeholder must be plan process of 

information system. 
 

Keywords: The internal quality assurance 
 

บทนํา 

รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 มาตรา 81 ไดบัญญัติกําหนดใหรัฐตองจัดทํา

กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ทําใหประเทศไทย มกีฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติเกดิขึ้นเปนคร้ังแรก ซึ่งก็

คอื พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ท่ีเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม 

พรอมท่ีจะเปนพลังขับเคลื่อนท่ีสําคัญใหทุกองคกรท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาไดตระหนักเห็นความสําคัญ และ

ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคนในชาติ เพื่อเปนเคร่ืองมือ กลไกในการผลิตและพัฒนาคุณภาพกําลังคน

รองรับการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545     ได

กําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบดวยระบบ

ประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอกระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให
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เปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงและใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและใหถอืวา การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการ

อยางตอเนื่อง ดังน้ัน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจึงเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา เพราะเปนระบบท่ีสรางความม่ันใจใหท้ังผูบริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ตลอดจนผูปกครอง 

ชุมชนและสังคมเช่ือม่ันไดวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหมคีุณภาพมาตรฐานอยางมปีระสทิธิภาพ 

สํานักงานคณะกรรมการการขัน้พื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาใหมีระบบ

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สถานศึกษาถือวาเปนผูมีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในตามหลักเกณฑและแนวทางปฏบัิติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวมของ

ชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐ และเอกชน การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนกลไกสําคัญท่ีจะชวยใน

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ังเพื่อรองรับการประกัน

คุณภาพภายนอก 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทาง

การศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

เพื่อนําผลการศึกษาไปใชในการปรับปรุง สงเสริม และพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในอยางเปน

ระบบถูกตอง มุงสูเปาหมายของการจัดการศึกษา คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของแตละ

บุคคล และพรอมท่ีจะรับการประเมนิภายนอกตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน

ประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 2.  เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทาง

การศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
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กรอบแนวคิด  
 

 
 

วธิกีารศึกษา 

การวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาสภาพการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประชากรท่ี

ใชในการศึกษา คือ บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 20 โรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหาร 20 คน และ

ครูผูสอน 166 คน รวมท้ังสิ้น 186 คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวจิัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัย

สรางขึ้นซึ่งลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถามมีเปนลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการ

ดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวธีิการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ท้ัง 8 ดาน ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ

รวมท้ังหมด 180 รายการ ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ

ดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด 

 

การดําเนินการงานประกันคุณภาพ

ภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน

ประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา  เขต 2 ตามกฎกระทรวงวาดวย

ระบบ ห ลัก เกณฑและวิ ธีการประกั น

คุณภาพการ ศึกษา พ .ศ.  2553  ตาม

กระบวนการ PDCA ไดแก ขั้นตอนการ

วางแผน (Plan) ขั้นตอนการดําเนินงาน (Do) 

ขัน้ตอนการตรวจสอบ (Check) และขั้นตอน

การปรับปรุงและนําไปใช (Action) 

3. มาตรฐานวชิาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

สภาพการดําเนินการงานประกนัคุณภาพภายใน

ของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขต

อําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ท้ัง 8 ดาน ไดแก 

1. ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

2.  ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

3. ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

4. ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

5. ดานการจัดใหมกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 

6. ดานการจัดใหมกีารประเมนิคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

7.  ดานการจัดทํารายงานประจาํปท่ีเปนรายงาน

ประเมนิคุณภาพภายใน 

8. ดานการจัดใหมกีารพัฒนาคณุภาพการศึกษา

อยางตอเนื่อง 
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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูปโดยขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 

(Percentage) ขอมูลท่ีเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภู

ซางสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( µ )และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ )แลวแปรความหมายของระดับคาเฉลี่ย 
 

ผลการศึกษา 

 จากการวเิคราะหขอมูลพบวา 

1.  สภาพการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขต

อําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีสภาพการดําเนินงานมากท่ีสุด คือ ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับ

มาก รองลงมา คือ ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับมาก และดาน

การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการจัดใหมีการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อยูในระดับมาก และดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับมาก รองลงมา คอื ดานการจัดใหมกีารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

อยูในระดับมาก และนอยท่ีสุด คอื ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

2.  ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เมื่อพิจารณา

โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับนอยทุกดาน และเมื่อพจิารณาเปนรายดาน ผลการศึกษาพบวา 

ดานการกําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

ปญหา 

ผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนไมมีเวลามามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

บุคคลากรไมมีความรูความเขาใจในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขาดการเอาใจใสในการปฏิบัติ

ปฏบัิติ การตรวจสอบดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษายังปฏบัิตินอย เนื่องดวยภาระงานของบุคคลากรในโรงเรียน

มมีาก อีกท้ังยังขาดการเผยแพรมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหกับผูท่ีมสีวนเกี่ยวของทราบ  

ขอเสนอแนะ 

โรงเรียนควรกําหนดใหผูท่ีมสีวนไดสวนเสียของโรงเรียนมีสวนรวมในการวางแผนและดําเนินการกําหนด

มาตรฐานการศึกษามากขึ้น พัฒนาบุคลากรใหเขาใจและปฏิบัติตามกฎเกณฑและการกําหนดมาตรฐานการศึกษา 

สงเสริมใหคณะกรรมการตรวจสอบดานการกําหนดมาตรฐานปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย และมีการเผยแพร

มาตรฐานการศึกษาในวันประชุมผูปกครอง หรือในโอกาสตางๆ  
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ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

ปญหา 

การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไมมีความสอดคลองกันระหวาง วิสัยทัศน พันธ

กจิ  เปาประสงค กับกลยุทธการดําเนินงาน โรงเรียนไมปฏิบัติตามแผน  บุคลากรละเลย ไมรวมใจในการปฏิบัติตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเทาท่ีควร การจัดสรรงบประมาณในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา เปนการจัดสรรงบประมาณท่ีไมเปนไปตามจํานวนการใชจริง  

ขอเสนอแนะ 

โรงเรียนควรรวมมือกันในการจัดทําแผนพัฒนาใหไดตามแนวทางหรือวิธีการจัดทําแผนพัฒนาอยาง

แทจริงในทุกขั้นตอน ผูบริหารควรสรางแรงจูงใจใหบุคลากรของการศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ควรจัดสรร

งบประมาณท่ีสามารถใชเงนิไดจริงในทุกภาระงาน   

ดานการจัดระบบบรหิารและสารสนเทศ 

ปญหา 

โรงเรียนขาดการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ สงผลใหขอมูลสารสนเทศขาดความเปนปจจุบัน ยากตอ

การนํามาใช ขาดบุคลากรท่ีรับผดิชอบท่ีแนนอน บุคคลากรยังขาดประสบการณในการใชระบบบริหารและสารสนเทศ 

ขาดการวเิคราะหขอมูลทําใหมขีอมูลมากเกนิความจําเปน  

ขอเสนอแนะ 

โรงเรียนควรจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน มคีวามสะดวกและงายตอการนํามาใชประโยชน 

โดยใชระบบ ICT เขามาใชในการบริหารจัดการ ควรรวมกันวางแผน จัดระบบการเก็บและรวบรวมขอมูลเปนหมวดหมู 

และแตงต้ังผูรับผิดชอบใหชัดเจน ฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในการจัดระบบสารสนเทศใหมีความเปน

ปจจุบัน ทันสมัย และสอดคลองกับมาตรฐาน โรงเรียนควรมีการวิเคราะหขอมูลใหไดขอสนเทศท่ีมีความจําเปนจริงๆ

เพื่อใหเกดิความสะดวกและงายตอการนํามาใช 

ดานการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

ปญหา 

การดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไมสามารถดําเนินการไดตามท่ีกําหนด  

ขาดการกํากับ ติดตาม และนิเทศการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อีกท้ังการ

ประเมนิผลการดําเนินงานไมสะทอนวัตถุประสงค หรือเปาหมายของงาน  

ขอเสนอแนะ 

โรงเรียนควรจัดทําปฏทิินและกําหนดผูรับผดิชอบใหดําเนินการใหไดตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีกําหนด ควรจัดทําแผนการกํากับ  ติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานใหชัดเจน โดยการมีสวนรวมของทุก

ฝาย มกีารจัดทําเคร่ืองมอืและวธีิการประเมนิใหสามารถสะทอนผลตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนด  
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การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

ปญหา 

โรงเรียนขาดการจัดการในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง บุคคลภายนอกไมมสีวนรวมใน

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพไมเปนไปตามมาตรฐาน/ตัวบงช้ี  

ขอเสนอแนะ 

โรงเรียนควรตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางจริงจังและตอเนื่อง ควรกําหนดใหบุคคลภายนอกท่ีมี

ความรูดานการประเมินคุณภาพการศึกษาเขามามีสวนรวมดําเนินการ มีการกําหนดประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาใหตรงกับประเด็นปญหา หรือ ความตองการของโรงเรียน และกําหนดใหมีการติดตามตรวจสอบ

อยางนอยเดอืนละ 1 คร้ัง  

ดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

ปญหา 

การประเมินคุณภาพภายในไดขอมูลท่ีไมตรงกับสภาพความเปนจริงของโรงเรียน การประเมินคุณภาพ

ภายในไมมีความตอเนื่อง บุคคลภายนอกท่ีเขามารวมประเมินคุณภาพภายใน ขาดความรูเร่ืองการประเมินรวมเปน

คณะกรรมการประเมนิ  

ขอเสนอแนะ 

ผูประเมินควรประเมินตามสภาพจริงเพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนจริง สามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพ

ตอไป ผูบริหารควรมแีผนการประเมนิคุณภาพท่ีตอเนื่องและปฏิบัติอยางจริงจัง ควรแตงต้ังบุคคลภายนอกท่ีมีความรู

หรือประสบการณ รวมเปนคณะกรรมการการประเมนิคุณภาพภายใน  

ดานการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ปญหา 

การจัดทํารายงานประจําปท่ีไมสามารถจัดทําไดอยางละเอียด ครอบคลุม เพราะครูมีภาระงานมาก ทํา

ใหขอมูลท่ีไดไมตรงตามความเปนจริง เนื่องจากมีการใชขอมูลท่ีคาดคะเน จึงทําใหเกิดขอมูลเกิดความคลาดเคลื่อน

และไมตรงตามความจริง  

ขอเสนอแนะ 

โรงเรียนควรกําหนดผูรับผดิชอบท่ีชัดเจนและกําหนดกรอบการดําเนินงานใหครอบคลุมสิ่งท่ีจะตองจัดทํา

รายงานประจําป ควรมีเคร่ืองมือในการจัดเก็บขอมูลใหตรงกับสิ่งท่ีจะตองจัดทํารายงาน และโรงเรียนควรมีแผน

แบบฟอรมท่ีชัดเจนในการจัดทํารายงานประจําปใหแกบุคลากร  

ดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 

ปญหา 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไมเปนไปอยางตอเนื่อง เนื่องจากขาดการวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาเพื่อนําไปใชในการวางแผนตอไป  โรงเรียนขาดการปรับปรุง พัฒนา ตอยอดการดําเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในใหเขมแข็งและเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง   

ขอเสนอแนะ 

โรงเรียนควรมีการวิเคราะหผลการประเมินหาจุดเดน จุดดอย หรือขอท่ีควรพัฒนาใหพบและนําไปปรับปรุงพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง พัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูใหมในการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง  เชน จัดอบรม 
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สัมมนา เปนตน มีการสงเสริมใหผูเกี่ยวของนําเสนอสิ่งใหม นวัตกรรมตาง ๆ มาใชในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตอไป 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาสภาพการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน

ประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ผลการศึกษา พบวา 

สภาพการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง 

สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบวา สภาพการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายใน

ของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานมีการดําเนินงานการประกันคุณภาพในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา อยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของสุจิตรา  พิพัฒนสําราญ (2558, หนา 105) ไดทําการศึกษา 

เร่ือง การศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด นครสวรรค พบวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด นครสวรรค โดยภาพรวมมีการดําเนินงาน

อยูในระดับมาก 

ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการศึกษาพบวา สภาพการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยภาพรวมและรายขัน้ตอน มกีารดําเนินงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะวา 

มาตรฐานการศึกษามีความสําคัญและมีความจําเปนมากสําหรับการจัดการศึกษาท่ีใชหลักการกระจายอํานาจไปยัง

สถานศึกษา โดยท่ีสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรเองและบริหารการใชหลักสูตรใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหา

และความตองการของทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุนันทา อายสุรินทร (2557, หนา 90-93) ได

ทําการศึกษา เร่ือง สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนแมใจวทิยาคม อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา 

พบวา สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนแมใจวิทยาคม อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ดานการ

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก  

ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผลการศึกษาพบวา สภาพการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยภาพรวมและรายขัน้ตอน มกีารดําเนินงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะวา 

หนวยงานตนสังกัดมนีโยบายใหโรงเรียนตองมแีผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏบัิติการประจําป เปนแนวทาง

ในการจัดการศึกษาใหบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพงษนภา  หุนมาตรา (2553, หนา 

95-98) ไดทําการศึกษา เร่ือง การพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 ดานการจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก 

ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยภาพรวมและรายขัน้ตอน มกีารดําเนินงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะวา โรงเรียน
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จะตองมโีครงสรางการบริหารงานท่ีเอื้อตอการพัฒนางานและการสรางระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาตอง

มีคณะทํางานทําหนาท่ีวางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพและจัดทํารายงายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป

ของโรงเรียน โดยแตงต้ังคณะทํางานท่ีมีตัวแทนบุคลากรจากหลายฝายมารวมคิดรวมวางแผน และรวมติดตาม

ตรวจสอบ เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อเปนสารสนเทศของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเจมรินี  ใจเรือน (2555, 

หนา 53-69) ไดทําการศึกษา เร่ือง สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลการศึกษาพบวา สภาพการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 อยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานท่ีมีการดําเนินงานมากท่ีสุด คือ ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ อยูใน

ระดับมาก 

ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผลการศึกษาพบวา สภาพการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยภาพรวมและรายขั้นตอน มีการดําเนินงานอยูในระดับ

มาก ท้ังน้ีเปนเพราะวา โรงเรียนมีการกําหนดภารกิจการปฏิบัติงานครบทุกภารกิจของโรงเรียน ทําใหการบริหาร

ดําเนินไปอยางมีระบบ พรอม ๆ กันทุกภารกิจ ตองกําหนดบทบาทหนาท่ีใหบุคลากรของโรงเรียนทุกคน เพื่อใหการ

ดําเนินงานตามท่ีกําหนดเกดิประสทิธิภาพ มกีารติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานทุกกจิกรรม แลวนํา

ผลท่ีไดมาปรับปรุง พัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของโกสินทร  เขื่อนแกว (2556, หนา 

107-108) ไดทําการศึกษา เร่ือง สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมอืงพะเยา 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบวา ผูบริหาร ครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมอืงพะเยา อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก  

ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ผลการศึกษาพบวา สภาพการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยภาพรวมและรายขัน้ตอน มกีารดําเนินงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะวา 

โรงเรียนตองมีการตรวจสอบระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูทุกภาคเรียน น่ันคือ การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนทุกแหงตองวางแผนกํากับ ติดตาม และรวบรวมขอมูลสารสนเทศการดําเนินงาน/

โครงการตลอดปการศึกษา โดยใชมาตรฐานการศึกษาเปนกรอบการติดตามตรวจสอบและเปนขอมูลในการจัดทํา

รายงานประจําปของสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของนิวัติ  เชียงแรง (2556, หนา 66-69) ไดทําการศึกษา 

เร่ือง การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

พบวา การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

ดานการจัดใหมกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก 

ดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการศึกษา

พบวา สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภู

ซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยภาพรวมและรายขั้นตอน มีการดําเนินงานอยู

ในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะวา โรงเรียนมกีารวางแผนการประเมนิคุณภาพภายใน แตงต้ังคณะกรรมการ ใหบุคลากร

ทุกฝายมีสวนรวมในการตัดสินใจ วางแผนรวมกันทุกดาน ท้ังดานคุณภาพผูเรียน ดานการบริหารจัดการ ดาน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู โดยใชเคร่ืองมือและวิธีการท่ีหลากหลาย
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เหมาะสม โรงเรียนมีการดําเนินงานตามแผน และนําผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนมาวเิคราะหแลวสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน และนําผลดําเนินการมาใชในการปรับปรุงในทุก

ดาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนิวัติ  เชียงแรง (2556, หนา 66-69) ไดทําการศึกษา เร่ือง การดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบวา การดําเนินงาน

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ดานการจัดใหมีการ

ประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก  

ดานการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ผลการศึกษาพบวา สภาพการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยภาพรวมและรายขั้นตอน มีการดําเนินงานอยูในระดับ

มาก ท้ังนี้เปนเพราะวา เปนหนาท่ีท่ีโรงเรียนตองถือปฏิบัติ เพราะการทํางานใดๆ ก็ตาม ตองมีการรายงานผลและนํา

ผลไปใช จงึจะเปนการทํางานท่ีมปีระสทิธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอัญชลี  ทันที (2557, หนา 162-163) ได

ทําการศึกษา เร่ือง การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบวา การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน

เอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ 

ดานการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมนิคุณภาพภายใน มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.22 อยูในระดับมาก 

ดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ผลการศึกษาพบวา สภาพการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยภาพรวมและรายขัน้ตอน มกีารดําเนินงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะวา 

โรงเรียนตองดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง การจัดการประกันคุณภาพภายใน จึงเปนการสงเสริม

หรือสนับสนุนใหโรงเรียนมีระบบหรือวิธีการท่ีจะพัฒนาโรงเรียน ตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA)  โดยใชระบบ

การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเปนฐานการขับเคลื่อนใหเกดิความตอเนื่องและย่ังยนื ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัย

ของโกสินทร  เขื่อนแกว (2556, หนา 107-108) ไดทําการศึกษา เร่ือง สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบวา ผูบริหาร ครู มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัด

พะเยา ดานการจัดใหมกีารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยรวมอยูในระดับมาก  

ขอเสนอแนะ 

 สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภู

ซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มขีอเสนอแนะ ดังน้ี 

ขอเสนอแนะในการนําวจัิยไปประยุกตใช 

1.  จากผลการวิจัยสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน

ประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผลการศึกษาพบวา 

ดานการกําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

สถานศึกษาควรปรับปรุงการทํางานของคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และควร

มกีารเผยแพรมาตรฐานการศึกษาในวันประชุมผูปกครอง หรือในโอกาสตางๆ 

 



1341 

 

- Proceedings - 

 

ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

สถานศึกษาควรรวมมือกันในการจัดทําแผนพัฒนาใหไดตามแนวทางหรือวิธีการจัดทําแผนพัฒนาอยาง

แทจริงในทุกขั้นตอน และควรปรับปรุงการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นจากภายนอกท่ีใหการสนับสนุนทาง

วชิาการ 

ดานการจัดระบบบรหิารและสารสนเทศ 

สถานศึกษาควรติดตาม ตรวจสอบการทํางานของผูรับผิดชอบท่ีไดรับการแตงต้ังในการจัดระบบขอมูล

สารสนเทศ และจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน มีความสะดวกและงายตอการนํามาใชงาน โดยใชระบบ 

ICT เขามาใชในการบริหารจัดการ 

ดานการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

สถานศึกษาควรจัดทําปฏทิินและกําหนดผูรับผดิชอบใหดําเนินการใหไดตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาท่ีกําหนด โดยจัดทําแผนการกํากับ  ติดตามและนิเทศการปฏบัิติงานใหชัดเจน โดยการมีสวนรวมของ

ทุกฝาย อีกท้ังครูควรปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน แบงเวลาหรือบริหารเวลาในการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/ 

โครงการ กจิกรรมท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ และสถานศึกษามกีารปรับปรุงการปฏบัิติงานของผูท่ีมสีวนเกี่ยวของทุก

ฝายในการสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  

ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

สถานศึกษาควรมีการกําหนดใหบุคลากรในสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชน มีสวนรวมในการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ควรกําหนดใหบุคคลภายนอกท่ีมีความรูดานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาเขามามีสวนรวมดําเนินการ และกําหนดประเด็นการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหตรงกับ

ประเด็นปญหา หรือ ความตองการของโรงเรียน 

ดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

สถานศึกษาควรประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยบุคลากรภายใน

หรือผูท่ีเกี่ยวของอยางตอเนือ่ง ดานการบริหารจัดการของสถานศึกษา  และควรแตงต้ังบุคคลภายนอกท่ีมีความรูหรือ

ประสบการณ รวมเปนคณะกรรมการประเมนิ  

ดานการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาควรมเีคร่ืองมอืในการจัดเก็บขอมูลใหตรงกับสิ่งท่ีจะตองจัดทํารายงาน ติดตาม ควรกําหนด

ผูรับผดิชอบท่ีชัดเจนและกําหนดกรอบการดําเนินงานใหครอบคลุมสิ่งท่ีจะตองจัดทํารายงานประจําป และตรวจสอบ

ขอมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากอนเผยแพรสูสาธารณชน หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ดานการจัดใหมีการพัฒนาคณุภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 

สถานศึกษาควรควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรูใหมในการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง เชน จัดอบรม 

สัมมนา เปนตน สงเสริมใหผูเกี่ยวของนําเสนอสิ่งใหม  นวัตกรรมตางๆ มาใชในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา และควรนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาใหเปน

องคกรแหงการเรียนรู  

2.  ผูบริหารและหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมีการจัดการอบรมใหความรูทางวิชาการเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพภายในของโรงเรียน ซึ่งเนนการปฏิบัติในสภาพจริงตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ไดแก ขั้นตอนการ
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วางแผน (Plan)  ขัน้ตอนดําเนินงาน (Do) ขัน้ตอนการตรวจสอบ (Check) และขัน้ตอนการปรับปรุงและนําไปใช (Action) 

เพื่อเตรียมการใหพรอมสําหรับการประเมนิภายนอกตอไป 

ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

1.  ควรศึกษาปจจัยความสําเร็จการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน

ประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

2.  ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการระบบประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน

ประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาสภาพการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา

ในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวย

ความอนุเคราะหจาก ดร.สุนทร  คลายอํ่า อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบ

แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน จนการวิจัยสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัยจึงขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ ดร. สันติ บูรณะชาติ อาจารยประจําวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายนเรศ  

อภัยลุน  ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลงิม (เวียงคือฉ่ํา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2  นายอิสรีย ทองภูมิพันธ  ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนราชานุเคราะห สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ผูเช่ียวชาญท่ีกรุณาสละเวลาอันมีคาในการตรวจสอบ

คุณภาพเคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย ตลอดจนใหขอคดิเห็นและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการวจิัย 

ขอขอบพระคุณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ท่ีไดใหความอนุเคราะหขอมูล 

ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอภูซาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ทุกโรงเรียน ท่ีใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล 

คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา 

มารดา และคณาจารยทุกทานท่ีไดประสทิธ์ิประสาทวชิาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันน้ี ตลอดจนทุกทานท่ี

ไดมสีวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางด ี
 

เอกสารอางองิ 

โกสนิทร  เขื่อนแกว. (2558). สภาพการดาํเนนิงานประกันคณุภาพภายในของโรงเรยีนในสังกัดเทศบาลเมือง

พะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวดัพะเยา. การศึกษาคนควาดวยตนเอง กศ.ม., มหาวทิยาลัยพะเยา, 

พะเยา. 

เจมริน ี ใจเรือน. (2555). สภาพการดําเนนิงานการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน สังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย. การศึกษาอิสระ ค.ม., มหาวทิยาลัยราชภัฏ

เชียงราย, เชียงราย. 

นิวัติ  เชียงแรง. (2556). การดาํเนนิงานการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา สงักัด สํานักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36. การศึกษาคนควาดวยตนเอง กศ.ม., มหาวทิยาลัยพะเยา, พะเยา. 

 



1343 

 

- Proceedings - 

 

เอกสารอางองิ (ตอ) 

พงษนภา  หุนมาตรา.  (2553). การพัฒนาการดาํเนนิงานการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน

ของโรงเรยีนในสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาราชบุร ีเขต 1. สารนิพนธ กศ.ม., มหาวทิยาลัยศรี

นครินทรวโิรฒ, กรุงเทพฯ. 

สนิฤทัย  ใจนันตะ. (2555). กระบวนการบรหิารงานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรยีนวังเหนอื

วทิยา สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 35. การศึกษาคนควาดวยตนเอง กศ.ม., 

มหาวทิยาลัยพะเยา, พะเยา. 

สุจิตรา  พิพัฒนสําราญ. (2557). การศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค. สารนิพนธ 

กศ.ม., มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, กรุงเทพฯ. 

สุนันทา  อายสุรินทร. (2557). สภาพการดําเนนิงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรยีนแมใจวทิยาคม อําเภอ

แมใจ จังหวดัพะเยา. การศึกษาคนควาดวยตนเอง กศ.ม., มหาวทิยาลัยพะเยา, พะเยา. 

สุดาวดี  จตุรงควาณชิ. (2555). การดาํเนนิงานประกันคณุภาพภายในของโรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

การ. สารนิพนธ กศ.ม., มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, กรุงเทพฯ. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน. (2549). เอกสารแนวทางการดาํเนนิงานปฏรูิปการศกึษาการเรยีน

การสอนตามเจตนารมณกระทรวงศกึษาธกิาร “2549 ปปฏรูิปการศกึษาการเรยีนการสอน” แนว

ทางการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา (พมิพคร้ังท่ี1). กรุงเทพฯ: สํานักวชิาการและมาตรฐาน

การศึกษา. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน. (2553). แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษา ตามกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวธิกีารประกันคณุภาพการศกึษา 

พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: โรงพมิพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน. (2554). การประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานของ

สถานศกึษา ตามกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวธิกีารประกันคณุภาพการศกึษา 

พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: โรงพมิพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

สํานักงานงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2. (2557). รายงานสรุปผลการประเมินคณุภาพ

ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554–2558) ของสถานศึกษา สังกดั สํานักงานงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2. สบืคนเมื่อ 1 กันยายน 2558, จาก

http://www.phayao2.go.th/nited/attach/news. 

อัญชล ี ทันที. (2557). การดาํเนนิตามระบบประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธาน ีเขต 3. วทิยานิพนธ ค.ม., มหาวทิยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี, อุบลราชธานี. 

 



1344 

 

- Proceedings - 

 

สภาพการดําเนนิงานการจัดการความรูของโรงเรยีนมัธยมศกึษาใน อําเภอแมสาย 

จังหวัดเชยีงราย 

The Condition of Knowledge management in the secondary school of Maesai 

District Chiangrai Province 

ชลลดา ยั่งยนืเจรญิสุข29

1* และ สันติ บูรณะชาติ30

2 

Chonlada Yangyuencharoensook
1* and Santi Buranachat2 

บทคัดยอ 

การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยางท่ีใชในคร้ังน้ีคือ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย จํานวน 97 คน จําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

คร้ังน้ี ไดแก แบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา(Rating Scales) เปนแบบสอบถามชนิด 5 อันดับ มีคาความเช่ือม่ัน 

เทากับ 0.916 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

คาสถติิท่ีใช ไดแก การทดสอบคาที t – test Independent  และการทดสอบ F-test One-way ANOVA 
ผลการศึกษาคนควา พบวา 

1. สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย จําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา โดยภาพรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 และจําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวม แตกตางกันอยางไมมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
 

คําสาํคัญ: สภาพการดําเนินงาน  การจัดการความรู 
 

Abstract  

The purposes of this research were to study and compare The Condition of Knowledge management in 

the secondary school of Maesai District Chiangrai Province The samples were 97 of teachers from the secondary 

school in Maesai district  Chiangrai Province classified by work experienced and degree of education. The 

instruments were 5 level rating scale questionnaires, which the reliability at 0.916. Collected data were 

analyzed by using mean, standard deviation and T-test independent and F-test one way ANOVA  
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The findings of the research were as the following; 

   1. The Condition of Knowledge management in the secondary school of Maesai District Chiangrai 

Province were at high level. 

   2. The comparison on The Condition of Knowledge management in the secondary school of Maesai 

District Chiangrai Province classified by work experiences found that overall there was different with no 

statistically significance at .05 level. When classified by education also found that overall there was different with 

no statistically significance at .05 level. 
 

Keywords: State of the operation, Knowledge management 
 

บทนํา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11  (พ.ศ.2555–2559) เปนแผนท่ีมุงสู “สังคมอยูรวมกัน

อยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” กําหนดทิศทางการพัฒนา

ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เปนการสรางภูมิคุมกันในมิติตางๆเพื่อการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและ

ย่ังยืน โดยนําทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมท้ังเสริมสรางให

แข็งแกรงเพื่อเปนรากฐานการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญ ไดแก การเสริมสรางทุนสังคม(ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนทาง

วัฒนธรรม) ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ เตรียมพรอมท้ังโครงสราง และระบบ 

ควบคูกับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสรางความรู การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและคิด

สรางสรรคใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ตามยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการ

เรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน ใหความสําคัญกับ การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มุง

พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูท่ีเสริมสรางวัฒนธรรมการเกื้อกูล 

พัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มุงสรางกระแสสังคมใหการ

เรียนรูเปนหนาท่ีของคนไทยทุกคน มนิีสัยใฝเรียนรู รักการอานต้ังแตวัยเด็ก และสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตาง

วัย ควบคูกับการสงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค 

สื่อสารดวยภาษาท่ีเขาใจงาย รวมถึงสรางสังคมแหงการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและสนับสนุนปจจัยท่ีกอใหเกิดการเรียนรู

ตลอดชีวติ 

การพัฒนาการศึกษาของชาติจึงเปนองคประกอบสําคัญท่ีจะมีสวนผลักดันการ เปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีเรียน 

และวิธีทํางาน การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน คานิยม วัฒนธรรมการ ทํางาน และการจัดการความรูใหมีความรูและ

แนวคดิท่ีดตีอการพัฒนาสรางหนวยงาน และ สถานศึกษาใหเปนองคการการเรียนรูเนื่องจากสถานศึกษาจะเปนแหลง

ท่ีสรางความรูท่ีมพีลังมากท่ีสุด (วจิารณ พานิช, 2547, หนา 62-67) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนองคประกอบหน่ึงท่ีมีความสําคัญมากตอเศรษฐกิจฐานความรู เพราะ

ทรัพยากรมนุษยเปนตัวกลางในการสราง และกระจายความรูไปสูการพัฒนา ดังน้ันการศึกษาจงึเปนปจจัยพื้นฐานของ

ระบบเศรษฐกิจฐานความรูท่ีสําคัญย่ิง โดยจะตองมีการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง เปดกวาง มีเชิงลึก และเนนการ

เรียนรูตลอดชีวติ จงึสามารถกาวไปสูระบบเศรษฐกจิฐานความรูได ท้ังน้ีการกาวไปสูการเปนผูนําทางเศรษฐกิจน้ันจะ

อาศัยการศึกษาคนควาขอมูล (Research and Development) เปนหลัก (ลัดดา ภูเกยีรติ และคณะ, 2550, หนา 47) 
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 ในสังคมเศรษฐกจิฐานความรู ทรัพยากรมนุษยท่ีมีการศึกษาและทักษะจะเปนสนิทรัพยท่ีมีคุณคาท่ีสุด นับวา

มนุษยเปนทุน (Human Capital) หรือเรียกกันวา มนุษยเปนแรงงานฐานความรู (Knowledge-Based Labour) ประเทศท่ี

พัฒนาแลวตาง ๆ ในโลกตางก็ไดพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ เพื่อใหเปนประเทศเศรษฐกิจฐานความรู (วชิรา

พร อัจฉริยโกศลและคณะ, 2550, หนา 214) 

จัดการความรูเปนแนวคิดของการบริหารจัดการสมัยใหมท่ีเห็นคุณคาของบุคลากรในองคการวาเปน

ทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคา ท้ังน้ีเนื่องจากกระแสของการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

อีกท้ังยุคน้ีเปนยุคเศรษฐกิจฐานความรู องคการสมัยใหมจําเปนตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงน้ัน ๆ และ

บุคลากรทุกคนในองคการจะตองสามารถทํางานได ครอบคลุมงานหลักขององคการทุกดานและสามารถทํางาน

รวมกันเปนทีมไดเพื่อท่ีจะผลักดันให องคกรมปีระสทิธิภาพและสามารถอยูไดในโลกของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ในทุกๆดน การจัดการความรูไมใชเร่ืองของคน ๆ เดียว แตเปนเร่ืองของคนหลายคนท่ีทํางานรวมกันกัน เพราะฉะนั้น

เวลาปฏิบัติงาแตละคนจะมีประสบการณไมเหมือนกันเมื่อนํามาแลกเปลี่ยนกันแลว อาจเปนสวนท่ีเหมือนกัน ซึ่งจะ

เปนการยืนยันวาเขาใจตรงกันเมื่อเอามาแลกเปลี่ยนกันมาก ๆ จะทําใหยกระดับความรูความเขใจขึ้นไปอีกจะเห็นวา

การจัดการความรูจะเนนท่ีการเรียนรูท่ีเปนความรู จากเอกสาร ตํารา หรือท่ีเรียกวา Explicit Knowledge แตเรามักจะ

ละเลยความรูท่ีอยูในตัวคน Tacit Knowledge (วจิารณ พานิช, 2547) 

มนุษยไมสามารถทํางานไดตามลําพัง องคการช้ันนําจึงเห็นความจําเปนของการจัดการองคความรู และถือ

วาเปนสิ่งสําคัญของการอยูรอด และการเติบโตขององคการ และสถานศึกษาจึงเปนองคการหน่ึงท่ีจะตองพัฒนา

บุคลากรใหทันกับการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการศึกษาท้ังในปจจุบันและอนาคต(บดินทร วิจารณ 2547, หนา 2) 

โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มผีูบริหาร ครู ท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา จํานวน 130 คน ซึ่ง

บุคลากร ดังกลาวสวนมากอยูใกลชิดและสงผลโดยตรงตอผูเรียนและชุมชนโดยรอบ จึงมีความจําเปนจะตอง

ปรับเปลี่ยนบทบาทหรือแนวทางในการจัดการองคความรูของตนเองใหสนองตอบตอการจัดการศึกษาในปจจุบัน 

โดยเฉพาะสถานศึกษาซึ่งเปนองคการทางการศึกษาท่ีสมควรอยางย่ิงท่ีตองเปนองคการเรียนรูกวาองคการอื่น ๆ จึง

เปนแนวคดิท่ีนาสนใจและนาศึกษาคนควาเพื่อการเสริมสรางและขยายองคความรู และนําไปประยุกตใชกับการพัฒนา

องคการและการจัดการศึกษาหรือสังคมโดยรวม ปญหาของสถานศึกษาในการจัดการความรูน้ันมีหลายเหตุ ไดแก 

ปญหาท่ีเกิดจากการถายทอดความรูระหวางบุคคลกับสถานศึกษา เปนไปในลักษณะไมแบงปนความรู เมื่อคนใดคน

หนึ่งเขารับการอบรมสัมมนา หลังจากกลับมาก็เก็บความรูไวคนเดยีว ปญหาท่ีเกดิจากการเก็บความรูของสถานศึกษา 

ซึ่งจัดเก็บไวหลายแหง หลายรูปแบบ กระจัดกระจาย ขาดการรวบรวมเปนหมวดหมู ปญหาท่ีเกดิจากการไมนําความรู

ของสถานศึกษามาสรางบรรยากาศในการแขงขันหรือกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริง ปญหาการไมนําความรู

ภายนอกมาปรับปรุงใช ปญหาจากการนําความรูมาใชในสถานศึกษาแตไมสอดคลองกับบริบทในการปฏบัิติงาน 

จากปญหาและเหตุผลดังกลาวผูวิจัยในฐานะเปนบุคลากรของคณะทํางานในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ

แมสาย จังหวัดเชียงราย ไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดความรูมาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน และ

พัฒนามาตรฐานความรูภายในโรงเรียน เพื่อหาแนวทาง แกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น และเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร

ใหย่ังยนืตอไป และเพื่อใหบรรลุเปาหมาย และเกดิผลตอการปฏบัิติดานการพัฒนาองคการตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัด

เชียงราย  
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2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัด

เชียงราย ตามความคดิเห็นของครู จําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษา 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

กรอบแนวคดิ ไดแก  

ตัวแปรตน คอื  (1) ประสบการณการทํางาน จําแนกเปน ตํ่ากวา 5ป 5ถงึ10ป และ10ป ขึ้นไป 

            (2) วุฒิการศึกษา จําแนกเปน ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

    ตัวแปรตาม คือ สภาพการดําเนินงานการจัดการความรู ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัด

เชียงราย ใน 4 ดาน ดังน้ี  

        (1) การแสวงหาความรู (knowledge acquisition)  

        (2) การสรางความรู (knowledge creation)  

        (3) การจัดเก็บและการสบืคนความรู (knowledge storage and retrieval)  

        (4) การใชประโยชนและการถายโอนความรู (knowledge  transfer and utilization) 

 การวจิัยคร้ังน้ีไดต้ังสมมุติฐาน  

 1. สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายตาม

ความคดิเห็นของครูท่ีมปีระสบการณในการทํางานตางกันมคีวามแตกตางกัน 

 2. สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ตาม

ความคดิเห็นของครูท่ีมวุีฒิการศึกษาตางกันมคีวามแตกตางกัน 
 

วธิกีารศึกษา 

การวิจัยคร้ังน้ี ในคร้ังน้ี ซึ่งมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังตอไปน้ี กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ครู

โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 97 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการ

วจิัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามครู โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 

ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ วุฒิการศึกษา ประสบการณ

ในการทํางาน และอายุ ของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพการ

ดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เปนแบบสอบถาม

ชนิด 5 อันดับ สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) คาสถิติท่ีใช ไดแก การทดสอบคาที t–test Independent และการทดสอบ F-test 

One-way ANOVA 
 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษา สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัด

เชียงราย สรุปไดดังน้ี 

1. สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัด

เชียงราย พจิารณาโดยภาพรวม พบวา อยูในระดับ เรียงลําดับดังน้ี ดานการใชประโยชนและการถายโอนความรู ดาน

การสรางความรู ดานการแสวงหาความรู และดานการจัดเก็บและการสบืคนความรู เมื่อพจิารณาเปนรายดานปรากฏ

ดังน้ี 
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   1.1 ดานการแสวงหาความรู ผลการศึกษาพบวา ดานการแสวงหาความรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูสืบคนความรูจากอินเตอรเน็ตได รองลงมา คือ ครูมีการ

ประชุมแลกเปลี่ยนความคดิเห็นรวมกันในการทํางาน สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ครูแสวงหาความรูจากผูเช่ียวชาญ

ในสิ่งท่ีตองการรู    

   1.2 ดานการสรางความรู ผลการศึกษาพบวา ดานการสรางความรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง รองลงมา คือ 

ครูจัดทําสื่อการเรียนการสอนดวยตนเอง สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ครูมกีารสรุปผลหลังการทํางานทุกคร้ัง   

   1.3 ดานการจัดเก็บและการสบืคนความรู ผลการศึกษาพบวา ดานการจัดเก็บและการสืบคนความรู โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูเก็บความรูไวในรูปแบบแฟม

สะสมผลงาน  รองลงมา คือ ครูนําความรูประสบการณออกมาใชไดงาย รวดเร็ว สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ครูมี

การจัดเก็บทําเนียบผูมคีวามรูความเช่ียวชาญไว 

   1.4 ดานการใชประโยชนและการถายโอนความรู ผลการศึกษาพบวา ดานการใชประโยชนและการถายโอน

ความรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูนําความรูไปใชใน

การแกปญหาการเรียนการสอน รองลงมา คอื ครูนําความรูไปใชในการวางแผนการทํางาน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

คอื ครูมกีารเผยแพรความรูผานสิ่งพมิพ สื่อมัลติมเีดยี 

2. การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัด

เชียงราย ตามความคดิเห็นของครู จําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษา  

    2.1 สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวม แตกตางกันอยางไมมนัียสําคัญทางสถติิ 

    2.2 สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

จําแนกระดับการศึกษา พบวา ดานภาพรวม แตกตางกันอยางไมมนัียสําคัญทางสถติิ 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษา เร่ือง สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย ผูศึกษาไดนําเสนอการอภิปรายผลในประเด็นท่ีนาสนใจ ดังน้ี  

  1. สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ใน 4  

ดาน ไดแก ดานการแสวงหาความรู ดานการสรางความรู ดานการจัดเก็บและการสืบคนความรู และดานการใช

ประโยชนและการถายโอนความรู เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวา สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย อยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรชาติ การสอาด 

(2551, หนา 82) ไดทําการศึกษา การจัดการความรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

อุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูมีความคิดเห็นตอสภาพการจัดการความรูในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ตามแนวคิดของ

มารควอรดท (Marquardt) รูปแบบการจัดการความรูเปนการนําเสนอแนวความคิดการจัดการความรู ซึ่งสรุป

รายละเอียดไดดังน้ี (กีรติ ยศย่ิงยง 2550, หนา 63) 1. การแสวงหาความรู (knowledge acquisition) และยังมีผลตอ

การดําเนินงานจากแหลงความรูท้ังภายในและภายนอกองคการ ดวยวิธีการตาง ๆ 2. การสรางความรู (knowledge 

creation) เปนการสรางสรรคความรูขึ้นใหม (generative) ท้ังน้ี การสรางความรูขึ้นใหมควรอยูภายใตหนวยงาน หรือ
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คนในองคการเปนผูสรางความรูรูปแบบตาง ๆ    3.  การจัดเก็บและการสืบคนความรู (knowledge storage and 

retrieval) องคการตองกําหนดวาอะไรเปนสิ่งสําคัญท่ีจะเก็บไวเปนองคความรู องคการตองเก็บรักษาสิ่งท่ีเรียกวา 

ความรูใหดีท่ีสุด การจัดเก็บในท่ีน้ีเกี่ยวของกับเทคนิค การบันทึกฐานขอมูล ดังน้ัน องคการตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ 

เหลาน้ี 4.การใชประโยชนและการถายโอนความรู (knowledge  transfer and utilization) องคการท่ีมีความสามารถใน

การเรียนรูจะตองมีการกระจายและถายโอนความรูไปไดอยางรวดเร็ว และเหมาะสมท่ัวท้ังองคการ โดยอาศัย

เคร่ืองมอืทางอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศ การถายทอดความรู 

     1.1 ดานการแสวงหาความรู ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา สภาพดานการแสวงหาความรู อยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก

ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มีการแสวงหาความรูจาก เชน สืบคนความรูจากอินเตอรเน็ต 

มกีารประชุมแลกเปลี่ยนความคดิเห็นรวมกันในการทํางานและมีอิสระในการคิดและทํางานอานหนังสือพิมพ วารสาร

และเอกสารงานวิชาการ เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนและจัดทําผลงานทางวิชาการ สอดคลอง สตีเฟน 

เอฟ. กูดเฟลโลว (อางอิงในกีรติ ยศย่ิงยง, 2549, หนา 59) ไดนําเสนอแนวความคิดในการจัดการความรู หรือ

แบบจําลองปจจัยขององคกรแหงความรู การจัดการเนื้อหา (content management) เปนการเก็บ (capturing) การ

จัดการ (organizing) การสะสม (storing) เอกสาร ฐานความรู คือขอมูล และการท่ีขาวสารถูกบรรจุในเอกสารและ

ฐานขอมูลซึ่งถูกใชเปนความรู ดังน้ันความรูคอืขอมูลขาวสาร การจัดเก็บเนื้อหา ในสวนน้ีการจัดการความรูสวนใหญ

เปนงานดานเอกสารสิ่งพิมพ ท่ีสามารถจับตองไดเปนองคประกอบสําคัญดังน้ันการบันทึกขอมูล (records 

management) จึงเปนสิ่งสําคัญเพราะขอมูลท่ีดีถูกสะสมไวกับเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหขอมูลขาวสารเกิดการ

เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว องคกรท่ีมคีลังขอมูลท่ีมคีวามหลากหลาย และมกีารนําไปใชประโยชนตองมคีวามเขาใจอยาง

ชัดเจนในแตละความสําคัญ เพื่อจะนําไปสูจุดมุงหมายของธุรกจิ โดยเคร่ืองมอืท่ีใช ไดแก สมุดหนาเหลอืง อินเตอรเน็ต 

เคร่ืองมอืในการสบืคนตาง ๆ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส เอกสารอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ สอดคลองกับงานวิจัย นุ

กูล ศรีนวล (2553,หนา 132) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดการความรูในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงาน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ผลการวจิัยพบวา ครูผูสอนมกีารจัดการความรูโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานการแสวงหาความรูอยูในระดับมาก 

     1.2 ดานการสรางความรู ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา สภาพดานการสรางความรู อยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก ครู

โรงเรียนมัธยมอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ใชเคร่ืองมือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือระบบสารสนเทศในการสรางความรู

ใหม เรียนรูจากประสบการณของตนเอง ครูมกีารจัดทําแผนการจัดการเรียนรู จัดทําสื่อการเรียนการสอนดวยตนเอง 

และมีการแลกเปลี่ยนความรูและนําความคิดเห็นมาพัฒนางานของตนเอง สอดคลองกับ กีรติ ยศย่ิงยง(2550, หนา 

63) การสรางความรู (knowledge creation) เปนการสรางสรรคความรูขึ้นใหม (generative) ท้ังน้ี การสรางความรูขึ้น

ใหมควรอยูภายใตหนวยงาน หรือคนในองคการเปนผูสรางความรูรูปแบบตาง ๆ ดังน้ี 1)  ความรูของคนใหมใหความรู

ท่ีตนรูน้ันกับผูอื่น เชน การทํางานอยางใกลชิด ฯลฯ 2) ความรูท่ีเปนการนําองคความรูท่ีเปนการมีอยูผนวกเขากับ

ความรูของแตละบุคคล ใหเกิดเปนความรูใหมและมีการแบงปนไปท่ัวท้ังองคการ 3) ความรูท่ีเกิดขึ้นเปนการภายใน 

โดยท่ีสมาชิกขององคการคนหาแนวทางไดเองโดยปริยาย ซึ่งมีกิจกรรมมากมายท่ีองคการสามารถดําเนินการเพื่อ

สรางความรู 3.1) การเรียนรูโดยปฏิบัติ 3.2) การแกปญหาอยางเปนระบบ 4) การทดลอง โดยเรียนรูจาก

ประสบการณในอดตีท่ีผานมา สอดคลองกับงานวจิัย อดุสทิธ์ิ คดิรัมย (2556, หนา 80) ไดศึกษางานวิจัย เร่ืองสภาพ

และปญหาการบริหารการจัดการความรูในสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 
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พบวา สภาพการดําเนินการบริหารการจัดการความรูในสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตบึงกุม 

กรุงเทพมหานคร พิจารณาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการสรางความรูอยูใน

ระดับมาก 

     1.3 ดานการจัดเก็บและการสืบคนความรู ผลการศึกษา พบวาสภาพการดําเนินงานการจัดการความรู

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา ดานการจัดเก็บและการสืบคนความรู อยูในระดับ

มาก อาจเนื่องมาจาก ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มีการจัดเก็บความรูไวในรูปแบบแฟม

สะสมผลงาน ในรูปแบบเอกสาร และฐานขอมูลสารสนเทศ เปนระบบสามารถสืบคนและนําความรูออกมาใชไดงาย

รวดเร็ว กรีติ ยศย่ิงยง (2550, หนา 67) ไดเสนอแนวคดิเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูตามแนวคิดของคารล เอ็ม.

วกิก โดยวธีิการจัดการความรูเปนรูปแบบโมเดลการจัดการความรูแบบครอบคลุม (CKM: comprehensive knowledge 

management) นํามาใชเพื่อความสําเร็จของหนวยงาน เพราะมีความชัดเจน เปนระบบและเปนแรงขับเคลื่อนของ

องคกร สอดคลองกับงานวจิัย อดุสทิธ์ิ คดิรัมย (2556, หนา 80) ไดศึกษางานวิจัย เร่ืองสภาพและปญหาการบริหาร

การจัดการความรูในสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร พบวา สภาพการ

ดําเนินการบริหารการจัดการความรูในสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร เมื่อ

พจิารณาเปนรายดาน พบวาดานการจัดเก็บและการสบืคนความรู อยูในระดับมาก 

     1.4 ดานการใชประโยชนและการถายโอนความรู ผลการศึกษา พบวาสภาพการดําเนินงานการจัดการ

ความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา ดานการใชประโยชนและการถายโอนความรู 

อยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย นําความรูไปใชในการวาง

แผนการในทํางาน มกีารถายทอดความรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย พรอมท้ังนําความรูไปใชในการแกปญหาการเรียน

การสอน มกีารแบงปน แลกเปลี่ยน เรียนรู ซึ่งกันและกัน นําความรูไปใชในการจัดปายนิเทศ/นิทรรศการตาง ๆ เปนตน 

สอดคลองกับงานวจิัย ศิรินทิพย ธิติพงศวณชิ (2552, หนา150) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู

เร่ืองภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาขนพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาเพชรบุรี 

เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ดานการแสวงหาความรูและดานการถายทอดและการใชประโยชนความรูอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับงานวิจัย อภิกุลชนันท ภูถาวรทรัพย (2552, หนา 80) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง สภาพและปญหาการ

ดําเนินงานการจัดการความรูในโรงเรียนนานาชาติชารเตอร ผลการวิจัยพบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการแสวงหาความรูและดานการถายทอดและการใชประโยชนความรูอยูในระดับ

มาก  

  2. การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย ตามความคดิเห็นของครู จําแนกตามประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษา 

      2.1 สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

จําแนกตามประสบการณทํางาน พบวา โดยภาพรวม แตกตางกันอยางไมมนัียสําคัญทางสถิติท่ี .05 อาจเนื่องมาจาก 

สถานศึกษามีการสงเสริมและสนับสนุนใหคณะครูทํางานเปนทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการจัดเก็บขอมูลท่ีเปน

ระบบ คนหาและนํามาใชไดสะดวกและรวดเร็ว สอดคลองกับ วิจารณ พานิช (2547) ไดกลาวถึงเปาหมายของการ

จัดการความรู คอืการใชประโยชน จากความรูมาเพิ่มประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานขององคการ ทํา

ใหองคกร สามารถรักษาความไดเปรียบทางการแขงขันอยางย่ังยืน การจัดการความรูมีเปาหมาย 3 ประการหลัก ๆ 

ดังน้ีคือ 1.เพื่อพัฒนางาน เปนการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนนวัตกรรมใหมและ

บริการใหม ๆ ใหมคีุณภาพและผลสัมฤทธ์ิย่ิงขึ้น สามารถวัดไดเปนตัวเลข ชัดเจนในเชิงปริมาณ หรือวัดไดดวยตัวช้ีวัด
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เชิงคุณภาพท่ีรับรูหรือสัมผัสได 2.เพื่อพัฒนาคน เปนการพัฒนาคนผูปฏิบัติงานในทุกระดับใหเปนแรงงานความรู 

(Knowledge worker) ซึ่งเปนสินทรัพยทางปญญาหรือทุนทางปญญา โดยอาศัยการจัดการความรูท่ี เกิดจากการ

ทํางานทําใหผูปฏิบัติมีความรู มีประสบการณ มีความชํานาญ มีทักษะและสามารถนําองคความรูและประสบการณ

ท้ังหลายมาใชงานใหมอีกได 3.เพื่อพัฒนาฐานความรูขององคกร เปนการเพิ่มพูนทุนความรู หรือทุนทางปญญาของ 

องคกร ซึ่งจะชวยทําใหองคกรมีศักยภาพในการตอสูกบความยากลําบากหรืออุปสรรค มีวิธีการทํางานดีขึ้น(Best 

practice) และสามารถท่ีจะเผชิญกบการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตไดดี ย่ิงขึ้น ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย นุ

กูล ศรีนวล (2553,หนา 132)  ไดศึกษาวจิัยเร่ือง การจัดการความรูในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงาน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  พบวา โดยภาพรวม จัดการความรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

น่ันคือครูผูสอนท่ีมีประสบการณตางกัน มีการ จัดการความรูโดยรวมและรายดานแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัย รวี บังดวง (2553, หนา 151) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง การปฏิบัติดานการจัดการความรูของบุคลากร 

มหาวทิยาลัยรามคําแหง พบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีมีอายุ ประสบการณการทํางานและหนวยงานท่ี

สังกัดแตกตางกัน มกีารปฏบัิติดานการจัดการความรู โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกัน 

      2.2 เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จําแนกระดับการศึกษา พบวา โดยภาพรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถติิท่ี .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว  ดานท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื ดานการใชประโยชนและการถายโอนความรู 

อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนมกีารจัดการความรูท่ีดี ใหความรูและความสําคัญกับบุคคลากรทางการศึกษา จึงทําใหวุฒิ

การศึกษาไมมีผลตอการจัดการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย สุรชาติ การสอาด (2551, หนา 82) ไดศึกษาวิจัย

เร่ือง การจัดการความรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบวา 

ขาราชการครู ท่ีมตํีาแหนง วุฒิการศึกษา และปฏบัิติหนาท่ีในสถานศึกษาท่ีมขีนาดตางกัน มคีวามคดิเห็นตอสภาพการ

จัดการความรูในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ไมแตกตางกัน 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

การวิจัยเร่ือง สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายมี

ขอเสนอแนะดังน้ี 

 1. สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานการใชประโยชนและการถายโอนความรู  มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดังน้ันทางโรงเรียนควร

พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนใหครูนําความรูไปพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีการถายทอดความรูดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย นําความรูไปใชในการแกปญหาในการจัดการเรียนการสอน มีการเผยแพรความรูผานสื่อสิ่งพิมพ สื่อ

มัลติมเีดยี นําความรูไปใชในการนําเสนอผลงานทางวชิาการ และมกีารแบงปน แลกเปลี่ยน เรียนรู ซึ่งกันและกัน สวน

ดานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ดานการจัดเก็บและการสืบคนความรู ดังน้ันทางโรงเรียนควรดําเนินการวางนโยบายอยาง

ชัดเจนในการจัดเก็บความรูใหเปนระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบเอกสารใหชัดเจน ปรับปรุงขอมูลเปนระยะ เพื่อใหขอมูล

ท่ีจัดเก็บเปนปจจุบันและทันสมัย พรอมท้ังสามารถสบืคนและนําออกมาใชไดงายรวดเร็ว 

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษา โดยภาพรวม 

พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ดังน้ัน ผูบริหารควรใหความสนใจและความสําคัญในดานการ
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จัดการความรูท้ัง 4 ดาน และมีการกําหนดแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาครูเสมํ่าเสมอและตอเนื่องเพื่อเพิ่ม

ประสทิธ์ิภาพและประสทิธ์ิผลในการทํางาน 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรดําเนินการวิจัยและพัฒนาดานการจัดเก็บและการสืบคนความรู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอแม

สายจังหวัดเชียงราย 

2. ควรมีการศึกษาปญหาการดําเนินงานการจัดการความรู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา เขต 36 

3. ควรมีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับกลยุทธการบริหารการดําเนินงานการจัดการความรู ในโรงเรียน

มัธยมศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 36 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเอง เร่ือง สภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ

แมสาย จังหวัดเชียงราย สามารถสําเร็จลุลวงดวยดี ดวยการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝาย ผูศึกษาขอขอบพระคุณ 

ดร.สันติ บูรณะชาติ ซึ่งเปนท่ีปรึกษา ไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความ

เอาใจใสเปนอยางย่ิงจนการศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปน

อยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

ผูศึกษาคนควาขอขอบพระคุณ นางอสมาภรณ อักษร รองผูอํานวยการโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก    

นายวรวัติ กติิวงค รองผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวทิยาคม และ ดร.กฤชฐา พลตรี ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน

บานสันตนเปา ท่ีไดกรุณาเปนผูเช่ียวชาญ พิจารณาความถูกตอง ใหคําแนะนําแกไขตรวจสอบเคร่ืองมือ และความ

เท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ท่ีใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาคร้ังน้ีสมบูรณและมีคุณคา 

ขอขอบพระคุณ คณะผูบริหารและครู ผูท่ีเกี่ยวของทุกทาน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

ท่ีไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือเปนอยางดี ย่ิงในการเก็บขอมูลและตอบ

แบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี 
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สภาพการดําเนนิงานการประกนัคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเดก็เล็กในเขต

อําเภอดอกคําใตจังหวัดพะเยา 

THE OPERATING CONDITIONS INTERNAL QUALITY ASSURANCE OF CHILD 

DEVELOPMENT CENTER AT DOKKHAMTAI DISTRICT PHAYAO PROVINCE 

สายฝน ใฝฟา0

1* และ สันติ บูรณะชาติ1 2 

Saifon Faifa1* and Santi Buranachart2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 2)เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี ไดแก ครูผูดูแลเด็กผูชวยครู

ผูดูแลเด็กผูดูแลเด็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาโดยแยกเปน ครูผูดูแล

เด็ก 41 คน ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 63 คน และผูดูแลเด็ก 7 คน รวมท้ังหมด 111 คน เคร่ืองมือท่ีใชคือ แบบสอบถามเพื่อ

ศึกษาสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 

สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

จากผลการวิจัยพบวา 1)สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขต

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาโดยภาพรวมท้ัง 8 ดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ รองลงมาไดแก ดานการกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา และดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2)แนวทางการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาพบวา ดานท่ีมีผูให

ขอเสนอแนะจํานวนมากท่ีสุดคือ ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ไดเสนอแนะคือ ควรใหทุกภาค

สวนไดมสีวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

คําสาํคัญ: การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

Abstract  

 The objectives of the study were 1) to study the the operating conditions,internal quality assurance of 

child development center at Dokkhamtai district, Phayao province 2) to study guidelines for internal quality 

assurance of child development center at Dokkhamtaidistrict, Phayao province. Population that are widely used 
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in research, as child care teacher, teacherassistant, caregivers of children in local administrative organization 

affiliation at Dokkhamtai district, Phayao province. It consists of 41 child care teachers, 63 teachers assistant and 

7 caregivers of children. Total 111 people. Instrumentation is questionnaire for studying operating conditions, 

internal quality assurance of child development center at Dokkhamtai district, Phayao province. Statistics used in 

the data analysis were percent value, average and standard deviation.  

The results of the study were as follows:1) the operating conditions, internal quality assurance of child 

development center at Dokkhamtai district, Phayao province. Total 8 fields. It was found that every field is very 

well. When considered in each field, it was found that the side with the highest average is management and 

information systems management. Secondary is the standardization of educational institutions and the planned 

development of education institution. 2) Guideline for internal quality assurance of child development center at 

Dokkhamtai district, Phayao province. It was found that the side with the most feedback is the standardization of 

educational institutions. The feedback is should all sectors involved about the educational standards institutions. 
 

Keywords: Conditions of Operating Child  Development Center ,The Internal Quality Assurance 
 

บทนํา 

การศึกษาเปนกระบวนการท่ีทําใหคนมีความรูและคุณสมบัติตาง ๆ ท่ีชวยใหคนน้ันอยูรอดในโลกไดเปน

ประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และสังคมสวนรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2545) ดังน้ัน 

การท่ีจะดูคุณภาพการศึกษา จึงดูท่ีคุณภาพคนท่ีเปนผลิตผลของการจัดการศึกษาแตอยางไรก็ตามในสถานการณ

ปจจุบันท่ีสถานศึกษาสวนใหญยังมคีวามเหลี่อมล้ําและแตกตางกันมากท้ังในดานงบประมาณ คุณภาพ บุคลากร หรือ

แมแตตัวปอนคือนักเรียนท่ีรับเขาเรียน รวมท้ังปจจัยเอื้ออื่น ๆ เชน ความรวมมือของกรรมการสถานศึกษา การ

สนับสนุนจากชุมชน หนวยงานหรือองคกรท่ีใกลเคยีงสถานศึกษาและการติดตามชวยเหลอือยางใกลชิดจากสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดเหลาน้ียอมมีผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษาบางไมมากก็นอย 

นอกจากน้ี สถานศึกษาในปจจุบันมอิีสระในการบริหารจัดการศึกษาดวยตนเอง มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเอง

จึงยอมสงผลกระทบถึงคุณภาพผูเรียนและคุณภาพการบริหารจัดการท่ีแตกตางกัน ดังน้ัน ในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 จึงกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและ

สถานศึกษาจัดใหมรีะบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันนําไปสูการกําหนดใหมมีาตรฐานการศึกษาขัน้

พื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยขึ้น 

เด็กปฐมวัยเปนวัยท่ีพึ่งพาผูเลี้ยงดูบนพื้นฐานท่ีสนองความตองการของเด็กท่ีตองการความรัก ความอบอุน 

ความเขาใจ และความจําเปนท่ีจะตองไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา อยาง

สมดุลตอเนื่องไปพรอมกันทุกดาน เด็กเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสําคัญย่ิงตอการพัฒนาประเทศจึงสมควรท่ีจะ

ไดรับการจัดการศึกษาและพัฒนาใหเติบโตเปนผูใหญท่ีประสบความสําเร็จในการเรียนและการทํางานรวมท้ังการใช

ชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข รัฐไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยเพราะการ

พัฒนาเด็กในวัยน้ีเปนชวงเวลาท่ีสําคัญสําหรับพัฒนาการทางสมองของบุคคลหากสมองไดรับการกระตุนแลพัฒนา

อยางถูกวธีิในชวงจังหวะเวลาท่ีเหมาะสมทําใหพัฒนาการทุกดานดขีึ้นและสมบูรณเต็มท่ี เปนรากฐานอันม่ังคงท่ีจะทํา

ใหเปนคนด ีคนเกง และคนท่ีมคีวามสุขพรอมทําประโยชนใหแกมนุษยชาติได (กระทรวงศึกษาธิการ ,2546) ในการจัด
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การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย   มคีวามละเอียดออนเปนอยางย่ิงเพราะเด็กวัยน้ียังเล็กมากชวยเหลอืตนเองไมไดหรือได

นอยตองอาศัยความเอาใจใสอยางใกลชิดจากผูใหญ (กระทรวงศึกษาธิการ,2546,หนา 15) ดังน้ันจึงเปนการจัด

การศึกษาขัน้พื้นฐานระดับแรก เพื่อรากฐานชีวิตของเด็กใหเจริญเติบโตอยางสมบูรณ มีพัฒนาการสมวัยอยางสมดุล 

ท้ังดานรางกาย อารมณ จติใจ สังคม และสติปญญา บนพื้นฐานความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลโดยใช

กจิกรรมกระตุนและสงเสริมพัฒนาการของสมองอยางเต็มท่ี รวมท้ังเตรียมเด็กใหพรอมท่ีจะเรียนรูในระดับท่ีสูงขึ้นอัน

จะนําไปสูความเปนบุคคลภายใตบริบททางวัฒนธรรม อารยธรรม และวิถีชีวิตทางสังคมโดยมีลักษณะเฉพาะความ

แตกตางกันพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ,2546,หนา 1) ในสังคมปจจุบันความตองการในการจัดการศึกษาสําหรับ

เด็กปฐมวัยเพิ่มมากขึ้น ท้ังน้ีเพราะภาวะทางเศรษฐกจิและสภาพทางสังคม ซึ่งพอแมตองออกไปทํางานนอกบานทําให

พอแมตองสงลูกเขาโรงเรียนอนุบาลหรือสถานรับเลี้ยงเด็กเร็วขึ้นกวาเดิมการจัดสถานท่ีรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียน

อนุบาลท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยในการแกไขปญหาของสังคมเปน การแบงเบาภาระพอแม และยังมีสวนชวยในการ

พัฒนาเด็กอยางถูกตองเหมาะสมอีกดวย (เยาวพา เดชะคุปต, 2542, หนา 13) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย

การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551 กําหนดใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาอยางมคีุณภาพตามแนวนโยบายพื้นฐานแหง

รัฐตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยมุงเนนใหพอแม ผูปกครอง ครู ผูดูแลเด็ก และผูท่ี

เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยมีความรูความเขาใจและตะหนักถึงความสําคัญของการเลี้ยงดู การสรางประสบการณ การ

สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยเกดิการเรียนรูและพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ   

นอกจากน้ี พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2542 มาตรา 16(9) กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีจัดการศึกษาซึ่ง

คณะอนุกรรมการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการจัดการศึกษา ไดจัดทํา

แผนปฏิบัติการกําหนดแผนการถายโอนการจัดการศึกษา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดใหหนวยงานท่ีจัด

การศึกษาระดับปฐมวัยถายไปยัง เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลท่ีสถานศึกษาต้ังอยูในพื้นท่ี ตามความพรอม

และตามหลักเกณฑการประเมนิท่ีกําหนด ในกฎกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยกําหนดระยะเวลาถาย

โอน ในระยะท่ี 1 ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติจึง

ไดกําหนดแผนปฏิบัติการ การกระจายอํานาจดานการจัดการศึกษาใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนด

นโยบายปการศึกษา 2544 ทุกโรงเรียน  ไมเปดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ ใหทุกโรงเรียนสนับสนุน สงเสริม ใหความ

รวมมอืองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในดานอาคารสถานท่ี บุคลากร ครู ผูดูแลเด็ก วชิาการงบประมาณ เพื่อใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดการศึกษาเด็กอนุบาล 3 ขวบ และในปงบประมาณ 2544 ไดเร่ิมนโยบายการถาย

โอนการศึกษาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) ในสมัย

น้ันไดรับประกาศงดรับเด็ก 3 ขวบ เขาเรียน ช้ันอนุบาลและประสานงานแจงกรมการปกครองสนับสนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแทนเฉพาะอนุบาล 3 ขวบ  โดยกระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนบุคลากรผูสอนและ

สถานท่ีเรียนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูบริหารจัดการ ในโรงเรียนประถมศึกษาของ สปช. ต้ังแตปการศึกษา 

2544 ซึ่งนับเปนจุดเร่ิมตนของการถายโอนการศึกษาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอมาในปการศึกษา 2545 ไดมี

การถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กจากกรมการพัฒนาชุมชนและศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในศาสนสถาน 

จากหนาท่ี ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีไดถายโอนมาแลว จึงเปน

สิ่งจําเปนอยางย่ิงท่ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางและผูท่ีเกี่ยวของ จะตอง

ดําเนินการใหสําเร็จลุลวงตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กนับวาเปนภารกิจท่ีมีความสําคัญ

อยางย่ิง เปนงานท่ีมุงเนนไปท่ีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะกับเด็กกอนวัยเรียน ซึ่งเปนวัยท่ีสําคัญท่ีสุด
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นับต้ังแตไดมกีารถายโอนภารกจิงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็กมาใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินงานจนถึงปจจุบัน

และกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดนโยบาย เพื่อเปนแนวทางในการท่ีจะสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหตอบสนอง ตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นและชุมชนอยางมี

ประสทิธิภาพ ตลอดจนสอดคลองกับกฎหมาย แผนพัฒนาและนโยบายรัฐท่ีเกี่ยวกับการศึกษาโดยมุงประโยชนสูงสุด

กับเด็ก 

จากการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา พบวา การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเปนแนวทางในการพัฒนา

ศูนยเด็กเล็ก และเปนเคร่ืองมือพื้นฐานในระบบการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะอยางย่ิง คือ การประกันคุณภาพ

ภายใน ท่ีหนวยปฏิบัติหรือศูนยเด็กเล็กจะไดใชเปนเคร่ืองมือพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของศูนยเด็กเล็ก โดยการ

นําไปใชในการประเมินการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อตองการใหศูนยพัฒนาเด็กมีความพรอมในการรับรองการ

ประเมนิจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ท่ีจะตองดําเนินการประเมนิในปตอไป  

ดังน้ัน ผูวิจัยรับผิดชอบบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและไดดําเนินการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก โดยการ

นํามาตรฐานการจัดการศึกษาทองถิ่นระดับปฐมวัย มาเปนแนวทางในการดําเนินการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อการ

ประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จงึมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอ

ดอกคําใต จังหวัดพะเยา เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการบริหารงาน ตลอดจนผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเปนขอมูล 

และแนวทางในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอไป 

วัตถุประสงคการศึกษา 

การวจิัยน้ีมวัีตถุประสงค(1) เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา (2) เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 
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กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 กรอบแนวคดิในการวจิัย ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิกีารศึกษา 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในและแนวทางการดําเนินงาน 

การประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาผูใหขอมูลเปนครูผูดูแลเด็ก

ผูชวยครูผูดูแลเด็กผูดูแลเด็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาประชากรท่ีใชใน

การวิจัย ในคร้ังน้ี ไดแก ครูผูดูแลเด็กผูชวยครูผูดูแลเด็กผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยแยกเปน ครูผูดูแลเด็ก 41 คน ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 63 คน และ

ผูดูแลเด็ก 7 คน รวมท้ังหมด 111 คนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยผูศึกษาได

ศึกษาตํารา เอกสาร และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของแลวนํามาสรางเปนแบบสอบถามโดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 ตอน ดังน้ี

ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ ประสบการณในการทํางาน วุฒิการศึกษา 

มลัีกษณะเปนแบบสํารวจรายการ (check-list) ตอนท่ี 2 สอบถามสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา มีลักษณะเปนแบบมาตรสวนประเมินคา (Rating Scales) 5 

ระดับ โดยแบงออกเปน 8 ดานรวมท้ังหมด 48 รายการตอนท่ี  3 เปนแบบสอบถามเปนแบบปลายเปดเพื่อใหผูตอบ

แบบสอบถามแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับแนวทางขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ

การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยแบงออกเปน 8 ดานการวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ในการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ 

ตัวแปรตาม 

การดาํเนนิงานการประกันคณุภาพภายในของศนูยพัฒนา

เด็กเล็กใน 8 ดาน ดังนี ้

   1. ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

   2. ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

   3. ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

   4. ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

   5. ดานการจัดใหมกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

   6. ดานการจัดใหมกีารประเมนิคุณภาพในตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 

  7. ดานการจัดทํารายงายประจําปท่ีเปนรายงานประเมนิ 

คุณภาพภายใน 

   8. ดานการจัดใหมกีารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

 

ตัวแปรตน 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. อายุ 

2. ประสบการณในการทํางาน 

3. วุฒิการศึกษา  
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ประสบการณในการทํางาน วุฒิการศึกษาใชการวิเคราะหหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และ

นําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยายความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ทําการวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( 𝜇 ) และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 
 

ผลการศึกษา 

 จากการวเิคราะหขอมูลพบวา 

1. สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัด

พะเยาโดยภาพรวมท้ัง 8 ดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ไดแก ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ รองลงมาไดแก ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

และดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ ดานการ

จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมนิคุณภาพภายในโดยมผีลการวจิัยสรุปแตละดาน ดังน้ี  

1.1 สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ

ท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมอีงคกร โครงการ และระบบการบริหารท่ีเหมาะสม และ ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมคีูมอืการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับขัน้พื้นฐาน โดยมคีาเฉลี่ยเทากันคอื รองลงมา คือ ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมกีารประชุมช้ีแจงความตระหนักและความสําคัญของมาตรฐานการศึกษา ระดับขัน้พื้นฐานใหบุคลากรภายใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทราบ สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการแตงต้ังคณะทํางานจัดทํามาตรฐาน

การศึกษาระดับขัน้พื้นฐาน  

1.2 สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการ

ดําเนินงานทําแผน  พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการอยางเปนระบบและเนนจุดเนนท่ีสะทอนถงึความเปนอัต

ลักษณของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีสะทอนการพัฒนาผูเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดอยางครอบคลุม โดยมีคาเฉลี่ยเทากันคือ รองลงมา

คือศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการ

กําหนดเปาหมาย ยุทธศาสตร และแนวปฏิบัติของทุกฝายอยูในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่า

ท่ีสุดคอืศูนยพัฒนาเด็กเล็กมกีารวเิคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

1.3 สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยาดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด ไดแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย ครู ตัวแทนผูปกครอง 

ตัวแทนองคกรชุมชนรองลงมาคอื ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตงตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาโครงสรางการบริหารงาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการนําขอมูลสารสนเทศไปใชเกี่ยวกับการ

พัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคอื ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการวางแผนกําหนดการ

ใชขอมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร 
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1.4 สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยาดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการมอบหมายงานใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีระบบ

และเปนทางการ รองลงมาคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนดไวใน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการสรางความเขาใจ ความพึง

พอใจ และการยอมรับใหบุคลากร  ผูปฏบัิติ และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมกีารบริหารและการจัดการท่ีจะทําใหดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาสถานศึกษาบรรลุเปาหมาย 

1.5 สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยาดานการจัดใหมกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการกําหนดเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนรองลงมา

คอื ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมกีารแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาการศึกษาภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมกีารประชุมเพื่อสรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ีตามภาระงาน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด

คอื ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทําการตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษาเปนประจําอยางตอเนื่อง  

1.6 สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยาดานการจัดใหมกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมกีารดําเนินการประเมนิอยางเปนระบบและตอเนื่องรองลงมาคือ ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมกีารแจงผลการประเมนิเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติใหผูปกครองทราบ สวน

ขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคอื ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนําผลจากการประเมนิไประบุไวในรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประจําปตอไป 

1.7 สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยาดานการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาเสนอตอ

คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนรองลงมาคือ ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมีการนําขอมูลการจัดทํารายงานการประเมินตนเองไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษาอยาง

สมํ่าเสมอ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประจําป และศูนยพัฒนาเด็กเล็กมกีารจัดทําระบบขอมูลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยมีคาเฉลี่ย 

เทากัน  

1.8 สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยาดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กมกีารจัดทําโครงการ/กจิกรรม ท่ีทําตองคุมคา และเกิดประโยชน

สงผลถงึผูเรียนรองลงมาคอื ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมกีารทบทวนการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม อยูเสมอ สวนขอ

ท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมกับหนวยงานตนสังกัดนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน และนําผลการ

ประเมนิคุณภาพการศึกษามาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัด

พะเยาในแตละดาน พบวา 
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2.1 ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไดแก ควรใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการ

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรเพิ่มเติมดานบริบทของชุมชนอีก 1 มาตรฐาน จาก 23 มาตรฐานเปน 

24 มาตรฐาน ควรมีมาตรฐานท่ีประเมินเด็กไดชัดเจน มีความเหมาะสม ไมยากจนเกินไป มีประชุมวางแผนกับ

นักวชิาการศึกษา นํามาปฏบัิติใหสอดคลองกับยุทธศาสตร แผนพัฒนา 3 ป อบรมครูในการจัดการกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาปละคร้ัง เพื่อเพิ่มพูนความรูจัดใหมีโครงสรางการบริหารท่ีชัดเจน และควรจัดมาตรฐานให

เปนแนวทางเดยีวกันท้ังจังหวัด 

2.2 ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาไดแก ควรจัดทําแผนใหสอดคลองกับบริบทชุมชน และเด็ก ควรใหคณะกรรมการทุกภาคสวนและทุก

หนวยงานมีบทบาทในการจัดทําแผนเพื่อท่ีจะไดมีแผนเปนแนวทางเดียวกัน ควรมีการสํารวจรวบรวมขอมูลมา

วิเคราะหในการทําแผน จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางในการจัดทําแผน ควรจัดใหครอบคลุมทุกยุทธศาสตร

และแนวทางการพัฒนา และ หลังจากกําหนดนโยบายแลวควรทําตามแผนพัฒนาการศึกษาอยางเครงครัด 

2.3 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศไดแกควรติดต้ังระบบอินเตอรเน็ตในสถานศึกษาเพื่อสะดวก 

ในการติดตอรับขอมูลขาวสาร ควรจัดทําระบบสารสนเทศใหชัดเจนครอบคลุมทุกดาน ควรใหมีการนําบุคลากรท้ังใน

และนอกโรงเรียนไดมสีวนรวมในการพัฒนาโครงสรางดานสารสนเทศ และควรมีการนําระบบขอมูลสาระสนเทศทาง

การศึกษาทองถิ่น (ccis) มาใชในการจัดระบบ 

2.4 ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดแกควรมีการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษา ท้ัง 4 ดาน โดยจัดต้ังคณะกรรมการของศูนย และหาแนวทางการดําเนินงานรวมกัน โดยยึด

หลักสูตรสถานศึกษาเปนเกณฑ ควรดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องและควรดําเนินการ

แบบ PDCA  ควรมีการมอบหมายหนาท่ีอยางเปนระบบ ชัดเจน มีการกํากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล และ ควร

ใหเปนไปตามแผนการศึกษาของชาติ 

2.5 ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไดแก ควรแตงต้ังกรรมการตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาท่ีมีความรูความสามารถ ควรมีการกําหนดเปาหมายและแนวทางดําเนินงานท่ีขัดเจน ควรทําเปน

ประจําตอเนื่องตลอดปการศึกษา และ ควรมกีารประเมนิผล ปละ 1 คร้ัง 

2.6 ดานการจัดใหมกีารประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไดแก ควรมีการ

กําหนดเปาหมายและแนวทางดําเนินงานท่ีขัดเจน ควรทําเปนประจําตอเนื่องตลอดปการศึกษา ควรมีการแจงผลการ

ประเมินตามท่ีระบุไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปทุกภาคเรียน ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาและ

ผูปกครองเขามามีสวนรวม ควรจัดทําแบงการประเมินคือ ประเมินตนเอง ประเมินโดยผูบังคับบัญชา ประเมินโดย

ชุมชน และ ควรจัดหาบุคลากรเพิ่มเพื่อจัดทําเอกสาร 

2.7 ดานการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมนิคุณภาพภายในไดแก ควรมกีารทําแบบประเมิน 

และรายงานตนสังกัดเปนประจําตอเนื่องทุกป เพื่อเปนแนวทางในการจัดแผนพัฒนาในปตอไป ควรมีการแจงผลการ

ประเมินตามท่ีระบุไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปทุกภาคเรียน ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาและ

ผูปกครองเขามามสีวนรวม และ ควรทําเปนประจําตอเนื่องตลอดปการศึกษา 

2.8 ดานการจัดใหมกีารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องไดแก ควรจัดใหมกีารจัดทําระบบประกัน

คุณภาพภายใน การนิเทศติดตามการดําเนินงาน มีการประเมินในดานตาง ๆ เหมือน สพฐ. ควรใหคณะกรรมการ

สถานศึกษา ผูปกครอง ผูแทนชุมชน องคกรตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการประชุมวางแผนพัฒนา ควรจัดหา
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ผูเช่ียวชาญมาใหคําแนะนําแกบุคลากรในการจัดทําแผนพัฒนา และ ควรมีการติดตามประเมินอยางนอยปละ 2 คร้ัง

เพื่อการวางแผนพัฒนา 
 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการวิจัยคร้ังน้ี ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของบุคลากร ตอสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมท้ัง 8 ตลอดจนขอเสนอแนะแนว

ทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีประเด็นท่ีนาสนใจ ควรแกการนํามา

อภิปรายผลดังตอไปน้ี 

1. สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัด

พะเยาพบวาความคดิเห็นของบุคลากร ตอสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

เขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมท้ัง 8 ดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมี

ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ อยูในระดับมาก ท้ังน้ีเนื่องจากการ

ปฏบัิติงานของบุคลากร  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมีการวางแผนและจัดทําโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจนมีการนํา

ขอมูลสารสนเทศไปใชเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประกอบดวย ครู ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนองคกรชุมชน ท่ีพรอมใจรวมกันปฏิบัติงานดวยความเต็มใจมี

ระบบสารสนเทศเปนปจจุบัน สอดคลอง กับภารกจิ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ จตุ

พร ไชยสาร (2556, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง สภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาพบวา 

สภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานท่ีมรีะดับความพงึพอใจนอยท่ีสุดคอื ดานการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ท้ังน้ีเนื่องจาก บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมมีความชํานาญ  ในการการจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประจําป จัดทําระบบขอมูลการประเมนิตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไม

มีการนําขอมูลการจัดทํารายงานการประเมินตนเองไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอ ไมมี

ความเช่ียวชาญในการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาและการนําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตน

สังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชนินทร  สุวรรณรัตน (2553, 

บทคัดยอ) ไดศึกษา การประเมนิผลมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบลใน

เขตอําเภอแมใจ พบวาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอแมใจ จังหวัด

พะเยาในภาพรวมพบวา ระดับการดําเนินงานอยูในระดับดี หากพิจารณารายดานพบวา การดําเนินงานดานวิชาการ

และกิจกรรมตามหลักสูตร และดานบุคลากร และการบริหารจัดการ มีคาเฉลี่ยนอยกวา ดานอาคารสถานท่ี 

สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวจิัยของแคทรียา  หลักม่ัน, วโิรจน หลัก

ม่ัน (2552, บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง สภาพการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในอําเภอวังเหนือ สพท. ลําปาง เขต 3 พบวา ผลการศึกษาเกี่ยวกับปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะในการ

จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาและสอบถามครูผูสอนปญหา/

อุปสรรคท่ีพบมาก คอื ครูบุคลากรมจีํานวนจํากัดตองรับผดิชอบงานมาก ครู/บุคลากรและผูท่ีเกี่ยวของ ไมมีสวนรวม

กําหนดวสัิยทัศน พันธกจิ และปรัชญาของสถานศึกษา รวมท้ังขาดรูปแบบวธีิการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา
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ท่ีชัดเจน และขาดการเผยแพรและเสนอรายงานตอผูท่ีเกี่ยวของและยังสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตภิวัฒน  ดีงาม 

(2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขนาดเล็ก ในอําเภอวังเหนือ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ผลการศึกษาเกี่ยวกับปญหา/

อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ท่ีพบมาก คือ ครู/บุคลากร 

มจีํานวนจํากัดตองรับผดิชอบงานมาก ครู/บุคลากรและผูเกี่ยวของไมมสีวนรวมกําหนดวสัิยทัศน พันธกิจ และปรัชญา

ของสถานศึกษา รวมท้ังขาดรูปแบบวิธีการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและขาดการเผยแพรและ

เสนอรายงานตอผูท่ีเกี่ยวของ 

2. แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัด

พะเยาความคิดเห็นของบุคลากร ตอสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมท้ัง 8 ดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีผูใหขอเสนอแนะ

จํานวนมากท่ีสุดคอื ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ไดเสนอแนะคอื ควรใหทุกภาคสวนไดมีสวน

รวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ไดเสนอแนะคือ ควรมีการกําหนดเปาหมายและแนวทางดําเนินงานท่ีขัดเจน อาจเปน

เนื่องจากวาบุคลากรยังไมมคีวามชํานาญในระบบการบริหารดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ

การติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพการศึกษา ภาระงานท่ีแตกตางกันของบุคลากรตาง ๆ ในชุมชน ทําใหการ

ติดตอประสานงานกับครูผูดูแลเด็ก การจัดประชุม เสวนาท่ีไมตอเนื่อง อายุ และประสบการณการทํางาน ตางกัน ทํา

ใหการสื่อสารการสรางความเขาใจคลาดเคลื่อนไมตรงกัน ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาควรมีกระบวนการ

ดําเนินการท่ีสัมพันธกันครบท้ัง 3 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพหัวใจสําคัญในการพัฒนาคุณภาพคือการสราง

จติสํานึกใหทุกคนตระหนักถึงความจําเปนของการทํางานเปนกลุมทํางานอยางมีระบบและทุกคนตองถือเปนหนาท่ีท่ี

จะปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่องการติดตามตรวจสอบคุณภาพเปนการดําเนินงานเพื่อชวยเหลือสนับสนุนกํากับ

ติดตามความกาวหนาและยืนยันการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายและ

บรรลุตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยการติดตามตรวจสอบคุณภาพสามารถดําเนินงานในแตละระดับ และการประเมิน

และรับรองคุณภาพเปนการดําเนินงานเพื่อตรวจสอบผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยแบงเปน 2 สวน คือ 

การประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมนิเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ 

จิราวุฒิ  สีมารักษ (2554, บทคัดยอ) วิจัยเร่ืองการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานกรม

สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดเลย พบวาการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในจังหวัดเลยการเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูท่ีมีตําแหนงหนาท่ีท่ีเปนกลุมผูสงเสริมการจัดการศึกษา กับกลุมปฏิบัติงานและผูท่ีมี

ประสบการณการทํางาน ท่ีเปนกลุมผูสงเสริมการจัดการศึกษา กับกลุมผูปฏิบัติงานมีความคิดเห็นตอการดําเนินงาน

จัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ปาริชาต  สิริบรรสพ (2556, บทคัดยอ) การวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ  ในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองคกรปกครองสวนทอถิ่น จังหวัดเชียงราย พบวา การวิเคราะห

เปรียบเทียบระดับปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ ในการดําเนินงานประกันคุณภาพถานใน พบวาบุคลากรท่ีมี ตําแหนง 

อายุ และประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีสังกัด ตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยดานภาวะผูนํา ท่ีสงผลตอ

ความสําเร็จในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขัน้พื้นฐานแตกตางกัน บุคลากรท่ีมีประสบการณ

ในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัย ดานภาวะผูนํา ดานทรัพยากรเพื่อการเรียน การสอน และดานการ
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ทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน แตกตางกัน และยังสอดคลองกับ

งานวจิัยของ แคทรียา หลักม่ัน, วโิรจน หลักม่ัน (2552, บทคัดยอ)ศึกษาเร่ือง สภาพการจัดการระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอวังเหนือ สพท. ลําปาง เขต 3 พบวาผลการศึกษาเกี่ยวกับ

ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากการสัมภาษณผูบริหาร

สถานศึกษาและสอบถามครูผูสอนปญหา/อุปสรรคท่ีพบมาก คือ ครูบุคลากรมีจํานวนจํากัดตองรับผิดชอบงานมาก 

ครู/บุคลากรและผูท่ีเกี่ยวของไมมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และปรัชญาของสถานศึกษา รวมท้ังขาดรูปแบบ

วธีิการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน และขาดการเผยแพรและเสนอรายงานตอผูท่ีเกี่ยวของ ตนสังกัด 

ผูปกครองชุมชน สังคม 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

1. ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรมีการแตงต้ังคณะทํางานจัดทํามาตรฐาน

การศึกษาระดับขัน้พื้นฐาน ท่ีมีความรูความสามารถ และกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไดอยางชัดเจน 

สอดคลอง 

2. ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ควรมีการวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการกําหนดเปาหมาย 

ยุทธศาสตร และแนวปฏิบัติของทุกฝายอยูในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทและความตองการ

ของชุมชน 

3. ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศควรจัดทําระบบสารสนเทศใหชัดเจนครอบคลุมทุกดานควรใหมี

การนําบุคลากรท้ังในและนอกโรงเรียนไดมีสวนรวมในการพัฒนาโครงสรางดานสารสนเทศรวมท้ังติดต้ังระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อความสะดวกในการติดตอสื่อสารและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ 

4. ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาควรมีการกํากับติดตามการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องและควรดําเนินการแบบ PDCA 

5. ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาควรควรแตงต้ังกรรมการตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาท่ีมีความรูความสามารถการกําหนดเปาหมายและแนวทางดําเนินงานท่ีชัดเจน และปฏิบัติเปนประจํา

ตอเนื่องตลอดปการศึกษา 

6. ดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาควรให

คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองเขามามีสวนรวมในการประเมิน มีการแจงผลการประเมินตามท่ีระบุไวใน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปทุกภาคเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรนําผลจากการประเมินไประบุไวใน

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปตอไป 

7. ดานการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรมีการจัดทํา

รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปอยางเครงครัดและมีการเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 

8. ดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องควรจัดผูเช่ียวชาญใหความรูเพิ่มเติมในการ

จัดทําระบบประกันคุณภาพภายใน และมกีารนิเทศติดตามการดําเนินงาน มกีารประเมนิในดานตาง ๆ เหมอืน สพฐ. 
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ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบปญหาในการบริหารงานการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ในดานตาง ๆ ในเชิงลกึ 

3. ควรมีการขยายขอบขายงานวิจัยเกี่ยวกับประชากร และกลุมตัวอยางใหกวางมากขึ้น เปนระดับจังหวัด 

หรือท้ังประเทศ เพื่อใหไดขอมูลท่ีหลากหลายและครอบคลุมมากท่ีสุด 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนอง เร่ือง สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความอนุเคราะห ใหคําปรึกษา และชวยแกไข

ขอบกพรองตาง ๆ อยางดีย่ิงจาก ดร.สันติ บูรณชาติ อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน แกไข

ขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุกขัน้ตอนจนสําเร็จเรียบรอย สมบูรณ ผูวิจัยซาบซึ้งเปนอยางย่ิง และขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ีขอขอบพระคุณนายธาราพงค เพียรจริง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอก

คําใตนายณรงคชัย ศรีเมือง ผูอํานวยการโรงเรียนบานสันจกปกและนายสุรสิทธ์ิ ปอมภาผูอํานวยการกองการศึกษา

องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา แกไข และตรวจทานเคร่ืองมือ ท่ีใชในการศึกษาคนควา จน

ทําใหการศึกษาคนควาสมบูรณ และมีคุณคา 
ขอขอบคุณ ครูผูดูแลเด็กผูชวยครูผูดูแลเด็กผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ท่ีไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือเปน

อยางยิ่ง ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม 

 คุณคาและประโยชนอันพึงไดรับจากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี  ผูวิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา 

มารดา และคณาจารย ทุกทาน ไดประสทิธ์ิประสาทวชิาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันน้ีดี 
 

เอกสารอางองิ 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). หลักสูตรกอนปฐมวัย พ.ศ. 2546 กรุงเทพฯ: คุรุสภา. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว. 

แคทรียา หลักม่ัน, วโิรจ หลักม่ัน. (2552). การจัดการระบบประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน  

ในอําเภอวังเหนอื สพท. ลําปาง เขต 3. การศึกษาคนควาดวยตนเอง กศ.ม., มหาวทิยาลัยนเรศวร,พะเยา.   

จตุพร ไชยสาร. (2556). สภาพการดาํเนนิงานตามมาตรฐานการศกึษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน  

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา. 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง กศ.ม., มหาวทิยาลัยพะเยา, พะเยา. 

จติภิวัฒน ดงีาม. (2554). การดําเนนิงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาของสถานศกึษาข้ัน

พื้นฐานขนาดเล็กในอําเภอวังเหนอื สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาลาํปาง เขต 3.  

 การศึกษาคนควาดวยตนเอง กศ.ม.,มหาวทิยาลัยนเรศวร, พะเยา. 

 
 



1366 

 

- Proceedings - 

 

เอกสารอางองิ (ตอ) 

จริาวุฒิ สมีารักษ. (2554). การดําเนนิงานการจัดการศกึษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการสงเสรมิ 

 การปกครองทองถิ่นในจังหวดัเลย. วทิยานิพนธ ค.ม., มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย, เลย. 

ชนินทร สุวรรณรัตน. (2553). การประเมินผลมาตรฐานการดําเนนิงานศูนยพัฒนาเด็กเลก็ขององคการบรหิาร

สวนตําบล ในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา. วทิยานิพนธรป.ม., มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย, 

เชียงราย. 

ปาริชาต สริิบรรสพ. (2556). ปจจัยที่สงผลตอความสาํเร็จในการดาํเนนิงานประกันคณุภาพภายในของ

สถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน สงักัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวดัเชยีงราย. การศึกษาคนควาดวย

ตนเอง กศ.ม., มหาวทิยาลัยพะเยา, พะเยา. 

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, และวิบูลย โตวณะบุตร. (2542). หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : 

สํานักพมิพมหาวทิยาลัยรามคําแหง. 

เยาวพา เดชะคุปต. (2542). การบรหิารและการนเิทศการศกึษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ : เจาพระยาระบบการพมิพ. 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 2545 ปาฐกถาเร่ือง การศกึษาของผูดอยโอกาส. กรุงเทพฯ :  

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒประสานมติร. 

 



1367 

 

- Proceedings - 

 

สภาพการดําเนนิงานโรงเรยีนสงเสรมิสุขภาพ  ในอําเภอแมอาย จังหวัดเชยีงใหม 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชยีงใหม เขต 3 

THE CONDITIONAL PERFORMANCE OF HEALTH PROMOTING SCHOOLS IN 

MAEAI DISTRICT, CHIANGMAI PROVINCE UNDER CHIANGMAI PRIMARY 

EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3 

ปรศินา มะโนการ2

1* และ สันต ิบูรณะชาติ3 2 

Prisana Manokarn1* and Santi Buranachart2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอ

แมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพ

การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประ

ศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกตามตําแหนง ขนาดของโรงเรียนและประสบการณในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน จํานวน 297 คน เคร่ืองมือท่ี

ใชในการเก็บ รวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อหารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบโดยใชการ

ทดสอบ t - test และ One-Way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยใชวิธีการ LSD (Least significant 

difference test)  

 ผลการศึกษาพบวา 1) สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพ

การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประ

ศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกตามตําแหนง พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา

โดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 และจําแนกตามประสบการณ ในการดําเนินงาน

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
 

คําสําคัญ: โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

                                                 
1 นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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Abstract  

The purpose of the research were : 1) To study the conditional performance of health promoting schools 

in Maeai district, Chiangmai province under Chiangmai primary education service area office 3. 2) To compare 

the the conditional performance of health promoting schools with 3 conditions ; positions, sizes, and experinces in 

Maeai district, Chiangmai province under Chiangmai primary education service area office 3.  

The sample groups were 297 administrators and teachers. The instrument used for this research was 

included the questionnaires of the conditional performance of health promoting schools in Maeai district, 

Chiangmai province under Chiangmai primary education service area office 3. The data were analyzed by using 

Computer program in terms of percentages, Average, Standard deviation and Benchmarking analysis by t-test, 

One-way ANOVA and competitive benchmarking LSD (Least significant difference test).  

 The results were as follows; 1) The conditional performance of health promoting schools in Maeai 

district, Chiangmai province under Chiangmai primary education service area office 3 were found at high level. 

2) The comparison of the conditional performance of health promoting schools in Maeai district, Chiangmai 

province under Chiangmai primary education service area office 3 of 3 conditions were found the overroll 

classification of the position is no diffirent, the overroll classification of size is no different with statistical 

significance 0.5 and the overrall classification experince is no different. 
 

Keywords: Health Promoting Schools 
 

บทนํา 

โรงเรียนจึงเปนสถาบันทางสังคมท่ีมีบทบาทสําคัญย่ิงในการพัฒนาคน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

พ.ศ. 2542 มาตรา 6 บัญญัติไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย 

จติใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มจีริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง มี

ความสุข ซึ่งสอดคลองกับกรมอนามัยในแนวคิดโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนดาน

สุขภาพควบคูไปกับการพัฒนาดานการศึกษา โดยการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนใหเปนจุดเร่ิมตนและศูนยกลางของการ

พัฒนาสุขภาพ รวมท้ังพัฒนาชุมชนใหมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ต้ังแตปพ.ศ.2541 สวน

สุขภาพกับการศึกษา   ตองดําเนินการควบคูกันไปในลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกันของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ เพื่อผลลัพธ

ท่ีมปีระสทิธิภาพสูงสุดตอเด็กนักเรียนและเยาวชน ดังน้ันนับต้ังแตป 2540 แนวทางการพัฒนาเด็กวัยเรียนและเยาวชน 

จึงมีความชัดเจนเปนรูปธรรมมากขึ้นท้ังเชิงยุทธศาสตรและเปาหมาย โดยเฉพาะจาก 2 มิติสําคัญของนโยบายชาติ 

ไดแก (1) มิติแหง “การปฏิรูปการศึกษา” กลาวถึง “การประกันคุณภาพการศึกษา” ดานกระบวนการเรียนการสอน

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานกระบวนการจัดการศึกษาตามปรัชญาหลัก 3 ประการ คือ การศึกษาเพื่อปวงชน 

การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษา  เพื่อการแกไขปญหาท้ังมวล (2) มิติแหง “การปฏิรูประบบสุขภาพ” กลาวถึง 

“การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา” ซึ่งเปนการใหสทิธิขัน้พื้นฐานของประชาชน บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการ

รับบริการสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน โดยกระบวนการจัดการดานสุขภาพตามปรัชญาหลัก 3 ประการ คอื สุขภาพเพื่อ

ปวงชน สุขภาพเพื่อชีวิต และสุขภาพเพื่อแกไขปญหาท้ังมวล จึงเห็นไดวาท้ัง 2 มิติ ตางมีความเช่ือมโยงจากรากฐาน

ปรัชญาเดยีวกัน (กรมอนามัย, 2558, หนา 2) 



1369 

 

- Proceedings - 

 

จากสถิติใน พ.ศ. 2556 ไทยมีเด็กวัยเรียน 5-14 ป จํานวน 8,371,000 คน ซึ่งพบปญหาสุขภาพท่ีสําคัญใน

ดานโภชนาการ คือ เด็กอายุ 6 - 12 ป มีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน เพียงรอยละ 60.7 ใน พ.ศ. 2556 และมี

ภาวะเร่ิมอวนและอวน รอยละ 8.8 ในพ.ศ. 2556 และเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 9.5 ใน พ.ศ. 2557 เนื่องจากพฤติกรรมการ

กินอาหาร  ท่ีไมถูกตองท้ังปริมาณและสัดสวน ไดแก ขาว แปง นํ้าตาล และไขมันสูง ผลไมนอย เคลื่อนไหวออกแรง

และออกกําลังกายนอยในแตละวัน รวมท้ังคานิยม กนิอาหารตามวัฒนธรรมตะวันตก คือ อาหารขยะอาหารจานดวน 

นํ้าอัดลม ขนมกรุบกรอบ ฯลฯ สงผลใหเด็กไทยมีปญหาฟนผุรอยละ 52 ซึ่งปญหาท่ีเปนเปาหมายสําคัญในการดูแล

สุขภาพชองปากของเด็กนักเรียน คอืการลดความชุกของโรคฟนผุ การสํารวจลาสุดป 2556 พบวาเด็ก ป.6 มคีวามชุก

ของโรคฟนผุรอยละ 52 และมีสภาวะเหงือกอักเสบรอยละ 50 สําหรับในดานพัฒนาการและเชาวนปญญา พบวา 

เด็กไทยตํ่ากวามาตรฐานสากล โดยใน  พ.ศ. 2554 พบวาเชาวนปญญาเด็กไทยอายุ 6-12 ปมีคะแนนสติปญญาเฉลี่ย

เทากับ 98.6 ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานสากลเล็กนอย (IQ=100) และพบวายังมีเด็กกลุมท่ีมีปญหาระดับสติปญญา

บกพรอง (IQ<70) อยูรอยละ 6.5 เมื่อเทียบกับมาตรฐานสากลคือไมควรเกินรอยละ 2 และมีชองวางของสติปญญา

ระหวางกลุมท่ีมีสติปญญาดีกับกลุมท่ีมีปญหาสติปญญามาก นอกจากน้ีเด็กไทยอายุ 6 - 11 ป มีความฉลาดทาง

อารมณเทากับ 45.12 ซึ่งจัดอยูในระดับตํ่ากวาเกณฑปกติ (50-100) (กระทรวงสาธารณสุข, 2558, หนา 4) และ

สถานการณโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในปจจุบันมีจํานวนโรงเรียนท่ีผานการรับรองเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับ

เพชร กรมอนามัยเร่ิมดําเนินการเมื่อปลายป พ.ศ. 2551 ปรากฏวาเมื่อถึงปลายปงบประมาณ 2555 มีโรงเรียนท่ีผาน

การรับรองเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร 268 แหง และมีโรงเรียนท่ีผานการรับรองเปนโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพระดับเพชรเพิ่มขึ้นอีก 120 แหงในปงบประมาณ 2556 จนถึงปจจุบัน รวมแลวนับจากเร่ิมดําเนินการเมื่อ

ปลายป 2551 จนถึงปจจุบันมีโรงเรียนท่ีผานการรับรองเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร รวมท้ังสิ้น 388 แหง 

ซึ่งยังถอืวามจีํานวนนอย เนื่องจากการประเมนิเนนเชิงคุณภาพ โรงเรียนตองใชเวลาในการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐาน

ซึ่งวัดผลลัพธดานสุขภาพนักเรียนโดยตรงรวมดวย นอกจากน้ียังพบปญหาเชิงโครงสรางของโรงเรียนท่ีมีงบประมาณ

ไมเพยีงพอ การผลักดันเชิงนโยบายระหวางกระทรวง/หนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือการถายทอดนโยบายสูการปฏบัิติยังไม

เปนรูปธรรมรวมถึงทักษะ ความรู ประสบการณผูประเมินมีผลตอการบรรลุเปาหมาย หากมีระบบบริหารจัดการท่ีมี

ประสทิธิภาพและมกีระบวนการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง จะทําใหภาวะสุขภาพของนักเรียนมี

แนวโนมท่ีดขีึ้น (กระทรวงสาธารณสุข, 2558, หนา 25) 

จากสภาพของปญหาสะทอนใหเห็นถึงการขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานของครูผูรับผิดชอบ

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพและผูบริหารซึ่งเปนผูมบีทบาทสําคัญในการผลักดันงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใหดําเนินการ

ไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหากผูบริหารสนใจ ตระหนักและรับรูถึงความสําคัญของโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพจะทําใหเด็กนักเรียนในความดูแล มีสุขภาพท่ีดีย่ิงขึ้น จําเปนตองใหความสําคัญและเรงสรางคุณภาพท้ัง

การศึกษาควบคูไปกับสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพใหเด็กและเยาวชนเปนผูท่ีมคีุณภาพชีวติท่ีด ีดวยแหตุผลดังกลาวจงึ

เปนแรงจูงใจใหผูวิจัยซึ่งปฏิบัติหนาท่ีครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพสนใจ ท่ีจะศึกษาสภาพการ

ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  ในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม เพื่อจะไดนําขอมูลไปใชในการวางแผนปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานตามโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใหเหมาะสมตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว 

วัตถุประสงคการศึกษา 

การวจิัยน้ีมวัีตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัด

เชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 (2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงาน
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โรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 

3 จําแนกตามตําแหนง ขนาดของโรงเรียนและประสบการณในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 กรอบแนวคดิในการวจัิย ดังนี ้

 
 

สมมติฐานการวจัิย 

 สมมติฐานการวจิัยของการวจิัยในคร้ังน้ี คอื 1) ตําแหนงตางกันมีความคิดเห็นในการดําเนินการงานโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพแตกตางกัน 2) โรงเรียนท่ีมีขนาดแตกตางกัน มีระดับสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

แตกตางกัน 3) โรงเรียนท่ีมีประสบการณในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพตางกัน มีระดับสภาพการ

ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ แตกตางกัน 
 

วธิกีารศึกษา 

การวจิัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ผูบริหาร

สถานศึกษา และครูผูสอน จํานวน 297 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษา

เชียงใหม เขต 3 แบงออกเปน 2 ตอน ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ มีลักษณะเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) เพื่อสอบถามตําแหนง ขนาดของโรงเรียนและประสบการณในการดําเนินงานโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีลักษณะเปนแบบสอบถามประเภท

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อหา
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รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบโดยใชการทดสอบ t - test และ One-Way 

ANOVA และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยใชวธีิการ LSD (Least significant difference test) 
 

ผลการศึกษา 

จากการวเิคราะหขอมูลพบวา 

1. สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูใน

ระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คอื ดานสุขศึกษาในโรงเรียน รองลงมา คือ ดานบริการอนามัยโรงเรียน

ดานโภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัย ดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอื้อตอสุขภาพ ดานการใหคําปรึกษาและ

สนับสนุนทางสังคม ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน ดานนโยบายของโรงเรียน ดานการสงเสริมสุขภาพ

บุคลากรในโรงเรียน  ดานการออกกําลังกาย กฬีา และนันทนาการ และดานบริหารจัดการในโรงเรียน ตามลําดับ โดย

มผีลการศึกษารายดาน ดังน้ี 

1.1 ดานนโยบายของโรงเรียน พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 ดานนโยบายของโรงเรียน โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ กําหนด

นโยบายสงเสริมสุขภาพท่ีชัดเจนเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ รองลงมา คอื ประชาสัมพันธใหบุคลากรใน

โรงเรียนไดรับขาวสาร นโยบาย หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบนโยบาย

หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รองรับนโยบายสงเสริมสุขภาพ และ

ประชาสัมพันธใหผูปกครองและชุมชนไดรับขาวสารนโยบายหรือกจิกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ 

1.2 ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแม

อาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน

โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ อยูในระดับมาก รองลงมา คือ มีการจัดทําโครงการสงเสริม

สุขภาพอยางเปนระบบ   ผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพหรือแกนนํานักเรียนดานสุขภาพโดยมีการจัดต้ังชมรม/ชุมนุม มี

การนิเทศ /ติดตามโครงการอยางตอเนื่อง มีการสรุปผลการนิเทศและนําผลการนิเทศไปใชในการพัฒนางาน และ มี

การประเมนิโครงการสงเสริมสุขภาพ 

1.3 ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  

ในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 ดานโครงการรวม

ระหวางโรงเรียนและชุมชนโดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับมากทุกขอ โดย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ประชาสัมพันธใหชุมชนเขามา มีสวนรวมในการสนับสนุนงานสงเสริมสุขภาพใน

โรงเรียนอยางตอเนื่องและท่ัวถึง รองลงมา คือ ชุมชนมีสวนรวมในโครงการอยางเปนระบบ รวมวิเคราะหสภาพและ

สาเหตุของปญหา, วางแผนดําเนินการ, ตรวจสอบทบทวนรวม,แกไขพัฒนาปรับปรุง โครงการรวมระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชนมรการดําเนินการอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ และมีการจัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียนเพื่อใหนักเรียนมีสวนรวม

พัฒนาสุขภาพของคนในชุนชน   

1.4 ดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอื้อตอสุขภาพ พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 ดานการจัด
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สิ่งแวดลอม ในโรงเรียนท่ีเอื้อตอสุขภาพ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ อยูในระดับมากทุกขอ 

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ มีการจัดการ ควบคุม ดูแล และปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

รองลงมา คือ มีมาตรการและการดําเนินงานควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและบุหร่ีในโรงเรียน หองพยาบาลไดรับ

การดูแลรักษาความสะอาดและเปนระเบียบอยางสมํ่าเสมอ และมีมาตรการลดการเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอมใน

โรงเรียน 

1.5 ดานบริการอนามัยโรงเรียน พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 ดานบริการอนามัยโรงเรียน โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ 

นักเรียนกอนประถมศึกษาและนักเรียนช้ัน ป.1-ป.4 ไดรับการตรวจสุขภาพโดยบุคลากรสาธารณสุขอยางนอยปละ 1 

คร้ัง รองลงมา คือ นักเรียนท่ีเจ็บปวยเกินขอบเขตการบริการ ของหองพยาบาล (เชน หอบหืด โลหิตจาง ฯลฯ) ไดรับ

การแนะนําชวยเหลือ/สงตอเพื่อการรักษา มีการเฝาระวังภาวะสุขภาพนักเรียนปละ 1 คร้ัง (ทดสอบสายตา ทดสอบ

การไดยินอยางงาย ตรวจสุขภาพชองปาก การไดรับวัคซีน) นักเรียนช้ัน ป.5 – ป.6 มีการตรวจสุขภาพดวยตนเอง

อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง มีการจัดบริการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน นักเรียนท่ีมีปญหาสุขภาพ (เชน มีไข เปนหวัด 

ปวดทอง ฯลฯ) และนักเรียนท่ีมปีญหาสุขภาพไดรับการติดตามเพื่อชวยเหลอื/แกไข/สงตอ 

1.6 ดานสุขศึกษาในโรงเรียน พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 ดานสุขศึกษาในโรงเรียน โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คอื นักเรียนช้ัน ป.1 

- ป.6 แปรงฟนหลังอาหารกลางวันทุกวันดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรด รองลงมา คือ นักเรียนไดรับการฝกทักษะตาม

หลักสุขบัญญัติแหงชาติพื้นฐาน 10 ประการ และ มีกิจกรรมเผยแพรความรูดานสุขภาพในโรงเรียน (เชน เสียงตาม

สาย การรณรงค ปายนิเทศ แจกเอกสาร ฯลฯ)     

1.7 ดานโภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัย พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอ

แมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 ดานโภชนาการและอาหาร 

ท่ีปลอดภัย โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไป

หานอย คอื นักเรียน ป.1 - ป.6 ไดดื่มนมรสจดืทุกวัน รองลงมา คือ นักเรียนกอนประถมศึกษา - ป.6 มีสวนสูงระดับ

ดีและรูปรางสมสวน นักเรียนกอนประถมศึกษา - ป.6 มีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน มีมาตรฐานสุขาภิบาล

อาหารของโรงอาหารในโรงเรียน นักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการผิดปกติไดรับการแกไข นักเรียนมีความรูในการเลือก

รับประทานอาหารท่ีมีคุณคาถูกหลักโภชนาการ และความปลอดภัย และงดการจัด จําหนาย หรือบริการอาหาร/

อาหารวาง/ขนม ท่ีมผีลเสยีตอสุขภาพไมมคีุณคาทางโภชนาการ  

1.8 ดานการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

ในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 ดานการออกกําลัง

กาย กีฬา และนันทนาการ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับมากทุกขอ โดย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย คอื นักเรียนท่ีทดสอบสมรรถภาพทางกายไมผานเกณฑมาตรฐาน ไดรับการแกไข และ

ติดตามความกาวหนา รองลงมา คือ นักเรียนไดรับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และผานเกณฑมาตรฐาน มี

สถานท่ีและอุปกรณออกกําลังกายกีฬาและนันทนาการท่ีอยูในสภาพพรอมใชงานและปลอดภัย จัดกิจกรรมในการ

ออกกําลังกาย/กฬีา สําหรับนักเรียนและชุมชน และ มีชมรม/ชุมนุม/กลุมจัดกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬา นันทนาการ

ในโรงเรียน 
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1.9 การใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใน

อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 การใหคําปรึกษาและ

สนับสนุนทางสังคม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจาก

มากไปหานอย คอื นักเรียนท่ีมพีฤติกรรมเสี่ยงและมีปญหาท่ีไดรับการชวยเหลือหรือสงตอไดรับการติดตามและดูแล

ตอเนื่องจากครู  รองลงมา คอื มกีารคัดกรองและสามารถระบุนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง และมีปญหาได นักเรียนท่ี

มพีฤติกรรมเสี่ยง และมปีญหา มกีารเฝาระวัง ใหความชวยเหลือเบ้ืองตน และมีกิจกรรมชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหา 

โดยการประสานงานขอคําปรึกษาจากบุคลากรสาธารณสุขหรือผูเกี่ยวของ 

1.10 ดานการสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

ในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 ดานการสงเสริม

สุขภาพบุคลากรในโรงเรียน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับมากทุกขอ โดย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย คอื การปองกันรณรงคไมใหมกีารสูบบุหร่ีในบริเวณโรงเรียนของบุคลากร รองลงมา คอื 

บุคลากรไดรับขอมูลขาวสารเร่ืองสุขภาพอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง บุคลากรในโรงเรียนมีการตรวจสุขภาพอยาง

นอยปละ 1 คร้ัง การปองกันรณรงคไมใหมกีารดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในบริเวณโรงเรียนของบุคลากร และบุคลากร

ในโรงเรียนรวมกจิกรรม  ท่ีโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อสงเสริมหรือแกไขปญหาสุขภาพ เชน กิจกรรมออกกําลังกาย, สงเสริม

โภชนาการ, นันทนาการ ฯลฯ  

 2. การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกตาม ตําแหนง ขนาดของโรงเรียนและประสบการณใน

การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

2.1 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสภาพการดําเนินงาน

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 

3 จําแนกตาม ตําแหนง พบวาผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ ในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไม

แตกตางกัน 

2.2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสภาพการดําเนินงาน

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 

3 จําแนกตาม ขนาดของโรงเรียน พบวา ขนาดของโรงเรียนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงาน

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 

3 แตกตางกัน  อยางมนัียสําคัญทางสถติิระดับ .05 และเปรียบเทียบความแตกตางรายคู ตามระดับความคิดเห็นของ

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวาแตกตางกัน 2 คู 

คอื คูท่ี 1 ขนาดของโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ, คูท่ี 2 ขนาดของโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาด

ใหญ น่ันคือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใน

อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน มคีวามคดิเห็น แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 

2.3 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสภาพการดําเนินงาน

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต  
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3 จําแนกตาม ประสบการณในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ พบวา ประสบการณในการ

ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใน

อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไมแตกตางกัน 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 สามารถอภิปรายผลไดดังตอไปน้ี 

1. สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาโรงเรียนในอําเภอแมอายไดมี

การกําหนดนโยบายสงเสริมสุขภาพท่ีชัดเจนเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ มีการแตงต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ มกีารจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพอยางเปนระบบ ประชาสัมพันธใหชุมชนเขามา

มีสวนรวม ในการสนับสนุนงานสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนอยางตอเนื่องและท่ัวถึงมีการจัดการ ควบคุม ดูแล และ

ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับกรมอนามัย (2558, หนา 9-10) กลาววา การพัฒนา

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  ตามหลักการบริหารงานโดยใชวงจรคุณภาพ คือ การวางแผนดําเนินงาน (PLAN) โดย

ดําเนินการ แตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนเปนลายลักษณอักษรประกอบดวย ครู นักเรียน 

ผูปกครอง บุคลากรสาธารณสุข และผูแทนองคกรในชุมชนคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนรวมกันกําหนด

นโยบายสงเสริมสุขภาพ ใหครอบคลุมประเด็นสุขภาพท่ีจําเปนตอการสรางสุขภาพ เพื่อเปนทิศทางในการพัฒนา 

ถายทอดนโยบายสูนักเรียน ครู ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ จัดทําแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนงาน

โครงการใหสอดคลองกับนโยบายสงเสริมสุขภาพ จัดทําขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับสภาพปญหาและความ

ตองการดานสุขภาพของทุกฝายท้ังในและนอกโรงเรียนและสอดคลองกับงานวิจัยของ มีนา โอราวัฒน (2554, 

บทคัดยอ) ไดวิจัย เร่ือง การบริหารโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา การบริหารโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  โดยภาพรวม และรายดานอยูในระดับ

มากทุกดาน เมื่อพจิารณารายดานสามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 

1.1 ดานนโยบายของโรงเรียน ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใน

อําเภอ  แมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวม อยูใน

ระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ โรงเรียนในอําเภอแมอาย ไดมีการกําหนดนโยบายสงเสริมสุขภาพท่ีชัดเจนเกี่ยวกับ

โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ มีการประชาสัมพันธใหบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผูปกครองและชุมชนไดรับ

ขาวสาร นโยบาย หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ และมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รองรับนโยบาย

สงเสริมสุขภาพซึ่งสอดคลองกับ มัลลกิา คําบันลอื (2553, บทคัดยอ) กลาววา โรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนโรงเรียนท่ี

มีขีดความสามารถ แข็งแกรง ม่ันคงในการสนับสนุนดานการศึกษาดานสิ่งแวดลอมมีจุดประสงค เพื่อใหทุกคนมี

ความสามารถในการปฏิบัติท่ีจะควบคุมและสรางเสริมสุขภาพตนเอง และเปนสถานท่ีท่ีมีสุขอนามัยท่ีดีเหมาะสมเพื่อ

การอยูอาศัยและการทํางานมบีทบาทหนาท่ี  เปนจุดเร่ิมตน ศูนยรวมของการพัฒนาสุขภาพนักเรียน ครู บุคลากรทุก

คนในโรงเรียนและสมาชิกอื่นในชุมชน และเปนศูนยกลางในการสรางเสริมความเขาใจสงเสริมใหผูปกครอง บุคลากร

ในโรงเรียน และชุมชนรวมกับหนวยงานองคกรในทองถิ่นริเร่ิมสรางสรรคพัฒนาสุขภาพนักเรียน และชุมชน  



1375 

 

- Proceedings - 

 

1.2 ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

ในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวม อยูใน

ระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ โรงเรียนในอําเภอแมอาย มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ  มกีารจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพอยางเปนระบบ และมีการนิเทศ /ติดตามโครงการอยางตอเนื่อง มีการ

สรุปผลการนิเทศและนําผลการนิเทศไปใชในการพัฒนางาน สอดคลองกับผลการวจิัยของ พยุงศักดิ์ รูปชัยภูมิ (2552, 

บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชนในจังหวัด

สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและ

เอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ดานการบริหารจัดการโรงเรียน อยูในระดับมาก 

1.3 ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดย

ภาพรวม  อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ โรงเรียนมกีารประชาสัมพันธใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการสนับสนุน

งานสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนอยางตอเนื่องและท่ัวถึง ชุมชนมีสวนรวมในโครงการอยางเปนระบบ รวมวิเคราะห

สภาพและสาเหตุของปญหา, วางแผนดําเนินการ, ตรวจสอบทบทวนรวม,แกไขพัฒนาปรับปรุง มีโครงการรวม

ระหวางโรงเรียนกับชุมชน  การดําเนินการอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ และ มีการจัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียนเพื่อให

นักเรียนมีสวนรวมพัฒนาสุขภาพของคนในชุนชน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชาญศักดิ์ โคตรภัทร (2552 หนา 

100) ไดวจิัยเร่ือง การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ กลุมเครือขายสถานศึกษาท่ี 13 สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ผลการศึกษาพบวา 1) ขาราชการครู และคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพมคีวามคิดเห็น

ตอการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของกลุมเครือขายสถานศึกษาท่ี 13 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน อยูในระดับมาก 

1.4 ดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอื้อตอสุขภาพ ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงาน

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 

3  โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ โรงเรียนมีการจัดการ ควบคุม ดูแล และปรับปรุงสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอม  ในโรงเรียน มีมาตรการและการดําเนินงานควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและบุหร่ีในโรงเรียน หอง

พยาบาลไดรับการดูแลรักษาความสะอาดและเปนระเบียบอยางสมํ่าเสมอและ มีมาตรการลดการเกิดอุบัติเหตุจาก

สิ่งแวดลอมในโรงเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ มีนา โอราวัฒน (2554, บทคัดยอ) ไดวิจัย เร่ืองการบริหาร

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 

3 ผลการวิจัยพบวา  1. การบริหารโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอื้อตอสุขภาพ อยูในระดับมาก 

1.5 ดานบริการอนามัยโรงเรียน ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใน

อําเภอ แมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวม อยูใน

ระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ โรงเรียนไดบริการดานอนามัยใหกับนักเรียนกอนประถมศึกษาและนักเรียนช้ัน ป.1-ป.4 

ไดรับการตรวจสุขภาพโดยบุคลากรสาธารณสุขอยางนอยปละ 1 คร้ัง นักเรียนท่ีเจ็บปวยเกินขอบเขตการบริการของ

หองพยาบาล (เชน หอบหืด โลหิตจาง ฯลฯ) ไดรับการแนะนําชวยเหลือ/สงตอเพื่อการรักษา มีการเฝาระวังภาวะ

สุขภาพนักเรียนปละ 1 คร้ัง (ทดสอบสายตา ทดสอบการไดยินอยางงาย ตรวจสุขภาพชองปาก การไดรับวัคซีน) 

นักเรียนช้ัน ป.5 – ป.6 มีการตรวจสุขภาพดวยตนเองอยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง มีการจัดบริการรักษาพยาบาล

เบ้ืองตน นักเรียนท่ีมีปญหาสุขภาพ (เชน มีไข เปนหวัด ปวดทอง ฯลฯ) และ นักเรียนท่ีมีปญหาสุขภาพไดรับการ
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ติดตามเพื่อชวยเหลือ/แกไข/สงตอ สอดคลองกับผลการวิจัยของ พยุงศักดิ์ รูปชัยภูมิ (2552, บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง 

การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  ในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานของรัฐและเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย

พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชน ดานการบริการ

อนามัยโรงเรียน อยูในระดับมาก 

1.6 ดานสุขศึกษาในโรงเรียน ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอ

แมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ โรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียนช้ัน ป.1 - ป.6 แปรงฟนหลังอาหารกลางวันทุกวันดวยยาสีฟน

ผสมฟลูออไรด นักเรียนไดรับการฝกทักษะตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติพื้นฐาน 10 ประการ และ มีกิจกรรมเผยแพร

ความรู  ดานสุขภาพในโรงเรียน (เชน เสียงตามสาย การรณรงค ปายนิเทศ แจกเอกสาร ฯลฯ)ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของสุภา ปอมลอย (2550, หนา 101) ไดศึกษา การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ : 

กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบางพลีใหญกลาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 ผลการศึกษา

พบวา การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดบางพลีใหญกลาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 ดานสุขศึกษาในโรงเรียน อยูในระดับมาก 

1.7 ดานโภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัย ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ โรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียน ป.1 - ป.6 ไดดื่มนมรสจืดทุกวัน มีมาตรฐาน

สุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารในโรงเรียน ใหความรูในการเลอืกรับประทานอาหารท่ีมคีุณคาถูกหลักโภชนาการ และ

ความปลอดภัย และ งดการจัด จําหนาย หรือบริการอาหาร/อาหารวาง/ขนม ท่ีมีผลเสียตอสุขภาพ  ไมมีคุณคาทาง

โภชนาการ สอดคลองกับผลการวจิัยของ สุภา ปอมลอย (2550 หนา 101) ไดศึกษา การดําเนินงานโครงการโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ : กรณศึีกษาโรงเรียนวัดบางพลีใหญกลาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 

ผลการศึกษาพบวา  การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดบางพลีใหญกลาง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 ดานโภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัย อยูในระดับมาก 

1.8 ดานการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดย

ภาพรวม  อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ โรงเรียนมกีารทดสอบสมรรถภาพทางกายใหกับ มสีถานท่ีและอุปกรณ

ออกกําลังกายกีฬาและนันทนาการท่ีอยูในสภาพพรอมใชงานและปลอดภัย จัดกิจกรรมในการออกกําลังกาย/กีฬา 

สําหรับนักเรียนและชุมชน ซึ่งสอดคลองกับสุมาลี คําภูษา (2555, บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง การดําเนินงานโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพของโรงเรียนในอําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพของโรงเรียนในอําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ปลาปาก จังหวัดนครพนม ดานการออกกําลังกาย กีฬา และ

นันทนาการ อยูในระดับมาก  

1.9 การใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ โรงเรียนมกีารคัดกรองและสามารถระบุนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง และมีปญหา

มีการเฝาระวังใหความชวยเหลือเบ้ืองตนและ มีกิจกรรมชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหา โดยการประสานงานขอ

คําปรึกษาจากบุคลากรสาธารณสุขหรือผูเกี่ยวของ สอดคลองกับผลการวิจัยของ พยุงศักดิ์ รูปชัยภูมิ (2552, 

บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ืองการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชนในจังหวัด
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สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและ

เอกชน ดานการใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม อยูในระดับมาก 

1.10 ดานการสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดย

ภาพรวม  อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนมีการปองกันรณรงคไมใหมีการสูบบุหร่ี การดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล  ในบริเวณโรงเรียนของบุคลากร บุคลากรไดรับขอมูลขาวสารเร่ืองสุขภาพอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง 

บุคลากร ในโรงเรียนมกีารตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 1 คร้ัง และ บุคลากรในโรงเรียนรวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น

เพื่อสงเสริมหรือแกไขปญหาสุขภาพ เชน กจิกรรมออกกําลังกาย, สงเสริมโภชนาการ, นันทนาการ ฯลฯ ซึ่งสอดคลอง

ผลการวิจัยของ พยุงศักดิ์ รูปชัยภูมิ (2552, บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใน

สถานศึกษาขัน้พื้นฐานของรัฐและเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวจิัยพบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานของรัฐและเอกชน ดานการสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน อยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกตาม ตําแหนง ขนาดของโรงเรียนและประสบการณใน

การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

2.1 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสภาพการดําเนินงาน

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 

3 จําแนกตามตําแหนง พบวาผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ  ในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไม

แตกตางกันสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุมาลี คําภูษา (2555, บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง การดําเนินงานโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพของโรงเรียน  ในอําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบการ

ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนในอําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมไม

แตกตางกัน  

2.2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสภาพการดําเนินงาน

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 

3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา ขนาดของโรงเรียนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงาน

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 

3 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 สอดคลองกับผลการวิจัยงาน บุษยา รุจิระปรีชากุล (2555, 

บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอําเภอเถิน จังหวัด

ลําปาง ผลการวจิัย พบวา เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษา ใน

เขตอําเภอเถนิ จังหวัดลําปาง จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา โดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 เมื่อพจิารณาผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคู ตามระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูสอนสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา แตกตางกัน คอื 

2.2.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคู ตามระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูสอนสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนขนาดขนาดเล็กมีความ
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คดิเห็นแตกตางกันกับโรงเรียนขนาดใหญ สอดคลองกับผลการวจิัยของ สุมาล ีคําภูษา (2555, บทคัดยอ) ไดวจิัยเร่ือง

การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนในอําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวา ผลการ

เปรียบเทียบการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนในอําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จําแนกตามขนาด

โรงเรียน โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยโรงเรียนขนาดใหญมีการดําเนินงานสูงกวา

โรงเรียนขนาดเล็ก 

2.2.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคู ตามระดับความคดิเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูสอนสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็น

แตกตางกันกับโรงเรียนขนาดใหญ สอดคลองกับผลการวิจัยของ บุษยา รุจิระปรีชากุล (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษา

เร่ือง การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ผลการวิจัย 

พบวา กลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียนรอยละ 11.05 เปนครูผูสอน รอยละ 88.95 ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

คดิเปนรอยละ 41.99 โรงเรียนขนาดกลาง รอยละ 44.20 และโรงเรียนขนาดใหญ คิดเปน รอยละ 13.81 เปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเถนิ จังหวัดลําปาง จําแนกตาม

ขนาดโรงเรียน พบวา โดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายดาน 

พบวา ทุกดาน  แตกตางกัน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 

2.3 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสภาพการดําเนินงาน

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 

3 จําแนกตามประสบการณในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ พบวา ประสบการณในการดําเนินงานโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ แตกตางกัน มคีวามคดิเห็นตอสภาพการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแมอาย จังหวัด

เชียงใหม  ไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ การพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพสูความสําเร็จและย่ังยืน ตองอาศัย

ความสามารถและความรวมมอืของหนวยงานทุกระดับ สอดคลองกับผลการวจิัยของ นิสา จนินา (2556) ไดวิจัยเร่ือง 

แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเพื่อเขาสูระดับเพชรของ โรงเรียนทุงฟาวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ผลการวจิัยพบวา โรงเรียนทุงฟาวทิยาคมมกีารดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

เพื่อเขาสูระดับเพชร ท่ีมกีารปฏบัิติท่ีด ีพบวามกีารบริหารโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ มกีารศึกษาทําความเขาใจ

แนวทางดําเนินการและประเมินผลและนํามาวางแผนอยางเปนระบบ โดยกําหนดนโยบายเปาหมายชัดเจน พัฒนา

บุคลากรใหมคีวามรูความสามารถ ประสานงานเครือขายท่ีเกี่ยวของอยางมปีระสทิธิภาพ และนักเรียนใหความสําคัญ

และมสีวนรวมในการทํากจิกรรม แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเพื่อเขาสูระดับเพชรของโรงเรียนทุง

ฟาวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 พบวา มีการสรางความตระหนักใหกับครู 

บุคลากรและนักเรียน ใหเห็นความสําคัญและการสรางความรูความเขาใจ รวมกันพัฒนา ประชุมช้ีแจงนโยบาย 

แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน จัดสรรงบประมาณใหเพื่อพัฒนางานตามโครงการตาง ๆ มีการจัดอบรม การ

สงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรม ไปศึกษาดูงานเพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการประชาสัมพันธ

และประสานงานกับหนวยงานท่ีมสีวนเกี่ยวของ  มรีะบบติดตามกํากับการตรวจสอบเปนระยะ 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

1. โรงเรียนควรมีการแจงใหผูปกครองและชุมชนทราบนโยบายหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ 

ประชาสัมพันธใหทราบ เมื่อมีการดําเนินการโครงการสงเสริมสุภาพ ควรมีการนิเทศ ติดามผล และนําผลท่ีไดมา

ปรับปรุง พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ควรเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไข ปรับปรุง และ

พัฒนาสถานศึกษาในดานการสงเสริมสุขภาพใหมากย่ิงขึ้น 

2. โรงเรียนควรมมีาตรการลดการเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอมในโรงเรียน สงเสริมใหนักเรียนตระหนักและ

ใหความสําคัญไดรับรูเขาใจ และฝกปฏบัิติจริงเกี่ยวกับสุขศึกษา เชน การลางมือ การเลือกซื้อและรับประทานอาหาร

การปองกันตนเอง เปนตน มีกิจกรรมเผยแพรความรูดานสุขภาพในโรงเรียน (เชน เสียงตามสาย การรณรงค ปาย

นเิทศ แจกเอกสาร ฯลฯ) และนักเรียนท่ีมีปญหาเกินขีดความสามารถของโรงเรียนควรไดรับการสงตอเพื่อใหนักเรียน

ไดรับความชวยเหลอือยางถูกตองและเหมาะสม 

3. โรงเรียนควรมกีารปรับปรุงสภาพแวดลอม อาคารสถานท่ี ในโรงเรียนใหมีสภาพท่ีดีไมกอใหเกิดอันตราย

หรืออุบัติเหตุกับนักเรียน เชน สนามเด็กเลน สนามกฬีา อาคารตาง ๆ เปนตน 

4. โรงเรียนควรมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน เชน กิจกรรมออกกําลังกาย, สงเสริม

โภชนาการ, นันทนาการ ฯลฯ จัดเวลาใหนักเรียนและบุคลากรไดออกกําลังกาย  มีชมรม/ชุมนุม/กลุมจัดกิจกรรมออก

กําลังกาย กฬีา นันทนาการ 

ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในอําเภอแม

อาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 

2. ควรมกีารศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในระดับทอง โรงเรียนในอําเภอ

แมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเชียงใหม เขต 3 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาในการใหคําแนะนําปรับปรุงจาก ดร.

สันติ  บูรณะชาติ อาจารยท่ีปรึกษา ซึ่งกรุณาเอาใจใส ใหกําลังใจ ใหคําแนะนําปรึกษาและติดตามความกาวหนาของ

การศึกษาอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดีย่ิง ผูศึกษาคนควา

ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาส น้ี  

ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.จักรแกว  นามเมือง อาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา

เขตพะเยา นางสาวกรรณกิาร นารี ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 นางนริศ

รา แสงดี ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานหวยปาซาง ท่ีไดใหความกรุณาเปนผูเช่ียวชาญในการช้ีแนะ ตรวจสอบ

ความ ถูกตองของแบบสอบถามในคร้ังน้ี จนทําใหการศึกษาสําเร็จไดดวยด ี 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูบริหารและครูในอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประศึกษาเชียงใหม เขต 3 ท่ีใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามและใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาใน

คร้ังน้ี คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูศึกษาขอมอบและอุทิศแดบิดา มาราดา และผูมี

พระคุณทุก ๆ ทาน 
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สภาพการดําเนนิงาน และแนวทางการบรหิารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตามมาตรฐานการดําเนนิงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัด

พะเยา 

STUDY OPERATION AND GUIDELINES FOR THE MANAGEMENTOF CHILD 

DEVELOPMENT CENTER BY THE CHILD DEVELOPMENT CENTER IN 

DOKKHAMTAI DISTRICT, PHAYAO PROVINCE 

อภิญญา คําวังสบื4

1* และ น้ําฝน กันมา5

2 

Apinya Khamwangsueb1* and Namfon Gunma 2 

บทคัดยอ 

 ศึกษาสภาพการดําเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการ

ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ซึ่งการวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษา

สภาพการดําเนินงานการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 2) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี มีจํานวนท้ังหมด 113 คน เคร่ืองมือท่ีใชในเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการ

วเิคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลวจิัยพบวา  

1. สภาพการดําเนินงานการบริหารจัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ท้ัง 6 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดานบุคลากร ดาน

อาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมจากชุมชน 

และสนับสนุนจากทุกภาคสวน และดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีสภาพการบริหารจัดการมาก ทุก ๆ 

ดาน   

2. แนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 1) แนวทางดานการบริหารจัดการ ควรใหทุกฝายมีสวนรวม ควรจัดสรร

งบประมาณใหเพียงพอ อยากใหทางกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดสรร

                                                 
1 นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2 School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
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เงนิเดอืน คาตอบแทนครูใหทันตอเหตุการณและเปนปจจุบัน 2) แนวทางดานบุคลากร จัดบุคลากรเหมาะสมกับงานท่ี

รับผดิชอบใหดกีวาน้ีและเหมาะสมกับคุณวุฒิ ควรมกีารจัดอบรมเร่ืองการทําวจิัยในเด็กปฐมวัย และการอบรมสื่อการ

สอน เพิ่มทักษะในการปฏบัิติหนาท่ี 3) แนวทางดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย จัดติดต้ังมุงลวด 

ปูพื้นทางเดินรอบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดติดต้ังเคร่ืองเลนสนามใหมีมาตรฐาน จัดขอบรอบร้ัวบริเวณศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 4) แนวทางดานวชิาการและกจิกรรมตามหลักสูตรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กควรจัดสื่อการ

เรียนการสอนท่ีทันสมัยใหตรงกับกิจกรรมของเด็ก ควรจัดใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก 5) แนวทางดานการมีสวนรวม

และสนับสนุนทุกภาคสวน  ทุกภาคสวนมีสวนรวมและใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 6) 

แนวทางดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เด็กขาดการแขงขันกีฬารวมกับชุมชน อยากใหเครือขายมี

กจิกรรมกลุม เชน การผลติสื่อ เย่ียมศูนยในเครือขาย 
 

คําสาํคัญ: การบริหารจัดการศึกษา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

Abstract  

Studying about Child Development Center’s working and process of management, according to the 

standard of Child Development Center in Dok Kham Tai District, Phayao. The proposes of the research are ; 1) 

To  study Child Development Center’s working 2) To study about Child Development Center’s process of 

management in Dok Kham Tai District, Phayao, according to the standard of Child Development Center. There 

are 113 populations in this research.  The research instruments is questionnaire. Data analysis by using statistics 

of percentile, average, and standard deviation. 

The results of the research are; 

1. Child Development Center’s working according to the standard of Child Development Center in Dok 

Kham Tai District, Phayao. There are 6 items. They are management, personnel, building, environment and 

safety, Academic and Curriculum, Local participation and organization supporting, and Child Development 

Center’s network. All items are in more level.  

2.  Child Development Center’s process of management in Dok Kham Tai District, Phayao, according to 

the standard of Child Development Center in Dok Kham Tai District, Phayao. 1) In process of management : all 

parts of organization should participate and allocate enough budget. They want dealing with compensation to be 

present and on time. 2) In personnel, they should put the right man in the right job and right qualification. And 

there should be training about How to Do the Research for Childhood, How to Produce Teaching Media, and 

working skills.  3) In building, environment and safety; they should provide mosquito wire screen, tiled blocks on 

the footpath around the Child Development Center, equip standard players and build the fence around the Child 

Development Center  4) In Academic and curriculum of Child Development Center, the teacher or child care 

teacher should  provide modern teaching media and right to the activity and age of the children. 5) In Local 

participation and organization supporting, they should support the activities of Child Development Center 6) In 
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Child Development Center’s network, the children don’t participate in sporting with the local. They want to join 

with others network; for example producing teaching media with the others network and visiting the others 

network Child Development Center. 
 

Keywords: operation and guidelines for the management, child development center 
 

บทนํา 

การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนมติิใหมของการพัฒนาชุมชน เพื่อสงเสริมการศึกษาและความ เปนอยูของชุมชน

ใหดขีึ้นและนับวันจะมคีวามสําคัญตอชุมชนมากย่ิงขึ้น แตเดิมเด็กอยูกับครอบครัวท่ีมีผูใหญดูแลเพราะครอบครัวไทย

แตโบราณเปนครอบครัวแบบขยาย  คอื มปูี ยา ตา ยาย อยูรวมกันแตปจจุบันสังคมไทยกลายเปนครอบครัวเดี่ยวมีแต

พอแมลูก อีกท้ังแมยังออกไปประกอบอาชีพนอกบาน เพื่อเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว ดังน้ันพอแม จงึจําเปนตองนําลูก

ไปไวตามสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานบริบาลทารกหรือโรงเรียนอนุบาลเร็วขึ้น การศึกษาปฐมวัยจึงกลายเปนความจําเปน

ของชีวิตมากย่ิงขึ้นกวาเดิม ในอดีตท่ีผานมาเรามักละเลยไมไดใหความสําคัญของการจัดการศึกษาในวัยน้ีเทาท่ีควร 

(เยาวพา  เดชะคุปต และคณะ,2550,หนา 47)  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545) โดยมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดกําหนดแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดําเนินงาน  เพื่อพัฒนาเด็กไดอยางมคีุณภาพ และเหมาะสม ซึ่งไดกําหนดแนวทางการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ให

ครอบคลุมลักษณะงาน โดยจําแนกการดําเนินงานกวาง ๆ ออกเปน  6 ดาน ไดแก 1) มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 

2) มาตรฐานดานบุคลากร 3) มาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 4) มาตรฐานดาน

วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5) มาตรฐานดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน และ 6) มาตรฐาน

ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2553) ซึ่งโดยเฉพาะในดานการมีสวน

รวมของประชาชนในการจัดการศึกษาของแตละทองถิ่นน้ันเกิดขึ้นระหวางสองฝาย คือท้ังชุมชนและสถานศึกษาเปน

การเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน ชุมชนตองรวมสรางความเขมแข็งใหกับ บาน วัด โรงเรียนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพิ่มทุนทางสังคม สนับสนุนการจัดการองคความรูการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น รวมคิด รวมทําใหพื้นท่ีเจริญย่ิงขึ้น 

โดยรวมพัฒนาคนในชุมชนใหมคีุณภาพเพื่อเปนทุนทางมนุษย 

การพัฒนาเด็กเล็กไมใชเพียงเฉพาะท่ีเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทาน้ัน แตการพัฒนาเด็กเล็ก จะตองเช่ือมโยง

ระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปสูครอบครัวและชุมชนในเชิงบูรณาการ เพราะวาเด็กเปนหัวใจสําคัญในระบบมนุษยนิเวศ 

เด็กจะมีลักษณะเปนเชนไรขึ้นอยูกับการมีปฏิสัมพันธของเด็กกับสิ่งแวดลอม จะเห็นวาสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็กมี

อิทธิพลตอบุคลกิภาพ คุณภาพ และพฤติกรรมของเด็ก ซึ่งสิ่งแวดลอมท่ีใกลชิดกับตัวเด็กมากท่ีสุดก็คือครอบครัวและ

ชุมชน  โดยในแตละบริบทของสังคมจะมกีารสงคุณคาท่ีแตกตางกัน ในครอบครัวจะเร่ิมตนจากความรัก ความอบอุน

ใจ ความปรารถนาดเีหมอืน ดังคําท่ีวา“เด็กเปนเพชรท่ีพอแมปรารถนาจะใหเกิดจากการเจียระไนหรือทําใหงดงามให

สวยงามเพราะ เปนสิ่งท่ีมีคุณคาสําหรับครอบครัว” ทุกครอบครัวก็อยากจะเห็นเด็กของเขาเติบโต เปนคนดี เปนคน

เกง และมีความสุข ซึ่งชุมชน คงจะหนีไมพนท่ีจะตองทําหนาท่ีเปนผูเกื้อหนุนเกื้อกูลใหเด็กไดรับความรูสึกท่ีดีรูสึกวา

เขาเปนสวนหน่ึงของชุมชนน้ัน ๆ สุดทายคอืสภาพของสังคมท่ีจะตองสรางสภาวะปลอดภัยท่ีทําใหเด็กรูสึกวาเขาอยูใน

สิ่งแวดลอมน้ัน แลวเขาจะเติบโตขึ้นมาไดอยางมคีวามสุขและถาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนเพยีงแคสถานรับเลี้ยงเด็ก โดย
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ไมมกีารสงเสริมพัฒนาใหเด็กมพัีฒนาการในทุก ๆ ดานอยางสมดุลสมวัย ตามศักยภาพของเด็กแตละคน ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กก็ไมสามารถกอใหเกดิประโยชนอยางเต็มท่ีได(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2550, หนา 100)  

นอยไมเพยีงพอตอการปรับปรุง ใหมีสิ่งแวดลอมท่ีดี พบวาปญหาของการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในภาพรวมยังขาดงานอีกหลายดาน 1) ดานงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กหลายแหง ไดรับงบประมาณวิชาการขาดแผนการ

เรียนการสอนท่ีไดมาตรฐาน 2) ครูผูดูแลเด็กไมไดรับการศึกษาตอถงึระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย 3) ดาน

สภาพแวดลอมและความปลอดภัย 4)ดานงานความสัมพันธกับชุมชนครูผูดูแลเด็กบางคนยังบกพรองในการปฏิบัติ

หนาท่ีไมสรางความเช่ือม่ันใหกับผูปกครองจงึขาดความรวมมอืกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

เขตอําเภอดอกคําใตจังหวัดพะเยา มีจํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท้ังสิ้น 27 แหง มีท่ีมาจาก 2 แหลง คือ ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดต้ังเอง จํานวน 9 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีถายโอนมาจากกรมการศาสนา

ของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย จํานวน 18 แหง (ขอมูลจากสํานักงาน

สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ณ วันท่ี 17 สิงหาคม 2558) นับต้ังแตมี

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 41 บัญญัติใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมสีทิธิท่ีจะไดรับการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงหรือทุกระดับตามความพรอมและความตองการ

ภายในทองถิ่นและพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2542 เปนตนมารัฐไดเร่ิมใหความสําคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมากขึ้น โดยมุงเตรียมความพรอมใหแกเด็กปฐมวัย

กอนเขาเรียนในระดับประถมศึกษา และมีการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0 - 5 ป) ระยะ

ยาว โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจัดในรูปแบบของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2545 – 2559 เปนการจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาคุณภาพและศักยภาพคนในทองถิ่นใหมีคุณลักษณะท่ีสามารถบูรณาการวิถีชีวิต  ใหสอดคลองกับสภาพ และ

ความตองการของสังคมและประเทศชาติตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น 

และนํานโยบายและแผนการศึกษาดังกลาว ไปสูการปฏิบัติ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ดวยการ

กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอ

ดอกคําใต มมีากนอยเพยีงใด และการบริหารจัดการศึกษาไดบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการบริหารจัด

การศึกษาตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองทองถิ่นท้ัง 6 ดานประกอบดวยดาน

การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก และดานบุคลากร ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการ

และกจิกรรมตามหลักสูตร ดานการมสีวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย เพื่อเปนขอมูลแนวทางแกปญหา นําไปใชในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง เสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษา

ตอไป 

ดังน้ันผูวจิัยจงึสนใจศึกษาสภาพการดําเนินงาน และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา เพื่อนําผลการศึกษาไปใชใน

บริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเทาเทียมกันทุกแหงและสามารถนําเสนอผูท่ีมีสวนเกี่ยวของนําไปใชเปนแนวทาง

สําหรับการวางแผน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา และพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป 
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วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงาน และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตาม

มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา  

2. เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

เขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 ในการศึกษาเร่ืองการศึกษาสภาพการดําเนินงาน และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูศึกษาไดใชกรอบแนวคดิ 

ดังน้ี 

             ตัวแปรตน                                                             ตัวแปรตาม                        

                             

 

 

 

 

วธิดีาํเนนิการศกึษา 

 

 

 
 

วธิกีารศึกษา 

ในการศึกษาเร่ือง ศึกษาสภาพการดําเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยมีวิธีดําเนินการศึกษา 

ดังน้ี 

 1. ประชากร 

 2. เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษา 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. การวเิคราะหขอมูล 

ประชากร 

ประชากร ท่ีใชในการศึกษา ไดแก ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 33 คน ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 68คนผูดูแลเด็ก 12 คน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา รวม 113 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามขึ้นเองเพื่อใชเปนเคร่ืองในการเก็บขอมูล ศึกษาสภาพ

การดําเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา เคร่ืองมอืเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอนดังน้ี 

 

การบริหารจัดการ 

ตามมาตรฐานการ

ดําเนินงานศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

    

สภาพการดําเนินงาน และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ตามมาตรฐานการดําเนินงาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  6  ดาน ดังน้ี 

1. ดานการบริหารจัดการ   

2. ดานบุคลากร  

3. ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  

4. ดานวชิาการและกจิกรรมตามหลักสูตร  

5. ดานการมสีวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 



1386 

 

- Proceedings - 

 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุประสบการณ

ทํางาน  ตําแหนง มลัีกษณะเปนแบบสํารวจรายการ (check-list)  

  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ การบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน

การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยแบงมาตรฐานออกเปน 6 ดาน ดังน้ี ดาน

การบริหารจัดการ ดานบุคลากร ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  ดานวิชาการและกิจกรรมตาม

หลักสูตร ดานการมีสวนรวมจากชุมชนและสนับสนุนจากทุกภาคสวน และดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย เปนแบบท่ีมตัีวเลอืกเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐาน

การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา เปนแบบเติมคําในชองวางลักษณะคําถาม

ปลายเปด (Open – end Form) 
 

ผลการศึกษา 

ผลการวจัิยสรุปไดดังนี ้

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถาม ท้ังหมดเปนเพศหญิง จํานวน 113 คน คิด

เปนรอยละ 100 สวนใหญมีอายุระหวาง 30 - 40  ป คิดเปนรอยละ 49.6 สังกัดหนวยงานขององคการบริหารสวน

ตําบล รอยละ 52.2 ซึ่งสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน  11 – 15 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 59.3 ดํารงตําแหนง

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 60.2 และสวนใหญมีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 

97 คน คดิเปนรอยละ  85.8 

 2. สภาพการบรหิารจัดการศกึษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ตาม

มาตรฐานการดําเนนิงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยแบงมาตรฐานออกเปน 6 ดาน ดังน้ี   

2.1. ดานการบรหิารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มสีภาพการบริหารจัดการ มาก (μ = 4.43, σ=0.55) 

เมื่อพจิารณารายขอพบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปฏบัิติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํา

เงนิรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

พ.ศ. 2551 มีสภาพการบริหารจัดการ มากท่ีสุด (μ = 4.51,σ = 0.63) รองลงมาคือการไดรับการอุดหนุนจากกรม

สงเสริมการ ปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักเกณฑการจัดสรร (μ = 4.49, σ= 0.60) และขอท่ีสภาพการปฏิบัติ

นอยท่ีสุดคือ มีการจัดทําแผนพัฒนาศูนยเด็กเล็กระยะ 3 ปเพื่อนําเขาสูแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (μ = 4.37, σ=0.68) 

2.2. ดานบุคลากร มีสภาพการบริหารจัดการ มาก (μ = 4.42, σ=0.55) เมื่อพิจารณารายขอพบวา 

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก สนับสนุนชวยเหลือการปฏิบัติงานรวมกับครูผูดูแลเด็กและปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับ

มอบหมาย มีสภาพการบริหารจัดการ มากท่ีสุด (μ = 4.56, σ=0.53) รองลงมาคือ ครูผูดูแลเด็ก ครูผูดูแลเด็ก 

ผูดูแลเด็ก มีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (μ = 4.52, σ=0.64) และขอท่ี

ปฏบัิตินอยท่ีสุดคอืการพัฒนาบุคลากร พัฒนาความรู และทักษะในการปฏบัิติงานอยางตอเนื่อง (μ = 4.10, σ=0.89)  

 2.3. ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย มีสภาพการบริหารจัดการ มาก (μ = 

4.35, σ = 0.56) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีอาคารม่ันคง แข็งแรง และปลอดภัยสําหรับเด็กมี

สภาพการบริหารจัดการมากท่ีสุด (μ = 4.55, σ=0.58) รองลงมาคอื ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพพื้นท่ีใชสอย
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ถูกสุขลักษณะ  มคีวามเหมาะสมและปลอดภัยตอเด็กเล็ก (μ = 4.53, σ = 0.57) และขอท่ีปฏิบัตินอยท่ีสุดคือสนาม

เด็กเลนและอุปกรณ มคีวามปลอดภัยกับเด็ก (μ = 4.06, σ=0.98)  

 2.4. ดานวชิาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  มีสภาพการบริหารจัดการ มาก (μ = 4.44, σ= 0.54) 

เมื่อพจิารณารายขอพบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมีการจัดกิจกรรม วันสําคัญตางๆ/โครงการท่ีสงเสริมผูเรียนและ ได

บรรจุไวในแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มสีภาพการบริหารจัดการ มากที่สุด (μ = 4.58, σ = 0.58) รองลงมาคือ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดจัดกิจกรรมประจําวันสําหรับเด็กตามชวงอายุ และการเรียนรูของเด็ก (μ = คือ ชุมชนรวม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมท้ังการจัดซื้อสื่อการ 4.53, σ=0.61) และขอท่ีปฏิบัตินอย

ท่ีสุดคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการทําวิจัยในช้ันเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 เร่ือง เพื่อนํามาพัฒนากระบวนการจัด

กจิกรรมการเรียนรูหรือพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียนใหมคีุณภาพตามท่ีกําหนด (μ =4.28, σ =0.71)  

2.5. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน มีสภาพการบริหารจัดการ มาก (μ = 

4.39, σ= 0.64) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสรางเครือขายกับชุมชน  เชน จัดกิจกรรมเย่ียมบาน 

การจัดทําสมุดสื่อ สารระหวางศูนยกับผูปกครอง จัดทําปายนิเทศใหความรูกับผูปกครอง มีสภาพการบริหารจัดการ 

มากท่ีสุด (μ = 4.6, σ = 0.58) รองลงมาเรียน การสอน วัสดุอุปกรณในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (μ = 4.41, σ=0.73) 

และขอท่ีปฏบัิตินอยท่ีสุดคอื.องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริม สนับสนุนในการดําเนินงานและ

พัฒนาบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (μ = 4.32, σ= 0.7)  

2.6. ดานการสงเสรมิเครอืขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มสีภาพการบริหารจัดการ มาก (μ = 4.26, 

σ= 0.71) เมื่อพจิารณารายขอพบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมกีารจัดทํา สรุป และรายงาน แผนงาน ปฏทิินงาน แนว

ทางการปฏบัิติงานเครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ มสีภาพการบริหารจัดการ มาก 

(μ = 4.39, σ = 0.69) รองลงมาคอื องคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริม สนับสนุนการจัดประชุมครูผูดูแลเด็ก 

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และผูดูแลเด็ก ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อกําหนดแผนความรวมมอืในการดําเนินงาน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  (μ = 4.29, σ= 0.80) และขอท่ีปฏบัิตินอยท่ีสุดคอื องคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมการ

สรางเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยท้ังในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภาค   

(μ = 4.16, σ= 0.88)  

 ตอนที่ 3  แนวทางการบรหิารจัดการศกึษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอดอกคาํใต จังหวัด

พะเยา ในแตละดาน ดังนี ้

  1. ดานการบรหิารจัดการ ควรใหทุกฝายมสีวนรวม ควรจัดสรรงบประมาณใหเพยีงพอ อยากใหทางกรม

สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นมกีารบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดสรรเงนิเดือน คาตอบแทนครูใหทันตอเหตุการณ

และเปนปจจุบัน เพราะตอนน้ีลาชามาก ผูบริหารใหความสําคญัของการจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กคอนขาง

นอย  ควรมกีารจัดแผนพัฒนาศูนยฯ 

  2. ดานบุคลากร คอื จัดบุคลากรเหมาะสมกับงานท่ีรับผดิชอบใหดกีวาน้ีและเหมาะสมกับคุณวุฒิ ควรมกีาร

จัดอบรมเร่ืองการทําวจิัยในเด็กปฐมวัยและการอบรมสื่อการสอน เพิ่มทักษะในการปฏบัิติหนาท่ี ยังขาดในเร่ืองการทํา

วจิัยในช้ันเรียนอยางถูกตอง   

  3. ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย จัดติดต้ังมุงลวด ปูพื้นทางเดนิรอบศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก จัดติดต้ังเคร่ืองเลนสนามใหมมีาตรฐาน จัดขอบรอบร้ัวบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ยังตองมกีารปรับปรุง
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เพิ่มเติมควรปรับภูมทัิศนรอบ ๆ ศูนยฯ ไมมพีื้นท่ีสเีขยีวสําหรับเด็กวิ่งเลน อาคารยังไมมคีวามพรอมเทาท่ีควร ระบบ

นํ้าประปาไมด ีขาดหองนํ้า หองสวมไมเพยีงพอ และมขีนาดไมเหมาะสมกับเด็ก  

  4. ดานวชิาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กควรจัดสื่อ

การเรียนการสอนท่ีทันสมัยใหตรงกับกจิกรรมของเด็ก ควรจัดใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก การเขยีนแผนจัด

ประสบการณอยากใหอิงของกรมฯ ไมตองคดิใหม ทําใหม ตามใจหัวหนาวชิาการ 

  5. ดานการมีสวนรวมและสนบัสนุนทุกภาคสวน ทุกภาคสวนมสีวนรวมและใหการสนับสนุนกจิกรรมตาง 

ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 38 คน คดิเปนรอยละ 48.72 รองลงมาคอื ชุมชนควรใหการชวยเหลอื จํานวน 24 

คน  คดิเปนรอยละ 30.77 สวนขอเสนอแนะท่ีนอยท่ีสุดก็คอื ควรมกีารจัดประชุมอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 6. ดานสงเสรมิเครอืขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เด็กขาดการแขงขันกฬีารวมกับชุมชน อยากใหเครือขาย

มกีจิกรรมกลุมเชน การผลติสื่อ เย่ียมศูนยในเครือขาย เพื่อเปนการนิเทศไปในตัว ผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กควรใฝเรียน ใฝ

รูสรางเครือขายเพื่อเพิ่มความรูใหเทาทันตลอดเวลา อยากใหมกีารแขงขันกฬีาครูในเขตอําเภอดอกคําใตเพื่อสราง

ความสัมพันธไมตรีตอกัน มกีารจัดการแชงขันทักษะเด็กปฐมวัยอยางตอเนื่อง 
 

สรุปผลการศึกษา 

การอภิปรายผลการศึกษา ผูศึกษาไดนําประเด็นสําคัญมาอภิปราย ดังน้ี สภาพการดําเนินงาน และแนวทาง

การบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอก

คําใต จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมท้ัง 6 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด ผลท่ีเปนเชนน้ี ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากในปจจุบันน้ี 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดสงเสริมใหผูบริหาร และผูดูแลเด็ก ในสังกัดองคการบริหารสวนทองถิ่น ไดรับการ

ฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กและการบริหารการศึกษา 

ตลอดจนจัดสรรงบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สวนใหญไดถายโอน

ภารกจิใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบมากขึ้น การบริหารจัดการทุก ๆ ดาน ทําใหการบริหารงาน

เกิดความคลองตัวมากขึ้น จากสาเหตุดังกลาวแลว ทําใหบุคคลท่ีเกี่ยวของไดแสดงความคิดเห็นตอปญหาการ

บริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดขึ้นอยางหลากหลาย สอดคลองกับงานวิจัยของ

พัชรี ชุมสวัสดิ์ (2551) ไดศึกษาความพรอมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ 

อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน พบวาองคการบริหารบริหารสวนตําบลหวยยาบมีความพรอมในการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัย สงเสริมใหบุคลากรท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเขารับการอบรม และสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองใหความสําคัญ

กับการจัดสรรงบประมาณ ในการจัดการศึกษาสรางแผนงาน การใชจางงบอุดหนุนของรัฐ ดานวัสดุอุปกรณและ

อาคารสถานท่ีจัดโครงสรางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยวางแผนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและเปดโอกาสใหชุมชน

มสีวนรวมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในปตอมา และสอดคลองผลวิจัยของปรัศนี เจริญใจ (2551) ไดศึกษาการ

พัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พบวา 

ประสทิธิผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเทพเสด็จอยูในระดับมากท้ังความคิดเห็น

ของกลุมผูมีสวนเกี่ยวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเทพเสด็จ และประชนท่ีอาศัยอยูใน

ตําบลเทพเสด็จในฐานะผูปกครองนักเรียน โดยสวนของกลุมผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ

บริหารสวนตําบลเทพเสด็จ ซึ่งประกอบไปดวยผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาคณะกรรมการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

และพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล มีความคิดเห็นท่ีตรงกันดานบุคลากร ดานพัฒนา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและดานผูเรียน และประชาชนท่ีอาศัยในตําบลเทพเสด็จในฐานะผูปกครองนักเรียนมคีวามพึงพอใจ
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ในประสทิธิภาพของผูเรียนในระดับมาก ดานบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผูดูแล

เด็กควรไดรับการสงเสริมใหศึกษาตอในระดับปริญญาตรีทางการศึกษาทุกคน เพื่อใหเกิดการยอมรับในคุณภาพของ

ผูสอน ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรจะนําระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอนและการจัดทาระบบขอมูลตาง ๆ 

ในศูนยเพื่อใหเกิดความเปนปจจุบันของขอมูลและเด็กนักเรียนสนใจท่ีจะเรียนหนังสือมากขึ้น และดานผูเรียนควรจะ

เลอืกสื่อและมกีารจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กเล็กซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของผูเรียน 

เม่ือพจิารณาเปนรายดาน สามารถนํามาอภปิรายผลดังนี ้

1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวาโดยภาพรวมมีสภาพการบริหารจัดการมาก เมื่อ

พจิารณารายขอพบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปฏบัิติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงิน

รายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2551  มีสภาพการบริหารจัดการ มากท่ีสุด รองลงมาคือการไดรับการอุดหนุนจากกรมสงเสริมการ ปกครอง

สวนทองถิ่นเปนไปตามหลักเกณฑการจัดสรร เปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการวางแผน สงเสริม สนับสนุน ในการ

ดําเนินงาน และพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีการวางระบบกลไกท่ีดีในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษนา ถาคํา (2552) ศึกษาคนควาเร่ือง “ความพรอมใน

การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม” ผลการศึกษาพบวา ความ

พรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ดานปจจัย ในภาพรวม 

พบวาความพรอมในการจัดการศึกษาอยูในระดับมาก (รอยละ 88.50) และเมื่อพิจารณารายขอแลวพบวา องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติหรือมีความพรอม  ในการจัดการศึกษาดานปจจัยทุกประเด็น โดยประเด็นท่ีมีคารอยละ

ของการปฏิบัติหรือมีความพรอมดานปจจัยสูง คือ ผูบริหารกําหนดเปาหมายความสําเร็จของการทํางานหรือ

สภาพการณท่ีตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตไวกอนเสมอ ผูบริหารเปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดีจนเปนท่ีรักของประชาชน

และพนักงานทองถิ่น ผูบริหารวางตัวไวอยางเหมาะสมเปนแบบอยางท่ีดี โครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาทองถิ่น

มาจากการประชุมสมาคม ผูบริหารเปดโอกาสใหพนักงานสวนทองถิ่น มีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหาร 

ผูบริหารตัดสนิใจหรือปฏบัิติงานบนพื้นฐานของเหตุและผล บุคลากรทางการศึกษา มคีุณสมบัติตรงตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติตน บุคลากรในหนวยงานการศึกษาของ อปท. มีคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธหนวยงานการศึกษา

ของ อปท. มีแผนการใชจายงบประมาณประจําปหนวยการศึกษาของ อปท. มีแผนการติดตามตรวจสอบและ

ประเมนิผลการใชงบประมาณหนวยงานการศึกษาของ อปท. มแีผนการจัดหาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางหนวยงาน

การศึกษาของ อปท. มศูีนยพัฒนาเด็กเล็ก (รอยละ 100) รองลงมา ผูบริหารจัดลําดับขัน้ตอนในการทํางาน 

2. ดานบุคลากร พบวา โดยภาพรวม มีสภาพการบริหารจัดการ มาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ผูชวยครู

ผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก สนับสนุนชวยเหลอืการปฏบัิติงานรวมกับครูผูดูแลเด็กและปฏบัิติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย

มีสภาพการบริหารจัดการ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ครูผูดูแลเด็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก มีคุณสมบัติครบถวนตาม

มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จรรยา ชินสี (2552) ไดศึกษาแนวทาง

พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม พบวา การจัดการ

ศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในปจจุบันยังพบปญหาบุคลากรขาดประสบการณระดับการศึกษาคอนขาง

ตํ่างบประมาณไมเพยีงพอ การเบิกจายงบประมาณไมคลองตัว อาคารสถานท่ีไมไดมาตรฐาน สภาพแวดลอมยังไมมี

ความรมร่ืนท่ีจะตอบสนองตอการเรียนรูของเด็ก สภาพแวดลอมภายในการจัดมุมประสบการณไมครอบคลุมกิจกรรม

ของเด็กตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด อุปกรณและสื่อการเรียนไมเพียงพอ ไมมีการกําหนดนโยบายและแผนท่ีจะ
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พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางชัดเจน ผูปกครองและชุมชน สวนรวมในการวางแผนนอย ครูผูดูแลเด็กขาดความรู

ความเขาใจในการจัดประสบการณ และการประเมนิพัฒนาการ บุคลากรไดรับการพัฒนาโดยการ ใหทุนการศึกษาแต

ยังไมครบทุกคน ไมมบุีคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาไปนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเด็ก

เล็กมีสุขภาพฟนผุ สําหรับแนวทางการพัฒนาพบวาควรสรางแรงจูงใจและจัดสวัสดิการแกบุคลากรใหมากขึ้น 

ประสานงานรวมกันระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการจัดจางบุคลากรในตําแหนงนักการเพื่อปฏิบัติหนาท่ีหมุนเวียนใน

แตละศูนยกําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณในสวนท่ีเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการ

จัดการศึกษาให เปนแนวเดียวกัน ปรับปรุงอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอมใหมีมาตรฐานดานความปลอดภัย ควรให

ความรูเร่ืองการผลิตสื่อ การจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการแกครูผูดูแลเด็ก พัฒนาบุคลากรใหท่ัวถึง

และหลากหลายรูปแบบ ใหความรูเร่ืองการนิเทศแกบุคลากรท่ีรับผิดชอบ และขอความรวมมือเจาหนาท่ีดาน

สาธารณสุขมาใหความรูแกผูท่ีเกี่ยวของในเร่ืองการดูแลและปองกันสภาพฟนผุ 

3. ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  ในสภาพการบริหารจัดการมาก พบวา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมอีาคารม่ันคง แข็งแรง และปลอดภัยสําหรับเด็ก รองลงมาคอื ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพพื้นท่ี

ใชสอยถูกสุขลักษณะ มคีวามเหมาะสมและปลอดภัยตอเด็กเล็ก ท้ังน้ีอาจเนื่องดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการ

มอบหมายนโยบายใหมีการปรับปรุงมุมเรียนรู ปรับภูมิทัศน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเอื้อตอการสงเสริมพัฒนาการ

ของเด็กระดับปฐมวัย ใหเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก จัดบรรยากาศในช้ันเรียนและนอกหองเรียน ใหเอื้อตอการเรียนรู

ของเด็ก และผูปกครอง จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ และเหมาะสมกับเด็ก จัดใหมีมาตรการเพื่อเพิ่มความ

ปลอดภัย โดยมีการติดต้ังอุปกรณและระบบความปลอดภัย จัดใหมีมาตรการความปลอดภัยของเด็กเปนสัดสวน มี

หองปฐมพยาบาล ตูยาสามัญ หองรับประทานอาหารมีพื้นท่ีสีเขียวสวยงามเอื้อตอการจัดการศึกษา มีแหลงเรียนรู

ภายในและภายนอกท่ีเอื้อตอการจัดการศึกษาของเด็กตลอดเวลา  สอดคลองกับงานวิจัยของพัชรี ชุมสวัสดิ์ (2551) 

ไดศึกษาความพรอมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ จังหวัด

ลําพูน พบวาองคการบริหารบริหารสวนตําบลหวยยาบมีความพรอมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สงเสริมให

บุคลากรท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเขารับการอบรม และสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองใหความสําคัญกับการจัดสรร

งบประมาณ ในการจัดการศึกษาสรางแผนงาน  การใชจางงบอุดหนุนของรัฐ ดานวัสดุอุปกรณและอาคารสถานท่ีจัด

โครงสรางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยวางแผนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในปตอมา 

 4  ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โดยภาพรวม พบวา มีสภาพการบริหารจัดการ มาก เมื่อ

พจิารณารายขอพบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมกีารจัดกจิกรรม วันสําคัญตางๆ/โครงการท่ีสงเสริมผูเรียนและ ไดบรรจุ

ไวในแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีสภาพการบริหารจัดการ มากท่ีสุด รองลงมาคือศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดจัด

กิจกรรมประจําวันสําหรับเด็กตามชวงอายุ และการเรียนรูของเด็ก สอดคลองกับงานวิจัยของดลตรี มนทานอย 

(2554) ไดดําเนินการวจิัยเร่ือง “ปญหาการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอตา

กลา จังหวัดสกลนคร” พบวา 

 1. ระดับปญหาการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอตากลา จังหวัด

สกลนคร โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากสูงไปตํ่า ไดแก ดานการบริหารท่ัวไป 

Product Evaluation: การประเมินผลผลิตของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานแมกา พบวา ผูปกครองดานการ

บริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานวชิาการ และดานการบริหารงบประมาณ ตามลําดับ 
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 2. การเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอตา

กลา จังหวัดสกลนคร ซงึจําแนกตามสภาพ โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

 3. การเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอตา

กลา จังหวัดสกลนคร จําแนกตามขนาดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยรวม ไมแตกตางกัน เมื่อพจิารณารายดาน 

พบวา  มคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 จํานวน 1 ดาน ไดแก ดานบริหารวิชาการ โดยองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กและขนาดกลางมปีญหาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมากวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมขีนาดใหญ 

 จากแนวทางแกปญหาการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา 1) ดานการบริหารวิชาการ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ควรมีเกณฑการนิเทศ ติดตาม การจัดประสบการณของผูดูแลเด็กอยางตอเนื่อง การจัดอบรม

เกี่ยวกับหลักสูตรหรือศึกษาดูงานศูนยท่ีเปนตนแบบ เปดโอกาสใหครูผูดูแลเด็กสามารถเลือกสื่อแกครูผูดูแลเด็กใน

การสอนเอง 2) ดานการบริหารงบประมาณ ตองใหการอบรมเกี่ยวกับการผลิตสื่อแกครูผูดูแลเด็ก จัดสรร

งบประมาณใหเพียงพอกับการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กและควรบูรณาการในการดําเนินงานกับสถานศึกษา

ใกลเคยีง 3) ดานการบริหารงานบุคคล ควรใหมีการประชุมบุคลการ โดยใหโอกาสในการกําหนดขอบขายงาน สราง

ความเขาในใหแกบุคลากรและใหโอกาสครูผูดูแลเด็กไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 4) ดานบริหารท่ัวไป องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นควรกําหนดคุณสมบัติของครูผูดูแลเด็กตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย เปน

อยางตํ่า สรางเคร่ืองขายกับหนวยงานการศึกษาอื่นและจัดหาพื้นท่ีในการสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเหมาะสม 

 5.  ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน พบวา มีสภาพการบริหารจัดการ มาก เมื่อ

พจิารณารายขอพบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสรางเครือขายกับชุมชน เชน จัดกิจกรรมเย่ียมบาน การจัดทําสมุดสื่อ สาร

ระหวางศูนยกับผูปกครอง  จัดทําปายนิเทศใหความรูกับผูปกครอง มสีภาพการบริหารจัดการ มากท่ีสุด รองลงมาคือ 

ชุมชนรวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมท้ังการจัดซื้อสื่อ การเรียน การสอน วัสดุ

อุปกรณในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ท้ังน้ีอาจเนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนในการใหคําแนะนํา ปรึกษา 

สนับสนุนทรัพยากรในการทํากิจกรรม เชน ศึกษาแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมใหมีความรู เสริมสราง

ความคิด และเทคนิค ทักษะวิชาการของผูปกครองและชุมชน ในการพัฒนาการศึกษา พรอมการจัดทําเอกสาร

เกี่ยวกับกจิกรรมตาง ๆ ในการเผยแพร  การสงเสริมใหผูปกครองและชุมชน เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การประชาสัมพันธใหความรู แกผูปกครองและชุมชน ใหเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา

และสนับสนุนใหเด็กเขารวมกิจกรรมพิเศษในการสงเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ กฤษณา สวัสดิ์ชัย (2551) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ

บริหารสวนตําบลตนธงจังหวัดลําพูนพบวาชุมชนไดรับรูปญหา  ในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ติดตามการวาง

แผนการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ติดตอสอบถามปญหาท่ีเกดิขึ้นประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ชวยเหลือดานแรงงานในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บริจาคสื่อวัสดุอุปกรณใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหขวัญและ

กําลังใจแกครูพี่เลี้ยงเด็กและติดตามผลการดําเนินงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตไมมีสวนรวมในการใหความ

รวมมอืเปนวทิยากรใหความรูเสริมประสบการณแกเด็ก และเปนกรรมการตรวจรับพัสดุของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

 6.  ดานการสงเสรมิเครอืขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบวามสีภาพการบริหารจัดการ มาก เมื่อพจิารณา

รายขอพบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมกีารจัดทํา สรุป และรายงาน แผนงาน ปฏทิินงาน แนวทางการปฏิบัติงานเครือขาย

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ รองลงมาคอื องคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริม สนับสนุน

การจัดประชุมครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และผูดูแลเด็ก ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อกําหนดแผน
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ความรวมมือในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะแนวคิดท่ีวาใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคกรปกครอง  สวนทองถิ่น เปนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู จัด

ประสบการณและไดมาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณและสงเสริมพัฒนาการเรียนรูแกเด็กปฐมวัยอยาง 

ครอบคลุม กวางขวางเปนพื้นฐานของการศึกษา เพื่อพัฒนาคนอยางมีคุณภาพ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกร ปกครอง

สวนทองถิ่น รวมท้ัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ผูบริหารและ ผูเกี่ยวของขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จงึตองสงเสริมการสรางเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยท้ังใน ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

จากการศึกษาสภาพการดําเนินงาน และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ

ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ผูวจิัยจงึไดมขีอเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไป

ใช ดังน้ี 

1. สภาพการดําเนินงาน และแนวทางการบริหารจัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการ

ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ท้ัง 6 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดาน

บุคลากร  ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวน

รวมจากชุมชนและสนับสนุนจากทุกภาคสวน และดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยูในระดับความ

คิดเห็น มากท่ีสุด ทุก ๆ ดาน ดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูท่ีเกี่ยวของ ควรจัดใหมีการนิเทศงาน ติดตาม

ประเมนิผล การดําเนินงานทุกระยะอยางตอเนื่อง มีการจัดงบประมาณเพื่อจัดหาสื่อและอุปกรณการสอนใหเพียงพอ

ตอการปฏิบัติงานและท่ีสําคัญ  ควรสงเสริมใหผูบริหารและผูดูแลเด็กไดรับการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีหรือใน

ระดับท่ีสูงขึ้นในสาขาท่ีเกี่ยวของใหเหมาะสม 

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรใหผูบริหาร คณะกรรมการบริหาร ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครอง และ

ประชาชน ไดเขามามีสวนรวมใหมากขึ้น โดยใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ ทําใหมีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูปกครอง แสดงความคิดเห็นตอการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยารวมกัน 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาความตองการของครูผูดูแลเด็กในการพัฒนาศูนย และการจัดการศึกษาตอ การดําเนินงานของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ  

2. ควรศึกษาทัศนคติของนายกองคการบริหารสวนทองถิ่นตอการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือจาก ดร.นํ้าฝน กันมา 

อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีใหคําแนะนํา แกไข ตรวจทานความถูกตองเรียนรอย และ ดร.สุนทร คลายอํ่า อาจารยท่ีปรึกษา

ภาควชิาการบริหารการศึกษา และ พระครูสุวมิลสารคุณ ดร. เจาคณะตําบลดอกคําใต ท่ีชวยแกไขขอบกพรองตลอด

ถงึผูเช่ียวชาญทุกทานในการพจิารณาเคร่ืองมอื ไดแก คุณณรงคชัย ศรีเมอืง ผูอํานวยการโรงเรียนบานสันจกปก คุณ
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ธาราพงค เพยีรจริง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต คุณสุรสทิธ์ิ ปอมภาผูอํานวยการกองการศึกษาองคการ

บริหารสวนตําบลดอกคําใต คุณพัชรี ฝนถึงภูมิ นักวิชาการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต จนทําให

การศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณ ผูวจิัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงตอบุพการี ครอบครัว ท่ีเปนผูใหกําลังใจและขอกราบขอบคุณอาจารย

หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกทานท่ีให ขอขอบคุณรุนพี่ 

เพื่อนนิสติการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกทาน ท่ีใหคําแนะนํา แลกเปลี่ยนประสบการณท่ีดี

ในระหวางการศึกษาดวยดมีาโดยตลอด 

ขอขอบคุณ ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และผูดูแลเด็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ท่ีได

อนุเคราะห อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางดี ในการเก็บรวบรวมขอมูลและแบบสอบถามในคร้ังนี้

สําเร็จลุลวงดวยดี คุณคาและประโยชน อันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบแด บุพการี และผูมี

พระคุณทุกทาน 
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สภาพการบรหิารการจดัการเรยีนการสอนตามแนวมอนเตสซอรี่  ของระดับปฐมวัย 

ในจังหวัดเชยีงราย 

The state of instructional Montessori approach of Kindergarten in Chiangrai 

สุจิตราภรณ ชุมวงศ6 1*และ ธิดาวัลย อุนกอง2 

Sujitraporn Chumwong1* and Thidawan Unkong2 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอร่ี 

ของระดับปฐมวัย ในจังหวัดเชียงราย ประชากรไดแก ผูบริหารและครูของโรงเรียนท่ีมีการบริหารการจัดการเรียนการ

สอนระดับอนุบาลของโรงเรียนตามแนวคดิของมอนเตสซอร่ีในจังหวัดเชียงรายซึ่งมีท้ังหมด 4 โรงเรียน จํานวน 41 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการ

วเิคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหเนื้อหา 

ผลการวจิัยพบวา 

1. สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอร่ีของระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย

โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานการจัด

สภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการเรียนรู มคีาเฉลี่ยเทากัน ซึ่งมคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คอื ดานการประเมนิผลการเรียนรู 

และดานบุคลากรตามลําดับ  

2. ขอเสนอแนะในการบริหารการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนตาม แนวคิดของมอนเตส

ซอร่ีในจังหวัดเชียงราย ควรมกีารกําหนดโครงสรางและการบริหารการวางแผนการทํางานอยางชัดเจน มุงเนนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูของเด็กอยางหลากหลายตามความเหมาะสม โดยจัดหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูและมีสื่อ 

อุปกรณ อยางเพยีงพอกับเด็ก และประเมินผลการเรียนรูจากพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ 

ดานสังคม ดานสติปญญา และมกีารประเมนิท่ีหลากหลาย ตามแนวมอนเตสซอร่ี 
 

คําสาํคัญ: การจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอร่ี  ระดับปฐมวัย 
 

Abstract  

This research aims to study The state of instructional Montessori approach of Kindergarten in Chiangrai. 

The sample that was used in this study are administrators and teacher in the number of 41 people from 4 

kindergartens in Chiangrai that teaching by Montessori style. This research used the questionnaire that is 

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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performed to choose 5 kinds of measurement and the statistic values that were used in this research are 

percentage, average, standard deviation and data analysis. 

The results showed that  

1) the average of The Management Conditions by Teaching in Montessori styles of Kindergarten in 

Chiangrai are in high level ,while focusing in each objective, the teaching and creating or making the teaching 

environment are as the same level and highest followed by evaluating and personnel.  

2) The suggestions in The Management Conditions by Teaching in Montessori style of Kindergarten in 

Chiangrai are; should set the management structure and plan clearly, focus on students or childhood students 

learning activities variously and appropriately by creating the classroom environment that can support their 

learning and have the materials aplenty, variously evaluate students or childhood students from 4 sources; 

physique, emotion, sociability and intelligence following the way or style of Montessori. 
 

Keywords: Instructional Montessori approach, Kindergarten 
 

บทนํา 

 การศึกษาปฐมวัยมคีวามสําคัญตอประเทศชาติเปนอยางย่ิง ท้ังน้ีเพราะเปนการวางรากฐานของชีวิตใหกับ

เด็ก ซึ่งเปนทรัพยากรท่ีมคีาของประเทศดัง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 18 ระบุใหมีการจัด

การศึกษาปฐมวัยและสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดจัดต้ังสถาบันแหงชาติ

เพื่อการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย พรอมท้ังประกาศวา “การศึกษาปฐมวัย คือ การสรางคน สรางชาติ” (นภเนตร 

ธรรมบวร, 2549, หนา 3-4) หนวยงาน ตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนตางพรอมใจกันระดมสรรพกําลังในการจัด

การศึกษาสําหรับเด็กในวัยน้ี   

 การจัดการศึกษาสําหรับปฐมวัยดังกลาวขางตนจึงไดมีการนําเอานวัตกรรมการศึกษามาใชในการจัดการ

เรียนการสอนใน ระดับปฐมวัยท้ังนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project approach) การสอนภาษาแบบ

ธรรมชาตหิรือ แบบองครวม (Whole language) การเรียนการสอนตามแนวคิดของมอนเตสซอร่ี (Montessori method) 

การเรียน การสอนแบบไฮ/สโคป (High/Scope) และการเรียนการสอนตามแนวการศึกษาวอลดอรฟ (Waldorf 

education) ซึ่งรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนของนวัตกรรมการศึกษาท้ังหมดน้ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการ

สอนท่ี เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยผานการสํารวจ การแกปญหา การลงมือปฏิบัติจริง การคนพบ และการรวมมือกัน 

แตละ โปรแกรมพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของพัฒนาการเด็กเปนหลัก ท้ังน้ีโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของ

เด็ก (นภเนตร ธรรมบวร, หนา 2549) ในบรรดานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยเหลาน้ี การเรียนการสอนตามแนวคิด

มอนเตสซอร่ีเปนนวัตกรรม หน่ึงท่ีไดรับความสนใจจากนักวชิาการ ผูบริหารสถานศึกษา และครูเปนอยางมาก เพราะ

เปนนวัตกรรมท่ีไดรับ การยอมรับจากนักการศึกษาท่ัวโลกมาเปนเวลานับรอยป แตยังมีความทันสมัย สอดคลองกับ

ผลการวจิัยใหม ๆ ทางการเรียนรู โดยเฉพาะการคนพบและงานวจิัยเกี่ยวกับสมอง (Caine and Caine, 1991 Gardner, 

1983 อางอิงใน อารี สัณหฉว,ี 2544,หนา 1)  

 สําหรับประเทศไทยการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีเปนการจัดการศึกษาท่ีสอดคลอง 

กับแนวทางท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติมุงหวัง ยึดเด็กเปนหลักในการจัดการศึกษา โดยเด็กในระบบการ 

เรียนการสอนตามแนวคดิมอนเตสซอร่ีสามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางเต็มศักยภาพ สอดคลองกับความสนใจ และ
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ความตองการตามธรรมชาติของเด็ก ซึ่งนําไปสูการเรียนรูอยางมคีวามสุข รูจักการแกปญหาและแกไขขอ บกพรองได

ดวยตนเอง เปนตัวของตัวเอง คดิเปน ตัดสนิใจเปน และสามารถเลอืกวถิทีางท่ีถูกตองเหมาะสมกับ ตนเองได (คําแกว 

ไกรสรพงษ, 2544) นอกจากน้ียังเปนการสอนท่ีเหมาะกับบริบทของสังคมไทยและชวยลดขอขัดแยงในสังคมลงในเร่ือง

การสอนเด็กปฐมวัย เพราะมีระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีชัดเจน เปนการสอนราย บุคคล โดยมีอุปกรณตางๆท่ี

เตรียมความพรอมในการเรียนทุกกลุมวชิา เด็กมโีอกาสไดเรียนรูไปตามความสามารถ เลอืกเรียนไดตามความสนใจ มี

การนําแนวคดิน้ีมาปฏบัิติในประเทศไทยมาเปนเวลานาน และมีการนํามาปรับใช ใหเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 

(จรีะพันธุ พูลพัฒน, 2549,หนา 3)  

 การจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอร่ี ชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูไดตนเอง (Self-education/Auto-

education) ซึ่งเปนพื้นฐานของการเขาใจตนเองในการเลือกวิธีการเรียนรู เปนผูใฝรู สามารถนําสิ่งท่ีเรียนรูไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดดีเพราะหลักสูตรมอนเตสซอร่ี ออกแบบโดยการเลียนแบบชีวิตจริง เรียนดวยความสุข เปนจัดการ

เลนปนเรียน สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก ไดเขาสังคมกับเพื่อน ใหเด็กท่ีมีความแตกตางกันเรียนรูท่ีอยู

รวมกัน ใหความชวยเหลือกัน เปนการเรียนแบบจัดกลุมเด็กหลายอายุ รวมกลุมกัน การเรียนท่ีมุงใหเด็กทํากิจกรรม

จนสําเร็จดวยตนเอง ไมมีการแขงขันเปรียบเทียบ เด็กจะรูสึกทาทายตนเอง ไมเครียด ไมเบ่ือหนายการเรียน เด็กมี

สมาธิจากการทํางาน จิตเด็กสงบไมกระวนกระวาย จะเปนเด็กอดทน ใจเย็นและมีความสุขจากงาน เด็กจะ

เจริญเตบิโตตามธรรมชาติ เพราะการสอนแบบมอนเตสซอร่ีใหความสําคัญกับชวงเวลาหลักของชีวติ การเจริญเติบโต

ท้ังทางสติปญญาและจิตใจไดรับพลังอยางเหมาะสม เกิดทักษะไดอยางดี เชน การเรียนรูภาษา การนับ การจัดของ

อยางมรีะเบียบ การขึ้นลงบันได เปนตนและชวยสงเสริมเด็กมบุีคลกิภาพท่ีด ีคอื เปนผูกลาคิดและตัดสินใจดวยตนเอง 

เปนผูท่ีรูจักการแกปญหาดวยตนเอง เปนผูรับผิดชอบ เปนผูรูจักเขาสังคม มีทัศนคติเชิงบวก และเปนผูมีสติปญญา

เหมาะสมตามวัยมีทักษะการเรียนท่ีจะเขาสูระดับประถมไดดี เพราะไดรับการเตรียมตัวจากหลักสูตรมอนเตสซอร่ีท่ี

ครอบคลุมทางดานประสบการณชีวิต ดานประสาทสัมผัส และทางดานวิชาการคือ การอาน การเขียนและ

คณิตศาสตรมีความเขาใจธรรมชาติ เพราะไดรับการฝกการสังเกตสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงในชีวิต เขาจะมีความสัมพันธกับ

ธรรมชาตจิะรูจักคดิสรางสรรค เพราะไดรับการสงเสริมการคดิอยางอิสระและการไดรับการยอมรับนับถือจากผูใหญ 

(บุบผา เรืองรอง, 2556)ถงึแมวาการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเสซอร่ีจะชวยใหเด็กเกิดการพัฒนาแตยังไมมี

งานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการนําแนวคิดของมอนเตสซอร่ีไปใชในการจัดการเรียนการสอนในทางปฏิบัติ ซึ่งจาก

การศึกษาคนควางานวจิัยท่ีเกี่ยวของ ผูวจิัยพบวายังไมมกีารทําวจิัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามแนวคดิของมอนเตส

ซอร่ี ในจังหวัดเชียงราย 

 ดวยเหตุน้ีผูวจิัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล

ของโรงเรียนตาม แนวคิดของมอนเตสซอร่ีในจังหวัดเชียงราย เพื่อจะไดทราบสภาพการจัดการเรียนการสอนและ

ปญหาท่ีเกดิขึ้น และสามารถนําผลการวจิัยไปใชประกอบเปนแนวคิดไปสูการปฏิบัติท่ีจะเกิดประโยชนแกผูบริหาร ครู 

และผูสนใจในการจัดการศึกษาตามแนวคิดของ มอนเตสซอร่ีไปใชในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับบริบท

ของแตละทองถิ่นตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 การวจิัยน้ีมวัีตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียน

ตาม แนวคิดของมอนเตสซอร่ีในจังหวัดเชียงราย 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการบริหารการจัดการเรียนการสอน

ระดับปฐมวัยของโรงเรียนตาม แนวคดิของมอนเตสซอร่ีในจังหวัดเชียงราย  
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กรอบแนวคิด 

 กรอบแนวคดิในการวจิัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตส

ซอร่ี ของระดับปฐมวัย ในจังหวัดเชียงราย โดยใชแนวคิดการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอร่ี 

ของจรีะพันธุ พูลพัฒน และ คําแกว ไกรสรพงษ ซึ่งประกอบดวย 4 ดาน  
  ตัวแปรตน            ตัวแปลตาม 

 

 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิในการวจัิย 

วธิกีารศึกษา 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอร่ี 

ของระดับปฐมวัย ในจังหวัดเชียงราย ประชากรไดแก ผูบริหารและครูของโรงเรียนท่ีมีการบริหารการจัดการเรียนการ

สอนระดับอนุบาลของโรงเรียนตามแนวคดิของมอนเตสซอร่ีในจังหวัดเชียงรายซึ่งมีท้ังหมด 4 โรงเรียน จํานวน 41 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยแบบสอบถาม

แบงเปน 3 ตอนตอนท่ี 1 เปนคําถามขอมูลท่ัวไป เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณการทํางาน ตอนท่ี 2 เปนคําถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอร่ี ของระดับปฐมวัย ในจังหวัด

เชียงราย ใน 4 ดาน คือ ดานบุคลากร ดานการกิจกรรมการเรียนรู ดานการจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการเรียนรู 

ดานการประเมินผลการเรียนรูตอนท่ี 3 เปนขอคําถามแบบปลายเปด ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการ

เรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอร่ี ของระดับปฐมวัย ในจังหวัดเชียงราย ใน 4 ดาน คือ ดานบุคลากร ดานการ

กิจกรรมการเรียนรู ดานการจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการเรียนรู และดานการประเมินผลการเรียนรู วิเคราะห

ขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร ทําการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ ขอมูลท่ัวไป เพศ อายุ 

การศึกษา ประสบการณการทํางาน โดยใชสถติิคารอยละ ทําการวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารการจัดการ

เรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอร่ี ของระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย โดยใชสถิติคาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ทําการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนตามแนวมอน

เตสซอร่ี ของระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย โดยใชสถติิการวเิคราะหเนื้อหา 
 

 

 

 

การบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอน

เตสซอร่ี ของระดับปฐมวัย ในจงัหวัดเชียงราย  4 

ดาน ไดแก 

1. ดานบุคลากร 

2. ดานการกจิกรรมการเรียนรู     

3. ดานการจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการเรียนรู     

4. ดานการประเมนิผลการเรียนรู 

 

 

ความเห็นท่ีมตีอสภาพการบริหารการจัดการ

เรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอร่ี ของระดับ

ปฐมวัย ในจังหวัดเชียงราย    
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สรุปผลการศึกษา 

จากการวเิคราะหขอมูล พบวา สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอร่ี ของระดับ

ปฐมวัย ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งมปีระเด็นท่ีนาสนใจ ควรแกการนํามาอภิปรายผลดังตอไปน้ี 

 1. จากการศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอร่ีของระดับปฐมวัยใน

จังหวัดเชียงรายโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

และดานการจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากัน ซึ่งเปนคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการ

ประเมนิผลการเรียนรู และดานบุคลากรตามลําดับ โดยมรีายละเอียดแตละดาน ดังน้ี 

 1.1 ดานบุคลากร โดยรวมมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอย พบวา สงเสริมและสนับสนุนใหครูผลิตสื่อมอนเตสซอร่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กําหนด

โครงสรางการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน และ สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพมี

คาเฉลี่ยเทากัน สวนสงเสริมดานการพัฒนาบุคลากร และมกีารเปลี่ยนหรือเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้นแกครูและบุคลากรมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 1.2 ดานการจัดกิจรรมการเรียนรู โดยรวมมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา สงเสริมสัมพันธภาพระหวางครู นักเรียนและผูปกครองมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมา คือ ฝกทักษะใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับทรงกระบอก ลูกบาศก ปริซึม แขนงไม ชุดรูปทรงเรขาคณิต บัตร

ประกอบแถบสี กระดานสัมผัส แผนไม แทงรูปทรงเรขาคณิตและฝกทักษะการดูแลตนเองเบ้ืองตนเกี่ยวกับ

ชีวติประจําวันตามลําดับ สวนจัดกจิกรรมเสริมทักษะดานสุนทรียศิลป สอนประพันธเพลง โนตดนตรี ใหเหมาะสมกับ

วัยมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 1.3 ดานการจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการเรียนรู โดยรวมมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา มมีาตรการรักษาความปลอดภัยในอุปกรณของเลนกลางแจง

อยางชัดเจนมคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คอื จัดสื่อ อุปกรณท่ีเสริมการเรียนรูอยางเพียงพอ ตามหลักการมอนเตสซอร่ี 

และจัดสื่อ อุปกรณท่ีเหมาะสมกับตัวเด็ก อยูในสภาพท่ีเด็กหยิบมาใชไดเอง ตามหลักการมอนเตสซอร่ีตามลําดับ สวน

สนับสนุนจัดหองเรียนในดานบรรยากาศใหมคีวามสงบ ตามหลักการมอนเตสซอร่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด  

 1.4 ดานการประเมินผลการเรียนรู โดยรวมมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา มีการประเมินและรวบรวมขอมูลเด็กดวยวิธีท่ีหลากหลาย) มีคาเฉลี่ย

สูงสุด รองลงมา คอื นําผลการประเมนิการเรียนรูของเด็กไปปรับปรุง  และ มเีกณฑตัดสินผลการประเมนิการเรียนรูท่ี

ชัดเจน เปนไปได มคีวามยุติธรรมตรงตามวัตถุประสงคตามลําดับ สวนการประเมินพัฒนาการดานสติปญญาของเด็ก

โดยใชกจิกรรมตามแนวมอนเตสซอร่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด  

 2. ขอเสนอแนะในการบริหารการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนตาม แนวคิดของมอนเตส

ซอร่ีในจังหวัดเชียงราย  

การศึกษาขอเสนอแนะในการบริหารการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนตาม แนวคิดของ

มอนเตสซอร่ีในจังหวัดเชียงราย พบวา ผูบริหารและครูของโรงเรียนตาม แนวคิดของมอนเตสซอร่ีในจังหวัดเชียงราย 

จํานวน 41 คน ไดใหขอเสนอแนะในการบริหารการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนตาม แนวคิดของ

มอนเตสซอร่ี ดังน้ี 
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  2.1  ดานบุคลากร พบวา ผูบริหารและครู ไดใหขอเสนอแนะในการบริหารการจัดการเรียนการสอน

ระดับปฐมวัยของโรงเรียนตาม แนวคิดของมอนเตสซอร่ีในจังหวัดเชียงราย ดานบุคลากร โดยเห็นวา ควรมีการ

กําหนดโครงสรางและการบริหารการวางแผนการทํางานอยางชัดเจน มากท่ีสุด รองลงมาเห็นวา ควรมกีารสงเสริมให

ครูมกีารอบรมอยางตอเนื่องท้ังภาครัฐและเอกชน และควรมกีารสงเสริมใหครูไดรับการการพัฒนาการใชสื่อ อุปกรณ  

 2.2  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา ผูบริหารและครู ไดใหขอเสนอแนะในการบริหารการจัดการ

เรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนตาม แนวคิดของมอนเตสซอร่ีในจังหวัดเชียงราย ดานการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู โดยเห็นวา ควรจัดกจิกรรมการเรียนรูของเด็กอยางหลากหลายตามความเหมาะสม มากท่ีสุด รองลงมาเห็นวา 

ควรฝกทักษะตางๆตามพัฒนาการของเด็ก และสงเสริมครูสรางกิจกรรมเพื่อใหเด็กมีแรงจูงใจจากภายใน ตาม

หลักการมอนเตสซอร่ี  

 2.3  ดานการจัดสภาพท่ีสงเสริมการเรียนรู พบวา ผูบริหารและครู ไดใหขอเสนอแนะในการบริหารการ

จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนตาม แนวคิดของมอนเตสซอร่ีในจังหวัดเชียงราย ดานการจัดสภาพท่ี

สงเสริมการเรียนรู โดยเห็นวา ควรจัดหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูและมสีื่อ อุปกรณ อยางเพียงพอกับเด็ก มากท่ีสุด 

รองลงมาเห็นวา ควรจัดสื่อ อุปกรณใหอยูในสภาพท่ีเด็กสามารถหยิบมาใชไดเอง และควรจัดสภาพภายนอกหองเรียน

ท่ีสามารถใหเด็กไดเรียนรูจากสิ่งแวดลอม  

 2.4  ดานการประเมินผลการเรียนรู พบวา ผูบริหารและครู ไดใหขอเสนอแนะในการบริหารการจัดการ

เรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนตาม แนวคิดของมอนเตสซอร่ีในจังหวัดเชียงราย ดานการประเมินผลการ

เรียนรู โดยเห็นวา ควรมปีระเมนิผลการเรียนรูจากพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม 

ดานสติปญญา มากท่ีสุด รองลงมาเห็นวา มีการประเมินท่ีหลากหลาย ตามแนวมอนเตสซอร่ี และควรนําผลการ

ประเมนิการเรียนรูของเด็กไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  

อภปิรายผล 

1. สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอร่ีของระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย 

ดานการจัดกิจรรมการเรียนรู โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวาโรงเรียนไดดําเนินการสงเสริม

สัมพันธภาพระหวางครู นักเรียนและผูปกครอง มีการฝกทักษะใหเด็กไดเรียนรู และฝกทักษะการดูแลตนเองเบ้ืองตน

เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน ซึ่งถือเปนสวนสําคัญอยางย่ิงในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมี

ความหมาย และสามารถนําทักษะ องคความรูตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไปปรับใชและเปนพื้นฐานการ

เรียนรูขั้นสูงตอไป โดยหลักสูตรระดับปฐมวัย ไดมีการกําหนดใหเด็กไดมีการเรียนรูเพื่อใหเกิดสัมพันธภาพกับบุคคล

รอบขาง และพัฒนาใหเด็กเกดิการเรียนรูเกี่ยวกับรูปทรงตาง ๆ ท่ีมักพบเห็นในชีวติประจําวัน รวมถึงทักษะในการดูแล

ตนเองเบ้ืองตน เพื่อใหสามารถดูแลและชวยเหลอืตนเองไดโดยไมเปนภาระแกพอแมหรือผูปกครอง ในการจัดกจิกรรม

การเรียนรูเกี่ยวกับรูปทรงในระดับปฐมวัยน้ัน จัดใหอยูในกลุมประสาทสัมผัส (Education of the Senses) เนนการ

พัฒนาประสาทสัมผัสท้ังหา ฝกฝนใหเปนคนชางสังเกต ฝกการทํางานอยางเปนระบบ รูจักแกไขขอผิดพลาดในการ

ทํางานดวยตนเอง และมีความคิดสรางสรรค เด็กจะไดสํารวจคนหาและทําความเขาใจกับสิ่งแวดลอมรอบตัว อันจะ

เปนการเปดเสนทางสูการเรียนรู การฝกการสังเกต การใชประสาทสัมผัสท้ังหาเกี่ยวกับมิติ รูปทรง ปริมาตรของแข็ง 

ของทึบ อุณหภูมิ เด็กจะไดรูจักทรงกระบอก ลูกบาศก ปริซึม แขนงไม ชุดรูปทรงเรขาคณิต บัตรประกอบแถบส ี

กระดานสัมผัส แผนไม แทงรูปทรงเรขาคณติ กจิกรรมท่ีจัดใหเด็กปฏบัิติผานการเลน เชน หอคอยสชีมพู แผนไมสีตาง 

ๆ เศษผาสตีาง ๆ รูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก รูปทรงกระบอก ระฆัง กลอง และขวดบรรจุของมีกลิ่น แทงไมสีแดงและแทน

วางเปนขั้นบันได ถุงท่ีซอนสิ่งลึกลับ เปนตน (จีระพันธุ พูลพัฒนและ คําแกว ไกรสรพงษ, 2543, หนา 4-19) ท้ังน้ีมี
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ความสอดคลองกับงานวิจัยของ วีณา กวยสมบูรณ (2542, หนา 90-91)ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช

หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลท่ีใชแนวคิดทางการศึกษาแบบมอนเตสซอร่ีและวอลดอรฟ ในกรุงเทพมหานคร 

กรณีศึกษาคือ โรงเรียนอนุบาลท่ีใชแนวคิดทางการศึกษาแบบมอนเตสซอร่ี 1 แหง โรงเรียนอนุบาลท่ีใชแนวคิดทาง

การศึกษาแบบวอลดอรฟ 2 แหง เก็บขอมูลโดยใชเทคนิคการสังเกตอยางมีสวนรวม การสัมภาษณ และการศึกษา

เอกสาร ผลการวิจัยพบวา 1. โรงเรียนอนุบาล ท่ีใชแนวคิดทางการศึกษาแบบมอนเตสซอร่ี ผูบริหารมีบทบาทสําคัญ

ในการพัฒนาและการใชหลักสูตร สําหรับการพัฒนาหลักสูตรผูบริหารจะมีการปรับเนื้อหา ใหสอดคลองกับบริบท

สังคมไทย ในสวนเนื้อหายอยของกลุมเนื้อหาหลัก (3 กลุม) ซึ่งเปนแนวทางในการจัดทําชุดอุปกรณมอนเตสซอร่ี ใน

การใชหลักสูตร มกีารจัดกจิกรรมใน 2 ลักษณะ ไดแก กจิกรรมมอนเตสซอร่ี มกีารจัดการเรียนการสอนตามหลักการ

แนวคิดมอนเตสซอร่ี และกิจกรรมกลุม เปนกิจกรรมท่ีจัดขึ้นโดยพิจารณาจากเนื้อหาหลัก (3 กลุม) ซึ่งไดแก 

ประสบการณชีวิตหรือทักษะกลไก ประสาทสัมผัสและวิชาการ มีการแบงการจัดการเรียนการสอนออกเปน 2 สวน 

คือ ภาคทฤษฎี มีครูเปนผูบรรยายความรู และภาคปฏิบัติ โดยเนนใหเด็กลงมือปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 2. 

โรงเรียนอนุบาล ท่ีใชแนวคดิทางการศึกษาแบบวอลดอรฟ ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและการใชหลักสูตร 

ในการพัฒนาหลักสูตรผูบริหารจะมกีารปรับเนื้อหา ใหสอดคลองกับบริบทสังคมไทย โดยพิจารณาจากความตองการ

ของเด็ก และสภาพแวดลอมรอบตัวเด็กเปนสําคัญ จากน้ันจึงนําขอมูลมาจัดเปนเนื้อหากิจกรรม ตามหลักการของ

แนวคดิทางการศึกษาแบบวอลดอรฟ ในการใชหลักสูตร จะมกีารจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยผาน กิจกรรมการ

เลน กิจกรรมประจําวัน กิจกรรมวงกลมและการเลานิทาน ซึ่งขั้นตอนในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมของโรงเรียน 

จะแตกตางกันไปตามความเขาใจ ประสบการณ และการตีความหมาย ของผูบริหารท่ีมตีอแนวคดิทางการศึกษา 

2. สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอร่ีของระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงรา 

ดานการจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการเรียนรูโดยรวมมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวาโรงเรียนมี

มาตรการรักษาความปลอดภัยในอุปกรณของเลนกลางแจงอยางชัดเจน ไดจัดสื่อ อุปกรณท่ีเสริมการเรียนรูอยาง

เพยีงพอ ตามหลักการมอนเตสซอร่ี และมกีารจัดสื่อ อุปกรณท่ีเหมาะสมกับตัวเด็ก อยูในสภาพท่ีเด็กหยิบมาใชไดเอง 

ตามหลักการมอนเตสซอร่ี เปนไปตามหลักการของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2540,หนา 3-5) ท่ีไดอธิบาย

วา การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนพื้นฐานทางพัฒนาการของมนุษย โดยเร่ิมต้ังแตปฏิสนธิตอเนื่องไปตลอดชีวิตในดาน

รางกาย อารมณจติใจ สังคม และสติปญญา แตละคนอาจจะมคีวามแตกตางกันอันมีผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูและ

ประสบการณท่ีผานมา ท้ังน้ีเปนเพราะวาการเกดิการเรียนรูของมนุษยมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเกิด

จากกระบวนการท่ีผูเรียนมปีฏสัิมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอม ถาหากผูเรียนเปนผูกระทําดวยตนเองก็จะทําใหการ

เรียนรูเปนไปดวยด ีการละเลนถอืวาเปนกจิกรรมสําคัญท่ีจะทําใหเกดิการเรียนรูและมผีลดตีอการเจริญเติบโตของเด็ก 

ชวยพัฒนาการในทุก ๆ ดาน ดังน้ัน การละเลนจึงเปนหัวใจสําคัญของการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย สวน

วัฒนธรรมและสังคมจะทําใหเด็กแตละคนมคีวามแตกตางกัน ครูผูสอนจงึตองทําความเขาใจและยอมรับในวัฒนธรรม

และสังคมท่ีแวดลอมเด็กวามอิีทธิพลตอการเรียนรู จึงควรศึกษาวัฒนธรรมของเด็กท่ีตนรับผิดชอบดูแลเพื่อจะชวยให

เด็กไดรับการพัฒนาเกิดการเรียนรูและมีประสบการณอยางเหมาะสม สอดคลองกับ จีระพันธุ พูลพัฒนและ คําแกว 

ไกรสรพงษ (2543, หนา 4-19) ท่ีไดกลาวถึงหลักสูตรการสอนแบบมอนเตสซอร่ี ไววา กลุมทักษะกลไก (Motor 

Education) หรือกลุมประสบการณชีวิต(Practical Life Exercises) หมายถึง การฝกการชวยเหลือตนเอง การดูแล

กิจวัตรประจําวัน และ การดูแลสิ่งแวดลอมฝกการใชกลามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ และการประสานสัมพันธตาและมือ 

พัฒนาความเปนตัวของตัวเอง ฝกสมาธิ และระเบียบวนัิย และชวยเช่ือมโยงเด็กระหวางบานกับโรงเรียน ฝกทักษะทาง

สังคม ไดฝกทักษะทางอารมณ ไดฝกทักษะทางดานสติปญญาและการแกปญหาไดฝกทักษะความคิดสรางสรรค ได
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ทักษะการ ทํางานครบวงจรการฝกการดูแลและจัดการสิ่งแวดลอม การทํางานใหเสร็จสมบูรณ ความรับผิดชอบและ

การประสานสัมพันธใหสมดุล เด็กจะทํากิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเบ้ืองตนของชีวิตประจําวัน การดูแล

ตนเอง การจัดการเกี่ยวกับของใชในบาน เชน การตักนํ้า การตวงขาว การขัดโตะไม การเย็บปกรอย การรูดซิป การ

พับและเก็บผาหม หรือมารยาทในการรับประทานอาหารเปนตน และยังสอดคลองกับงานวจิัยของ ชมพูนุท สันติภาดา 

(2552,หนา 124-133) ไดศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลของโรงเรียนตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีใน 

กรุงเทพมหานครใน 3 ดาน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการเรียนรู และการ

ประเมินผลการเรียนรู กลุมตัวอยางท่ีใช คือ ผูบริหาร 3 คน ครูประจําช้ัน 3 คน และครูกิจกรรมมอนเตสซอร่ี 3 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ แบบสังเกต และแบบสํารวจสภาพแวดลอม วิเคราะหขอมูลดวยการ

วเิคราะหเนื้อหา ผลการวจิัยพบวา การจัดกจิกรรมการเรียนรูไดนําแนวคดิของมอนเตสซอร่ีมาประยุกตใชใหเหมาะสม

กับบริบทของโรงเรียนโดยยังคงมแีนวคดิอื่นตลอดจนหลักการเดิมของโรงเรียนรวมดวย สงผลใหการจัดกิจกรรมของ

แตละโรงเรียนแตกตางกัน มกีารจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนเปนไป

ตามแนวคิดของมอนเตสซอร่ีสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนเนนหลักการจัดสภาพแวดลอมใหอบอุนเหมือนบาน

และเปดโอกาสใหเด็กไดสัมผัสธรรมชาติ และการประเมินผลการเรียนรู ประเมินโดยการสังเกต การสัมภาษณ การ

ประเมินพัฒนาการ การประเมินผลงานเด็กและการทดสอบ ในสวนของกิจกรรมมอนเตสซอร่ีใชวิธีการสังเกต

พฤตกิรรมการทํากจิกรรมของนักเรียน 

3. สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอร่ี ของระดับปฐมวัย ในจังหวัดเชียงราย 

ดานการประเมินผลการเรียนรูโดยรวมมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวาโรงเรียนมีการประเมินและ

รวบรวมขอมูลเด็กดวยวธีิท่ีหลากหลาย มกีารนําผลการประเมนิการเรียนรูของเด็กไปปรับปรุง และ มีเกณฑตัดสินผล

การประเมนิการเรียนรูท่ีชัดเจน เปนไปได มีความยุติธรรมตรงตามวัตถุประสงค ซึ่งถือวาเปนสวนท่ีจําเปนและสําคัญ

ในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ตรงกับแนวทางการดําเนินงานของ สํานักคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติ ท่ีกลาวถึงการจัดประสบการณระดับกอนประถมศึกษา ตองดําเนินการตามแนวการจัดประสบการณและ

แผนการจัดประสบการณในระดับกอนประถมศึกษา โดยยึดหลักในการจัดดวยการคํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคล ใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง โดยมีการเลนและลงมือปฏิบัติดวยตนเองการจัดสภาพแวดลอมเปน

ปจจัยท่ีเอื้อตอการพัฒนาของเด็ก พัฒนาบุคลากรใหมคีุณลักษณะท่ีเอื้อตอการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก และทักษะ

การจัดประสบการณการเรียนรู หลักในการจัดประสบการณดังกลาว มุงเนนใหเด็กไดพัฒนาการทุก ๆ ดาน คือ ดาน

รางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา มีความมุงเนนใหเด็กมีการจัดกิจกรรมและประสบการณสําหรับเด็ก

กอนประถมศึกษาดังกลาว ไดมีการประเมินความสามารถและพัฒนาการของเด็กในการแสดงพฤติกรรมท่ีคาดวาจะ

ปรากฏในแตละชวงอายุ เพื่อนําผลมาเปนขอมูลในการพิจารณาประสบการณใหเด็กไดพัฒนาทุกดานเต็มตาม

ศักยภาพของแตละคน มไิดเปนการประเมนิเพื่อตัดสนิไดหรือตก วธีิการประเมนิหลายวิธี เชน การสังเกต การสนทนา 

การสัมภาษณ การศึกษาผลงานนักเรียน โดยแนวทางการประเมินผลการสอนแบบมอนเตสซอร่ีใชการสังเกต

ความสามารถในการทํากจิกรรมของเด็กในแตละกลุม วิชา สังเกตการใชอุปกรณการเรียนแตละช้ินของเด็ก โรงเรียน

รายงานผลการเรียนของนักเรียนโดยการสงผลงานของนักเรียนกลับบานทุกวันศุกร กําหนดชวงเวลาใหผูปกครองได

สังเกตการเรียนการสอนของโรงเรียน ครูและผูปกครองไดพบปะพูดคุยเกี่ยวกับความสามารถของเด็ก นอกจากน้ีมี

แบบการประเมนิผลความสามารถของนักเรียนในการใชอุปกรณตางๆ โดยลงวันท่ีหรือขีดเคร่ืองหมายถูกหลังรายการ

อุปกรณท่ีนักเรียนทําไดคลองแคลวและเขาใจในการใชอุปกรณไดอยางถูกตองแลว และ 



1402 

 

- Proceedings - 

 

พรอมท่ีจะรับการสาธิตจากครูสําหรับการใชอุปกรณขัน้ท่ียากขึ้นไปอีก แลวจัดทําเปนรายงานใหผูปกครองไดทราบอีก

คร้ัง  

 ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยผูศึกษาไดนําเสนอแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนแรกเปนการนําผลการวิจัยไปใช

ประโยชน สวนท่ีสองเปนขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใชประโยชน 

จากผลการวิจัย สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอร่ีของระดับปฐมวัยใน

จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยมีแนวคิดเพื่อเปนขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชในการบริหารงานและพัฒนาองคกร

ดังน้ี 

1. จากผลการวิจัย พบวา สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอร่ีของระดับ

ปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย ดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ันผูบริหารควรเปลี่ยนหรือเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้นแกครู

และบุคลากร และสงเสริมดานการพัฒนาบุคลากรและมีการใหเงินเดือนสวัสดิการและคาตอบแทนใหเพิ่มขึ้นอยาง

เหมาะสม เพื่อสรางขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร ซึ่งเปนการสงเสริมสภาพการบริหาร

การจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอร่ี ดานบุคลากรใหสูงย่ิงขึ้น 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาผลการจัดประสบการณตามแนวมอนเตสซอร่ีท่ีมีตอทักษะหรือ ความสามารถดานอื่น ๆ เชน 

ดานการแกปญหา การคดิวิเคราะห ดานความคดิสรางสรรคและดานอื่นๆ เปนตน 

 2. ควรศึกษาผลการจัดประสบการณตามแนวมอนเตสซอร่ีท่ีมีตอพัฒนาการดานพหุปญญา ของเด็ก

ปฐมวัย 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาของ ดร.ธิดาวัลย อุนกอง ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา

คําแนะนําตลอดจนชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรองดวยความหวังดีเสมอมาจนทําใหการศึกษาในคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ 

ผูวจิัย ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ีดวย 
ขอขอบพระคุณ ดร.อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) นางสาวเรณู หันทิพย 

ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนิมติใหม และนายอดศัิกดิ์ พงศพษิณุ  ศึกษานิเทศก  ท่ีใหความกรุณาเปนผูเช่ียวชาญใน

การตรวจสอบเคร่ืองมอืท่ีใชในการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ี 

 หากการศึกษาคนควาดวยตนเองมคีุณคาและประโยชนตอวงการศึกษา คุณคาและประโยชนเหลาน้ันขอมอบ

เปนเคร่ืองบูชาพระคุณของบิดา  มารดา ครูอาจารยทุกทานท่ีไดอบรมส่ังสอนและประสทิธ์ิประสาทความรูแกผูวจิัย 
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สภาพการบรหิารงานกจิกรรมพัฒนาผูเรยีน ของโรงเรยีนในสังกัดเทศบาลนคร

เชยีงราย  

The State of student development Activities in Nakorn Chiang Rai 

Municipallity Schools 

อุดมทรัพย อัยรา7

1* และ ธดิาวัลย อุนกอง8

2 

Udomsap Aiyara1*and Thidawan Unkong2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครเชียงราย และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะ ในการพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครเชียงราย  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาไดแกพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร

เชียงราย จํานวน 205 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูล โดยการหาคาความถี่ คารอย

ละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิัยพบวา 

1. จากการศึกษาสภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังน้ีคือ ดานกิจกรรมนักเรียน  รองลงมาคือดาน

กจิกรรมแนะแนว สวนดานกจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 2. ขอเสนอแนะในการพัฒนา การบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

เชียงราย  ควรมีการวางแผน การจัดกิจกรรมอยางเปนระบบ เพื่อประสานงานในแตละฝาย ลดการทํางานซ้ําซอน  

จัดกจิกรรมท่ีหลากหลายเพื่อใหผูเรียนไดเลอืกทําตามความถนัด เนนกจิกรรมท่ีสงเสริมคุณคาของจิตสาธารณะ และ

ให สังคม ชุมชน เขามามสีวนรวม 
 

คําสาํคัญ: สภาพการบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

Abstract  

 The purpose of this study were to find the State of student development Activities in Nakorn Chiang Rai 

Municipallity Schools  and the guidelines on the development  Of student development Activities in Nakorn 

Chiang Rai Municipallity Schools. The samples used in the study were 205 teachers in Nakorn Chiang Rai 

                                                 
1 นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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Municipallity Schools. The instrument used in this research were questuinare by using the frequency , 

percentage, mean and stand deviation 

 The research findings were as follows ; 

 1. The results of this study provided The State of student development Activities in Nakorn Chiang Rai 

Municipallity Schools as a whole and as an individual aspect were at a high level, ranging according to their 

means from high to low as follows ; Student Activities and the lowest was Community Volunteer Service. 

2. The guidelines on the development  Of student development Activities  

in Nakorn Chiang Rai Municipallity Schools should be planned and managed Systematically activities, the 

cooperating the other activity in school releasing the duplication, the various activities were managed and 

chosen by proficiency, the emphatic activities supported the valuable public mind and the participating  in social, 

community. 
 

Keywords: The State of student development Activities 
 

บทนํา 

สภาพแวดลอมของสังคมไทยปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตินจากการเลื่อนไหลของ

วัฒนธรรมท่ีหลากหลายจากตางประเทศ มสีื่อและเทคโนโลยีท่ีไรพรมแดนสงผลกระทบตอวถิชีีวติ และพฤติกรรมของ

บุคคล จนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็วและรุนแรง เด็กและเยาวชนมีสภาพจิตใจออนแอและ

ภูมคิุมกันบกพรองทางสังคม ขาดวิจารณญาณในการคัดสรรท่ีจะเลือกรับสิ่งท่ีดีและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงคเปนเหตุ

ใหคานิยม พฤติกรรมสังคมวถิชีีวติโลกทัศนมนุษย และความเปนอยูเปลี่ยนไป เกิดคานิยมแนวใหม เลียนแบบคานิยม

ตะวันตกเปนแบบบริโภคนิยมและวัตถุนิยม ยึดถอืการแขงขัน และการผลิตเพื่อสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจของตน

เปนหลัก สังคมเกิดการแขงขัน เพื่อความไดเปรียบไดชัยชนะ เพื่อใหไดมาในสิ่งท่ีตองการอยางไรศีลธรรมและ

จริยธรรมซึ่งตางจากคานิยมตะวันออกโดยเฉพาะสังคมไทย ท่ีมคีานิยมคุณธรรมในอดตี 

ซึ่งสอดคลองกับสถานการณคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยท่ีไดจากการสํารวจความคิดเห็นออนไลน โดย

การโหวตจากหนาเว็บไซตของศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) (MPC Poll) อริศรา เล็กสรรเสริญ(2558, หนา31-32) 

เกี่ยวกับคานิยมไทย 12 ประการ ท่ีควรเรงปลูกฝง และสังคมไทยท่ีตองการเห็น จากผูโหวตจํานวน 156 คน พบวา

คานิยมไทยท่ีควรเรงปลูกฝงท่ีมีผูโหวตมากท่ีสุด คือ มีความซื่อสัตยสุจริต (21%) รองลงมาคือ มีความรักชาติ ศาสน 

กษัตริย (17%) มีสติรูตัว รูคิด รูทํา (12%) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม (9%) มีศีลธรรม รักษาความสัตย (9%) 

กตัญู (10%) มคีวามเขมแข็งท้ังรายกายและจติใจ (5%) มรีะเบียบวนัิย รักษากฎหมาย (4%) ใฝหาความรู (4%) รูจัก

ดํารงตนโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (4%) รักษาวัฒนธรรม (4%) และเขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย 

(1%) สวนผลสํารวจความคิดเห็นวาตองการเห็นสังคมไทยเปนเชนไร จากผูโหวตจํานวน 94 คน พบวาสวนใหญ

ตองการเห็นสังคมไทยมีวินัย (35%) รองลงมาคือ มีความซื่อตรง (28%) พอเพียง (16%) เสียสละ (15%) และรักษ

สิ่งแวดลอม (6%) ตามลําดับ  

จากผลการสํารวจอาจสรุปไดวาปญหาคุณธรรมของสังคมไทยท่ีควรเรงปลูกฝง และสังคมไทยตองการเห็น 

4 ลําดับแรก คือ มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย มีสติรูตัว รูคิด รูทํา และคํานึงถึงผลประโยชน

ของสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ท่ี 2) 
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พุทธศักราช 2545 ในหมวด 1 มาตรา 6 ไดกําหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยท่ี

สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู

รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขท้ังน้ีตองยึดแนวการจัดการศึกษาในหมวด 4 มาตรา 23การจัดการศึกษาตองเนนให

ความสําคัญท้ัง ความรู คุณธรรม  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติให

เปนมนุษยท่ีมคีวามสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันใน

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจต

คติท่ีจําเปนตอการศึกษาการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือ

วาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ การพัฒนาท่ีสําคัญ คือ การพัฒนาท่ีสมดุลอยางเปน

องครวมทุกดานเพื่อความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มพีื้นฐานทางจริยศาสตรความเปนคนดท้ัีงรางกาย สติปญญา อารมณ 

และสังคม ผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตองสรางองคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค จึงจําเปนตองเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาตางประเทศ

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งเปนการบูรณาการองคความรู ทักษะและเจตคติท่ีเกิดจากการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ

การเรียนรู และประสบการณของผูเรียนมาปฏบัิติ เพื่อเสริมสรางสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

ผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดวยเหตุผลดังกลาว กจิกรรมพัฒนาผูเรียน จึง

เปนสวนหน่ึงของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีชวยใหผูเรียนไดนําองคความรู ทักษะ

จากการเรียนรูและประสบการณของผูเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพื่อเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัย 

และมีจิตสํานึกสาธารณะท่ีดีงาม เปนคนมีปญญาในการใชทักษะชีวิต การคิด การสื่อสารการแกปญหา และการใช

เทคโนโลยี และเปนคนมีความสุขในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียงโดยอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางสรางสรรค 

พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพื่อความเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และ

สังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อ

สังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมุงพัฒนาผูเรียนใหใชองค

ความรู ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู และประสบการณของผูเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อ

ชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการ

แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวติ และความสามารถในการใชเทคโนโลยี ซึ่งจะสงผลในการพัฒนาผูเรียนให

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก รักชาติ ศาสนกษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันใน

การทํางาน รักความเปนไทยและมจีติสาธารณะ เกดิทักษะการทํางาน และอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข

ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลกกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 

เทศบาลนครเชียงรายเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจัดการศึกษา  โดยมีโรงเรียนในสังกัดท้ังสิ้น  8  

โรงเรียน ไดแก 1) โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด  2) โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว   3) โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 

4) โรงเรียนเทศบาล 4 สันปากอ 5) โรงเรียนเทศบาล 5 เดนหา 6) โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  7) โรงเรียน

เทศบาล 7 ฝงหมิ่น และ 8) โรงเรียนเทศบาล 8 บานใหม  โดยเทศบาลนครเชียงรายไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา

และแนวทางการพัฒนาดานการศึกษาไวในยุทธศาสตรท่ี 1 (แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2555-2558  เทศบาลนคร

เชียงราย) โดยมี แนวทางการพัฒนาดังน้ี  1) สงเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท้ังใน
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ระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพและตามเกณฑมาตรฐาน 2) สรางโอกาสและทางเลือก

สําหรับเด็กเยาวชนและประชาชนเขาถึงการบริการการศึกษาและแหลงเรียนรูท่ีมีความหลากหลายนําไปสูสังคมแหง

การเรียนรูตลอดชีวติ 3) สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใชภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสารโดย

จัดใหมบุีคลากรผูชํานาญการหรือเจาของภาษาเปนผูถายทอด เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 4) สงเสริม

ใหบุคลากรดานการศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  5) สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม รวมกับ

สถาบันทางศาสนา รวมท้ังสงเสริมการศึกษาท่ีคํานึงถงึ ภูมปิญญาทองถิ่น วัฒนธรรมทางดานภาษา และการแตงกาย

ลานนา 6) สนับสนุนใหมกีารขยายโรงเรียนระดับมัธยมหรือโรงเรียนทางเลอืกอื่น ๆ ไปยังอําเภอและทองถิ่นอื่น ๆ มาก

ขึ้นเพื่อสรางทางเลอืกและสรางโอกาสในการศึกษาให เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาสทางสังคมไดศึกษาอยางเทาเทียมกัน

มากขึ้น 7) พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเพื่อเปดโอกาสการเรียนรูอยางกวางขวาง

และท่ัวถงึ 8) สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาใหมกีารพัฒนาสื่อสรางสรรค สื่อปลอดภัย สําหรับเด็กและเยาวชน ใน

การรับขาวสาร เพื่อการดํารงชีวติอยูในสังคมอยางเปนสุข 

ดวยเหตุน้ี ผูวจิัยจงึสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครเชียงราย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และขอเสนอแนะในการบริหารงาน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เพื่อนําผลการศึกษามาเปนแนวทางในการพัฒนา 

การบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตลอดจนวางแผนและสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ใหเกิดประโยชนสูงสุด ตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีสมรรถนะและคานิยมอันพึงประสงค และ

เติบโตเปนคนดใีนสังคมตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครเชียงราย 2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะ ในการพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครเชียงราย 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิ 
 

 

 

 

 

การบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผูเรียนของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 

    1.  กจิกรรมแนะแนว 

    2.  กจิกรรมนักเรียน 

    3.  กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

  

 

 

 

ความคดิเห็นของพนักงานครูใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายตอการ

บริหารงานกจิกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 

2551  
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วธิกีารศึกษา 

 ประชากร ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายท้ัง 8 

โรงเรียนปการศึกษา  2558 จํานวน 433 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 205 คน   

 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอสภาพ

การบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายโดยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล

โดยการใชความถี่ (frequencies) และคารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (x̄  ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลการศึกษา 

จากการวเิคราะหขอมูล พบวา 

1. สภาพการบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนท่ีในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายตาม พบวาสภาพ

การบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวาสภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา   ดานกิจกรรมนักเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากท่ีสุด  

รองลงมาคอืดานกจิกรรมแนะแนวอยูในระดับมาก และดานกจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนอยูในระดับมาก 

ตามลําดับ 

   เมื่อพจิารณาจําแนกในแตละดานพบวา 

   1.1 สภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายดานกิจกรรม

แนะแนว โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุดคอื แตงต้ังคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ

กิจกรรมแนะแนว รองลงมาคือ เย่ียมบาน หรือสงขอมูลติดตอผูปกครอง และเชิญวิทยากร หรือบุคคลท่ีประสบ

ความสําเร็จในแตละอาชีพมาแนะแนวใหความรู ตามลําดับ สวนการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ครู ในกิจกรรม

แนะแนว และรายงานผลการปฏบัิติงานกจิกรรมแนะแนวแกผูท่ีเกี่ยวของ มคีาเฉลี่ยเทากันซึ่งเปนคาตํ่าสุด 

    1.2  สภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายดาน 

กิจกรรมนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุดคือ แตงต้ัง

คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบกิจกรรมนักเรียน รองลงมาคือ กําหนดระเบียบการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม

นักเรียนชัดเจน และตรวจสอบความพึงพอใจของผูรับบริการในงานกิจกรรมนักเรียน ตามลําดับ สวนประชาสัมพันธ

งานกจิกรรมนักเรียนสูชุมชนหรือสื่อออนไลน มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

    1.3 สภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดาน

กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน โดยรวมอยูในระดับ มาก  เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุดคือ 

จัดกจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค รองลงมา

จัดกจิกรรมท่ีสงเสริมใหบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ชุมชนและทองถิ่นโดยเนนการมจีติสาธารณะ และจัดหาบุคลากรท่ี

มคีวามรูความสามารถใหเปนท่ีปรึกษาในการจัดกจิกรรม ตามลําดับ สวนนําระบบสารสนเทศใชในกิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณประโยชน  มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

2. ขอเสนอแนะสภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนท่ีในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 

พบวา 

    2.1  ดานกิจกรรมแนะแนว มีผูใหขอเสนอแนะจํานวน 25 คน ขอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับแรกมีดังน้ี 

ควรจัดวางแผนกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนอยางเปนระบบ เพื่อประสานงานในแตละฝายในโรงเรียน เพื่อลดการ
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ทํางานซ้ําซอน  ใหมผีูปกครอง ชุมชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของมาแนะแนวโดยตรงกับนักเรียน และมีตัวแทนนักเรียน 

หรือหัวหนาหองเขารวมการประชุมในกจิกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียน 

    2.2  ดานกจิกรรมนักเรียนมผีูใหขอเสนอแนะจํานวน 29 คน ขอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับแรกมดัีงน้ีควร

จัดใหมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีหลากหลายเพื่อใหผูเรียนไดเลือกทําตามความถนัด จัดใหมีการประชาสัมพันธอยาง

ตอเนื่อง ใหรวดเร็วทันเหตุการณและควรมยุีทธศาสตรการดําเนินการรวมกันในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย  

    2.3  ดานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนมีผูใหขอเสนอแนะจํานวน 28 คน ขอเสนอแนะท่ี

สําคัญ 3 อันดับแรกมดัีงน้ี ควรจัดกจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนใหกับผูเรียนใหมากขึ้น โดยจัดกิจกรรมท่ี

สงเสริมคุณคาของจติสาธารณะ ใหสังคม ชุมชน เขามามสีวนรวมในกจิกรรมเพื่อใหนักเรียนเห็นความหลากหลายของ

ชุมชน และความตองการของชุมชนท่ีแทจริง 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาสภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนท่ีในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 

พบวาสภาพการบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก 

(x� =4.30,S.D.=0.71) ท่ีปรากฏเชนน้ีมาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายไดจัดกิจกรรมตามแนวทางของ

กระทรวงศึกษาธิการ (2551,หนา 2-3 ) ท่ีกลาววากจิกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 มุงใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพื่อความเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง

รางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยปลูกฝงและสราง

จติสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอื่นอยางมคีวามสุข กจิกรรมพัฒนา

ผูเรียนมุงพัฒนาผูเรียนใหใชองคความรู ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู และประสบการณ

ของผูเรียนมาปฏบัิติกจิกรรมเพื่อชวยใหผูเรียนเกดิสมรรถนะสําคัญ ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ

ในการคดิความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวติ และความสามารถในการใชเทคโนโลยี ซึ่ง

จะสงผลในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก รักชาติ ศาสนกษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝ

เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการทํางาน และอยู

รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมคีวามสุขในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรู  8 กลุม

สาระการเรียนรู ในลักษณะเปนกระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยไดสงคณะครูไปศึกษาดู

งานจากสถานท่ีตาง ๆ จนสามารถจัดกิจกรรมบูรณาการระหวาง กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรม

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน โดยกจิกรรมท่ีจัดสามารถตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความตองการของ

ผูเรียน และคํานึงถงึความแตกตางระหวางบุคคล เนนการใหนักเรียนเห็นคุณคาของวชิาความรู อาชีพ และการดําเนิน

ชีวติท่ีดงีามตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาตอและการประกอบชีพ ปลูกฝงและสงเสริมจิตสํานึกการทําประโยชน

ตอสังคมในลักษณะตาง ๆ สนับสนุนคานิยมท่ีดงีามและเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนนกจิกรรมท่ีฝกการทํางานและการใหบริการดานตาง ๆ ท้ังท่ีเปนประโยชน

ตอตนเองและตอสวนรวม เพื่อเสริมสรางความมีนํ้าใจ ความเอื้ออาทร ความเปนพลเมืองดี และความรับผิดชอบตอ

ตนเอง ครอบครัว และสังคมซึ่งสอดคลองกับ สอดคลองกับงานวิจัยของ พฤฒยา เลิศมานพ (2557) ไดศึกษาสภาพ

การบริหารกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยใชวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)  ของเดิมมิ่ง ผลการวิจัยพบวาการ

บริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมอยูใน
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ระดับมาก และสอดคลองกับ อรุณ ีเจริญศรี (2554, หนา 76) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ

โรงเรียนในอําเภอธาตุพนมสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผลการศึกษาคนควา 

พบวา การบริหารกิจการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในอําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก  

สภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายดานกิจกรรม

นักเรียน พบวามีคาเฉลี่ยสูงสุดกวาทุกดาน (x� =4.51,S.D.=0.60) ท่ีปรากฏผลเชนน้ีอาจเปนเพราะวาผูบริหาร ไดจัด

กิจกรรมนักเรียน ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 หนา 25) ท่ีกลาววา กจิกรรมนักเรียนเปนกจิกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียน

ไดเขารวมกจิกรรมตามความถนัดและความสนใจ โดยเนนเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย การไมเห็นแก

ตัว ความเปนผูนําผูตามท่ีด ีความรับผดิชอบ การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจ ความมีเหตุผล การ

ชวยเหลอืแบงปนกัน และความเอื้ออาทรและสมานฉันท ซึ่งผูบริหารไดดําเนินการ แตงต้ังคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ

กจิกรรมนักเรียน กําหนดระเบียบการวัดและประเมนิผลการจัดกจิกรรมนักเรียนชัดเจน และตรวจสอบความพึงพอใจ

ของผูรับบริการในงานกิจกรรมนักเรียนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย อรุณี เจริญศรี (2554, หนา 76) ไดศึกษาเกี่ยวกับ

การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในอําเภอธาตุพนมสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครพนม  เขต  1 ผลการศึกษาคนควา พบวา การบริหารกจิการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในอําเภอธาตุพนม  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดานท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกดานกจิกรรมนักเรียน  

สภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายดานกิจกรรมแนะ

แนว พบวามคีาเฉลี่ยรองลงมา (x� =4.21, S.D.=0.62) ท่ีปรากฏผลเชนน้ีอาจเปนเพราะวาผูบริหาร ไดจัดกิจกรรมแนะ

แนว ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช 2551 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 หนา 21) ท่ีกลาววา การจัดกิจกรรมแนะแนวตองสงเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอันจะนําไปสูสมรรถนะท่ีสําคัญ 5 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ โดย

นําไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมตามลักษณะของกิจกรรมแนะแนว ท่ีระบุไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  อีกท้ังยังตองสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิตโดยมุงจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ

สภาพปญหา ความตองการ ความสนใจ ธรรมชาติของผูเรียนและวิสัยทัศนของสถานศึกษา ท่ีตอบสนองจุดมุงหมาย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหครอบคลุมท้ังดานการศึกษา ดานอาชีพ รวมท้ังดาน

สวนตัวและสังคมเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูเรียนมอิีสระในการคดิและตัดสนิใจดวยตนเอง เรียนรูดวยตนเองดวยการ

ปฏบัิติจนกระท่ังเกดิทักษะชีวิต ตลอดจนครูทุกคนตองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม โดยมีครูแนะแนวเปนพี่เลี้ยงและ

ประสานงาน ซึ่งผูบริหารไดดําเนินการ แตงต้ังคณะกรรมการท่ีรับผดิชอบกจิกรรมแนะแนว ดําเนินการเย่ียมบาน หรือ

สงขอมูลติดตอผูปกครอง และเชิญวิทยากร หรือบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในแตละอาชีพมาแนะแนวใหความรู ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ เกื้อกูล  ศรีสวัสดิ์ (2549, หนา 64-69) ไดศึกษาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใน

โรงเรียนในโรงเรียนวัดวังศาลา  สังกัดสํานักงานเขนพื้นท่ีการศึกษาเขต 1 ผลการวิจัยพบวา การบริหารกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนโดยใชกระบวนการบริหารคุณภาพ PDCA ของเดมมิ่ง (Deming Cycle) ในโรงเรียนวัดวังศาลา ดาน

กจิกรรมแนะแนว อยูในระดับมาก 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากผลการวิจัยเร่ืองการศึกษาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนท่ีในสังกัดเทศบาลนคร

เชียงรายตาม ผูวจิัยมขีอเสนอแนะดังตอไปน้ีคอื 

ดานกจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด ซึ่งผูบริหารกําหนด กรอบงานอยางเปนระบบ

มแีผนงานโครงการจัดกจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนในแผนปฏบัิติงาน จัดทําคูมือและแบบบันทึกกิจกรรม

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน และ ควรนําระบบสารสนเทศใชในกจิกรรม 

ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของบริหารงานกิจกรรมพัฒนานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครเชียงราย 

2. ควรมกีารทําวจิัยเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาการบริหารงานดานอื่น ๆ ในโรงเรียน 

3. ควรศึกษาความตองการของนักเรียนในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครเชียงราย 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหใหคําปรึกษาและชวยแกไข

ขอบกพรอง ตาง ๆ จาก ดร. ธิดาวัลย อุนกอง อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีใหคําปรึกษา คําแนะนํา แกไข ตรวจทานความถูก

ตอง เรียบรอย และ ขอบกพรอง ตลอดถึงผูเช่ียวชาญทุกทาน ในการพิจารณาเคร่ืองมือ ไดแก 1) ดร.อนวัช อุนกอง 

ตําแหนงอํานวยการสถานศึกษา ชํานาญการพิเศษโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ ) สพป.เชียงรายเขต 3 2)นาง

อนุรักษ บุตรสาร  ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ชํานาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  3)นาย

มงคล ใบแสง ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ชํานาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝาย

บริหารงานท่ัวไป จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณ ผูวจิัย ขอขอบคุณเปนอยางสูง ไว ณ ท่ีน้ี  
 ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอบุพการี ครอบครัวท่ีเปนกําลังใจ และขอกราบขอบคุณอาจารยหลักสูตร 

ปริญญา การศึกษามหาบัณทิต มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกทาน ขอขอบคุณรุนพี่ เพื่อนนิสิต หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริการการศึกษาทุกทาน ท่ีใหคําแนะนํา แลกเปลี่ยนประสบการณท่ีดี ในระหวางการศึกษา

ดวยด ี
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สภาพการบรหิารงานวิชาการของกลุมโรงเรยีนภูซาง สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

A STUDY OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF SCHOOL IN PUSANG GROUP 

UNDER PHAYAO PRIMARY EDUCATIONAL AREA OFFICE 2 

พัชรา สมควร9

1* และ น้ําฝน กันมา10

2 

Patchara Somkuan1* and Numfon Gunma2 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ และแนวทางการพัฒนาการ

บริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะยา เขต 2  ประชากร 

ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและขาราชการครู กลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา 

เขต 2 ประกอบดวย  ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 20 คนขาราชการครู จํานวน 166 คน รวมท้ังสิ้น 186 คน  

เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ซึ่งมเีนื้อหาครอบคลุมการบริหารวิชาการใน 8 ดานคือ ดาน

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ดานการบริหารจัดการเรียนรู ดานการนิเทศในสถานศึกษา ดานการวัดผล

ประเมนิผล ดานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูและดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 

1.  สภาพการบริหารงานวชิาการกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขต พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะยา 

เขต 2  อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการประกันคุณภาพการศึกษามีคาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด 

รองลงมา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู  ดานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี ดานการบริหารจัดการเรียนรู  ดานการวัดผล

ประเมนิผล ดานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ดานนิเทศในสถานศึกษา สวนดานท่ีมีสภาพการบริหารวิชาการท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคอื การวจิัยเพื่อพัฒนาดานการศึกษา  

2.  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะยา เขต 2  ดานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ควรจัดทําวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. 2551 ดานการบริหารจัดการเรียนรู ครูผูสอนควรจัดทําหนวยการเรียนรู ดานการนิเทศในสถานศึกษา ควรมีการ

ประเมินอยางเปนระบบ ดานการวัดผลประเมินผลการเรียน ควรประชุมช้ีแจงการประเมินใหสอดคลองกับหลักสูตร
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มอบหมายใหครูผูรับผิดชอบในการดําเนินงานแหลงเรียนรูและ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ควรใหความรู

ความเขาใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในแกครู 
 

คําสาํคัญ: การบริหารวิชาการ 
 

Abstract  

The purposes of research were to study academic administration and development of academic 

administration of school in Phusang group under Phayao primary education area office 2 The population of this 

research were 20 school administrators and 166 teachers. A total of 186 persons. The instrument used for 

collecting the data was rating scale questionnaire. Scope of the academic administration of the school is the 

develop the corporate 8 Curriculum. There were Curriculum development , leaning process development, the 

education supervision, The evaluation, Media innovation and technology for education, Research to improve the 

quality of education, The development of learning resources and the quality assurance in education. The 

statistics used in data analysis were percentage, mean and standard deviation. The results showed that. 

1.  The results to study the academic administration and development of academic administration of 

school in Phusang group under Phayao primary education area office 2, found that, was the high of level. 

Considering was aspects found that the quality assurance in education was the highest level, The second was  

The development of learning resources , Media innovation and technology for education, leaning process 

development, The evaluation, Curriculum development, the education supervision, and the lowest was research 

to improve the quality of education. 

2.  Guidelines for the development of Academic Administration of school in Phusang group under 

Phayao primary education area office 2, There were Curriculum development, should be analysis of the Basic 

Education Core Curriculum 2008. Leaning process development, teachers make learning Educational Levels. The 

education supervision, should be evaluated systematically. The evaluation, should a meeting to assess 

compliance with Curriculum. And should be considered a measure of the difference between the people. Media 

innovation and technology for education, Teacher training should be encouraged to develop innovative media. 

Research to improve the quality of education, should be development research knowledge .The development of 

learning resources , Assigned to teachers in the learning center. And the quality assurance in education. The 

cognitive approach to quality assurance to teachers. 
 

Keywords: Academic administration 
 

บทนํา 

นโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 การศึกษาขั้นพื้นฐานเปน

การศึกษาเร่ิมแรกของคนในชาติดังน้ันเพื่อใหการศึกษาขัน้พื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลบน

พื้นฐานของความเปนไทยใหนักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตนมคีวามรูและทักษะท่ีแข็งแกรงและเหมาะสม

เปนพื้นฐานสําคัญในการเรียนรูระดับสูงขึ้นไปและการดํารงชีวิตในอนาคตสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกําหนดนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานปงบประมาณพ.ศ. 2559 ดังน้ี เรงรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ระบบกระบวนการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท้ังระบบ ใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก ใหสําเร็จ

อยางเปนรูปธรรม เรงปรับปรุงสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธกับ

เนื้อหา ทักษะและกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพและสภาพแวดลอมการเรียนรู เรงสรางระบบให

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนองคกรท่ีแข็งแกรงและมีประสิทธิภาพเพื่อการใหบริการท่ีดี มีความสามารถจัด

การศึกษาขัน้พื้นฐานท่ีมคีุณภาพและมาตรฐานไดเปนอยางด ีเรงรัดปรับปรุงโรงเรียนเรียนเปนองคกรท่ีมีความเขมแข็ง

มแีรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีชัดเจน เปนสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพท่ี

สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สรางระบบการควบคุมการจัดการ

เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาท่ีมขีอมูล สารสนเทศ และขาวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอยางพรอมบริบูรณ 

และมนีโยบายประเมนิผลอยางเปนรูปธรรม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 2559, หนา 1-2) 

ในปจจุบันการวัดและประเมินผลนักเรียนท่ีมีหลายรูปแบบ หนวยงานท่ีวัดและประเมินผลนักเรียน ไดแก

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)หรือ สทศ.ท่ีดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐาน (O-NET) สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

6 ตาม พระราชกฤษฎกีาจัดต้ังสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)พ.ศ. 2548 หมวด 1 มาตรา 5 

ใหจัดต้ังองคการมหาชนขึ้นเรียกวา “สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)” เรียกโดยยอวา 

“สทศ.” และใหใชช่ือเปนภาษาอังกฤษวา“National Institute of Educational Testing Service (Public Organization)” 

เรียกโดยยอวา “NIETS”มาตรา7 ใหสถาบันมีวัตถุประสงค เพื่อบริหารจัดการและดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย

พัฒนาและใหบริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอยางตอเนื่องรวมท้ังเปนศูนยกลาง

ความรวมมอืดานการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ  จากการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น

พื้นฐานของประเทศไทย ยังไมถึงระดับมาตรฐานประเทศท่ีพัฒนาแลว ถึงแมจะมีแนวโนมท่ีดีขึ้นอยางตอเนื่อง ในชวง

ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 โดยเฉพาะอยางย่ิงคุณภาพผูเรียนในระดับนานาชาติผลการประเมินผูเรียน

ระดับชาติ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปการศึกษา 2557 ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในวิชาหลัก 5 รายวิชา ไดแก 

ภาษาไทย คณิตศาสตรวิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ มีบางระดับช้ันในบางรายวิชาไดคะแนนเฉลี่ยสูง

กวา รอยละ 50 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2558, หนา 10-11) สวนคาเฉลี่ยรวมทุกวิชาของการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ของกลุมโรงเรียนภูซาง ในปการศึกษา 

2557 มีคาเฉลี่ยรวมคือรอยละ 49.30 เมื่อเปรียบเทียบกับ ระดับเขตพื้นท่ี รอยละ 47.42 ระดับสังกัด รอยละ 44.24  

และระดับประเทศ รอยละ 45.74 ถึงแมจะมีคะแนนมากกวาทุกระดับแตคะแนนรวมยังไมถึงรอยละ 50 ตามเกณฑท่ี

ไดกําหนดไวของกลุมโรงเรียนภูซาง (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 กลุมนิเทศติดตาม

ประเมนิผลการจัดการศึกษา 2558, หนา 26) 

การบริหารวิชาการในโรงเรียนจึงถือวาเปนงานสําคัญของโรงเรียนท่ีจะสงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเพราะการบริหารวชิาการเปนการจัดกจิกรรมทุกประเภทท่ีเกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให

ดีขึ้นต้ังแตการกําหนดนโยบาย การวางแผนการวางหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา

และวัดผลประเมินผลท้ังน้ีเพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายทางการศึกษา ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน เพื่อให

นักเรียนเปนพลเมืองท่ีดี มีความรู มีคุณธรรม ดํารงชีวิตอยางมีความสุข สามารถประกอบอาชีพได และดํารงตนเปน
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พลเมอืงท่ีด ีชวยกันพัฒนาชาติใหเจริญกาวหนา ของระบบสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังน้ันจะเห็นได

วาการบริหารวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยสนับสนุนการศึกษาเพื่อยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหดีย่ิงขึ้น ปจจุบัน

กระทรวงศึกษาธิการไดมแีนวทางในการบริหารวชิาการแกโรงเรียนท่ีเปนนิติบุคคล เพื่อเปนการบริหารจัดการมีความ

คลองตัวขึ้นโดยมีแนวทางการบริหารวิชาการ ขอบขายการบริหารงานวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 

32-33) จากคะแนนคาเฉลี่ยรวมการสอบระดับชาติ O-Net ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ของกลุมโรงเรียนภูซาง       

มคีะแนนมากกวาทุกระดับ ไมวาจะเปน ระดับเขตพื้นท่ี ระดับสังกัด ระดับประเทศ แตคะแนนรวมยังไมถึงรอยละ 50 

ตามเกณฑท่ีไดกําหนดไวของกลุมโรงเรียนภูซาง ผูศึกษาจงึสนใจศึกษาสภาพการบริหารงานวชิาการ เพื่อเปนแนวทาง

ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานวชิาการของกลุมโรงเรียนภูซางใหมปีระสทิธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

2.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(ตัวแปรตน) (ตัวแปรตาม) 

 
              การบรหิารงานวชิาการ 

1. แนวคดิการบริหารงานวชิาการ 

   1.1 ความหมายของการบริหารงานวชิาการ 

   1.2 แนวคดิและหลักการเกี่ยวกับการ 

        บริหารงานวชิาการ 

   1.3 ความสําคัญของการบริหารงานวชิาการ 

   1.4 ทฤษฎกีารบริหารงานวชิาการ 

   1.5 กระบวนการบริหารงานวชิาการ 

   1.6 ขอบขายงานวชิาการ 

 1.6.1 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

        1.6.2 การบริหารจัดการเรียนรู 

        1.6.3 การนิเทศในสถานศึกษา 

        1.6.4 วัดผลประเมนิผลการเรียน 

        1.6.5 สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 

        1.6.6 การวจิัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 

        1.6.7 การพัฒนาแหลงเรียนรู 

        1.6.8 การประกันคุณภาพการศึกษา 

- สภาพการบริหารงานวชิาการกลุมโรงเรียน 

ภูซาง สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2  

  1. การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

         2. การบริหารจัดการเรียนรู 

         3. การนิเทศในสถานศึกษา 

         4. วัดผลประเมนิผลการเรียน 

         5. สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 

         6. การวจิัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 

         7. การพัฒนาแหลงเรียนรู 

         8. การประกันคุณภาพการศึกษา 

 -   แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน   

      วชิาการกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัด 

      สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

      พะเยา เขต 2  
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วธิกีารศึกษา 

การวจิัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาสภาพการบริหารงานวชิาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยาเขต 2 ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู กลุมโรงเรียนภูซาง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 186 คน จําแนกเปนผูบริหาร

จํานวน 20 คน ขาราชการครู 166 คนเคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัย

สรางขึ้นซึ่งลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอนตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม มีลักษณะแบบสํารวจรายการ (Check list) ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ

บริหารงานวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2  8 ดาน รวมท้ังหมด 62 ขอ 

ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับตอนท่ี 3 แบบสอบถามความ

คิดเห็นแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ท้ัง   

8 ดาน ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูปโดยขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 

(Percentage) ขอมูลท่ีเกี่ยวกับระดับของสภาพการบริหารงานวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยาเขต 2 น้ัน วเิคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (µ ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) 
 

ผลการศึกษา 

 จากการวเิคราะหขอมูลพบวา 

1.  สภาพการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 2  พบวามสีภาพการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานท่ีมีสภาพการ

บริหารงานวิชาการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

ดานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี ดานการบริหารจัดการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผลการเรียน ดานการบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษา ดานนิเทศในสถานศึกษา สวนดานท่ีมีสภาพการบริหารวิชาการท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ การวิจัย

เพื่อพัฒนาดานการศึกษา  โดยแตละดานสรุปผลการวจิัยได ดังน้ี 

1.1  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดและมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อ

พิจารณารายละเอียด พบวาสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา

สถานศึกษามีการวางแผนประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีเปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จอยางชัดเจนมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมากท่ีสุด สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ สถานศึกษาประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายนอก ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก   

1.2  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดแตคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อ

พจิารณารายละเอียด พบวาสถานศึกษากําหนดนโยบายและแนวทางการใชวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู

และกระบวนการทํางานของนักเรียน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  รองลงมาสถานศึกษามีการวิเคราะห วิจัยเพื่อแกปญหาและ

พัฒนางานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ สถานศึกษา

เผยแพรงานวจิัยกับบุคคล ชุมชน สถานศึกษาและหนวยงานอื่น มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

 2.  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
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2.1  แนวทางการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา คือ จัดทําวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.

2551 รองลงมา คอื ครูทุกคนมสีวนสวนในการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา ตํ่าท่ีสุด คือ การวิเคราะหการประเมิน

ของหลักสูตรแกนกลางเพื่อปรับปรุงการใชหลักสูตรสถานศึกษา และแตงต้ังคณะทํางานวิเคราะหสูตรของแตละชวง

ช้ัน 

2.2  แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู คือ ครูผูสอนจัดทําหนวยการเรียนรู รองลงมา คือ ศึกษา

สภาพปจจุบัน จัดกิจกรรมใหเปนไปตามหลักสูตรโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และ สถานศึกษาสงเสริมใหครูไดรับการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง ตํ่าท่ีสุด คอื การจัดกจิกรรมการเรียนรูยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

2.3  แนวทางการนิเทศในสถานศึกษา คือ ควรมีการประเมินอยางเปนระบบ รองลงมา คือ จัดปฏิทิน

ปฏิบัติงานประจําป เนนการนิเทศแบบเปนกัลยาณมิตร กําหนดวัตถุประสงคเปาหมายในการนิเทศ และมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณะครูในโรงเรียน ตํ่าท่ีสุด คอื มกีารนิเทศปละ 2 คร้ัง 

2.4  แนวทางการวัดผลประเมินผลในสถานศึกษา คือ ควรประชุมช้ีแจงการประเมินใหสอดคลองกับ

หลักสูตร และควรคํานึงถึงการวัดผลของความแตกตางระหวางบุคคล รองลงมา คือ การจัดทําระเบียบการวัดผล

ประเมินผล และสอดคลองกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด ตํ่าท่ีสุด คือ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและใชแบบพิมพตาง ๆ     

ท่ีเกี่ยวของ 

2.5  แนวทางการจัดสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในสถานศึกษา คือ ควรสงเสริมครูอบรมพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม รองลงมา คือสนับสนุนการใชสื่อเพื่อจัดการเรียนการสอน ตํ่าท่ีสุด คือ รวมกันจัดทําสื่อในกลุมหรือสาระ

เดยีวกันเพื่อใชรวมกัน 

2.6  แนวทางการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คอื ควรพัฒนาความรูดานวจิัย รองลงมา คอื ใชการ

วจิัยเพื่อแกปญหาการเรียนรูของนักเรียน และทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตํ่าท่ีสุดคือ มีรางวัลให

ครูผูทําวจิัยและสงเสริมใหเผยแพร 

2.7  แนวทางการพัฒนาแหลงเรียนรู คอื ควรมอบหมายใหครูผูรับผิดชอบในการดําเนินงานแหลงเรียนรู 

รองลงมา คอื ใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานท่ี ตํ่าท่ีสุด คอื มกีารประเมนิผลการใชแหลงเรียนรู 

2.8  แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ ควรใหความรูความเขาใจแนวทางการประกัน

คุณภาพภายในแกครู รองลงมา คอื ยึดหลักการประเมนิโดยใช PDCA ตํ่าท่ีสุด คอื เตรียมเอกสารหลักฐานตามเกณฑ

ท่ีกําหนด 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2  มจีํานวน 8 ดาน มปีระเด็นท่ีสําคัญนํามาอภิปรายผลดังน้ี 

1.  ผลการวจิัย พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการบริหารงานวิชาการ ถือเปนงานท่ีสําคัญ

ท่ีทําใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ใหบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล รวมถงึพัฒนาความสามารถ ทักษะชีวิตและการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขและมีคุณภาพตาม

มาตรฐานของสถานศึกษา ซึ่งผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ เอมิกา โตฉ่ํา (2551, หนา 116) ไดศึกษา

ปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 2 

พบวา การดําเนินงานวชิาการของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 2 โดยภาพรวม
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และรายดาน ปฏบัิติอยูในระดับมาก และ กติติยา กาเร็ว (2555, หนา 59) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 พบวา สภาพการ

บริหารงานวชิาการโดยภาพรวมมกีารปฏบัิติอยูในระดับมากเชนเดยีวกับงานวิจัยของรัชชนก แจคํา (2556, หนา 106) 

ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยูระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย

ของ นงคพร ต๊ิบปาละ (2558, หนา 73) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

จังหวัดเชียงราย โรงเรียนในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สภาพการ

บริหารงานวชิาการโดยภาพรวมมกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก  เมื่อพจิารณารายดานสภาพการบริหารงานวชิาการกลุม

โรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  มีจํานวน 8 ดาน พบวา ดานท่ีมีสภาพ

การบริหารงานวิชาการสูงสุดคือดานการประกันคุณภาพการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลวรรณ วรางคณา

กูล (2556, หนา 81) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดําเนินไปอยางตอเนื่องเพื่อสราง

ความม่ันใจไดวาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สามารถจัดการศึกษาใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด เชนเดียวกับงานวิจัยของตรัยรัตน เนมียะวงค (2556, หนา 122) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง

ปจจัยการบริหารวิชาการท่ีมีความสัมพันธตอประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุดรเขต 3 พบวา ปจจัยการบริหารวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุดรเขต 3 ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากสูงสุดลงมา คือ ดานการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เพื่อเปนการจัดระบบโครงสรางขององคกร กําหนดเกณฑการประเมิน เปาหมาย

ความสําเร็จของสถานศึกษา มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อเปนการประเมินและพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง รองลงมา ดานการ

พัฒนาแหลงเรียนรู โดยภาพรวมมกีารปฏบัิติอยูระดับมาก สอดคลองกับงานวจิัยของ งานวิจัยของสุกัญญา ประเสริฐ

สังข (2556, หนา 82) ไดศึกษาความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมจุน 1 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษากลุมจุน 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาการพัฒนาหลักสูตรและ

ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูอยูในสภาพการปฏบัิติมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ การดําเนินงานพัฒนาแหลงเรียนรูของ

สถานศึกษา ไดแก การสํารวจแหลงเรียนรูในสถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่นการจัดต้ังและพัฒนาแหลงเรียนรู การจัด

เอกสารเผยแพรแหลงเรียนรูแกครู ท้ังในและนอกสถานศึกษา การประเมินแหลงเรียนรู และการใชแหลงเรียนรูของ

สถานศึกษา เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูโดยเนนประสบการณตรงและครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่น ดังนั้น

สถานศึกษาจําเปนตองมีแหลงเรียนรูและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเรียนรูอยางพอเพียงและมี

ประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรมาภรณ อนุพันธ (2556, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองสภาพและปญหาการ

บริหารงานวชิาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 2 ผลจากการศึกษาพบวา

สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ีคือ ดานการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด และคาเฉลี่ยมากลําดับท่ี 2 คอื ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ท้ังน้ีอาจ

เปนเพราะสภาพบริบทและสภาพภูมิศาสตรท่ีแตกตาง ท้ังน้ีผูบริหารตองสงเสริมสนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูท้ังใน

และนอกสถานศึกษา ในการจัดกระบวนการเรียนรูครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่นและประสานความรวมมือจาก

สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีและหนวยงานอื่น สวนดานท่ีมีสภาพการบริหารวิชาการตํ่าสุดคือ การวิจัยเพื่อพัฒนาดาน

การศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติยา กาเร็ว (2555, หนา 59)ไดศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการ
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บริหารงานวชิาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 

ประชากรท่ี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ัง 8 เชนเดียวกัน และดานท่ีตํ่าสุดคือ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาดาน

การศึกษา ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ ครูขาดการพัฒนาความรูดานการวจิัยท่ีไมตอเนื่อง และควรสงเสริมใหครูใชผลการวิจัย

มาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อสรางนวัตกรรมแกไขขอบกพรองของนักเรียน ขาดการประสานความรวมมือกับ

หนอยงานอื่น ในการวิเคราะห วิจัย และเผยแพรผลงานและสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรมาภรณ อนุพันธ (2556, 

หนา 75) ไดศึกษาเร่ืองสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 2 ผลจากการศึกษาพบวาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยูในระดับมาก จาก

การศึกษาท้ังหมด 7 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ ขาดการกํากับ 

ติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาในแตละกลุมสาระการเรียนรูในการใชกระบวนการวิจัยมาพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 

เมื่อพจิารณาสภาพการบริหารงานวชิาการกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา 

เขต 2  ท้ัง 8 ดานมปีระเด็นท่ีพจิารณาดังน้ี 

1.1  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายละเอียด 

พบวาสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงท่ีสุด รองลงมาสถานศึกษามี

การวางแผนประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีเปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จอยางชัดเจนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ สถานศึกษาประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ วไิลวรรณ วรางคณากูล (2556, หนา 

81)  ระดับผลการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก และพบวาดานท่ีมคีาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คอืดานการประกันคุณภาพการศึกษา เชนเดยีวกัน 

1.2  ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู  มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณารายละเอียด พบวาสถานศึกษา

มีการสํารวจแหลงเรียนรูในสถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และในเขตพื้นท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ใกลเคยีง มคีาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  รองลงมาสถานศึกษาจัดทําและพัฒนาแหลงเรียนรู ในสถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่นเพื่อใช

แหลงเรียนรูรวมกัน มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนครูใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานท่ีเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู

โดยครอบคลุมภูมปิญญาทองถิ่นมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดและมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ งานวิจัย

ของสุกัญญา ประเสริฐสังข (2556, หนา 82) ไดศึกษาความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาในกลุมจุน 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของครูตอ

การบริหารงานวชิาการของผูบริหารสถานศึกษากลุมจุน 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา

การพัฒนาหลักสูตรและดานการพัฒนาแหลงเรียนรูอยูในสภาพการปฏบัิติมากท่ีสุด 

1.3  ดานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวาสถานศึกษา

สงเสริมใหครูใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาสถานศึกษามีการ

จัดหาวัสดุ อุปกรณ สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีแกครูอยางเพียงพอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด สวนครูมีการศึกษา

คนควา วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดและมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ กุลฑรี พกิุลแกม (2551, หนา 105) ไดทําการศึกษาสภาพบริหารงานวิชาการ

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ และ

สอดคลองกับงานวจิัยของ ปองทิพย ศิริวัฒน (2556, หนา 59) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง สภาพการมสีวนรวมการบริหารงาน

วิชาการของครูผูสอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 2 ผลการวจิัยพบวา ครูผูสอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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เชียงราย เขต 2มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการมีสวนรวมการบริหารงานวิชาการ ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 

1.4  ดานการบริหารจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวา ผูบริหาร

สงเสริมใหครูไดรับการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

รองลงมาสถานศึกษาจัดบรรยากาศของโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด สวนสถานศึกษา

จัดกจิกรรมการเรียนรูโดยการมสีวนรวมของผูปกครองและชุมชน  มีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดและคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่ง

ผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ เอมิกา โตฉ่ํา (2551, หนา 116-117) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการ

ดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 2 พบวา การดําเนินงาน

วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน ปฏิบัติ

อยูในระดับมาก และดานท่ีมคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด คอืดานพัฒนากระบวนการเรียนรู รองลงมาคือดานประกันคุณภาพใน

สถานศึกษาและนอยท่ีสุดคือดานการสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงานและ

สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาและสอดคลองกับงานวิจัยของ นิตยา ดวงเข็ม (2554, บทคัดยอ) ท่ีไดวิจัยเร่ืองสภาพการ

บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย เขต 4 พบวา ผูอํานวยการ

โรงเรียนและครูมคีวามคดิเห็นตอสภาพการบริหารงานวชิาการ โดยภาพรวมอยูระดับมาก ดานท่ีเปนอันดับ 1 คอื ดาน

การจัดการเรียนการสอนและสอดคลองกับงานวิจัยของ ฟองจันทร ทองคํา (2558, หนา 91) ไดศึกษาสภาพการ

บริหารงานวชิาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณารายดาน พบวา ดานท่ีมคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด คอืดานพัฒนาการเรียนรู 

1.5  ดานการวัดผลประเมินผล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวาสถานศึกษา

จัดทําระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาสถานศึกษามีการวางแผนการจัดทําปฏิทินการวัดผลประเมินผลผูเรียนใหสอดคลองกับ

หลักสูตรและเวลาเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ สถานศึกษามีการนิเทศติดตาม 

ตรวจสอบเอกสารการวัดผลประเมนิผล มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมากซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมัย สมสงวน(2551, 

หนา 14) ไดทําการวิจัยเร่ืองความตองการและความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนตาม

ทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีเลย เขต 1 พบวางานวัดและประเมินผล โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับ

มากเชนดวยกิตติยา กาเร็ว (2555, หนา 59) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการโดย

ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยูระดับมากและดานท่ีเปน

อันดับท่ี 1 ดานการวัดผลประเมนิผลและการเทียบโอนผลการเรียน 

1.6  ดานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา 

ผูบริหารสถานศึกษาไดสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรสอดคลองกับสภาพทองถิ่น มีคาเฉลี่ยสูง

ท่ีสุด  รองลงมาสถานศึกษามีการวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อยูในระดับมากท่ีสุด  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามี

คาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดและคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิราณี มะแอ (2554, หนา 64) ปจจัยท่ี

สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธาณี โดยภาพรวมอยูใน
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ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏวา ดานท่ีอยูระดับสูงท่ีสุด  คือดานหลักสูตรและดานกิจกรรมการเรียน

การสอน 

1.7  ดานการนิเทศในสถานศึกษา มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวาสถานศึกษา

มกีารแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษามคีาเฉลี่ยอยูในระดับสูงท่ีสุด รองลงมาสถานศึกษาจัดใหผูรับการ

นิเทศมสีวนรวมในการวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษาคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ สถานศึกษา

มกีารประเมนิผลการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบและมปีระสทิธิภาพ มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลอง

กับงานวจิัยของ นงคพร ต๊ิบปาละ (2558) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา จังหวัดเชียงราย โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ผลการวจิัยพบวา การบริหารงานวชิาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โรงเรียน

ในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในภาพรวม 6 ดาน มีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมากท่ีสุด  

1.8  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายละเอียด 

พบวาสถานศึกษากําหนดนโยบายและแนวทางการใชวจิัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรูและกระบวนการทํางาน

ของนักเรียน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  รองลงมาสถานศึกษามีการวิเคราะห วิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนางานวิชาการใน

ภาพรวมของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  สวนสถานศึกษาเผยแพรงานวิจัยกับบุคคล ชุมชน สถานศึกษา

และหนวยงานอื่น มคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดและคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติยา กาเร็ว (2555, 

หนา 59) ไดศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ประชากรท่ี อยูในระดับมาก ท้ัง 8 เชนเดียวกัน และดานท่ี

ตํ่าสุดคอื ดานการวจิัยเพื่อพัฒนาดานการศึกษาและสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรมาภรณ อนุพันธ (2556, หนา 75) 

ไดศึกษาเร่ืองสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 กลุม 2 ผลจากการศึกษาพบวาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยูในระดับมาก จากการศึกษา

ท้ังหมด 7 ดานการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

2.  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

2.1  แนวทางการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา คือ ควรมีการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. 2551  ครูทุกคนมีสวนรวนในการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา มีการวิเคราะหสถานศึกษาเพื่อจัดทําขอมูล

สารสนเทศ กําหนดวสัิยทัศน พันธกจิ เปาหมายและคานิยมท่ีพึงประสงค กําหนดโครงสรางหลักสูตรใหเหมาะสมกับ

บริบท ศึกษาแนวทางการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นเพื่อนํามาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ศึกษารายละเอียดโครงสราง

ของหลักสูตร กําหนดสาระการเรียนรูและตัวช้ีวัดมาตรฐานการเรียนรู แตงต้ังคณะทํางานวิเคราะหสูตรของแตละชวง

ช้ัน และวเิคราะหการประเมนิของหลักสูตรแกนกลางเพื่อปรับปรุงการใชหลักสูตรสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัย

ของ วไิลวรรณ วรางคณากูล (2556, หนา 39-42) 

2.2  แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู คือ ควรใหครูผูสอนจัดทําหนวยการเรียนรู ศึกษาสภาพ

ปจจุบัน จัดกจิกรรมใหเปนไปตามหลักสูตรโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ สถานศึกษาสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง จัดทําแผนการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร วิเคราะหหลักสูตรและความสอดคลอง สนับสนุน นวัตกรรม

และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู ประชุมเพื่อพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดโครงสรางเวลาตามหลักสูตรและ

กําหนดตารางเรียน จัดกิจกรรมท้ังในและนอกสถานท่ี จัดครูผูสอนตามความรูความสามารถของครูแตละคน  
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จัดกจิกรรมท่ีมคีวามหลากหลายเนนความแตกตางของบุคคล จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู และจัดกิจกรรมการ

เรียนรูยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองกับแนวทางของ หนวยศึกษานิเทศกสํานักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร (2554, หนา 8) 

2.3  แนวทางการนิเทศในสถานศึกษา คือ ควรมีการประเมินอยางเปนระบบ จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน

ประจําป เนนการนิเทศแบบเปนกัลยาณมิตร กําหนดวัตถุประสงคเปาหมายในการนิเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

คณะครูในโรงเรียน นําเสนอผลการนิเทศท่ีประชุมครูตามชวงระยะเวลา มีการควบคุม กํากับ การนิเทศ นําผลการ

นิเทศไปปรับปรุงพัฒนา แตงต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา การนิเทศแบบมีสวนรวม และควรมีการนิเทศ

อยางนอยปละ 2 คร้ัง สอดคลองกับแนวทางของ หนวยศึกษานิเทศกสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2554, หนา 

101) 

2.4  แนวทางการวัดผลประเมินผลในสถานศึกษา คือ ควรประชุมช้ีแจงการประเมินใหสอดคลองกับ

หลักสูตร คํานึงถงึการวัดผลของความแตกตางระหวางบุคคล จัดทําระเบียนวัดผลประเมนิผล สอดคลองกับมาตรฐาน

และตัวช้ีวัด จัดทําปฏิทินวัดผลประเมินผลและนําผลมาวิเคราะห วัดผลประเมินผลอยางตอเนื่องและตัดสินผลการ

เรียน มีการประเมินตามสภาพจริงและหลากหลาย ควรมีการซอมเสริมนักเรียนท่ีเรียนรูชา และควรมีการกํากับ 

ติดตาม ประเมินผลและใชแบบพิมพตางๆท่ีเกี่ยวของ สอดคลองกับแนวทางของ หนวยศึกษานิเทศกสํานักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร (2554, หนา 101) 

2.5  แนวทางการจัดสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในสถานศึกษา คือ ควรสงเสริมครูอบรมพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม สนับสนุนการใชสื่อเพื่อจัดการเรียนการสอน สอดคลองกับมาตรฐานช้ีวัดและเนื้อหา พัฒนาสื่อให

สอดคลองกับความตองการ จัดหาสื่อของจริงหรือวัสดุในทองถิ่น มีการประเมินผลการใชสื่อและนําผลท่ีไดมาพัฒนา

ตอเนื่อง มกีารจัดเก็บ ทําทะเบียนสื่อและซอมแซมบํารุงรักษา และควรรวมกันจัดทําสื่อในกลุมหรือสาระเดียวกันเพื่อ

ใชรวมกัน สอดคลองกับแนวทางของ หนวยศึกษานิเทศกสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2554, หนา 117) 

2.6  แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ ควรมีการพัฒนาความรูดานวิจัย ทําวิจัยในช้ัน

เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ใชการวิจัยเพื่อแกปญหาการเรียนรูของนักเรียน นําผลวิจัยมาเผยแพรใน

สถานศึกษา แตงต้ังคณะทํางานท่ีปรึกษาการทําวจิัยในโรงเรียน สงเสริมใหครูใชผลการวจิัยมาพัฒนาสื่อการเรียนการ

สอน ทําการวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมแกไขขอบกพรองของนักเรียน และควรมีมีรางวัลใหครูผูทําวิจัยและสงเสริมให

เผยแพรผลงาน สอดคลองกับแนวทางของ พสิมัย สมิสพีมิพ (2552, หนา 52-53) 

2.7  แนวทางการพัฒนาแหลงเรียนรู คือ ควรมีมอบหมายใหครูผูรับผิดชอบในการดําเนินงานแหลง

เรียนรู ปรับปรุงแหลงเรียนรูใหใชไดตลอดเวลา ใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานท่ี สํารวจแหลงเรียนรูท้ังในและนอก

สถานท่ี ยดึหลักการมสีวนรวมของทุกภาคสวน สงเสริมแหลงเรียนรูท่ีเปนธรรมชาติ วางแผนการใชแหลงเรียนรู และมี

การมกีารประเมนิผลการใชแหลงเรียนรูสอดคลองกับแนวทางของ ขุนชัย ทุยเวยีง (2551, หนา 25) 

2.8  แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ ควรมีรายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา ใหความรูความเขาใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในแกครู ยึดหลักการประเมินโดยใช PDCA ยึด

หลักการมสีวนรวมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ วางเปาหมายใหผลสัมฤทธ์ิของทุกดานใหดีขึ้น ตรวจสอบทบทวนคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ ใหครูแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกัน

คุณภาพภายใน และควรมกีารเตรียมเอกสารหลักฐานตามเกณฑท่ีกําหนด สอดคลองแนวทางของ สํานักงานวิชาการ

และมาตรฐานการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2549, หนา 3) 
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ขอเสนอแนะ 

1.  ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยูในระดับมาก จากการศึกษาท้ังหมด 8 ดาน 

ดานการบริหารวชิาการท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคอื การวจิัยเพื่อพัฒนาดานการศึกษา กลุมโรงเรียนภูซางควรดําเนินการ

รวมกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรูดานการวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหกับสถานศึกษา โดยการสรางเครือขายครูและนักเรียน ใหมีความรู เกี่ยวกับ

กระบวนการวจิัยเปนสําคัญในการเรียนรู และมกีารติดตามประเมนิผลอยางตอเนื่อง 

2.  กลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ควรสงเสริมสนับสนุน 

ดานการบริหารวชิาการท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคอื การวจิัยเพื่อพัฒนาดานการศึกษา โดยดําเนินการจัดอบรมใหความรู

ใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาดานการเรียนการสอนตามกลุมสาระการเรียนรู หรือจัดทําโครงการหองเรียน

คุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนใหดย่ิีงขึ้นตอไป 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาการเปรียบเทียบขนาดกลุมโรงเรียนตอการบริหารวิชาการท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิของการเรียน

ในกลุมโรงเรียนภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

2. ควรศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองและชุมชนตอการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนภูซาง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

3. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนภูซางสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตัวเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไปดวยด ีดวยความกรุณาอยางย่ิง จาก ดร.นํ้าฝน กันมา ท่ี

ปรึกษาคนควาดวยตัวเอง ท่ีไดใหคําแนะนํา เสนอแนะและตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ทุกขัน้ตอน ต้ังแตตนจน

สําเร็จเรียบรอย ทําใหการศึกษาคนควาดวยตัวเองฉบับน้ีมคีวามสมบูรณย่ิงขึ้น ผูศึกษาคนควาขอขอบพระคุณเปน

อยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณขอบคุณท่ีปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญซึ่งมากดวยความสามารถและประสบการณ

ในการทํางาน  ประกอบดวย  นายจํานงค  จันแปงเงิน ผูอํานวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บานดอนตัน)  

อําเภอภูซาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  นายอดุลย  ออนนวล ผูอํานวยการเช่ียวชาญ  

โรงเรียนอนุบาลเชียงคํา (วัดพระธาตุสบแน) อําเภอเชียงคํา  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 2  

และ ดร.สุนทร  คลายอํ่า อาจารย มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีไดใหความอนุเคราะหตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา

วจิัย 

 ขอขอบพระคุณ  ผูบริหาร  คณะครูในกลุมโรงเรียนภูซาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  

เขต 2 ทุกทานท่ีใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถาม ทําใหการศึกษาคนควาดวยตัวเองในคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงดวยด ี

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีใหการอบรมเลี้ยงดู ใหกําลังใจและเอาใจใสเปนอยางดี  จึงสามารถฟนฝาอุปสรรค

ตางๆไปได 
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คุณคาใดๆ ท่ีเกดิจากการศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ี  อันจะกอใหเกดิประโยชนแกวงการศึกษา  ขอยก

คุณงามความดใีหแกคุณพอ คุณแม ครูอาจารย ทุกทานท่ีใหคําแนะนําชวยเหลอื  จนทําใหประสบผลสําเร็จ 
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สภาพการบรหิารงานวิชาการของโรงเรยีนกลุมเครอืขายโรงเรยีนตําบลสันสลี 

อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชยีงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชยีงราย เขต 2 

STALE OF ACADEMIC AMINISTRATION OF SCHOOL NETWORK OF SANSALEE 

SUB-DISTRICT, WIANG PA PAO DISTRICT, CHIANG RAI UNDER CHIANG RAI 

PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 

วันวสิา ศรสีองเมือง11

1* และ น้ําฝน กันมา12

2 

Wanwisa Srisongmueang1* and Namfon Gunma 2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาในคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการ จําแนก

ตามขนาดโรงเรียน และศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสล ี

อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประชากรท่ีใชใน

การศึกษาจํานวน 97 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการศึกษาพบวา 

 1. สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด

เชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวม มีระดับการบริหารงานวิชาการอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีระดับการบริหารงานวิชาการมากท่ีสุด คือ ดานการวัดผล 

ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน รองลงมาคือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สวนดานท่ีมี

ระดับการบริหารงานวชิาการนอยท่ีสุด คอื ดานการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  

 2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอ

เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

พบวาโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน มีสภาพการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน โดยโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการ

บริหารงานวชิาการมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก  

 3. ขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา 

จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สรุปไดดังน้ี  

                                                 
1 นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2 School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
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 ควรใหหนวยงานตนสังกัดเขามามสีวนรวมในการใหความชวยเหลือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรจัดใหมี

สื่อทันท่ีทันสมัยและเพียงพอกับจํานวนหองเรียน ควรสงเสริมใหครูดําเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

และหลากหลาย ควรสงเสริม ใหครูทําวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยางจริงจัง ควรจัดใหมีการนิเทศอยาง

สมํ่าเสมอ ควรสงเสริมใหมีการดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง 

และควรจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 

คําสาํคัญ: การบริหารงานวิชาการ 
 

Abstract  

 This research were to study 1) the level of the administration based on Thailand quality award 2) the 

level of student The objectives of this study were to study the schools state and to compare the state on the 

academic administration categorized by school sizes and to find out the suggestions on the academic 

administration of the School Network of Sansalee Sub-district, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai under Chiang 

Rai Primary Educational Service Area Office 2. The population was 97 people. The research instruments were a 

five-rating scales questionnaire. The statistics used were frequency, percentage, mean and standard deviation.  

 The findings were as follows: 

 1. Regarding to the state on the academic administration of the School Network of Sansalee Sub-

district, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2, it was at 

a high level in overall. When considering for each aspect based on the academic administration, it was found 

that the evaluation and measurement and the process on the school results transfer was at a high level followed 

by the school curriculum development whereas the research of the quality education was at the lowest level.  

 2. As for the comparison of the state on the academic administration of the School Network of Sansalee 

Sub-district, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2, it 

indicated that the difference of the school sizes affected the different state of the school academic 

administration. The mid-sized schools had higher academic administration than small –sized schools.  

 3. With regard to the suggestions on the academic administration of the School Network of Sansalee 

Sub-district, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2, the 

suggestions were summarized as follows:   

 The authorities should take part in the assistance of the school curriculum development, providing 

modern media and sufficient for each classroom, encouraging teachers to perform the measurement and 

evaluation according  to the actual situation and using a variety methods, promoting teachers to do research to 

develop their teaching more seriously, arranging the supervision regularly, promoting the development of the 

internal quality assurance and academic standards continuously, and arranging the appropriate environment 

towards the use of media technology for education. 
 

Keywords: Academic Administratio 
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บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวดท่ี 4 วา

ดวย แนวการจัดการศึกษา มาตรา 39 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด

การศึกษา ไววา “ใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไปไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง” ซึ่งการกระจายอํานาจท้ัง 4 ดานให

สถานศึกษาจัดบริหารและจัดการศึกษาน้ัน ดานวิชาการนับเปนดานท่ีเปนภาระท่ีสําคัญถือเปนหัวใจของการจัด

การศึกษา ดังท่ีอุทัย บุญประเสริญ (2540, หนา 25) กลาวไววางานวชิาการเปนงานท่ีสําคัญ เพราะถอืวาเปนงานหลัก

ในการบริหารสถานศึกษาและถือเปนหัวใจของการจัดการศึกษา รวมถึงเปนดานท่ีมีการประเมินมาตรฐานจาก

สํานักงานประเมนิมาตรฐานการศึกษา ชวยใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมาย มุงเนนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน มีความรู ทักษะ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และภาวะสุขภาพตามจุดหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 

(สัมมา รธนิธย, 2553, หนา 99) จึงควรใหความสําคัญเปนอันดับแรกท่ีจะตองดําเนินการเพื่อพัฒนาคนใหเปนผูท่ีมี

คุณภาพ คนท่ีด ีมสีติปญญา มคีวามสามารถ และสามารถอยูรวมในสังคมไดอยางมคีวามสุข 

กลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี ไดเปรียบเทียบขอมูลผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2555 – 2557 เพื่อนําผลการประเมินใชวางแผนการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน ผลปรากฏวาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-

NET) ปการศึกษา 2555 – 2557 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน พบวา ผลการ

ทดสอบใน 5 สาระการเรียนรูหลัก ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  ของ

นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไมถึงรอยละ 50 ซึ่งขอมูลเหลาน้ีสามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของโรงเรียนได เพราะผล

การทดสอบดังกลาวเปนผลมาจากการจัดการศึกษากอนหนาน้ี ทางกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลีจึงมีนโยบาย

เรงยกระดับผลสัมฤทธ์ิคะแนน O-NET ประกอบกับตามนโยบายปฏรูิปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552 - 2561) 

กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดเปาหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนน

เฉลี่ยมากกวารอยละ 50  

ปญหาดังกลาวทําใหมองเห็นวาการบริหารจัดการงานดานวิชาการภายในโรงเรียนยอมเปนสวนท่ีสําคัญใน

การสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนในโรงเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงสภาพการ

บริหารงานวชิาการของโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหมปีระสทิธิภาพสูงย่ิงขึ้น และเปนขอมูลในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการอันจะสงผลตอ

คุณภาพทางวชิาการตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียน

ตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (2) เพื่อ

เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด

เชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน (3) เพื่อศึกษา
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ขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด

เชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 กรอบแนวคดิในการวจิัย ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

วธิกีารศึกษา 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสล ี

อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประชากรท่ีใชใน

การศึกษา คอื บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏบัิติหนาท่ีในโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา 

จังหวัดเชียงราย  ปการศึกษา 2558 จํานวน 7 โรงเรียน จํานวนท้ังสิ้น 97 คน จําแนกเปนโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 

11 คน และโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 86 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคร้ังน้ี เปน

แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น  ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะแบบสํารวจรายการ (Check list) ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด

เชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 

5 ระดับ จํานวน 54 ขอ ตอนท่ี 3 แบบสอบถาม  ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนแบบสอบถามชนิดปลายเปด (opened end questionnaire) การวิเคราะหขอมูลจาก

แบบสอบถามใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิ โดยการวเิคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชความถี่และการ

หาคารอยละ นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย วเิคราะหสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน วิเคราะห

โดยใชคาเฉลี่ย ( µ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ  )วิเคราะห ขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

ตัวแปรตน 

ขนาดของโรงเรียนท่ี

ปฏบัิติงาน 

1.  ขนาดเล็ก 

2.  ขนาดกลาง 

ตัวแปรตาม 

     สภาพการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียน

ตําบลสันสล ีอําเภอเวยีงปาเปา จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 7 ดาน ดังน้ี 

     1. ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

     2. ดานการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา       

     3. ดานการวัดผล ประเมนิผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

     4. ดานการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

     5. ดานการนิเทศการศึกษา 

     6. ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา 

     7. ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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วิเคราะหโดยใชคาความถี่ของขอมูล (Frequency) และรอยละ (Percentage) และนําเสนอในรูปแบบคําบรรยาย และ

การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนจําแนกตามขนาดของโรงเรียน วเิคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (µ ) 
 

ผลการศึกษา 

 จากการวเิคราะหขอมูลพบวา 

 1. สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด

เชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวม มีระดับการบริหารงานวิชาการอยูใน

ระดับมาก ดานท่ีมรีะดับการบริหารงานวชิาการมากท่ีสุด คอื ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผล

การเรียน รองลงมาคือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สวนดานท่ีมีระดับการบริหารงานวิชาการนอยท่ีสุด คือ 

ดานการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  

 2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอ

เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

พบวาโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน มีสภาพการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน โดยโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการ

บริหารงานวชิาการมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีระดับการบริหารงานวิชาการ

แตกตางกันมากท่ีสุดคือ ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รองลงมาคือ ดานการจัดการเรียนการ

สอนในสถานศึกษา  สวนดานท่ีมีระดับการบริหารงานวิชาการแตกตางกันนอยท่ีสุดคือดานการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษา  

 3. ขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา 

จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา คอื ควรใหหนวยงานตนสังกัดเขามามสีวนรวมในการใหความชวยเหลอืพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดาน

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา คือ ควรจัดใหมีสื่อทันท่ีทันสมัยและเพียงพอกับจํานวนหองเรียน ดานการ

วัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน คือ ควรสงเสริมใหครูดําเนินการวัดผลและประเมินผลตาม

สภาพจริงและหลากหลาย ดานการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา คอื ควรสงเสริมใหครูทําวจิัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนอยางจริงจัง ดานการนิเทศการศึกษา คือ ควรจัดใหมีการนิเทศอยางสมํ่าเสมอ ควรนําผล

การนิเทศมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดประโยชนตอการศึกษา ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษา คอื ควรสงเสริมใหมีการดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

อยางตอเนื่อง ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คือ ควรจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการใชสื่อ

เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
 

สรุปผลการศึกษา 

1. สภาพการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน กลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด

เชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวม มีระดับการบริหารงานวิชาการอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับผลการศึกษาของ กัลยา 

สวยงาม (2558, หนา 79 - 80) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) พบวา โดยภาพรวมมีสภาพ 

การปฏบัิติงานอยูในระดับมาก นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการศึกษาของ กาญจนา  ธีมาธนนันท (2555, หนา 131 

- 145)  ไดศึกษาแนวทางการบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมเครือขายโรงเรียนบานวาว ี
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อําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงาน

วชิาการโดยภาพรวม อยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ เลไลย กิตติวรรณ (2554, หนา 76 - 82) 

ไดศึกษาสภาพการดําเนินงานดานวชิาการของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลําพูน เขต 1 พบวา โดยภาพรวมมสีภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก 

เมื่อพจิารณาเปนรายดานมปีระเด็นท่ีนํามาอภิปรายในรายละเอียดดังน้ี 

1.1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก ผูบริหาร

และครู  ไดตระหนักถึงความสําคัญถึงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดทําโครงสรางและสาระหลักสูตร

สถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของทุกฝาย พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน บริหารจัดการการใชหลักสูตรอยางเหมาะสม 

นเิทศ ตดิตาม ประเมนิผลการนําหลักสูตรไปใช ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอ และรายงานผลการใชหลักสูตร

ใหหนวยงานตนสังกัดทราบ ดังท่ี ชัยวัฒน สุทธิรัตน (2556, หนา 211-212) กลาวถึงการพัฒนาหลักสูตรวาเปน

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีดําเนินอยางตอเนื่องโดยการมีสวนรวมตัดสินใจของผูบริหาร

สถานศึกษา ครู นักเรียน บุคลากรในชุมชน  ซึ่งมีการดําเนินการต้ังแตการวางแผน การออกแบบ การจัดการเรียนรู

และประสบการณตาง ๆ รวมท้ังการนําหลักสูตร  ไปใชและประเมนิหลักสูตร เพื่อใหไดหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 

จงึมกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของ นิชนันท ปะระวรรณา (2557, หนา 56) ไดศึกษาการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง 

เขต 3 พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมการปฏิบัติอยูในระดับมาก และสอดคลองกับผล

การศึกษาของ พลกฤษณ คําเมือง (2555, หนา 47) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบวา ในดานหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

1.2. ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก การจัดการเรียนการสอน

นับวาเปนกิจกรรมท่ีสําคัญมากท่ีจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและเปนการนําหลักสูตรสถานศึกษาสูการปฏิบัติ 

(บันดล  จันทกุล, 2552, หนา 23) ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากผูบริหารไดดําเนินการดานการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษาอยางตอเนื่อง โดยการพัฒนาและสงเสริมใหครูไดจัดทําแผนการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดการ

เรียนการสอนตามแนวปฏรูิปการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 

ใชแหลงเรียนรูในการเรียนการสอน พัฒนาแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน สงเสริมการพัฒนาความเปน

เลศิของนักเรียนท่ีมคีวามสามารถพเิศษ และใหความชวยเหลอืนักเรียนท่ีมคีวามพกิารและดอยโอกาส จึงมีการปฏิบัติ

อยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของ ศราวัสดี  สีใส (2556, หนา 60) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ี

สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กําแพงเพชร เขต 2 พบวา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูของสถานศึกษา อยูในระดับมาก และสอดคลองกับผล

การศึกษาของ ภาณุวัฒน กมล (2554, หนา 90) ไดศึกษาการบริหารงานวชิาการของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมอืงชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบวา  ดานกจิกรรมการเรียนการสอน อยูในระดับมาก  

1.3. ดานการวัดผล ประเมนิผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ี

อาจเนื่องมาจากสถานศึกษามกีระบวนการในดานการวัดผล ประเมนิผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งการ

วัดผล ประเมนิผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ถอืเปนองคประกอบสําคัญของหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอน เพื่อตรวจสอบและใหขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนวา เกิดการเรียนรูบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว
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หรือไม รวมท้ังจะชวยใหผูสอนทราบวาการออกแบบกจิกรรมการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม หรือมีปญหา

อุปสรรคอยางไร เพื่อใชวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความ

เหมาะสมเปนเคร่ืองมอืท่ีจะชวยใหสถานศึกษาสามารถดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมปีระสิทธิภาพและเปนไปตาม

เปาหมายของการจัดการศึกษาไดอยางดี จึงมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ดังท่ี วาสนา เพิ่มพูน (2542, หนา 293) 

กลาววา การประเมนิผลเปนองคประกอบท่ีสําคัญประการหน่ึงของการศึกษา เปนประบวนการท่ีทําหนาท่ีติดตามผล

การดําเนินการสอนของครู วาไดผลตามวัตถุประสงคท่ีวางไวเพียงใด หากมีขอบกพรองหรือปญหาใด ๆ ในการเรียน

การสอนก็จะไดหาทางปรับปรุงแกไขการสอนใหดขีึ้น การประเมินผลจึงเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงเพราะจะเปนสิ่งสะทอน

ถงึความกาวหนาวชิาการน้ัน ๆ ซึ่งรวมทุกดาน จงึมกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของ จรรยา 

ประพิณพงศา (2550, หนา 90) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวชิรวิทย จังหวัดเชียงใหม พบวา ดาน

งานวัดผลและประเมินผลมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ นวพรรณ  แกวรวมวงศ 

(2558, หนา 63 - 64) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการตามความคดิเห็นของบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนในศูนยเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 พบวา สภาพ

การบริหารงานวชิาการดานการวัดและประเมนิผลการศึกษา ในภาพรวมมกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก  

1.4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เนื่องมาจากสถานศึกษามีการกําหนดนโยบายและแนวทางการใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรูของ

นักเรียน และเปนสวนหน่ึงของกระบวนการทํางานของครู พัฒนาครูและนักเรียนใหมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย 

สงเสริมใหครูศึกษาวเิคราะห วจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู และเผยแพรผลงานการ

วจิัยใหกับสถานศึกษา บุคคล หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ ซึ่งการวิจัยถือไดวามีความสําคัญและเปนกระบวนการ

ท่ีจะชวยพัฒนาผูเรียน ท้ังทางตรงและทางออม ดังท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนวการ

จัดการศึกษา มาตรา 30 บัญญัติวา “ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง

สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัย  เพื่อพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา” การวิจัยจึงเปน

เคร่ืองมือท่ีผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษานํามาใชเพื่อแกปญหาและพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ตรงกับ

แนวคิดของทิศนา  แขมมณี (อางถึงในกุลนาถ  อัจฉริยะสงคราม, 2554, หนา 31) กลาวไววาการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการวิจัยท่ีมุงพัฒนาหรือแกปญหาการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

เพื่อแกปญหาท่ีเกดิในช้ันเรียนและขณะท่ีสอน นําผลท่ีคนพบมาปรับปรุงการจัดการเรียนรูและพัฒนาสถานศึกษาไปสู

คุณภาพการศึกษาท่ีแทจริงและย่ังยนื สอดคลองกับผลการศึกษาของ ปรมาภรณ  อนุพันธ (2556, หนา 82 - 83) ได

ศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

กลุม 2 พบวาดานการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ 

ชุลภีรณ  นวลนุช (2558, หนา 130 - 131) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเล็กใน

อําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

1.5. ดานการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากสถานศึกษามีการ

กําหนดแผนและรูปแบบในการนิเทศภายในท่ีมคีวามหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา ดําเนินการนิเทศภายใน

อยางตอเนื่องเปนระบบ ประเมินการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา ประสานงานกับเขต

พื้นท่ีการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณการจัดระบบนิเทศ

การศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา จึงมีการ
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ปฏิบัติอยูในระดับมาก ดังท่ี ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2546, หนา 261) กลาววา การนิเทศการศึกษาเปนการ

ชวยเหลือและความรวมมือกับครูและบุคคล ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยมีจุดประสงคเพื่อปรับปรุงการเรียน

การสอนของครูและเพื่อเพิ่มคุณภาพของบทเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา สอดคลองกับผล

การศึกษาของ ธวัชชัย  ธรรมคงทอง (2555, หนา 81) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาใน

อําเภอแกงหางแมว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา ดานการนิเทศภายใน

โรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ อภิญญา  เจริญกิจ (2556, หนา 78) ได

ศึกษาการบริหารงานวชิาการท่ีสัมพันธกับการทดสอบ วัดผลสัมฤทธ์ิระดับชาติของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดระยอง ดานนิเทศการศึกษา พบวาโดยรวมมี

สภาพการปฏบัิติงานอยูในระดับมาก  

1.6. ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ท้ังน้ี  อาจเนื่องมาจากสถานศึกษามกีารกําหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษา จัดโครงสรางการบริหาร

ท่ีเอื้อตอการพัฒนางานและการสรางระบบประกันคุณภาพภายใน จัดทําแผนสถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพการศึกษา 

ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอยาง

จริงจังตอเนื่อง สนับสนุนใหครู ผูปกครอง และชุมชนเขามามสีวนรวมในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และสรุปรายงานประจําปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณชน จึงมีการปฏิบัติอยู ในระดับมาก ดัง ท่ี

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มีขอกําหนดในมาตรา 48 

กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา  จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการ

ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํา

รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก สอดคลองกับผลการศึกษาของ กุล

นาถ อัจฉริยะสงคราม (2554, หนา 118) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พบวา ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

และสอดคลองกับผลการศึกษาของนิชนันท ปะระวรรณา (2557, หนา 60) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 พบวา ดานการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมมกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก  

1.7. ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เนื่องมาจากสถานศึกษามกีารวางแผนในการจัดหาและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา พัฒนา

บุคลากรในดานสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สงเสริมใหครูผลติ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประสานความ

รวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการผลิตและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีการนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งสื่อ

เทคโนโลยี  เพือ่การศึกษาชวยสงเสริมสนับสนุนใหการจัดการเรียนรูบรรลุจุดมุงหมายและมีประสิทธิภาพ สื่อจะชวย

กระตุนและดึงดูดใหผูเรียนมีความสนใจท่ีจะเรียนรู และมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการเรียนรู อีกท้ังยังลดบทบาท

ของครู สงเสริมใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดเขาใจและรวดเร็วขึ้น 

ดังท่ี จิติมา วรรณศรี (2557, หนา 72) ไดกลาววา การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเปนปจจัยหน่ึงท่ี

สําคัญตอการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียนใหเกิดประสิทธิผลตามจุดมุงหมายของสถานศึกษา จึงมีการปฏิบัติ
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อยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของ ภาณุวัฒน กมล (2554, หนา 92) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการ

ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมอืงชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบวาดานสื่อการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ กัลยา สวยงาม (2558, หนา 91) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 

จังหวัดพะเยา) พบวา ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มกีารปฏบัิติงานอยูในระดับมาก  

2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอ

เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

พบวา  โดยภาพรวมและรายดานโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน มีสภาพการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน โดยโรงเรียน

ขนาดกลาง  มีสภาพการบริหารงานวิชาการมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก ท้ังน้ีอาจเนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กจะมี

ขอจํากัดหลายดาน  ท้ังในเร่ืองของการขาดแคลนทรัพยากร เพราะการจัดสรรงบประมาณของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยืนอยูบนบรรทัดฐานของคาใชจายรายหัวจึงทําใหโรงเรียนไดรับการ

จัดสรร ไดไมเทาโรงเรียนท่ีมจีํานวนนักเรียนมาก การลงทุนดานคากอสรางอาคาร คาครุภัณฑ การจัดหาวัสดุสื่อตาง 

ๆ ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนท่ีไมเพยีงพอ  ในการใชงาน อัตราสวนนักเรียนตอครูไมเพยีงพอ และในบางแหงอาจ

มขีอจํากัดในดานพื้นท่ี ทําใหการบริหารงาน  มลัีกษณะแตกตางจากโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญกวา ขนาดของโรงเรียนจึง

เปนปจจัยท่ีสะทอนใหเห็นสภาพการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนท่ีตางกัน โดยโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญกวายอมจะมี

ความพรอมในการจัดสภาพโรงเรียน และการบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีกวาโรงเรียนขนาด

เล็ก สอดคลองกับผลการศึกษาของ ศศิธร  พรพิทักษกุล (2556, หนา 128 - 129) ไดศึกษาและเปรียบเทียบสภาพ

การบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตามขนาด

โรงเรียน พบวา โรงเรียนท่ีมีขนาดใหญมีคาเฉลี่ยสูงกวาโรงเรียนขนาดกลางและสูงกวาโรงเรียนขนาดเล็ก ตามลําดับ 

อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 สวนโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ และสอดคลองกับผลการศึกษาของปรมาภรณ  อนุพันธ (2556, หนา 78 – 79) ไดศึกษาและเปรียบเทียบ

สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 2 

จําแนกตามขนาดของโรงเรียนวา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางไมมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 

3. ขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอเวียงปา

เปา จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีประเด็นท่ี

นํามาอภิปรายในรายละเอียดดังน้ี 

3.1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คอื ควรหนวยงานตนสังกัดเขามามสีวนรวมในการใหความ

ชวยเหลือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และการปรังปรุง

หลักสูตรสถานศึกษาควรทําอยางเปนระบบขัน้ตอน สอดคลองกับผลการศึกษาของ ณัฏยา  คุมคํา (2557, หนา 69 - 

70) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลสัมฤทธ์ิในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ของโรงเรียนในศูนยเครือขายการศึกษาตําบลตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีการประชุมคณะครู 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของมสีวนรวมใหมากท่ีสุด เพื่อสรางความตระหนักรวมกัน

ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางเพื่อนํามาสูการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความเหมาะสมกับบริบทของ

โรงเรียนซึ่งจะสงผลโดยตรงตอนักเรียนใหเกดิการเรียนรูตรงตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาไดกําหนดไว  
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3.2. ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา คือ ควรจัดใหมีสื่อทันท่ีทันสมัยและเพียงพอกับ

จํานวนหองเรียน ควรสงเสริมใหครูใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และควรจัดการเรียนการสอนให

สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน สอดคลองกับผลการศึกษาของ อรัญญา ไชยวงค (2555, หนา 84) ไดศึกษาการ

บริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของกลุม

เครือขายสถานศึกษาแมสุก อ.แจหม จ.ลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 พบวา 

ดานการจัดการเรียนการสอน ควรมีการประชุมคณะครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหครูศึกษา

มาตรฐาน ตัวช้ีวัดของหลักสูตร และสรางเคร่ืองมือ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ

มาตรฐาน ตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไวรวมกันวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรูและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยนําปญหาท่ีเกิดขึ้นในหองเรียนมาทําวิจัยเพื่อหาแนวทาง สรางนวัตกรรม เทคนิค วิธีการสอนท่ีหลากหลายและมี

ความเหมาะสม สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนทักษะการคิด วิเคราะห ใช

เทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย ใชสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีเหมาะสม  

3.3. ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน คือ ควรสงเสริมใหครู

ดําเนินการวัดผลและประเมนิผลตามสภาพจริงและหลากหลาย และควรมกีารจัดอบรมครูเพื่อใหมีความรูความเขาใจ

ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลตามสภาพจริง สอดคลองกับแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 38) 

ในขั้นตอนการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ควรสงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการ

เรียนการสอน  โดยเนนการประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน และยังสอดคลองกับ

แนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552, หนา 18-20) ไดกลาวถึงแนวทางการดําเนินงาน

การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ควรเลือกวิธีการประเมิน เคร่ืองมือการประเมินอยาง

หลากหลาย เนนการประเมนิสภาพจริง ครอบคลุมสาระและเหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียน   

3.4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา คือ ควรสงเสริมใหครูทําวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนอยางจริงจัง และควรสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการวจิัย สอดคลองกับผลการศึกษา

ของ กุลนาถ  อัจฉริยะสงคราม (2554, หนา 119) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พบวา ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สถานศึกษาควรจัดใหมีการจัดทําวิจัยในช้ันเรียนอยางสมํ่าเสมอ มีการวัดผลและประเมินผลผูเรียนหลังการวิจัย 

ตลอดจนสถานศึกษาควรมทุีนสนับสนุนใหบุคลากรในการจัดทําการวิจัย และใหบุคลากรไดเขาอบรมเกี่ยวกับการทํา

วิจัย ใน ช้ันเ รียนและใหความช วยเหลือซึ่ งกันและกันในสถานศึกษา และยังสอดคลองกับแนวคิดของ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 35) ท่ีกําหนดแนวทางในการปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษาโดยสงเสริมใหครูศึกษา วเิคราะห วจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู 

3.5. ดานการนิเทศการศึกษา คือ ควรจัดใหมีการนิเทศอยางสมํ่าเสมอ ควรนําผลการนิเทศมา

ปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดประโยชนตอการศึกษา และควรลดภาระหนาท่ีของผูบริหารเพื่อใหมีเวลาในการดําเนินการ

นิเทศการศึกษา  ไดอยางเต็มท่ี สอดคลองกับผลการศึกษาของ ณัฏยา คุมคํา (2557, หนา 118) ไดศึกษาการ

บริหารงานวิชาการท่ีสงผลสัมฤทธ์ิในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 ของโรงเรียนในศูนยเครือขายการศึกษาตําบลตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรมีการรายงานผลการนิเทศและประเมินผล

ท่ีเกิดขึ้นเพื่อหาขอบกพรองและแนวทางแกไข ปรับปรุงจัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยาง 
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3.6. ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา คือ ควรสงเสริมใหมีการ

ดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง และใหครูไดมคีวามรูความเขาใจ

ในแนวทางระบบประกันคุณภาพภายในมากย่ิงขึ้น สอดคลองกับผลการศึกษาของ กุลนาถ  อัจฉริยะสงคราม (2554,  

หนา 118) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พิษณุโลก เขต 2 พบวา ดานการประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาตองจัดใหมีการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา โดยใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องและใหผูท่ีมีสวน

เกี่ยวของทุกฝายไดมีสวนรวม ในการจัดทําการประกันคุณภาพการศึกษาดวย และยังสอดคลองกับแนวคิดของ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552, หนา 35-36) ในแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษาดาน

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ควรสรางความตระหนัก เสริมสรางความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

3.7. ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คือ ควรจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอ

การใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และควรสนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอตอการพัฒนาและจัดหาสื่อเทคโนโลยี

การศึกษา สอดคลองกับ Newby  (อางในจิติมา วรรณศรี, 2557, หนา 64) ในการเลือกใชสื่อประเภทตาง ๆ ให

เหมาะสมเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน พิจารณาจากองคประกอบ 3 ประการ ไดแก ผูเรียน สภาพแวดลอมใน

การเรียนรู และเนื้อหาท่ีจะใหผูเรียนไดเรียนรู ท้ังสามองคประกอบน้ีจะเปนสภาพการณหรือบริบทของช้ันเรียนท่ีจะ

นําไปสูการออกแบบวธีิการสอน/วธีิการจัดการเรียนรู และสบืเนื่องไปสูการกําหนดประเภทของสื่อ วัสดุอุปกรณท่ีจะใช

ประกอบกิจกรรมการสอน/การจัดการเรียนรู ดังน้ันในการจะเลือกใชสื่อ ซึ่งครูตองพิจารณาจากหลายองคประกอบ 

ท้ังดานตัวผูเรียน ความถนัดความสนใจในการเลือกเรียนของผูเรียน เนื้อหาท่ีเรียนรู สภาพแวดลอมความพรอมดาน

สื่อ วัสดุอุปกรณของสถานศึกษา ซึ่งจะนําไปสูวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการกําหนดประเภทของสื่อท่ีควร

เลอืกใชเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกดิการเรียนรูไดงายและรวดเร็วขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาควรรวมกันกําหนดความตองการในการรับการนิเทศ 

หรือกํากับ ติดตาม สรางความเขาใจและทัศนคติเกี่ยวกับการนิเทศ กําหนดขอตกลงเพื่อการขับเคลื่อนการนิเทศ

ติดตามรวมกัน และมีแผนการดําเนินการอยางชัดเจนเปนรูปธรรม โดยผูบริหารสถานศึกษาตองดําเนินการใหมีการ

นิเทศ ติดตาม อยางเปนระบบ ครบวงจร อยางตอเนื่องและครอบคลุมเพื่อนําผลจากการกํากับ ติดตาม ดูแลคุณภาพ

นัน้มาพจิารณาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรูใหมคีุณภาพและประสทิธิภาพย่ิงขึ้น 

 2. ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดกระบวนการเรียนรูใหยืดหยุนตาม ความ

เหมาะสม โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน ตลอดจนผูท่ีมี

ความสามารถพเิศษและผูท่ีมคีวามบกพรองหรือดอยโอกาส  

 3. ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน สถานศึกษาควรจัดใหมีการเทียบโอน

ความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยแตงต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินการเพื่อกําหนดหลักเกณฑวิธีการ โดยยึดหลักความเปนธรรมโปรงใสและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ และ

คํานึงถงึผลท่ีจะเกดิกับผูเรียนเปนสําคัญ 

 4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สถานศึกษาควรพัฒนานักเรียนใหมีความรู

เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเปนสําคัญในการเรียนรู เนื่องจากการวิจัยในช้ันเรียนชวยแกปญหาในการเรียนรูและ
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พฤติกรรมท่ีไมพงึประสงคของผูเรียน ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาใหสามารถเรียนรูไดดีย่ิงขึ้น มีความเขาใจ

ในเนื้อหาหรือมีทักษะในการปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน สงผลตอ

คุณภาพของผูเรียนตามเปาหมายของการจัดการศึกษา 

 5. ดานการนิเทศการศึกษา สถานศึกษาควรมีการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ศึกษา

สถานการณโลกและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงเพื่อเช่ือมโยงกับองคความรูและประสบการณเดิม ปรับปรุง พัฒนาองค

ความรูใหมอยางตอเนื่องจนเกิดผลดีตอการจัดประสบการณเรียนรู และแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูระหวาง

ครู กลุมสาระ สถานศึกษาหรือสถาบันอื่นๆ รวมท้ังการประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ

การเรียนการสอนใหดําเนินการอยางราบร่ืนเรียบรอยและมผีลสัมฤทธ์ิสูง  

 6. ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาควรมีการกําหนด

มาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาและความตองการของชุมชน โดย

การมสีวนรวมของบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝาย มีการติดตามตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา เพื่อนําไปใชใน

การปรับปรุงพัฒนาและเตรียมการรับการติดตามตรวจสอบจากหนวยงานตนสังกัด   

 7. ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สถานศึกษาควรมีการนิเทศ ติดตาม แกไข ปรับปรุง

วิธีการจัดหา ผลิต ใช และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาใหเปนไปตามแผนหรือกําหนดวิธีการดําเนินงาน 

เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม กํากับการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช 

และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห และนําผลการประเมินมาใชในการเพิ่ม

คุณภาพและประสทิธิภาพของการดําเนินงานการศึกษาอยางตอเนื่อง 

  ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษา 

 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเล็ก  

3. ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ใน

ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การวิจัยสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา 

จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความ

อนุเคราะห  จาก ดร.นํ้าฝน กันมา อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแกไข

ขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน จนการวิจัยสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณ

เปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ นายทรงฤทธ์ิ วรรณรักษ ผูอํานวยการโรงเรียน ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 

(บานสาขันหอม) นายบุญสง  นาละออง ผูอํานวยการโรงเรียน ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนแมทะวิทยา นายธีรพล  

เกยีรติเจริญ ผูอํานวยการโรงเรียน ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานปาตึง ดร.สันติ  บูรณะชาติ และดร.สุนทร คลาย

อํ่า อาจารย วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไข

เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย จนทําใหการวจิัยในคร้ังน้ีสมบูรณและมคีุณคา 
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ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลสันสลี อําเภอเวียง

ปาเปา จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ท่ีไดใหความอนุเคราะหขอมูล ให

ความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล 

คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา 

มารดา และคณาจารยทุกทานท่ีไดประสทิธ์ิประสาทวชิาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันน้ี ตลอดจนทุกทานท่ี

ไดมสีวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางด ี
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การศึกษามธัยมศึกษา เขต 36  

The condition of academic administration of the school by the broject 

development in teaching of secondary teacher bin Chiangrai Subdivision 4 

under the Secondary Education Service Area office 36 

อัษฎาพงศ เวยีงสี่13
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บทคัดยอ 

การคนควาแบบอิสระน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตาม

โครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ครูกลุมยอยท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 11 โรงเรียน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง

ของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1986 อางอิงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 43)รวมท้ังสิ้น205 

คนเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตรตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating 

scale) วเิคราะหขอมูลโดยใชสถติิคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

คําสาํคัญ: สภาพปญหา  การบริหารงานวชิาการ  โครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอน 
 

Abstract  

The Independent study purpose is to study. The problem and achievement of the school by the broject 

development in teaching of secondary teacher bin Chiangrai Subdivision 4 under the Secondary Education 

Service Area office 36 from 11 school. Choose for the sample 205 teachers form Krejcie and Morgan table. The 

instrument comprised the rating scale questionnaire. Data analysis by mathematic statistic, Percentage, 

arithmetic mean and standard deviation. 
 

Keywords: Problems of state, Academic Administration, The development of teaching 
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บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติถึงสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษาไม

นอยกวาสบิสองปท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถงึและมคีุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

, 2551, หนา 1) ในการน้ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

กําหนดความมุงหมายของการจัดการศึกษาวาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรู และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545ข, หนา 5)ซึ่งมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ช้ีใหเห็นถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนา

คุณภาพคนในสังคมไทยให มีคุณธรรม และมีความรอบรูอยางเทาทัน ใหมีความพรอมท้ังดานรางกาย สติปญญา 

อารมณ และศีลธรรม สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางม่ันคง แนวการพัฒนาคน

ดังกลาวมุงเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ พรอมท้ังมีสมรรถนะ ทักษะและความรู

พื้นฐานท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบย่ังยืน ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับ

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนมี

คุณธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับ

ผูอื่น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, หนา 3) 

จากการประเมนิผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

36 กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชียงราย พบวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยระดับเขตพื้นท่ี ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนตํ่ากวารอยละ 50 ทุกรายวิชา ยกเวนรายวิชาสุขศึกษา

และพลศึกษา เมื่อนําคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยระดับเขตพื้นท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไปเปรียบเทียบกับคะแนนในปการศึกษาท่ีผานมา ต้ังแตปพุทธศักราช 2554 ทําใหทราบ

วาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยระดับเขตพื้นท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 6 เพิ่มขึ้นเปนลําดับขัน้ แสดงใหเห็นวาโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย

สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 4 ท่ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย สําเร็จ

ตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ (กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, 2558, 165–191) 

 จากสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครู

มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย โรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 4 ท่ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 จังหวัดเชียงราย ดังท่ีกลาวมาน้ัน สามารถสรุปไดวา กระบวนการจัดการศึกษาในสถานศึกษามหีลักสําคัญอยู

ท่ีการพัฒนาคุณภาพดานวิชาการ ซึ่งจะกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในดานวิชาการตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการ

สอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายดังน้ันผูวิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพปญหาและความสัมฤทธ์ิผล

ของการบริหารงานวชิาการตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายโรงเรียน

มัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 4 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ซึ่งผลของการ

วิจัยสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาความสัมฤทธ์ิผลของการบริหารงานวิชาการตามโครงการ
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พัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยท่ี 4ใหมีความสอดคลองกับบริบทของ

ผูเรียน และโรงเรียนแตละโรงเรียนในการพัฒนางานวชิาการตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 เพื่อศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของ

ครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย โรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิ 
 

วธิกีารศึกษา 

 ในการศึกษาเร่ืองสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของ

ครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 คร้ังน้ีผูศึกษา

จะดําเนินการตามขัน้ตอนดังตอไปน้ี 

 ประชากรที่ใชในการศกึษาคร้ังนี้ประกอบไปดวย 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ครู จํานวน 437 คน ในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 4 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปการศึกษา 2558 จํานวน 11 โรงเรียน รวมประชากรท่ีใชใน

การศึกษาท้ังสิ้น 437คน และกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของครู จากตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and 

Morgan, 1986 อางอิงในบุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 43) ไดกลุมตัวอยางดวยการสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวนของ

ครูจํานวนท้ังสิ้น 205 คน 
 

 

ความสําคัญของการบริหารงานวชิาการ 

 

 การบริหารงานวชิาการตามโครงการ

พัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาใน

จังหวัดเชียงราย ตามขอบขายการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2546, หนา 12) 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  

3. ดานการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผล

การเรียน  

4. ดานการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

5. ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา  

6. ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู  

ความหมายของการบริหารงานวชิาการ 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

 

ขอบขายการบริหารงานวชิาการ 
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การพัฒนาและการสรางเครื่องมือ 

 ผูศึกษาไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้

 ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารตําราแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการ ดานการ

วางแผนงานดานวชิาการเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรตราสวน

ประมาณคา (Rating scale) ดวยเทคนิคการจัดแบบลิเคิรท (Likert)(ศิริชัย พงษวิชัย, 2551, หนา 167) มีขอใหเลือก 5 

ระดับ โดยมเีกณฑการแบงความหมาย ดังน้ี 

  5 หมายถงึ  สภาพการบริหารงานวชิาการอยูในระดับมากท่ีสุด 

  4 หมายถงึ  สภาพการบริหารงานวชิาการอยูในระดับมาก 

  3 หมายถงึ  สภาพการบริหารงานวชิาการอยูในระดับปานกลาง 

  2 หมายถงึ  สภาพการบริหารงานวชิาการอยูในระดับนอย 

  1 หมายถงึ  สภาพการบริหารงานวชิาการอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 สําหรับเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย (ชูศรี วงครัตน, 2553, หนา 69) กําหนดเกณฑไวดังน้ี  

 คาเฉลี่ยระหวาง4.50 – 5.00  หมายถงึ สภาพการบริหารงานวชิาการในระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ยระหวาง3.50 – 4.49 หมายถงึ สภาพการบริหารงานวชิาการในระดับมาก 

คาเฉลี่ยระหวาง2.50– 3.49  หมายถงึ สภาพการบริหารงานวชิาการในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยระหวาง1.50 – 2.49  หมายถงึสภาพการบริหารงานวชิาการในระดับนอย 

 คาเฉลี่ยระหวาง1.00 - 1.49  หมายถงึ สภาพการบริหารงานวชิาการในระดับนอยท่ีสุด  

 ข้ันตอนที่ 2 นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้น ไปใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความตรงตามโครงสรางของ

เนื้อหา ความถูกตองเหมาะสมของภาษา และความครอบคลุมทางเนื้อหา 

 ข้ันตอนที่ 3 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบความถกูตอง และ

ความครอบคลุมของเนื้อหา (Content Validity) และหาคาดัชนีความสอดคลอง(Indexof Item objective: IOC) 

 ข้ันตอนที่ 4นําแบบสอบถามท่ีผูเช่ียวชาญใหขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข เสนออาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบ

และจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 

 ข้ันตอนที่ 5 นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณแลวไปดําเนินการจัดพมิพเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการรวบรวมขอมูลการวจิัยเปนแบบสอบถามสภาพการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนตาม

โครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยท่ี 4 สังกัดสํานักงาน- 

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 แบงออกเปน3 ตอน คอื 

 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ อายุ ประสบการณในการ

ทํางาน และวุฒกิารศึกษา 

 ตอนที่ 2แบบสอบถามสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating scale) ดวยเทคนิคของลเิคริท (Likert)(ศิริชัย พงษวชัิย, 2551, หนา 167) มใีหเลอืก 5 ระดับ 
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 ตอนที่ 3แบบสอบถามปลายเปด เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา และขอเสนอแนะ การบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยท่ี 4 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

 การสรางและการหาประสทิธิภาพของเคร่ืองมอืโดยผูวจิัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมอืตามขัน้ตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสารตําราแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร งานวิชาการ ดานการวางแผน

งานดานวชิาการเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้น ไปใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความตรงตามโครงสรางของเนื้อหา ความ

ถูกตองเหมาะสมของภาษา และความครอบคลุมทางเนื้อหา 

3. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง และความ

ครอบคลุมของเนื้อหา(Content Validity โดยผูเช่ียวชาญท่ีมีความรูความสามารถดานการบริหารการศึกษา และ

ประสบการณดานการประเมนิโครงการ)โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองของคําถาม (Index of Item objective: IOC)

ซึ่งไดรับความอนุเคราะหจากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

3.1 นายณรงค เรืองวิลัย ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน วิทยฐาน ชํานาญการ โรงเรียนหวยซอ

วทิยาคม รัชมังคลาภิเษก อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

3.2 นางสาววรางคจนา เนตรธิยา ตําแหนงครู วิทยฐานะชํานาญการโรงเรียน หวยซอวิทยาคม รัชมัง

คลาภิเษก อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

3.3 ดร.สันติ บูรณะชาติตําแหนง อาจารย วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

4. นําแบบสอบถามท่ีผูเช่ียวชาญใหขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข เสนออาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบและ

จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณโดยผลการคํานวณคา IOC ≥ .5 ขึ้นไปโดยมเีกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปตรวจสอบคุณภาพ โดยนําไปทดลองกับกลุมทดลองท่ีไมใชประชากรใน

การวิจัย จํานวน 30 คน ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยาคม จังหวัดเชียงรายเพื่อหาความเช่ือม่ัน(Reliability) ของ

แบบสอบถาม โดยใชสูตรการหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach is Alpha Coefficent)ไดคา 0.97 

5. นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณแลวไปดําเนินการจัดพมิพเปนแบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บขอมูลตอไป 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวจิัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวัตถุประสงคของการวจิัย ดังน้ี  

1. ผูศึกษาขออนุมัติจัดทําหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูบริหารสถานศึกษาใน

กลุมยอยท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 

2. ดําเนินการจัดเก็บขอมูลดวยตนเองโดยการแจกและเก็บแบบสอบถามใหคณะผูบริหารสถานศึกษาและ

คณะครูผูสอนในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

จํานวน 11 โรงเรียน 

3. ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถามและทําการวเิคราะหขอมูลตอไป 

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

 ผูวจิัยวเิคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ดวยเคร่ืองคอมพวิเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี 

 1. วเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่ (Freqency) และหาคา 

รอยละ (Percentage) 
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 2. วเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาการการบริหารงานวชิาการโดยการหาคาเฉลี่ย (𝒙�)และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) แลวนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนตารางประกอบคําบรรยายขอมูลเกี่ยวกับปญหาและ

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความสัมฤทธ์ิผลของการบริหารงานวิชาการตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครู

มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายมาวิเคราะหเนื้อหาจากผูตอบแบบสอบถามท่ีใหความเห็นโดยอาศัยหลักความ

สอดคลองความเปนเหตุเปนผลและประมวลแลวสรุปเปนความเรียงโดยใชความถี่ประกอบการบรรยาย 

 3. นําวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาการบริหารงานวิชาการ โดยการสังเคราะห

เนื้อหาแลวนําเสนอขอมูลเปนความเรียง 

 

ผลการศึกษา 

 ในภาพรวม คาเฉลี่ยรวมของสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพ

ดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

36สภาพปญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาใน

จังหวัดเชียงราย กลุมยอยท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมอยูในระดับนอย 

(x�=2.01) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(x�=2.04) และดานการพัฒนาแหลงเรียนรู(x�=2.04) ซึ่งอยูในระดับนอย รองลงมา คือ ดานการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู(�̅�=2.01) และดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา(x�=2.01) ซึ่งอยูในระดับนอย สวน

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (x�=1.97) ซึ่งอยูในระดับนอยในดานการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาพบวาในภาพรวมอยูในระดับนอย (x�=1.97)เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ โรงเรียนมีการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีสอดคลองสภาพปญหา ความตองการของผูเรียน 

ผูปกครอง ชุมชน(x�=2.14)ซึ่งอยูในระดับนอย รองลงมา คือ โรงเรียนมีการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการ

สอน และบริหารจัดการ การใชหลักสูตรใหเหมาะสม(x� = 2.10) ซึ่งอยูในระดับนอย สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 

โรงเรียนจัดใหมีวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ(x�=1.87) 

ซึ่งอยูในระดับนอย ในดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูตามทัศนะของครูผูสอน พบวาในภาพรวมอยูในระดับนอย 

พิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนมีการนิเทศการเรียนการสอนครูในกลุมสาระตางๆ โดยเนน

การนิเทศท่ีรวมกันหรือแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม (x�=2.13) ซึ่งอยูในระดับนอย รองลงมา คือโรงเรียนไดจัด

กระบวนการเรียนรู สอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียนรายบุคคล และเนนการนําไปใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันนักเรียน (x�=2.11) ซึ่งอยูในระดับนอย และคาเฉลี่ยตํ่าสุดไดแกโรงเรียนมีการสงเสริมสนับสนุนใหจัด

บรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังใช

การวจิัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู(x�=1.87)ซึ่งอยูในระดับนอยในดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน

ผลการเรียน พบวาในภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพจิารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนไดจัดใหมี

การประเมนิผลการเรียนทุกชวงช้ันและจัดใหมกีารซอมเสริมกรณท่ีีมผีูเรียนไมผานเกณฑการประเมนิ(x�= 2.07) ซึ่งอยู

ในระดับนอย รองลงมา คือ โรงเรียนมีการวัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณผลการเรียนและอนุมัติผลการ

เรียน (�̅�=2.00) และโรงเรียนมกีารพัฒนาเคร่ืองมอืในการวัดและประเมินผล (�̅� = 2.00) ซึ่งอยูในระดับนอย สวนขอ

ท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดไดแกโรงเรียนไดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการเพื่อกําหนดหลักเกณฑวิธีการวัดผล ประเมินผล 

เทียบโอนผลการเรียน (�̅�=1.86) ซึ่งอยูในระดับนอย ในดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาพบวาในภาพรวม
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อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนมีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

โดยจัดโครงสรางการบริหารท่ีเอื้อตอการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน(�̅� = 2.24) ซื่ออยูในระดับนอย 

รองลงมา ไดแกโรงเรียนไดประสานความรวมมือ กับสถานศึกษาและหนวยงานอื่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา(�̅� = 2.10) ซื่งอ

ยูในระดับนอย และขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดไดแก โรงเรียนมีการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจําป 

และสรุปรายงานประจําป โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(�̅� = 1.84) ซึ่งอยูในระดับนอย

ในดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวาในภาพรวมอยูในระดับนอย พิจารณาเปนรายขอ 

ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเร่ืองเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรูและ

เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา(�̅� = 2.17) ซึ่งอยูในระดับนอย รองลงมา คือโรงเรียนมีการประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาอยูเสมอ (�̅� = 2.14) ซึ่งอยูในระดับนอย และคาเฉลี่ยตํ่าสุดไดแก โรงเรียนมี

การศึกษาวิเคราะหความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน (�̅� = 1.80)ซึ่งอยูในระดับ

นอยในดานการพัฒนาแหลงเรียนรู พบวาในภาพรวมมีอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ไดแก โรงเรียนมกีารนิเทศ กํากับติดตามและปรับปรุงการใชแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา

อยางตอเนื่อง(x�= 2.14) ซึ่งอยูในระดับนอย รองลงมา คือ โรงเรียนมีการสํารวจแหลงการเรียนรูท่ีเกี่ยวของกับการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีอยูท้ังในสถานศึกษา และชุมชน(x� = 2.10)และโรงเรียนไดมีการเผยแพรแหลงเรียนรูแก

ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หรือ หนวยงานตางๆ(x� = 2.10) ซึ่งอยูในระดับนอย สวนคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

ไดแก โรงเรียนมกีารจัดระบบแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู(x� = 1.91) ซึ่งอยูในระดับนอย 
 

สรุปผลการศึกษา 

 ผูศึกษานําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาวิเคราะหโดยใชความถี่, รอยละ, คาเฉลี่ยเลขคณิตของกลุมตัวอยาง และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานกลุมตัวอยางไดผลสรุปดังน้ีสรุปผลการวจิัย 

1. ผลการศึกษาสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามดานอายุ ซึ่งสวนใหญ อายุ

ระหวาง 30 – 40 ป คดิเปนรอยละ 46.83รองลงมาอายุระหวาง41 - 50 ป คิดเปนรอยละ 23.41 และชวงอายุตํ่าสุด 

ระหวาง 21 – 30 คิดเปนรอยละ 6.83ดานประสบการณในการทํางาน สูงสุดมากกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 30.24

รองลงมา 6 – 10 ป คดิเปนรอยละ 29.75และประสบการณในการทํางานตํ่าสุด 1 -5 ป คดิเปนรอยละ 6.28 ดานวุฒิ

การศึกษาสูงสุด คอื ปริญญาตรี หรือเทียบเทา คดิเปนรอยละ 50.24และตํ่าสุด คอื ปริญญาโท หรือเทียบเทา คิดเปน

รอยละ 49.75  

2. ผลการศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครู

มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยท่ี 4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

จํานวน 6 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับนอยเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ซึ่งอยูในระดับนอย รองลงมา คือ ดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูและดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งอยูในระดับนอย สวนดานท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งอยูในระดับนอย 

2.1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพบวาในภาพรวมอยูในระดับนอยเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีสอดคลองสภาพปญหา ความ
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ตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนซึ่งอยูในระดับนอย สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ โรงเรียนจัดใหมีวิชาตาง ๆ 

ครบถวนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งอยูในระดับนอย 

2.2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูตามทัศนะของครูผูสอน พบวาในภาพรวมอยูในระดับนอย 

พิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนมีการนิเทศการเรียนการสอนครูในกลุมสาระตางๆ โดยเนน

การนิเทศท่ีรวมกันหรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งอยูในระดับนอย และคาเฉลี่ยตํ่าสุดไดแกโรงเรียนมีการ

สงเสริมสนับสนุนใหจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมี

ความรอบรู รวมท้ังใชการวจิัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ซึ่งอยูในระดับนอย 

2.3. ดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน พบวาในภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อ

พจิารณาเปนรายขอ ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนไดจัดใหมีการประเมินผลการเรียนทุกชวงช้ันและจัดใหมีการ

ซอมเสริมกรณีท่ีมีผูเรียนไมผานเกณฑการประเมินซึ่งอยูในระดับนอย สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือโรงเรียนแตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินการเพื่อกําหนดหลักเกณฑวธีิการวัดผล ประเมนิผล เทียบโอนผลการเรียน ซึ่งอยูในระดับนอย 

2.4. ดานการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาพบวาในภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนมีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสรางการบริหารท่ีเอื้อตอ

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในซึ่งอยูในระดับนอย และขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดไดแก โรงเรียนมีการจัดทํา

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจําป และสรุปรายงานประจําป โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ซึ่งอยูในระดับนอย 

2.5. ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวาในภาพรวมอยูในระดับนอย 

พิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเร่ืองเกี่ยวกับการ

พัฒนาสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งอยูในระดับนอย และคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ โรงเรียนมีการศึกษา

วเิคราะหความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอยูในระดับนอย 

2.6. ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู พบวาในภาพรวมมีอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก โรงเรียนมีการนิเทศ กํากับติดตามและปรับปรุงการใชแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและ

ภายนอกสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ซึ่งอยูในระดับนอย สวนคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก โรงเรียนมีการจัดระบบแหลงเรียนรู

ภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู ซึ่งอยูในระดับนอย 

อภปิรายผลการวจัิย 

 จากผลการศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการ

สอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36มี

ประเด็นท่ีนาสนใจท่ีควรนํามาอภิปราย ดังน้ี 

 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

 สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครู

มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในดานการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา จะเห็นวา สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ในหัวขอ โรงเรียนได

เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาใหหลากหลายและลึกซึ้งมากขึ้น สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ มีระดับของสภาพ

ปญหาอยูในระดับนอยท่ีสุด รองลงมา คือ หัวขอ โรงเรียนจัดใหมีวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และลําดับสุดทาย คือ โรงเรียนมีการวิเคราะหสภาพแวดลอม และ
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ประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายคุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยการมีสวนรวม

ของทุกฝาย รวมท้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ โรงเรียนมีการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ี

สอดคลองสภาพปญหา ความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ซึ่งสอดคลองกับสภาพปญหาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยท่ี 4 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามทัศนะของ

ครูผูสอน คือ หัวขอ โรงเรียนมีการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีสอดคลองสภาพปญหา ความตองการของ

ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน กิติมา ปรีดีดิลก (2532, หนา 62)คํานึงถึงเนื้อหาสาระท่ีมีประกอบอยูในหลักสูตรวิธีจัด

แผนการเรียนรูจะตองคํานึงถงึผูเรียนใหผูเรียนไดมโีอกาสเลอืกเรียนตามความถนัดความสนใจความสามารถจากการ

ปฏิบัติโรงเรียนมักจัดแผนการเรียนรูโดยคํานึงถึงความสนใจและสามารถควบคูไปกับการคํานึงถึงทรัพยากรท่ีมีอยู 

สําหรับปญหา คือ หลักสูตรยังไมเอื้อตอการจัดการเรียนรูของผูเรียนและไมสอดคลองกับความตองการของผูเรียน

และชุมชน ครูขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ครูขาดความรูความเขาใจเร่ือง

การนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช การจัดทํารายวิชาเพิ่มเติมยังไมหลากหลายหลักสูตรไมไดรับการปรับปรุงและ

พัฒนาอยางตอเนื่องใหเปนปจจุบัน กระบวนการนําหลักสูตรไปใชยังไมมีประสิทธิภาพ และขาดการนิเทศติดตามการ

ใชหลักสูตรอยางเปนระบบผูวิจัยเห็นวา ปญหาดานการพัฒนาหลักสูตร ของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพ

ดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

36 อาจมาจาก ประสบการณในการสอนของครูมีนอย ซึ่งพบวา สวนใหญ มีประสบการณในการสอนเพียง 1-5 ป 

และยังไมไดรับการอบรมในดานการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง จงึทําใหเกดิปญหาดังกลาว 

 สวนแนวทางการแกปญหา ควรมีการศึกษาสภาพความตองการของผูเรียนและชุมชนรวมถึงสถาน

ประกอบการท่ีอยูในชุมชนเกี่ยวกับหลักสูตรทองถิ่นและสาระเพิ่มเติม จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและการนํา

หลักสูตรไปใชแกครู ตลอดจนผูท่ีเกี่ยวของ ไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ มีการทบทวน ปรับปรุง พัฒนา 

หลักสูตรสถานศึกษา ใหเปนปจจุบัน อยางนอยปการศึกษาละ 1 คร้ังและสงเสริมใหครูจัดทําหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม

ใหหลากหลายและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชนมกีารนิเทศ กํากับ และติดตามการนําหลักสูตรไป

ใชมกีารวิจัยประเมินผลการใชหลักสูตร สอดคลองกับงานวิจัยของ ผจญ กุณา (2540, หนา 68) ไดทําการวิจัยเร่ือง 

สภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกันดารสังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอเมืองเชียงราย พบวา 

โรงเรียนควรมกีารปรับหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น โดยเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมมากท่ีสุด และควรมี

การประเมนิผลการใชหลักสูตรหรือหาขอบกพรองเพื่อพัฒนา ปรับปรุงทองถิ่นอยูเสมอ โดยยึดมาตรฐานการเรียนรูท่ี

สถานศึกษากําหนดเปนสําคัญ 

 ดานการพัฒนากระบวนการเรยีนรู 

 สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครู

มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36ในดานการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู ตามทัศนะของครู คอื หัวขอโรงเรียนไดนําภูมปิญญาทองถิ่นหรือเครือขายผูปกครอง ชุมชน

เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน และ หัวขอ โรงเรียนไดมีการแกไข ปรับปรุง แผนและกระบวนการ

ดําเนินงานการการพัฒนากระบวนการเรียนรูตามลักษณะของปญหาท่ีคนพบในการตรวจสอบ 

 จากปญหาดังกลาวจะเห็นไดวา จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเปนแบบเดิม ไมมีความหลากหลาย ไมเนน

ผูเรียนเปนสําคัญขาดเทคนิควธีิการ การจัดการเรียนรูใหม ๆ และไมเห็นความสําคัญของการพัฒนาการเรียนการสอน 

รวมถงึการใหคําสําคัญในการสอนใหนักเรียนเกดิการคดิวเิคราะหอีกท้ัง การจัดการเรียนการสอนไมไดคํานึงถึงความ
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แตกตางระหวางบุคคลรวมถงึไมไดนําภูมปิญญาทองถิ่นหรือเครือขายผูปกครอง ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการ

เรียนการสอนสอดคลองกับงานวจิัยของ สังคม สมฤทธ์ิ (2552, หนา 102) ไดทําการวจิัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนภูซางวิทยาคม อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา ครูผูสอนยังไมเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

เรียนรูโดยยังจัดการเรียนการสอนแบบเดมิและยังไมเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 สวนแนวทางการแกปญหาควรนําภูมปิญญาทองถิ่นเครือขายผูปกครอง ชุมชนเขามามสีวนรวมในการ 

จัดการเรียนการสอน พัฒนาเทคนิคกระบวนการจัดการเรียนการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู อยางตอเนื่อง 

ครูควรจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหนักเรียนไดลงมอืปฏบัิติและสรางองคความรูดวยตนเองยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง 

ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนใหครูใหครูใชรูปแบบและเทคนิคการเรียนการสอนใหมๆ  มกีารจัดประกวดครูผูมผีลการ

ปฏิบัติงานดีเดนและยกยองเชิดชูครูใชหลักสูตรในการวางแผนการสอน และจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

จุดมุงหมายของหลักสูตรเพื่อใหไปสูความสําเร็จในระดับจุดมุงหมายของหลักสูตรตอไป 

 ดานการวัดผล ประเมินผล และเทยีบโอนผลการเรยีน 

 สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครู

มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในดานการ

วัดผล ประเมนิผล และเทียบโอนผลการเรียน ตามทัศนะของครู จะเห็นไดวา สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ในหัวขอ โรงเรียนไดจัดใหมี

การประเมินผลการเรียนทุกชวงช้ันและจัดใหมีการซอมเสริมกรณีท่ีมีผูเรียนไมผานเกณฑการประเมิน มีระดับของ

สภาพปญหาอยูในระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของผูสอน  

 จากสภาพปญหาดังกลาวทําใหทราบวา โรงเรียนไดใชการวัดและประเมินผลไมหลากหลาย และไมเปนไป

ตามสภาพจริง ครูขาดเคร่ืองมอืท่ีมคีุณภาพในการวัดและประเมนิผล และการจัดทําเอกสารการวัดและประเมินผลไม

เปนปจจุบัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะครูไมเขาใจหลักการวัดและประเมินผลโดยเฉพาะดานการวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริงซึ่งถอืวาสําคัญกับการจัดการเรียนรูในปจจุบันสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน กอใหเกิดการสอนซอมเสริม

กรณท่ีีมผีูเรียนไมผานเกณฑการประเมนิ 

 สวนแนวทางการแกปญหา ควรจัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลอยางสมํ่าเสมอจัดทําคูมือ

การวัดและประเมินผลใหกับครูผูสอนไวศึกษาและเปนแนวทางในการวัดและประเมินผลสนับสนุนและอํานวยความ

สะดวกใหมีการนําเอาเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในการวัดและประเมินผลครูในโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียนชวยกันจัดทํา

และพัฒนาเคร่ืองมอืการวัดและประเมนิผล เพื่อใหเกดิความสะดวกในการเลอืกใชและ ควรนิเทศกํากับติดตามการวัด

และประเมินผลของครูอยางสมํ่าเสมอสอดคลองกับงานวิจัยของ ชอรัตรดา เกสทอง (2551, หนา 85) ไดทําการวิจัย

เร่ือง การนําเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุทัยธานี พบวา 

ควรมกีารประชุมช้ีแจงผูมสีวนไดสวนเสยี จัดทําแบบประเมินผล เชิญวิทยากรมาใหความรู จัดทําคูมือ ตํารา เอกสาร

และแหลงเรียนรู มกีารกํากับติดตามและประเมนิผลอยางตอเนื่องรวมถึงการจัดการสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนท่ีไม

ผานเกณฑการประเมนิในทุกวชิา ทุกทักษะ  

 ดานการวจัิยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

 สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครู

มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36ในดานการวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามทัศนะของครูในหัวขอโรงเรียนมีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัด

โครงสรางการบริหารท่ีเอื้อตอการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มีคาระดับของปญหามากท่ีสุดจากปญหา
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ดังกลาวเห็นไดวาครูใหความสําคัญในเร่ืองการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดังท่ี กระทรวงศึกษาธิการ(2545, หนา 

23 -31) ไดกลาวเกี่ยวกับสื่อการเรียนรูไววาการเรียนรูของเด็กจะเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ีและเรียนรูไดจากสื่อ

การเรียนและแหลงการเรียนรูทุกประเภทรวมท้ังจากเครือขายการเรียนรูตางๆท่ีมีอยูรอบตัวเองผูเรียนผูสอนสามารถ

จัดทําและพัฒนาสื่อการเรียนรูขึ้นเองหรือนําสื่อตางๆท่ีมีอยูรอบตัวและในระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนรูโดยใช

วจิารณญาณในการเลือกใชสื่อและแหลงเรียนรูโดยเฉพาะหนังสือเรียนควรมีเนื้อหาสาระครอบคลุมตลอดชวงช้ันสื่อ

สิ่งพิมพควรจัดใหมีอยางเพียงพอท้ังน้ีควรใหผูเรียนสามารถยืมไดจากศูนยสื่อหรือหองสมุดของสถานศึกษาลักษณะ

ของสื่อการเรียนรูท่ีจะนํามาใชในการจัดการเรียนรูควรมีความหลากหลายท้ังสื่อธรรมชาติสื่อสิ่งพิมพสื่อเทคโนโลยี

และสื่ออื่นๆซึ่งชวยสงเสริมใหการเรียนรูเปนไปอยางมีคุณคานาสนใจชวนคิดชวนติดตามเขาใจไดงายและรวดเร็ว

รวมท้ังกระตุนใหผูเรียนรูจักวธีิการแสวงหาความรูเกดิการเรียนรูอยางกวางขวางลึกซึ้งและตอเนื่องตลอดเวลาเพื่อให

การใชสื่อการเรียนรูเปนไปตามแนวทางการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริงโรงเรียน

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษา 

 สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครู

มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในดานการ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ในทัศนะของครู โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาใน

เร่ืองเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มคีาระดับของปญหามากท่ีสุด 

 สําหรับปญหา การประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาบุคลากรใน

สถานศึกษา ไมมีความรูดานการผลิตและความชํานาญในการใชสื่อเทคโนโลยีสื่อเทคโนโลยีชํารุดเสียหาย ขาดการ

ซอมบํารุง ประสทิธิภาพลดลง และการจัดสรรงบประมาณดานสื่อเทคโนโลยียังมนีอยครูใชสื่อเทคโนโลยีไมคุมคาขาด

การติดตามและประเมินผลการใชสื่อเทคโนโลยีอยางเปนระบบและระบบอินเทอรเน็ตไมสมบูรณสวนแนวทางการ

แกปญหา ควรมีการอบรมการผลิตและการใชสื่อ และการบํารุงรักษาอยางตอเนื่องมีการวางแผนการจัดทําและ

พัฒนาสื่อใหมีความเหมาะสมกับผูเรียนอยางหลากหลายสงเสริมใหครูผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีควรจัดหาสื่อ

เทคโนโลยท่ีีมคีุณภาพ ทันสมัย และเพียงพอกับจํานวนนักเรียนจัดใหมีการประกวดการผลิตสื่อ ในโรงเรียนหรือกลุม

โรงเรียนและควรจัดครูหรือเจาหนาท่ี ท่ีมีหนาท่ีจัดระบบการใชสื่อเทคโนโลยี พรอมท้ัง ซอม บํารุง ใหสามารถใชงาน

ไดอยางมปีระสทิธิภาพสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา ธีมาธนนันท (2555, หนา 132) ไดทําการวิจัยเร่ือง แนว

ทางการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวี อําเภอแมสรวย 

พบวาควรมีการประชุมครูเพื่อรวมกันกําหนดกลยุทธและเปาหมายในการพัฒนางานการผลิตสื่อและเทคโนโลยี 

วิเคราะหความจําเปนในการใชสื่อ แตงต้ังคณะทํางานดานสื่อและนวัตกรรมอยางชัดเจน จัดอบรมสัมมนาเชิง

ปฏบัิติการ กํากับติดตามการใชสื่อโดยใหครูรายงานการใชสื่อท่ีทําไปแลว นําผลท่ีไดไปแกไขปรับปรุง และพัฒนางาน

ดานสื่อและเทคโนโลยีตอไป ท้ังน้ีผูวิจัยเห็นวาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีมีผลตอ

ความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน ดังน้ันผูบริหารจึงควรใหครู ไดผลิต แสวงหา และใชสื่อในการจัดการเรียน

การสอน แมจะตองบริหารงานภายใตสภาวะขาดแคลนก็ตาม 

 ดานการพัฒนาแหลงเรยีนรู 

 สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครู

มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในดานการ

พัฒนาแหลงเรียนรู ทัศนะของจะเห็นไดวา สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามโครงการพัฒนา
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ศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ในหัวขอ โรงเรียนไดมีการเผยแพรแหลงเรียนรูแกครู 

สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หรือ หนวยงานตางๆ มีระดับของสภาพปญหาอยูในระดับนอย สวนครูมี

ความคิดเห็นวาในสถานศึกษาน้ันมีการเผยแพรแหลงเรียนรูแกครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หรือ 

หนวยงานตางๆ อยูในระดับนอย ซึ่งสงผลใหแหลงเรียนรูในสถานศึกษาไมมคีวามหลากหลายและไมทันสมัย และยังไม

แพรหลาย ทําใหการพัฒนาวิชาการผานแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ ทําไดไมเต็มท่ีและไมมีคุณภาพเทาท่ีควร มุมมอง

ทางการเรียนรูของนักเรียนแคบลง สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหตํ่าลง การบริหารวิชาการก็ตํ่าลง

ไปดวย 

 การจัดการศึกษาของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัด

เชียงราย กลุมยอยท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36ซึ่งเปนโครงการท่ีตองการพัฒนา

ศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย เพื่อสงผลตอไปยังผูเรียน หรือนักเรียนในโรงเรียน ตาม

แนวคิดท่ีวา ครูเกงนักเรียนก็จะเกงตามไป โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามรถของครูผูสอนและเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนใหเพิ่มสูงขึ้น ก็คือ การพัฒนาการศึกษา เมื่อพบวา หัวใจของการบริหาร

การศึกษา น่ันคอื การบริหารงานวชิาการมปีญหา จงึเปนหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะใชภาวะผูนําในการนําใหครูทําหนาท่ี

จัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน ตลอดจนทําใหผูปกครอง ชุมชน รวมมือใน

การทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนหนังสือ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น อีกท้ังหนวยงานใน

ระดับสูงขึ้นไป ควรแตงต้ังและมอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลใหรับผิดชอบและดูแลการดําเนินงานวิชาการแตละ

ดานอยางชัดเจน ท้ังน้ีเพราะงานวิชาการเปนงานท่ีมีความเปนนามธรรมสูง ขาดระเบียบวิธีดําเนินการท่ีชัดเจน ดังนั้น

จึงจําเปนตองมีผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีความสามารถในการมองภาพรวมของงานวิชาการไดเปนอยางดีและ

ขณะเดยีวกันก็สามารถแจกแจงงานและประสานการปฏบัิติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวเปนอยางด ี

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาเร่ืองสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามโครงการ

พัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กลุมยอยท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ผูศึกษามขีอเสนอแนะในการท่ีจะนําไปใช ดังน้ี 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการศกึษา 

 1. โรงเรียนควรศึกษาสภาพความตองการของผูเรียนและชุมชน รวมถึงสถานประกอบการท่ีอยูในชุมชน

เกี่ยวกับหลักสูตรทองถิ่นและสาระเพิ่มเติม 

 2. โรงเรียนควรจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชแกครู ตลอดจนผูท่ีเกี่ยวของได

เขามามสีวนรวมในการดําเนินการ 

 3. โรงเรียนควรมกีารทบทวน ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ใหเปนปจจุบัน 

 4. โรงเรียนควรมกีารนิเทศ กํากับ และติดตามการนําหลักสูตรไปใชและ การประเมนิผลการใชหลักสูตร 

 5. โรงเรียนควรจัดทําคูมือการวัดและประเมินผลใหกับครูผูสอนไวศึกษา และครูควรรับการนิเทศการเรียน

การสอนใหเปนปจจุบัน 

 6. โรงเรียนควรจัดกจิกรรมท่ีพัฒนาการเรียนรู หรือ การสอนเสริมใหกับผูเรียนโดยเนนวชิากลุมภาษา 

 7.โรงเรียนมกีารนิเทศการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรอยางเปนระบบ  

 8. โรงเรียนควรลดภาระงานของครูท่ีไมเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน หรือเนนการกระจายงาน 

 9. โรงเรียนควรจัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการวัดและประเมนิผล และมกีารกํากับติดตามอยางตอเนื่อง 
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 10. คณะครูในโรงเรียนชวยกันจัดทําและพัฒนาเคร่ืองมอืการวัดและประเมนิผล เพื่อใหเกดิความหลากหลาย

และมคีวามสะดวกในการเลอืกใช 

ขอเสนอแนะในการศกึษาคร้ังตอไป 

 1. ควรเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชวธีิการสัมภาษณหรือการสังเกต ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหได

ขอมูลท่ีมคีวามนาเช่ือถอืเพิ่มมากขึ้น 

 2. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามโครงการพัฒนา

ศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย จากองคกรอื่นหรือทองถิ่นอื่น เพื่อใหเกิดการพัฒนา

สถานศึกษาภายใตบริบทท่ีใกลเคยีงกัน 

 3. ควรศึกษาในเร่ืองความสัมพันธเกี่ยวกับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามโครงการ

พัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมศึกษา กับประสทิธิผลของสถานศึกษา 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การคนควาแบบอิสระในฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดดีวยความกรุณาเปนอยางดีจากนายณรงค เรืองวิลัยรอง

ผูอํานวยการโรงเรียนวิทยฐานะชํานาญการ โรงเรียนหวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนางสาววรางคจนา เนตรธิยา 

ครูชํานาญการโรงเรียนหวยซอวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก และดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารยวิทยาลัยการศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา ซึ่งใหความกรุณาเปนผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจแกไขเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควาดวยตนเอง ได

ใหคําปรึกษาแนะนํา ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไขขอบกพรองตางๆ โดยมีอาจารยดร.โสภาอํานวยรัตนเปนอาจารยท่ี

ปรึกษา ไดใหคําปรึกษาต้ังแตเร่ิมการศึกษาคนควาจนเสร็จสมบูรณ ดวยดีตลอดมาจึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา 

ณ ท่ีน้ีดวย  

 ขอขอบคุณคณะผูบริหารสถานศึกษา และคณะครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 4 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36 จํานวน 11 โรงเรียน ทุกทานท่ีไดกรุณาใหขอมูลในการตอบแบบสอบถามของ

การศึกษาคนควาคร้ังน้ี ขอขอบคุณ สมาชิกทุกคนในครอบครัว ตลอดจนบรรดาเพื่อนนักศึกษา สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีมีสวนในการชวยเหลือใหกําลังใจ และสนับสนุนการทํางานในทุก ๆ ดาน มาโดย

ตลอด ทําใหการทํางานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี คุณคา และประโยชนจากการศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ี ผูศึกษา

ขอมอบเปนสิ่งตอบแทนพระคุณทุกทานท่ีมสีวนสนับสนุน และใหกําลังใจตลอดมา 
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2559). กรุงเทพฯ: โรงพมิพแหงจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
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สภาพการบรหิารงานวิชาการดานการจัดการเรยีนรูท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ อําเภอ

แมสรวย จังหวัดเชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาเชยีงราย 

เขต 2 

THE ACADEMIC ADMINISTRATION IN STUDENT-CENTERED LEARNING, MAE-

SARUAY DISTRICT, CHIANGRAI PROVINCE, CHIANGRAI PRIMARY EDUCATIONAL 

SERVICE AREA OFFICE 2 

สุภาวด ีกาจะลาก1ี4

1* และ สันต ิบูรณะชาติ15

2 

Supawadee Kagalakee1* and Santi Buranachart2 

บทคัดยอ 

 การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญและเพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการ ดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อําเภอแม

สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัยไดแก ครูผูสอนโรงเรียนในอําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2  ปการศึกษา 2558 จํานวน 371 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ สถติิท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอย

ละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบเอฟ ผลการวจิัยพบวา    

1. สภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อําเภอแมสรวย จังหวัด

เชียงราย  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายดานพบวาท้ัง 4 ดานเรียงลําดับจากมากลงมาหานอย  ไดแก ดานการปรับปรุงแกไข ดานการปฏิบัติ ดานการ

วางแผน และดานการตรวจสอบ ตามลําดับ 

2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อําเภอแม

สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิ  ท่ีระดับ .05 
 

คําสาํคัญ: การบริหารงานวชิาการ  การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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Abstract  

The purposes of this research were to study the Academic Administration  in Student-Centered 

Learning and to compare the Academic Administration in Student-Centered Learning in Mae-Saruay District, 

Chiangrai Province, Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2 classified by school size. The samples 

used in the study were 371 teachers in Mae-Saruay District, Chiangrai Province, Chiangrai Primary Educational 

Service Area Office 2 of academic year 2015. The tool used to collect data was a five-level rating scale 

questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and F tests. The 

results showed that 

1.The Academic Administration in Student-Centered Learning, Mae-Saruay District, Chiangrai Province, 

Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2 The overall level was at high level. Considering each of the 

4 sides sort out the most down to least four areas were the improvement of the practicing, planning and 

monitoring respectively. 

2. The comparison of The Academic Administration in Student-Centered Learning, Mae-Saruay District, 

Chiangrai Province, Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2 classified by school size. The overall 

was different and statistically significant at .05 level. 
 

Keywords: Academic Administration, Student-Centered Learning 
 

บทนํา 

การศึกษาเปนสวนสําคัญอยางย่ิงในพัฒนาประเทศชาติใหกาวหนาทันโลกยุคโลกาภิวัตนในปจจุบัน เพราะ

การศึกษาคือการพัฒนาคน ท่ีเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 

ดังท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 ไดอธิบายไววา 

“การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอด ความรู 

การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองค

ความรูอันเกดิจากการจัดสภาพแวดลอม  สังคมการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

น้ันหมายความวาการศึกษาสามารถสรางสรรคใหบุคคลและสังคมเจริญงอกงามตามสภาพและเมื่อพัฒนาคนได คนก็

จะพัฒนาประเทศชาติใหเจริญตอไปได  

การขับเคลื่อนของประเทศน้ัน ตองอาศัยการศึกษาซึ่งมีสถานศึกษาเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนและ

พัฒนาอยางรอบดาน น้ันคือการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีถือเปนแรงหลักใหมีการพัฒนาท้ังในดานอารมณ  สังคม 

สติปญญาและรางกาย และยังรวมถงึความสามารถในการทําเปน คดิเปน สามารถบูรณาการความรูความสามารถมา

ปรับใชในการพัฒนาตอไป สามารถดํารงชีวติไดอยางมีความสุขอยูในสังคมโลกได ภายใตการบริหารงานสถานศึกษา 

โดยการบริหารสถานศึกษาแบงการบริหารหลัก 4 ดาน คือ การบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล การ

บริหารงานงบประมาณและการบริหารงานวิชาการ งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไมวา

สถานศึกษาประเภทใดมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เนื่องจากงาน

วชิาการเกี่ยวของกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษา 

(ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2553, หนา 1)การบริหารงานวชิาการหมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยจัดกิจกรรมทุก
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สิ่งทุกอยางท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดแีละมปีระสทิธิภาพเกดิประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 

(เดชะ ธีระตระกูล, 2548, หนา 8) 

การจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เกิดจากพื้นฐานการบริหารจัดการศึกษาท่ีมุงเนนใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรู ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 หมวดท่ี 4 แนวการ

จัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 

และถอืวาผูเรียนมคีวามสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ

เต็มตามศักยภาพ ดังน้ันกระบวนการจัดการเรียนรูในปจจุบันจงึมุงเนนไปท่ีผูเรียนมากกวาผูสอน เพื่อใหผูเรียนพัฒนา

ตนเองไปตามศักยภาพ ความถนัด และความตองการของแตละบุคล ซึ่งแตละบุคคลก็มคีวามแตกตางท้ังดานความคิด 

สติปญญา และความตองการ จึงควรมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับความแตกตางตาม

ปจจัยพื้นฐาน โดยผูท่ีมบีทบาทสําคัญในกลไกของการจัดการน้ีคอื ครู แตจากขอมูลอันเปนปญหาวกิฤตทางการศึกษา 

และวกิฤตของผูเรียนท่ีผานมา แสดงใหเห็นวา ครูยังแสดงบทบาทและทําหนาท่ีของตนเองไมเหมาะสม จึงตองทบทวน

ทําความเขาใจ ซึ่งนําไปสูการปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาวิกฤตทางการศึกษาและวิกฤตของผูเรียนตอไป การทบทวน

บทบาทของครู จึงเร่ิมจากการทบทวนและปรับแตงความคิด ความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการเรียน โดยตอง

ทราบความหมายของการเรียนคอืการเรียนรูของผูเรียน ตองเปลี่ยนจากการยึดวิชาเปนตัวต้ัง มาเปนยึดผูเรียนเปนตัว

ต้ังหรือท่ีเรียกวา เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือแนวการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนสรางความรูใหม

และสิ่งประดษิฐใหมโดยการใชกระบวนการทางปญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุม) 

และใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธและ มีสวนรวมในการเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชได โดยผูสอนมีบทบาทเปนผู

อํานวยความสะดวกจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตองจัดให

สอดคลองกับความสนใจ ความสามารถ และความถนัดเนนการบูรณาการความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ ใช

หลากหลายวธีิการสอนหลากหลาย   แหลงความรูสามารถพัฒนาปญญาอยางหลากหลายคือ พหุปญญารวมท้ังเนน

การวัดผลอยางหลากหลายวธีิ (พมิพันธ เดชะคุปต, 2549) 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ืองการบริหารงานวิชาการ  โดยเฉพาะงานดาน

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งถือเปนหนาท่ีหลักของบุคลากร ในสถานศึกษาและ ผูท่ีมีสวน

เกี่ยวของจะตองมสีวนรวมบริหารจัดการศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติพ.ศ. 2542 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 โดยผูบริหารสถานศึกษาตองเปลี่ยนแปลงตนเอง ใหเปนผูนําทางวิชาการ และ

สนับสนุนสงเสริมพัฒนาใหบุคลากร ในสถานศึกษามีความรูความสามารถ และความเจริญกาวหนาทางดานวิชาการ 

พรอมกับสรางผลผลติท่ีดน้ัีนคอืผูเรียน ใหมคีุณภาพและเปนท่ียอมรับของสังคม จากท่ีไดกลาวมาน้ี จําเปนอยางย่ิงท่ี

จะตองมกีารศึกษาวจิัย คนควา เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลงานวิชาการท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อเปนประโยชนในการ

ปฏบัิติงานบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหมคีุณภาพย่ิงขึ้น 

โดยผูวิจัยไดเลือกศึกษาสถานศึกษาในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งมจีํานวนท้ังสิ้น 54 โรงเรียน ท้ังน้ีโรงเรียนใน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ท้ัง 54 

โรง มีขนาดท่ีแตกตางกันมักจะมีสภาพและปญหาการดําเนินงานการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

แตกตางกัน ดังผลการวิจัยของ  ศิวพร นิลสุข,(2556, หนา 142) ท่ีไดศึกษาดานบริหารงานวิชาการดานการจัดการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 พบวา

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีความแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการดานการ
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จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 

แตกตางกันอยางมนีสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 และผลการวจิัยของ สามารถ ศรีพรหม, (2550, หนา 111) ท่ีไดศึกษา

สภาพการดําเนินงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาหนองคาย เขต 3 พบวา สภาพการดําเนินงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใน

สถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จากผลการวิจัยดังกลาว 

แสดงใหเห็นวาขนาดของโรงเรียนมคีวามสําคัญและสงผลตอการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูวจิัยจึงมุงท่ีจะ

ศึกษาบริหารงานวชิาการดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 วามีปจจัยใดบางท่ีสามารถสงผลใหการบริหารงาน

วชิาการท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษา ผลท่ีไดจากการวิจัยมาเปนขอมูลยอนกลับ ท้ัง

เปนประโยชนตอผูบริหารโรงเรียน คณะครูและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการกําหนดนโยบาย สงเสริม สนับสนุน นิเทศ 

กํากับ ติดตาม พัฒนา ปรับปรุง แกไข การบริหารงานวิชาการท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใหเหมาะสม ตอการศึกษาของ

โรงเรียนใหมคีวามเจริญกาวหนาย่ิงสบืตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ ดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อําเภอ แมสรวย 

จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการ ดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อําเภอแม

สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิ 

 

ตัวแปรตน 

ขนาดของโรงเรยีน 

  

1. ขนาดเล็ก 

2. ขนาดกลาง 

3. ขนาดใหญ 

สภาพการบรหิารงานวชิาการดานการจัดการ

เรยีนรูทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญใน 4 ดาน 

 

 1. ดานการวางแผน 

 2. ดานการปฏบัิติงาน 

 3. ดานการตรวจสอบ 

 4. ดานการแกไขปรับปรุง 

ตัวแปรตาม 
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สมมุติฐาน 

โรงเรียนท่ีมีขนาดตางกันมีสภาพการบริหารงานวิชาการ ดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

อําเภอ แมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แตกตางกัน 
 

วธิกีารศึกษา 

การศึกษาวิจัยน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research)   โดยศึกษา  ครูผูสอนอําเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวนโรงเรียนท้ังหมด 54 โรงเรียน 

จํานวนครู 551 คน ไดกลุมตัวอยางท้ังหมด 54 โรงเรียนจํานวนครู 371 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใช

ตารางของแครจซี่และ มอรแกน (Krejcie & Morgan) เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัย

สรางขึ้น ตามขอสรุป    ท่ีไดจากกรอบแนวคิด เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ 

(Check list) ประกอบดวย ระบุขนาดของโรงเรียนของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ใน 4 ดาน แบบ

มาตราประมาณคา จํานวน 44 ขอ 

จากการสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยนําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความตรง ดานเนื้อหา (Content 

Validity) โดยผลการตรวจสอบพบวา แบบสอบถามมีคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับ ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา 

(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) รวมท้ังฉบับโดยผลการวิเคราะหคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ัง

ฉบับ พบวามคีาความเช่ือม่ันเทากับ 0.96 
 

ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะหสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอําเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

สภาพการบริหารงานวชิาการดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวม อยูในระดับมาก  (x̄  = 3.97) เมื่อ

พิจารณารายดานพบวาท้ัง 4 ดานเรียงลําดับจากมากท่ีสุดลงมาหานอยท่ีสุด 4 ดาน ไดแก ดานการปรับปรุงแกไข  

(  x̄ = 4.12) ดานการปฏบัิติ (x̄  = 3.97) ดานการวางแผน (  x̄ = 3.93) และดานการตรวจสอบ (x̄  = 3.91) ตามลําดับ 

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 การทดสอบคา F 

พบวาการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวชิาการดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อําเภอแม

สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน ภาพรวมแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิ  ท่ีระดับ .05 
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สรุปผลการศึกษา 

สรุปผล 

1. สภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  อําเภอแมสรวย จังหวัด

เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครูผูสอนในโรงเรียนอําเภอแมสรวย จังหวัด

เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความคิดเห็นในภาพรวม อยูในระดับมาก 

เมื่อพจิารณารายดานพบวาท้ัง 4 ดานเรียงลําดับจากมากท่ีสุดลงมาหานอยท่ีสุด 4 ดาน ไดแก ดานการปรับปรุงแกไข 

อยูในระดับมาก รองลงมาดานการปฏิบัติ อยูในระดับมาก ดานการวางแผน อยูในระดับมาก และตํ่าท่ีสุดดานการ

ตรวจสอบ อยูในระดับมาก 

   ดานการวางแผน ครูผูสอนในโรงเรียนอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญดานการวางแผน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 

ดังน้ี มีการทดสอบความรูกอน – หลังเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมามีการวางแผนการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูอยูในระดับมาก และมีการวิเคราะหศักยภาพและความรูเดิมของผูเรียนอยูในระดับมาก สวนขอท่ีตํ่าท่ีสุดคือ 

จัดเตรียมใหหองเรียนใหเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนอยูในระดับปานกลาง  

  ดานการปฏิบัติ ครูผูสอนในโรงเรียนอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ ดานการปฏบัิติงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย  

ดังน้ี  จัดกจิกรรมปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดงีาม และคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงคอยูในระดับมาก รองมาจัดกจิกรรมท่ี

เนนผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในสถานการณอื่น ๆ ไดจริงอยูในระดับมาก และจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความ

สนใจและความถนัดของผูเรียนอยูในระดับมาก สวนขอท่ีตํ่าท่ีสุดคือจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากภูมิปญญา

ทองถิ่น เชน ประเพณทีองถิ่น อยูในระดับปานกลาง  

 ดานการตรวจสอบ ครูผูสอนในโรงเรียนอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ ดานการตรวจสอบ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 

ดังน้ี มีวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน อยูในระดับมาก รองลงมาประเมินตามสภาพจริงขอมูลสามารถ

ตรวจสอบได อยูในระดับมาก และจัดทําเคร่ืองมอืวัดผลประเมนิผลท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู อยูในระดับ

มาก สวนขอท่ีตํ่าท่ีสุดคอืใหผูปกครองมสีวนรวมในการประเมนิผลของผูเรียน อยูในระดับปานกลาง  

 ดานการปรับปรุงแกไข ครูผูสอนในโรงเรียนอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานการแกไขปรับปรุง ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจาก

มากไปหานอย ดังน้ี สงเสริมใหครูรายงานผลการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องอยูในระดับมาก รองลงมา การรวบรวม

ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานไวเปนขอมูลประกอบการแกไขและปรับปรุง อยูในระดับมาก และแลกเปลี่ยน

เรียนกับครูหรือผูปกครองเพื่อกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานใหมีปะสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น อยูในระดับมาก สวนขอท่ี

ตํ่าท่ีสุดคอื สํารวจดานความตองการดานการเรียนรูของผูเรียนเพื่อนํามาใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูตอไป 

อยูในระดับมาก      
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2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อําเภอแม

สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามขนาดของโรงเรียน พบวา

ภาพรวมแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติ  ท่ีระดับ .05 จึงทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของ เซฟ

เฟ (Scheffe)   รายละเอียดดังตอไปน้ี 

   ดานการปฏิบัติ การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการ

ปฏบัิติ จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวาโรงเรียนขนาดเล็กไมแตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง แตโรงเรียนขนาด

เล็ก แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ และโรงเรียนขนาดกลางแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 

   ดานการตรวจสอบ การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการ

ตรวจสอบ จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวาโรงเรียนขนาดเล็กไมแตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง แตโรงเรียน

ขนาดเล็ก แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ และโรงเรียนขนาดกลางแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติท่ีิระดับ .05  

  ดานแกไขปรับปรุง การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการ

แกไขปรับปรุง จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวาโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ แตกตางกัน

อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 เปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว 

อภปิรายผล 

จากผลการวจิัยสภาพการบริหารงานวชิาการดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  อําเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีประเด็นนาสนใจนํามาอภิปราย

ผลไดดังน้ี 

 1. จากการวิจัยพบครูผูสอนมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรู ท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ  อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพจิารณารายดานพบวาท้ัง 4 ดานเรียงลําดับจากมากท่ีสุดลงมาหานอยท่ีสุด 4 ดาน 

ไดแก ดานการปรับปรุงแกไข อยูในระดับมาก รองลงมาดานการปฏบัิติ อยูในระดับมาก ดานการวางแผน อยูในระดับ

มาก และตํ่าท่ีสุดดานการตรวจสอบ อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุริยันต อินทเจริญศานต 

(2552,หนา 61-62) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาพะเยา เขต 2 พบวา สภาพการบริหารงานวชิาการอยูในระดับมากทุกดานและยังสอดคลองกับ โชติมา 

กลิ่มบุปผา (2553, หนา 102-104) ไดศึกษา เร่ือง การบริหารการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของ

สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นตอการบริหารการ

จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับมาก 

2. ครูผูสอนในโรงเรียนอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวชิาการดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

ดานการวางแผน ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีความเห็นมากท่ีสุดคือ มีการทดสอบความรูกอน – 

หลังเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมามีการวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรูอยูในระดับมาก และมีการ
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วเิคราะหศักยภาพและความรูเดมิของผูเรียนอยูในระดับมาก สอดรับกับการปฏรูิปการเรียนการสอนตองมีผลท่ีชัดเจน

ถงึการเปลี่ยนแปลง ดังน้ันระบบการเรียนการสอนตองมกีารประเมินและการประกันคุณภาพของระบบ ซึ่งสวนหน่ึงท่ี

เกี่ยวของมากท่ีสุดท่ีจะตองทําคอืการประเมนิผูเรียนซึงเปนผลผลิตจากการเรียนการสอน (ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2544, 

หนา 6) 

ดานการปฏิบัติงาน ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 

ดังน้ี  จัดกจิกรรมปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดงีามและคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงคอยูในระดับมาก รองลงมาจัดกจิกรรม

ท่ีเนนผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในสถานการณอื่น ๆ ไดจริงอยูในระดับมาก และจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความ

สนใจและความถนัดของผูเรียนอยูในระดับมาก สอดรับกับวธีิการและเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

สามารถเสริมสรางใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยเฉพาะความสามารถดานทักษะ กระบวนการและ

คุณธรรม จริยธรรม คานิยมอันเปนสากล ทักษะกระบวนการคิด การแกปญหา การเผชิญสถานการณ ความคิด

สรางสรรค การเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งวธีิการเหลาน้ีสอดคลองกับรูปแบบและวิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนรูตาม

แนวคิดผูเรียนเปนศูนยกลาง(วัฒนาพร ระงับทุกข , 2544,หนา 16) อีกท้ังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 ไดกําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู คือจัดเนื้อหาสาระและ

กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน และผลการวิจัยยังสอดคลองกับของมาลี ประเสริฐ

เมธ (2552, หนา 66) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง  การบริหารการจัดการ เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนในอําเภอภู

ซาง จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบวา การศึกษาสภาพสภาพปจจุบันในการบริหารการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญของ โรงเรียนในอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยรวมมกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก   

ดานการตรวจสอบ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 

ดังน้ี มีวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน อยูในระดับมาก รองลงมาประเมินตามสภาพจริงขอมูลสามารถ

ตรวจสอบได อยูในระดับมาก และจัดทําเคร่ืองมอืวัดผลประเมนิผลท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู อยูในระดับ

มาก ซึ่งสอดรับกับแนวคดิของการปฏรูิปท่ีมผีลโดยตรงตอผูสอนและผูเรียนท่ีจะเปนกําลังคนท่ีสําคัญในอนาคต ไดแก 

การบริหารวชิาการ และการจัดการเรียนการสอนตรงกับประเด็น ใหความสําคัญกับการลงทุนเพื่อการวิจัย สรางองค

ความรูและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ และประเด็นปรับปรุงระบบการประเมินและการวัดผลการศึกษา เพื่อ

เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพงึประสงค โดยพจิารณาจากประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การรวมกจิกรรม ควบคู

กับการทดสอบตามความเหมาะสม (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542, หนา 106-109) 

ดานการแกไขปรับปรุง ในภาพรวม อยูในระดับมากและมีระดับความเห็นมากท่ีสุดใน 4 ดาน เมื่อพิจารณา

เปนรายขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี สงเสริมใหครูรายงานผลการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องอยูในระดับ

มากซึ่งสอดรับกับวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อาศัยแนวทางการจัดการเรียนรูตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (หมวดท่ี 4) คอืการวเิคราะหผูเรียน การรูจักผูเรียนเปนรายบุคคลหรือ

รายกลุม ชวยใหครูผูสอนมีขอมูลสําคัญในการออกแบบ การจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม ดานการปฏิบัติ ครูผูสอนใน

โรงเรียนอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความ

คดิเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวชิาการดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในภาพรวม อยูในระดับมาก 

เมื่อพจิารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับจากมากคอืการจัดกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะ

ท่ีพึ่งประสงคอยูในระดับมากซึ่งสอดคลองดังท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ. 2545  ไดกําหนดไวในความมุงหมายและหลักการซึ่งตองการใหคนไทยมคีวามสมบูรณทางดานรางกาย จติใจ
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สติปญญา  มีความรูความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข นอกจากน้ีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญยังชวยปลูกฝงจติสํานึกท่ีถูกตองใหกับผูเรียน  

3. ครูผูสอนในโรงเรียนอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 ท่ีอยูในโรงเรียนท่ีมขีนาดตางกันมีความคิดเห็นในภาพรวม และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา มีแนวทางในการนิเทศ

ติดตาม สงเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพในการทํางาน ท้ังในดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกัน

คุณภาพ การปฏรูิปหลักสูตร ปฏรูิปการเรียน แหลงเรียนรูท่ีด ีวทิยากรทองถิ่น การสงเสริมการอาน (กุลฑรี พิกุลแกม

, 2551, หนา 20)ท้ังน้ีแนวทางการจัดการสภาพการบริหารงานวิชาการท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อาจแตกตางกันตาม

ความเหมาะสมของบริบท ทรัพยากร บุคลากร ยอมมีผลตอการจัดการศึกษา สอดคลองสามารถ ศรีพรหม (2550, 

หนา 107-113) ไดศึกษา เร่ือง สภาพการดําเนินงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบสภาพการ

ดําเนินงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในสถานศึกษา โดยรวมและรายดานใน

สถานศึกษาท่ีขนาดแตกตางกัน เชนเดียวกันกับศิวพร นิลสุข (2556, หนา 141-143) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารงาน

วิชาการดานการจัดการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาฬสนิธุ เขต 1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวชิาการดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ของสถานศึกษา ของบุคลากรท่ี มสีถานภาพ และขนาดสถานศึกษาท่ีไมแตกตางกัน ยกเวนดานการวางแผน และดาน

การตรวจสอบแตกตางกันอยางมนัียสําคัญท่ี .05  

ขอเสนอแนะ  

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช  

    จากผลการวิจัย พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  โดยมีขอเสนอแนะ

ในการนําผลการวจิัย  ไปใชในแตละดานดังน้ี  

     1.1 ดานการวางแผน สถานศึกษาควรมีการวางแผนในเร่ืองของการจัดเตรียมหองเรียนใหเหมาะสมกับ

จํานวนนักเรียน 

     1.2 ดานการปฏิบัติ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กระบวนการทํางาน  

     1.3 ดานการตรวจสอบ สถานศึกษาควรใหผูปกครองมสีวนรวมในการประเมนิผลการเรียน 

           1.4 ดานการปรับปรุงแกไข สถานศึกษาควรสํารวจความตองการดานการเรียนรูของผูเรียนเพื่อนําไป

ประกอบกจิกรรมตอไป 

2. ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป   

     2.1 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานสภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ        

     2.2 ควรศึกษาวจิัยสภาพการบริหารงานวชิาการในดานอื่นๆ ตอไป 
 

 

 



1464 

 

- Proceedings - 

 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยความกรุณา ชวยเหลือ แนะนําอยางดีย่ิงจาก 

อาจารย ดร.สันติ  บูรณะชาติ ท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ แกไข ขอบกพรองตาง ๆ ในทุกดาน ดวย

ความเอาใจใสเปนอยางดย่ิีง จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จไดดวยดี จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยาง

สูงไว  ณ โอกาสน้ีดวย   

ขอขอบพระคุณ นายเทียรชัย  ขันธะ นายศิลปชัย  ขันดาวงศ  และนางสุภาพร  บุญมี ท่ีใหความอนุเคราะห

เปนผูเช่ียวชาญ ใหคําแนะนํา ตรวจสอบและปรับปรุงเคร่ืองมอืวจิัยท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูบริหารสถานศึกษา 

และคณะครูท่ีใหความอนุเคราะห ดูแล สนับสนุน และใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจนทําใหผูวิจัยไดรับ

ขอมูลเพื่อการวจิัยในคร้ังน้ี   

ขอขอบพระคุณมารดา พี่ เพื่อน และนองทุกคน ท่ีใหการสนับสนุน ชวยเหลอืเปน กําลังใจตลอดมา จนทําให

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยด ี  

คุณคาและประโยชนท่ีมจีากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ขอมอบแดบิดา มารดา ครู อาจารย และผูมีพระคุณ

ทุกทาน 
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สภาพการบรหิารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21  ของ

โรงเรยีนในสังกัดเทศบาลนครเชยีงราย  

Study of Academic Managing for Developing Learning Skills in 21st Century 

of Schools in Chiangrai Municipality 

เอกภพ เช้ือหมอ16

1* และ ธดิาวัลย อุนกอง17

2 

Akkaphop Chuemor1* and Thidawan Unkong2 

บทคัดยอ 

การวจิัยคร้ังน้ี มวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวชิาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ท่ี 21  ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย  และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนา

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย กลุมตัวอยางไดแก พนักงานครูเทศบาล

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ปการศึกษา 2558 จํานวน 205 คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยเปนแบบสอบถาม

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวจิัยพบวา 

1. พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  ของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณารายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ีคือ ดาน

การพัฒนากระบวนการเรียนรู มคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคอื ดานการการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการ

สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ตามลําดับ 

สวนดานการสงเสริมความรูดานวชิาการแกชุมชน มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด  

2. ขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  ของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครเชียงราย มีรายละเอียดดังน้ี ควรมีการประเมินการใชหลักสูตร กอนท่ีจะนําไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  

นําสื่อและเทคโนโลยีมาใชกระตุนการเรียนรูใหผูเรียนเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21  มีการวัดผล ประเมินผลจากสภาพ

จริง  สงเสริมการทําวิจัยท่ีสงผลตอผูเรียนและนําผลการวิจัยมาขยายผล  พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อนํามาใชในการ

จัดการเรียนการสอน สงเสริมและพัฒนาใหมีแหลงเรียนรูนอกหองเรียนและในทองถิ่น บริการใหความรูและเผยแพร

ผลงานดานวชิาการสูชุมชนอยางสมํ่าเสมอ สรางขอตกลงรวมกันกับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงานอื่นท่ีจัดการศึกษา 

และสงเสริมใหครูไปอบรมเชิงปฏบัิติการในหนวยงานจัดการศึกษาอื่นท่ีประสบความสําเร็จ 
 

คําสาํคัญ: สภาพการบริหารงานวชิาการ  ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
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Abstract  

 This research aims to study the Academic Managing Condition for Developing Learning Skills in 21st 

Century of Schools in Chiangrai Municipality and the suggestions for Developing Learning Skills in 21st Century of 

Schools in Chiangrai Municipality. The sample that was used in this study is 205 teachers in Chiangrai 

Municipality School in 2015. This research used the questionnaire that is performed to choose 5 kinds of 

measurement and the statistic values that were used in this research are frequency, percentage, average and 

standard deviation.  

The results showed that  

1) the overall average of Academic Managing Condition for Developing Learning Skills in 21st Century of 

Schools in Chiangrai Municipality are in high level. The objective that has the highest average is the 

development of the learning process followed by the research to improve the quality of education, the promoting 

and supporting the academic to individuals, families, organizations, academic institutions and others by 

descending.    

2) The suggestions that got from the Academic Managing Condition for Developing Learning Skills in 

21st Century of Schools in Chiangrai Municipality are in various ways so the following clauses be the suggestions 

that was collected from the most of the questionnaire; should evaluate the curriculum before being taken to 

improve the course, lead media and technology to encourage the students to learn the 21st century learning 

skills, have the actual measurement and evaluation, promote and extend teacher’s research that affect to the 

students and be positive, develop teaching innovation, promote and develop the learning beyond the classroom 

and transfer or lead into the community regularly, make the agreement with others for promoting education and 

teacher training workshops from the famous or succeed sources. 
 

Keywords: Academic Managing, Learning Skills in 21st Century 
 

บทนํา 

การพัฒนาประเทศใหมีความสมดุลและย่ังยืน จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางประเทศท่ีใหเขมแข็ง

และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนใหเขมแข็ง พรอมรับการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 และการเสริมสรางปจจัยแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคน ท้ังใน

เชิงสถาบัน ระบบโครงสรางของสังคมใหเขมแข็ง สามารถเปนภูมิคุมกัน ตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นใน

อนาคต ปจจุบันโลกมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว เนื่องมาจากการใชเทคโนโลยีเพื่อเช่ือมโยงขอมูลตาง ๆ ของ

โลกเขาดวยกัน การปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 21 สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคม ครูจึงตองมี

ความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีทักษะสําหรับการออกไป

ดํารงชีวิตในโลก ท่ีเปลี่ยนไป  โดยทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ทักษะการเรียนรู สงผลใหมีการ

เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กในศตวรรษท่ี 21 น้ี มคีวามรู ความสามารถ และทักษะจําเปน ซึ่งเปนผลจาก

การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ท่ีเปนปจจัย

สนับสนุนท่ีจะทําใหเกดิการเรียนรู 
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ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เพื่อตองการทราบถงึสภาพและขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการและนํา

ผลท่ีไดมาเปนแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานวชิาการใหมปีระสทิธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 การวจิัยคร้ังน้ี มวัีตถุประสงค  

 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครเชียงราย   

 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานวชิาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 
 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดกําหนดกรอบแนวคดิในการวจิัย โดยมตัีวแปรตาง ๆ ท่ีสัมพันธกันดังน้ี 

     ตัวแปรตน                                                                      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แสดงแผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม8’ 

 

 

การบรหิารงานวชิาการ 9 ดาน 

• การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

• การพัฒนากระบวนการเรียนรู  

• การวัดผล ประเมนิผล และเทียบโอนผล

การเรียน 

• การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

• การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ทางการศึกษา  

• การพัฒนาแหลงเรียนรู  

• การสงเสริมความรูดานวชิาการแกชุมชน  

• การประสานความรวมมอืในการพัฒนา

วชิาการกับสถานศึกษาอื่น  

• การสงเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก

บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและ

สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  

ความคดิเห็นของพนักงานครูเทศบาล 

ตอการบรหิารงานวชิาการเพือ่พัฒนา

ทักษะในศตวรรษที่ 21 จํานวน 3  ดาน 

• ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม   

• ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและ

เทคโนโลยี 

• ทักษะชีวติและการทํางาน   
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วธิกีารศึกษา 

การวจิัยคร้ังน้ี มวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวชิาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ท่ี 21  ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานวชิาการเพื่อพัฒนาทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย กลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัย ไดแก พนักงานครู

เทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ปการศึกษา 2558 จํานวน 205 คน จากประชากรท้ังหมด 433 คน 

ซึ่งไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. 1993, 

247) โดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม

เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

เชียงราย ท่ีผูวจิัยสรางขึ้น ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลอืกตอบ(Check List) มาตราสวนประมาณคา(Rating scale) 

5 ระดับ และแบบปลายเปด แบงเปน 3 ตอน ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 สภาพการ

บริหารงานวชิาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ตอนท่ี 3 

ขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

เชียงราย วิเคราะหขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการวเิคราะหขอมูล พบวา 

 1. สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครเชียงราย ผลการวิจัย พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  ของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหา

นอย ดังน้ี คอื ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานการการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา และการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัด

การศึกษา ตามลําดับ สวนดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด และเมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน ปรากฏผลดังน้ี 

 1.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยรวม อยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การวิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินความพรอมสถานภาพสถานศึกษา เพื่อ

กําหนดวสัิยทัศน ภารกจิ เปาหมาย และสงเสริม พัฒนาใหผูเรียนมคีุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมาคอื การสรางหลักสูตรสถานศึกษาท่ีตอบสนองกับนโยบาย“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู” โดยบริหารจัดการเวลา

เรียนและจัดกจิกรรมท้ังดานวชิาการและดานการปฏบัิติ และการจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับ

การพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  และทักษะชีวิตและการทํางาน 

ตามลําดับ สวนการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน มีการกํากับติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 

หลักสูตรสถานศึกษาท่ีตอบสนองกับนโยบาย”ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู” มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 1.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู พบวา สภาพการบริหารงานวชิาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยรวม อยูในระดับมาก 

เมื่อพจิารณารายขอ พบวา การสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู เนื้อหาสาระ ท่ีฝกทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 
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ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการทํางาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีการประยุกตใช

ความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหา การเรียนรูจากประสบการณจริงผานการใชทักษะชีวิตและการทํางาน และการ

สงเสริมใหผูเรียน พัฒนาทักษะการเรียนรู ดานสื่อสารสนเทศ รูเทาทันสื่อ เทคโนโลยี และเลอืกใชอยางเหมาะสม สวน

การสงเสริมใหครูพัฒนาทักษะ พัฒนากระบวนการเรียนรูและสรางนวัตกรรมใหม เตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลง

เสมอ มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 1.3 ดานการวัดผล ประเมนิผลและเทียบโอนผลการเรียน พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนา

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน

ผลการเรียนโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การสงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล ประเมินผล

แตละรายวิชา ใหสอดคลองกับการพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 

ทักษะชีวติและการทํางาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การสงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และประเมินผล จากผล

การเรียนรูจากทักษะชีวติและการทํางาน การรวมมอืทํางานเปนทีม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การ

คิดสรางสรรคและการสรางนวัตกรรม และการจัดใหมีแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานทักษะชีวิต ประสบการณ และผลการ

เรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ และหนวยงานอื่น ๆ ท่ีจัดการศึกษา มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด ตามลําดับ  

 1.4 ดานการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวม 

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การสงเสริมใหครูศึกษาวิจัย การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการเพื่อพัฒนา

ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการทํางาน อยูในระดับมาก

ท่ีสุด และมคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคอื สงเสริมใหครู ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพการเรียนรูของแต

ละกลุมสาระการเรียนรู ท่ีทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน และการเผยแพรผลงานการวิจัย  ผลงาน

นักเรียน นวัตกรรมหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานดานทักษะชีวิต ใหแกบุคคล ชุมชน องคกร 

หนวยงานและสถาบันอื่น ตามลําดับ 

 1.5 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อ

พัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การศึกษา วิเคราะห สํารวจความ

จําเปน ในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานวิชาการ โดยยึดหลักความคุมคา

เปนหลัก มคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคอื การสงเสริมใหครูคดิสรางสรรคพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม จัดหาสื่อและเทคโนโลยี

เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนางานบริการดานวิชาการและประสานความรวมมือในการผลิต พัฒนา

และการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน มีทักษะการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางมี

ประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบตอสังคม ตามลําดับ สวนการติดตามผล ประเมินผล การพัฒนา การใชสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยางตอเนื่อง มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด  

 1.6 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อ

พจิารณารายขอ พบวา การสํารวจแหลงการเรียนรูและวัฒนธรรมประเพณีท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู

และนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการทํางาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 

รวมกันพัฒนาแหลงการเรียนรู ใหเปนสถานท่ีฝกฝนทักษะชีวิตและการทํางาน สรางภาวะผูนํา โดยใชทักษะการคิด 

การแกปญหาในสถานท่ีปฏิบัติงานจริงเนนใหเกิดองคความรูอยางแทจริง และการสงเสริมให พัฒนาแหลงเรียนรู
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รวมกับ ชุมชน องคกร และหนวยงานอื่น จากภูมิปญญาทองถิ่น สนับสนุนใหครู ใชแหลงการเรียนรูท้ังในและนอก

โรงเรียน เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูตามวถิชีีวติในทองถิ่น ตามลําดับ  

 1.7 ดานสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชนโดยรวม 

อยูในระดับมาก เมื่อพจิารณารายขอ พบวา การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัย ผลงานนักเรียน นวัตกรรม และ

เปลี่ยนเรียนรูทักษะ ประสบการณ รวมกับผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน หรือองคกรอื่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 

ใหบริการดานขอมูลขาวสาร สื่อและเทคโนโลยีแกผูปกครองชุมชน ท่ีสนใจ และการสงเสริมใหผูปกครอง หนวยงาน 

หรือองคกรอื่นใน ทองถิ่น ท่ีมีความรูความสามารถเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา เพื่อ

เสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาทักษะดานวชิาชีพ ตามลําดับ  

 1.8 ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น พบวา สภาพการ

บริหารงานวชิาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการ

ประสานความรวมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่นโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย

ขอ พบวา การมีทักษะในการสื่อสาร และประสานความรวมมือ ในการพัฒนาดานวิชาการของสถานศึกษา กับ

หนวยงานอื่นท่ีจัดการศึกษา ผานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม มคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การสราง

เคร่ืองขายความรวมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 

ทักษะชีวิตและการทํางาน ท้ังภายในประเทศ และตางประเทศและการสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะทาง

สังคมขามวัฒนธรรม กับหนวยงาน องคกรอื่น ท้ังในประเทศและตางประเทศ ตามลําดับ 

 1.9 ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัด

การศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครเชียงราย ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบัน

อื่นท่ีจัดการศึกษาโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การสนับสนุน สงเสริม การพัฒนาทักษะการ

เรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการทํางาน ใหแกบุคคล ครอบครัว 

องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรูผานการ

ใชสื่อ เทคโนโลยี และการสื่อสาร การใชทักษะทางสังคมในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ องคกร หนวยงาน และ

สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

 2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครเชียงราย มพีนักงานครูเทศบาลใหความคดิเห็นจํานวน 37 คน 

 2.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีขอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก ดังน้ี ประเมินการใช

หลักสูตร กอนท่ีจะนําไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ทําหลักสูตรท่ีชัดเจน ไมเปลี่ยนแปลงบอยทุกป จัดอบรมการพัฒนา

หลักสูตรแลวนํามาปรับใช ตามลําดับ  

 2.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู มขีอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก ดังน้ี นําสื่อและเทคโนโลยี 

มาใชกระตุนการเรียนรูใหผูเรียนเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 อบรมพัฒนาการเรียนรูแตละกลุมสาระวิชา สงเสริม

กระบวนการเรียนรูท่ีเนนการเพิ่มทักษะชีวติ ทักษะการเรียนรู ตามลําดับ 

 2.3 ดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน มีขอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก ดังน้ี มี

การวัดผล ประเมินผลจากสภาพจริง วัดผล ประเมินผลตามความแตกตางของบุคคล ทําใหเปนระบบมีคุณภาพ 

ทันสมัยตรงตามตัวช้ีวัด ตามลําดับ 
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 2.4 ดานการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มขีอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก ดังน้ี สงเสริมการทํา

วจิัยท่ีสงผลตอผูเรียนและนําผลการวจิัยมาขยายผล สงเสริมใหทําวจิัยในรูปแบบโครงงาน 5 บท จัดอบรมการทําวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีถูกตอง ตามลําดับ 

 2.5 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีขอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก 

ดังน้ี สงเสริมใหพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนจัดอบรมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพครูผูสอน จัดหาสื่อ เทคโนโลยีเพิ่มเติมใหเพยีงพอ ตามลําดับ 

 2.6 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู มขีอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก ดังน้ี สงเสริมและพัฒนาใหมีแหลง

เรียนรูนอกหองเรียนและในทองถิ่น สรางความรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่น จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู

จากแหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน ตามลําดับ 

 2.7 ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน มีขอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก ดังน้ี ใหความรู

และเผยแพรผลงานดานวิชาการสูชุมชนอยางสมํ่าเสมอ สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

เปดโอกาสใหชุมชนเขามาใชสถานท่ีและบริการดานวชิาการ ตามลําดับ 

 2.8 ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น มีขอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 

อันดับแรก ดังน้ี สรางขอตกลงรวมกันกับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงานอื่นท่ีจัดการศึกษา จัดกิจกรรมการพัฒนา

วชิาการรวมกับสถานศึกษาอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ ศึกษาดูงานสถานศึกษา ท่ีประสบความสําเร็จ 

ดานการบริหารงานวชิาการ ตามลําดับ 

 2.9 ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นท่ี

จัดการศึกษา มขีอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก ดังน้ี สงเสริมใหครูไปอบรมเชิงปฏบัิติการในหนวยงานจัดการศึกษา

อื่นทีประสบความสําเร็จ จัดนิทรรศการ สัมมนา หรือประชุมรวมกัน ระหวางชุมชนหรือ หนวยงานอื่นท่ีจัดการศึกษา 

สนับสนุนหนวยงานอื่นท้ังท่ีไดรับการรองขอ หรือเสนอเพื่อใหการสนับสนุนดานวชิาการ ตามลําดับ 

อธปิรายผล 

 ผลการวิจัยคร้ังน้ี ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลท่ีมีตอสภาพและขอเสนอแนะการ

บริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนา

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย  ซึ่งมีประเด็นท่ีนาสนใจ ควรแกการ

นํามาอภิปรายผลดังตอไปน้ี 

 1. การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก ( x� = 4.12, S.D. = 0.50 ) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมีการ

ดําเนินการสงเสริมเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสงเสริมและ

สนับสนุนงานวชิาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ มาตรา 

24 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2545) การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ดําเนินการ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล  ฝกทักษะ กระบวนการคดิ การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใช

เพื่อปองกันและแกไขปญหา  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทํา

เปน รักการอานและเกดิการใฝรูอยางตอเนื่อง  สามารถใชการวจิัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู จัดการเรียนรู

ใหเกดิขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มกีารประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อ
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รวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ และสอดคลองกับงานวจิัยของ อุไรทิพย ยังสังกัด (2555, หนา 62) ไดรายงานการ

วิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร พบวา สภาพการบริหารงานวชิาการในโรงเรียน ในภาพรวมท้ัง 12 งาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  ของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครเชียงราย 3 ลําดับแรกสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

  1.1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยรวมอยูในระดับมาก ( x� = 4.24, S.D. = 0.43 ) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

เชียงราย สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู เนื้อหาสาระ ท่ีฝกทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ 

สื่อและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการทํางาน มีการประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหา การเรียนรูจาก

ประสบการณจริงผานการใชทักษะชีวิตและการทํางาน และสงเสริมใหผูเรียน พัฒนาทักษะการเรียนรู ดานสื่อสาร

สนเทศ รูเทาทันสื่อ เทคโนโลยี  และเลอืกใชอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา

รู” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) มีหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะชีวิต 

ทักษะการแกปญหาการทํางานเปนทีม สรางเสริมคุณลักษณะ คานิยมท่ีดงีามและความมนํ้ีาใจตอกัน จัดกิจกรรมการ

เรียนรูท่ีครอบคลุม ความรอบรูวชิาการท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวติ การศึกษา และการเรียนรู การมีศีลธรรมจรรยา

ท่ีด ีมคีวามซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่นมคีวามรับผดิชอบตอหนาท่ีและมีสํานึกท่ีดีตอสวนรวม ความรูและทักษะในการ

ทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีดีตองาน และเห็นคุณคาของการทํางาน จัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมี

ความหมายและเช่ือมโยงกับชีวติจริงของผูเรียน ใชชุมชนภูมปิญญา สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเปน

แหลงเรียนรู เปดโอกาสใหผูเรียนไดวางแผน คิดวิเคราะห อภิปราย สรุปความรูนําเสนอ จุดประกายความคิด สราง

แรงบันดาลใจ สรางความมุงม่ันเพื่อแสวงหาความรู การแกปญหาและสรางสรรคนวัตกรรม จัดกิจกรรมการเรียนรูให

ผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนทีม เปนการเรียนรูในระหวางการทํางานท่ีทุกคนในทีมเนนความเปนระบบ มีวิจารณญาณ

รวมกันตลอดเวลาวากําลังทําอะไร จะทําใหดขีึ้นอยางไรแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน มกีารชวยเหลอืเกื้อกูล 

มคีวามสามัคค ีมนํ้ีาหน่ึงใจเดยีวกันมคีวามเปนผูนําผูตามท่ีด ีและสอดคลองกับงานวจิัยของ วสันต ปรีดานันต (2553, 

หนา 93) ไดรายงานการวิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมือง

สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูใน

ระดับมาก 7 ดาน และดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู มคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

  1.2 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยรวมอยูในระดับมาก ( x� = 4.21, S.D. = 0.50 ) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครเชียงราย สงเสริมใหครูศึกษาวิจัย การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการทํางาน และสงเสริมใหครู ศึกษาวิจัย เพื่อ

พัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพการเรียนรูของแตละกลุมสาระการเรียนรู ท่ีทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลงใน

ปจจุบัน ตลอดจนเผยแพรผลงานการวจิัย  ผลงานนักเรียน นวัตกรรมหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงาน

ดานทักษะชีวิต ใหแกบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น ซึ่งสอดคลองกับ ขอบขายการบริหารงาน

วิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) งานวิชาการถือเปนงานท่ีมีความสําคัญท่ีสุด เปนหัวใจของการจัดการศึกษา 

ซึ่งท้ังผูบริหารโรงเรียน คณะครู และผูมสีวนเกี่ยวของทุกฝาย ตองมคีวามรูความเขาใจ ใหความสําคัญและมีสวนรวม

ในการวางแผน กําหนดแนวทางปฏบัิติ การประเมนิผล และการปรับปรุงแกไขอยางเปนระบบและตอเนื่อง ซึ่งการวิจัย
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เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาถือเปนงานท่ีสําคัญท่ีสรางความตระหนักเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห วิจัย และการนํา

ผลวิจัยมาใชในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา ดําเนินการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู และใชเปนแนวทางการแกปญหาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวกับขอมูลและ

ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพนักเรียนในความรับผิดชอบ สรางเครือขายใน

การศึกษา วิเคราะห วิจัยกระบวนการจัดการเรียนรูท้ังภายในโรงเรียนระหวางโรงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษา และ

สวนกลาง วิจัย ประเมินผล เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

นิลวรรณ วัฒนา (2556, หนา 105) ไดรายงานการวิจัย เร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา ระดับการปฏิบัติงาน

การบริหารงานดานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการ

ปฏิบัติงานในระดับมากท่ีสุด นอกน้ันมีการปฏิบัติในระดับมาก ไดแก ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัด 

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการจัดการศึกษา และดานการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  1.3 ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแกบุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงาน และสถาบันอื่นท่ี

จัดการศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยรวมอยูในระดับ

มาก ( x� = 4.17, S.D. = 0.64 )ท้ังน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย สนับสนุน สงเสริม การ

พัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการทํางาน ใหแก

บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรูผานการใชสื่อ 

เทคโนโลย ีและการสื่อสาร การใชทักษะทางสังคมในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น

ท่ีจัดการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ กรอบแนวทางปฏิรูปการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) พัฒนาระบบบริหาร

จัดการเพื่อสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ภาคเอกชนและทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและ

สนับสนุนการศึกษาและเรียนรูใหมากขึ้น เพื่อใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เอกชน องคกรเอกชน องคกรวชิาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมการมีสวนรวม

ของบุคคลครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันสังคมอื่นในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา

และสนับสนุนการศึกษามากขึ้น สงเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว (พอแม ผูปกครอง) สถาบันศาสนา และ

สถาบันการศึกษา รวมพัฒนาการศึกษาการเรียนรู พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคแก

ผูเรียนมากขึ้นในรูปแบบหลากหลาย โดยปรับปรุงกลไกรองรับการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหยืดหยุนและมี

ความคลองตัว สงเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษาภาคเอกชน องคกรชุมชน 

องคกรเอกชน องคกรวชิาชีพ สภาหอการคาไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสถาบันสังคมอื่น รวมจัดการ

ศึกษาและการเรียนรู และสอดคลองกับงานวิจัยของอุไรทิพย ยังสังกัด (2555, หนา 2214) ไดรายงานการวิจัยเร่ือง 

การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

พบวา ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัด

การศึกษา อยูในระดับมาก โดยโรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนครูและนักเรียน มสีวนรวมในกจิกรรมทางวชิาการตาง ๆ 

ท่ีบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา และโรงเรียนใหการสนับสนุนชวยเหลือให
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คําแนะนําทางดานวชิาการแกบุคคลครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา มีการปฏิบัติสูง

ท่ีสุด 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากผลการวิจัยสภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ผูวิจัยมีแนวคิดเพื่อเปนขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชในการบริหารงานวิชาการ 

ดังน้ี 

การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

เชียงราย ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน มีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย ดังน้ันผูบริหารโรงเรียนควรจัด

นิทรรศการแสดงผลงานการวิจัย ผลงานนักเรียน นวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะ ประสบการณ รวมกับ

ผูปกครอง  ชุมชน หนวยงาน หรือองคกรอื่น ใหบริการดานขอมูลขาวสาร สื่อและเทคโนโลยีแกผูปกครอง ชุมชน ท่ี

สนใจ และสงเสริมใหผูปกครอง หนวยงาน หรือองคกรอื่นใน ทองถิ่น ท่ีมีความรูความสามารถเขามามีสวนรวมใน

กจิกรรมทางวชิาการของสถานศึกษา เพื่อเสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาทักษะดานวิชาชีพ เปนการสงเสริมความรู

ดานวชิาการแกชุมชนใหสูงขึ้น 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรมกีารศึกษาวจิัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการบริหารงานวชิาการ กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียน 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาของ ดร.ธิดาวัลย อุนกอง ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา

คําแนะนําตลอดจนชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรองจนทําใหการศึกษาในคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ ผูวิจัย ขอขอบพระคุณ

อยางสูงไว ณ โอกาสน้ีดวย 

ขอขอบพระคุณ ดร.อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) นางอนุรักษ บุตรสาร

ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และนายนิรุตต ปุจฉาธรรม ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ท่ีให

ความกรุณาเปนผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมอืท่ีใชในการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ี 

หากการศึกษาคนควาดวยตนเองมีคุณคาและประโยชนตอวงการศึกษา ขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณของบิดา  

มารดา ครูอาจารยทุกทานท่ีไดอบรมส่ังสอนและประสทิธ์ิประสาทความรูแกผูวจิัย 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ี มวัีตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบ

สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา  ทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง

ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 102 คน เคร่ืองมือท่ีใช

ในการศึกษาเปนแบบสอบถามประมาณคา สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย การวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดยีวและทดสอบความแตกตางระหวางคูดวยวธีิเชฟเฟ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

ผลการศึกษา พบวา 

1. สภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ท้ัง 3 ดาน ไดแก

ดานการจัดการ ดานบุคลากรและดานการนําขอมูลสารสนเทศไปใช มีการดําเนินการโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมี

การดําเนินการในระดับมากในดานการจัดการและดานการนําขอมูลสารสนเทศไปใช สวนดานบุคลากรมีการ

ดําเนินการในระดับปานกลาง  

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

จําแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 รายดานพบวาดานบุคลากร 

มคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานการจัดการและดานการนําขอมูลสารสนเทศไปใช 

ไมแตกตางกัน 
 

คําสาํคัญ: การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ  การประกันคุณภาพภายใน 
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Abstract  

The purpose of this research were study and compare The conditions of the information management 

system for Internal quality assurance of education school under Chiangrai primary education service area office 

2. Which divided by the school sizes. The populations total amount 102, Consists of school administrators and 

teacher who were responsible for internal quality assurance. The research tools was questionnaire about the 

conditions of the information management system for Internal quality assurance of education school under 

Chiangrai primary education service area office 2. The statistics which used for analyzing were frequency, 

percentage, arithmetic, standard deviation,   one-way ANOVA, and pair difference test by Sheffe’s method. 

 Research finding revealed as follow: 

 1.The state of information management for internal quality assurance was overall at a high level with 

high operation on organizing section and using of data section. For the lowest mean was to personnel section 

was in the moderate level. 

2.The comparing results of the information system management for internal quality assurance classified 

by school sizes revealed significant difference an a whole at .05 level. When compared in each individual section 

revealed were significant difference an a whole at .05 level on the personnel section. There were no significant 

difference an a whole at .05 level. 
 

Keywords: THE CONDITIONS the information Management System, Internal Quality Assurance 
 

บทนํา 

ปจจุบันมกีารเปลี่ยนแปลงอยางมากในโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ทําใหระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมีบทบาทท่ีสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนานโยบายการวางแผนและพัฒนาการศึกษาของชาติ ซึ่งใน

แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง 2552–2559 (2552,หนา 15–16) ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา

การศึกษาและนโยบายท่ีเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศไววา ใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปน

กลไกการขับเคลื่อนการบริหาร และการเรียนรู ใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ วางเครือขายใหสามารถเช่ือมโยง

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางการศึกษาและท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาใหครอบคลุม ท้ังระดับประเทศและระหวาง

ประเทศพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหเขาใจและเห็นความสําคัญของระบบขอมูลในการนําไปปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพถูกตอง ทันสมัย รวดเร็วและทันเหตุการณ เพื่อตอบสนองตอความตองการในการวางแผนและการ

ตัดสินใจทุกระดับ กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดบทบาทของผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกระดับใหมีการวางแผน

และพัฒนาและจัดเก็บรวบรวมขอมูลทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของทุกหนวยงานโดยสามารถนํามาเปน

กลไกสําคัญในการอํานวยการและประสานงาน การสงเสริมและสนับสนุนของหนวยงานในสังกัด ใหมีการใช

ทรัพยากรดานขอมูลสารสนเทศรวมกันเพื่อพัฒนาการศึกษาใหบังเกดิผลสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคเปนภาพรวมท้ัง

ในสวนกลางและสวนภูมภิาค (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน. 2552, หนา 96–99) 

เปาหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) มุงเนน การพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู และการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

ท้ังน้ีเพื่อใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต อยางมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนสิ่งสําคัญท่ีทุกฝายท่ีมีสวนในการ
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จัดการศึกษาตองตระหนักและดําเนินการจนบรรลุผลในท่ีสุด ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญท่ี

จะชวยในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคนไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ. พ.ศ. 2542. แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2553 จึงระบุใหหนวยงาน

ตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมรีะบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถอืวาการประกันคุณภาพภายใน

เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําป เสนอ

ตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา รวมท้ังเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (กําหนดไวในหมวด 6 มาตรา 48 ) นอกจากน้ี เพื่อใหเกิด

การนําสูการปฏบัิติอยางเปนรูปธรรม จงึกําหนดใหตองออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา (ตามวรรคสอง มาตรา 47) เพื่อใหสอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง และให

เช่ือมโยงการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา และการประกัน

คุณภาพภายนอก จึงไดมีการประกาศกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 แทนกฎกระทรวงฉบับเดิม(2546) กฎกระทรวงฉบับน้ีใหความชัดเจนเกี่ยวกับระบบ หลักเกณฑ และ

วธีิการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก ในสวนของการศึกษาขัน้พื้นฐาน ไดกําหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัด

ใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในโดยการสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด ตาม

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน ดังน้ัน โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแหงตองมีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศท้ังภายใน

และภายนอกใหเปนระบบ ถูกตอง เพียงพอ เช่ือถือไดทันตอความตองการและสอดคลองกับการปฏิบัติจริง การมี

ระบบขอมูลสารสนเทศท่ีดี จะทําใหระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีคุณภาพ เนื่องจากจะทําให

สถานศึกษามรีะบบการบริหารจัดการท่ีมปีระสทิธิภาพ มกีารทํางานท่ีมเีปาหมายและแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน 

การเตรียมความพรอมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมนิคุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมนิคุณภาพการศึกษา(สมศ.)และจําเปนตองศึกษามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน ซึ่งระบุและ

ใหความสําคัญของระบบขอมูลสารสนเทศไวใน มาตรฐานท่ี 12 วาดวยสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ตัวบงช้ีท่ี 3 จัดระบบสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2554, หนา 5) จะเห็นวาโรงเรียนทุกแหงตองมีการพัฒนา

ประสทิธิภาพระบบขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน โดยใชแนวทาง 5 ขัน้ตอน กลาคอื การจัดเก็บขอมูลการตรวจสอบ

ขอมูล การประมวลผลขอมูล การนําเสนอขอมูล และการนําไปใช (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

2553, หนา 3–6) 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 ไดกําหนดวิสัยทัศนใหองคกรมีการจัดระบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ตลอดจนเปนกลไกสําคัญสูการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหคุณภาพภายใตการมสีวนรวม

ของทุกภาคสวนเพื่อสรางคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเปนไทย ตามคํานิยามในวิสัยทัศน ขอ

ท่ี 1.ระบบบริหารจัดการท่ีมคีุณภาพ หมายถงึ การบริหารจัดการตามกรอบโครงสรางขององคกร มีการกํากับติดตาม 

และประเมนิผลโดยมกีารจัดระบบสารสนเทศ 

ขณะน้ีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 

จํานวน 51 โรงเรียนไดรับการประเมินรอบสองครบทุกโรงเรียน ทําใหมีการตื่นตัวในการจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารองรับการประเมินภายนอกรอบท่ีสาม ซึ่งการดําเนินการดังกลาวยังพบวา 
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มปีญหาอยู ดังน้ัน ผูวจิัยในฐานะผูรับผดิชอบ จงึมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควาคร้ังน้ีเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง การ

จัดการระบบสารสนเทศเพื่อการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและปฏบัิติงานตาง ๆ ตามขอบขาย การ

บริหารโรงเรียนใหมปีระสทิธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดของ

สถานศึกษา 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 สถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกันมีสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ตางกัน 

 การศึกษาวจิัยคร้ังน้ีมุงศึกษาการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2   
 

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิในงานวจัิย 
 

วธิกีารศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมประชากรไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 51 

โรงเรียน   

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนกลุม

ศึ ก ษ า 

สภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ท้ัง 3 ดาน 

1. ดานการจัดการ 

2. ดานบุคลากร 

3. ดานการนําขอมูลสารสนเทศไปใช 

ขนาดของโรงเรียน 

 ขนาดเล็ก 

 ขนาดกลาง 

 ขนาดใหญ 
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ในงานวิจัยคร้ังน้ี โดยเทียบกับตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan ได ขนาดเล็ก จํานวน 9 โรงเรียน ขนาดกลาง  

จํานวน 28 โรงเรียน และขนาดใหญ จํานวน 11 โรงเรียน   

เครื่องมือทีใ่ชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามแบบประมาณคา(Rating Scale Questionnaires) 

ประกอบดวย 2 ขัน้ตอน ดังตอไปน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ 

เพื่อทราบถงึสถานภาพของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผดิชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย 

เขต 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา ม ี5 ระดับ คอื มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

การสรางเคร่ืองมอื ผูวจิัยไดดําเนินการตามขัน้ตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎเีกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และผลงานวิจัยท่ีเคยมีผูดําเนินการวิจัยเอาไว เพื่อนําขอมูลตาง ๆ มาวิเคราะหเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถาม 

2. สรางแบบสอบถาม เกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ท้ังหมด 3 ดาน ไดแก ดานการจัดการ ดานบุคลากรและดานการนําขอมูลสารสนเทศไปใช 

3. นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นไปใหอาจารยท่ีปรึกษาดู เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงและความสมบูรณของ

เนื้อหา รวมท้ังการใชภาษาท่ีเหมาะสมกอนท่ีจะสงใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 

4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญดานการสรางเคร่ืองมือ

วจิัย เพือ่ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาและความเช่ือถอืของเคร่ืองมอื กอนท่ีจะลงพื้นท่ีเก็บขอมูล  

5. วิเคราะหคุณภาพของเคร่ืองมือโดยหาคา IOC ดัชนีความสอดคลองท่ี 0.5 ขึ้นไป ถือวาขอคําถามน้ันมี

ความตรงเชิงเนื้อหา สามารถนําไปใชเปนแบบสอบถามได ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวา .67-1.0 

6.  รวบรวมขอ เสนอแนะ ท่ี ได จ ากผู เ ช่ี ยวชาญนํามาพิจารณาปรับป รุงแก ไ ขแบบสอบถาม 

ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และนํามาจัดทําแบบสอบถามใหถูกตองอีกคร้ังหน่ึง 

7. นําแบบสอบถามท่ีผานความเห็นชอบแลวไปทดสอบ (Tryout) กับผูบริหารสถานศึกษาและ 

ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

8. นําแบบสอบถามท่ีไดไปหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธี

ของครอนบาค (α –Cronbach) เทากับ .80 

9. เมื่อไดแบบสอบถามท่ีมีคาตามเกณฑและตรวจสอบความถูกตองแลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูล 

จากกลุมตัวอยางตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจิัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินงนตามขัน้ตอน ดังน้ี 

1. ผูวิจัยนําหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย สงถึงผูอํานวยการ 
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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมอืในการเก็บขอมูล  

2. ผูวิจัยประสานงานดวยตนเองสําหรับ สถานศึกษาท่ีผูวิจัยสามารถติดตอไดดวยตนเอง และประสาน 

ผานระบบอิเล็กทรอนิกสของสถานศึกษาท่ีตองการเก็บขอมูล เพื่อขอความรวมมือกับผูบริหารสถานศึกษาและ 

ครูผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 

3. ผูวจิัยรวบรวมขอมูลกลับมาภายใน 30 วัน 

4. ตรวจสอบความสมบูรณของคําถาม 

5. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวเิคราะหตอไป 

การวเิคราะหขอมูล 

ผูศึกษาไดวเิคราะหดวยโปรแกรมสถติิสําเร็จรูปทางคอมพวิเตอร  สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล มดัีงน้ี 

1. ใชคารอยละ (Percentage) วเิคราะหรายละเอียดเกี่ยวกับเคร่ืองมอืวจิัย 

P =
f
n × 100 

 เมื่อ  P = แทนคา รอยละ 

  f = แทนคา ความถี่ท่ีตองการแปลงเปนคารอยละ 

  n = แทนคา จํานวนความถี่ท้ังหมด 

2. ใชคาเฉลี่ยเลขคณติ ( X ) วเิคราะหความคดิเห็นสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย 

เขต 2 คํานวณจากสูตร ดังน้ี  

X =
∑X
N   

เมื่อ X แทน คะแนนเฉลี่ย 

  ∑ X แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

  N แทน จํานวนในกลุม 

3. ใชคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน วเิคราะหการกระจายของคะแนน ใชสูตร 

S. D. =  �n∑x2−(∑x)2

n(n−1)
 

เมื่อ S. D. แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  ∑X2 แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัว ยกกําลังสอง 

  (∑X)2แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด ยกกําลังสอง 

  n แทน จํานวนคนในกลุม 

4. ใชคา F-test วเิคราะหความแตกตางระหวางกลุมท่ีมากกวาสอง 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาดวยตนเองเร่ือง สภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูวิจัย

ไดนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูลเปน 3 ตอน ดังน้ี 
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ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนงหนาท่ี เพศ 

อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน ขนาดสถานศึกษา โดยวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของรอย

ละ พบวาผูตอบแบบสอบถามในการศึกษาคนคร้ังน้ี มีจํานวนท้ังสิ้น 96 คน สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 

70.80 มอีายุ 40-49 ป คิดเปนรอยละ 32.30 มีวุฒิการศึกษาอยูในระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 74.00 มี

ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน 6-10 ป คิดเปนรอยละ 55.20 และเปนสถานศึกษาขนาดกลาง คิดเปน

รอยละ 58.30 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

โดยรวมและรายดาน โดยหาคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา 1. สภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมท้ัง 3 ดานอยูในระดับมาก (X=3.79) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการ

จัดการมคีาเฉลี่ยสูงสุด (X=4.04) รองลงมา คอื ดานการนําขอมูลสารสนเทศไปใช (X=4.00) และรายการท่ีมีคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุด คือ ดานบุคลากร (X=3.34) ตามลําดับ 2. สภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 ดานการจัดการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X=4.05) เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมคีาเฉลี่ย

มากท่ีสุด คือเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานท่ีประกอบไปดวยขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา ชุมชน (X=4.67) รองลงมาคือ

สถานศึกษามกีารสรุปและรายงานผลการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน (X=4.61) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอย

ท่ีสุดคอื มสีถานศึกษามรีะบบคนหาขอมูลสารสนเทศสวนท่ีเปนขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 

(X=3.03) ตามลําดับ 3.สภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานบุคลากร โดย

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (X=3.34) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มีการกําหนด

ผูรับผดิชอบในกระบวนการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(X=3.93) รองลงมาคือ 

สถานศึกษาสงเสริมบุคลากรเขารับการอบรม พัฒนาทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศขอมูลสารสนเทศเพื่อการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (X=3.61) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือสถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีความรู ความ

เขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและสถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีความรู 

ความสามารถในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ (X=2.70) ตามลําดับ และ 4. สภาพการบริหารจัดการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 , ดานการนําขอมูลสารสนเทศไปใช โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

(X=4.00) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ สถานศึกษานําเสนอ เผยแพรประชาสัมพันธ

สารสนเทศในการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานตนสังกัดและสารธารณชน (X=4.54) รองลงมาคือ สถานศึกษา

มรีะบบสารสนเทศ ดานงานธุรการ , การบริหารงานการเงินใชโปรแกรมตนทุนผลผลิต (X=4.23) และขอท่ีมีคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุดคือ สถานศึกษานําขอมูลสารสนเทศมาใชในการวางแผน กําหนดนโยบาย การนิเทศ ติดตาม ปรับปรุงและ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน (X=3.69) ตามลําดับ 

ตอนท่ี 3 ผลวเิคราะหเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา

เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางขนาดสถานศึกษากับสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
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คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2

ดานบุคลากร จําแนกตามขนาดสถานศึกษาเปนรายคู พบวา ขนาดสถานศึกษาตางกัน มีสภาพการบริหารจัดการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิทางสถติิท่ีระดับ .05

มีจํานวน 2 คู ไดแก กลุมสถานศึกษาขนาดเล็ก มีสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2 

แตกตางกับสถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ ตามลําดับ สวนคูอื่น ๆ ไมแตกตางกัน  
 

สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการวจัิย 

1. สภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมท้ัง 3 ดานอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการจัดการมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการนําขอมูลสารสนเทศไปใช และ

รายการท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คอื ดานบุคลากร ตามลําดับ ซึ่งผลการศึกษาแตละประเด็นสรุปไดดังน้ี 

 1.1 ดานดานการจัดการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด คือเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานท่ีประกอบไปดวยขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา ชุมชน รองลงมาคือ มีหองสําหรับ

เสนอผลงานของหนวยงาน ซึ่งมขีอมูลสารสนเทศในการประกันคุณภาพภายใน และขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคอืมรีะบบ

คนหาขอมูลสารสนเทศสวนท่ีเปนขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเฉพาะ 

ตามลําดับ 

 1.2 ดานดานบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวารายการท่ีมี  ขอ

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด คอืมกีารกําหนดผูรับผิดชอบในกระบวนการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษารองลงมาคอื สถานศึกษาสงเสริมบุคลากรเขารับการอบรม พัฒนาทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ สถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีความรู ความ

เขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ สถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีความรู 

ความสามารถในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามลําดับ 

 1.3 ดานการนําขอมูลสารสนเทศไปใช โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ สถานศึกษานําเสนอ เผยแพรประชาสัมพันธสารสนเทศในการประกันคุณภาพภายในตอ

หนวยงานตนสังกัดและสารธารณชน รองลงมาคือ สถานศึกษามีระบบสารสนเทศ ดานงานธุรการ, การบริหารงาน

การเงินใชโปรแกรมตนทุนผลผลิต และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ สถานศึกษานําขอมูลสารสนเทศมาใชในการ

วางแผนกําหนดนโยบาย การนิเทศ ติดตาม มาปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบของสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา จําแนกตามขนาด พบวาสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 และพิจารณารายดานพบวา ดานบุคลากร

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาดานอื่นไมแตกตางกัน 
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อภปิรายผลการวจัิย 

จากการศึกษาสภาพสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2  มผีลการศึกษาบาง

ประเด็นท่ีนาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. สภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เปนเพราะกระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 โดยไดระบุใหมกีารจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ไวเปน 1 ใน 8 ประการของหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ

ของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน มแีนวดําเนินการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

การศึกษา ซึ่งจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานท่ีตองการและครอบคลุม

ภารกิจ ดานการบริหารจัดการของสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพ สถานศึกษาจึงตองมีระบบการบริหารและการจัด

การศึกษาท่ีนําไปสูคุณภาพของผูเรียน รวมถึงระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เปนระบบ ถูกตอง สมบูรณ เปน

ปจจุบันและสามารถเรียกใชขอมูลสารสนเทศไดตลอดเวลา โดยผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ

ดําเนินการตาง ๆ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

1.1 สภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 , ดานการจัดการ ภาพรวม 

มกีารดําเนินการอยูในระดับปานกลาง โดยมกีารดําเนินการมากท่ีสุด คือ การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานท่ีประกอบไป

ดวยขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษาและชุมชน ท่ีเปนเชนน้ีเพราะสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 

เห็นวาการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานท่ีประกอบไปดวยขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา จะทําใหสามารถดําเนินการขั้น 

อื่น ๆไปไดอยางมปีระสทิธิภาพ  โดยเฉพาะการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ในดานการจัดการ

ซี่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุชีรา จนิดาวงศ (2550) ไดศึกษาการดําเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียน 

ดอกคําใตวิทยาคม จังหวัดพะเยา พบวา โรงเรียนไดแตงต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

กําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล วางแผนในการเก็บรวบรวมขอมูล กําหนดวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม

ขอมูล เตรียมเคร่ืองมอืทุกคร้ังในการเก็บรวบรวมขอมูล จําแนกขอมูลเปนหมวดหมูตามลักษณะงานทุกคร้ังท่ีไดขอมูล

แตงต้ังคณะกรรมการท่ีมีความรู ความสามารถในการตรวจสอบขอมูล กําหนดวัตถุประสงคในการตรวจสอบขอมูล

และตรวจสอบ ความครบถวนของขอมูลกอนจัดเก็บ การประมวลผลขอมูลตามลักษณะงานของโรงเรียน กําหนดใหมี

ขั้นตอนในการประมวลผลขอมูลและกําหนดระยะเวลาในการประมวลผลขอมูล ไดมีการเก็บรักษาขอมูลสารสนเทศ

ของโรงเรียนไวในแฟูมขอมูล มวัีสดุ ครุภัณฑเก็บรักษาขอมูลสารสนเทศ มีการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทุกคร้ังกอน

นําไปใชแตงต้ังคณะกรรมการท่ีม ีความรูความสามารถในการวิเคราะห ขอมูล จัดระบบการวิเคราะหขอมูลตามกลุม

งานของโรงเรียนและปรับปรุงแกไขขอมูลท่ีไดวิเคราะหแลวใหเปนปจจุบัน และมีการนําขอมูลสารสนเทศ ท่ีไดไปใชใน

การรายงานตอหนวยงานตนสังกัด มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดทําขอมูล สารสนเทศเผยแพรประชาสัมพันธ

โรงเรียน เชนเดยีวกับ กมลพรรณ กันทะทิพย (2553) ไดศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียน บานกองแขก 

อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม พบวา สภาพของการจัดการระบบสารสนเทศของ โรงเรียนบานกองแขก สวนใหญได

มีการดําเนินการทุกดาน ดานการจัดการ คือ การเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบ ขอมูล การประมวลผลขอมูล 

การจัดหนวยหรือคลังขอมูล การวเิคราะหขอมูล 
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 สวนประเด็นอื่น ๆ มกีารดําเนินการในระดับปานกลางและมีประเด็นท่ีนาสนใจของดานการจัดการท่ีมีการ

ดําเนินการนอยท่ีสุด คอื มรีะบบคนหาขอมูลสารสนเทศสวนท่ีเปนขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา  อาจเปนเพราะสถานศึกษาไดรับงบประมาณในการดําเนินงานระบบสารสนเทศไมเพียงพอขาด

อุปกรณท่ีทันสมัย ขาดเคร่ืองมอืท่ีมปีระสทิธิภาพในการประมวลผลขอมูล จงึทําใหขาดระบบคนหาขอมูลสารสนเทศท่ี

มีประสิทธิภาพ ซึ่งคลายกับ กมลพรรณ กันทะทิพย (2553) ไดศึกษาเร่ืองการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียน

บานกองแขก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม พบวาสภาพการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนบานกองแขกสวน

ใหญไดมีการดําเนินการทุกดาน คือดานการจัดเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบขอมูล การประมวลผลขอมูลและ

การนําขอมูลไปใช ปญหาท่ีพบ คือ ไดรับงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัดในการดําเนินงานระบบสารสนเทศไม

เพียงพอ รวมท้ังขาดอุปกรณเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและขาดเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหการนําขอมูลและ

สารสนเทศไปใชไดอยางไมเต็มศักยภาพ เชนเดียวกับ วรรณา เอกตะ (2550) ไดศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อ

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 4 พบวา ขั้นการจัดการขอมูล 

ปญหาท่ีพบโดยมากคือ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ขาดประสิทธิภาพในการรวบรวมขอมูล ปญหา

การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

 1.2 สภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ดานบุคลากร ภาพรวมมีการ

ดําเนินการอยูในระดับปานกลาง โดยมีการดําเนินการในระดับมากท่ีสุด คือ สถานศึกษามีการกําหนดผูรับผิดชอบใน

กระบวนการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม ท้ังน้ีเปนเพราะวา

สถานศึกษาไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบเพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาน้ันทุก

ขนาดไมวาขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ ควรจัดทําคําส่ังมอบหมายใหชัดเจน ใหเปนไปตามความเหมาะสมกับ

บริบท สภาพแวดลอมและจํานวนบุคลากร  

 สวนประเด็นอื่น ๆ มีการดําเนินการในระดับปานกลางและมีประเด็นท่ีนาสนใจของดานบุคลากรท่ีมีการ

ดําเนินการนอยท่ีสุด คอื สถานศึกษามบุีคลากรท่ีมคีวามรู ความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาและ สถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถในการออกแบบและพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ท้ังน้ีอาจมสีาเหตุเพราะบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 2 มีการยายและบรรจุแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูบอยคร้ัง จึงทําใหบุคลากรใน

สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ สถานศึกษาจึงขาดบุคลากรท่ีมีความรู ความเขาใจในการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมท้ังขาดบุคลากรท่ีมคีวามรู ความสามารถในการ

ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ซี่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550) พบวา 

ขาดอัตรากําลังบุคลากรยังมีความรู ความเขาใจไมเพียงพอในการบริหารและจัดการ และทักษะของบุคลากรท่ีจะใช

เทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอร การสรางเครือขายขอมูล การสงสารขอมูลสายตรง เช่ือมโยกันก็ยังมีไมเพียงพอ 

เชนเดยีวกับผลการศึกษาของกมลพรรณ กันทะทิพย (2553) ไดศึกษาเร่ืองการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียน

บานกองแขก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ก็พบวา บุคลากรมจีํากัด ควรจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมหรือจางบุคลากรท่ี

มคีวามรู ความชํานาญในการปฏบัิติงานแตละดานของการดําเนินการงานระบบสารสนเทศ  นอกจากน้ัน วรรณา เอก

ตะ (2550) ไดศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้นท่ี

การศึกษาเชียงใหมเขต 4 พบวา ปญหาท่ีพบโดยมาก คือบุคลากรท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีจํานวนจํากัด 

บุคลากรขาดความรู ความเขาใจในการจัดระบบขอมูล  
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 1.3 สภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ดานการนําขอมูลสารสนเทศไป

ใช  ภาพรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก โดยมีการดําเนินการในระดับมากท่ีสุด คือ สถานศึกษานําเสนอ 

เผยแพรประชาสัมพันธสารสนเทศในการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานตนสังกัด ท้ังน้ีเพราะ พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมรีะบบประกันคุณภาพภายใน และใหถอืวา

การประกันคุณภาพเปนสวนหน่ึงของระบบบริหาร และดําเนินการอยางตอเนื่องและจัดใหมีรายงานประจําปตอ

หนวยงานตนสังกัดและเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของกมลพรรณ กันทะทิพย (2553) ได

ศึกษาเร่ืองการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนบานกองแขก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ท่ีพบวาไดนําขอมูล

สารสนเทศไปใชในการรายงานการประเมินตนเองและนําไปใชในการจัดทํารายงานประจําปสําหรับดานการนําขอมูล

ไปใช  

 สวนประเด็นอื่น ๆ มีการดําเนินการในระดับปานกลางและมีประเด็นท่ีนาสนใจของดานการนําขอมูล

สารสนเทศไปใชท่ีมกีารดําเนินการนอยท่ีสุด คอื สถานศึกษานําขอมูลสารสนเทศมาใชในการวางแผนกําหนดนโยบาย 

การนิเทศ ติดตาม มาปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ท่ีเปนเชนน้ีเพราะเปนผลสืบเนื่องมาจาก

สถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีภาระงานประจํา ไมมีเวลา ทําใหขาดความตอเนื่องดานการวางแผนกําหนดนโยบาย การ

นิเทศ ติดตาม เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา

ของลีลาภรณ เทียบบุตร (2555) ไดศึกษาเร่ือง การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง พบปญหาดานการนําขอมูลไปใช คือ มีการนําขอมูล

สารสนเทศไปใชในการตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เชนเดียวกับ กมล

พรรณ กันทะทิพย (2553) ไดศึกษาเร่ืองการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนบานกองแขก อําเภอแมแจม จังหวัด

เชียงใหม ปญหาท่ีพบ คอื ขาดบุคลากรท่ีใชประโยชนจากขอมูลและสารสนเทศไดอยางไมเต็มศักยภาพ ในการปฏิบัติ

ตามแผน การตรวจสอบและการนําผลไปใชในการปรับปรุงปฏบัิติงานระบบสารสนเทศ  

2. จากผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 

จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 เมื่อพิจารณารายดานพบวา 

ดานการจัดการและ   ดานการนําขอมูลสารสนเทศไปใช แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต อาจเปนเพราะการ

จัดระบบสารสนเทศตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

กําหนดใหสถานศึกษาควรมกีารจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมูครอบคลุมและเพียงพอตอการนําไปใชในการวาง

แผนการจัดการศึกษาสืบคน ไดงายและรวดเร็ว ขอมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาตองทํางานอยางมีระบบโดยมี

การกําหนดกรอบการเก็บขอมูลเฉพาะท่ีจําเปนวางแผนการเก็บขอมูล เพื่อการนําไปใชอยางเต็มศักยภาพ สวนดาน

บุคลากรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 ท้ังน้ีเพราะสถานศึกษาขนาดเล็ก มีจํานวนบุคลากรนอย มีภาระงานท่ี

รับผิดชอบมาก และยังขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะ ทําใหเกิดความ

แตกตางกับสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญท่ีมบุีคลากรจํานวนเพยีงพอ และมคีวามรูความสามารถดานเทคโนโลยี

มากกวา ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของดารา บึงราษฎร(2555)ไดศึกษาเร่ืองการบริหารระบบขอมูลสารสนเทศ

เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบวา โรงเรียน

ขนาดใหญและขนาดกลาง ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 มีการบริหารระบบขอมูล
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สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสูงกวาโรงเรียนขนาดเล็ก ท้ังน้ีเนื่องจากจํานวนขาราชการครู

โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมไีมเพยีงพอตามสัดสวนท่ีกําหนด(สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1, 2554) 

จึงทําใหขาดแคลนบุคลากรท่ีจะทุมเทปฏิบัติงานในเร่ืองดังกลาว ปริมาณงานรับผิดชอบมาก จึงยังไมพรอมในการ

จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อพรอมรับการประเมนิ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงดวยดีจากความกรุณาจาก ดร.สันติ บูรณะชาติ  

อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดกรุณาใหความรู คําแนะนํา พรอมท้ังตรวจสอบ แกไขขอบกพรองตาง ๆ อยางใกลชิด และ

อาจารยทุกทานจากสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีไดประสิทธ์ิประสาทความรู และใหการ

ชวยเหลอืแนะนําตลอดจนถงึใหกําลังใจ และติดตามความกาวหนาในการจัดทํารายงานการศึกษาคนควาของผูจัดทํา 

ขอขอบพระคุณ ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา แกไข และตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา

จนทําใหการศึกษาคนควาคร้ังน้ีสมบูรณและมคีุณคา 

ขอขอบพระคุณ ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ท่ีอํานวยความสะดวก และใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถาม 

ขอบคุณครอบครัวท่ีคอยเปนกําลังใจสําคัญมาโดยตลอด ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษาทุกทานท่ีไดชวยเหลอืและเปนกําลังใจแกผูวจิัยเสมอ 
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สภาพการบรหิารจัดการโรงเรยีนแกนนําเรยีนรวมภายใตโครงสรางซที(SEAT) สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงรายเขต 2 

The state management of Leading School on Incursive Education in Chiang 

Rai Primary Educational Service Area Office 2 

จรรยา แกวกูลา20

1* และ สันติ บูรณะชาติ21
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Junya Keawkula1* and Santi Buranachat² 

บทคัดยอ* 

 การวจิัยคร้ังน้ี มวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม ภายใตโครงสราง

ซีท (SEAT) สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษาและครูท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนรวมหรือครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนแกนนําเรียนรวม ใน

สถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนแกนนําเรียนรวมจํานวนท้ังสิ้น 30 โรงเรียน เปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 30 คน และ

ครูท่ีรับผดิชอบการจัดการเรียนรวมหรือครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนแกนนําเรียนรวมจํานวน 30 คน รวมท้ังสิ้น 60 

คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยเปนแบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางขึ้น สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูลคือ คาความถี่ คารอย

ละ คาเฉลี่ยประชากร คาความเบ่ียงเบนมาตรฐานประชากร และการวเิคราะหเนื้อหา 

  ผลการศึกษาพบวา 

  1. สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม ภายใตโครงสรางซีท (SEAT) สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ 

ดานนักเรียน ดานเคร่ืองมอื ดานสิ่งแวดลอมและดานกจิกรรมการเรียนการสอน  

  2. แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 2  

 ดานนักเรียน(S–students) ทางโรงเรียนควรมีการเตรียมความพรอมในดานของผูเรียน ท้ังนักเรียนท่ีมีความ

ตองการพเิศษและนักเรียนปกติ สรางความเขาใจใหผูปกครองใหความรวมมอืในการดูแลเอาใจใสตอเด็กท่ีมคีวามตอง

การพเิศษนอกจากน้ันครูควรสรางความเขาใจใหเด็กปกติยอมรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ และสรางเจตคติท่ีดี ให

เด็กท่ีมีความตองการพิเศษเขาใจและยอมรับในความบกพรองของตนเอง และสอนใหปรับตัวใหอยูในสังคมกับเด็ก

ปกติไดเชน จัดกจิกรรมกฬีาส ีการเขาคายพักแรมเปนตน 

 ดานสภาพแวดลอม(E-environment) สภาพแวดลอมดานอาคารสถานท่ี ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดหา

งบประมาณเพิ่มเติม ในการปรับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก อาคารใหเอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนรวม 
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สภาพแวดลอมทางบุคคล สรางความเขาใจใหกับผูปกครองเด็กท่ีมีความตองพิเศษ ใหยอมรับและชวยดูแลและสงเส

ริมพัฒนาการของลูก จัดบริการตางๆท่ีสงเสริมพัฒนาการของนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ เชน ฝกอบรมเตรียม

ความพรอม การบําบัดฟนฟู ครูพี่เลี้ยงเด็กพกิารท่ีทางสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดมาสอนและดูแลเด็กท่ีมีความต

องการพิเศษโดยไมควรตองมีภาระงานดานอื่น และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรจะแยกเด็กท่ีมีความตอง

การพเิศษ ไปเรียนเองในบางวชิาท่ีเด็กไมสามารถทํากจิกรรมรวมกับเด็กปกติได  

 ดานกจิกรรมการเรียนการสอน(A–activities) ทางโรงเรียนควรจัดประชุมคณะกรรมการจัดการเรียนรวม เพื่อ

ใหการจัดการเรียนรวมเปนระบบ และขัน้ตอนท่ีชัดเจน ปรับหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการ

สอน สําหรับนักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษ เนนทักษะการดํารงชีวติหรือทักษะไปใชดําเนินชีวติได สงเสริมใหครูไดรับ

การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) และ

เทคนิค วิธีการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ รวมท้ังใหครูไปศึกษาดูงาน

โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมท่ีประสบความสําเร็จ ในการบริหารจัดการของโรงเรียนแกนนําเรียนรวม จัดใหมีการ

นิเทศ ติดตาม ประเมนิผลดานการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

 ดานเคร่ืองมือ(T-Tools) ควรปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมวิสัยทัศน พันธกิจและแนวทางการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จัดระบบขอมูลสารสนเทศดานการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมี

ความตองการพเิศษท่ีเรียนรวมใหเปนปจจุบัน และสนับสนุนใหครูจัดทํานวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ สื่อ สิ่งอํานวย

ความสะดวกเกี่ยวกับการเรียนรวม รวมถงึผูบริหารสถานศึกษาควรจัดหางบประมาณมาสนับสนุนในการจัดซื้อสื่อ สิ่ง

อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
 

คําสาํคัญ: การเรียนรวม  โครงสรางซที (SEAT) 
 

Abstract  

 The objective of this study was to investigate the state management of Leading School on Incursive 

Education by SEAT Framework under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2 and the 

management guideline for Leading School on Incursive Education by SEAT  Framework under Chiang Rai Primary 

Educational Service Area Office 2. The sample of this study consisted of 30 school  administrators and special 

education needs teacher in 60 joint Leading schools on inclusive education. The instrument used for collecting 

data was researcher-made questionnaire. Data analysis used frequency, percentage, mean, standard deviation 

and content analysis. 

 The results of the study were as followed:  

  1. The most to the least important aspect in the state of administration of Leading schools on inclusive 

education by SEAT Framework under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2,as a whole and as 

an individual, was the students aspect, tools aspect, environment aspect and activities aspect respectively. 

 2. The management guideline for Leading schools on inclusive education by SEAT Framework under 

Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2 includes:  

 The students aspect: the school should prepare the learners, special needs students and regular 

students, to be ready for the lesson. Parents should understand that the cooperation in the supervision of caring 
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children with special needs desired is important for students. In addition, teachers should convey the regular 

students to open his/her heart and mind to accept special needs students, and to have a good attitude towards 

special needs students. The teachers could adapt normal activities such as sports and camping, to connect both 

regular and special needs students. 

The environment aspect: the administrators should provide more funds in order to improve an 

environment, both inside and outside buildings, and to facilitate the students to join in the learning process. Also, 

the administrators should convey the parents of special needs students to help their children develop their ability 

to learn. Moreover, the administrators should provide services such as preparation training to special needs 

students and rehabilitation therapy assistants for special needs students at the school district office. And the 

administrators should provide some special classes for only special needs students as they cannot join all normal 

classes with regular students. 

The activities aspect: the school management committee meetings should be held in order to 

manage a new collaboration system with a clear process. Furthermore, the school should adjust the curriculum 

to suit the learning and teaching for special needs students and focus on livelihood skills or skills to perform live. 

Additionally, the school should encourage teachers to be trained to know about the individual education plan 

(IEP),  Individual Plan (IIP) model and methods of teaching and learning for students with special needs. The 

school should also send teachers to observe the school leaders that have a success in inclusive education. The 

management of school leaders should provide supervision, monitoring and evaluation of teaching and learning 

activities in a systematic and ongoing.  

The tools aspect: The school should modify a vision and mission about managing inclusive 

education. In addition, the school should update the information system of education for students with special 

needs. Moreover, teachers should be encouraged to prepare an innovation, academic works, and media 

facilities. The administrators should provide funds to support the purchase of media facilitate in the teaching and 

learning 
 

Keywords: Inclusive education, SEAT Framework 
 

บทนํา 

 การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทามกลางการเปลี่ยนแปลง แนวโนมการศึกษาใน

ปจจุบันและอนาคตจึงตองปรับใหเปนการศึกษาแบบเสรี เปดกวาง ครอบคลุมทุก ๆ ดาน และเด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะ

ไดรับการศึกษาขัน้พื้นฐานอยางเทาเทียม  ดังท่ี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ได

กําหนดใหบุคคลมสีทิธิเสมอกันในการไดรับการศึกษาขัน้พื้นฐานไมนอยกวาสบิสองปท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและ

มีคุณภาพ โดยไมตองเก็บคาใชจาย สําหรับการจัดการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนท่ีมีความบกพรอง 

กระทรวงศึกษาธิการไดปรับนโยบายจากเดมิท่ีจัดใหเด็กและเยาวชนท่ีมคีวามบกพรองเขาเรียนในโรงเรียนเฉพาะความ

บกพรอง เปนนโยบายท่ีจัดใหบุคคลท่ีบกพรองดังกลาวไดเขาเรียนรวมในโรงเรียนท่ัวไป ตามขอกําหนดของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และปรับปรุง (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2553 หมวด 1 บทท่ัวไป 
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ท่ีกําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาสําหรับคนไทยทุกคนไวในมาตรา 6 วา “การจัดการศึกษา ตอง

เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมมีจริยธรรม

และวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” ตลอดจนไดกลาวถึงคนพิการทุกประเภท

ไวในหมวด 2 วาดวยสิทธิและหนาท่ีทางการศึกษา มาตรา 10 วรรคสอง ไววา “การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมี

ความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญาอารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือ

ทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมผีูดูแล หรือผูดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมสีทิธิและ

โอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ” วรรคสาม “การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดต้ังแตแรกเกิด 

หรือพบความพกิารโดยไมเสยีคาใชจายและใหบุคคลดังกลาวมสีทิธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความ

ชวยเหลอือื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวธีิการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

 สวนพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (อางอิงในสํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ, 2551 หนา 4) ไดใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการกับคนปกติตองเปนไปอยางเทา

เทียมกัน โดยในหมวด 1 วาดวยสทิธิและหนาท่ีทางการศึกษาในมาตรา 8 วรรค 2 ระบุวา สถานศึกษาในทุกสังกัดและ

ศูนยการเรียนเฉพาะความพกิารอาจจัดการศึกษาสําหรับคนพกิารท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในรูปแบบ

ท่ีหลากหลายท้ังการเรียนรวม การจัดการศึกษาเฉพาะความพกิาร รวมถึงการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพ การพัฒนา

ศักยภาพในการดํารงชีวติอิสระ การพัฒนาทักษะพื้นฐานท่ีจําเปน การฝกอาชีพ หรือการบริการอื่นใด และในวรรค 3 

กลาวไววา ใหสถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดลอม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี 

สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลอือื่นใดทางการศึกษา ท่ีคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชน

ได สวนวรรค 5 กลาววาสถานศึกษาใดปฏเิสธไมรับคนพกิารเขาศึกษา ใหถอืเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตาม

กฎหมาย และในวรรค 6 ไดกลาววา ใหสถานศึกษาหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของสนับสนุนผูดูแลคนพิการและประสาน

ความรวมมอืจากชุมชนหรือนักวชิาชีพเพื่อใหคนพิการไดรับการศึกษาทุกระดับหรือบริการทางการศึกษาท่ีสอดคลอง

กับความตองการจําเปนพเิศษของคนพกิาร 

 อีกท้ังจากการรายงานของกระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา 7) เกี่ยวกับรูปแบบในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีมีความบกพรอง สรุปวาเพื่อเปนการพัฒนาใหเด็กและเยาวชนท่ีมีความ

บกพรองใหไดรับการศึกษาขัน้พื้นฐานสอดคลองตามเจตนารมณท่ีกําหนดในกฎหมาย พระราชบัญญัติ และนโยบายท่ี

เกี่ยวของอยางประสิทธิภาพ ต้ังอยูบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนอยางแทจริง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน จงึไดเร่ิมโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม ในปการศึกษา 2547 จํานวน 390 โรงเรียน จัดใหกระจาย

ในทุกจังหวัด ๆ ละ 2 อําเภอ ๆ ละ 1โรงเรียน และในปการศึกษา 2548 ขยายเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 2,000 โรงเรียน จัด

ครบทุกอําเภอ ๆ ละ 1-2 โรงเรียน ท้ังน้ีโดยมุงใหสถานศึกษาไดเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารตามกรอบแนวคิด  2 

ประการคอื การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานและการบริหารจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซที 

 นอกจากน้ี นพมาศ สุทธิวิรัช (2551, หนา 2) ยังไดกลาวถึงความสําคัญของการจัดการเรียนรวมวา การ

เรียนรวมถือเปนกิจกรรมหน่ึงท่ีสงเสริมใหนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการพัฒนามากขึ้น สอดคลองกับ

ปฏิญญาวาดวยสิทธิคนพิการไทย ขอ 3 กลาววา คนพิการมีสิทธิในการไดรับการดูแลฟนฟูสมรรถภาพ และพัฒนา

ต้ังแตแรกเกิดและแรกเร่ิมท่ีพบความพิการรวมท้ังผูปกครองและครอบครัวของคนพิการตองไดรับการสนับสนุนจาก

รัฐในทุกดานเพื่อใหสามารถฟนฟูประสทิธิภาพ 

 สวน รัชนีกร ทองสุขดี (2553, หนา 3) กลาววา การเรียนรวมนอกจากจะเปนการเปดโอกาสแกคนพิการ

แลว ประโยชนในวงกวางยังเกดิขึ้นกับทุกคนท่ีเกี่ยวของไมวา จะเปนเด็กท่ัวไป ครู ผูปกครอง นักสหวิชาชีพ และคนใน
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สังคมท่ีมีโอกาสเรียนรูซึ่งกันและกัน เกิดความตระหนักวา คนพิการพัฒนาไดเพียงแตเราใหโอกาส สนับสนุนและ

ชวยเหลือใหตรงความตองการของแตละคนจริง ๆ จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ป พ.ศ. 2550 และ

สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการพบวาในป 2550 

มปีระชากรท่ีพกิาร อายุ 5 ปขึ้นไป มีจํานวน 1.9 ลานคน และในปการศึกษา 2551 มีนักเรียนพิการในโรงเรียนเฉพาะ

ทางท้ังสิ้น 13,589 คน และประมาณการนักเรียนพิการท้ัง 9 ประเภท ในโรงเรียนมีจํานวนไมนอยกวา 168,247 คน 

ซึ่งจํานวนเด็กพิการในโรงเรียนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปแตพบวามีเพียงรอยละ 59.57 สําเร็จการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา และรอยละ 16.20 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา และท่ีนาตกใจมีเพียงรอยละ 1 ท่ี

สําเร็จระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาสงผลตอโอกาสในการทํางาน การประกอบอาชีพและการดํารงชีวติในสังคม 

 จากหลักการและความสําคัญของการจัดการเรียนรวมดังกลาวขางตนน้ี สรุปไดวาการจัดการเรียนรวม เปน

การจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความหลากหลายของผูเรียนทุกคน เปดโอกาสใหนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดเขา

เรียนรูสังคมและสิ่งแวดลอมของช้ันเรียนนักเรียนท่ัวไป มีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆในโรงเรียนไดอยางเต็มท่ี 

บุคลากรทุกคนในโรงเรียนใหการยอมรับ เอาใจใส ใหการสนับสนุนและชวยเหลือดานการสอนท่ีแตกตางและไดเรียน

ไปกับเพื่อนในสภาพแวดลอมเดยีวกัน 

 จากการทบทวนผลการดําเนินงานพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551, หนา 11) 

ในดานประสทิธิภาพทางการศึกษา พบวา ในการจัดการศึกษายังไมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การศึกษาขั้น

พื้นฐานยังขาดความเสมอภาคและไมเทาเทียมกันในการเขารับการศึกษา รวมท้ังกลุมผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 

ไมวาจะเปนผูท่ีมีความบกพรองผูดอยโอกาส และผูท่ีมีความสามารถพิเศษ ก็ยังขาดโอกาสในการเขารับการศึกษาท่ี

เหมาะสมและท่ัวถงึดวยเชนกัน ดังน้ันเพื่อเปนการประกันสทิธิและโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนการประกันคุณภาพ

ของการใหบริการทางการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนท่ีมคีวามบกพรอง จงึจําเปนตองจัดการศึกษาในรูปแบบของการ

จัดการเรียนรวม เพื่อใหเด็กท่ีมีความบกพรองหรือเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ไดเรียนในสภาพแวดลอมท่ีมีขีดจํากัด

นอยท่ีสุดและสามารถเขาถงึการศึกษาไดอยางท่ัวถงึ 

  ผูศึกษาในฐานะท่ีไดมีโอกาสปฏิบัติหนาท่ีท้ังการสอนและรับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษในโรงเรียนแกนนํา

เรียนรวม ประสบปญหาการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีเด็กพิเศษเรียนรวม ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให

สอดคลองและเหมาะสมกับความพิการแตละประเภทความพิการ ขาดความเช่ียวชาญในกระบวนการวัดผล

ประเมินผลนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ ซึ่งมีอยูหลายประเภทความพิการ บุคลากรครูมีไมเพียงพอ และไมมี

บุคลากรท่ีมคีวามเช่ียวชาญเฉพาะมาดูแลงานดานการศึกษาพเิศษโดยตรง จึงอยากจะทราบสภาพการบริหารจัดการ

โรงเรียนแกนนําเรียนรวมสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 เพื่อนําขอมูลสําหรับแนว

ทางการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม นําไปวางแผนการบริหารใหมีประสิทธิภาพรวมกับผูบริหาร

สถานศึกษา 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

  1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2  

 2) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 
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กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 

 

 

   

 

 

 

 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิและสมมุติฐาน 
 

วธิกีารศึกษา 

 ในการศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ผูศึกษาไดดําเนินการตามขัน้ตอน ดังน้ี 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนรวมหรือครู

การศึกษาพเิศษ ปการศึกษา 2558 จํานวน 60 คน ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 30 คน ครูท่ีรับผิดชอบ

โครงการจัดการเรียนรวมหรือครูการศึกษาพเิศษ จํานวน 30 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน คอื    

 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)เลือกตอบเพียงคําตอบ

เดยีว 

 ตอนท่ี 2 สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม ตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใช

โครงสรางซีท (SEAT Framework) ไดแก ดานนักเรียน จํานวน 9 ขอดานสภาพแวดลอม จํานวน 11 ขอ ดานกิจกรรม

การเรียนการสอน จํานวน 14 ขอ และดานเคร่ืองมือจํานวน 11 ขอ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา

(Rating Scale) 5 ระดับของ Liker (Likert Five Rating Scale)  

ตอนท่ี 3 แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนแกนนําเรียนรวม ตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใช

โครงสรางซที (SEAT Framework) เปนแบบปลายเปด(Open - ended) 
 

ผลการศึกษา 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิด

เปนรอยละ 55.00 อายุผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูระหวาง 50 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 56.67 มีวุฒิการศึกษา

ระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 70.00 ซึ่งสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน 31 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 

41.66 

            ตัวแปรตน 

 1. เพศ  

 2. อายุ 

 3. วุฒิการศึกษา 

 4. ประสบการณในการทํางาน

เรียนรวม 

 

ตัวแปรตาม 

 สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม สําหรับ

นักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษตามโครงสรางซที (SEAT 

Framework) ประกอบดวย 

     1) นักเรียน(S –Students)  

     2) สภาพแวดลอม(E- Environment )  

     3) กจิกรรมการเรียนการสอน(A – Activities)  

     4) เคร่ืองมอื(T – Tools) 
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  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวมตามรูปแบบการบริหารจัดการ

เรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework ผูศึกษาไดศึกษา 4 ดาน คือ นักเรียน (S–Students) สภาพแวดลอม 

(E-Environment) กิจกรรมการเรียนการสอน(A–Activities)และ เคร่ืองมือ(T–Tools) พบวาทุกดานมีสภาพการ

ดําเนินงานอยูในระดับมาก (µ=3.87) เมื่อแยกตามรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดานโดยสามารถลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอย ดังน้ี ดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A:Activities) (µ = 3.83) ดานสภาพแวดลอม

(E:Environment) (µ= 3.85) ดานเคร่ืองมอื (T:Tool) (µ =3.89) และดานนักเรียน (S:Student) (µ = 3.92) ตามลําดับ 

  ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนแกนนําเรียนรวม ตามรูปแบบการบริหารจัดการ

เรียนรวมโดยใชโครงสรางซที (SEAT Framework) ขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานโรงเรียนแกนนําจัดการเรียน

รวม  

ดานนักเรียน(S–students) พบวาทางโรงเรียนควรสรางความเขาใจใหผูปกครองใหความรวมมือในการดูแล

เอาใจใสตอเด็กท่ีมีความตองการพิเศษอยูในระดับมาก อันดับท่ี 1 (ความถี่=12) รองลงมา คือ โรงเรียนควรมีการ

เตรียมความพรอมในทุกดานของผูเรียน ท้ังนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษและนักเรียนปกติ (ความถี่=8) และควรให

ครูสรางความเขาใจใหเด็กปกติยอมรับเด็กท่ีมคีวามตองการพเิศษ  (ความถี่=6) 

  ดานสภาพแวดลอม(E-environment) พบวาควรจัดครูพี่เลี้ยงเด็กพกิารมาสอนและดูแลเด็กท่ีมีความตองการ

พิเศษโดยไมตองมีภาระงานดานอื่นอยูในระดับมาก อันดับท่ี 1 (ความถี่=13) รองลงมา คือควรจัดหางบประมาณ

เพิ่มเติมในการปรับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกอาคาร ใหเอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนรวม (ความถี่=10) 

และควรจัดหองเรียนท่ีมอุีปกรณสําหรับนักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษตามความจําเปน(ความถี่=6) 

  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน(A–activities) พบวาควรใหครูไดรับการอบรมครูผูสอนเกี่ยวกับเทคนิค 

วิธีการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษอยูในระดับมาก อันดับท่ี 1 

(ความถี่=11) รองลงมา คือควรใหครูไดรับการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

(IEP)และแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) (ความถี่=10) และควรใหครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมท่ี

ประสบความสําเร็จ ในการบริหารจัดการของโรงเรียนแกนนําเรียนรวม(ความถี่=8) 

 ดานกจิกรรมการเรียนการสอน(A–activities) พบวาผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนใหครูจัดทํานวัตกรรม 

ผลงานทางวิชาการสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเรียนรวมอยูในระดับมาก อันดับท่ี 1 (ความถี่=11) 

รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดหางบประมาณมาสนับสนุนในการจัดซื้อสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกในการ

จัดการเรียนการสอน(ความถี่=9) ควรมกีารจัดระบบขอมูลสารสนเทศดานการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีความ

ตองการพเิศษท่ีเรียนรวมใหเปนปจจุบัน(ความถี่=6) 
 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2   สรุปผลตามวัตถุประสงคการศึกษาไดดังน้ี 

  1.  ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยใชโครงสรางซีท(SEAT Framework) รายดานพบวา การบริหารงานดาน

สภาพแวดลอมมคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคอื การบริหารงานดานกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหารงานดาน

นักเรียน โดยการบริหารงานดานเคร่ืองมอื มคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 
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  2. แนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวมโดยใชโครงสรางซที(SEAT) 

  ดานนักเรียน(S:Students) ทางโรงเรียนควรมกีารเตรียมความพรอมในทุกดานของผูเรียน ท้ังนักเรียนท่ีมี

ความตองการพเิศษและนักเรียนปกติ สรางความเขาใจใหผูปกครองใหความรวมมอืในการดูแลเอาใจใสตอเด็กท่ีมี

ความตองการพเิศษ นอกจากน้ันครูควรสรางความเขาใจใหเด็กปกติยอมรับเด็กท่ีมคีวามตองการพเิศษ และสรางเจต

คติท่ีด ี ใหเด็กท่ีมคีวามตองการพเิศษเขาใจและยอมรับในความบกพรองของตนเอง และสอนใหปรับตัวใหอยูในสังคม

กับเด็กปกตไิด  

   ดานสภาพแวดลอม(E-environment) ควรจัดครูพี่เลี้ยงเด็กพกิารมาสอนและดูแลเด็กท่ีมคีวามตองการพเิศษ

โดยลดภาระงานดานอื่น ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดหางบประมาณเพิ่มเติม ในการปรับสภาพแวดลอมท้ังภายในและ

ภายนอก อาคารใหเอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนรวม จัดหองเรียนท่ีมอุีปกรณสําหรับนักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษ

ตามความจําเปนและจดับริการตางๆท่ีสงเสริมพัฒนาการของนักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษ เชน ฝกอบรมเตรียม

ความพรอม การบําบัดฟนฟู  และโรงเรียนควรสรางความเขาใจกับผูปกครอง ชุมชน ใหเกดิการยอมรับการสอน

แบบเรียนรวม 

 ดานกจิกรรมการเรียนการสอน(A–activities) ทางโรงเรียนควรจัดประชุมคณะกรรมการจัดการเรียนรวม เพื่อ

ใหการจัดการเรียนรวมเปนระบบ และขัน้ตอนท่ีชัดเจน ปรับหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการ

สอน สําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ เนนทักษะการดํารงชีวิตหรือทักษะไปใชดําเนินชีวิตได  สงเสริมใหครู

ไดรับการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)  แผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) 

และเทคนิค วธีิการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ  รวมท้ังใหครูไปศึกษาดู

งานโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการของโรงเรียนแกนนําเรียนรวม จัดใหมี

การนิเทศ ติดตาม ประเมนิผลดานการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

 ดานเคร่ืองมือ (T - Tools)  ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดหางบประมาณมาสนับสนุนในการจัดซื้อสื่อ สิ่ง

อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมวิสัยทัศน พันธกิจและแนวทางการจัด

การศึกษาของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จัดระบบขอมูลสารสนเทศดานการจัดการศึกษา

สําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษท่ีเรียนรวมใหเปนปจจุบัน และสนับสนุนใหครูจัดทํานวัตกรรม ผลงานทาง

วชิาการ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเรียนรวม 

อภปิรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 พบสาระสําคัญท่ีจะนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวจิัย ดังน้ี 

  1. สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 2 ในภาพรวมมกีารปฏบัิติในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะ โรงเรียนแกนนําเรียนรวม ไดรับการการคัดเลือก

จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 วาเปนโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จในการบริหาร

จัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวมของเขตพื้นท่ี ผูบริหารสถานศึกษามกีารสนับสนุนการจัดการเรียนรวมและมีเจตคติท่ี

ดตีอการจัดการเรียนรวม ซึ่งการดําเนินการดังกลาวสนองตอ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 

2551 ในมาตรา 8 วรรค 2 ระบุวา สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนยการเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษา

สําหรับคนพกิารท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังการเรียนรวม การจัดการศึกษา

เฉพาะความพกิาร รวมถงึการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพในการดํารงชีวติอิสระ การพัฒนาทักษะ

พื้นฐานท่ีจําเปน การฝกอาชีพ หรือการบริการอื่นใด และในวรรค 3กลาวไววา ใหสถานศึกษาในทุกสังกัดจัด
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สภาพแวดลอม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและ

ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ท่ีคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได และสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน (2548, หนา 133-136) ไดกําหนดนโยบายและการดําเนินงานดานการศึกษาพิเศษของประเทศ

ไทยโดยมีพื้นฐานจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  

นโยบายจากมาตรา 15 ใหดําเนินโครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนเรียนรวมมาตรฐาน รวม 390 โรง โดยใชโครงสรางซีท 

(SEAT Framework) ในการบริหารจัดการ 

  1.1 สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 2 ดานนักเรียน พบวา โรงเรียนมีการสงเสริมใหบุคคลากรและนักเรียนท่ัวไปในโรงเรียนมีเจตคติท่ีดีตอ

การเรียนรวมของนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษท่ีเรียนรวม รวมท้ังมีการเตรียมความพรอมดานวิชาการและดาน

สังคมใหกับนักเรียนท่ีมคีวามตองการพิเศษท่ีเรียนรวม ซึ่งสอดคลองกับ อาพร ศรีนุเดช, 2550, สื่อออนไลน วา การ

เรียนรวม หมายถงึการจัดการบริหาร สนับสนุน สงเสริมครูและผูบริหารในโรงเรียนปกติ ใหการจัดการศึกษาสําหรับ

เด็กพิเศษในโรงเรียนปกติโดยไมมีการแบงแยกวาเด็กคนใดเปนปกติ หรือเด็กคนใดเปนเด็กพิเศษ ไมคํานึงถึงความ

รุนแรงในสภาพความพกิาร  และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2548, หนา 5) กลาวถึงการจัดการ

เรียนรวมวา เปนการจัดใหเด็กและเยาวชนท่ีมีความบกพรองไดรับการเตรียมความพรอมกอนเรียนรวมกับ นักเรียน

ท่ัวไปในโรงเรียนปกติ   

  1.2 ดานสภาพแวดลอม(E-environment)  พบวาโรงเรียนมีการบริหารจัดการอัตรากําลังบุคคลในโรงเรียน

ใหเพียงพอเหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษท่ีเรียนรวม จัดใหมีการกําหนดแตงต้ังผูทําหนาท่ีติดตาม

ประเมนิผลและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน มกีารวางแผนในการจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพท่ีเอื้อตอการ

ทํางานและการจัดกิจกรรม โดยมีการจัดใหนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษท่ีเรียนรวมไดเรียนกับนักเรียนท่ัวไปในช้ัน

เรียนเดยีวกัน และปรับปรุงการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพใหมีความเหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ

ท่ีเรียนรวม สอดคลองกับบพติร โสมณวัฒน(2548, หนา 32-33) วา เรียนรวมในช้ันปกติและมีครูพิเศษใหคําปรึกษา

แนะนําและปรึกษา การเรียนรวมวิธีน้ีคลายคลึงกับวิธีแรก กลาวคือ นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษเรียนรวมกับ

นักเรียนปกติเต็มเวลา แตมีครูการศึกษาพิเศษคอยชวยเหลือครูประจําช้ันและครูประจําวิชาครูการศึกษาพิเศษน้ีอาจ

เรียกวา ครูท่ีปรึกษา ครูประเภทน้ีไมทําการสอนโดยตรงแตใหคําแนะนํา แกครูท่ีสอนนักเรียน เชน แนะนําช้ีแจงใหครูท่ี

สอนช้ันเรียนรวมเขาใจความตองการและความสามารถของนักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษ ชวยกําหนดจุดประสงคใน

การเรียนรู ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวธีิสอน ตลอดจนการปฏบัิติตอเด็ก จัดสภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอการเรียนรูของ

นักเรียน และชวยประเมินผลการพัฒนาการในการเรียนรูของนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ และไดสอดคลองกับ

สายวสันต  นิมาพร (2554, หนา 18) วาการจัดการเรียนรวมคือการจัดใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษหรือเด็กท่ีมี

ความบกพรองเขาไปเรียนในโรงเรียนปกติโดยไดรับการชวยเหลอืจากครูปกติและครูการศึกษาพเิศษในสภาพแวดลอม

ท่ีมขีอจํากัดนอยท่ีสุดและเอื้อตอการเรียนรูของเด็กใหมากท่ีสุด ตลอดจนชวยประเมินผลพัฒนาการเรียนรูของเด็กท่ีมี

ความตองการพเิศษเหลาน้ัน 

  1.3 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน(A–activities)  โรงเรียนมีการวางแผนการจัดทําแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล(IEP)และแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) และไดจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)และ

แผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)ตามท่ีวางแผนไว โดยใหครูดําเนินการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 

เพื่อนักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษท่ีเรียนรวมใหเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ จัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลอง

กับความตองการจําเปนพิเศษของนักเรียน รวมท้ังมีการรับ คัดแยก สงตอและจัดนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษท่ี
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เรียนรวมเขาเรียนอยางเปนระบบ สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2548, บทคัดยอ) วา

สถานศึกษาจะตองต้ังคณะจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program, IEP) ใหกับ

เด็กและและเยาวชนพกิารแตละคนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับ

สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลอือื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545 เมื่อจัดการเรียนการสอนตาม 

IEP แลวจะตองมีการทบทวน(Review) การตรวจสอบ(Check) การใหขอมูลยอนกลับ(Feedback) และการจัดบริการ

สนับสนุนชวยเหลอื(Support Service) ใหเกดิการเรียนรูท่ีกาวหนาขึ้น นอกจากน้ี รูปแบบการจัดการศึกษาสามารถจัด

ได 3 รูปแบบ ท้ังการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ดังน้ัน จะตองมี

การเช่ือมโยงระหวางระบบ และเตรียมผูเรียนพิการใหพรอมสําหรับการสงตอ ท้ังน้ีเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ผูเรียน ซึ่งสามารถจัดเขาสูระบบอยางสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคลอยางตอเนื่องครบวงจร 

ต้ังแตการรับเขาเรียน การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเร่ิม การสงตอจากระบบการศึกษาหน่ึงไปยังอีกระบบ และสง

ตอจากระดับการศึกษาหน่ึงไปอีกระดับ การจัดเขาเรียน การดูแลชวยเหลือ การปรับเปลี่ยนโครงสราง และระบบการ

บริหารจัดการ การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล การบูรณาการใหผูเรียนพิการสามารถศึกษาใน

สาระวชิาและกจิกรรมตางๆ ตามหลักสูตรไดเต็มศักยภาพ การโอนผลการเรียนและการเทียบระดับการศึกษา รวมท้ัง

การสงเสริมการมอีาชีพและการดํารงชีวติอิสระในสังคม 

 1.4 ดานเคร่ืองมือ (T - Tool) พบวา โรงเรียนมีการกําหนดรูปแบบการจัดการเรียนรวม ปรับปรุงรูปแบบ

การบริหารจัดการดานการเรียนรวมใหมีความเหมาะสม มีการวางแผนการจัดระบบขอมูลสารสนเทศดานการจัด

การศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษท่ีเรียนรวมใหเปนปจจุบัน สะดวกในการใชงาน จัดสรรงบประมาณ

ในการพัฒนาบุคคลากรดานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมอยางท่ัวถึงและเสมอภาค ดําเนินการของสื่อ สิ่งอํานวย

ความสะดวกสําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษเรียนรวมในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และ

สนับสนุนใหบุคลากรจัดทํานวัตกรรมผลงานทางวิชาการ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเรียนรวม ซึ่ง

สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ดังน้ี   มาตรา 

28 หลักสูตรการศึกษาระดับตางๆ รวมท้ังหลักสูตรการคนควาสําหรับบุคคลตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และ

วรรคสี่ ตองมีลักษณะหลากหลาย ท้ังน้ี ใหจัดตามความเหมาะสมของแตละระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพนโยบายจากมาตรา 24 และมาตรา 28 

  1. ใหมหีลักสูตรเฉพาะสําหรับคนพกิารระดับมาก 

  2. ใหเพิ่มเนื้อหาสาระท่ัวไปใหสอดคลองกับคนพกิารแตละประเภท 

  3. ใหปรับเนื้อหาสาระท่ัวไปใหสอดคลองกับคนพกิารและประเภท 

 4. ใหใชโครงสรางซที (SEAT Framework)ในการบริหารจัดการเรียนรวม 

   S - Students (นักเรียน) 

   E - Environment (สภาพแวดลอม) 

   A - Activities (กจิกรรมการเรียนการสอน) 

   T – Tools (เคร่ืองมอื สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก) 

  สวน พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ไดบัญญัติวามาตรา 9 ใหรัฐจัดเงิน

อุดหนุนเพื่อสงเสริมการวจิัยพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ และการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา ให

มีความรู ความเขาใจ ทักษะและความสามารถในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใหรัฐจัดสรรงบประมาณและ
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ทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการและ

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสําหรับคนพกิาร  

   ขณะเดียวกันสุพัตร ถาเปง, 2553 ไดศึกษาการจัดการโรงเรียนเรียนรวมใหแกเด็กบกพรองทางการเรียนรู 

ศูนยบรูพาประเทืองวิทย อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ดานเคร่ืองมือ พบวาสวนใหญ มีโครงการเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรวมครูใชสื่อประกอบการเรียนการสอนใหนักเรียนเรียนรวม มีรูปแบบการจัดการเรียนรวมและมีแนวทาง

จัดสรรงบประมาณ 

 2. แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 2 มปีระเด็นท่ีนํามาอภิปรายไดดังน้ี 

  2.1 ดานนักเรียน (S:Students)  ทางโรงเรียนควรมีการเตรียมความพรอมในดานของผูเรียน ท้ังนักเรียนท่ีมี

ความตองการพิเศษและนักเรียนปกติ  สรางความเขาใจใหผูปกครองใหความรวมมือในการดูแลเอาใจใสตอเด็กท่ีมี

ความตองการพเิศษ นอกจากน้ันครูควรสรางความเขาใจใหเด็กปกติยอมรับเด็กท่ีมคีวามตองการพเิศษ  และสรางเจต

คติท่ีด ีใหเด็กท่ีมคีวามตองการพิเศษเขาใจและยอมรับในความบกพรองของตนเองเพื่อท่ีจะไดใหความรวมมือในการ

ชวยเหลือดานใดดานหน่ึงเพื่อใหสามารถปฏบัติกิจกรรมในชีวืตประจําวันและปรับตัวใหอยูในสังคมกับเด็กปกติไดมี

สวนรวมทางสังคมได เชน จัดกจิกรรมกฬีาส ีการเขาคายพักแรม เปนตน ซึ่งสอดคลองกับการบริหารจัดการเรียนรวม

โดยใชโครงสรางซีทซึ่งเบญจา ชลธารนนท ( 2546, หนา 7-47 ) กลาววา โรงเรียนเรียนรวมตองดําเนินการเตรียม

ความพรอมนักเรียนท่ัวไป และนักเรียนพิการ เพื่อการเรียนรวม ดังน้ี นักเรียนท่ัวไป จําเปนตองไดรับขอมูลเกี่ยวกับ

ความพกิารของเพื่อนกอนท่ีเพื่อนจะเขามาเรียนรวม 

 2.2 ดานสภาพแวดลอม(E-environment)  สภาพแวดลอมดานอาคารสถานท่ี ผูบริหารสถานศึกษาควร

จัดหางบประมาณเพิ่มเติม ในการปรับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก อาคารใหเอื้ออํานวยตอการจัดการ

เรียนรวม จัดหองเรียนท่ีมอุีปกรณสําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษตามความจําเปน สภาพแวดลอมทางบุคคล 

โรงเรียนควรสรางความเขาใจกับผูปกครอง ชุมชน ใหเกิดการยอมรับการสอนแบบเรียนรวม  นอกจากน้ันครูพี่เลี้ยง

เด็กพิการท่ีทางสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดมาสอนและดูแลเด็กท่ีมีความตองการพิเศษโดยลดภาระงานดานอื่น 

และควรจัดบริการตาง ๆ ท่ีสงเสริมพัฒนาการของนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ เชน ฝกอบรมเตรียมความพรอม 

การบําบัดฟนฟู สอดคลองกับ สุพัตร ถาเปง, 2553 ไดศึกษาการจัดการโรงเรียนเรียนรวมใหแกเด็กบกพรองทางการ

เรียนรู ศูนยบรูพาประเทืองวิทย อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม พบวา ดานสภาพแวดลอม สวนใหญไดจัดหาครูท่ี

สําเร็จการศึกษาพเิศษมาจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไดประชุมผูปกครองและผูท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดการเรียน

รวม และเปดโอกาสใหองคกรภายนอกท่ีเกี่ยวของเขามาจัดการเรียนรวม  

  สวนเบญจา ชลธารนนท(2546, หนา 7-47) วาโรงเรียนจําเปนตองบริหารจัดการสภาพแวดลอม ให

นักเรียนพิการเรียนในสภาพแวดลอมท่ีมีขีดจํากัดนอยท่ีสุด และจัดใหนักเรียนพิการใชสถานท่ี และสิ่งอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ ไดอยางสะดวกและปลอดภัย และเขาถึงได (Barrier - free and Accessible) บุคคลสําคัญท่ีเกี่ยวของใน

สภาพแวดลอม (Significant Others) ไดแก พอแม ผูปกครอง ครู และบุคลากรอื่นในโรงเรียน โดยผูบริหารสถานศึกษา

แกนนําจัดการเรียนรวมจะเปนผูนําในการดําเนินการเปนผูนําสรางบรรยากาศของการยอมรับนักเรียนพิการเรียนรวม

ในโรงเรียนใหครูและบุคลากรทุกคน แมคา รวมท้ัง นักการ ยาม และคนขับรถรับรูและรวมมือกันดูแลชวยเหลือเด็ก

พกิารอยางถูกวธีิ 
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  2.3 ดานกจิกรรมการเรียนการสอน(A – activities)  ทางโรงเรียนควรจัดประชุมคณะกรรมการจัดการเรียนร

วม เพื่อใหการจัดการเรียนรวมเปนระบบ และขั้นตอนท่ีชัดเจน ปรับหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับการจัดการ

เรียนการสอน สําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ เนนทักษะการดํารงชีวิตหรือทักษะไปใชดําเนินชีวิตได  

 สงเสริมใหครูไดรับการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) แผนการ

สอนเฉพาะบุคคล(IIP) และเทคนิค วิธีการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 

รวมท้ังใหครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมท่ีประสบความสําเร็จ ในการบริหารจัดการของโรงเรียน

แกนนําเรียนรวม จัดใหมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนระบบและ

ตอเนื่อง สอดคลองกับสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548, บทคัดยอ) กลาววา

สถานศึกษาจะตองต้ังคณะจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program, IEP) ใหกับ

เด็กและและเยาวชนพกิารแตละคนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับ

สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลอือื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545 และอินทรริตา ยาวิชัย, 2553 

ไดศึกษาการจัดการโรงเรียนเรียนรวมของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม โดยใชโครงสรางซีท พบวา

ไดเปดโอกาสใหนักเรียนท่ีมคีวามบกพรองไดรวมกจิกรรมกับนักเรียนปกติ สรางความม่ันใจในตนเองใหแกนักเรียนท่ีมี

ความบกพรอง ไดวางแผนสนับสนุน การจัดการเรียนรวมโดยผูบริหารกับครูผูสอนใหคําแนะนําแกนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองสามารถปรับตัวไดอยางมีความสุข ครูในโรงเรียนมีสวนรวมจัดการเรียนรวม โรงเรียนจัดประชุมช้ีแจงให

ผูปกครองไดทราบขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม อีกท้ังครูไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคลและจัดกจิกรรมการเรียนรูระบบเพื่อนชวยเพื่อน บุคลากรในโรงเรียนมสีวนรวมในการสนับสนุน

จัดการเรียนรวม จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาครู และสนับสนุนการศึกษาตอดานการศึกษาพิเศษเพื่อ

พัฒนาครู 

  2.4  ดานเคร่ืองมือ(T - Tools)  ควรปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมวิสัยทัศน พันธกิจและแนวทางการจัด

การศึกษาของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จัดระบบขอมูลสารสนเทศดานการจัดการศึกษา

สําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษท่ีเรียนรวมใหเปนปจจุบัน และสนับสนุนใหครูจัดทํานวัตกรรม ผลงานทาง

วิชาการ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเรียนรวม รวมถึงผูบริหารสถานศึกษาควรจัดหางบประมาณมา

สนับสนุนในการจัดซื้อสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน สอดคลองกับ วิมล จันทราศรี, 2553 

ไดศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท(SEAT) สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

กําแพงเพชร เขต 2 จากการศึกษา พบวาสภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําเรียนรวมโดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน คือ ดาน

นักเรียน ดานสภาพแวดลอม ดานกจิกรรมการเรียนการสอน และดานเคร่ืองมือ มีสภาพการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

และเปนการดําเนินงานท่ีสามารถขับเคลื่อนไดในระดับมาก ซึ่งดานท่ีมีการดําเนินการสูงสุด คือดานนักเรียน และดาน

ท่ีคาระดับการดําเนินการตํ่าสุด คอืดานสภาพแวดลอม 

ขอเสนอแนะ 

  ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1. ควรใหครูไดมปีระสบการณไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับโรงเรียนแกนนําเรียนรวมท่ีท่ีประสบ

ความสําเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวม 

2. ควรใหครูพี่เลี้ยงเด็กพิการท่ีทางสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดมาสอนและดูแลเด็กท่ีมีความตองการ

พเิศษโดยลดภาระงานดานอื่นๆใหนอยลง 
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3. ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรวมใหมาก

ขึ้น เพื่อใหชุมชนไดเขามามสีวนรวมในการจัดการศึกษา 

4. ควรมีการประชุมคณะกรรมการจัดการเรียนรวมเพื่อใหการจัดการเรียนรวมมีขั้นตอนการทํางานท่ี

ชัดเจน และควรมกีารนิเทศ กํากับติดตามเพื่อใหการจัดการเรียนรวมเปนระบบ 

 ขอเสนอแนะการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรเฉพาะสําหรับนักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษ 

2. ควรศึกษาการเปรียบเทียบการบริหารงานโรงเรียนแกนนําเรียนรวมในสภาพบริบทท่ีตางกัน 

3. ควรศึกษาแนวทางการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ดานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การคนควาอิสระเลมน้ีสําเร็จไดดวยดีเพราะไดรับความกรุณาจากทานอาจารย ดร. สันติ บูรณะชาติ 

อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ท่ีไดใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจแกไขขอบกพรองและชวยเหลอืเปนอยางดตีลอดมา 

ขาพเจารูสึกซาบซึ้งในพระคุณ และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง ขอขอบคุณคณาจารยวิทยาลัยการศึกษาทุก

ทานท่ีไดใหความรู แนวคดิ ประสบการณตาง ๆ ท่ีดีและเปนกําลังใจใหขาพเจา ขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญ นายศิลป

ชัย ขันดาวงศ นายเทียรชัย ขันธะ และนางสุภาพร บุญมี ท่ีไดกรุณาตรวจสอบความสมบูรณ และความเท่ียงตรงของ

แบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ขอขอบพระคุณโรงเรียนแกนนําเรียนรวม สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษา 

เชียงรายเขต 1 และ 2 ท่ีใหความอนุเคราะหในการทดลองใชเคร่ืองมืและใหขอมูลเพื่อการวิจัยคร้ังน้ี ขอขอบคุณพี่ๆ  

เพื่อนๆ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนท่ี 4 สําหรับมิตรภาพ นํ้าใจดี และกําลังใจท่ีมีใหขาพเจา

ตลอดมา คุณความดแีละคุณประโยชนจากงานวจิัยน้ี ขอมอบใหเปนกตัญูกตเวทีแดคุณพอ คุณแม ครู อาจารยและ

ผูมพีระคุณทุกทาน 
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บทคัดยอ 

การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและศึกษาปญหาและ

ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิ

ศาสตร จังหวัดเชียงราย ประชากรท่ีใชคือ บุคลากรของโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร จังหวัดเชียงราย ประจําป

การศึกษา 2558 จํานวน 150 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ท่ีถามเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว

ขางตน และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และบรรยายสรุป

เปนความเรียง 

ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน

แมสายประสิทธ์ิศาสตร  จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมมีการปฏิบัติและเปนจริงในระดับมาก ในขอบขายงานท้ัง 7 

ดาน คือ ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา  ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา   ดานการวางแผน

ดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา   ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม 

และประเมนิผล ดานการสรุปผลการดําเนินงานและการรายงานและดานการประเมนิและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

คําสาํคัญ: การบริหารจัดการ  ประชาคมอาเซยีน  โรงเรียนแมสายประสทิธ์ิศาสตร 
 

Abstract  

 The objective of this research was to study curriculum management and Problems and suggestions for 

management of Maesaiprasitsart School in Preparation for Entering ASEAN Community, The sample was 

selected from 150 personnals of Maesaiprasitsart school in academic year 2015. The researcher was collected 

the data by using the questionair and interview. The data were analyzed with Fuequency, percentage ,average 

and Standard Deviation(sd). Then, summary and reporting 
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 The findings showed that curriculum management circumstance in entering ASEAN Community of 

MaesaiPrasitsart School, in overall, was administered at the high level within 7 operational aspects, these were, 

school preparation curriculum design, curriculum implementation ,planning supervision, monitoring, following up, 

and evaluation summary of curriculum implementation reporting and evaluation on curriculum development. 
 

Keywords: Curriculum Management , ASEAN Community, Maesaiprasitsart School 
 

บทนํา 

จากกระแสโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในชวงทศวรรษท่ีผานมา สงผลใหเกือบทุกประเทศ   ตองเผชิญ

ความหลากหลายในทุกๆดาน ทําใหหลายประเทศตองเตรียมพรอม โดยการพัฒนาประเทศตนใหรูเทาทันกระแส  

เพื่อใหประเทศชาติกาวหนาไดย่ังยืน การใหความสําคัญดานการศึกษาจึงเปนความจําเปนเรงดวนของประเทศไทย 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในป พ.ศ. 2558 สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรืออาเซียน จะรวมตัวเปน

ภูมภิาคเดยีวกัน  หรือเรียกวา ประชาคมอาเซยีน 

ในดานการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษากับการเขาสูประชาคมอาเซียน  สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.)  เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบกํากับดูแล โดยไดดําเนินโครงการพัฒนาประเทศไทยใหเปน

ศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โดยมีการคัดเลือก โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากทุก

ภูมภิาค เขารวม โครงการ เพื่อพัฒนาใหมคีวามพรอมในการบริหารจัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเปนศูนย

การเรียนรูอาเซยีน จํานวน 68 โรง แบงเปนโรงเรียน 3 รูปแบบ ดังน้ี คอื  

1. โรงเรียน Sister School จํานวน 30 โรง เนนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และภาษา ของ

ประเทศสมาชิกอาเซยีนอีก 1 ภาษา  

2. โรงเรียน Buffer School จํานวน 24 เนนการเรียนการสอนภาษาของ ประเทศสมาชิกอาเซียน 1 ภาษา 

(ภาษาของประเทศท่ีมีชายแดนติด ท่ีต้ังของโรงเรียน เชน ลาว พมา กัมพูชา และมาเลเซีย) และพัฒนาใหเปนศูนย

อาเซยีนศึกษาท่ีมคีวามพรอมและศักยภาพ  

3. ASEAN Focus School จํานวน 14 โรง โดยกลุมน้ีจะมีโรงเรียนเครือขายมากกวา 500 โรง ซึ่ง กําลัง

ดําเนินการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซยีน และจัดกจิกรรมในโรงเรียนเพื่อสรางความ ตระหนักเกี่ยวกับประชาคม

อาเซยีน 

โรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร อ.แมสาย  จ.เชียงราย เปนโรงเรียนมัธยมขนาดใหญโรงเรียนหน่ึงของ

จังหวัดเชียงราย และไดรับเลือกเปน ASEAN Focus School โดยการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิ

ศาสตรในปจจุบันกําลังท่ีจะเดนิหนาจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตามแนวคิดท่ีวา “หลากหลายวัฒนธรรม 

แสดงออกอยางสรางสรรค มุงม่ันสูสากล” สอดรับการมท่ีีต้ังอยูบนรอยตอสามแผนดนิสามประเทศ คอื ไทย พมาและ

ลาว ซึ่งเชื่อมโยงทอดยาวไปสูเวยีดนามและจนี ซึ่งการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเขาสูอาเซียนของโรงเรียนดังกลาว ยัง

จะตองมีการพัฒนา ปรับปรุง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และสอดรับตอการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ  ท้ังยังเปนการเตรียม

ความพรอมของเยาวชนใหกาวสูความเปนประชาคมอาเซยีน ท่ีมคีุณภาพและศักยภาพ 

ดังน้ัน การศึกษาถึงสภาพปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร จึงเปนเร่ืองท่ีนาสนใจท่ีจะทําใหโรงเรียน และผูท่ีเกี่ยวของไดทราบถึงสภาพและ
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ปญหาเพื่อนําไปพัฒนา และแกไขปรับปรุง  ดวยเหตุผลดังกลาวจงึเปนเหตุจูงใจใหผูศึกษาตองการศึกษาถึงสภาพและ

ปญหาดังกลาว เพื่อจะไดยกระดับคุณภาพการศึกษา และสนับสนุนประชาคมอาเซยีน ใหบรรลุเปาหมายตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซยีน   ของโรงเรียนแมสาย

ประสทิธ์ิศาสตร  จังหวัดเชียงราย 

 2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 

ของโรงเรียนแมสายประสทิธ์ิศาสตร จังหวัดเชียงราย 
 

กรอบแนวคิด 

  

 

  

  

 

 

  

 

 
 

วธิกีารศึกษา 

กลุมประชากร 

กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดวย  บุคลากรของโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร จังหวัด

เชียงราย ประจําปการศึกษา 2558  จํานวน 150  คน  ประกอบไปดวย  ผูบริหาร จํานวน  5  คน  บุคลากรของ

โรงเรียน 145 คน 

เครื่องมือทีใ่ชในการวจัิย 

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี คอื แบบสอบถาม เปนการสอบถามแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) 5 

ระดับ แบงเปน 3 ตอน ไดแก 

 ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check 

List) ประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง ประสบการณการทํางาน 

 ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนแมสายประสทิธ์ิศาสตร จังหวัดเชียงราย โดยสอบถามการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในขอบขายงาน 

7 ดาน  ดังน้ี 

1. การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา  

2. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  

3. การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา  

สภาพการบรหิารจัดการ

หลักสูตรสถานศกึษาเพื่อเขาสู

ประชาคมอาเซยีน 

การบรหิารหลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐาน 

1. การเตรียมพรอมของสถานศึกษา 

2. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

3. การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา 

4. การดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา 

5. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมนิผล 

6. การสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน 

7. การประเมนิละพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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4. การดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

5. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมนิผล  

6. การสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน  

7. การประเมนิและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคอรท 

(Likert) (กจิ  ปรีดาบริสุทธ์ิ,2546,หนา 294-306)  

ตอนท่ี 3  ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ของ

โรงเรียนแมสายประสทิธ์ิศาสตร จังหวัดเชียงราย ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด 

ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 

 1. ศึกษาจากงานเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

 2. กําหนดกรอบแนวคดิในการวจิัย 

 3. กําหนดนิยามศัพทเฉพาะเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 4. การสรางแบบสอบถามฉบับรางแลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อปรับปรุง แกไขตามคําแนะนํา 

 5. หาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพจิารณาความสอดคลองระหวางศัพทเฉพาะกับขอคําถาม

และหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยใหผูเช่ียวชาญ ตรวจสอบเคร่ืองมอืการวจิัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาคร้ังน้ี เปนการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยผูศึกษารวบรวมขอมูลดวยตนเอง ซึ่งมขัีน้ตอนใน

การดําเนินการ ดังน้ี  

1. ขอหนังสอืจากมหาวทิยาลัยพะเยา  วทิยาลัยเขตเชียงราย ถงึผูอํานวยการโรงเรียนแมสายประสทิธ์ิศาสตร 

เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมอืในการรวบรวมขอมูลจากผูบริหารและบุคลากรของโรงเรียนแมสายประสทิธ์ิ

ศาสตร  จังหวัดเชียงราย 

2. ผูศึกษาเก็บรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของการตอบ แบบสอบถาม  

3. รวบรวมแบบสอบถาม ตรวจแบบประเมินท้ังหมด จากน้ันรวบรวมขอมูลและนําไป วิเคราะหตามวิธีการ

ทางสถติิท่ีกําหนดไว 

4. จัดทํารูปเลมฉบับสมบูรณ 

การวเิคราะหขอมูลและสถติิที่ใช 

ผูศึกษาไดตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับและนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณมาวเิคราะห

ขอมูลดวยโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป โดยดําเนินการตามลําดับขัน้ตอน ดังน้ี  

1. ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการใชความถี่และรอยละ นําเสนอ

รูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 

2. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนแม

สายประสิทธ์ิศาสตร จังหวัดเชียงราย ในขอบขายงาน 7 ดาน วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ในการแปลความหมาย 

3. ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคม

อาเซยีนของโรงเรียนแมสายประสทิธ์ิศาสตร วเิคราะหขอมูล โดยการใชความถี่ ประกอบการบรรยายแบบพรรณนา 
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ผลการศึกษา 

ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูหญิง คิดเปนรอยละ 55.33 และเปนผูชาย รอยละ 

44.67 สวนใหญมนีอยกวา 30 ป คดิเปนรอยละ 22.67 รองลงมาอายุ 31-35 ป คิดเปนรอยละ 22.00 มีการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี คดิเปนรอยละ 80.00 รองลงมา คอืระดับปริญญาโท คดิเปนรอยละ 19.33 ดํารงตําแหนงครูผูสอน 

คดิเปนรอยละ 85.33 รองลงมาคอื ตําแหนงพนักงานราชการ/อัตราจาง รอยละ 11.33 และมปีระสบการณการทํางาน 

11-15 ป คดิเปนรอยละ 26.00 รองลงมา ตํ่ากวา 5 ป คดิเปนรอยละ 24.67 ตามลําดับ 

ผลการศึกษาของสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของ

โรงเรยีนแมสายประสทิธิ์ศาสตร จังหวัดเชยีงราย  

ดานการเตรยีมความพรอมของสถานศกึษา โดยภาพรวมมกีารปฏบัิติและเปนจริงในระดับมาก (คาเฉลี่ย 

= 3.91) เมื่อพจิารณาเปนรายขอ สวนใหญมกีารปฏิบัติในระดับมาก ประเด็นท่ีมีการปฏิบัติและเปนจริงโดยมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา โดยมีคาเฉลี่ย 4.73 รองลงมาคือ มี

การจัดสรรงบประมาณการบริหารหลักสูตรอาเซียนท่ีเพียงพอ โดยมีคาเฉลี่ย 4.49 และมีการตรวจสอบความพรอม

ดานอาคารสถานท่ีเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน โดยมีคาเฉลี่ย 4.15 สวนรายการท่ีการปฏิบัติและเปนจริงระดับปาน

กลาง คือ มีการสนับสนุนการใชวิทยากรในทองถิ่น เพื่อการพัฒนาหลักสูตรอาเซียนโดยมีคาเฉลี่ย 3.35 และไดรับ

ความรวมมอืจากนักเรียนในการบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตรอาเซยีนโดยมคีาเฉลี่ย 3.40 

ดานการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติและเปนจริงในระดับมาก (คาเฉลี่ย=

3.92) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ สวนใหญมีการปฏิบัติในระดับมาก ประเด็นท่ีมีการปฏิบัติและเปนจริง โดยมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คอื สถานศึกษามกีารบูรณาการสาระการเรียนรูอาเซียนกับกลุมสาระวิชาอื่นๆ โดยมีคาเฉลี่ย 4.23 รองลงมา

คือ สถานศึกษามีการกําหนดโครงสรางของหลักสูตรอาเซียนในแตละชวงช้ันและจัดสัดสวนเวลาไดเหมาะสม โดยมี

คาเฉลี่ย 4.19 และสถานศึกษามีการกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับอาเซียนใหสอดคลองกับปรัชญาและวิสัยทัศนของ

โรงเรียน โดยมีคาเฉลี่ย 3.98 สวนรายการท่ีมีการปฏิบัติและเปนจริงระดับปานกลาง คือ สถานศึกษามีการกําหนด

สาระการเรียนรูรายปและรายภาคท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซยีน โดยมคีาเฉลี่ย 3.45 

ดานการวางแผนการดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติและเปนจริงในระดับ

มาก (คาเฉลี่ย=3.90) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ทุกขออยูในระดับมาก รายการท่ีมีการปฏิบัติและเปนจริง โดยมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการกําหนดแผนการจัดการเรียนรูอาเซียน โดยมีคาเฉลี่ย 4.33 รองลงมาคือ 

สถานศึกษามกีารสงเสริมใหครูทําวจิัยในช้ันเรียนท่ีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยมีคาเฉลี่ย 4.08 และสถานศึกษามี

สื่อนวัตกรรมการเรียนรูท่ีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และมีเทคโนโลยีการศึกษาเพียงพอ โดยมีคาเฉลี่ย 4.03 สวน 

สถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากรทุกคน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และสถานศึกษามี

เครือขายการเรียนรูอาเซยีนท้ังในและนอกสถานท่ี มคีาเฉลี่ยเทากันระดับตํ่าสุด คอื 3.80 

ดานการดําเนนิการใชหลักสูตรสถานศกึษา โดยภาพรวมมกีารปฏบัิติและเปนจริงในระดับมาก (คาเฉลี่ย=

3.87) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ทุกขออยูในระดับมาก รายการท่ีมีการปฏิบัติและเปนจริง โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ

สถานศึกษามีการนําแนวทางการประเมินผลตามสภาพจริงมาใชในการวัดและประเมินผลของผูเรียน โดยมีคาเฉลี่ย 

4.08 รองลงมาคือ สถานศึกษามีการรายงานผลการดําเนินการใชหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับอาเซียนตอชุมชน โดยมี

คาเฉลี่ย 4.05 และสถานศึกษามีการกําหนดตารางเรียนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยมีคาเฉลี่ย 4.02 สวน
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สถานศึกษามีการศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนสูประชาคมอาเซียน มีคาเฉลี่ยระดับตํ่าสุด 

คอื 3.51 

ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล  โดยภาพรวมมีการปฏิบัติและเปนจริงในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย=3.78) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ทุกขออยูในระดับมาก รายการท่ีมีการปฏิบัติและเปนจริง โดยมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ สถานศึกษามีแผนงานหรือโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน โดยมีคาเฉลี่ย 3.94 

รองลงมาคือ สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงานจัดการหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมุงเนนสูประชาคมอาเซียน 

โดยมีคาเฉลี่ย 3.93 และสถานศึกษามีการนําขอมูลจากการนิเทศไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับอาเซียน 

โดยมีคาเฉลี่ย 3.89 สวนสถานศึกษามีการสํารวจปญหาและความตองการของการจัดการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวกับ

อาเซยีน มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื 3.51 

ดานการสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติและเปนจริง ในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย=3.97) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ทุกขออยูในระดับมาก รายการท่ีมีการปฏิบัติและเปนจริง โดยมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คอื สถานศึกษามกีารรายงาน ผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับอาเซียนใหผูปกครองและชุมชน

ทราบ โดยมคีาเฉลี่ย 4.04 รองลงมาคือ สถานศึกษามีการเขียนรายงานสรุปผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรท่ี

เกี่ยวกับอาเซียน โดยมีคาเฉลี่ย 4.01 และสถานศึกษามีการสรุปเกี่ยวกับสภาพและปญหาในการบริหารหลักสูตร

เกี่ยวกับอาเซียนใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคาเฉลี่ย 3.95 สวนสถานศึกษามีการนําผลการ

ดําเนินงานการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซยีนช้ีแจงใหบุคลากรในสถานศึกษาทราบเพื่อการพัฒนา มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

คอื 3.89 

ดานการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติและเปนจริงในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย=3.94) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ทุกขออยูในระดับมาก รายการท่ีมีการปฏิบัติและเปนจริง โดยมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คอื สถานศึกษามแีผนการปรับปรุงหลักสูตรอาเซยีน โดยมคีาเฉลี่ย 4.09 รองลงมาคอื สถานศึกษามีการนําผล

การดําเนินงานมาใชเปนขอมูลในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียน โดยมีคาเฉลี่ย 4.05 และ

สถานศึกษามีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับอาเซียน โดยมี

คาเฉลี่ย 4.03 สวนผูบริหารและครูรวมมอืกันในการหาแนวทางแกไขปญหาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอาเซียน 

มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื  3.69 

ผลการศกึษาปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคม

อาเซยีน ของโรงเรยีนแมสายประสทิธิ์ศาสตร จังหวัดเชยีงราย 

ผลการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 

ของโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร จังหวัดเชียงราย ผูศึกษาไดนําปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารจัดการ

หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซยีน ของโรงเรียนแมสายประสทิธ์ิศาสตร  จังหวัดเชียงราย ดังน้ี 

ปญหา  

1. ครูและนักเรียนสวนใหญขาดความรูความเขาใจและการสรางตระหนักเกี่ยวกับหลักสูตรอาเซยีน  

2. ระยะเวลาในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรอาเซยีนมนีอย  

3. การประชาสัมพันธเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีนมนีอย  

4. ไมมกีารจัดทําหลักสูตรอาเซยีนสําหรับเปนแนวและแผน ของแตละกลุมสาระการเรียนรู  

5.นโยบายเกี่ยวกับเร่ืองหลักสูตรอาเซยีนของรัฐบาลยังไมชัดเจน  
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6.ขาดความตอเนื่องของความรูเร่ืองประชาคมอาเซยีน  

7. หลักสูตรสถานศึกษามกีารบูรณาการหลายอยางจนทําใหเกดิความสับสนในการนํามาปฏบัิติ 

8. เวลาในการสอนแทรกเขาไปในวชิาหลักไมเพยีงพอ ใหเกดิความรูไมมากเทาท่ีควร 

9. ครูไมเห็นความสําคัญของการนิเทศ ติดตาม ประเมนิผล เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรอาเซยีน 

10. ครูผูสอนไมไดสรุปผลและรายงานการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซยีน 

ขอเสนอแนะ  

1. ควรจัดอบรม พัฒนาใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีน แกครูและ บุคลากรทุกคน  

2. ควรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีนใหครู บุคลากร รวมถงึนักเรียนและผูท่ีเกี่ยวของ ใหมากขึ้น  

3. ควรจัดประชุมเชิงปฏบัิติการ เพื่อระดมความคดิ ในการพัฒนาหลักสูตรอาเซยีน  

4. ควรปลูกฝงจติสํานึกและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีนใหครู บุคลากร รวมถึงนักเรียนและผูท่ี

เกี่ยวของ  

5. ควรจัดทําขอมูลสารสนเทศและมีอุปกรณสื่ออิเล็กทรอนิคในการคนควาเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียนท่ี

หลากหลายและเพยีงพอ  

6. ควรจัดทําหลักสูตรบูรณาการทุกกลุมสาระใหชัดเจนในการปฏบัิติใหเปนไปใน ทิศทางเดยีวกัน  

7. ควรเชิญบุคลากรในทองถิ่นมาใหความรูเกี่ยวกับหลักสูตรทองถิ่นเพื่อนําไปบูรณาการกับการทําหลักสูต

อาเซยีน  

8. ควรมกีารกระตุนเตอืนเพื่อใหดําเนินการตามแผนงานท่ีวางไวเปนระยะและขั้นตอนในการดําเนินงานควร

ชัดเจน งายตอการปฏบัิติ  

9. ควรเปดวชิาเพิ่มเติมเฉพาะหลักสูตรอาเซยีน  

10. ควรมกีารนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมนิผลอยางสมํ่าเสมอ  

11. ควรมีแบบรายงานผลการดําเนินการ พรอมท้ังใหความรูในการเขียนสรุปผลการ ดําเนินงานตอครูและ

บุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

12. ควรมกีารประเมนิผลและรวมพัฒนาหลักสูตรจากผูปกครอง 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนแม

สายประสิทธ์ิศาสตร จังหวัดเชียงราย ตามรูปแบบการบริหาร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 ดาน สวนใหญมีการ

ปฏบัิติในระดับมาก ท้ังน้ีมปีระเด็นสําคัญ ท่ีนํามาสรุปอภิปราย ดังน้ี  

1. ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา พบวา สวนใหญมีการปฏิบัติและเปน จริงในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาเซียนของสถานศึกษา ท้ังน้ีเนื่องจากสถานศึกษา

อาจมคีวามตระหนักและเห็นความสําคัญของหลักสูตรอาเซียนเพื่อเปนการเตรียมพรอมในการจัดการเรียนการสอน

เพื่อเขาสูประชาคมอาเซยีนของสถานศึกษา สวนท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ซึ่งมีการปฏิบัติและเปนจริงระดับปานกลาง คือ มี

การสนับสนุนการใชวทิยากรในทองถิ่น เพื่อการพัฒนาหลักสูตรอาเซียน ท้ังน้ีอาจเปน เพราะวาสถานศึกษากําลังเร่ิม

ดําเนินการในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน จึงทําใหยังไมมีกิจกรรมท่ีเปนการ

รวมมอืในการดําเนินการจากวทิยากรภายนอกและยังไมไดรับการสนับสนุนการใชทรัพยากรในชุมชนท่ีชัดเจน  



1510 

 

- Proceedings - 

 

2. ดานการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา พบวา สวนใหญมีการปฏิบัติและเปนจริง ในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามีการบูรณาการสาระการเรียนรูอาเซียนกับกลุมสาระวิชาอื่นๆ  ท้ังน้ีเนื่องจาก

สถานศึกษาไดมกีารกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับอาเซียนของโรงเรียนอยูแลวเพราะหลักสูตรท่ีสถานศึกษาใชอยูปจจุบัน

เปนหลักสูตรมาตรฐานสากลท่ีมีการกําหนดเปาหมายในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา สวนประเด็นท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด ซึ่งมีการปฏิบัติและเปนจริงระดับปานกลาง คือ สถานศึกษามีการกําหนดสาระการเรียนรูรายปและ

รายภาคท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน ท้ังน้ีเนื่องจากการดําเนินการในเร่ืองของ หลักสูตร

อาเซยีนยังไมไดดําเนินการตามรูปแบบท่ีเปนรูปธรรมแตจะใชวิธีการสอดแทรกเนื้อหา สาระของอาเซียนเขาไปในการ

จัดกจิกรรมการเรียนการสอนและกจิกรรมพัฒนาผูเรียน  

3. ดานการวางแผนการดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา พบวา สวนใหญมกีารปฏิบัติและเปนจริงในระดับ

มาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการกําหนดแผนการจัดการเรียนรูอาเซียน แตปญหาท่ีพบ คือ บุคลากร

ขาดความตอเนื่องของความรูเกี่ยวกับอาเซียน ท้ังน้ีเนื่องจากสถานศึกษาไดมีความตระหนัก ในความสําคัญของ

หลักสูตรอาเซยีนและเพื่อเปนการเตรียมความพรอมของบุคลากรใหมีความรู เกี่ยวกับอาเซียน สามารถนําความรูมา

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพียงแตยังเปนการพัฒนาความรู ความเขาใจ

เฉพาะบุคลากรบางกลุมสาระการเรียนรูเทาน้ัน สวนประเด็นท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ สถานศึกษามีการกําหนดกิจกรรม

การเรียนรูอาเซียนท่ีสงเสริมใหผูเรียนสามารถใชกระบวนการคิดในการแกปญหา  เนื่องจาก สถานศึกษากําลังเร่ิม

วางแผนในการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูอาเซยีนซึ่งยังไมมกีารปฏบัิติอยางเปนระบบ  

4. ดานการดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา พบวา สวนใหญมีการปฏิบัติและเปนจริงในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการนําแนวทางการประเมินผลจัดตามสภาพจริงมาใชในการวัดและประเมินผลของ

ผูเรียน เนื่องจากสถานศึกษาไดดําเนินนําการประเมนิผลตามรายวชิาตางเขามาประยุกตใชและพยายามจัดสรรครูและ

บุคลากรตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ สวนท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ สถานศึกษามีการกําหนดตารางเรียน

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมเพื่อใหเกิดการพัฒนาในการ 

บริหารหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความทันสมัย เทาทันกับสถานการณในปจจุบันและอนาคต ท้ังน้ี อาจเนื่องมาจาก

การดําเนินงานดานการพัฒนาหลักสูตรอาเซยีน ยังไมไดมกีารปฏบัิติตามขัน้ตอน การบริหารในแตละดานอยางชัดเจน 

และครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเฉพาะการสรางประสบการณแกครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อ

รองรับการจัดการเรียนการสอนท่ีมคีุณภาพตอไปในการเขาสูประชาคมอาเซยีน นอกจากน้ันยังพบวาปญหาสําคัญอีก

ประการหน่ึงคือ เวลาในการสอนแทรกเขาไปในวิชาหลักไมเพียงพอ ทําใหเกิดความรูท่ีไมมากเทาท่ีควร ท้ังน้ีอาจ

เนื่องมาจากภาระหนาท่ีในการจัดการเรียนการสอนของครู ท่ีตองมกีารสอนสอดแทรกหลักสูตรตาง ๆ ตามท่ีโรงเรียน

ไดจัดทําขึ้นจงึทําใหมเีวลาในการสอนไมเพยีงพอ  

5. ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมนิผล พบวา สวนใหญมีการปฏิบัติและเปนจริงในระดับมาก โดย

มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีแผนงานหรือโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน เนื่องจาก

สถานศึกษามีการแตงต้ังคณะกรรมการในการดําเนินงานโดยการแตงต้ังหัวหนากลุมสาระการเรียนรูรวมเปน

คณะกรรมการในการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่ง

คณะกรรมการไดมปีระชุม วางแผนรวมกันในการปฏบัิติอยางตอเนื่อง สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ สถานศึกษา

มกีารสํารวจปญหาและความตองการของการจัดการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวกับอาเซยีน อาจเนื่องมาจากการดําเนินการ

บริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซยีน ของสถานศึกษาเปนการดําเนินงานในชวงปตน ๆ จึงทําใหยัง

ไมมกีารประเมนิผลการบริหารหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับอาเซยีน  
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6. ดานการสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน พบวา สวนใหญมีการปฏิบัติและเปนจริงในระดับมาก 

โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการรายงานผลการดําเนินงานการ บริหารหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับอาเซียนให

ผูปกครองและชุมชนทราบ ท้ังน้ีอาจเนื่องจากสถานศึกษามกีารประชุมช้ีแจงผลการดําเนินงานในทุกดานเปนประจําทุก

เดอืน รวมไปถงึมกีารประชาสัมพันธ และจัดกจิกรรมเกี่ยวกับการดําเนินงานเกี่ยวกับอาเซียนของแตละกลุมสาระการ

เรียนรู สวนท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื สถานศึกษามกีารนําผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียนช้ีแจงให

บุคลากรในสถานศึกษาทราบเพื่อพัฒนา สวนการสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน กําลังดําเนินการแตยังไม

ชัดเจนและเปนระบบเทาท่ีควร  

7. ดานการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวา สวนใหญมีการปฏิบัติและเปนจริงในระดับมาก 

โดยมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื สถานศึกษามแีผนการปรับปรุงหลักสูตรอาเซยีน อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาใหความสําคัญ

ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ประกอบกับการบริหารงานของผูบริหารท่ีให

ความสําคัญและสงเสริมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาใหเทาทันตอ

สถานการณในการจัดการศึกษาในอนาคต สวนประเด็นท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอืผูบริหารและครูรวมมือกันในการหาแนว

ทางแกไขปญหาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาลักสูตรอาเซียน  อาจเนื่องมาจากสถานศึกษายังไมไดมีการปฏิบัติท่ีชัดเจน

และเปนรูปธรรมแตสถานศึกษาไดเห็น ความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 

โดยไดมกีารผลักดันและรวมกันพัฒนาหลักสูตรใหครบกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  แตอาจจะยัง

ไมสมบูรณในทุกกระบวนการในการบริหารจัดการ 
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สภาพการปฏบิัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2 

The state with Work-Performant of Assistant Teachers in Basic Education 

Institutions under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 2 
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1* และ สันต ิบูรณะชาติ25

2 

Sittichok Saepran1* and Santi Buranachat2 

บทคัดยอ 

การศึกษา เร่ือง สภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และเพื่อเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของ

ครูผูชวยตามความคิดเห็นของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดย

จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาใน 5 ดาน ไดแก ดานการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการพัฒนา

วิชาการ ดานการพัฒนาสถานศึกษา และดานความสัมพันธกับชุมชน กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษา ไดแก ผูบริหาร

สถานศึกษา ครู และครูผูชวยในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 รวมท้ังสิ้น 294 คน 

ไดมาโดยการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ โดยใชขนาดสถานศึกษาเปนระดับช้ัน และเทียบตามตารางสัดสวนของ 

Krejcie and Morgan เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม วเิคราะหขอมูล โดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบขอมูลโดยการทดสอบคา F หรือ ANOWA และการทดสอบรายคูดวยวธีิของ Scheffe’ 

ผลการศึกษา พบวาสภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมปฏบัิติอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาตามความคิดเห็นพบวา 

ความคดิเห็นท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื ผูบริหารสถานศึกษา รองลงมา คอื ครู และครูผูชวยตามลําดับ เมื่อพจิารณาแตละ

ดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการจัดการเรียนรู รองลงมา คือ ดานการพัฒนาผูเรียน และดานท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คอื ดานความสัมพันธกับชุมชนตามลําดับ 

สภาพการปฏบัิติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นํามา

เปรียบเทียบความแตกตางรายคู พบวาดานการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการพัฒนาวชิาการ ดานการ

พัฒนาสถานศึกษา และดานความสัมพันธกับชุมชน สถานศึกษาขนาดเล็ก กับขนาดกลาง มีความคิดเห็นแตกตางกัน

                                                 
1 นสิติคณะวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสถานศึกษาขนาดเล็ก กับขนาดใหญ มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 สวนสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญไมแตกตางกัน 
 

คําสาํคัญ: สภาพการปฏบัิติงานของครูผูชวย 
 

Abstract  

The purposes of this study were’ to investigate the state with Work-Performant of Assistant Teachers 

in Basic Education Institutions under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 2 and to compare 

the performance of assistant teachers classified by the school size. The scope of this study was to investigate 

the state with Work-Performant of Assistant Teachers in 5 aspects, namely, learning management, learners’ 

development, academic affairs, school development and relations with the community. The samples in the 

research were 294, school administrators, the teachers and the assistant teachers in Basic Education Institutions 

under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 2 in the academic year 2015. They were 

derived by a stratified random sampling based on Krejcie and Morgan’s table. The instrument used was a 

questionnaire. The statistic used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and F-test (One-

Way Anowa). Scheffe’s method was used if differences were found. 

The result showed that the state with Work-Performant of Assistant Teachers in general was at 

highest level. Considering the position is found, Position there is the highest, Educational institution 

administrators, followed by teachers and assistant teachers. And considering that on each side found that, the 

side with the highest average is the learning management. A practical level, the highest level. The second is 

learners’ development. And the average least is the relationship with the community. There is a very practical 

level.  

The state with Work-Performant of Assistant Teachers in Basic Education Institutions under the Office 

of Chiang Rai Primary Educational Service Area 2. Classified by the school. Overall, all the different levels of 

statistical significance. 01. The comparison of different pairs, the following were found, learning management, 

learners’ development, academic affairs, school development and relations with the community. Small Schools 

and medium Schools opinions different statistically significant level .05. Small Schools and large Schools opinions 

different statistically significant level .05. Medium schools and large Schools are no different. 
 

Keywords: Work-Performant of Assistant Teachers 
 

บทนํา 

นับจากอดีตจนถึงในปจจุบันน้ีโลกของเราไดผานการเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัยตามกาลเวลา

ต้ังแตยุคสังคมเกษตรกรรม ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม จนมาถึงยุคสมัยแหงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีเรียกวายุค

โลกาภิวัตน สงผลใหโลกมกีารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกมติิท้ังทางสังคม เศรษฐกจิ การเมอืง และเทคโนโลยี อัน

เปนผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจการเมืองโลก มีผลทําให

ประเทศตาง ๆ ในโลกตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเช่ือมโยงระหวางกันมากขึ้น โลกท่ีเคยกวางใหญกลับ
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เล็กลง ดินแดนแตละประเทศท่ีอยูหางไกลกันสามารถติดตอกันไดภายในเวลาเสี้ยววินาทีประดุจเปนหมูบาน (Global 

Village) ภูเขาและทะเล ซึ่งเปนพรมแดนธรรมชาติ ท่ีเคยเปนอุปสรรคในการติดตอไปมาหาสู ดูเสมือนเลือนหายไปจน

กลายเปนโลกไรพรมแดน (กัลปธีร พละศรี, 2557 หนา 2)  

ดังน้ันผลกระทบท่ีตามมาในยุคสมัยแหงโลกไรพรมแดน คือ การติดตอสื่อสารสามารถกระทํากันไดอยาง

รวดเร็วและงายดาย นํามาซึ่งการเปดเสรีทางดานเศรษฐกิจและการคา เปนผลใหทุกสังคม ทุกประเทศจึงตองตกอยู

ภายใตภาวะของการแขงขันท่ีรุนแรงในทุกดานเพื่อความอยูรอดของสังคม และคนในสังคมน้ัน เคร่ืองมือท่ีจะชวยให

สังคมอยูรอดและสามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในสังคมอารยประเทศได คือ การสรางสังคมแหงปญญาและ

การเรียนรู การท่ีสังคมหน่ึงจะเจริญและพัฒนาไดน้ัน จําเปนท่ีจะตองอาศัยปจจัยหลาย ๆ อยาง ไมวาจะเปน

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย สิ่งแวดลอม หรือวิทยาการตาง ๆ นํามาประกอบกันโดยวิธีท่ีเรียกวา "การ

พัฒนา" 

ในการพัฒนาชาติ พัฒนาบานเมอืง สิ่งหลัก ๆ เลยก็คอืการพัฒนาทรัพยากรมนุษย "คน" จัดเปนฟนเฟองท่ี

เล็กท่ีสุดในการขับเคลื่อนสังคม แตเปนฟนเฟองท่ีสําคัญท่ีสุดในการขับเคลื่อนสังคมทุกสังคม เพราะฉะน้ันหากจะ

พัฒนาชาติใหกาวหนาไป สิ่งท่ีตองเร่ิมทําเปนอันดับแรก คือ การพัฒนาคน หากเราสามารถทําใหฟนเฟองเล็ก ๆ ท่ี

บรรจุอยูภายในฟนเฟองหลักท่ีเรียกวาสังคมแลว การท่ีจะพัฒนาในทุกๆดานก็จะสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(ประนอมศรี จัยสนิ, 2549 หนา 18)  

วิธีการหรือแนวทางท่ีจะสรางและพัฒนาคน คือ กระบวนการศึกษา โดยการใชการศึกษาติดอาวุธทาง

ความคิดและปญญาใหแกคนในสังคม เพราะการศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของ

บุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา

ทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคล

เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542) มาตรา 4 จากความหมายจะเห็นวา

การศึกษาจะชวยสรางคนหรือบุคคลใหเจริญงอกงามและสงผลตอสังคมในฐานะท่ีแตละบุคคลมาอยูรวมกันเปนสังคม

ก็ตรงกับประโยคท่ีวา “การศึกษาสรางคน คนสรางชาติ” 

กระบวนการของการศึกษาท่ีสรางคนท่ีสําคัญคือ สถานศึกษา สถานศึกษา หมายถึง สถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน วทิยาลัย สถาบัน มหาวทิยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของ

เอกชน ท่ีมีอํานาจหนาท่ีหรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

มาตรา 4) แตกระบวนการของการศึกษาสรางคนท่ีสําคัญซึ่งอยูในสถานศึกษา คอื ครู อาจารยผูประสทิธิประสาทวิชา

แกลูกศิษยในโรงเรียน 

ทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยเราจะดีหรือไมตัวบงช้ีท่ีสําคัญอยางหน่ึง คือ คุณภาพการศึกษาของ

ประเทศไทย และคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบันจะดีหรือไมดีขึ้นอยูกับขึ้นบุคลากรท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวของ

กับการจัดระบบการศึกษา ซึ่งครูผูสอนจะมีความสําคัญย่ิงตอผลของการจัดการศึกษา เพราะเปนผูท่ีรับผิดชอบตอ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนโดยตรง แตปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของผูเรียนไมได

จํากัดเฉพาะกระบวนการจัดการเรียนรู เพราะคุณภาพของผูเรียนมไิดวัดท่ีดานพุทธิพสัิยเพยีงอยางเดยีว แตตองหมาย

รวมถึงการพัฒนาดานทักษะพิสัย และจิตพิสัยดวย ซึ่งครูเองจะตองสามารถทําใหศิษยรูจักคิดและตัดสินใจอยาง

ฉลาด เปนแบบอยางแนะนําศิษยใหประพฤติดี และการท่ีนักเรียนจะเรียนรูไดดีน้ันคุณลักษณะและการกระทํา

ตลอดจนพฤติกรรมตางๆของครูมสีวนเปนอยางมาก หากครูมลัีกษณะของครูการกระทําและพฤติกรรมของครูเปนไป

ในทางท่ีดี สงเสริมสัมพันธภาพอันดีระหวางครูกับนักเรียนแลวก็จะเปนผลทําใหการเรียนการสอนและการอบรม
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ดําเนินไปไดดวยด ี(จันเพชร ดายังหยุด, 2556, หนา 2) ครูมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในกระบวนการทางการศึกษาเพื่อ

พัฒนาคุณภาพนักเรียนใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมคีุณคา  

เพื่อเปนกําลังพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญไปอยางรวดเร็ว ดังพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดชมหาราช (เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2513) ความวา “ หนาท่ีครูมคีวามสําคัญอยางย่ิง เพราะเปน

หนาท่ีปลูกฝงความรู ความ คดิ และจติใจของเยาวชน ผูเปนครูจงึจัดไดวาเปนผูมบีทบาทสําคัญมากในการสรางสรรค

บันดาลอนาคตของชาติบานเมอืง” (ปรีชา นิพนธพทิยา, 2542 หนา 19) 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตราท่ี 38 ไดกําหนดตําแหนง

ท่ีใชในการบรรจุขาราชการครูในตําแหนงครูผูชวย และครู มาตรา 56 ไดกําหนดใหผูใดไดรับการบรรจุและแตงต้ังให

เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหนงครูผูชวย ใหผูน้ันเตรียมความพรอมและพัฒนา

อยางเขมเปนเวลาสองปกอนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงครู ท้ังน้ี การทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและการเตรียมความ

พรอมและพัฒนาอยางเขม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนดกรณีผูมีอํานาจตามมาตรา 53 

พจิารณาเห็นวาขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษาผูใดมคีวามประพฤติไมดี ไมมีความรู ไมมีความเหมาะสม หรือมี

ผลการประเมินทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมอยู ตํ่ากวาเกณฑท่ี

คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด โดยไมควรใหรับราชการตอไปก็ใหส่ังใหผูน้ันออกจาก

ราชการไดไมวาจะครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมหรือไมก็

ตามแตถาพนกําหนดทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือเตรียมความพรอมแลพัฒนาอยางเขมแลว ผูมีอํานาจตาม

มาตรา 53 พจิารณาเห็นวาควรใหผูน้ันรับราชการตอไปก็ส่ังใหผูน้ันปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง หรือวิทยฐานะท่ีจะไดรับ

แตงต้ังตอไป และรายงานหัวหนาสวนราชการ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือคณะอนุกรรมการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นท่ีการศึกษา แลวแตกรณีและการกําหนดหลักสูตรการ

เตรียมความพรอม และพัฒนาอยางเขมเปนหลักสูตรบรูณาการเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติและบุคลิกลักษณะ

ในการปฏบัิติวชิาชีพครูของครูผูชวย 

สภาพในการปฏบัิติงานของครูเมื่อเขาสูวิชาชีพแลว คือ ครูตองรับผิดชอบภาระงานมาก นอกจากงานการ

สอนแลวยังตองรับผิดชอบงานดานอื่น ๆ ของสถานศึกษาตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน งานวิชาการ งานทะเบียนและ

วัดผลงานการเงนิและพัสดุ ฯลฯ รวมถงึการท่ีจะตองเตรียมงานเพื่อรับการประเมนิจากหนวยงานภายใน และภายนอก  

ดวยเหตุน้ีครูผูชวยท่ีเพิ่งบรรจุเขารับราชการจําเปนตองไดรับการพัฒนาเพื่อสามารถปฏิบัติงานอยางครูมืออาชีพเพื่อ

พัฒนาคุณภาพของนักเรียน (อัญชุล ีอุดรกจิ, 2557 หนา 3) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนเขตการศึกษาขนาดใหญ ประกอบดวย

โรงเรียนท้ังหมด 183 โรงเรียน ในจํานวนน้ีเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 136 แหง และโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษาจํานวน 47 แหง บริบทของมีท้ังโรงเรียนท่ีตองอยูบนพื้นท่ีราบและบนพื้นท่ีสูง จึงทําใหมีการขาดแคลน

ครูจํานวนมาก ในปการศึกษา 2556–2558 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีการเปด

สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย 

มผีูท่ีสามารถสอบแขงขันไดและเขารับการบรรจุแตงต้ังเพื่อทดแทนอัตรากําลังครูท่ีขาดแคลนจํานวนมาก (สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2) 

ดังน้ันผูศึกษาจงึตองการท่ีจะศึกษาเร่ืองสภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดวยผูวจิัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของครูผูชวยท่ีเร่ิมตนสู

เสนทางของวิชาชีพครูอยางแทจริง ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบตอหนาท่ีการ
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งาน การปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชนทางราชการ และยังไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 

ครู และครูผูชวย วามีความคิดเห็นตอสภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในแตละสถานศึกษาอยางไร เพื่อเปนขอมูล

ใหกับหนวยงานตนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ใชประกอบในการแสวงหาแนว

ทางการพัฒนาครูผูชวยตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏบัิติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการปฏบัิติงานของครูผูชวยตามความคดิเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และครู

ผูชวยสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

กรอบแนวคดิ 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

ขนาดของสถานศึกษา จําแนกเปน 

1. ขนาดเล็ก 

2. ขนาดกลาง 

3. ขนาดใหญ 

 สภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  สั งกั ด สํ า นักงาน เขตพื้น ท่ีก าร ศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ท้ัง 5 ดาน ดังน้ี 

1. ดานการจัดการเรียนรู 

2. ดานการพัฒนาผูเรียน 

3. ดานการพัฒนาวชิาการ 

4. ดานการพัฒนาสถานศึกษา 

5. ดานความสัมพันธกับชุมชน 

 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคดิการวจัิย 
 

สมมติฐานของการวจัิย 

ผูบริหารสถานศึกษา ครู และครูผูชวย ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพ

การปฏบัิติงานของครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แตกตางกัน 

วธิกีารศึกษา 

1. ประชากร และกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชการศึกษาในคร้ังน้ี ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และครูผูชวย ในโรงเรียนท่ีมี

ครูผูชวยปฏบัิติงานสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปการศึกษา 2558 ท้ังหมด 

37 โรงเรียน จํานวนท้ังหมด 492 คน โดยจําแนกไดดังน้ี ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 37 คน ครู จํานวน 365 คน 

และครูผูชวย จํานวน 90 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และครูผูชวย ในโรงเรียนท่ีมีครูผูชวย

ปฏบัิติงาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 294 คน แยก
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เปน ผูบริหารสถานศึกษา 33 คน ครู 188 คน ครูผูชวย 73 คน ไดมาโดยการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ โดยใช

ขนาดสถานศึกษาเปนระดับช้ัน และเทียบตามตารางสัดสวนของ Krejcie and Morgan (อางอิงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล 

2550 หนา 143-144)  

2. เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูวจิัยสรางขึ้น จํานวน 1 ชุด แบงออกเปน 2 ตอน คอื 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามชนิดสํารวจรายการ (Check List) เกี่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ประกอบดวย ตําแหนง และขนาดของสถานศึกษา 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เกี่ยวกับสภาพการ

ปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการพัฒนาวิชาการ ดานการพัฒนา

สถานศึกษา และดานความสัมพันธกับชุมชน โดยมเีกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

5  หมายถงึ  ปฏบัิติงานในระดับมากท่ีสุด 

4  หมายถงึ  ปฏบัิติงานในระดับมาก 

3  หมายถงึ  ปฏบัิติงานในระดับปานกลาง 

2  หมายถงึ  ปฏบัิติงานในระดับนอย 

1  หมายถงึ  ปฏบัิติงานในระดับนอยท่ีสุด 

3. สถติใิชในการวเิคราะหขอมูล 

ผูวจิัยไดกําหนดแนวทางการวเิคราะหขอมูลในลักษณะตางๆดังน้ี 

3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อจัดเปนหมวดหมูและเพื่อทราบลักษณะพื้นฐานของ

กลุมตัวอยาง ไดทําการวเิคราะหโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3.2 การทดสอบเปรียบเทียบใชสถิติเชิงอนุมาน สภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ใชสถิติเชิงอนุมาน คือการทดสอบคา F หรือ 

ANOWA เมื่อพบความแตกตางอยางมนัียสําคัญทางสถติิ ทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวธีิการของ Scheffe’ 
 

ผลการศึกษา 

พบวาตําแหนงของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ ครู คิดเปนรอยละ 63.95 รองลงมา คือ ครู คิดเปน

รอยละ 24.83 และผูบริหารสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 11.22 ในสวนของขนาดสถานศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม

มากท่ีสุด คือ ขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 42.52 รองลงมา คือ ขนาดกลาง คิดเปนรอยละ 40.48 และขนาดเล็ก คิด

เปนรอยละ 17.00 

สภาพการปฏบัิติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 ตามความคดิเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และครูผูชวย โดยภาพรวมปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 

เมื่อพจิารณาตามความคดิเห็นพบวา ความคดิเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษา รองลงมา คือ ครู และ

ความคิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ ครูผูชวย มีระดับการปฏิบัติระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา ดานท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คอื ดานการจัดการเรียนรู มรีะดับการปฏบัิติระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานการพัฒนาผูเรียน และ

ดานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คอื ดานความสัมพันธกับชุมชน มรีะดับการปฏบัิติระดับมาก  
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สภาพการปฏบัิติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมทุกดานแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 
 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 คร้ังน้ี ผูศึกษาไดสรุปผลการวจิัย อภิปรายผลการวจิัย และนําเสนอขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. สรุปผลการวจัิย 

1.1 สภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามความคดิเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และครูผูชวย 

พบวาโดยภาพรวมปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาตามความคิดเห็นพบวา ความคิดเห็นท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คอื ผูบริหารสถานศึกษา รองลงมา คอื ครู และครูผูชวยตามลําดับ เมื่อพจิารณาแตละดานพบวา ดาน

ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการจัดการเรียนรู รองลงมา คือ ดานการพัฒนาผูเรียน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ 

ดานความสัมพันธกับชุมชน รายละเอียดดังน้ี 

1.1.1 ดานการจัดการเรียนรู สภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และ

ครูผูชวย ภาพรวมปฏบัิติอยูในระดับมากท่ีสุด  

1.1.2 ดานการพัฒนาผูเรียน สภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และ

ครูผูชวย ภาพรวมปฏบัิติอยูในระดับมากท่ีสุด 

1.1.3 ดานการพัฒนาวิชาการ สภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และ

ครูผูชวย ภาพรวมปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด โดยผูบริหารสถานศึกษา และครูปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด สวนครู

ผูชวยปฏบัิติอยูในระดับมาก 

1.1.4 ดานการพัฒนาสถานศึกษา สภาพการปฏบัิติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และ

ครูผูชวย ภาพรวมปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด โดยผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด สวนครู และครู

ผูชวยปฏบัิติอยูในระดับมาก 

1.1.5 ดานความสัมพันธกับชุมชน สภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู และ

ครูผูชวย ภาพรวมปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด โดยผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด สวนครู และครู

ผูชวยปฏบัิติอยูในระดับมาก 

1.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยจําแนกตามขนาดสถานศึกษา 

พบวา สภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 นํามาเปรียบเทียบความแตกตางรายคู พบวาดานการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการพัฒนา



1520 

 

- Proceedings - 

 

วิชาการ ดานการพัฒนาสถานศึกษา และดานความสัมพันธกับชุมชน สถานศึกษาขนาดเล็ก กับขนาดกลาง มีความ

คิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสถานศึกษาขนาดเล็ก กับขนาดใหญ มีความคิดเห็น

แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 สวนสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญไมแตกตางกัน 

2. อภปิรายผลการวจัิย 

ในการศึกษาสภาพการปฏบัิติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มปีระเด็นท่ีจะนํามาอภิปรายดังน้ี  

2.1 ผลการศึกษาพบวา สภาพการปฏบัิติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาตามความคิดเห็น

ของผูบริหารสถานศึกษา ครู และครูผูชวย พบวา ผูบริหารสถานศึกษา และครูมีระดับการปฏิบัติระดับมากท่ีสุด สวน

ครูผูชวยมรีะดับการปฏบัิติระดับมาก ท้ังเนื่องจากความแตกตางดานภาระงานท่ีรับผิดชอบ และประสบการณในการ

ปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน สงผลใหครูผูชวยซึ่งเพิ่งไดรับการบรรจุแตงต้ัง จึงมีความคิดเห็นตอระดับการปฏิบัติงานท่ี

นอยกวาผูบริหารสถานศึกษา และครู สอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาดา สายประเสริฐ (2552) ไดศึกษาเกี่ยวกับ

สภาพและปญหาในการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

อุบลราชธานีเขต 5 ผลการวจิัยพบวา ขาราชการครูท่ีมตํีาแหนงตางกัน มคีวามคิดเห็นตอสภาพการปฏิบัติงานของครู

ผูชวยในครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับ

งานวิจัยของอัญชุลี อุดรกิจ (2557) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปญหาในการปฏิบัติงานของครูผูชวยในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผลการวิจัยพบวา พบวาขาราชการครูท่ีมี

ตําแหนงตางกัน และปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01  

เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีปฏบัิติระดับมากท่ีสุด คอื ดานการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนา

ผูเรียน ดานการพัฒนาวิชาการ และดานการพัฒนาสถานศึกษา ท้ังน้ีเนื่องมาจาก ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 การจัดการเรียนรูมุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความ

สมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดม่ันในการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติ ท่ีจําเปนตอ

การศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือวา ทุกคน

สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ในสวนดานความสัมพันธกับชุมชนมีระดับการปฏิบัติระดับมาก 

ท้ังน้ีเนื่องจากครูผูชวยสวนใหญจะไมไดเขารวมสัมพันธกับชุมชนมากนัก เพราะเพิ่งไดรับบรรจุแตงต้ัง จึงยังไมไดมี

ปฏิสัมพันธกับชุมชนมากนัก ซึ่งสอดคลองกับงาวิจัยของวิภาดา สายประเสริฐ (2552) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพและ

ปญหาในการปฏบัิติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 

ผลการวจิัยพบวา สภาพในการปฏิบัติงานของครูผูชวยดานการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการพัฒนา

วชิาการ ดานการพัฒนาสถานศึกษา ดานความสัมพันธกับชุมชน ในภาพรวมทุกดานมกีารปฏิบัติอยูในระดับมาก และ

สอดคลองกับงานวจิัยของกัลปธีร พละศรี (2557) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพการปฏบัิติงานของขาราชการครู สังกัดกลุม

โรงเรียนเมืองกันทร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ผลการวิจัยพบวาสภาพการ

ปฏบัิติงานของขาราชการครู ตามความคดิเห็นของขาราชการครู ในสังกัดกลุมโรงเรียนเมืองกันทร สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยภาพรวม มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก 
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2.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏบัิติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกโดยขนาดของสถานศึกษา ดานการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนา

ผูเรียน ดานการพัฒนาวชิาการ ดานการพัฒนาสถานศึกษา และดานความสัมพันธกับชุมชน โดยรวมทุกดานแตกตาง

กันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวจิัยท่ีต้ังเอาไว ดังน้ี 

ดานการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการพัฒนาวชิาการ ดานการพัฒนาสถานศึกษา และ

ดานความสัมพันธกับชุมชน สถานศึกษาขนาดเล็ก กับขนาดกลาง มคีวามคดิเห็นแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิ

ท่ีระดับ .05 และสถานศึกษาขนาดเล็ก กับขนาดใหญ มคีวามคดิเห็นแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 

สวนสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญไมแตกตางกัน ท้ังน้ีเนื่องจากบริบทของขนาดสถานศึกษาท่ีมีความ

แตกตางกัน ท้ังดานของนักเรียน บุคลากร สื่อ และเทคโนโลยี กลาวคอื โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญมี

จํานวนนักเรียนท่ีมากกวา จงึทําใหไดรับการจัดสรรจํานวนบุคลากร และงบประมาณท่ีมากกวาสถานศึกษาขนาดเล็ก 

เมื่อมีความพรอมท้ังดานของบุคลากร และงบประมาณ สถานศึกษาสามารถกระจายภาระงานท้ัง 4 ฝายไดอยาง

ท่ัวถงึ การปฏบัิติงานเกดิประสทิธิภาพมากกวา จงึทําใหความคดิเห็นไมมคีวามแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ยุทธชัย เสริมพงษ (2554) ไดศึกษาเกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหาการปฏิบัติงานของครูผูชวยในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ผลการวิจัยพบวา ขนาดโรงเรียนแตกตางกัน มีปญหาการ

ปฏบัิติงานโดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ จันเพชร ดายังหยุด (2556) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปญหาในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของครูผูชวยใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร

สถานศึกษา กรรมการผูประเมิน และครูผูชวยมีตําแหนงตางกัน และมีประสบการณในการทํางานตางกันมีความ

คดิเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของครูผูชวยไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของกัลปธีร 

พละศรี (2557) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพการปฏบัิติงานของขาราชการครู สังกัดกลุมโรงเรียนเมืองกันทร สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ผลการวจิัยพบวาสภาพการปฏบัิติงานของขาราชการครูโดยจําแนกตาม

ตําแหนง และขนาดของสถานศึกษา มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  ซึ่งแตกตางกับสถานศึกษาขนาดเล็ก ท่ีมีบุคลากร

ไมเพยีงพอตอระบบการบริหารงาน ครูหน่ึงคนตองรับผดิชอบในหลายงาน ประกอบกับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรนอย

กวา จงึเปนเหตุใหความคดิเห็นมคีวามแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาดา สายประเสริฐ (2552) ไดศึกษา

เกี่ยวกับสภาพและปญหาในการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

อุบลราชธานีเขต 5 ผลการวจิัยพบวา ขาราชการครูท่ีปฏบัิติหนาท่ีในสถานศึกษาท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการ

ปฏิบัติงานของครูผูชวยในครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ

สอดคลองกับงานวจิัยของอัญชุล ีอุดรกิจ (2557) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปญหาในการปฏิบัติงานของครูผูชวยใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผลการวจิัยพบวา คดิเห็นของขาราชการ

ครู โดยจําแนกตามตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา พบวาขาราชการครูท่ีมีตําแหนงตางกัน และปฏิบัติหนาท่ีใน

สถานศึกษาท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในโรงเรียนมัธยมศึกษา แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากการวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดังน้ี 

1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ควรมีการสงเสริมใหครูผูชวยท่ีเพิ่งเขารับการ

บรรจุแตงต้ังใหม ไดเขาไปศึกษาสภาพแวดลอมและบริบทของชุมชน หมูบานท่ีเปนเขตบริการของโรงเรียนท่ีตนได

ปฏบัิติงานอยู เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดรีะหวางครูและผูปกครอง เพื่อรวมมอืกันในการแกไขและพัฒนาผูเรียน

อยางเต็มศักยภาพ  

2. ผูบริหารสถานศึกษา ควรสงเสริมสนับสนุนใหครูผูชวยไดแสดงศักยภาพของตนอยางเต็มท่ี โดยยึด

เปาหมาย คอื การพัฒนาผูเรียนและโรงเรียนเปนสําคัญ เนื่องจากครูผูชวยท่ีเพิ่งไดรับการบรรจุแตงต้ังใหมจะมีเทคนิค 

วธีิการในการจัดการเรียนการสอนใหม ๆ ซึ่งสงผลดตีอการจัดการเรียนรูในโรงเรียน 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาสภาพความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน ท่ีสงผลตอสภาพในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

2. ควรมีการศึกษาสภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ระหวางสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญท่ีสงผลตอสภาพความคิดเห็นท่ี

ไมแตกตางกัน 

3. ควรมีการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูของครูผูชวย ท่ีสงผลตอการพัฒนาผู เรียนในขนาด

สถานศึกษาระดับตาง ๆ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 บทความสภาพการปฏิบัติงานของครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ฉบับน้ีเกดิขึ้นจากความกรุณาเปนอยางย่ิงจาก ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารยท่ีปรึกษา ท่ี

ไดใหคําแนะนําปรึกษา และชวยเหลือมาโดยตลอด และผูเช่ียวชาญทุกทานท่ีไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนแกไข

ขอบกพรองตาง ๆ จนบทความฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณ ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี ขอขอบพระคุณ

คณะผูบริหาร ครู และครูผูชวยในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ท่ีใหความรวมมือให

ขอมูลในการตอบแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ ทุกคนท่ีมีสวนชวยใหการศึกษาคร้ังน้ีผานลุลวงดวยด ี

ตลอดรวมถึงผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกทานท่ีไมไดระบุนาม ทําใหบทความฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี คุณคาและ

ประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาอิสระเลมน้ี ผูศึกษาขอมอบเปนกตเวทิตาคุณแดบูรณพาจารย พรอมมอบ

ความดน้ีีใหแกบิดา มารดา และครอบครัวผูศึกษาท่ีเปนกําลังใจใหแกผูศึกษาตลอดมา 
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อุบลราชธานี.
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สภาพการปฏบัิติงานของบุคลากรดานการสอนตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต  

จังหวัดพะเยา 
The performance of teaching personnels' duties of the Child Development 

Center under the Local Government Organizations in Dokhumtai district, 

Phayao 

พัชร ีฝนถงึภูมิ26

1* และ สุนทร คลายอ่ํา27

2 

Patcharee Funthungpoom1* and Sunthon Khlaium2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและปญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ดานการสอน ตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขต

อําเภอดอกคําใตจังหวัดพะเยา ประชากร ไดแก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก จํานวน 111 คน เคร่ืองมือ

ท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบมาตราสวนประมาณคา และแบบสอบถามปลายเปด วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ไดแก 

คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาความถี่ 

 จากผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมมีสภาพการปฏิบัติงานในระดับมากทุกดาน เรียงอันดับจากมากไปหา

นอย ดังน้ี สูงสุด ไดแก ดานงานเอกสารประจําช้ันเรียน รองลงมา ไดแก ดานการดูแลเด็ก  รองลงมาดานการจัด

กจิกรรมการเรียนรู รองลงมาดานความสัมพันธกับชุมชน รองลงมาดานการเขยีนแผนการจัดประสบการณ รองลงมา

ดานการประเมินพัฒนาผูเรียน รองลงมาดานการจัดสภาพแวดลอม รองลงมาดานสื่อการเรียนการสอน รองลงมา

ดานการนิเทศการสอน รองลงมาดานการพัฒนาตนเอง รองลงมาดานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา รองลงมาดานการ

จัดทําหลักสูตร และนอยท่ีสุดดานการวจิัยในช้ันเรียน ตามลําดับ  

จากการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะพบวา ดานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พบวา ครูขาดความรูใน

เร่ืองการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ควรสงเสริมใหครูมีความรูและความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 

ดานการดูแลเด็ก พบวาครูมงีานท่ีตองรับผดิชอบมาก ควรกําหนดใหครู 1 คน ตอ เด็ก 10 คน ดานการจัดทําหลักสูตร 

พบวาครูยังขาดความรู ความเขาใจในเร่ืองการจัดทําหลักสูตร ควรมีการจัดอบรมครูในการจัดทําหลักสูตร ดานการ

เขียนแผนการจัดประสบการณพบวา เด็กไมไดเรียนตามแผนการจัดประสบการณ ครูควรจัดทําแผนการจัด

ประสบการณแบบบูรณาการ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา การเรียนรูของเด็กแตละคนไมเทากัน ควรมีครู

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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ดูแลเด็กมากกวา 1 คน ดานสื่อการเรียนการสอน พบวา สื่อการสอนมีจํานวนไมเพียงพอกับจํานวนเด็ก ควรมีการ

อบรมการจัดทําสื่อการสอน ดานการประเมินพัฒนาผูเรียน พบวา เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็ก มีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบบอย ควรหาแบบประเมินท่ีใชไดตลอด ดานการนิเทศการสอน พบวา ผูท่ีมานิเทศการสอนไมมี

ความรูในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ผูนิเทศควรมีความรูเร่ืองการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย   

ดานการวิจัยในช้ันเรียน พบวา ครูขาดความรูเร่ืองการทําวิจัยในช้ันเรียน ควรมีการจัดอบรมเร่ืองการทําวิจัยในช้ัน

เรียน ดานการพัฒนาตนเอง พบวา ครูขาดโอกาสเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ควรสนับสนุนใหครูไดเขารับการ

อบรมปละ 2 คร้ัง ดานการจัดสภาพแวดลอมพบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมมร้ัีวรอบขอบชิด ควรจัดสรางร้ัวคอนกรีตให

ครบทุกดาน ความสัมพันธกับชุมชน พบวา ผูปกครองเขารวมกิจกรรมไมครบตามจํานวน ครูควรจัดทําหนังสือแจง

ลวงหนา 2–3 วัน และดานงานเอกสารประจําช้ันเรียนพบวา เอกสารแตละประเภทมมีากเกนิไป ครูทุกคนควรแบงงาน

กันทํา 
 

คําสาํคัญ: สภาพการปฏบัิติงาน, บทบาทหนาท่ีความรับผดิชอบ 
 

Abstract  

The propose of this self-independent studying are studying the operation condition of roles and 

responsibilities of teaching stuffs, and studying problems, suggestions of teachers about their roles and 

responsibilities in Child Development Center belong to Local Organization in DokKam Tai District, Payao . 111 

populations are child care teachers, child care teachers assistants, and child care of Local organization in 

DokKam Tai District, Payao . The research instruments are questionnaire, rating scale, and  open-ended 

questionnaire. Data analysis by using statistics of percentile, average, standard deviation, and  frequency. 

 The result of studying general roles and responsibilities of Child Care Center, the operation condition are 

in high level  from high to low : the highest is classroom documents , the next is child caring, then is learning 

activities, then is community relationship, then is doing lesson plan, then is learning assessment, then is teaching 

material, then is environment management, then is classroom observing, then is education development, then is 

self-development, then is curriculum development, and the last is classroom research in order  

From the studying the problems and suggestions from the teachers said that they lack knowledge of 

doing development plans. The organization should serve them to get knowledge about doing development plans. 

In child caring found that at the present the teachers have much more tasks to do, for example  academic tasks 

and assignments from the organization. And there are a few teachers, so they can’t good take care of the 

children. They suggested that a teacher should take care 10 children, it will make the operation is more 

effective. In curriculum found that the teacher don’t have knowledge about curriculum, they should serve the 

seminar about the curriculum at least twice a year. The lesson plan they cannot make all 6 activities in a day. 

They suggested that should make integrate lesson plan to develop the children. In learning activities found that 

the individual differences are effect to children’s learning, the teacher should be more than one teacher in a 

class. In teaching material found that it’s not enough for the children and the teacher have to make them more 

every year, should be give them knowledge about  producing technology teaching material. In learning 
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assessment found that the assessment forms always change, the teacher have to do something new, it should 

be the same forms and it can be used in the next time. In classroom observing, the observers don’t know about 

teaching for the preschoolers. In classroom research found that the teacher don’t have knowledge about how to 

do classroom research, they should be given the seminar about how to do the research to make them more 

understand in research. In self-development, they don’t have a chance to join the seminar of government or 

private organization, because of the budget is not enough. They should join the seminar at least twice a year. In 

environment management found that the surrounding there are not safety area and big trees for children. They 

should build the brick fence all around. In local relationship found that some parents didn’t join Child 

Development Center’s activities, they should send the letter to the parents 2-3 days before. In classroom 

document found that there are too much documents and duplicate, so the teachers don’t have enough time to 

take care of the children. They should assign tasks to each teacher equally. 
 

Keywords: operation condition, roles and responsibility 
 

บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 บัญญัติใหรัฐตองดําเนินการตาม

แนวนโยบายดานการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับ

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสังคม ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ชุมชน องคกรทางศาสนาและเอกชน จัดและมสีวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในการน้ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 41 ไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

สิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงหรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายใน

ทองถิ่นน้ัน รวมถงึพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 มาตรา 16(9) กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ

ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นดานการศึกษา โดยสามารถดําเนินการจัดต้ัง  รับการถายโอน ใหการสนับสนุนและ

รวมกันจัดกับหนวยงานอื่น ตามศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง ดังน้ันองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จึงตองจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2549-2559) ซึ่งเนนปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุล

พอดี รูจักประมาณอยางมีเหตุผล มีความรอบรูทันโลก เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต เพื่อมุงใหเกิดการพัฒนาท่ี

ย่ังยนืและความอยูดมีสุีขของคนไทย โดยยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา  

 ภารกิจดานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนอีกหน่ึงภารกิจท่ีกําหนดใหมีการถายโอนใหกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น โดยแบงออกเปน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกรมพัฒนาชุมชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของสํานักงานการ

ประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.เดิม) ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดหรือมัสยิดของกรมการศาสนา ซึ่งคณะกรรมการ

กําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดการถายโอนภารกิจดานศูนย

พัฒนาเด็กเล็กของกรมพัฒนาชุมชุมและศูนยพัฒนาเด็กเล็กของสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.เดิม)  เปน

การถายโอนงบประมาณ การบริหารจัดการ วัสดุ-ครุภัณฑ ท่ีดินและอาคารท่ีปลูกสรางใหกับองคกรปกครองสวน
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ทองถิ่น  สําหรับในสวนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีถายโอนจากกรมศาสนาเปนการถายโอนเฉพาะงบประมาณเทาน้ัน 

เนื่องดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีถายโอนจากกรมศาสนาเปนการบริหารจัดการโดยวัดซึ่งถือเปนนิติบุคคลเชนเดียวกับ

โรงเรียนตาง ๆ ดังน้ันจงึไมสามารถกําหนดใหมกีารถายโอนการบริหารจัดการครุภัณฑท่ีดินและอาคารท่ีปลูกสรางได 

อยางไรก็ตามผลกระทบจากการถายโอนดังกลาวสงผลใหผูดูแลเด็กเล็กซึ่งทําหนาท่ีในศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกแหง ตอง

เปลี่ยนสังกัดจากเดิมคือ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศาสนา มาเปนพนักงานจางสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตามภารกจิการถายโอนดังกลาว กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดมาตรฐานการ

ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไว 6 ดาน ประกอบดวย ดานการบริหารจัดการศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานการมีสวนรวมจากชุมชนและสนับสนุนจาก

ทุกภาคสวน  ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และดานบุคลากร 

ซึ่งประกอบดวย 4 ตําแหนง คือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และพนักงานจางท่ี

ปฏิบัติหนาท่ีในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดแก ธุรการ การเงิน พัสดุ ผูประกอบอาหาร ภารโรง ยามรักษาความปลอดภัย 

และพนักงานจางตําแหนงอื่น ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นวาจําเปน  

ในปจจุบันบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอดอกคําใต มบุีคลากรดานการสอน ประกอบดวย ครู

ผูดูแลเด็ก สถานภาพเปนขาราชการหรือพนักงานครูสวนทองถิ่น ผูชวยครูผูดูแลเด็ก สถานภาพเปนพนักงานจางตาม

ภารกิจ และผูดูแลเด็ก สถานภาพเปนพนักงานจางท่ัวไป สภาพของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต ในปจจุบัน พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีท้ังหมด 27 ศูนย มีบุคลากรดานการสอนใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดแก ครูผูดูแลเด็ก 41 คน ผูชวยครูผูดแลเด็ก 63  คน และผูดูแลเด็ก 7 คน รวมท้ังสิ้น 111 คน  

เนื่องดวยภารกิจดานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนภารกิจถายโอนดานการศึกษาและเปนภารกิจท่ีพึ่งเร่ิมตนใหมสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงสงผลใหเกิดปญหาในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในดานตาง ๆ เปนอยาง

มาก โดยเฉพาะการปฏบัิติงานของบุคคลากรดานการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ

ในมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 13 ดาน ประกอบดวย ดาน

การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ดานการดูแลเด็ก ดานการจัดทําหลักสูตร ดานการเขียนแผนการจัดประสบการณ  

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการประเมินพัฒนาผูเรียน ดานการนิเทศการสอน  

ดานการวิจัยในช้ันเรียน ดานการพัฒนาตนเอง ดานการจัดสภาพแวดลอม ดานความสัมพันธกับชุมชน และดานงาน

เอกสารประจําช้ันเรียน ซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา ผูวจิัยในฐานะเปนนักวชิาการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งรับผดิชอบงานศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาเกี่ยวกับสภาพการปฏบัิติงานของบุคลากรดานการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จากการศึกษาในเบ้ืองตน พบวา ทองถิ่นควรสงเสริมผูดูแลเด็กเล็กไดมีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาปฐมวัย ให

มากขึ้นและไดรับการฝกอบรมใหมากขึ้น (สุรสิทธ์ิ ปอมภา, 2553 หนา 58) ดานบุคลากรควรสงเสริมใหครูมีความรู 

ทักษะ ในการจัดการสอนกจิกรรมเสริม ตลอดจนหลักสูตรสําหรับเด็กปฐมวัย เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะตาง ๆ 

ท่ีไดเรียนรู นํามาประยุกตใชในการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ เสริมสรางพัฒนาการของเด็กทุกดานอยาง

สมดุลและเต็มศักยภาพ (กฤติมา ไทยหนุม,2553 หนา 56) หลักสูตรในระดับปฐมวัยมคีวามแตกตางจากงานหลักสูตร

ในระดับอื่น ๆ คอื การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยไมมุงเนนการจัดกระบวนการเรียนรูทางวิชาการแตจะเนนในดาน

การเตรียมความพรอมของเด็ก ดังน้ันครูผูสอนในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจําเปนตองมีทักษะในการ

ปฏบัิติงานตามบทบาทหนาท่ีความรับผดิชอบของตน 
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ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการสอน ตามบทบาทหนาท่ีความ

รับผดิชอบของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา เพื่อนํา

ขอมูลไปใชเปนแนวทางในการเตรียมการ และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมี

ประสทิธิภาพย่ิงขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการสอนตามบทบาทหนาท่ี

ความรับผดิชอบของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา (2) 

เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการสอนตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใตจังหวัดพะเยา 
 

กรอบแนวคิด 
  

                            ตัวแปรตน                                                            ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

วธิวีทิยาการวจัิย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิกีารศึกษา 

การวจิัยน้ีเปนการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการสอนตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาจํานวน 13 ดาน 

ประกอบดวย ดานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ดานการดูแลเด็ก ดานการจัดทําหลักสูตร ดานการเขียนแผนการ

บทบาทหนาทีค่วามรับผดิชอบของศูนย 

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครอง 

สวนทองถิน่ในเขตอําเภอดอกคําใต  

จังหวดัพะเยาจํานวน 13ดาน ดังนี ้

   1.ดานการวางแผนพัฒนาการศึกษา 

   2.ดานการดูแลเด็ก 

   3.ดานการจัดทําหลักสูตร 

   4.ดานการเขยีนแผนการจัดประสบการณ 

   5.ดานการจัดกจิกรรมการเรียนรู    

   6.ดานสื่อการเรียนการสอน 

   7.ดานการประเมนิพัฒนาผูเรียน 

   8.ดานการนิเทศการสอน 

   9.ดานการวจิัยในช้ันเรียน 

   10.ดานการพัฒนาตนเอง 

   11.ดานการจัดสภาพแวดลอม 

   12.ดานความสัมพันธกับชุมชน 

   13.ดานงานเอกสารประจําช้ันเรียน   

 

สภาพการปฏบัิตงิาน 

ของบุคลากรดานการสอน 
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จัดประสบการณ  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานสื่อการเรียนการสอนดานการประเมินพัฒนาผูเรียน ดานการ

นิเทศการสอน ดานการวจิัยในช้ันเรียน ดานการพัฒนาตนเอง ดานการจัดสภาพแวดลอม ดานความสัมพันธกับชุมชน

และดานงานเอกสารประจําช้ันเรียน 
 

ผลการศึกษา 

จากการวิจัยพบวา สภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการสอน ตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาในภาพรวมอยูในระดับ

มากทุกดาน 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการสอน ตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา พบวา 

สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถาม ท้ังหมดเปนเพศหญงิ จํานวน 111 คน คดิเปนรอยละ 100อยูในสถานภาพสมรส จํานวน 

64 คน คิดเปนรอยละ 71.9 มีอายุระหวาง 31–40 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 46.1 มีประสบการณการทํางาน   

16 ปขึ้นไป จํานวน 40 คน คดิเปนรอยละ 44.9 และวุฒิการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 79 คน คิดเปนรอย

ละ 88.8 

สภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการสอน ตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 

1.  สภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการสอน ตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณา

รายดานแลวอยูในระดับมาก 13 ดาน เรียงอันดับจากมากไปหานอย ไดแกดานงานเอกสารประจําช้ันเรียนดานการ

ดูแลเด็ก ดานการจัดกจิกรรมการเรียนรู ดานความสัมพันธกับชุมชนดานการเขียนแผนการจัดประสบการณ ดานการ

ประเมนิพัฒนาผูเรียน ดานสื่อการเรียนการสอนดานการจัดสภาพแวดลอมดานการนิเทศสอน ดานจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษา ดานการพัฒนาตนเอง ดานการจัดทําหลักสูตร และดานการวจิัยในช้ันเรียน ตามลําดับ 

2.  ดานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา   

ขอท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การนําแผนพัฒนาการศึกษาไปเปนแนวทางการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รองลงมา 

คือ การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและขอท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ การจัดทํา

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

3.  ดานการดูแลเด็ก ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอท่ีมีการปฏิบัติมาก

ท่ีสุด คือ การสํารวจรายช่ือเด็กท่ีเขารับการเลี้ยงดูประจําวันรองลงมา คือ การปลูกจิตสํานึกใหเด็กรักชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริยและขอท่ีมกีารปฏบัิตินอยท่ีสุด คอื การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไมพงึประสงคของเด็ก  

4.  ดานการจัดทําหลักสูตร ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีการ

ปฏบัิติมากท่ีสุด คือ การนําหลักสูตรไปเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รองลงมา คือ 

การจัดทําหรือปรับปรุงหลักสูตรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และขอท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ การประเมินระหวางการ

ใชหลักสูตร 
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5.  ดานการเขยีนแผนการจัดประสบการณ ในภาพรวมมกีารปฏบัิติในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

ขอท่ีมกีารปฏบัิติมากท่ีสุด คอื การจัดทําแผนการจัดประสบการณ รองลงมา คอื การจัดทําแผนการจัดประสบการณ

สอดคลองกับหลักสูตรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและขอท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ การสงบันทึกหลังแผนการจัด

ประสบการณใหแกหนวยงานตนสังกัดและการปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดประสบการณในปถัดไป 

6.  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมี

การปฏบัิตมิากท่ีสุด คอื การจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาอารมณจิตใจและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและการจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนาอารมณจิตใจและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก

และกลามเนื้อมัดใหญและการจัดกจิกรรมประจําวัน (6 กจิกรรม) และขอท่ีมกีารปฏบัิตินอยท่ีสุด คือ การจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนาการคดิ สังเกตจําแนกเปรียบเทียบ จัดหมวดหมูเรียงลําดับเหตุการณ และการแกปญหา  

7.  ดานสื่อการเรียนการสอน ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีการ

ปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การเลานิทานหรือเลาเร่ืองโดยใชสื่อรูปภาพประกอบ เพื่อเสริมสรางจินตนาการของเด็ก 

รองลงมา คอื การใชสื่ออุปกรณกฬีา เชน ลูกฟุตบอล ประกอบการจัดกจิกรรมพัฒนาเด็กทางดานรางกาย และขอท่ีมี

การปฏบัิตินอยท่ีสุด คอื การใชสื่อเทคโนโลยีตางๆ เชน ซดีรีอม วดีทัีศน มกีารปฏบัิติระดับมาก 

8.  ดานการประเมินพัฒนาผูเรียน ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมี

การปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การจดบันทึกการประเมินพัฒนาการเด็กไวเปนหลักฐาน รองลงมา คือ การประเมิน

พัฒนาการเด็กโดยใชการสังเกต และขอท่ีมกีารปฏบัิตินอยท่ีสุด คอื การประเมนิพัฒนาการเด็กรวมกับผูปกครอง 

9.  ดานการนิเทศการสอนในภาพรวมมกีารปฏบัิติในระดับมาก เมื่อพจิารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีการปฏิบัติ

มากท่ีสุด คือ การจัดปฏิทินการนิเทศการสอน รองลงมา คือ การแจงขอมูลยอนกลับแกครูผูสอนหลังการประเมิน 

และขอท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ การนําผลการประเมินการนิเทศการสอนมาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางพัฒนาการ

นิเทศการสอนคร้ังตอไป  

10.  ดานการวิจัยในช้ันเรียนในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีการ

ปฏบัิติมากท่ีสุด คอื วจิัยในช้ันเรียนท่ีจัดทําขึ้นเกดิจากปญหาดานพฤติกรรมเด็กการนําผลการจัดทําวิจัยในช้ันเรียนไป

ใชเพื่อแกปญหาดานการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน และการนําผลการจัดทําวจิัยในช้ันเรียนไปใชเพื่อแกปญหาดาน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรองลงมา คือ การจัดทําวิจัยในช้ันเรียน และขอท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ การ

นําเสนอผลงานวจิัยในช้ันเรียนในท่ีประชุมระดับทองถิ่น  

11.  ดานการพัฒนาตนเองในภาพรวมมกีารปฏบัิติในระดับมาก เมื่อพจิารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีการปฏิบัติ

มากท่ีสุด คอื การมมีนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกับผูอื่น รองลงมา คือ การใชภาษาในการสื่อสารท่ีไพเราะ นาฟง 

น่ิมนวล ออนหวาน และขอท่ีมกีารปฏบัิตินอยท่ีสุด คอื การศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ 

12.  ดานการจัดสภาพแวดลอมในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีการ

ปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การจัดบรรยากาศในหองเรียนมีแสงสวางเพียงพอ และอากาศถายเทไดสะดวก รองลงมา คือ 

การจัดมุมประสบการณภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และขอท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ การจัดหองเรียน พื้นท่ีสีเขียว 

สนามเด็กเลนและสิ่งอํานวยความสะดวกเพยีงพอใหอยูในสภาพใชการไดด ี 

13.  ดานความสัมพันธกับชุมชนในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีการ

ปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การจัดประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 1 คร้ัง รองลงมา คือ การเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทาง

ศาสนา และประเพณตีาง ๆ ของทองถิ่นน้ัน ๆ และขอท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ การจัดทําสมุดสื่อสารระหวางศูนย

กับผูปกครอง 
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14.  ดานงานเอกสารประจําช้ันเรียนในภาพรวมมกีารปฏบัิติในระดับมากท่ีสุด เมื่อพจิารณารายขอ พบวา ขอ

ท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การจัดทําแบบบันทึกการตรวจสุขภาพประจําวันผูเรียน รองลงมา คือ การจัดทําบัญชี

รายชื่อ และขอท่ีมกีารปฏบัิตินอยท่ีสุด คอื การจัดทําแบบบันทึกพฤติกรรมผูเรียน 

จากการสรุปผลการวจัิย มีประเด็นสําคัญที่จะนํามาอภปิรายผล ดังนี ้

สภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการสอนตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 

1.  ดานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  

จากการวิจัย พบวา ดานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะวา บุคลากรดานการสอนมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งประกอบดวยแผนสามป 

แผนปฏบัิตกิารประจําปงบประมาณ และแผนปฏบัิติการประจําปการศึกษา บุคลากรดานการสอนมกีารนําแผนพัฒนา

การศึกษาไปเปนแนวทางในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ตลอดจนมีการประเมินผลของนําแผนพัฒนาการศึกษาไปใช และมีการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาใหดีย่ิงขึ้นในป

ถัดไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุรศักดิ์  พันธุสงา (2550, หนา 54) ไดทําการศึกษาการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาชัยภูม ิเขต 1. ผลการวจิัยพบวา สวนใหญมสีวนรวมอยูในระดับมาก 

2.  ดานการดูแลเด็ก  

จากการวิจัย พบวา ดานการดูแลเด็ก มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา บุคลากร

ดานการสอนไดมีการดูแลเด็กโดยฝกใหเด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของเด็กไดดวยตนเอง จัดกิจกรรมเพื่อ

บูรณาการการเรียนรูของเด็ก มีการสังเกต เฝาระวัง บันทึกความเจริญเติบโตและพฤติกรรมตาง ๆ ของเด็ก การ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของเด็กใหเปนไปในทางท่ีดีขึ้น ปลูกจิตสํานึกใหเด็กเปนผูท่ีมีความรักชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย ตลอดจนการดูแลความปลอดภัย การรักษาความสะอาดท้ังภายในและภายนอกอาคาร

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทรแรม ครุฑจันทร (2553, หนา 57) ไดทําการศึกษาการ

ปฏิบัติหนาท่ีของผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ดานการดูแลเด็ก 

ผลการวจิัยพบวา ดานการดูแลเด็ก อยูในระดับมาก  

3.  ดานการจัดทําหลักสูตร  

จากการวิจัย พบวา ดานการจัดทําหลักสูตร มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา 

บุคลากรดานการสอนไดจัดทําหรือปรับปรุงหลักสูตรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น มีการ

นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางจริงจัง มกีารประเมนิกอนนําหลักสูตรไปใช ระหวางการนําหลักสูตร

ไปใช มกีารประเมนิหลังการนําหลักสูตรไปใช เพื่อนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้นในปถัดไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบุญเชิด ชํานิศาสตร (2556,หนา 193) ไดทําการศึกษาการพัฒนา

รูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสํานักเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี ดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผลการวจิัยพบวา ดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมาก  

4.  ดานการเขยีนแผนการจัดประสบการณ  

จากการวิจัย พบวา ดานการเขียนแผนการจัดประสบการณ มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เปนเพราะวา บุคลากรดานการสอนมีการจัดทําแผนการจัดประสบการณอยางสมํ่าเสมอ โดยมีการสงแผนการสอน

กอนสอนและหลังสอนใหแกตนสังกัดตรวจกอนนําไปพัฒนาเด็ก มีการจัดทําแผนการจัดประสบการณสอดคลองกับ
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หลักสูตรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและนําไปพัฒนาเด็ก ในแตละปการศึกษาหนวยงานตนสังกัดและครูมีการจัดประชุม

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดประสบการณใหเหมาะสมกับวัยเด็กในปถัดไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสกล 

ปองคําสิงห (2553) ไดทําการศึกษาการพัฒนาแผนการจัดประสบการณเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ สําหรับ

เตรียมทักษะพื้นฐานคณติศาสตรของเด็กปฐมวัย ผลการวจิัยพบวา อยูในระดับมาก  

5.  ดานการจัดกจิกรรมการเรียนรู  

จากการวิจัย พบวา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะวา บุคลากรดานการสอนมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กและกลามเนื้อมัดใหญ ตลอดจน

กจิกรรมเพื่อพัฒนาอารมณจติใจและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม การอยูรวมกันอยางมคีวามสุข จัดกจิกรรมครบท้ัง 6 

กิจกรรมในหน่ึงวัน การจัดกิจกรรมวาดภาพ,ปนดินนํ้ามัน เพื่อสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค การจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนาภาษาเพื่อใชในการสื่อสาร หรือถายทอด และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิด สังเกตจําแนก

เปรียบเทียบ จัดหมวดหมูเรียงลําดับเหตุการณ และการแกปญหา กิจกรรมท่ีจัดขึ้นสามารถพัฒนาเด็กใหเปนผูท่ีมี

คุณลักษณะอันพงึประสงคตามท่ีหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยไดกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของจันทรแรม 

ครุฑจันทร (2553, หนา 57) ไดทําการศึกษาการปฏิบัติหนาท่ีของผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง

สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบวา ดานการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน อยูในระดับมาก  

6.  ดานสื่อการเรียนการสอน  

จากการวิจัย พบวา ดานสื่อการเรียนการสอน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา 

บุคลากรดานการสอนใชการเลานิทานหรือเลาเร่ืองโดยใชสื่อรูปภาพประกอบ เพื่อเสริมสรางจินตนาการของเด็ก 

รวมถึงการใชสื่ออุปกรณกีฬา เชน ลูกฟุตบอลจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทางดานรางกาย การใชสื่อของจริงหรือสื่อ

ธรรมชาติท่ีมอียูในทองถิ่นประกอบการเรียนการสอน เพื่อใหเด็กสามารถเรียนรูไดเร็ว มีการประดิษฐสื่อการสอนใหม 

ๆ และใชสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ เชน ซดีรีอม วดีทัีศน ประกอบกจิกรรมอยางทันสมัย ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของจันทร

แรม ครุฑจันทร (2553,หนา 57) ไดทําการศึกษาการปฏิบัติหนาท่ีของผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล

เมอืงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ดานการผลติและใชสื่อ ผลการวจิัยพบวา ดานการผลติและใชสื่อ อยูในระดับมาก 

7.  ดานการประเมนิพัฒนาผูเรียน  

จากการวิจัย พบวา ดานการประเมินพัฒนาการเด็ก มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะวา บุคลากรดานการสอนมีการจดบันทึกการประเมินพัฒนาการเด็กไวเปนหลักฐานครบท้ัง 4 ดาน โดยการ

สังเกต การสัมภาษณหรือสอบถามจากตัวเด็กเอง มีการประเมินพัฒนาการเด็กรวมกับผูปกครอง และมีการจัดทํา

การประเมินพัฒนาการของเด็กอยางสมํ่าเสมอและเปนระบบ เพื่อทําใหเด็กมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นตามวัย ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของจิราพร นราศรี (2550, หนา 170) ไดทําการศึกษาการดําเนินงานการจัดการเรียนรูท่ีชวยพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 ดานการวัดและประเมนิพัฒนาการการเรียนรู

ของเด็กปฐมวัย ผลการวจิัยพบวา ดานการวัดและประเมนิพัฒนาการการเรียนรูของเด็กปฐมวัย อยูในระดับมาก 

8.  ดานการนิเทศการสอน  

จากการวิจัย พบวา ดานการนิเทศการสอน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา 

หนวยงานตนสังกัดมกีารจัดปฏิทินการนิเทศการสอนอยางตอเนื่องและเปนระบบ แจงใหบุคลากรดานการสอนทราบ

ถงึผลของการนิเทศการสอนทุกคร้ัง เพื่อใหสามารถนําผลการนิเทศการสอนไปปรับปรุงวิธีจัดการเรียนการสอนใหมี

คุณภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบุญเชิด ชํานิศาสตร (2556,หนา 193) ไดทําการศึกษาการพัฒนา
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รูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสํานักเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี ดานนิเทศการศึกษา ผลการวจิัยพบวา ดานนิเทศการศึกษา อยูในระดับมาก  

9.  ดานการวจิัยในช้ันเรียน  

จากการวิจัย พบวา ดานการวิจัยในช้ันเรียน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา 

บุคลากรดานการสอนไดเขารับการอบรมการจัดทําวจิัยในช้ันเรียน เพื่อใหมคีวามรู ความเขาใจในการจัดทําวิจัยในช้ัน

เรียน ในการแกปญหาพฤติกรรมเด็กและปญหาดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน และไดมีโอกาสนํา

งานวิจัยในช้ันเรียนของตนเสนอในท่ีประชุมระดับทองถิ่น เพื่อเปนประโยชนตอสถานศึกษาระดับปฐมวัยอื่นในอําเภอ

ตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของกนกจติ สดีวง (2558, หนา 78) ไดทําการศึกษาการสงเสริมการดําเนินการวิจัยใน

ช้ันเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต3 ผลการวิจัย

พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก  

10.  ดานการพัฒนาตนเอง  

  จากการวิจัย พบวา ดานการพัฒนาตนเอง มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา 

บุคลากรดานการสอนไดเขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน จากหนวยงานอื่นอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนการเขารวม

กิจกรรมชมรมเครือขายครูผูดูแลเด็กของจังหวัด มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองใหเหมาะสมกับความเปนครูอยู

เสมอ ภาษาท่ีใชสื่อสารกับผูปกครองไพเราะ นาฟง น่ิมนวล ออนหวาน ตลอดจนการมีมนุษยสัมพันธในการทํางาน

รวมกับผูอื่นเปนอยางด ีซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุรสิทธ์ิ ปอมภา (2553, หนา 57) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพ

ของผูดูแลเด็กเล็กตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา ดานบุคลากร พบวา อยูในระดับมาก 

11.  ดานการจัดสภาพแวดลอม  

  จากการวจิัย พบวา ดานการจัดสภาพแวดลอม มกีารปฏบัิติงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา 

ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมกีารจัดหองเรียน มุมประสบการณ หองนํ้า หองสวม พื้นท่ีใชสอยตาง ๆ อยางเพยีงพอและ

ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสมและปลอดภัยแกเด็ก รวมถึงการติดมุงลวดเพื่อปองกันแมลงและพาหะนําโรคตาง ๆ 

รวมท้ังภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีพื้นท่ีสีเขียว สนามเด็กเลนและสิ่งอํานวยความสะดวกมีจํานวนเพียงพออยูใน

สภาพท่ีใชการไดดี เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจิราพร นราศรี (2550, หนา 169) ได

ทําการศึกษาการศึกษาการดําเนินงานการจัดการเรียนรูท่ีชวยพัฒนาเด็กปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 ดานการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา ดาน

การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย อยูในระดับมาก  

12.  ดานความสัมพันธกับชุมชน  

  จากการวจิัย พบวา ดานความสัมพันธกับชุมชน มกีารปฏบัิติงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา 

บุคลากรดานการสอนไดจัดกจิกรรมเย่ียมบานเด็ก จัดทําสมุดสื่อสารระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับผูปกครอง จัดทํา

ปายนิเทศใหความรูท่ีทันตอเหตุการณสําหรับผูปกครอง นําการแสดงของเด็กเขารวมกจิกรรมสําคัญตาง ๆ ในทองถิ่น 

เพื่อฝกความกลาแสดงออกของเด็ก การจัดประชุมผูปกครองและคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อประเมินผล

การดําเนินงานและวางแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหดีย่ิงขึ้นในปตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกฤติมา ไทย

หนุม (2553, หนา 51) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด

องคการบริหารสวนตําบลหนองมะคา จังหวัดลพบุรี  ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

ผลการวจิัย อยูในระดับมาก  
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13.  ดานงานเอกสารประจําช้ันเรียน  

  จากการวิจัย พบวา ดานงานเอกสารประจําช้ันเรียน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะวา บุคลากรดานการสอนไดจัดทําแบบบันทึกการตรวจสุขภาพประจําวันผูเรียน เพื่อสํารวจความผิดปกติดาน

รางกายใหแกเด็ก รวมถึงการจัดทําบัญชีรายช่ือ จัดทําแฟมสะสมผลงานเด็กรายบุคคล เพื่อประเมินพัฒนาการเด็ก 

จัดทําแบบบันทึกการเย่ียมบาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูปกครองของเด็ก จัดทําสมุดรายงานประจําตัวผูเรียน 

จัดทําแบบประเมนิพัฒนาผูเรียน และจัดทําแบบบันทึกพฤติกรรมผูเรียน เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กในแตละ

ภาคเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุกัญญา บินกําชัน (2550,หนา 70) ไดทําการศึกษาสภาพและปญหาการ

บริหารงานธุรการโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตปทุมวัน สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา     สภาพ

การบริหารงานธุรการ อยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะ 

1.  ดานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่นควรมกีารจัดอบรมครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมคีวามรู ความ

เขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาควรมีบุคลกรในสวน/กองการศึกษามากกวา 1 คน เพื่อจะไดมีเวลาในการ

พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางจริงจังและเปนระบบ เชน ชวยครูจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  

2.  ดานการดูแลเด็ก ควรกําหนดใหมคีรูจํานวน 1 คน ตอการเลี้ยงดูเด็ก 10 คน จะทําใหการดําเนินงานของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครูควรระวังเด็กเล็กเพราะเด็กเล็กยังไมสามารถชวยเหลือตนเองไดมาก 

ควรระมัดระวังเปนพเิศษ ควรแยกหองเด็กเล็กกับเด็กโตท่ีพรอมจะเรียนรูออกจากกัน  

3.  ดานการจัดทําหลักสูตร ควรมกีารจัดอบรมครูในการจัดทําหลักสูตรอยางตอเนื่องอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

และควรใหครูเขาอบรมเร่ืองการจัดทําหลักสูตรกับหนวยงานอื่น 

4.  ดานการเขียนแผนการจัดประสบการณครูควรจัดทําแผนการจัดประสบการณแบบบูรณาการท้ัง 6 

กจิกรรม เพื่อพัฒนาเด็ก ควรมกีารจัดทําและประเมินแผนการจัดประสบการณท่ีถูกตองและเขาใจงาย ควรมีการปด

ภาคเรียน เพื่อใหครูไดจัดเตรียมแผนการจัดประสบการณ  

5.  ดานการจัดกจิกรรมการเรียนรูควรใหเวลาในการรวมกิจกรรมสําหรับเด็กท่ีชาและไมทันเพื่อนควรสราง

ขอตกลงทุกคร้ังกอนเร่ิมทํากจิกรรมการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาเด็กท่ีมอีายุตางกัน ควรมคีรูดูแลเด็กมากกวา 1 คน จึง

จะทําใหการจัดกจิกรรมบรรลุตามเปาหมายครูควรหาเทคนิคและวธีิการการสอนท่ีหลากหลาย  

6.  ดานสื่อการเรียนการสอนสื่อของจริงทําใหเด็กเรียนรูไดเร็วควรมีการอบรมการจัดทําสื่อนวัตกรรมท่ีทัน

เทคโนโลยคีวรมกีารแลกเปลี่ยนหรือยมืสื่อการสอนระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กดวยกันควรมีสื่อการสอนสําหรับเด็กท่ี

อายุตํ่ากวา 3 ป เพราะจะไดไมมีอันตรายตอเด็กครูตองคํานึงถึงสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับวัยเด็ก และควรเพิ่ม

งบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนใหเพยีงพอกับจํานวนเด็ก 

7.  ดานการประเมนิพัฒนาการผูเรียนควรประเมนิผลหลังการสอน เพื่อชวยใหครูทราบปญหาและแกปญหา

เพื่อพัฒนาเด็กไดดีย่ิงขึ้นแบบประเมินพัฒนาการเด็กควรจัดทําใหเหมาะสมกับเด็กแตละชวงอายุ และควรหาแบบ

ประเมนิท่ีใชไดตลอด เพื่อครูจะไดนําไปถายเอกสารเก็บไวใชในคร้ังตอ ๆ ไป โดยไมตองจัดทําขึ้นใหมอีก 

8.  ดานการนิเทศการสอนผูนิเทศควรมคีวามรูเร่ืองการจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยผูนิเทศควรออก

กําหนดการในการนิเทศการสอนของครูใหชัดเจน ควรมีการอบรมหรือประชุมครู เพื่อแนะนําครูในการเตรียมความ

พรอมสําหรับการนิเทศการสอนจากตนสังกัด และควรมกีารนิเทศการสอนอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
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9.  ดานการวจิัยในช้ันเรียน ควรมกีารจัดอบรมเร่ืองการทําวจิัยในช้ันเรียนท่ีหลากหลายรูปแบบ และวทิยากร

อธิบายซ้ํา ๆ เพื่อสรางความเขาใจใหแกครูครูควรสนใจและติดตามผลการวิจัยอยางตอเนื่องการทําวิจัยในช้ันเรียน

เด็กเล็กตํ่ากวา 3 ป ตองทํา 2 เลมตอป  

10.  ดานการพัฒนาตนเอง ควรสนับสนุนใหครูไดเขารับการอบรมปละ 2 คร้ัง ควรมีงบประมาณในการไป

อบรมใหครูในแตละคร้ังครูควรผลัดเปลี่ยนกันเขารับการอบรมหรือปดการเรียนการสอน เพื่อใหครูเขารับการอบรม

เพื่อพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและเด็กไปพรอม ๆ กัน  

11.  ดานการจัดสภาพแวดลอมควรจัดซื้อเคร่ืองเลนสนามท่ีเด็กสามารถเลนในรมได เชน มาโยกเยกสไล

เดอรพลาสติก มานุมน่ิม เพื่อใหเด็กไดพัฒนากลามเนื้อมัดใหญควรจัดสรางร้ัวคอนกรีตใหครบทุกดาน เพื่อความ

ปลอดภัยของเด็กควรขยายพื้นท่ีของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมพีื้นท่ีกวางขึ้น  

12.  ดานความสัมพันธกับชุมชน ควรจัดทําหนังสอืแจงผูปกครอง เพื่อเขารวมกจิกรรมลวงหนา 2–3 วัน และ

ควรใหคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผูนําชุมชนเขามาดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาง 

13.  ดานงานเอกสารประจําช้ันเรียน เอกสารประจําช้ันเรียนท่ีครูตองทํามากเกินไป เกิดความซ้ําซอน ควร

เลือกทําอยางใดอยางหน่ึง ควรมีเอกสารประจําช้ันเรียนของเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 3 ป ตนสังกัดควรมีการจัดสรร

งบประมาณในการจัดซื้อกระดาษถายเอกสารใหมาก ๆ เพื่อใหครูถายเอกสารประจําตัวเด็ก 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือจากดร.สุนทร  คลายอํ่า   

ซึ่งเปนอาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการทุกทาน ท่ีไดใหคําแนะนําใหคําปรึกษาตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ 

ดวยความเอาใจใสเปนอยางย่ิงจนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณได ผูวิจับกราบขอบคุณเปนอยาง

สูง ไว ณ ท่ีน้ี 
 ขอขอบพระคุณ นายสุรสิทธ์ิ ปอมภา ผูอํานวยการกองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต 

นางสาวเสารมณี บุญธิมา หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลคือเวียง และ

นางสาวพัสตราภรณ มะโนแสน นักวชิาการศึกษา 6ว เทศบาลตําบลหนองหลม ท่ีกรุณาใหคําแนะนําแกไขตรวจสอบ

เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาคนควาจนทําใหการศึกษาคนควาคร้ังน้ีสมบูรณและมคีุณคา 

 ขอขอบพระคุณครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอ

ดอกคําใต จังหวัดพะเยา ท่ีไดอนุเคราะห อํานวยความสะดวกและใหความรวมมอืเปนอยางย่ิงในการทดสอบเคร่ืองมือ

ท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี 

 ขอขอบพระคุณครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอ

ดอกคําใต จังหวัดพะเยา ท่ีไดอนุเคราะห อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางย่ิงในการเก็บขอมูลและ

การตอบแบบสอบถาม 

 คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูศึกษาขอมอบและอุทิศแด บิดา มารดา และผูมี

พระคุณทุก ๆ ทาน 
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สภาพการพัฒนาครูในกลุมเครอืขายโรงเรยีนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2 

A teacher in the school network Suai district. Primary Educational Service 

Area Office 2 Rai area 

ไพทยา อุปตมิา28

1* และ โสภา อํานวยรัตน29

2 

Paitaya Upatima1* and Sopa Amnuayrat2 

บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาครูในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ประชากรท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี คือ ครูกลุมเครือขาย

โรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 5 โรงเรียน รวม

ท้ังสิ้นจํานวน 41 คน เคร่ืองมอืท่ีใชเปนแบบสอบถาม แบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) การวิเคราะห

ขอมูลโดยใช คารอยละ คาเฉลี่ย และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลจากการวจิัยพบวา 

ผลการศึกษาสภาพการพัฒนาครูในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี การศึกษาตอ 

และการศึกษาดูงาน อยูในระดับมากท่ีสุด การสรางผลงานทางวชิาการ การฝกอบรม และการนิเทศติดตามผล อยูใน

ระดับมาก ตามลําดับ และผลการศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาของครูในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแม

สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา รูปแบบการฝกอบรม มีผูเสนอความ

คดิเห็นมากท่ีสุดคอื จัดครูใหไดเขารับการอบรมในเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนหรือท่ีเปนประโยชนตอ

ครูหรือผูเรียนและเปนเร่ืองท่ีตองการและสนใจ เชน การทําผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การอานและ

เขยีนของเด็ก เปนตน 
 

คําสาํคัญ: สภาพการพัฒนาครู 
 

Abstract  

 The purposes of this research were to study teacher development of school community in Mae-Saruay 

district, Primary Educational Service Office Area 2, Chiangrai. The 41 samples used in the study had been 

chosen from teachers of 5 schools in Mae-Saruay district, Primary Educational Service Office Area 2, Chiangrai. 
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The tool used in this research was a five-level rating scale questionnaire. The statistics used for data analysis 

were percentage, average, and standard deviation. 

 Results of the study of teachers in the school network Suai district. Under the Office of Primary 

Education Area Vocational second overall at a high level. Sort in descending order as follows: education and 

study. In most Building academic training and supervisory monitoring. At a high level, respectively, and study 

suggestions about the development of the teachers in the school network Suai district. Under the Office of 

Primary Education Area Vocational found two forms of training. There are many opinions as possible. Reading 

and writing as a child.l. 
 

Keywords: Teacher Development 
 

บทนํา 

สังคมโลกในยุคปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทุกดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมอืงการปกครอง หรือแมแตวถิกีารดําเนินชีวิตประจําวันของคน ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเปนอันมาก ซึ่ง

เปนผลมาจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสารสมัยใหม สงผลใหประชากรโลกมีการตื่นตัว เพื่อ

พัฒนาตนเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ตามความหมายของการศึกษาท่ี ยัง ยัคส รุสโซ  (Jean 

Jacques  Rousseau) ไดใหไววา การศึกษา คือการปรับปรุงคนใหเหมาะกับโอกาสและสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป หรือ

อาจกลาวไดวาการศึกษา คือการนําความสามารถในตัวบุคคลมาใชใหเกิดประโยชน กลาวโดยสรุปไดวา การศึกษา 

เปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับอารยประเทศได เพราะการศึกษาน้ันมุง

พัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของประเทศชาติใหมีความรูความสามารถ เปนคนดี คนเกงของสังคม สามารถ

ปรับตัวใหอยูรอดปลอดภัยในสภาพแวดลอมและยุคสมัยแหงการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังนําพาตนเองและประเทศชาติ

กาวหนาไปอยางมีประสิทธิภาพ มุงสรางพื้นฐานท่ีดีในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมต้ังแตวัย

การศึกษาขัน้พื้นฐาน และพัฒนาความรูความสามารถเพื่อการทํางานท่ีมีคุณภาพ โดยสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษาไดตรงตามความตองการของผูเรียนโดยเฉพาะอยางย่ิงบุคลากรครูท่ีมีความสําคัญย่ิงตอการจัด

การศึกษา ท้ังน้ี มารศรี สุธานิธิ (2540, หนา 68-69) ไดกลาวถงึความคาดหวังของสังคมท่ีมตีอบทบาทของครูในการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนโดยสรุปไดวา ครูจะตองใชความสามารถท้ังหมดท่ีมอียูสอนเด็กใหมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีด ี

สามารถสอบแขงขันดานวชิาการตาง ๆ ได ควบคูกับการพัฒนานักเรียนดานจิตใจ กิริยามารยาท วัฒนธรรม มีความ

ซาบซึ้งในศิลปะ เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มสุีขภาพกายและใจสมบูรณ รวมถึงการมีความรูทักษะ

เกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ และมีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน ดังน้ันครูจึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิงตอการขับเคลื่อนระบบ

การศึกษาใหมุงสูเปาหมายและอุดมการณการจัดการศึกษาของชาติ ซึ่งครูในยุคปจจุบันหรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ครู

แหงอนาคตในศตวรรษท่ี 21 น้ัน (อางจาก จิตรลัดดา นุมสกุล, 2555, หนา 22)  จะตองรับภาระหนาท่ีเปนปราชญผู

รอบรูวชิาท้ังในและนอกตําราเรียน สามารถเปนท่ีปรึกษาท่ีดีใหกับนักเรียน ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย อีกท้ัง

ยังจะตองสนใจในเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีมีเพิ่มมากขึ้นในศตวรรษท่ี 21 มีการปรับการเรียนการสอนอยางบูรณาการมี

นวัตกรรม ICT ท่ีมีคุณสมบัติทางดานเทคโนโลยีโดยใชระบบเครือขายสังคมออนไลนยุคใหม (Social Network ) มา

สนับสนุนการเรียนรูและการบริหารจัดการท้ังดาน วิชาการ บุคคล งบประมาณและการบริหารงานท่ัวไป เพื่อพัฒนา

คุณภาพเด็กยุคใหมดวยสารสนเทศรอบดาน ดังน้ันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปจจัยสําคัญเปนตัวชวย สนับสนุน
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ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย ประกอบไปดวย 5 ปจจัย คือ 1. ครู เพราะครูมีหนาท่ีจัดประสบการณ 

จัดกจิกรรม จัดแหลงการเรียนรูหรือจัดหลายๆอยางเพื่อใหผูเรียนหรือเยาวชนน้ันไดรับรู เรียนรู ผานสมองใหมากท่ีสุด 

2. พอ แม ผูปกครอง เพราะอยูใกลชิดกับผูเรียนหรือเยาวชนตลอดเวลาจะตองเปนตัวชวยใหกับครู 3. ผูบริหาร

สถานศึกษา เปนปจจัยท่ีสนับสนุนครูตองใหกําลังใจครูผูสอน ตองนิเทศ ติดตาม คอยดูแลชวยเหลือเมื่อครูประสบ

ปญหาอยางตอเนื่องและตลอดเวลา 4. บรรยากาศในสถานศึกษา ถือเปนปจจัยเสริมสนับสนุนในดานการบริหาร

สถานศึกษาของผูบริหาร ในการจัดสถานศึกษาใหตองมีแหลงเรียนรูท่ีรูสึกปลอดภัย สบายใจ รมร่ืน เย็นสบาย มีแต

ความสดช่ืน มแีตความสุข เมื่อเขามาในร้ัวโรงเรียน ความเขียวขจี มีร้ัวรอบขอบชิด มีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกันของผูเรียน

กับครูท้ังโรงเรียน ผูเรียนกับผูเรียน ทําใหผูเรียนตองการมาเรียนอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ไมหนีเรียน ทุกจุด ทุกมุม

ของโรงเรียนมีแหลงเรียนรู ดังน้ันสถานศึกษาใดท่ีมีบรรยากาศท่ีดีเอื้อตอการเรียนรูยอมไดเปรียบสถานศึกษาอื่นท่ี

ไมใหความสําคัญหรือสนใจ 5. ผูเรียน ซึ่งตองมีความกระตือรือรน ตองเอาใจใส ตองใฝเรียนรู ใฝถาม ใฝคิด ใฝ

ติดตาม ใฝแสวงหา สรางทางเลือกใหกับตนเองในการเรียนรู และหาวิธีการเรียนรูของตนเองใหไดวา ชอบวิธีการ

เรียนรูอยางไร เรียนแลวจึงจะเขาใจไดรวดเร็ว ตองมีความรับผิดชอบ ตองมีเหตุผล ตองใหความรวมมือกับครู กับ

เพื่อนเพื่อสรางบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู ไมเปนตัวทําลาย ไมกอกวนใหกับการเรียนรู ถาผูเรียนสามารถประพฤติ

ปฏิบัติไดก็จะทําใหการเรียนรูมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งจากปจจัยสําคัญดังกลาวขางตนน้ี ถือวาเปนปจจัยหน่ึงท่ีชวย

เกื้อหนุนสนับสนุนคุณภาพการศึกษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาใหครูเปนครูมืออาชีพ และทําใหการปฏิรูป

การศึกษาไทยบรรลุผลตามเจตนารมณ ดังน้ันการพัฒนาศักยภาพครู หมายถึงการพัฒนาเพิ่มพูนความรูความเขาใจ

ทักษะ ความชํานาญและความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี รวมท้ังการพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพตลอดเวลา ดังท่ียนต ชุมจิต (2544, หนา 261 ) ไดกลาวเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูไววา วิชาชีพครู

เปนงานท่ีตองใชความรูเปนเคร่ืองมือสําหรับสอนคน หากเคร่ืองมือเกาหรือลาสมัยและไรคุณภาพลูกศิษยก็จะดอย

คุณภาพดวยครูจึงตองศึกษาคนควาพัฒนาตนเองอยูเสมอ จะเห็นไดวาการพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิง

เพราะเปนกรรมวิธีท่ีจะชวยเพิ่มพูนความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหไดผลดี  มีท้ัง

ประสทิธิภาพและประสิทธิผล ชวยใหบรรลุเปาหมายขององคกร กลาวคือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกคนใน

สถานศึกษามคีวามจําเปนอยางย่ิงตอการบริหารงานของสถานศึกษาใหเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ ผูบริหารควรไดรับ

การพัฒนาใหสามารถนําภาวะผูนําและบุคลิกภาพประชาธิปไตยมาเอื้อตอการทํางานของครู ใหครูมีเสรีภาพในการ

คิด มีโอกาสพัฒนาคุณภาพผลงาน  รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพในการนําหลักสูตรไปใช  การเพิ่มพูนความรู

ความสามารถในวิชาท่ีสอน  สามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจ  ความตองการ

และระดับพัฒนาการของผูเรียนดวยเทคนิควิธีท่ีมีประสิทธิภาพ ดังน้ันการพัฒนาครูใหเปนบุคคลท่ีมีศักยภาพอยาง

ท่ีสุด จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงในการบริหารการศึกษาผูบริหารตองใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยแกปญหา

และสงเสริมสนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ รวมท้ังสรางขวัญและกําลังใจเพื่อใหครูทํางานไดอยางมี

ประสทิธิภาพ 

ปจจุบันโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 มท้ัีงสิ้นจํานวน 5 โรงเรียน มภีารกจิในการจัดการศึกษา 2 ระดับ คอื ระดับปฐมวัย และระดับประถม

ศึกษา จากสภาพการจัดการศึกษาและสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนยังไมกวางขวางและสภาพตาง ๆ ยัง

ไมเอื้ออํานวยตอการจัดการศึกษา ไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีวางไว การจัดสื่อการเรียนการสอน การสรางหลักสูตร

สถานศึกษา การนิเทศการศึกษา รวมไปถึงงานดานการวางแผนยังไมสามารถทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัด

การศึกษาได ประกอบกับครูยังไมเขาใจในหลักการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเร่ืองของการทําวิจัยเพื่อพัฒนา



1541 

 

- Proceedings - 

 

คุณภาพการจัดการศึกษาเทาท่ีควร สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยูในเกณฑตํ่ากวาเปาหมาย จึงตอง

เนนแผนงานในการพัฒนาบุคลากรครูภายในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแม

สรวยใหดีขึ้น(อางจากรายงานการประชุมครูและบุคลากรครูกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย ประจําป 2558,

หนา 5) ซึ่ง ชาญชัย อาจินสมาจาร (2548,หนา 102) ไดกลาวไววา ผูบริหารมีบทบาทอันสําคัญในการวางแผนและ

พัฒนาครูโดยสงเสริมครูใหประเมนิความตองการของความเจริญงอกงามทางวิชาชีพและต้ังเปาหมายสําหรับตัวเองท่ี

สามารถแปลเปนกจิกรรมพัฒนาครู การพัฒนาบุคลากรท่ีจะไดประโยชนสูงสุดน้ันจะตองอยูบนพื้นฐานของการสํารวจ

ความตองการของผูท่ีจะไดรับการพัฒนา การศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรครูในปจจุบันวามีจัดการพัฒนาท่ี

สอดคลองกับความตองการพัฒนาหรือไม จงึจะทําใหผูท่ีเขารับการพัฒนามขีวัญและกําลังใจท่ีด ีมคีวามพอใจท่ีจะเขา

รับการพัฒนา พรอมท่ีจะใหความรวมมือและศึกษาหาแนวทางการพัฒนาบุคลกากรครูท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารงานของสถานศึกษาใหเกดิเกดิประโยชนแกเด็กนักเรียนอยางสูงสุด และเกดิประโยชนตอการพัฒนาการจัดการ

บริหารสถานศึกษาท่ีมคีุณภาพ  

จากแนวคิดน้ีเองจึงทําใหผูศึกษามีความสนใจศึกษาสภาพปจจุบันในการพัฒนาบุคลากรและแนวทางการ

พัฒนาบุคลากรครูเพื่อการบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ขึ้น  
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาครูในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาครูในกลุมเครือขาย

โรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีกรอบแนวคิดในการ

วจิัย ดังน้ี 
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ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิ 
 

วธิกีารศึกษา 

ประชากร 

ประชากร ในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ครูในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 5 โรงเรียน รวมท้ังสิ้นจํานวน 41 คน ประกอบดวย โรงเรียนอนุบาล

แมสรวย จํานวน 15 คน โรงเรียนปาบงทาวแกนจันทร จํานวน 9 คน โรงเรียนหนองผํา จํานวน 6 คน โรงเรียนบานสัน

กลาง(ราษฎรพัฒนา) จํานวน 9 คน และ โรงเรียนโปงปูเฟอง จํานวน 3 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับของสภาพการพัฒนาครูในกลุม

เครือขาย 

โรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยแบบสอบถามจะแบง

ออกเปน 3 ตอน คอื 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของครูในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

1. การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

2. การพัฒนาบุคลากร 

2.1 ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 

2.2 ความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนา

บุคลากร 

2.3 ความมุงหมายของการพัฒนาบุคลากร 

 

สภาพการพัฒนาครูในกลุม

เครือขายโรงเรียนตําบลแม

สรวย สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 

3. แนวคดิเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 

3.1 การฝกอบรม 

3.2 การศึกษาดูงาน 

3.3 การสรางผลงานวชิาการ 

3.4 การนิเทศติดตามผล  

3.5 การศึกษาตอ 

4. การศึกษางานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 
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 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาครูในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามรูปแบบการพัฒนาครู 5 วิธี คือ การฝกอบรม 

การศึกษาดูงาน การสรางผลงานทางวิชาการ การนิเทศติดตามผล และการศึกษาตอ เปนแบบมาตราสวนประมาณ

คา (Rating Scale) ตามแนวคดิของ ลเิคริท (Likert Scales) แบงเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

  5  หมายถงึ  ความคดิเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 

  4  หมายถงึ  ความคดิเห็นอยูในระดับมาก 

  3  หมายถงึ  ความคดิเห็นอยูในระดับปานกลาง 

  2  หมายถงึ  ความคดิเห็นอยูในระดับนอย 

  1  หมายถงึ  ความคดิเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการพัฒนาครูในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนแบบปลายเปด (Open -ended)  

การสรางเครื่องมือในเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวจิัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมอืเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมขัีน้ตอนดังน้ี  

1. ศึกษาคนควาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

2. กําหนดกรอบแนวคดิในการวจิัย 

3. กําหนดนิยามศัพทเฉพาะ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

4. สรางแบบสอบถามฉบับราง แลวนําเสนอรางตออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณาและใหคําแนะนําในการ

ปรับปรุงแบบสอบถาม 

5. นําแบบสอบถามท่ีผานการนําเสนอจากอาจารยท่ีปรึกษา นําไปใหผูเช่ียวชาญ 

ตรวจสอบ ประกอบดวย 

5.1 นายปกาศิต อนุกูล            ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน 

5.2 นายจํานงค สมควร           ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน 

5.3 นางจําเนียง  พรหมยะกลาง  ตําแหนง ครูชํานาญการพเิศษ  

6. หาความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงคได โดยผูเช่ียวชาญ 

จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)   

 +1 หมายถงึ แนใจวาแบบสอบถามน้ีมคีวามเหมาะสม 

 0 หมายถงึ แนใจวาแบบสอบถามน้ีมคีวามเหมาะสม 

 -1 หมายถงึ แนใจวาแบบสอบถามน้ีไมมคีวามเหมาะสม 

      คํานวณคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามโดยใชสูตร 

IOC = 
∑𝑅
𝑁

 

 

เมื่อ     IOC    แทน ดัชนีความสอดคลองในความคดิเห็นของผูเช่ียวชาญ 

  ∑𝑅    แทน ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผูเช่ียวชาญท้ังหมด 

                      N        แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 
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7. คําถามน้ันใชไดผลการคํานวณหาคา IOC  มคีาเทากับ  1.00  ทุกขอ 

8. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อทํา

การตรวจสอบอีกคร้ังแลวนํามาแกไขใหสมบูรณกอนนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

9. นําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไขตามท่ีผูเช่ียวชาญเสนอแนะแลวไปหา 

ความเช่ือม่ัน โดยนําไปทดลองใช (Try-out ) กับครูในกลุมเครือขายโรงเรียนบานปาแดด จํานวน 30 คน แลวนํามา

วิเคราะหหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับดวยวิธีการหาคาสมประสิทธ์ิ แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ของครอนบาค (Oronbach) ซึ่งคํานวณดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล ซึ่งคาท่ีไดเทากับ 

0.953 แสดงวาเคร่ืองมอืน้ีสามารถนําไปใชในการเก็บขอมูลได 

10. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมประชากร  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวจิัยไดกําหนดขัน้ตอนดังน้ี 

1. หนังสือขอความอนุเคราะหการเก็บรวบรวมขอมูลจาก วิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ถึง

ผูบริหารการศึกษาโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 ท้ัง 5 แหง เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรของโรงเรียนในกลุมเครือขาย

โรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

2. ผูวจิัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2   

3. นําแบบสอบถามท่ีเก็บไดมาวเิคราะหขอมูลตอไป 

การวเิคราะหขอมูล 

 ผูวจิัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามและนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณมาวิเคราะหขอมูลดวย

โปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูปโดยดําเนินการ ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 วเิคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่และรอยละ (%) 

 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหขอมูลประชากรเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาครูในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (µ) หาคาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (𝜎) โดยมเีกณฑการวเิคราะหตามแบบวัดของลเิคริท (ศิริชัย  พงษวชัิย, 2551, หนา 43) ดังน้ี 

 คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถงึ      มคีวามคดิเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถงึ      มคีวามคดิเห็นอยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถงึ      มคีวามคดิเห็นอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถงึ      มคีวามคดิเห็นอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถงึ      มคีวามคดิเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 การวเิคราะหขอเสนอแนะในการพัฒนาครูในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยการวเิคราะหเนื้อหาและสรุปบรรยายเปนความเรียงเชิงพรรณนา 
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ผลการศึกษา 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญงิ  รอยละ  80.50 เพศหญงิ รอยละ 19.50 สําหรับอายุสวนใหญอยู

ในระหวางชวงอายุ 51-60 ป รอยละ 41.50 รองลงมาอยูในชวงอายุ 31–40 ป รอยละ 39.00 ชวงอายุ 41-50 ป รอย

ละ 12.20 และชวงอายุตํ่ากวา 30 ป รอยละ 7.30 มีระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา รอยละ 80.50 รองลงมาอยูในระดับปริญญาโท รอยละ 14.60 ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี รอยละ 4.90 และ

จําแนกตามประสบการณในการทํางาน(อายุราชการ)ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุราชการ 16 ปขึ้นไป  รอยละ 

36.60   รองลงมามอีายุราชการ 10–15 ป รอยละ 34.10  5–10 ป รอยละ 19.50 และตํ่ากวา 5 ป รอยละ 9.80 และ

ตําแหนงวิทยฐานะสวนใหญอยูในตําแหนง ครูคศ.2 รอยละ 43.90 รองลงมาอยูในตําแหนงครูคศ.3 รอยละ 34.10 

ครูคศ.1 รอยละ 17.10 และครูผูชวย รอยละ 4.90 ตามลําดับ 

รูปแบบสภาพการพัฒนาครูในเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย ท้ัง 5 วิธี มีคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูระดับ

มาก (µ = 4.44) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงสุด คือ การศึกษาตอ (µ=4.74) อยูใน

ระดับมากท่ีสุด รองลงมาคอื การศึกษาดูงาน (µ=4.52) อยูในระดับมากท่ีสุด การสรางผลงานทางวิชาการ (µ=4.46) 

อยูในระดับมาก และการฝกอบรม (µ=4.34) อยูในระดับมาก สวนรูปแบบท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับตํ่าท่ีสุด การนิเทศ

ติดตามผล (µ=4.16 ) อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

1. รูปแบบการฝกอบรม พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญมีความคิดเห็นรูปแบบการฝกอบรมภาพรวม

อยูในระดับมาก (µ=4.35 ) โดยมีความคิดเห็นวา ผูบริหารชวยกระตุนใหครูนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมมา

ปรับปรุงและพัฒนาการปฏบัิติงานจัดกจิกรรมการเรียนการสอนใหเกดิคุณภาพตอผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

ครูนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมในเร่ืองตาง ๆ มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิผล อีกท้ังสถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีใหครูไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู 

ทักษะประสบการณอยางท่ัวถงึและตอเนื่อง  

2. รูปแบบวธิกีารศกึษาดูงาน พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญมคีวามคดิเห็นรูปแบบวธีิการศึกษาดูงาน

ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.52 ) โดยมีความคิดเห็นวา การศึกษาดูงานชวยใหครูไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน

ความรู ประสบการณและขอคดิเห็น ท่ีเปนประโยชนโดยตรงกับตนเอง และผูบริหารเปดโอกาสใหครูไดเปดโลกทัศนใน

การทํางานตนเองโดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในเร่ืองตางๆ ท่ีสนใจและมีสวนเกี่ยวของกับงานท่ีรับผิดชอบ รวมถึง

ผูบริหารมสีวนชวยกระตุนใหครูเกดิการเรียนรูรวมกันบนสถานการณเดยีวกันจากการศึกษาดูงาน  

3. รูปแบบวธิกีารสรางผลงานทางวชิาการ พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญมีความคิดเห็นในภาพรวม

อยูในระดับมาก (µ = 4.39 ) โดยมีความคิดเห็นวา ผูบริหารสงเสริมใหครูทําการศึกษาวิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอน อันประโยชนตอการพัฒนาตนเองอยางมืออาชีพ และผูบริหารสงเสริมใหครูผลิตสื่อ 

พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อแกปญหากระบวนการเรียนการสอนใหมปีระสทิธิภาพสูงขึ้น และสถานศึกษาเอื้ออํานวย

ใหครูมเีวลาในการสรางผลงานทางวชิาการดวยการลดภาระงานดานตางๆของครู  

4. รูปแบบวธิกีารนเิทศติดตามผล พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญมีความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยรวมอยูใน

ระดับมาก (µ = 4.24 ) โดยมีความคิดเห็นวา ผูบริหารนิเทศติดตาม ประเมินผลเปนไปอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

อกีทั้งผูบริหารจัดทํารายงานสรุปผลและนําผลการนิเทศมาเปนขอมูลเพื่อวางแผน ปรับปรุงการนิเทศ การจัดกจิกรรม

การเรียนรู  พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนใหมปีระสทิธิภาพตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษาท่ีต้ัง



1546 

 

- Proceedings - 

 

ไวcและผูบริหารชวยเหลือ แนะนํา วิธี เพื่อใหเห็นรูปแบบใหมและแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับการจัดเรียนการ

สอนซึ่งกันและกัน โดยการพาไปเย่ียมชมการสอนของครูผูสอนคนอื่น  

5. รูปแบบวิธีการศึกษาตอ พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญมีความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับ

มากท่ีสุด (µ= 4.65 ) โดยมีความคิดเห็นวา ผูบริหารสนับสนุนใหครูนําความรู ทักษะ ประสบการณ จากการพัฒนา

สมรรถนะ ความสามารถเชิงวิชาการมาพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองใหดีย่ิงขึ้น ผูบริหารใหความสําคัญตอ

การศึกษาตอ เพื่อเสริมความรูทักษะ ประสบการณของตนเองใหเพิ่มสูงขึ้น และผูบริหารสงเสริมพัฒนาสมรรถนะ 

ความสามารถเชิงวชิาการของครูอยางตอเนื่อง  

2. ขอเสนอแนะในการพัฒนาของครูในกลุมเครอืขายโรงเรยีนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขต 

พื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 จากการวิเคราะหขอเสนอแนะในการพัฒนาของครูในกลุมเครือขาย

โรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามได

เสนอแนะการพัฒนาของครู สรุปเปนรายดานไดดังน้ี 

2.1 การฝกอบรม ไดมผีูเสนอแนะการพัฒนาของครูไวมากท่ีสุดคอื จัดครูใหไดเขารับการอบรมใน 

เนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนหรือท่ีเปนประโยชนตอครูหรือผูเรียนและเปนเร่ืองท่ีตองการและสนใจ 

เชน การทําผลงานวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การอานและเขยีนของเด็ก เปนตน รองลงมาคือ ควรสนับสนุนให

ครูไดไปอบรมในเร่ืองท่ีสนใจและเปนประโยชนตอพัฒนางานของครู อยางนอยปละ 1 คร้ัง  

 2.2 การศึกษาดูงาน ไดมีผูเสนอแนะการพัฒนาของครูไวมากท่ีสุดคือ ควรจัดการศึกษาดูงานใน

หนวยงานท่ีมีความคลายคลึงกันในเร่ืองเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับงานหรือโครงการของท้ังสองหนวยงานไดเขารวม 

รองลงมาคือ ควรนําเอาความรูท่ีไดจากการศึกษาดูงานมาปรับใชใหเกิดประโยชนตองานท่ีตนรับผิดชอบใหไดมาก

ท่ีสุด และนําไปใชไดจริง  

2.3 การสรางผลงานทางวิชาการ ไดมีผูเสนอแนะการพัฒนาของครูไวมากท่ีสุดคือ ควรมีการให

คําปรึกษาและแนะนําจากผูท่ีผานการประเมินวิทยฐานะผลงานเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนางานของครูตอไป 

สนับสนุนงบประมาณในการทําสื่อการเรียนการสอน การทํางานวจิัยเพื่อพัฒนางานของตนเอง  รองลงมาคือ สงเสริม

ใหครูไดพัฒนางานทางวชิาการอยางตอเนื่อง 

2.4 การนเิทศติดตามผล ไดมผีูเสนอแนะการพัฒนาของครูไวมากท่ีสุดคือ ควรมีการนิเทศติดตามผล

ท่ีสมํ่าเสมอ และมหีลักเกณฑเดยีวกัน รองลงมาคอื ควรมีกําหนดปฏิทินการนิเทศติดตามผลประชาสัมพันธแจงใหครู

ไดรับทราบเพื่อเปนการเตรียมตัวรับการนิเทศในแตละคร้ัง 

การศึกษาตอ ไดมีผูเสนอแนะการพัฒนาของครูไวมากท่ีสุดคือ ควรทําความเขาใจและเอื้อเวลาใหครูไดมี

โอกาสเพิ่มพูนความรูในการศึกษาตอ รองลงมาคือ ควรนําเอาความรูท่ีไดรับจากการศึกษาตอมาใชใหเกิดประโยชน

ตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหไดมากท่ีสุด 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง สภาพการพัฒนาครูในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เมื่อพจิารณาเปนโดยรวมและรายดานปรากฏผลเรียงตามลําดับ ดังน้ี 
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1. สภาพการพฒันาครูในกลุมเครอืขายโรงเรยีนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาเชียงราย เขต 2 ท้ัง 5 รูปแบบ มีคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอท่ีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงท่ีสุด คือ การศึกษาตอ การศึกษาดูงาน การสรางผลงานทางวิชาการ และการฝกอบรม 

สวนวธีิท่ีมคีาเฉลี่ยอยูในระดับตํ่าท่ีสุด คอื การนิเทศติดตามผล ดังมรีายละเอียดของเนื้อหาแตละรูปแบบ ดังน้ี 

1.1 การฝกอบรม โดยภาพรวมพบวา   สภาพการพัฒนาครูอยูในระดับมาก 

1.2 การศกึษาดูงาน โดยภาพรวมพบวา  สภาพการพัฒนาครูอยูในระดับมากท่ีสุด 

1.3 การสรางผลงานทางวชิาการ โดยภาพรวมพบวา สภาพการพัฒนาครูอยูในระดับมาก 

1.4 การนเิทศติดตามผล โดยภาพรวมพบวา  สภาพการพัฒนาครูอยูในระดับมาก 

1.5 การศกึษาตอ โดยภาพรวมพบวา สภาพการพัฒนาครูอยูในระดับมากท่ีสุด 

2. ขอเสนอแนะในการพัฒนาของครูในกลุมเครอืขายโรงเรยีนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขต 

พื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 จากการวิเคราะหขอเสนอแนะในการพัฒนาของครูในกลุมเครือขาย

โรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามได

เสนอแนะการพัฒนาของครู สรุปเปนรายดานไดดังน้ี 

2.1 การฝกอบรม ไดมีผูเสนอแนะการพัฒนาของครูไวมากท่ีสุดคือ จัดครูใหไดเขารับการอบรมใน

เนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนหรือท่ีเปนประโยชนตอครูหรือผูเรียนและเปนเร่ืองท่ีตองการและสนใจ 

เชน การทําผลงานวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การอานและเขยีนของเด็ก เปนตน  

2.2 การศึกษาดูงาน ไดมีผูเสนอแนะการพัฒนาของครูไวมากท่ีสุดคือ ควรจัดการศึกษาดูงานใน

หนวยงานท่ีมคีวามคลายคลงึกันในเร่ืองเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับงานหรือโครงการของท้ังสองหนวยงานไดเขารวม  

2.3 การสรางผลงานทางวิชาการ ไดมีผูเสนอแนะการพัฒนาของครูไวมากท่ีสุดคือ ควรมีการให

คําปรึกษาและแนะนําจากผูท่ีผานการประเมินวิทยฐานะผลงานเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนางานของครูตอไป 

สนับสนุนงบประมาณในการทําสื่อการเรียนการสอน การทํางานวจิัยเพื่อพัฒนางานของตนเอง  

2.4 การนเิทศติดตามผล ไดมผีูเสนอแนะการพัฒนาของครูไวมากท่ีสุดคือ ควรมีการนิเทศติดตามผล

ท่ีสมํ่าเสมอ และมหีลักเกณฑเดยีวกัน  

2.5 การศกึษาตอ ไดมผีูเสนอแนะการพัฒนาของครูไวมากท่ีสุดคอื ควรทําความเขาใจและเอื้อเวลาให

ครูไดมโีอกาสเพิ่มพูนความรูในการศึกษาตอ  

จากการศึกษาสภาพการพัฒนาครูในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบประเด็นสําคัญท่ีผูศึกษาไดนํามาอภิปรายไวดังน้ี 

จากการวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาครู ในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมมีรูปแบบการพัฒนาอยูในระดับมาก ท้ังน้ี

เนื่องมาจากแนวคิดและความหมายของการพัฒนาตนเองตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ

(2543, หนา 30 ) ไดใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไววา การดําเนินการ
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พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูเช่ียวชาญในอาชีพ โดยพัฒนาใหมีจิตสํานึกอุดมการณ และวิสัยทัศน

กวางไกลในการปฏบัิติงาน ใฝรู สามารถพัฒนาตนเองและวชิาชีพใหกาวหนาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม อุทิศตน

ในการปฏบัิติงาน สงเสริมวิชาชีพครู ใหเปนวิชาชีพช้ันสูงท่ีสังคมยอมรับและยกยอง จัดปจจัยแวดลอมและระบบการ

เกื้อหนุนชวยเหลอืครูใหมชีีวติความเปนอยูท่ีสะดวกสบาย มีขวัญและกําลังใจ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรเปนหัวใจ

หลักของการบริหารงานเพราะปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหงานสําเร็จคือคน จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตระหนักและ

เห็นความสําคัญ ซึ่งการพัฒนาบุคลกรชวยทําใหระบบ และวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพ ชวยทําใหสามารถแกไข

ขอบกพรองและปรับปรุงวิธีการดําเนินงานของตนใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ชวยแบงเบาภาระหนาท่ีของผูบังคับบัญชา

หรือหัวหนาหนวยงานตางๆ ในการตอบคําถามหรือใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชาของตน และเปนวิธีการอยางหนึ่ง

ท่ี จ ะช ว ยกระ ตุ น บุคลากรต า งๆ  ให ปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อความ เจ ริญก าวหน า ใน ตํ าแหน งหน า ท่ีก า รงาน

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2554, หนา 10) ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ จนิารัตน สุวรรณศรี (2544, หนา 55) 

ไดศึกษาความตองการพัฒนาบุคลากรของครูศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดกาฬสนิธุ ผลงานวจิัยพบวา บุคลากรมคีวาม

ตองการพัฒนาบุคลากรทุกดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประพนธ ย้ิมสกุลกาญจน (2544 ,

หนา 51) ท่ีไดทําการศึกษาเร่ืองการศึกษาความตองการในการพัฒนาครูประถมในโรงเรียนอนุบาล จังหวัดชลบุรี 

ผลการวิจัยพบวาในภาพรวมครู-อาจารย มีความตองการในการพัฒนาในระดับมากทุกดาน และสอดคลองกับ

งานวจิัยของ จนิารัตน สุวรรณศรี (2544,หนา 58) ไดศึกษาความตองการพัฒนาบุคลากรของครูศูนยการเรียนชุมชน 

จังหวัดกาฬสินธุ พบวา บุคลากรมีความตองการพัฒนาบุคลากรทุกดานอยูในระดับมาก นอกจากน้ียังสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ ศิริพรรณ ดิลกวัฒนานันท (2551, หนา 59-61) ไดศึกษา ความตองการในการพัฒนาสูมาตรฐาน

วิชาชีพครูของบุคลากรครูในโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม พบวา ครูมีความตองการในการพัฒนามาตรฐาน

วชิาชีพครูในระดับมากในทุก ๆ ดาน  

นอกจากน้ียังมีประเด็นท่ีนาสนใจคือ รูปแบบการศึกษาตอเปนรูปแบบท่ีไดพบวามีสภาพการพัฒนาครู

สูงสุด ซึ่งอยูในระดับมากท่ีสุด คือผูบริหารสนับสนุนใหครูนําความรู ทักษะประสบการณ จากการพัฒนาสมรรถนะ

ความสามารถเชิงวชิาการมาพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองใหดีย่ิงขึ้น ซึ่งมีความคลายคลึงกับงานวิจัยของอรัญญา 

บุญยงค (2546,หนา 75-76) ไดศึกษา ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรดานการศึกษาของเทศบาลตําบล

แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พบวา ครูตองการใหมีการสนับสนุนการศึกษาตอในระดับมากท่ีสุดและตองการใหมีการ

กําหนดนโยบายสงเสริมการศึกษาตอใหชัดเจนรวมท้ังสนับสนุนใหมีการศึกษาตอในหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับงานท่ี

รับผดิชอบซึ่งจะไดนําประสบการณมาเปนพื้นฐานในการทํางานตอไป  ผูบริหารใหความสําคัญตอการศึกษาตอ เพื่อ

เสริมความรูทักษะ ประสบการณของตนเองใหเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติท่ีกําหนดการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2542 ในหมวด 7 มาตรา 52 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหมีการพัฒนาครู 

คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ใหสถาบันท่ีพัฒนาครู อาจารย รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษา มีความพรอม

และมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม และการพัฒนาบุคลากรประจําอยางตอเนื่อง ดังเชนท่ี ภิญโย สาธร 

(2553, หนา 24) ไดกลาวไววา บุคลากรประเภทท่ีอยูในองคการหรือสถาบันแมจะมีความรูความสามารถดีเพียงใดก็
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ตาม ถาเวลาผานไปนาน ๆ ความสามารถยอมจะออนลงไป เนื่องจากวิธีการปฏิบัติงานตลอดจนเทคโนโลยีตาง ๆ ได

เปลี่ยนแปลงไป การศึกษาตอเปนวธีิหน่ึงในการท่ีจะพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมีความรูดีขึ้นหรือไดรับความรูใหม 

หนวยงานจงึตองสงเสริมบุคลากรไปศึกษาตอ หรือศึกษาเพิ่มเติมในสถานศึกษาระดับสูง การสงไปอาจสงไปศึกษาตอ

ในระดับปริญญาตาง ๆ ภายในประเทศหรือตางประเทศเพิ่มเติม และ รุง พูลสวัสดิ์ (2553, หนา 25) กลาว การศึกษา

ตอเปนลักษณะการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหน่ึงท่ีทําใหผูมีโอกาสไปศึกษาตอไดรับความรู ประสบการณ และ

แนวคิด ใหม ๆ และเพิ่มวุฒิทางการศึกษาดวย ผูบริหารการศึกษาควรหาทางสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรท่ี

ปฏบัิติงานในหนวยงานไดมโีอกาสอยางท่ัวถงึตอไป 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการพัฒนาครู 

ขอเสนอแนะจากผลการวจัิยคร้ังนี ้

1. รูปแบบการฝกอบรม ผูบริหารควรสนับสนุนใหครูไดเขารับการอบรมในเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวในเนื้อหา 

สาระท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนหรือเปนเร่ืองท่ีตองการและสนใจสามารถนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการ

สอนไดจริง เชน การทําผลงานวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การอานและเขียนของเด็ก การฝกอบรมดานอนามัย

ในศูนยเด็กเล็ก อําเภอแมสรวย การฝกอบรมทางดานเทคโนโลยี DLTV ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เปนตน อยางนอยป

ละ 1 คร้ังและ ควรจัดหาวิทยากรการอบรมใหความรูในเร่ืองการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเปนประโยชน

เพื่อครูสามารถในไปใชพัฒนาการเรียนการสอนใหเกดิประสทิธิภาพ  

2. รูปแบบการศึกษาดูงาน ผูบริหารควรมกีารกําหนดวัตถุประสงคและเร่ืองหรือเนื้อหาท่ีตองการศึกษาดู 

งาน ซึ่งสถานท่ีในการศึกษาดูงานควรมีเนื้อหาหรือเร่ืองมีความคลายคลึงกันเกี่ยวกับงานหรือโครงการของท้ังสอง

หนวยงานท่ีไดเขารวม และนําเอาความรูท่ีไดจากการศึกษาดูงานมาปรับใชใหเกิดประโยชนตองานท่ีตนรับผิดชอบให

ไดมากท่ีสุด มีระยะเวลาในการศึกษาดูงานท่ีกําหนดไวอยางเหมาะสมเพียงพอตอการรับเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชน 

นําเสนอเนื้อหาสาระในการศึกษาดูงานท่ีกะทัดรัดและกระชับเขาใจงาย ไมยึดเยื้อ  

3. รูปแบบการสรางผลงานทางวิชาการ ผูบริหารควรมีการใหคําปรึกษาและแนะนํา ชวยเหลือประสาน

คณะกรรมการตรวจผลงานใหแกครูท่ีตองการพัฒนาผลงานอีกท้ังใหการสนับสนุนงบประมาณในการทําสื่อการเรียน

การสอน การทํางานวจิัยเพื่อพัฒนางานของตนเอง สงเสริมใหครูไดพัฒนางานทางวชิาการอยางตอเนื่อง 

4. รูปแบบการนิเทศติดตามผล ผูบริหารควรมกีารนิเทศติดตามผลและประเมนิผลการทํางานสมํ่าเสมอ 

อยางนอยเทอมละ 1 คร้ัง และใชหลักเกณฑเดยีวกันในการนนิเทศติดตามประเมนิผล และควรกําหนดปฏิทินการนิเทศ

ติดตามผลประชาสัมพันธช้ีแจงขอกําหนดและอธิบายวัตถุประสงคการนิเทศติดตามผลแกครูไดรับทราบกอนไดรับการ

นิเทศเพื่อเปนการเตรียมตัวพรอมตอการรับการนิเทศแตละคร้ัง และเมื่อพบขอบงพรอง ผูบริหารควรชวยเหลือแนะนํา

แนวทางในการพัฒนาใหแกครูเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขในคร้ังตอไป  

5. รูปแบบการศึกษาตอ ผูบริหารควรทําความเขาใจและเอื้อเวลาใหครูไดมโีอกาสเพิ่มพูนความรูใน 

การศึกษาตอ และควรนําเอาความรูท่ีไดรับจากการศึกษาตอมาใชใหเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาใหไดมากท่ีสุด  

 

 



1550 

 

- Proceedings - 

 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรทําการวิจัยความตองการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานวิชาการของครูผูสอนในกลุมเครือขาย

โรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

2. ควรทําการวิจัยความตองการพัฒนาตนเองตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูในกลุมเครือขายโรงเรียน

ตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ควรทําการวิจัยแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูสายสนับสนุนงานสอนในกลุมเครือขาย

โรงเรียนตําบลแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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สภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 ของ

โรงเรยีนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36  

State of School as Learning Organization in 21th Century of Secondary School 

Group 3 under the Secondary Educational Service Area Office 36 

เกตนสริ ีจันทพมิพ30

1*และ โสภา อํานวยรัตน2 

Katesiree Jantaphim1* and Sopa Amnuayrat2 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 

8 โรงเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 8 คนและครูจํานวน 186 คน รวมท้ังสิ้น 

194 คน เคร่ืองมอืท่ีใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชคา

รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิัยพบวา 

 1.  สภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุม

ยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ดานท่ีมีการปฏิบัติมาก

ท่ีสุดคือ ดานการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองท่ีเปดกวาง รองลงมาคือ ดานการมุงสูความเปนเลิศ ดานการเรียนรู

รวมกันเปนทีม ดานการมวีสัิยทัศนรวมกัน และดานการคดิอยางเปนระบบ ตามลําดับ 

 2.  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี  21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานท่ี

มผีูเสนอแนะแนวทางสูงสุดคอืดานการมรูีปแบบวธีิคดิและมุมมองท่ีเปดกวาง ควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดมกีารแสดง

ความคดิเห็นของตนเองไดอยางเต็มท่ีและยอมรับขอสรุปรวมกัน 
 

คําสาํคัญ: องคการแหงการเรียนรู  ศตวรรษท่ี 21  สภาพของสถานศึกษา 
 

Abstract  

The purposes of this research were to study the state as Learning Organization in 21th century of 

secondary school group 3 under the Secondary Educational Service Area Office 36. The sampling group included 

8 administrators and 186 teachers, totally 194. The instrument used was a five-rating scale questionnaire and 
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analyzed using percentage, mean and standard deviation. 

The results were as follows : 

1.  The state of school as Learning Organization in 21th century of secondary school group 3 under the 

Secondary Educational Service Area Office 36. was at high level. Specifically, mental models, personal mastery, 

team learning, shared vision and system thinking were rated ranked in order from the highest scores to the 

lowest, respectively.  

2.  The recommendation about guidelines to develop school as Learning Organization in 21th century 

of secondary school group 3 under the Secondary Educational Service Area Office 36. The most recommended 

was mental models, personnel should have opportunities to share their opinions with the colleagues and accept 

the conclusion together 
 

Keywords: Learning Organization, 21th Century, State of School 
 

บทนํา 

ในโลกปจจุบันมกีารเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องไมวาจะเปนทางดาน เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ไดทํา

ใหสภาพแวดลอมการทํางานเปลี่ยนไปอยางเห็นไดชัด ดังท่ี มารควอดท (2550, หนา 18-19 ) กลาวไววาแรงผลักดันท่ี

สําคัญท่ีจะเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจ และทําใหการเรียนรูแบบท่ัวท้ังองคกรเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได มี 8 ประการคือ 1) 

โลกาภิวัตนและเศรษฐกิจโลก 2) เทคโนโลยี 3) การปฏิรูปและการปรับเปลี่ยนในโลกแหงการทํางาน 4) อิทธิพลของ

ลูกคาท่ีเพิ่มขึ้น 5) ความรูและการเรียนรูไดกลายเปนสินทรัพยท่ีสําคัญขององคกร 6) ความคาดหวังและบทบาทท่ี

กําลังเปลี่ยนไปของคนทํางาน 7) ความหลากหลายในท่ีทํางานและการเคลื่อนยายของแรงงาน 8) ความสับสนและการ

เปลี่ยนแปลงท่ีทวขีึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งเรากําลังอยูในยุคโลกาภิวัตนและเปนพลเมืองของโลก เราจึงตองทําความเขาใจ

และควบคุมแรงผลักดันเหลาน้ีเสียกอน จึงจะสามารถปฏิรูปตนเองไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูไดและ

ทามกลางการแขงขันท่ีรุนแรงในศตวรรษท่ี 21 องคการท่ียนืหยัดอยูไดก็คอื พวกท่ีพรอมจะเรียนรูท่ีสุด   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดกลาวถึง 3 สังคมท่ีพึงประสงค 

โดยมุงพัฒนาสูสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมปิญญาการเรียนรู และสังคมสมานฉันทเอื้ออาทร (อาคม เติมพทิยาไพสฐิ, 

2552, หนา 11) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดกลาวถึง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานท่ี 3 วาแนวการสรางสังคมแหงการเรียนรูหรือสังคมแหงความรู การสราง

วถิกีารเรียนรู และแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง การเรียนรู ความรูนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญของ

การพัฒนาสูสังคมแหงความรู การสงเสริมและสรางกลไกเพื่อใหคนไทยทุกคนมโีอกาสและทางเลือกท่ีจะเขาถึงปจจัย

และเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดวยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย โดยการไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน

ของสังคมจะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศรวมท้ัง

การเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ นอกจากน้ี พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมอืงท่ีด ีพ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 (พระราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง

ท่ีดี, 2546) กลาววา “สวนราชการมีหนาท่ี พัฒนาความรู เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ 

โดยตองรับรูขอมูลขาวสาร และสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏบัิติราชการให

ไดอยางถูกตองรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถสราง
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วิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน 

ท้ังน้ีเพื่อประโยชนในการปฏบัิติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกดิผลสัมฤทธ์ิตามพระ

ราชกฤษฎีกาน้ี”  ซึ่งบทบาทหนาท่ีของสถานศึกษาตามเจตนารมณของ พรบ. การศึกษาแหงชาติ ไดแก 1) จัดทํา

นโยบายแผนพัฒนาการศึกษาดานวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารท่ัวไป 2) จัดต้ัง/รับผิดชอบการใชจาย

งบประมาณ 3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน  4) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ 5) กํากับ 

ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ 6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินฯ  7) จัดระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8) สงเสริมความเขมแข็งชุมชน สรางความสัมพันธ 

ซึ่งสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา ตองมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารและแนวทางการ

ดําเนินงาน ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน การปรับเปลี่ยนดังกลาวน้ันท้ังทางดานวิชาการและวิทยาการท่ี

ทันสมัย ขวนขวายหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ อันจะทําใหครูเกิดความม่ันใจในตนเองและสงผลโดยตรงตอศิษย 

ผูบริหารตองพัฒนาครูใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูและสรางโรงเรียนใหเปนองคการแหงการเรียนรู ท้ังน้ี สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนองคการท่ีมีหนาท่ีในการจัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน

การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น ตลอดจนกํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและใน

เขตพื้นท่ีการศึกษา นอกจากน้ีจากบทสรุปของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

36 ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการ

มหาชน) โดยภาพรวมแลวพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนยังอยูในระดับคุณภาพพอใช ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่ง

เกดิจากปญหาการบริหารของสถานศึกษา บุคลากรไดรับการสนับสนุนหรือพัฒนาคอนขางนอย มีการมอบหมายงาน

ท่ีไมชัดเจน สถานศึกษาขาดการดําเนินงานท่ีดีดานการวิจัยองคการ บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจท่ีดีในการทํางาน

และขาดการมีสวนรวมในการกําหนดเอกลักษณ นโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา (ระบบสารสนเทศเพื่อการ

ประเมนิคุณภาพภายนอก สมศ. ,สื่อออนไลน) 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวจิัยจงึสนใจศึกษาสภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และใช

ผลท่ีไดจากวจิัย ไปเปนแนวทางการกําหนดนโยบาย ปรับปรุง พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมี

ประสทิธิภาพ เปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

เพื่อศึกษาสภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียน

มัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
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3.  งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิ 
 

วธิกีารศึกษา 

ประชากรท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ีประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 22 คนและครูจํานวน 356 คน  ใน

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในปการศึกษา 2558 

จํานวน 8 โรงเรียน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 8 คนและครูผูสอนจํานวน 186 คน 

รวมท้ังสิ้น 194 คน 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บขอมูลคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับ

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ(Check List) ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับ

สภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 

ระดับและตอนท่ี 3  สอบถามขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

มีลักษณะเปนแบบปลายเปด การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อคํานวณคาสถิติ ไดแก คารอยละ(%) 

คาเฉลี่ย (X�) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S. D.) 
 

ผลการศึกษา 

ผูวิจัยไดศึกษาสภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียน

มัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 แบงออกเปน 5 ดาน โดยภาพรวม

2.  บทบาทของสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

     2.1  สภาวการณการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษ

ท่ี 21 และภาพของการศึกษาในสังคมยุคใหม 

     2.2  ปรัชญาการศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21 

     2.3  แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียม

ความพรอมสูศตวรรษท่ี 21 

 
 

สภาพของสถานศึกษาในการเปน

องคการแหงการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 

1.  แนวคดิเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู 

     1.1  ประวัติความเปนมาขององคการแหงการเรียนรู 

     1.2  ความหมายขององคการแหงการเรียนรู 

     1.3  องคประกอบขององคการแหงการเรียนรูตาม

วนัิย 5 ประการของ senge 
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พบวาสภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก(X� = 4.05) เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน โดยเรียงลําดับการปฏิบัติจากมากไปหานอย ไดแก ดานการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองท่ีเปดกวาง(X� = 4.16) 

ดานการมุงสูความเปนเลิศ(X� = 4.11) ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม(X� = 4.07) ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน(X� = 3.98) 

และดานการคดิอยางเปนระบบ(X� = 3.95) ตามลําดับ เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา 

สภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุม

ยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการคดิอยางเปนระบบ โดยภาพรวมมกีารปฏบัิติ

อยูในระดับมาก(X� = 3.95) เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดคอื การมองเห็นปจจัยตาง ๆ ท่ีเอื้อตอ

ระบบ(X� = 4.04) รองลงมาคือ การประสานงานรวมกับผูอื่นอยางเปนกระบวนการ(X� = 4.01) และขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุดคอืการนําระบบการคดิเชิงระบบมากําหนดแนว ทางการปฏบัิติในอนาคตได(X� = 3.86) 

สภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุม

ยอยท่ี 3  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการมุงสูความเปนเลิศ โดยภาพรวมมีการ

ปฏบัิติอยูในระดับมาก(X� = 4.11) เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดคอื ความทุมเทการทํางานใหกับ

องคการ(X� = 4.26)  รองลงมาคอื การใหความสําคัญกับคุณภาพขององคการ(X� = 4.21) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ 

มกีารคดิคนนวัตกรรมใหม ๆ อยูตลอดเวลา(X� = 3.90)  

สภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุม

ยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองท่ีเปดกวาง โดย

ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก(X� = 4.16) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การยอมรับ

ฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของเพื่อนรวมงาน(X� = 4.31) รองลงมาคือ มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห 

สามารถเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดอยางเปนเหตุเปนผล(X� = 4.15) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ มีการปรับปรุงและพัฒนา

วธีิการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป(X� = 4.09)   

สภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุม

ยอยท่ี 3  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน โดยภาพรวมมีการ

ปฏิบัติอยูในระดับมาก(X� = 3.98) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการดําเนินงานตาม

แผนงานหรือโครงการท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคการ(X� = 4.05) รองลงมาคือ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให

สําเร็จลุลวงตามวิสัยทัศนขององคการ(X� = 4.03) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ  มีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนของ

องคการ(X� = 3.98)   

สภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอย

ท่ี 3  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ

อยูในระดับมาก(X� = 4.07) เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การเปดใจกวาง ยอมรับฟงความ

คิดเห็นหรือขอเสนอแนะท่ีแตกตางจากเพื่อนรวมงานและผูบริหาร(X� = 4.21) รองลงมาคือ มีการสนทนาแลกเปลี่ยน

ขอมูลหรือความคิดเห็นกับผูบริหารและเพื่อนรวมงานอยูเสมอ(X� = 4.07) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ในการประชุม 

มบีรรยากาศท่ีกระตุนใหทานแสดงความคดิเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน(X� = 4.01)   

 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษ

ท่ี 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดังน้ี 
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 1.  ดานการคดิอยางเปนระบบ  

1.1  ควรมีการจัดอบรมการคิดอยางเปนระบบใหแกครูผูสอน คูมือการปฏิบัติงานอยางชัดเจน เพื่อนํา

ลงสูการเรียนการสอนและมกีารสงเสริมใหนักเรียนคดิอยางเปนระบบ (จํานวน 6 คน)   

1.2 ควรมกีารประชุม วางแผน คาดการณถึงความเปนไปไดของเหตุการณท่ีเกิดขึ้น พรอมวางแผนใน

การแกปญหาอยางเปนระบบ (จํานวน 5 คน)   

1.3   โรงเรียนควรมกีารกําหนดโครงสรางหนาท่ีการปฏบัิติงานหรือทําเปนคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อใหมี

ความชัดเจน ลดความซ้ําซอนของภาระงานและมกีารประสานงานรวมมอืกันอยางเปนระบบ (จํานวน 5 คน)   

1.4   ควรมกีารนําแนวคดิเชิงระบบมากําหนดแนวทางการพัฒนาองคกร (จํานวน 3 คน)  

1.5   มีการใชทฤษฎีในการบริหารจัดการ ท้ังดานกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมเสริม เชน 

กระบวนการ PDCA การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และมีการเพิ่ม

ทักษะทางวชิาชีพ (จํานวน 2 คน)  

 2.  ดานการมุงสูความเปนเลศิ  

2.1   ควรมกีารรวมมอืกันของทุกฝายในองคกร มกีารสรางวัฒนธรรมท่ีดแีละเขมแข็งใหกับองคกร เพื่อ

พัฒนาองคกรใหมคีวามเปนเลศิ (จํานวน 8 คน) 

2.2   ควรสงเสริมบุคลากรอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองทุกดาน สนับสนุนบุคลากรในการทําผลงาน

ทางวชิาการเพื่อผลประโยชนตอองคกร (จํานวน 4 คน)  

2.3   ผูบริหารและครูควรมคีุณธรรม จริยธรรมและมคีวามยุติธรรม (จํานวน 4 คน) 

2.4   ตองมีการพิจารณาองคประกอบหลายดานท่ีจะทําใหองคการสูความเปนเลิศโดยสอดคลองกับ

เปาหมายขององคกรและใหความสําคัญกับคุณภาพขององคกรเปนหลัก (จํานวน 4 คน) 

2.5   ควรเพิ่มทักษะกระบวนการคดิอยางเปนระบบใหแกผูบริหารและครูผูสอน (จํานวน 2 คน) 

2.6   ควรมีการบูรณาการในทุก ๆ ดาน ใช Best Practice ของโรงเรียนเปนตนแบบในการพัฒนาและมี

การสงเสริมทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกครูผูสอน (จํานวน 2 คน) 

2.7   ควรจัดการแขงขันทักษะทางดานวชิาการ ระดับกลุมยอย เปนประจําทุกภาคเรียนหรือทุกป 

(จํานวน 1 คน) 

 3.  ดานการมรูีปแบบวธีิคดิและมุมมองท่ีเปดกวาง  

3.1   ควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดมกีารแสดงความคดิเห็นของตนเองไดอยางเต็มท่ีและยอมรับขอสรุป

รวมกัน (จํานวน 13 คน)  

3.2   ครูควรพัฒนาเร่ืองการศึกษาเชิงลกึ ท่ีนําไปสูความคดิอยางหลากหลาย (จํานวน 2 คน) 

3.3   ควรมกีารปรับปรุงและพัฒนาวธีิการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

(จํานวน 1 คน) 

3.4   ควรเชิญวทิยากรท่ีชํานาญมาพูดกระตุนคนในองคกร (จํานวน 1 คน) 

 4.  ดานการมวีสัิยทัศนรวมกัน     

4.1   ควรมีการสรางความตระหนักแกคณะครูในการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน เพื่อทุก

คนจะไดยอมรับและปฏบัิติตามไดอยางเขมแข็งและถูกตอง แผนหรือโครงการควรมีความชัดเจนตามจุดเนน วิสัยทัศน

และมาตรฐานของสถานศึกษา (จํานวน 9 คน) 
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4.2   ควรมีการประชุมครูช้ีแจงแนวทาง หลักการเหตุผลและความจําเปนในการจัดการเรียนรูใน

ศตวรรษ   ท่ี 21  (จํานวน 2 คน)  

4.3   ควรสรางแรงจูงใจใหผูรวมงานใหมวีสัิยทัศนรวมกัน (จํานวน 1 คน) 

4.4   งานท่ีทําสวนใหญขาดการติดตาม ควรมีการติดตามอยางสมํ่าเสมอและผูปฏิบัติควรมีการแกไข

หากพบขอผดิพลาด (จํานวน 1 คน) 

 5.  ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม   

5.1   ควรสรางความตระหนักและสรางระบบการทํางานเปนทีม มีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกันได

อยางกวางขวาง จนเกดิเปนวัฒนธรรมในองคกร (จํานวน 6 คน)  

5.2   ควรมกีารเปดใจกวาง ยอมรับฟงความคดิเห็นรวมกัน สรางความไววางใจกัน (จํานวน 4 คน)  

5.3   สงเสริมใหครูทํางานรวมกัน รวมกันออกแบบการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการจัดการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 มกีารระดมความคดิรวมกัน (จํานวน 1 คน)  

5.4   ครูควรทํางานใหเต็มศักยภาพของตนเอง (จํานวน 1 คน) 

5.5   ควรมผีูนําท่ีด ีในการทํางานเปนทีม (จํานวน 1 คน) 

5.6   ควรมกีารใชขอมูลสารสนเทศมาวางแผนการทํางานในปถัดไป (จํานวน 1 คน) 
 

สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาสภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียน

มัธยมศึกษา  กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สรุปผลไดดังน้ี 

 1.  สภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุม

ยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

 สภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุม

ยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมท้ัง 5 ดาน อยูในระดับ มาก เมื่อ

พิจารณาในแตละดาน โดยเรียงลําดับการปฏิบัติจากมากไปหานอย ไดแก ดานการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองท่ีเปด

กวาง ดานการมุงสูความเปนเลิศ ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ตามลําดับ และดานท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คอืดานการคดิอยางเปนระบบ 

 ดานการคดิอยางเปนระบบ โดยภาพรวมมกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี

มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การมองเห็นปจจัยตาง ๆ ท่ีเอื้อตอระบบ รองลงมาคือ การประสานงานรวมกับผูอื่นอยางเปน

กระบวนการ และขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคอื การนําระบบการคดิเชิงระบบมากําหนดแนว ทางการปฏบัิติในอนาคตได  

 ดานการมุงสูความเปนเลศิ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี

มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความทุมเทการทํางานใหกับองคการ รองลงมาคือ การใหความสําคัญกับคุณภาพขององคการ 

และขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคอื มกีารคดิคนนวัตกรรมใหม ๆ อยูตลอดเวลา 

 ดานการมรูีปแบบวธีิคดิและมุมมองท่ีเปดกวาง โดยภาพรวมมกีารปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดคอื การยอมรับฟงความคดิเห็นหรือขอเสนอแนะของเพื่อนรวมงาน รองลงมาคือ มี

ทักษะการคดิวเิคราะห สังเคราะห สามารถเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดอยางเปนเหตุเปนผล และขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ มีการ

ปรับปรุงและพัฒนาวธีิการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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 ดานการมวีสัิยทัศนรวมกัน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี

มคีาเฉลี่ยสูงสุดคอื มกีารดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ ท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคการ รองลงมาคือ มี

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงตามวิสัยทัศนขององคการ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ มีสวนรวมกําหนด

วสัิยทัศนขององคการ 

 ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม โดยภาพรวมมกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอ

ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การเปดใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะท่ีแตกตางจากเพื่อนรวมงานและ

ผูบริหาร รองลงมาคอื มกีารสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลหรือความคดิเห็นกับผูบริหารและเพื่อนรวมงานอยูเสมอและขอ

ท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคอื ในการประชุม มีบรรยากาศท่ีกระตุนใหทานแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและ

กัน  

 2.  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

 ดานการคดิอยางเปนระบบ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหขอเสนอแนะ ดังน้ี ควรมีการจัดอบรมการคิด

อยางเปนระบบใหแกครูผูสอน คูมือการปฏิบัติงานอยางชัดเจน เพื่อนําลงสูการเรียนการสอนและมีการสงเสริมให

นักเรียนคิดอยางเปนระบบ ควรมีการประชุม วางแผน คาดการณถึงความเปนไปไดของเหตุการณท่ีเกิดขึ้น พรอม

วางแผนในการแกปญหาอยางเปนระบบ โรงเรียนควรมีการกําหนดโครงสรางหนาท่ีการปฏิบัติงานหรือทําเปนคูมือ

การปฏิบัติงาน เพื่อใหมีความชัดเจน ลดความซ้ําซอนของภาระงานและมีการประสานงานรวมมือกันอยางเปนระบบ 

ควรมีการนําแนวคิดเชิงระบบมากําหนดแนวทางการพัฒนาองคกร มีการใชทฤษฎีในการบริหารจัดการ ท้ังดาน

กิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมเสริม เชน กระบวนการ PDCA การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ

จัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และควรมกีารเพิ่มทักษะทางวชิาชีพ 

 ดานการมุงสูความเปนเลศิ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหขอเสนอแนะ ดังน้ี ควรมีการรวมมือกันของทุก

ฝายในองคกร มีการสรางวัฒนธรรมท่ีดีและเขมแข็งใหกับองคกร เพื่อพัฒนาองคกรใหมีความเปนเลิศ ควรสงเสริม

บุคลากรอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองทุกดาน สนับสนุนบุคลากรในการทําผลงานทางวชิาการเพื่อผลประโยชนตอ

องคกร ผูบริหารและครูควรมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความยุติธรรม ตองมีการพิจารณาองคประกอบหลายดานท่ี

จะทําใหองคการสูความเปนเลศิโดยสอดคลองกับเปาหมายขององคกรและใหความสําคัญกับคุณภาพขององคกรเปน

หลัก ควรเพิ่มทักษะกระบวนการคดิอยางเปนระบบใหแกผูบริหารและครูผูสอน ควรมีการบูรณาการในทุก ๆ ดาน ใช 

Best Practice ของโรงเรียนเปนตนแบบในการพัฒนาและมีการสงเสริมทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหแก

ครูผูสอนและควรจัดการแขงขันทักษะทางดานวชิาการ ระดับกลุมยอย เปนประจําทุกภาคเรียนหรือทุกป 

 ดานการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองท่ีเปดกวาง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหขอเสนอแนะ ดังน้ี ควรมี

การยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน มีการเสนอความคิดเห็นของตนเองตอท่ีประชุมและยอมรับขอสรุป

รวมกัน ควรเปดโอกาสใหครูเสนอความคดิและเปนผูตัดสินในการทํากิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม บริหารเปน

เพยีงผูช้ีแนะเพื่อใหคําปรึกษาและมีชองทางในการนําเสนอขอมูลและมุมมองหลากหลายชองทาง ครูควรพัฒนาเร่ือง

การศึกษาเชิงลึก ท่ีนําไปสูความคิดอยางหลากหลาย ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการทํางานใหสอดคลองกับ

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปและควรเชิญวทิยากรท่ีชํานาญมาพูดกระตุนคนในองคกร 

 ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหขอเสนอแนะ ดังน้ี ควรมีการสรางความ

ตระหนักแกคณะครูในการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน เพื่อทุกคนจะไดยอมรับและปฏิบัติตามไดอยาง

เขมแข็งและถูกตอง แผนหรือโครงการควรมีความชัดเจนตามจุดเนน วิสัยทัศนและมาตรฐานของสถานศึกษา ควรมี
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การประชุมครูช้ีแจงแนวทาง หลักการเหตุผลและความจําเปนในการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ควรสรางแรงจูงใจ

ใหผูรวมงานใหมีวิสัยทัศนรวมกัน และควรมีการติดตามงานอยางสมํ่าเสมอและผูปฏิบัติควรมีการแกไขหากพบ

ขอผดิพลาด 

 ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหขอเสนอแนะ ดังน้ี ควรสรางความตระหนัก

และสรางระบบการทํางานเปนทีม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดอยางกวางขวาง จนเกิดเปนวัฒนธรรมใน

องคกร ควรมีการเปดใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นรวมกัน สรางความไววางใจกัน  สงเสริมใหครูทํางานรวมกัน 

รวมกันออกแบบการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีการระดมความคิดรวมกัน ครูควร

ทํางานใหเต็มศักยภาพของตนเอง ควรมีผูนําท่ีดี ในการทํางานเปนทีม และควรมีการใชขอมูลสารสนเทศมาวาง

แผนการทํางานในปถัดไป  

 อภปิรายผลการวจัิย 

 จากผลการวิจัยคร้ังน้ีทําใหทราบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ท่ีมีตอสภาพของ

สถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  กลุมยอยท่ี 3 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งจากผลการวจิัย มปีระเด็นท่ีนาสนใจ ในการนํามาอภิปรายผลได

ดังน้ี 

 จากผลการวิจัย พบวา สภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดย

ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สถานศึกษาจึง

จําเปนตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนและสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การเปลี่ยนแปลงน้ีนับเปนความทา

ทายของสถานศึกษากอใหเกิดท้ังโอกาสและขอจํากัดในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งการพัฒนาประสิทธิภาพในการ

เรียนรูไดอยางรวดเร็วยอมจะนําสถานศึกษาไปสูองคการท่ีเปนเลศิได โดยผูบริหารและครูผูสอนจะตองเอาใจใสในการ

บริหารจัดการศึกษา สรางความเจริญกาวหนาใหแกหนวยงาน จึงตองมีการพัฒนาสถานศึกษาเปนองคการแหงการ

เรียนรู ตามแนวคิดของเซงเก ท้ัง 5 ดาน ซึ่งเปนสวนสงเสริมกระบวนการเรียนรูใหเปนไปตามความตองการและมี

ทิศทางตามวัตถุประสงค ซึ่งสอดคลองกับ ดารากรณ ขุนมนิ (2553, หนา 64) ไดศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนา

ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบวา การ

เปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก อีกท้ังยังสอดคลองกับ ทิพากร ธงศรี (2553, 

หนา 60) ไดศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอนิคม

พัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 พบวา ท้ัง 5 ดาน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่ง

สอดคลองกับ ธนวัฒน คัณทักษ (2556, หนา 125) ไดศึกษาการบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียน 

ของโรงเรียนในอําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

พบวา โดยรวมอยูใน ระดับมาก และสอดคลองกับนิวัติ รอบบุตร (2553, หนา 72) ไดศึกษาและเปรียบเทียบพฤติ

กรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี จําแนก

ตามประสบการณการบริหารงาน และขนาดของสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา 1. พฤติกรรมการบริหารองคการแหง

การเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับประภาวัลย สิงหภิวัฒน (2556) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาชวงช้ันท่ี 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับแนวทางการ

พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาชวงช้ันท่ี 3-4 โดยภาพรวมและรายดานเห็นดวยใน

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B4%D2%C3%D2%A1%C3%B3%EC%20%A2%D8%B9%C1%D4%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B7%D4%BE%D2%A1%C3%20%20%B8%A7%C8%C3%D5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B8%B9%C7%D1%B2%B9%EC%20%20%A4%D1%B3%B7%D1%A1%C9%EC%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B9%D4%C7%D1%B5%D4%20%20%C3%CD%BA%BA%D8%B5%C3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BB%C3%D0%C0%D2%C7%D1%C5%C2%EC%20%CA%D4%A7%CB%C0%D4%C7%D1%B2%B9%EC%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ระดับมาก สอดคลองกับไพโรจน จิรพรไพศาล (2552, หนา 104) ไดศึกษาเร่ืองแนวทางการพัฒนาองคการแหงการ

เรียนรูของสํานักงานวิจัยและพัฒนาทางทหาร กองทัพเรือ ผลการวิจัย พบวา ลักษณะความเปนองคการแหงการ

เรียนรูของสํานักงานวิจัยฯ โดยรวมอยูใน ระดับสูงทุกดาน สอดคลองกับมยุลา เนตรพนา (2556, หนา 88) ไดศึกษา

การเปนองคกรแหงการเรียนรูตามความคิดเห็นของขาราชการครูโรงเรียนสังกัดการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี

และเพื่อเปรียบเทียบการเปนองคกรแหงการเรียนรูตามความคิดเห็นของขาราชการครูโรงเรียนสังกัดการบริหารสวน

จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นของขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีตอการเปนองคการเรียนรูโดยภาพรวมและรายดานพบวาอยูในระดับมาก สอดคลอง

กับวไิลวรรณ บัวประดษิฐ (2553, หนา 111) ไดศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนสูองคกรแหงการ

เรียนรูของผูบริหาร โรงเรียนเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 จําแนกตามประสบการณการ

ปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียน ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการบริหารโรงเรียนสูองคกรแหงการเรียนรูของ

ผูบริหารโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยรวมมีคาเฉลี่ยมากและยังสอดคลองกับ

อาภาพร เพชรศรีสม (2556, หนา 71) ไดศึกษาความเปนองคการแหงการเรียนรูและปจจัยท่ีมี ความสัมพันธกับความ

เปนองคการแหงการเรียนรูของการประปาสวนภูมภิาคเขต 9 ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

ความเห็นวา การประปาสวนภูมภิาคเขต 9 มคีวามเปนองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับมาก ท้ัง  5 ดาน  

 ดานท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดคอื ดานการมรูีปแบบวธีิคดิและมุมมองท่ีเปดกวาง ซึ่งอยูในระดับมาก การมีรูปแบบ

วิธีคิดและมุมมองท่ีเปดกวาง เปนการปรับเปลี่ยนความคิดความเช่ือของตนเอง โดยยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

สามารถปรับวธีิการทํางานไดอยางสรางสรรค มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห ไดอยางเปนเหตุเปนผลและมีการ

ปรับปรุง พัฒนาการทํางานตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลการปฏิบัติอยูในระดับมาก สอดคลองกับดารา

กรณ ขุนมิน (2553, หนา 64) ไดศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูของ

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานพบวาดานท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดคอื ดานการเปนบุคคลท่ีรอบรู และดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 3 ลําดับคือ ดานการสราง

วิสัยทัศนรวมกัน ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม และดานการคิดอยางเปนระบบ ซึ่งสอดคลองกับนิวัติ รอบบุตร 

(2553, หนา 72) ไดศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาใน

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 

ไดแก ดานความรอบรูแหงตน ดานการเรียนรูเปนทีม ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานความคิดเชิงระบบ และดานแบบ

แผนความคิดอาน  ซึ่งสอดคลองกับประภาวัลย สิงหภิวัฒน (2556) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใหเปน

องคกรแหงการเรียนรู ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาชวงช้ันท่ี 3-4 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานเห็นดวยในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับจาก

คาเฉลี่ยมากไปนอยไดแก ดานรูปแบบความคิด ดานวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูกันเปนทีม ดานความเปนเลิศสวน

บุคคล และดานการคิดอยางเปนระบบตามลําดับและนอกจากน้ียังสอดคลองกับอาภาพร เพชรศรีสม (2556, หนา 

71) ไดศึกษาความเปนองคการแหงการเรียนรูและปจจัยท่ีม ีความสัมพันธกับความเปนองคการแหงการเรียนรูของการ

ประปาสวนภูมิภาคเขต 9 ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นวา การประปาสวน

ภูมภิาคเขต 9 มคีวามเปนองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับมาก ท้ัง5 ดาน คอื ความรอบรูแหงตน แบบแผนความคิด 

การคิดอยางเปนระบบ การมีวิสัยทัศนรวมกัน และ การเรียนรูเปนทีม ซึ่งขัดแยงกับ ธนวัฒน คัณทักษ (2556, หนา 

125) ไดศึกษาการบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียน ของโรงเรียนในอําเภอบานแพง จังหวัด

นครพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 และเปรียบเทียบการบริหารองคการแหง

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E4%BE%E2%C3%A8%B9%EC%20%A8%D4%C3%BE%C3%E4%BE%C8%D2%C5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C1%C2%D8%C5%D2%20%20%E0%B9%B5%C3%BE%B9%D2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B4%D2%C3%D2%A1%C3%B3%EC%20%A2%D8%B9%C1%D4%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B4%D2%C3%D2%A1%C3%B3%EC%20%A2%D8%B9%C1%D4%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B9%D4%C7%D1%B5%D4%20%20%C3%CD%BA%BA%D8%B5%C3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BB%C3%D0%C0%D2%C7%D1%C5%C2%EC%20%CA%D4%A7%CB%C0%D4%C7%D1%B2%B9%EC%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B8%B9%C7%D1%B2%B9%EC%20%20%A4%D1%B3%B7%D1%A1%C9%EC%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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การเรียนรูของผูบริหารโรงเรียน ของโรงเรียนในอําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 จําแนกตามสถานภาพ และประสบการณการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาคนควา พบวา 

การบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียน ของโรงเรียนในอําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยูใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

อยูในระดับมากทุกดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน และขัดแยงกับ วิไลวรรณ บัว

ประดิษฐ (2553, หนา 111) ไดศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนสูองคกรแหงการเรียนรูของ

ผูบริหาร โรงเรียนเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 จําแนกตามประสบการณการปฏิบัติงานและ

ขนาดของโรงเรียน ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการบริหารโรงเรียนสูองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียน

เอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยรวมมีคาเฉลี่ยมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานท่ีมี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานมุงม่ันสูความเปนเลิศ ดานรูปแบบการคิดและมุมมองท่ี

เปดกวาง และดานความคดิและเขาใจเชิงระบบ 

 ดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานการคิดอยางเปนระบบ ซึ่งอยูในระดับมาก การคิดอยางเปนระบบ เปนการ

เชื่อมโยงความรูตาง ๆ อยางเปนระบบโดยมองเห็นภาพรวมขององคการและปจจัยท่ีเอื้อตอระบบ มีการนําระบบการ

คิดเชิงระบบมากําหนดแนวทาง การปฏิบัติในอนาคตได สามารถแกปญหาและมีการประสานงานอยางเปน

กระบวนการ มีผลการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับธนวัฒน คัณทักษ (2556, หนา 125) ไดศึกษาการ

บริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียน ของโรงเรียนในอําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  โดยรวมอยูใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน

ระดับมากทุกดาน ดานท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการมวีสัิยทัศนรวมกัน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ดานการ

คดิอยางเปนระบบ สอดคลองกับ วไิลวรรณ  บัวประดิษฐ (2553, หนา 111) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนสู

องคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยรวมมีคาเฉลี่ย

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานมุงม่ันสูความ

เปนเลศิ ดานรูปแบบการคิดและมุมมองท่ีเปดกวาง และดานความคิดและเขาใจเชิงระบบ และอีกท้ังยังสอดคลองกับ 

ประภาวัลย สิงหภิวัฒน (2556) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ตามความ

คดิเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาชวงช้ันท่ี 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย 

เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานเห็นดวยในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยไดแก ดานรูปแบบ

ความคิด ดานวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูกันเปนทีม ดานความเปนเลิศสวนบุคคล และดานการคิดอยางเปนระบบ

ตามลําดับ ซึ่งขัดแยงกับ นิวัติ รอบบุตร (2553, หนา 72) ไดศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารองคการแหง

การเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี จําแนกตามประสบการณการ

บริหารงาน และขนาดของสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการบริหารองคการแหงการเรียนรูของผูบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงอันดับตามคาเฉลี่ย

จากมากไปนอย ไดแก ดานความรอบรูแหงตน ดานการเรียนรูเปนทีม ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานความคิดเชิงระบบ 

และดานแบบแผนความคิดอาน และขัดแยงกับ ดารากรณ ขุนมิน (2553, หนา 64)ไดศึกษาสภาพและแนวทางการ

พัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

ผลการวิจัยพบวา การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานพบวาดานท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดคอื ดานการเปนบุคคลท่ีรอบรู และดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานการสรางวิสัยทัศน

รวมกัน 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B8%B9%C7%D1%B2%B9%EC%20%20%A4%D1%B3%B7%D1%A1%C9%EC%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BB%C3%D0%C0%D2%C7%D1%C5%C2%EC%20%CA%D4%A7%CB%C0%D4%C7%D1%B2%B9%EC%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B9%D4%C7%D1%B5%D4%20%20%C3%CD%BA%BA%D8%B5%C3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B4%D2%C3%D2%A1%C3%B3%EC%20%A2%D8%B9%C1%D4%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1.  ดานการคดิอยางเปนระบบ ควรมกีารสงเสริมใหมีการนําระบบการคิดเชิงระบบมากําหนดแนวทางการ

ปฏบัิติในอนาคตและมกีารสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไดเขารับการฝกอบรมการคิดอยาง

เปนระบบเพื่อใหมคีวามรู ความเขาใจ และมีทักษะกระบวนการในการพัฒนาสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

2.  ดานการมุงสูความเปนเลศิ ควรสงเสริมใหผูบริหารและครูมีการคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ อยูตลอดเวลา 

อีกท้ังโรงเรียน ครู นักเรียน ผูปกครองและทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของควรมีการประสานความรวมมืออยางจริงจังในการ

พัฒนาสถานศึกษาใหมุงสูความเปนเลศิ 

3.  ดานการมีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองท่ีเปดกวาง ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการทํางานให

สอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป และมกีารสรางความตระหนักในการเปดใจยอมรับฟงความคดิเห็นของทุก 

ๆ ฝาย เพื่อการรวมใจพัฒนาสถานศึกษารวมกัน 

4.  ดานการมวีสัิยทัศนรวมกัน ทุกฝายควรมสีวนรวมในการกําหนดวสัิยทัศนของโรงเรียน และกําหนดพันธ

กจิท่ีสอดคลองกับวสัิยทัศน เพื่อใหเกดิการยอมรับและปฏบัิติตามไดอยางเขมแข็งและถูกตอง 

5.  ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ผูบริหารควรสรางระบบการทํางานเปนทีม มีการแลกเปลี่ยนความ

คดิเห็นกันไดอยางกวางขวาง จนเกดิเปนวัฒนธรรมในองคกร 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1.  ควรศึกษาสภาพของสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยจําแนกตาม

ขนาดของโรงเรียน 

2.  ควรศึกษาเพื่อหาความสัมพันธของระดับสภาพการดําเนินงานและสภาพปญหาการพัฒนาสถานศึกษา

ในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

3.  ควรมกีารศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาสถานศึกษาในการเปนองคการแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความอนุเคราะหจากดร.โสภา อํานวยรัตน 

อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุก

ขัน้ตอนจนการศึกษาคนควาสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวจิัยจงึขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

 ขอขอบพระคุณ นายวรวัติ กติติวงค รองผูอํานวยการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ดร.สร

วิชญ จิตรใจ ครูเช่ียวชาญ โรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร จังหวัดเชียงราย และ ดร.กฤชฐา พลตรี ครูชํานาญการ 

โรงเรียนบานเทอดไทย จังหวัดเชียงราย ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทานและแกไขเคร่ืองมือท่ีใชใน

การศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาสมบูรณและมคีุณคา 

ขอขอบพระคุณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ท่ีไดใหความอนุเคราะหขอมูล  

ตลอดจนผูอํานวยการและคณะครูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ทุกโรงเรียน ท่ีใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูล 
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คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา 

มารดา และคณาจารยทุกทานท่ีไดประสทิธ์ิประสาทวชิาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันน้ี ตลอดจนทุกทานท่ี

ไดมสีวนสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางด ี
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บทคัดยอ 

 การวจิัยคร้ังน้ี มวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงรายและศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ

เรียนรูในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย กลุมตัวอยางไดแก ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ปการศึกษา 2558 

จํานวน 205 คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติ

ท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวจิัยพบวา 

1. สภาพปจจุบันของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัด

เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการติดตาม

ประเมนิผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียน รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกดานวัสดุอุปกรณ และดานความ

พรอมของอาคารสถานท่ี ตามลําดับ สวนดานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคอื ดานงบประมาณ  

ความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การติดตามประเมินผลการใช

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู รองลงมาคือ ดานงบประมาณ และเทคนิควิธีการสอน ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุดคอื สภาพแวดลอมและบรรยากาศ  

2. ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

ควรพัฒนาดานงบประมาณโดยเนนใหมีงบประมาณท่ีเพียงพอในการจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู มีการวางแผน

จัดเตรียมงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายใหครูผูสอนเขารับการฝกอบรมในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูและมีการ

จัดสรรงบประมาณท่ีสนับสนุนใหครูผูสอนเขารับการพัฒนาการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู และเนนดาน

สภาพแวดลอมและบรรยากาศโดยเนนใหมีการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในหองปฏิบัติการท่ีเอื้อตอการ

สงเสริมทักษะของผูเรียน มกีารจัดสภาพแวดลอมสงเสริมใหครูผูสอนสามารถนําเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูเขามาใชใน

กระบวนการเรียนการสอนและมกีารจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนท่ีเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน 

                                                 
1 นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2 School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding anthor : krit.tctk@hotmail.com 



1567 

 

- Proceedings - 

 

 

คําสาํคัญ: สภาพปจจุบันและความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 
 

Abstract  

This research aims to study the study of requirements to develop learning technology of school in 

Chiangrai Municipality and the suggestions of the way to develop learning technology for school in Chiangrai 

Municipality. The sample that was used in this study is 205 teachers in Chiangrai Municipality School in 2015. 

This research used the questionnaire that is performed to choose 5 kinds of measurement and the statistic 

values that were used in this research are percentage, average and standard deviation.  

The results showed that 1) The current conditions to develop learning technology of school in Chiangrai 

Municipality are in high level of average and if focus on each objective by descended order, the monitoring and 

evaluation of the using of learning technology is highest followed by the facilities of using equipment and the 

availability of the premises or places in school but in the other hand the budget is the lowest. In case of the 

needs to develop learning technology of school in Chiangrai Municipality are in high level of average so for the 

individual objective, found that the monitoring and evaluation of the using of learning technology is highest 

followed by the budget and teaching technique but the environment and atmosphere is the lowest.   2) The 

suggestions to develop learning technology of school in Chiangrai Municipality show that we should develop the 

budget by focus on the budget that enough for buying or purchasing the learning and teaching technology, have 

plans to use and divide the budget appropriately for supporting teachers to technology training workshop, and 

promote the environment and atmosphere of teaching and learning technology lab or room appropriately and can 

stimulate learner’s skills. 
 

Keywords: Current Conditions , Requirements to Develop Learning technology 
 

บทนํา 

การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยนื จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศท่ีมีอยูให

เขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยให

เขมแข็ง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 และการเสริมสรางปจจัยแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนา

คุณภาพของคน ท้ังในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสรางของสังคมใหเขมแข็ง  สามารถเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง

ตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยางไรก็ตามสถานการณการพัฒนาท่ีผานมาสงผลกระทบตอคนและสังคมไทยหลาย

ประการ จากแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 จัดทําขึ้นภายใตกรอบ

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 และสอดคลองเช่ือมโยงกับ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552–2559) 

ตลอดจนสภาพปญหาจากการจัดและพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระยะท่ีผานมา ซึ่งพบวายังมปีญหา

ท่ีจําเปนตองปรับปรุงและพัฒนาท้ังดานการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน ดานคุณภาพการศึกษา

โดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศท่ียังอยูในระดับตํ่า ตลอดจน

สภาพการบริหารและจัดการศึกษาท่ียังตองเพิ่มเติมในดานประสทิธิภาพจากกรอบทิศทาง นโยบายและสภาพดังกลาว
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ขางตนนํามาสูการกําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตร 5 ประเด็น ท่ีครอบคลุมท้ังการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

ผูเรียน ครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา การผลิตและพัฒนาคุณภาพกําลังคนรองรับการ

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ การสงเสริมงานวจิัยและพัฒนาถายทอดองคความรูเทคโนโลยี

และนวัตกรรม  การขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมสีวนรวมในการจัดการศึกษา อีกท้ังไดกําหนดกลยุทธและแนว

ทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ีสิบเอ็ด  พ.ศ. 2555-2559 

ไวอยางชัดเจน 

ในสังคมมนุษยยุคความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษานับวาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยาง

ยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษยเพราะในปจจุบันพบวาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลาการศึกษาท่ีมปีระสทิธิภาพจะนําจะทําใหมนุษยสามารถปรับตัวไดดจีัดการกับปญหาไดเมื่อเปนยุคของการ

เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของประเทศไทยจงึตองมกีารปฏรูิปการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงคร้ังน้ี

ประเทศไทยเชนเดียวกันท่ีมีการปฏิรูปการศึกษาเปนระยะระยะ และลาสุดไดมีการตราพระราชบัญญัติแหงชาติพ.ศ. 

2542 แกไขเพิ่มเติม 2545 ขึ้นโดยเปนพระราชบัญญัติท่ีมุงเนนการพัฒนาการศึกษา เพื่อใหทันยุคทันสมัยของการ

เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ โดยในมาตรา 4 หมวดการจัดการศึกษาไดกําหนดไววา 

การศึกษาหมายความวา เปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมดวยการถายทอดความรู

การฝกอบรมการสบืสานทางวัฒนธรรมการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวชิาการการสรางองคความรูอันเกิด

จากการจัดสภาพแวดลอม สังคมและการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยใน

หมวด 4 มาตรา 24 ไดระบุไววาการจัดการศึกษาตองสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ

สภาพแวดลอมสื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรูเพราะฉะน้ันการจัดการ

เรียนการสอนในสถานศึกษาแตละแหงจะตองพยายามใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติท้ังน้ีเพื่อให

ผูเรียนเกดิการเรียนรูตามจุดมุงหมายของการเรียนการสอนและมปีระสทิธิภาพสูงสุดและคุณภาพการจัดการศึกษา ท่ี

ผานมาคุณภาพการศึกษายังไมเปนท่ีพอใจของสังคม เด็กวัยเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักของระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ไดแกภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศาสตร ยังมีคาเฉลี่ยตํ่ากวา

รอยละ 50 ซึ่งจากผลการสอบในป การศึกษา 2553 พบวาคะแนนเฉลี่ย ในทุกระดับช้ันของวิชาภาษาอังกฤษและ

คณิตศาสตรลดลงจากป การศึกษา 2552 และมาตรฐานความสามารถยังไดคะแนนตํ่าในเร่ืองของการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห มวีจิารณญาณและความคดิสรางสรรค สําหรับการประเมนิผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาป ท่ี 2 ในวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร (Trends in International Mathematics and Science Study: 

TIMSS) ใน ป 2550พบวาประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร 441 คะแนนและวิชาวิทยาศาสตร 471คะแนน 

ตามลําดับซึ่งยังตํ่ากวาคาเฉลี่ยนานาชาติ ซึ่งเปนการประเมนิทุก 4 ป รวมท้ังผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา

ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ของ The Programmer for International Student  Assessment (PISA) ท่ีประเมิน

จากผูท่ีจบการศึกษาภาคบังคับหรือกลุมอายุ 15 ป พบวา คะแนนเฉลี่ยยังตํ่ากวาคาเฉลี่ย OECD ผูสําเร็จอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษามคีวามสามารถและสมรรถนะไมสอดคลองกับความตองการของผูใช ในดานการผลติครู คณาจารยให

มีความรู ความสามารถและมีปริมาณท่ีเพียงพอ เนื่องจากนโยบายการจํากัดอัตรากําลังคนภาครัฐ รวมท้ังการใช

มาตรการจูงใจใหขาราชการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด ต้ังแตป พ.ศ. 2543 ทําใหสูญเสยีอัตราครูไปจํานวนหน่ึง

อีกท้ังบัณฑติครุศาสตร/ศึกษาศาสตร บางสวนท่ีจบการศึกษาแลวไมเปนครู ครูสอนไมตรงวุฒิ และการขาดแคลนครู

ในบางพื้นท่ี ทําใหเกิดความขาดแคลนครูในภาพรวม ในขณะท่ีครูสายวิชาชีพสวนมากขาดประสบการณในสถาน
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ประกอบการ อีกท้ังครูยังมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากภาระงานสอน ประกอบกับในดานการคัดเลือกบุคคลเขาสู

วชิาชีพครู พบวาผูเลือกคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร เปนอันดับทาย ๆ สวนการพัฒนาครูก็ยังขาดการดูแลเอาใจใส

อยางจริงจัง และดานสถานศึกษาพบวามสีถานศึกษาขัน้พื้นฐานท่ียังไมไดเกณฑมาตรฐานตามเกณฑการประเมินของ

สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งสวนใหญจะเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก จากสภาพดังกลาว

สงผลกระทบตอคุณภาพการศึกษา 

 การใชสื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดมกีารจัดต้ังกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อ

สนับสนุนและสงเสริมการผลติ วจิัย และพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยกองทุนมหีนาท่ี 3 เร่ือง

คอื  

1. การสงเสริมพัฒนาเครือขายการศึกษาแหงชาติ (National Education Network) เพื่อพัฒนาใหเปน

ศูนยกลางในการเขาถงึขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาไปยังสถานศึกษาท่ัวประเทศ และนานาชาติ  

  2. ศูนยสารสนเทศเพื่อการศึกษา (National Education Information system) เปนศูนยกลางจัดเก็บขอมูล

สารสนเทศดานการศึกษา   

3. สงเสริมศูนยการเรียนรูแหงชาติ (National Learning center) เพื่อเปนศูนยกลางจัดเก็บเช่ือมโยงขอมูล

สารสนเทศดานการศึกษา ซึ่งในขณะน้ีกระทรวงศึกษาธิการไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา

เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา รวมท้ังจัดทํารางกฎหมายวาดวยหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษาอยูระหวางขั้นตอนการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดจัดทําแผนแมบท

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภายใตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท้ังน้ี ตองการใหพัฒนา

สถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา หรือ ETV มาเปนสถานีโทรทัศนทางการศึกษา ยกระดับรายการ Student Channel 

และ Teacher Channelซึ่งในอนาคตอาจจะจัดหองเรียนเช่ือมโยงกันท่ัวโลก รวมถึง โครงการ Student  Channel เปด

โอกาสใหนักเรียน ไดเรียนรูจากครูท่ีมีความรูความสามารถ เปนการสรางความเทาเทียมกันระหวางเด็กนักเรียนใน

เมืองและชนบท และ โครงการThai  Teacher TV เปนรายการโทรทัศนสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ

นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน แนวคดิในการบริหารจัดการและแก ไขปญหาการศึกษาได

อยางมีประสิทธิภาพนอกจากน้ีมีการพัฒนาเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter University Network : 

Uni-Net) โดยเช่ือมโยงเครือขายความเร็วสูงระหวาง มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาในตางประเทศ เปนการ

แลกเปลี่ยนความรูทางการศึกษา สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานการเรียนการสอนผานเครือขาย การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน Uni-Net เพื่อรองรับการศึกษาท้ังระบบ โดยสรางโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสงพรอมติดต้ังอุปกรณ

ท่ัวประเทศเพื่อเช่ือมโยงท้ัง 4 ภูมิภาค และการขยายโครงสรางพื้นฐานเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

ปญหาการดําเนินงานท่ีผานมา พบวา สวนใหญใหความสนใจในการพัฒนาวัสดุอุปกรณมากกวาการนําเนื้อหาสาระใน

สื่อเทคโนโลยแีละสารสนเทศไปใชในการเรียนการสอน และการพัฒนาผูสอนใหมคีวามรูความสามารถเพียงพอในการ

นําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและจัดกระบวนการเรียนรู ครูและนักเรียนนําความรูดาน

เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาไปใชในกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู ดวยตนเองนอย ประกอบกับสถานศึกษามี

จํานวนคอมพิวเตอรและอุปกรณสําหรับสื่อไมเพียงพอ ลาสมัย รวมท้ังครูยังไมสามารถใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการจัดการเรียนการสอนไดอยางแทจริงและผูเรียนไมไดใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง ประกอบกับ

สถานศึกษา บางแหงยังขาดสื่อท่ีทันสมัยและมีคุณภาพ ทําใหไมเพียงพอตอการใชเพื่อศึกษาคนควาหาความรูดวย

ตนเองของครูและผูเรียน 
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สภาพปจจุบันของการจัดการศึกษาทองถิ่นปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนจํานวน 7,853 แหง 

ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 75 แหง องคการบริหารสวนตําบล 6,157 แหง เทศบาล 1,619 

กรุงเทพมหานคร 1 แหง และเมืองพัทยา 1 แหง โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามี

เพียง 6.3 ของนักเรียนท้ังประเทศ สวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามีเพียง 2 แหง 

เทาน้ัน คอื กรุงเทพมหานคร มวีทิยาลัยแพทยสาสตรและวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย และเทศบาลนครปฐมซึ่งเปด

สอนถงึระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สําหรับดานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบแรก 

(พ.ศ. 2544-2548) พบวา สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคุณภาพระดับดีสูงกวาในภาพรวมท้ัง

ประเทศและสูงกวาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานในเกอืบทุกมาตรฐาน 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากถึงรอยละ 96.3 ท่ียังไมไดจัดการศึกษาในระบบ

น้ัน ไดมกีารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เชน 

1. จัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

2. การสงเสริมการดําเนินงานและการจัดต้ังแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตในรูปแบบตาง ๆ เชน หองสมุด

ประชาชน พพิธิภัณฑ ศูนยกฬีาและนันทนาการ เปนตน 

3. การใชความรูและการฝกอบรมอาชีพในสาขาตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม 

4. การจัดอบรมและกจิกรรมใหความรูท่ัวไปท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันและการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติดานตาง ๆ เชน สุขอนามัย ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมและการกฬีา 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นนอกจากจะมบีทบาทในการจัดการศึกษาดังกลาวขางตนแลวยังมบีทบาทในกรณี

มสีวนรวมสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของรัฐในดานตาง ๆ เชน ดานงบประมาณและทรัพยสิน ดานวิชากร เชน 

การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การระดมผูรูในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสน

นอกจากนี้ยังมสีวนรวมเปนกรรมการสถานศึกษากรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษากรรมการท่ีปรึกษาหรือกรรมการอื่น ๆ  

จากการศึกษาวจิัยท่ีผานมา พบวา มอีงคการปกครองสวนทองถิ่นเปนจํานวนไมนอยท่ีสามารถจัดการศึกษา

ไดอยางมคีุณภาพและวถิชีีวติของชุมชนทองถิ่น จนเปนท่ียอมรับของผูปกครองและชุมชนซึ่งปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ

คอืผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมวีสัิยทัศนและเห็นความสําคัญของการศึกษามกีารบริหารงานอยาง

ตอเนื่องและมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถทางการศึกษา อยางไรก็ตามก็ยังพบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น

สวนหน่ึงยังมีปญหาการบริหารจัดการศึกษาเชน ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดความรูความเขาใจดาน

การศึกษา ไมเห็นความสําคัญของการศึกษา บุคลากรดานการศึกษาไมเพียงพอ ขาดการนิเทศ กํากับติดตามและ

ประเมนิผลการศึกษา ขาดความชัดเจนในเร่ืองความกาวหนาทางวชิาชีพของบุคลากรในสํานักงาน/กองการศึกษาและ

ขาดความคลองตัวในการบริหารงบประมาณ เปนตน นอกจากน้ียังมีปญหาในการถายโอนสถานศึกษาโดยเฉพาะ

อยางยิ่งในเร่ืองความลาชาในการถายโอนอันเนื่องมาจากมีขั้นตอนมากและซับซอน แนวนโยบายการถายโอนไม

ชัดเจนขาดกสนเตรียมความพรอมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขาดการประชาสัมพันธหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมนิความพรอมบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและประชาชนยังขาดความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการถายโอน รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนหน่ึงบังขาดบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจและ

ประสบการณดานการศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลเปนองคกรหน่ึงท่ีไดรวมรับภาระการจัดการศึกษาโดยมีกองการศึกษาเทศบาลมีหนาท่ีดูแล

สงเสริมสนับสนุนโรงเรียนจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ไดรับการดูแลจากหลายหนวยงานเทศบาล การจัดการ
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ศึกษาก็ยังประสบปญหาหลายประการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540 หนา 16) ถาโรงเรียนจะ

สรางหลักประกันและความม่ันคงใหกับชุมชน สังคมไดน้ันสิ่งสําคัญ คือ ประสิทธิผลของโรงเรียน เพราะคุณภาพและ

ประสทิธิผลของโรงเรียน เปนปจจัยหน่ึงซึ่งจะทําใหเกิดความเช่ือถือของผูปกครอง และชวยในการตัดสินใจท่ีจะทําให

ผูปกครองเลือกท่ีจะสงบุตรหลานของตนเองเขามาศึกษาในโรงเรียน ในการพิจารณาวาโรงเรียนจะมีประสิทธิผลอยู

ระดับใดน้ัน ยอมขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญไดแก โรงเรียน การบริหาร ผูบริหาร ครู บุคลากรของโรงเรียน และนักเรียน

เปนปจจัยสําคัญ  

จากเหตุผลดังกลาว ผูวจิัยไดเห็นความจําเปนและมีความสนใจอยางย่ิง ท่ีจะศึกษา สภาพปจจุบันและความ

ตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจังหวัดเชียงราย โดยมีเปาหมาย เพื่อรวบรวมขอมูล

แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ ในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู เพื่อเปนประโยชนสําหรับผูบริหาร ซึ่งนํามาสรุปเปน

แนวทางและกําหนดวิสัยทัศน ในการพัฒนาโรงเรียนอีกท้ังพัฒนาศักยภาพของครูผูสอน ซึ่งเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมี

คุณคาและมีความสําคัญ ใหมีทัศนคติท่ีดีในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู สามารถพัฒนาใชเทคโนโลยีได

อยางตอเนื่อง เห็นความสําคัญ และความจําเปนในการนําเทคโนโลยี มาใชเพื่อใหเกิดการเรียนรูมาใชพัฒนาการเรียน

การสอน พัฒนาทักษะดานผูเรียนใหเกิดความรูความสามารถในวิชาชีพและนําไปสูคุณภาพตามความมุงหวังของ

สังคม โดยผูเรียนสามารถนําความรูไปใชใหเกดิประโยชนตออาชีพสังคมและประเทศชาติตอไป 
  

วัตถุประสงคการศึกษา  

1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย   

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัด

เชียงราย 
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กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 กรอบแนวคดิในการวจิัย  

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิ 
 

วธิกีารศึกษา 

การวจิัยคร้ังน้ี มวัีตถุประสงคเพื่อมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการพัฒนาเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย และ เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการ

พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดแก 

ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายท้ัง 8 โรงเรียน ปการศึกษา 2558 จํานวน 433 คนกลุมตัวอยางท่ีใชในการ

วจิัย ไดแก ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ปการศึกษา 2558 จํานวน 205 คน ไดมาจากการกําหนดขนาด

กลุมตัวอยางตามตารางของเครซี่และมอรแกน โดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จังหวัดเชียงราย ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating scale) 5 ระดับ แบงเปน 3 ตอน ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 7 

ดาน คอื เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง สอนระดับ  เคยไดรับ

การพัฒนาศักยภาพครูผูสอน โดยการหาคา ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและความตองการของ

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ม ี8 ดาน คอื ดานงบประมาน ดานความพรอมของอาคารสถานท่ี ดานสิ่งอํานวย

ความสะดวกดานอุปกรณ ดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศ ดานวธีิการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ดานเทคนิค

วิธีการสอน ดานการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ดานการติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู วิเคราะห

ขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยการหาคาเฉลี่ย (x�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูโดยใช

วธีิการวเิคราะหขอมูลแบบเนื้อหา (Content Aanalysis) เปนการวเิคราะหขอมูลเชิงบรรยาย วิเคราะหขอมูลในการวิจัย

โดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป โดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย (x�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ 

หมวด 9 เทคโนโลยีการศกึษา 

1. งบประมาณ 

2. ความพรอมของอาคารสถานท่ี 

3. สิ่งอํานวยความสะดวกดานวัสดุอุปกรณ 

4. สภาพแวดลอมและบรรยากาศ 

5. วธีิการใชสื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู 

6. เทคนิคและวธีิการสอน 

7. การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 

8. การติดตามประเมนิผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 
      

 

 

ความคดิเห็นของพนักงานครู

เทศบาลท่ีมตีอสภาพปจจุบันและ

ความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

การเรียนรูของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครเชียงราย 
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ผลการศึกษา 

จากการวเิคราะหขอมูล พบวา 

สภาพปจจุบันและความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย   

สภาพปจจุบันและความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ดานท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดคอื ดานการติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมาก 

รองลงมาคอื ดานสิ่งอํานวยความสะดวกดานวัสดุอุปกรณอยูในระดับมาก และดานความพรอมของอาคารสถานท่ีอยู

ในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคอืดานงบประมาณอยูในระดับมาก  

ความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดาน

ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดาน

งบประมาณอยูในระดับมากท่ีสุด และเทคนิควิธีการสอนอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ 

สภาพแวดลอมและบรรยากาศอยูในระดับมาก สามารถแยกเปนประเด็นไดดังน้ี 

สภาพปจจุบันดานงบประมาณ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดคอื โรงเรียนมงีบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมาก รองลงมาคือ 

โรงเรียนมกีารวางแผนจัดเตรียมงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายใหครูผูสอนเขารับการฝกอบรมในการใชเทคโนโลยีเพื่อ

การเรียนรูอยูในระดับมาก และโรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณท่ีสนับสนุน ผลใหครูผูสอนเขารับการพัฒนาการใช

เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

ความตองการดานงบประมาณโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุดคือ โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

โรงเรียนมกีารวางแผนจัดเตรียมงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายใหครูผูสอนเขารับการฝกอบรมในการใชเทคโนโลยีเพื่อ

การเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด และโรงเรียนมกีารจัดสรรงบประมาณท่ีสนับสนุน ผลใหครูผูสอนเขารับการพัฒนาการ

ใชเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรูอยูในระดับมาก ตามลําดับ 

สภาพปจจุบันดานความพรอมของอาคารสถานท่ี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดคอื โรงเรียนมอีาคารสถานท่ีอยูในสภาพท่ีพรอมตอการนําเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูเขามาใชอยู

ในระดับมาก รองลงมาคือ โรงเรียนมีหองปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรเพียงพอตอจํานวนผูเรียนอยูในระดับมาก

ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือโรงเรียนมีหองปฏิบัติการทางภาษาท่ีเพียงพอตอจํานวนของผูเรียนอยูใน

ระดับมาก ความตองการดานความพรอมของอาคารสถานท่ีโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีหองปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรเพียงพอตอจํานวนผูเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ โรงเรียนมีหองปฏิบัติการทางภาษาท่ีเพียงพอตอจํานวนของผูเรียนอยูในระดับมากท่ีสุดและโรงเรียนมี

สภาพหองเรียนท่ีเหมาะสมตอการนําเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูเขามาใชเพื่อสงเสริมศักยภาพของผูเรียนอยูในระดับ

มากท่ีสุด ตามลําดับ สวนดานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคอื โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีอยูในสภาพท่ีพรอมตอการนําเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนรูเขามาใชอยูในระดับมาก  

สภาพปจจุบันดานสิ่งอํานวยความสะดวกดานวัสดุอุปกรณโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพจิารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดคอื โรงเรียนมสีิ่งอํานวยความสะดวกดานวัสดุอุปกรณเพยีงพออยูในระดับมาก รองลงมา

คอื โรงเรียนมเีทคโนโลยีเพื่อกาเรียนรูเพยีงพอตอความตองการของครูผูสอนอยูในระดับมาก ตามลําดับ   
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ความตองการดานสิ่งอํานวยความสะดวกดานวัสดุอุปกรณโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพจิารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดคอื โรงเรียนมโีรงเรียนมสีิ่งอํานวยความสะดวกดานวัสดุอุปกรณเพียงพออยูในระดับมาก

ท่ีสุด รองลงมาคอื โรงเรียนมสีิ่งอํานวยความสะดวกดานวัสดุอุปกรณเพยีงพออยูในระดับมาก ตามลําดับ 

สภาพปจจุบันดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดคอื โรงเรียนมกีารจัดสภาพแวดลอมสงเสริมใหครูผูสอนสามารถนําเทคโนโลยีเพื่อกาเรียนรูเขา

มาใชในกระบวนการเรียนการสอนไดเปนอยางดีอยูในระดับมาก รองลงมาคือ โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและ

บรรยากาศในหองปฏิบัติการท่ีเอื้อตอการสงเสริมทักษะของผูเรียนอยูในระดับมาก และ โรงเรียนมีการจัด

สภาพแวดลอมในหองเรียนท่ีเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ

โรงเรียนมภีาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีสงเสริมการเรียนรูใหกับผูเรียนอยูในระดับปานกลาง  

ความตองการดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศอยูในระดับมาก รองลงมาคือ โรงเรียนมี

การจัดสภาพแวดลอมสงเสริมใหครูผูสอนสามารถนําเทคโนโลยีเพื่อกาเรียนรูเขามาใชในกระบวนการเรียนการสอนได

เปนอยางดอียูในระดับมาก และโรงเรียนมกีารจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนท่ีเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนอยูในระดับ

มาก สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือโรงเรียนมีสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีสงเสริมการเรียนรูใหกับผูเรียนอยูใน

ระดับมาก   

สภาพปจจุบันดานวิธีการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีครูผูสอนท่ีมีความสามารถและความชํานาญในการใชเทคโนโลยีเพื่อการ

เรียนรูเพื่อการสอนอยูในระดับมาก รองลงมาคือ โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาเพื่อมุงหวังใหครูผูสอนมีเจตคติท่ีดี

ตอการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมาก และครูผูสอนในโรงเรียนมกีารฝกอบรมและศึกษาดูงานในดานการ

ใชเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรูอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ครูผูสอนมีการใชสื่อเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนรูท่ีดขีองผูเรียน และมสีื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูท่ีเพยีงพอตอจํานวนผูเรียนอยูในระดับปานกลาง  

ความตองการดานวิธีการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดคอื ครูผูสอนมีการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูท่ีดีของผูเรียน และมีสื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การเรียนรูท่ีเพียงพอตอจํานวน รองลงมาคือ โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาเพื่อมุงหวังใหครูผูสอนมีเจตคติท่ีดีตอ

การใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด และโรงเรียนมีครูผูสอนท่ีมีความสามารถและความชํานาญใน

การใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูเพื่อการสอนอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ครูผูสอนใน

โรงเรียนมกีารฝกอบรมและศึกษาดูงานในดานการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมาก  

สภาพปจจุบันดานเทคนิควิธีการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูผูสอนเห็นความจําเปนในการนําเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูมาใชในกระบวนการเรียนการสอนอยู

ในระดับมาก รองลงมาคอื ครูผูสอนปรับปรุงเทคนิคการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาสภาพปจจุบันของตัวผูเรียนอยูใน

ระดับมาก และครูผูสอนมีการพัฒนาเทคนิคในการนําเอาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูมาใชในการเรียนการสอนอยูใน

ระดับมาก ตามลําดับ สวนดานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคอืครูผูสอนมกีารพัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อชวยใหกระบวนการและ

ขัน้ตอนการสอนใหมปีระสทิธิภาพอยูในระดับมาก  

ความตองการดานเทคนิควธีิการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ เมื่อพจิารณาเปนราย

ดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูผูสอนมีการพัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อชวยใหกระบวนการและขั้นตอนการ

สอนใหมีประสิทธิภาพอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ครูผูสอนปรับปรุงเทคนิคการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหา
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สภาพปจจุบันของตัวผูเรียนอยูในระดับมาก และครูผูสอนมีการพัฒนาเทคนิคในการนําเอาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู

มาใชในการเรียนการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือครูผูสอนมีเจตคติท่ีดีในการ

นําเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรูมาใชในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก  

สภาพปจจุบันดานการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการจัดทําแผนเพื่อติดตามและประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของ

ครูผูสอนอยางแทจริงอยูในระดับมาก รองลงมาคอื โรงเรียนมกีารจัดทําเอกสารคูมอืสื่อวัสดุอุปกรณเพื่อพัฒนาการใช

สื่อและเทคโนโลยีทางการเรียนรูอยูในระดับมาก และโรงเรียนมีการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรูใหมีความเหมาะสม

ทันสมัยสอดคลองกับการจัดการศึกษาในปจจุบันอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูสอนมี

สวนรวมในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมาก  

ความตองการดานการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการจัดทําแผนเพื่อติดตามและประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของ

ครูผูสอนอยางแทจริงอยูในระดับมาก รองลงมาคือ โรงเรียนมีการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรูใหมีความเหมาะสม

ทันสมัยสอดคลองกับการจัดการศึกษาในปจจุบันอยูในระดับมาก  และพัฒนาการใชสื่อและเทคโนโลยีทางการเรียน

รูอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคอืรงเรียนของทานมคีวามพรอมท่ีจะพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนรูเขามาใชตามพระราชบัญญัติการศึกษาอยูในระดับมาก  

สภาพปจจุบันดานการติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการสรุปผลการพัฒนาครูในการนําเทคโนโลยีเพื่อ

การเรียนรูมาใชอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ครูผูสอน มีการนําเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูท่ีผานการทดลองหา

ประสทิธิภาพไปใชใหเกดิประโยชนในการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก และโรงเรียนมีการวัดผลกอนและหลัง

การใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมากตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือโรงเรียนมีการนําผลการ

ประเมนิไปใชปรับปรุงเพื่อพัฒนาการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมาก 

ความตองการดานการติดตามประเมนิผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงเพื่อพัฒนาการใช

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ครูผูสอน มีการนําเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูท่ีผานการ

ทดลองหาประสิทธิภาพไปใชใหเกิดประโยชนในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด และโรงเรียนมีการ

สรุปผลการพัฒนาครูในการนําเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูมาใชอยูในระดับมากท่ีสุด ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุดคอื โรงเรียนมกีารวัดผลกอนและหลังการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมาก 
 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการวิจัยคร้ังน้ี ทําใหทราบถึงสภาพปจจุบันและความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย และ เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนรูในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีประเด็นท่ีนาสนใจ ควรแกการนํามาอภิปรายผล

ดังตอไปน้ี 

1. ดานสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีชวงอายุ 31-

40 ป  มวุีฒทิางการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณในการปฏบัิติงาน 6-10 ป และปฏบัิติหนาท่ีในตําแหนงครู ทําการ

สอนในระดับประถมศึกษา และเคยไดรับการพัฒนาศักยภาพครูผูสอน ซึ่งเปนสถานภาพปจจุบันของบุคลลากรท่ี
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ปฏิบัติงานในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ท้ัง8โรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ญาดา ณ นคร 

(2557,หนา 43) เร่ือง ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาการศึกษาสิงหบุรี ท่ีกลาววา สภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน

การสอนของครูภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ครูท่ีมวุีฒิการศึกษาตางกันมีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

เรียนการสอนภาพรวมแตกตางกัน สวนปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนภาพรวมไมแตกตาง

กัน ครูท่ีมอีายุตางกันมสีภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนภาพรวมแตกตางกัน และครู

ท่ีสังกัดกลุมสาระการเรียนรูตางการมีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนภาพรวมไมแตกตางกัน 

สวนปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนภาพรวมแตกตางกัน 

2. ดานสภาพปจจุบันของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ 

การติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูน้ันมีผลตอสภาพปจจุบันและความตองการพัฒนาเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายท้ัง8โรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับหลักการประเมินผลของ เพ

ชราวดี มหาสารคาม (2553, หนา 48) ท่ีกลาวไววา การประเมินผลเกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมขอมูลและใชขอมูล

ท่ีมาจากผลการเรียนของผูเรียน ใหความสําคัญกับความเปนปรนัย และการใชกระบวนการเชิงประจักษ ในการเก็บ

รวบรวมขอมูลเพื่อการตัดสินคุณคาและกระบวนการเชิงพินิจ ตลอดจนผูบริหารสถานศึกษาตองแสดงออกถึงการ

ประเมนิท่ีเกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมขอมูลทุกอยางในการเรียนรูเทคโนโลยีโดยมเีปาหมายเพื่อพัฒนาความกาวหนา

ในการเรียนรูเช่ือมโยงไปถึงตัวบงช้ี มีการประเมินผลการเรียนรูเทคโนโลยี 4 ตัวบงช้ี ประกอบดวย ประเมินผลการ

เรียนรูเทคโนโลยีจากการสนทนา ประเมินผลการเรียนรูเทคโนโลยีจากการสังเกตการปฏิบัติจริง ประเมินผลการ

เรียนรูเทคโนโลยีจากงานเขียน ประเมินผลการเรียนรูเทคโนโลยีจากแฟมสะสมงาน ประเมินผลการเรียนรูเทคโนโลยี

จากการทดสอบสิ่งท่ีเรียนรูตาง ๆ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกดานวัสดุอุปกรณ น้ันก็มีผลตอสภาพปจจุบันและ

ความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542และแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ในหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 64 ซึ่งไดกลาวไววา รัฐตองสงเสริมและ

สนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพอื่น วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษาอื่น โดยเรงรัดพัฒนาขดีความสามารถในการผลติ จัดใหมเีงนิสนับสนุนการผลติและมกีารใหแรงจูงใจแก

ผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ท้ังน้ี โดยเปดใหมีการแขงขัน โดยเสรีอยางเปนธรรม ซึ่งรวมไปถึงความ

พรอมของอาคารสถานท่ีน้ันก็มีผลตอสภาพปจจุบันและความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ซึ่งสอดคลอง

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ในมาตรา 4 ไดกลาวไววา 

สภาพแวดลอมคอื สภาพการจัดพื้นท่ี สื่อ วัสดุ ครุภัณฑท้ังภายในและภายนอกหองเรียนใหเหมาะสม อาคารสถานท่ี

ใหมคีวามพรอมและมคีุณภาพ เอื้อใหเด็กเกิดพฤติกรรมทางบวก เกิดการเรียนรู และพัฒนาท้ังดานรางกาย อารมณ 

สังคมและสติปญญาการนําเอาคอมพวิเตอรมาใชในช้ันเรียน เปนการบูรณาการคอมพิวเตอรใหเขาไปเปนสวนหน่ึงใน

ชีวติประจําวันของเด็กเพื่อใหเด็กมคีวามคุนเคยเชนเดยีวกันกับสื่อวัสดุ 

ความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก พบวา การติดตามประเมินผลการใช

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูน้ัน สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ได

กลาวไววา รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมท้ังการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิดการใชท่ีคุมคาและเหมาะสมกับ

กระบวนการเรียนรูของคนไทย และงบประมาณน้ันสงผลตอความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของเอกราช เครือศรี (2558, หนา 89) ท่ีพบวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
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ของ ผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยูในระดับมาก โดยดานการบริหารวิชาการ ดานการ

บริหารงบประมาณ ตามความ คิดเห็นของครูท่ีมีเพศตางกันโดยรวมไมแตกตางกัน และตามความคิดเห็นของครูท่ีมี

ประสบการณตางกัน โดยรวม แตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานครูท่ีมีประสบการณ ตางกัน 

มีความคิดเห็นแตกตางกัน รวมไปถึงเทคนิควิธีการสอนมีผลตอความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ซึ่ง

สอดคลองกับบทความของรศ.ดร.อารี พันธมณ ี(2558,หนา 55) ท่ีกลาวไววา เทคนิคการสอนของครูกับการสงเสริม

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูน้ัน สําหรับครูท่ีเด็ก ๆ ตองการควรมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ คือ สอนดีหรือ

ถายทอดความรูด ีสอนโดยใชวธีิสอนหลาย ๆ วธีิ สอนโดยเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออก ท้ังความคิดและการกระทํา

ทําใหการเรียนเปนการสื่อสาร 2 ทาง ระหวางครูกับเด็ก ตองสนใจนักเรียน ดวยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน จํา

ชื่อ ทักทายรูจุดออน จุดเดนและรูจักนักเรียนใหลกึซึ้ง ตองมอีารมณขัน ผูสอนควรรูจักมองสิ่งตาง ๆ ในแงมุมท่ีแปลก

ใหมพยายามมองโลกในแงด ีควรแตงกายดแีตงกายใหเหมาะสมกับเพศ วัย กาลเทศะและทันสมัยสะอาดประณตี และ

เปนระเบียบ ควรหยุดพักบาง ควรใหรางวัลผูเรียน ตองมีความรูดีเปนท่ียอมรับโดยไมมีขอโตแยง ควรใชอุปกรณการ

สอน การใชอุปกรณการสอนก็เพื่อชวยใหผูเรียนเขาใจไดงายและรวดเร็วขึ้น ควรมีการจัดเปลี่ยนหองเรียนเพื่อใหเกิด

การเปลี่ยนแปลง  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยผูศึกษาไดนําเสนอแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนแรกเปนการนําผลการวิจัยไปใช

ประโยชน สวนท่ีสองเปนขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป 

1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใชประโยชน 

 ผลการวจิัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงรายผลการวจิัยมดัีงน้ี 

1.1 จากผลการวจิัยสภาพปจจุบันของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบวา ดานงบประมาณ มีคาความเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ัน โรงเรียนมีควรมีงบประมาณท่ี

เพยีงพอในการจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู มีการวางแผนจัดเตรียมงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายใหครูผูสอนเขา

รับการฝกอบรมในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูและมีการจัดสรรงบประมาณท่ีสนับสนุนใหครูผูสอนเขารับการ

พัฒนาการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 

1.2 จากผลการวิจัยความตองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

เชียงราย จังหวัดเชียงราย ดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศ มีคาความเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ัน โรงเรียนควรมีการจัด

สภาพแวดลอมและบรรยากาศในหองปฏิบัติการท่ีเอื้อตอการสงเสริมทักษะของผูเรียน มีการจัดสภาพแวดลอม

สงเสริมใหครูผูสอนสามารถนําเทคโนโลยีเพื่อกาเรียนรูเขามาใชในกระบวนการเรียนการสอนและมีการจัด

สภาพแวดลอมในหองเรียนท่ีเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน 

2. ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูท่ีนําเอาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูมาใชในการเรียน

การสอน 

2.2 ควรมกีารศึกษาความพงึพอใจของบุคลากรดานการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อสงเสริมเรียนรูของผูเรียน 
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กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาของ ดร.ธิดาวัลย อุนกองท่ีกรุณาใหคําปรึกษา

คําแนะนําตลอดจนชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรองดวยความหวังดีเสมอมาจนทําใหการศึกษาในคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ

ผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ีดวย 

ขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาการบริหารการศึกษา วทิยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกทานท่ีใหความรูอัน

ทรงคุณคาแกผูวจิัย 

ขอขอบพระคุณ ดร.อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ)นางอนุรักษ บุตรสาร 

ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และ นายรัฐพงษ อภิธานินทร ท่ีใหความกรุณาเปนผูเช่ียวชาญในการ

ตรวจสอบเคร่ืองมอืท่ีใชในการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณ ขาราชการครู ทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามตลอดจนเพื่อน ๆ สาขา

การบริหารการศึกษาท่ีมีสวนชวยเสริมสรางกําลังกายกําลังใจจนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีเสร็จ

สมบูรณไปไดดวยดี 

 หากการศึกษาคนควาดวยตนเองมคีุณคาและประโยชนตอวงการศึกษา คุณคาและประโยชนเหลาน้ันขอมอบ

เปนเคร่ืองบูชาพระคุณของบิดา มารดา ครูอาจารยทุกทานท่ีไดอบรมส่ังสอนและประสทิธ์ิประสาทความรูแกผูวจิัย 
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สภาพปจจุบันและแนวทางการพัฒนาการบรหิารสถานศกึษาตามความคดิเห็นของ

ครูในสังกัดเทศบาลเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

THE CURRENT CONDITIONS  AND THE GUIDELINES OF SCHOOL 

ADMINISTRATION DEVEIOPMANT IN THE OPINIONS OF PHAYAO MUNICIPAL 

TEACHER,PHAYAO PROVINCE 

รัชนวีรรณ ม่ันคง2

1* และ โสภา อํานวยรัตน3 2 

Rutchaneewan Munkhong1* and Sopa Aumnuayrat2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน

สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ครูในสังกัดเทศบาลเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ ครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัด

พะเยา จํานวน 3 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 80 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณ

คา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดเทศบาลเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยา ในภาพรวม พบวาการดําเนินการอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ระดับการดําเนินงานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก ดานการบริหารงบประมาณ ดานการ

บริหารท่ัวไป ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานวิชาการ 2) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ

พัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ดานท่ีมี

ขอเสนอแนะสูงสุด ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ คือ ควรจัดใหมีการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่อง

เพื่อใหครูผูสอนไดมีความรูความเขาใจในเนื้อหาหลักสูตรและการจัดทําแผนการเรียนรู รองลงมา ไดแก ดานการ

บริหารงานบุคคล คอืควรจัดสรรบุคลากรใหตรงกับสายงาน ความถนัด ความสามารถของบุคคล 
 

คําสาํคัญ: การบริหารสถานศึกษา 
 

Abstract  

 The objectives of this independent study are for studying the Current Conditions of School 

Administration in the Opinions of Phayao Municipal Teachers and for studying the Guidelines for School 

                                                 
1 นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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Administration Development in the Opinions of Phayao Municipal Teachers at Phayao Province. The populations 

in this research are 80 teachers from 3 subsidiary schools of Phayao municipality. The study instrument in this 

research is the 5-level rating scale questionnaire which the collected data is analyzed by the instant program 

applications to find out the frequency, the percentage, the average score and the standard deviation. 

 The results of the study are as follows. 1) The overall state of the current conditions of School 

Administration in the Phayao municipal teachers’ opinion is found that all of the administrative performances are 

in high level. When considering in each performance is also found that still in high level which sorted in 

descending order as follows; the budget management, the general management, the personnel management 

and the academic management.  2) The topmost suggestions as the guidelines for the school development in the 

opinion of Phayao municipal teachers is the academic management topic. Most of them propose that the 

organization should continuously provide the training. The workshop should be provided continuously to teacher 

for enlightening them about the content of curriculum and the right way to do lesson plans.The another 

suggestion is the personnel management topic which they claim to the differences of personnel proficiency and 

ability. They recommend that the organization should put the right man in the right job. 
 

Keywords: The Academic Administration 
 

บทนํา 

การจัดและการบริหารการศึกษาแตเดิมน้ันใชรูปแบบการรวมอํานาจการบริหารและการตัดสินใจไว

สวนกลาง และมอบอํานาจการบริหารบางสวนไปใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ หนวยงานการบริหารการศึกษาในสวน

ภูมภิาคและสถานศึกษา แตแนวการปฏรูิปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ,หนา 14 “กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ัง

ดานวชิาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และบริหารท่ัวไป ไปยังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาใน

เขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง” พระราชบัญญัติกําหนดใหมีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาและ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหน่ึงหรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม

และตามความตองการภายในทองถิ่น รวมท้ังกําหนดใหมีการกําหนดกฎเกณฑการประเมินความพรอมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยใหเปนผูจัดและมี

สวนรวมในการจัดการศึกษา เปนการสงเสริมใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระ มีความเขมแข็งเพื่อยกระดับ

การศึกษาของชาติใหไดมาตรฐาน และสามารถจัดการศึกษาไดอยางท่ัวถงึและมคีุณภาพ 

สถานศึกษาเปนหนวยงานทางการศึกษาระดับปฏิบัติการ เปนสวนราชการท่ีมีสภาพเปนนิติบุคคลตาม

กฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จติใจ สติปญญา ความรู คุณธรรมในการดํารงชีวิต 

สามารถอยูรวมกับผูอื่นได เชนเดียวกับสถานศึกษาไมเปนนิติบุคคล  สวนอํานาจหนาท่ีท่ีเพิ่มขึ้นในฐานะนิติบุคคล

กําหนดไวในมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ท่ีกําหนดใหสถานศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการปกครองดูแลบํารุงรักษา ใช และจัดหา

ผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาท่ีเปนราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยท่ีราชพัสดุและท่ีเปนทรัพยสินอื่น ๆ 
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รวมท้ังจัดหารายไดจากการบริหารสถานศึกษา และเก็บคาธรรมเนียมสถานศึกษาท่ีไมขัดแยงกับนโยบาย 

วัตถุประสงคและภารกจิของสถานศึกษา ดังน้ันผลของการจัดการศึกษาจะเปนเชนใดน้ัน จึงขึ้นอยูกับการบริหารงาน

ของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษามีขอบเขตภารกิจในการบริหารและจัดการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในการบริหาร

สถานศึกษาขัน้พื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลไว 4 ดาน คอื 1. ดานการบริหารงานวิชาการ 2. ดานการบริหารงบประมาณ 3. 

ดานการบริหารงานบุคคล 4. ดานการบริหารท่ัวไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 56) 

สํานักงานเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีสภาพเปนนิติบุคคล มีสถานศึกษาในสังกัด 6 แหง คือ 1. 

โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 2.โรงเรียนเทศบาล 2 (แมตํ๋าดรุณเวทย) 3. โรงเรียนเทศบาล 3 (หลายอิง

ราษฎรบํารุง) 4.โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทรราษฎรนุกูล) 5.โรงเรียนเทศบาล 5 (แกวปญญาอุปถัมภ) 6.โรงเรียน

เทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) มอํีานาจหนาท่ีรับผดิชอบการจัดการศึกษาในระบบใหเปนไปตามสาระบัญญัติ

แหงชาติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

และหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2546 รวมท้ังการจัดการศึกษาตามนโยบายและการกํากับดูแลของกองการศึกษาเทศบาล

เมอืงพะเยา โดยสอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาตามขอกําหนดของชาติเปนสําคัญ  

สรุปปญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยาขอมูลการดําเนินงานดานการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา โดยกองการศึกษาเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

(รายงานผลการปฏบัิติงานเทศบาลเมอืงพะเยา, 2557, หนา 26-27) ไดดังน้ี  

1. ดานการบริหารงบประมาณ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ไดรับงบประมาณลาชากวาท่ี

กําหนดไว ความรูความสามารถในการทํางบดุลบัญชี และการจัดทําเอกสารการเบิกจายท่ีมขีอจํากัด ขัน้ตอนยุงยาก 

2. ดานการบริหารงานบุคลากร ขาดครูผูสอนท่ีตรงกับวิชา ครูยังขาดความรูความสามารถท่ีตรงกับสาขาท่ี

สถานศึกษาตองการ บางสวนยังยึดติดพฤติกรรมการสอนเดิม ขาดความรูความสามารถในการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง และการไมปฏบัิติตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 

3. ดานการบริหารงานวิชาการ การปรับเปลี่ยนหลักสูตรบอยทําใหครูปรับตัวไมทัน เกิดความเหนื่อยหนาย

ในการจัดการเรียนการสอน ไมเขาใจในเนื้อหาหลักสูตร ทําใหผูเรียนมีขอจํากัดในการพัฒนาการเรียนรูขาดการนิเทศ

ติดตาม สงผลใหคุณภาพผูเรียนอยูในเกณฑตํ่า 

4. ดานการบริหารงานท่ัวไป การท่ีครูไดรับมอบหมายนอกเหนือหนาท่ีจากการสอน ท่ีกองการศึกษาหรือ

จากสํานักงานเทศบาลเมอืงพะเยา เชนงานสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม งานสงเสริมความสัมพันธชุมชน งานบริการ

สาธารณสุข ฯลฯ ทําใหครูตองใชเวลาสอนบางสวนไปรวมงานหรือกิจกรรมเหลาน้ี ทําใหผูเรียนมีเวลาเรียนนอยลง 

ผูปกครองขาดความเช่ือม่ันในการจัดการศึกษา สงผลตอภาพลักษณของสถานศึกษาเทศบาลเมอืงพะเยา 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนครูผูสอนสถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลเมืองพะเยา จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพปจจุบันและแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ตาม

ความคิดเห็นของครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา สามารถนําแนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ไปใชพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น 
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วัตถุประสงคการศึกษา 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน

สังกัดเทศบาลเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา(2)เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

ในสังกัดเทศบาลเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 กรอบแนวคดิในการวจิัย ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วธิกีารศึกษา 

การวจิัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาสภาพปจจุบันและแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูในสังกัดเทศบาลเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดวย ครูในสังกัดเทศบาล

เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จํานวน 3 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 80 คน ใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน

แบบสอบถาม จํานวน 3 ตอน ประกอบดวย ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ

เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตามความ

 
 

สภาพปจจุบันและแนวทางการ

พัฒนาการบริหารสถานศึกษาตาม

ความคดิเห็นของครูในสังกัดเทศบาล

เมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

1. นโยบายการจัดการศึกษาเทศบาลเมอืงพะเยา                       

อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

 

 
2. แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา 

    2.1 ความหมายของการบริหาร 

    2.2 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 

    2.3 แนวคดิการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 

    2.4 หลักการบริหารสถานศึกษา 

    2.5 ขอบเขตภารกจิในการบริหาร และจัดการศึกษา 

    2.6 กระบวนการหรือวธีิการทางการบริหารการศึกษา 

 
3. การบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมอืงพะเยา 

จังหวัดพะเยา 

    3.1 ขอบเขตการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

เมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

         1. ดานการบริหารงานวชิาการ 

         2. ดานการบริหารงบประมาณ 

         3. ดานการบริหารงานบุคคล 

         4. ดานการบริหารท่ัวไป 

 

4. งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 
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คดิเห็นของครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 

แบงออกเปน 5 ระดับ คอื มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert) และตอนท่ี 3 

สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา มีลักษณะเปนคําถามแบบปลายเปด (Open Ended Question) ทําการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห

ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย (µ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา พบวา 

1. ผลการศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา ในภาพรวม การดําเนินการอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ระดับการดําเนินงานอยูใน

ระดับมากทุกดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการบริหารงบประมาณ รองลงมา คือ ดานการบริหารท่ัวไป และ

ดานการบริหารงานบุคคล สวนดานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ดานการบริหารงานวชิาการ  

 1.1 ดานการบริหารงานวิชาการ เมื่อพิจารณาเปนรายการ พบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

สถานศึกษา  มีการใชขอมูลและสารสนเทศแหลงการเรียนรูท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังใน

สถานศึกษาชุมชน ทองถิ่น รองลงมา คือ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมาจากการวิเคราะหเอกสารหลักสูตร

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหาและ

ความตองการของสังคม ชุมชน และทองถิ่นท่ีสถานศึกษาต้ังอยู และสถานศึกษานําหลักสูตรท่ีมาจากการวเิคราะห มา

กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย รวมท้ังคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สวนรายการท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื สถานศึกษามีการจัดนิเทศ ติดตามอยางมีคุณภาพท่ัวถึง มี

ความตอเนื่องเปนระบบและเหมาะสมกับสถานศึกษา   

 1.2 ดานการบริหารงานงบประมาณ เมื่อพิจารณาเปนรายการ พบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

สถานศึกษามีการจัดทําการเงิน การบัญชีใหสอดคลองและถูกตองตามระเบียบ รองลงมา คือ สถานศึกษามีความ

โปรงใสในการใชงบประมาณสามารถตรวจสอบและมีความพรอมในการตรวจสอบท้ังภายในและภายนอก และ

สถานศึกษาจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงานโครงการท่ีสอดคลองวงเงิน

งบประมาณท่ีไดรับตามแผนระดมทรัพยากร สวนรายการท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ สถานศึกษามีการจัดทําบัญชีการเบิก

จายเงนิในสถานศึกษาเปนปจจุบัน  

 1.3 ดานการบริหารงานบุคคล เมื่อพิจารณาเปนรายการ พบวารายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

สถานศึกษา  มกีารสงเสริมใหครูไดรับการอบรม สัมมนาในหัวขอท่ีสอดคลองและเปนประโยชนตรงกับสายงาน และ

เพิ่มทักษะวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอ รองลงมา คือ สถานศึกษามีโครงการสงเสริมขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหมีความรูดานวินัย จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ และสถานศึกษาสงเสริมใหครูไดศึกษาตอ สรางขวัญ

และกําลังใจแกครู  ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพของงานบรรลุผลตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายในการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน สวนรายการท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ สถานศึกษาไดรับการสรร

หา และบรรจุครูตรงกับความตองการของสถานศึกษา  

 1.4 ดานการบริหารท่ัวไป เมื่อพิจารณาเปนรายการ พบวารายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือสถานศึกษามี

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอมใหมีความม่ันคง ปลอดภัย รองลงมา คือ
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สถานศึกษามีการดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยาง

หลากหลายตามความถนัดและความสนในของผูเรียน และสถานศึกษามีการกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีครอบคลุม

โครงสราง ภารกจิและกลยุทธสอดคลองกับสภาพปจจุบันและความตองการของสถานศึกษา สวนรายการท่ีมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด คอื การดําเนินงานธุรการในสถานศึกษา มีความรวดเร็ว ถูกตองตามระเบียบ ประหยัด คุมคา มีประสิทธิภาพ

และมกีารประเมนิผล  

 2. ขอเสนอแนะ ดานการบริหารงานวชิาการ ควรจัดใหมกีารอบรมสัมมนาเชิงปฏบัิติการอยางตอเนื่องเพื่อให

ครูผูสอนไดมีความรูความเขาใจในเนื้อหาหลักสูตรและการจัดทําแผนการเรียนรู การนิเทศภายใน-ภายนอก ควร

ดําเนินนิเทศแบบกัลยาณมิตร เปนรายบุคคล/รายกลุม จัดปฏิทินปฏิบัติงานใหชัดเจน และควรสนับสนุนใหครูพัฒนา

สื่อ นวัตกรรม โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกตใชในงานวชิาการ มกีารกํากับ ติดตามอยางสมํ่าเสมอ สงเสริมให

จัดกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีกระตุนพัฒนาการ ทักษะความสามารถผูเรียน จัดบริหารงานดานวิชาการใหเปนไปใน

แนวทางเดยีวกัน มเีอกภาพในการทํางานมากขึ้น ดานการบริหารงานงบประมาณ ควรสนับสนุนจัดสรรงบประมาณท่ี

เพียงพอตอความตองการของโรงเรียน คํานึงถึงสภาพบริบทจริง ท่ัวถึง ควรลดขั้นตอนการปฏิบัติงานบางอยางท่ีไม

จําเปนในการเบิกจายงบประมาณ มคีวามชัดเจน มคีวามคลองตัว ไมเกิดความลาชา เปนไปในทิศทางเดียวกัน เนนใน

เร่ืองของการเพิ่มประสิทธิภาพ คุมคา โดยกําหนดใหมีการคํานวณตนทุนตอหนวย ซึ่งเดิมพิจารณาจากตัวโครงการ 

วาตนทุน/คุมคาหรือไม โดยใหพจิารณาจากมติิอื่นๆดวย ดานการบริหารงานบุคคล ควรจัดสรรบุคลากรใหตรงกับสาย

งาน ความถนัด ความสามารถของบุคคลสงเสริมใหบุคลากรใหมีการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ มีความตอเนื่อง 

และมกีารพัฒนาจัดเก็บขอมูลใหครองคลุม ชัดเจน สงเสริมสวัสดิการ การบริหารจัดการครู บุคลากรทางการศึกษา

ใหมขีวัญกําลังใจในการทํางานมากขึ้น  ดานการบริหารท่ัวไป สนับสนุนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย จัดทําระบบสารสนเทศให

เปนปจจุบัน จัดอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง เหมาะสมกับสถานการณท่ีสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน 

และควรลดภาระงาน/กจิกรรมท่ีนอกเหนอืจากงานประจํา เพื่อใหบุคลากรไดปฏบัิติงานไดอยางเต็มท่ี 
 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาสภาพปจจุบันและแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัด

เทศบาลเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา มปีระเด็นท่ีนาสนใจท่ีจะนํามาอภิปรายผล ดังน้ี  

1. สภาพปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

ซึ่งม ี4 ดาน ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการ

บริหารท่ัวไป โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดาน

การบริหารงบประมาณ รองลงมา คือ ดานการบริหารท่ัวไป และดานการบริหารงานบุคคล สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด คอื ดานการบริหารงานวชิาการ ซึ่งสอดคลองกับงานการวจิัย ปราณี วงศชูประพันธ (2548, หนา 81 – 82) ได

ทําการวิจัยเร่ือง ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กําแพงเพชร พบวา ท้ัง 4 ดาน ในภาพรวมสวนใหญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย

ดานพบวา ดานการบริหารการเงินและงบประมาณ มีคาเฉลี่ยเทากับ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงาน

ท่ัวไปและลําดับท่ีมคีาเฉลี่ยลําดับสุดทายคอื ดานการบริหารงานวชิาการ และสอดคลองกับงานวจิัย สมถวลิ ศรีจันทร

วโิรจน (2552, หนา 67) ไดทําการวจิัยเร่ืองสภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษาสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรปราการ พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา แตละดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมากเชนกัน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการ
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บริหารงบประมาณ รองลงมา คอืดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน สวนดาน

การบริหารวชิาการมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด  

 2. สภาพปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัด

พะเยา ดานการบริหารงานวชิาการ ในภาพรวมระดับการดําเนินการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายการ พบวา

ระดับการดําเนินการอยูในระดับมากทุกรายการ  รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการใชขอมูลและ

สารสนเทศแหลงการเรียนรูท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษาชุมชน ทองถิ่น สอดคลองกับ

งานวิจัยของ วิบูลย ไมเลี้ยง (2550, หนา93) ไดทําการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 พบวา ดานการพัฒนาสื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยภาพรวมของกลุมตัวอยาง พบวาความคิดเห็นของผูปกครองท่ีมีตอการ

บริหารงานวชิาการในดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด การจัดทําและ

จัดหาสิ่งท่ีมีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู การเลือกและการใชสื่อการเรียนรูในสถานศึกษา และดาน

การสงเสริมสนับสนุนงานวชิาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก คือ ผูปกครอง ชุมชนและทองถิ่นมีการตัดสินใจและแกปญหาการเรียนการสอนรวมกับคณะครูผูบริหาร 

สรรหาทรัพยากรและวัสดุท่ีจําเปนตอการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ วรกิจ  ฮานาฟ  

(2553, หนา106) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพและความพึงพอใจตอการดําเนินงานจัดระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 

พบวา มสีภาพการดําเนินงานการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมากท้ัง 6 ดาน 

เรียงจากมากไปหานอยตามลําดับ ดังน้ี ดานการนําขอมูลไปใช ดานการเก็บรวบรวมขอมูล ดานการตรวจสอบขอมูล 

ดานการประมวลผลขอมูล ดานการวเิคราะหขอมูล และดานการจัดหนวยหรือคลังขอมูล 

 3. สภาพปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตามความคดิเห็นของครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

ดานการบริหารงานงบประมาณ ในภาพรวมระดับการดําเนินการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายการ พบวา

ระดับการดําเนินการอยูในระดับมากทุกรายการ  รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการจัดทําการเงิน การ

บัญชีใหสอดคลองและถูกตองตามระเบียบ สอดคลองกับงานวิจัยของ ดํารง โตใย (2551, หนา 88) ไดทําการวิจัย

เร่ือง สภาพการดําเนินงานการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก 

เขต 2 พบวา  โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดคอื การจัดทําทะเบียนคุม การเก็บรักษา

เงนิ การเบิกจายเงนิเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของ รองลงมาคือการเก็บรักษาเงิน การเบิกจายเงินตาม

แผนปฏิบัติประจําปใหเปนไปตามระเบียบของทุนการศึกษา และขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ วิเคราะหศักยภาพของ

สถานศึกษาท่ีดําเนินการจัดหารายไดและสินทรัพยในสวนท่ีนํามายังรายไดและผลประโยชนของสถานศึกษา เพื่อ

จัดทําทะเบียนขอมูลสอดคลองกับงานวิจัยของ นิลเนตร  แกวบุดดา (2557, หนา80) ไดทําการวิจัยเร่ือง สภาพการ

บริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ พบวา บุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ มีความคิดเห็นตอระดับสภาพการบริหารงบประมาณ โดยรวม

อยูในระดับมาก สอดคลองกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น(2553, หนังสือส่ังการ)ท่ีกลาววาโรงเรียนในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุมีการจัดทําแผนงบประมาณของสถานศึกษามีความสอดคลองกับแผนกลยุทธ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสนิธุ 
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 4. สภาพปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัด

พะเยา ดานการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมระดับการดําเนินการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายการ พบวา

ระดับการดําเนินการอยูในระดับมากทุกรายการ รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูไดรับ

การอบรม สัมมนาในหัวขอท่ีสอดคลองและเปนประโยชนตรงกับสายงาน และเพิ่มทักษะวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอ 

สอดคลองกับงานวจิัยของ ปทมา พุทธแสน (2551, หนา112-114) ไดทําการวจิัยเร่ือง สภาพและปญหาการบริหารงาน

บุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพชรบูรณ เขต 3 พบวา สภาพการบริหารงาน

บุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกรายการ เมื่อ

พจิารณารายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกรายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังน้ี กอนมีการวางแผนไดมี

การสํารวจความตองการของบุคลากรในสถานศึกษาดานการจัดอัตรากําลัง กอนมีการวางแผนไดประเมินความ

ตองการของอัตรากําลังของสถานศึกษา กําหนดคุณสมบัติของบุคลากรสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา 

และสอดคลองกับงานวิจัยของอรัญญา วงษาคร (2556, หนา 79) ไดทําการวิจัยเร่ือง สภาพปญหาการบริหารงาน

บุคคลตามระบบคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอวัฒนา

นคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา หลักความม่ันคงในอาชีพโดยรวมและราย

ขออยูในระดับมาก เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหเขา

รับการอบรมสัมมนา การจัดใหมีการอบรม พัฒนาตนเองเพื่อเขาสูตําแหนงสูงขึ้น จัดใหมีการประเมินผลการ

ปฏบัิติงานบุคลากรอยางมรีะบบและตอเนื่องตามลําดับ 

5. สภาพปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัด

พะเยา ดานการบริหารท่ัวไป ในภาพรวมระดับการดําเนินการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายการ พบวาระดับ

การดําเนินการอยูในระดับมากทุกรายการ รายการท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาและบริหาร

จัดการอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอมใหมคีวามม่ันคง ปลอดภัย สอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวภาค  พงษา (2552, 

หนา 115) ไดทําการวจิัยเร่ือง สภาพการบริหารงานท่ัวไปในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 พบวา สภาพการบริหารงานท่ัวไปตามความคิดเห็นของขาราชการครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการดูแล

อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม สถานศึกษามีการจัดการดานอาคารสถานท่ีเพื่อสงเสริมการมีสุขภาพท่ีด ี

ปราศจากมลภาวะและมีการจัดระบบรักษาความสะอาด ปลอดภัย และสอดคลองกับงานวิจัยของ วีระศักดิ์ ศรีอุดร 

(2553, หนา 67) ไดทําการวจิัยเร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารงานท่ัวไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ พบวา สภาพการบริหารงานท่ัวไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาชัยภูม ิตามความคดิเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครูธุรการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายดาน ดานท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการจัดระบบการบริหารและการพัฒนาองคกร รองลงมาคือ ดานการดูแล

อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม และดานงานเทคโนโลยี และระบบเครือขายสารสนเทศ ตามลําดับ และสอดคลอง

กับงานวิจัยของ จิตติมา ธมชยากร (2553, หนา87) ไดทําการวิจัยเร่ือง การบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองตะกั่วปา จังหวัดพังงา พบวา ดานอาคารสถานท่ีโดยภาพรวมอยูในระดับการปฏิบัติมาก โดยเฉพาะใน

เร่ืองโรงเรียนมกีารจัดแบงหนาท่ีใหบุคลากรรับผิดชอบอาคารสถานท่ี โรงเรียนมีการตกตางบริเวณอาคารสถานท่ีให

สะอาด เรียบรอยสวยงามอยูเสมอ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะอาคารสถานท่ีเปนสวนประกอบหน่ึงในสถานศึกษาท่ีมีสวน

สําคัญยิ่งท่ีจะชวยอํานวยความสะดวกในการจัดการศึกษาหรือการเรียนการสอน โดยจะตองดูแลเอาใจใสอาคาร

สถานท่ีใหเปนระเบียบ เหมาะสมเปนสัดสวน สะอาด รมร่ืน สวยงาม 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

จากการวิจัยสภาพปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยาคร้ังน้ี มขีอเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใชในแตละดานดังน้ี 

 1. ดานการบริหารงานวชิาการ สถานศึกษาควรมกีารจัดนิเทศ ติดตามอยางมีคุณภาพท่ัวถึง มีความตอเนื่อง

เปนระบบและเหมาะสมกับสถานศึกษา    

 2. ดานการบริหารงานงบประมาณ สถานศึกษาควรมีการจัดทําบัญชีการเบิกจายเงินในสถานศึกษาใหเปน

ปจจุบัน 

 3. ดานการบริหารงานบุคคล สถานศึกษาควรไดรับการจัดสรร สรรหา และบรรจุครูตรงกับความตองการ

ของสถานศึกษา 

4. ดานการบริหารท่ัวไป การดําเนินงานธุรการในสถานศึกษา มีความรวดเร็ว ถูกตองตามระเบียบ ประหยัด 

คุมคา มปีระสทิธิภาพและมกีารประเมนิผล 

ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอความรวมมือระหวางสถานศึกษา ชุมชน ตลอดจนปจจัยท่ีจะ

นําไปสูความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

2. ควรมกีารศึกษาเกี่ยวกับการวจิัยเชิงคุณภาพเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ

ในสังกัดเทศบาลเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความกรุณาอยางย่ิงจาก ดร.โสภา อํานวยรัตน 

อาจารยท่ีปรึกษา และคณะกรรมการทุกทานท่ีไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไข ขอบกพรองตาง ๆ 

ดวยความเอาใจใสย่ิง จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาขอบกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา 

ณ ท่ีน้ี 

 ขอขอบพระคุณ นายเสมอ วงศพุฒิ รองผูอํานวยการเขตพื้นท่ี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 2 วาท่ีรอยตรีวรพล ใจคํา ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ (แกวปญญาอุปถัมภ) อาจารยเบญจมาศ 

ปญญาฟู ตําแหนง ครู ระดับ ชํานาญการพิเศษ ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา แกไขและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา

คนควา จนทําใหการศึกษาคนควาคร้ังน้ีสมบูรณและมคีุณคา 

 ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล),โรงเรียน

เทศบาล 4 (ภูมนิราษฎรนุกูล), โรงเรียนเทศบาล 5 (แกวปญญาอุปถัมภ) ท่ีไดใหความอนุเคราะหอํานวยความสะดวก

และใหความรวมมอืเปนอยางย่ิง ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม 

 ขอขอบพระคุณ ครูบาอาจารย เจาหนาท่ีทุกทาน และมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูท้ัง

ปวง และคอยใหคําแนะนําระหวางการศึกษามาโดยตลอด 

 เหนอืสิ่งอื่นใด ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัวท่ีสนับสนุนและคอยใหกําลังทุกเวลาท่ีเหนื่อยลา

ใหความชวยเหลอืทุก ๆ ดาน จนการเรียนผานพนไปไดดวยดี 
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 ทายน้ีผูเขียนขอนอมรําลึกถึงอํานาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท้ังหลายท่ีอยูในสากล

โลก อันเปนท่ีพึ่งใหผูเขียนมีสติปญญาในการศึกษาคนควาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูเขียนขอใหเปนกตเวทิตาแดบิดา 

มารดา ครอบครัวของผูเขียน ตลอดจนผูเขียนหนังสือ และบทความตาง ๆ ท่ีใหความรูแกผูเขียนจนสามารถ

ทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีใหสําเร็จลุลวงดวยดี 
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สภาพและขอเสนอแนะการทํางานเปนทีมของครูโรงเรยีนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการทํางานเปนทีมและขอเสนอแนะในการทํางานเปนทีมของครู

โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมตัวอยางท่ีใชใน

การศึกษาคร้ังน้ี คอื ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ป

การศึกษา 2558 ม ี8 โรงเรียน จํานวน 186 คน ซึ่งไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง และใชวธีิการสุมแบบแบง

ช้ันภูมิโดยกําหนดสัดสวน (Stratified Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล โดยการ

หาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยสภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป

หานอยคือ ดานการสรางความไววางใจกัน รองลงมา คือ ดานการสรางความรวมมือกันอยางเขมแข็ง และดานการ

พูดจา พูดคุยกันอยางเปดเผย ตามลําดับ สวนดานการหันหนาเขาปรึกษาหารือ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด สําหรับขอเสนอแนะ 

ท่ีสําคัญ ดังน้ี ควรกําหนดโครงสรางงานท่ีชัดเจน มกีารกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจรวมกัน และช้ีแจงบทบาทหนาท่ีของ

แตละสายงานอยางชัดเจน ใหความไววางใจเพื่อนรวมงานในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อใหผูรวมงานไดแสดง

ความสามารถในการทํางานไดอยางเต็มท่ี เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี มีเสรีภาพอยาง

ตรงไปตรงมา เปดใจคุยกันโดยยอมรับฟงความคดิเห็นของเพื่อนรวมงานอยางเต็มใจ ใหความเคารพเสียงสวนมาก ให

ความรวมมือกันในการทํางานโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของงานเปนหลัก มีการติดตามการทํางานของทีมงานอยาง

สมํ่าเสมอ เปนระบบและสงเสริมการพัฒนาอยางเต็มรูปแบบ 
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Abstract  

The purposes of this research were to study state and suggestions on team work for the teachers 

under Secondary education services area 36, the 3rd subgroup. The samples of this research were 186 of 

teachers from 8 different schools under the Secondary education services area 36, the 3rd subgroup. The 

samples were selected by using sample size determination and stratified sampling, that classified by school size. 

The instruments were questionnaires. Collected data were analyzed by using frequency, percentage, mean and 

standard deviation. 

 The findings of the research were the following; the state and suggestions on teamwork for teachers 

under Secondary education services area 36, the 3rd subgroup. The overall state of teamwork at high level. 

After items analysis all of them could be related by mean score in descending order as follows ; thrust, strongly 

cooperation, openly communication and the lowest level of the teamwork state was team consulting. The 

suggestions for team working were; to set the obviously work structures, to define  vision and mission together, 

to clarify the role for everyone and in every part of the organization, truly trust colleagues, complete the mission 

and work with fully capabilities, have frankly freedom to work, openly talk and accept in majority, good 

cooperation and concern for team success, always monitor the teamwork’s result, fully promote the teamwork 

development. 
 

Keywords: team work, education services area 36 
 

บทนํา 

การทํางานเปนทีมเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงในสภาพการทํางานในปจจุบัน เพราะในองคกรหรือ

หนวยงานทุกแหงมีภารกิจมากมายท่ีจะตองดําเนินการใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคตามท่ีต้ังไว ความสําเร็จ

ของงานตาง ๆ น้ัน แนวทางหน่ึงขึ้นอยูกับปจจัยในการทํางานเปนทีม เนื่องจากงานบางชนิดไมสามารถทําใหสําเร็จได

เพียงคนเดียวตองอาศัยกําลังคน กําลังความรู ความสามารถและประสบการณจากหลาย ๆ คน ตองการความคิด

สรางสรรคใหม ๆ บางคร้ังตองแกปญหาของหนวยงานรวมกันเปนการสรางบรรยากาศการทํางานท่ีมีเอกภาพของ

หนวยงานและสงผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนวยงาน (สมชาติ กิจบรรยง, 2540, หนา 28) ซึ่ง

สอดคลองกับทัศนะของ (ยงยุทธ เกษสาคร, 2541, หนา159) ท่ีวา การดําเนินงานหากบุคลากรมีสวนรวมกัน มีสวน

รับผดิชอบ และปฏบัิติงานรวมกันเปนทีม ความสําเร็จของงานยอมบรรลุวัตถุประสงคน้ันท้ังดานปริมาณและคุณภาพ 

ปจจุบันองคการของรัฐและเอกชนไดใหการยอมรับและนําการทํางานเปนทีมมาใชโดยเนนใหมีการสราง

ทีมงานใหแข็งแกรงใหบุคลากรทุกคนเห็นความสําคัญของกระบวนการทํางานรวมกันเปนทีมซึ่งจะสงผลใหการทํางาน

น้ันบรรลุวัตถุประสงคขององคการอยางไดมีประสิทธิภาพการท่ีองคการจะพัฒนาและกาวไปขางหนาไดท่ีสําคัญก็คือ

ความรวมมอืของคนในองคการน้ันวาจะมีการประสานความรวมมือกันมากนอยเพียงใดความสําเร็จในการทํางานนั้น

ไมไดเกดิจากสมาชิกคนใดคนหน่ึงในองคกรตามลําพังแตเกิดจากผลของความรวมมือรวมถึงการประสานงานของทุก

คนและทุกฝายท่ีเกี่ยวของสังคมไทยในปจจุบันไดใหความสําคัญและใหความสนใจกับการทํางานเปนทีมเพราะได

เล็งเห็นความสําคัญของการท่ีมคีวามรูทักษะและประสบการณท่ีหลากหลายในการทํางานซึ่งจะชวยใหทีมงานมีความ
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สมบูรณและมปีระสทิธิภาพมากกวาการแกปญหาหรือการดําเนินงานแบบเดิมท่ีตางคนตางทํางานของตน (ณัฏฐพันธ 

เขจรนันทน และคณะ,2545, หนา 18) 

การพัฒนาบุคลากรยังเปนการเสริมสรางจิตสํานึกของบุคลากรใหเกิดความรับผิดชอบ เขาใจในงานและ

หนาท่ีรวมท้ังสามารถปรับตัวใหทันตอวทิยาการท่ีเปลี่ยนแปลงไดโดยสามารถประยุกตใชสิ่งท่ีไดรับจากการพัฒนาให

สอดคลองกับสภาพแวดลอมรอบตัวจนเกิดเปนเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแกตนเองและองคกรได อีกท้ังยังทําใหวิธีการ

ปฏบัิติงานมปีระสทิธิภาพดีขึ้น ตลอดจนเปนการเพิ่มพูนทักษะความรูความสามารถและเตรียมความพรอมเพื่อกาวสู

ตําแหนงท่ีสูงขึ้นตอไป ในแงการพัฒนาคน การพัฒนาบุคลากรยังสงผลใหเกิดความตระหนักในคุณคาแหงตน อันจะ

เปนแรงจูงใจท่ีผลักดันใหการทํางานเปนไปอยางเต็มท่ีและดท่ีีสุด ซึ่งเปนการสรางความเขาใจท่ีดีตอองคกร กอใหเกิด

เปนความรักความผูกพันตอองคกรไดในท่ีสุด (สายวสันต จันทรดา, 2542, หนา 14) 

ดังน้ัน การทํางานเปนทีมจงึมคีวามสําคัญตอทุกองคกร และเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการบริหารงาน ซึ่งการทํางานเปนทีมมีบทบาทสําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของงานท่ีตองอาศัย

ความรวมมือของทีมงานเปนอยางดี ดังจะกอใหเกิดการแบงปนความรูจากประสบการณและความคิดสรางสรรคท่ี

หลากหลายของสมาชิก ทําใหไดทางเลอืกท่ีดแีละรอบดาน สงผลใหเกดิการเรียนรูและพัฒนาในระดับบุคคล อีกท้ังยัง

สนองตอความตองการขององคกรอีกดวย แตท้ังน้ีทีมตองสรางความรูสกึรวม ใหมแีรงบันดาลใจในการทํางานรวมกัน 

เพราะการจะบรรลุเปาหมายโดยนําองคกรไปสูความสําเร็จไดน้ัน ไมใชบุคคลเพียงคนเดียวท่ีจะออกคําส่ังหรือ

ดําเนินการ แตทุกคนในทีมตองสรางความรูสกึรวมกัน รับผดิชอบรวมกัน โดยสรางภาวะผูนําใหกับทุกคนในทีม ดังเชน 

(วิทยา ดานธํารงกุล,2546, หนา 328-329) ไดกลาวไววา สมาชิกจะเกิดความรูสึกเปนสวนหน่ึงของทีม เกิดความ

ภาคภูมิใจในทีม ทําใหเกิดชองวางระหวางความสัมพันธลดนอยลง ซึ่งจะนําสมาชิกไปสูความรวมมือรวมใจและ

สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดดขีึ้น 

โรงเรียนในฐานะองคการทางการศึกษาระดับหนวยปฏิบัติมีภารกิจหลักคือการจัดการศึกษาแกเด็กและ

เยาวชนใหมคีวามรูความสามารถเปนคนดมีคีุณธรรมและสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุขเพื่อใหเปนไปตาม

สาระของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 มาตรา 6 ท่ีระบุวาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ

พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยสมบูรณท้ังรางกายจิตใจสติปญญาความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข (กรมสามัญศึกษา, 2542 หนา 6-7) ในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในยุคการปฏิรูปการศึกษาน้ีจะตองประกันคุณภาพการศึกษาของผูเรียนไดเปนการสรางความม่ันใจและ

หลักประกันแกผูเรียนผูปกครองชุมชนและสังคมวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดตามมาตรฐานผูสําเร็จ

การศึกษามคีุณภาพตามท่ีสังคมตองการตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 

6 วาดวยเร่ืองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาโดยกําหนดใหสถานศึกษาจะตองจัดใหมีระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถอืวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา

ท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง (กรมสามัญศึกษา, 2545 หนา1) 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เปนหนวยงานสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจัดต้ังขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 

การกําหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2553 ลําดับท่ี 36 ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดพะเยา

และจังหวัดเชียงราย แบงสวนราชการออกเปน 6 กลุมยอย ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย 4 กลุมยอยและจังหวัด

พะเยา 2 กลุมยอย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานระดับมัธยมศึกษา มสีถานศึกษาในสังกัดจํานวน 59 แหง ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย จํานวน 41 แหง พื้นท่ีจังหวัด
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พะเยา 18 แหง มีผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 58 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 101คน ขาราชการครู 

จํานวน 2,735 คน และนักเรียน จํานวน 51,432 คน 

โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย 

ซึ่งประกอบดวยโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีต้ังอยูในเขตพื้นท่ีอําเภอแมสาย อําเภอแมจันอําเภอเชียงแสน อําเภอแมฟา

หลวง และอําเภอดอยหลวง จํานวนท้ังหมด 8 โรงเรียน ประกอบดวยโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร โรงเรียนวัดถ้ํา

ปลาวทิยาคมโรงเรียนจันจวาวทิยาคม โรงเรียนแมจันวทิยาคม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โรงเรียนบานแซววิทยาคม 

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม และโรงเรียนดอยหลวง ราชมังคลาภิเษก มีจํานวนครูรวมท้ังหมด 356คน (สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, 2558, หนา 2-3) และผูศึกษาไดใชกลุมตัวอยาง ปการศึกษา2558 จํานวน 186 

คน ซึ่งไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครซี่และมอรแกน แกน (Krejcie&Morgan,1970, 

อางอิงใน, ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2553, หนา 190) และใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิโดยกําหนดสัดสวน (Stratified 

Sampling) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2554, หนา 16-21) ซึ่งในแตละโรงเรียนหรือสถานศึกษาตางก็มีบริบทการทํางานท่ี

แตกตางกัน รวมถงึความรับผดิชอบในหนาท่ีของครูแตละคนตางก็มหีนาท่ีความรับผดิชอบท่ีแตกตางกันไปไมวาจะเปน

ดานการจัดการเรียนการสอน หนาท่ีงานพิเศษท่ีไดรับมอบหมาย ในการทํางานทุกอยางตางก็ตองมีการทํางานท่ีเปน

ทีม โดยในการทํางานจะประสบผลสําเร็จได ทุกคนตองรวมมือกัน มีการเสียสละยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน

รวมงาน และมวัีตถุประสงคในการดําเนินงานเหมอืนกัน 

ดังน้ันผูวจิัยจงึมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาการทํางานรวมกันเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุม

ยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จํานวน 8 โรงเรียน เพื่อสงเสริมให

เกิดการพัฒนาการทํางานเปนทีมของบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการสํารวจความคิดเห็นเพื่อหา

ขอมูลความคดิเห็นของบุคลากรครูตอการทํางานรวมกันเปนทีมและนําขอมูลมาเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา

ใหมปีระสทิธิภาพย่ิงขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิ 
 

วธิกีารศึกษา 

การศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 คร้ังน้ีผูวิจัยใชระเบียบวิธีการเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) และการวเิคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) กลุมตัวอยางคือ ครูท่ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยท่ี 3 จังหวัดเชียงราย ท่ีปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน 8 โรงเรียน ปการศึกษา 

2558 จํานวน 186 คน ซึ่งไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครซี่และมอรแกน 

(Krejcie&Morgan,1970, อางอิงใน, ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2553, หนา 190) และใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูม ิ

(Stratified Sampling) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2554, หนา 16-21) ซึ่งใชขนาดโรงเรียนเปนเกณฑในการแบง เคร่ืองมือท่ี

ใชในการวจิัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวจิัยสรางขึ้นเพื่อใชสอบถามกลุมตัวอยาง เนื้อหาแบงเปน 3 

ตอน ซึ่งประกอบดวย ตอนท่ี 1 สถานภาพโดยท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ

เกี่ยวกับสภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 36 แบงออกเปน 6 ดานดังน้ี ดานการสรางความเขาใจในการทํางานเปนทีม ดานการสรางความ

ไววางใจกัน ดานการพูดจา พูดคุยกันแบบเปดเผย ดานการหันหนาเขาปรึกษาหารือ ดานการสรางความรวมมือกัน

อยางเขมแข็ง และดานการติดตามเสริมการพัฒนาทีมงาน ซึ่งลักษณะแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating  scale) แบงออกเปน 5 ระดับ และตอนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปดเพื่อใหกลุมตัวอยาง

เสนอแนะเกี่ยวกับการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 36 ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามขั้นตอน ดังน้ี 1. ศึกษาความรู

พื้นฐาน หลักการและแนวคิดจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยทีเกี่ยวของ 2. สรางแบบสอบถามตามหลักการและ

วิธีการสรางแบบสอบถาม 3. นําแบบสอบถามฉบับรางใหอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยแกไขและตรวจทานใหสมบูรณ

แลวไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน  3 ทาน ตรวจความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC: Index  Of Item-Objective congruence) ไดคาเทากับ 0.67-1 4. นําแบบสอบถามท่ีผานการพจิารณา

ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุม

ยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ตอการทํางานเปนทีม 

 

สภาพการทํางานเปนทีม ตามกรอบแนวคดิ 6 

ดาน ตามแนวคดิของอุทัย บุญประเสริฐ 

1. การสรางความเขาใจในการทํางานเปนทีม 

2. การสรางความไววางใจกัน 

3. การพูดจา พูดคุยกันแบบเปดเผย 

4. การหันหนาเขาปรึกษาหารือกัน 

5. การสรางความรวมมอืกันอยางเขมแข็ง 

6. การติดตามเสริมการพัฒนาทีมงาน 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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ขอผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําโดยผานอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยเห็นชอบ 5. นําแบบสอบถามท่ี

ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปทดลองใช (try – out ) กับครูโรงเรียนพานพเิศษพทิยา อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งไมใชกลุม

ตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําไปหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(Alpha Coeffcient) ของครอนบาคไดคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.905 6. นําแบบสอบถามท่ีผานการหาคาความ

เช่ือม่ันแลว ไปจัดทําเปนชุดแบบสอบถาม ฉบับจริง สําหรับใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง  การเก็บ

รวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเองตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 1. นําหนังสือขอ

ความอนุเคราะหเก็บขอมูลวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา ไปยื่นท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ออกหนังสือถึงผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล  

2. ผูวจิัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองโดยแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง 186 ฉบับ และ 3. ผูวิจัยทําการจัด

หมวดหมูขอมูลในแบบสอบถาม เพื่อนําขอมูลไปวเิคราะหทางดานสถิติการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลคือ 

1. สภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 36 ใชการวิเคราะหโดยการหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (x�) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2. 

ศึกษาขอเสนอแนะของครูตอการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  โดยใชความถี่ (Frequency) ประกอบการบรรยาย 
 

ผลการศึกษา 

 1.  สภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป

หานอยคือ ดานการสรางความไววางใจกัน รองลงมา คือ ดานการสรางความรวมมือกันอยางเขมแข็ง และดานการ

พูดจา พูดคุยกันอยางเปดเผย ตามลําดับ สวนดานการหันหนาเขาปรึกษาหารือ มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด  
 1.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการสรางความเขาใจในการทํางานเปนทีม โดยเฉลี่ยภาพ

รวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การกําหนดวิสัยทัศนท่ีชัดเจน 

มคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คอื มวัีตถุประสงคและทิศทางการทํางานรวมกัน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานรวมกัน

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดยีวกัน ตามลําดับ สวนจัดเอกสาร ตํารา ใหผูรวมงานไดศึกษาเพื่อสงเสริมการ

เรียนรูเร่ืองการพัฒนาทีมงาน มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการสรางความไววางใจกัน โดยเฉลี่ยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพจิารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คอื ใชความรูความสามารถทํางานใหสําเร็จ มีคาเฉลี่ย

สูงสุด รองลงมา คือ มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย และสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนรวมงาน 

ตามลําดับ สวนทํางานรวมกับทีมงานโดยปราศจากความหวาดระแวง มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 1.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการพูดจา พูดคุยกันอยางเปดเผย โดยเฉลี่ยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ใชวิธีติดตอสื่อสารกับทีมงานแบบเปน

กันเอง เนนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ พูดคุยสื่อสารในทีมงานแบบไมเปนทางการ

มากกวาการพูดคุยสื่อสารแบบเปนทางการ และสงเสริมและสนับสนุนใหมีการติดตอสื่อสารท่ีกระชับไดใจความเพื่อ
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ความเขาใจในทิศทางเดยีวกัน ตามลําดับ สวนสรางบรรยากาศความไววางใจและความจริงใจตอกัน และแจงขาวสาร

การเคลื่อนไหวการทํางานอยางเหมาะสมกับเหตุการณ มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 1.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการหันหนาเขาปรึกษาหารือกัน โดยเฉลี่ยภาพรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คอื สงเสริมใหมกีารนําแนวคดิ ขาวสารท่ีนาสนใจ

มาแจงใหทีมงานทราบเพื่อความเปนปจจุบันของขอมูล มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เปดโอกาสใหมีการพูดคุยและ

แลกเปลี่ยนความเห็นกันอยางเปดเผย และทีมงานมีทักษะความสามารถในการแกปญหาไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

ตามลําดับ สวนจัดใหมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนภาระงานเพื่อเปดโอกาสใหมีประสบการณในการทํางาน มีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด 

 1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการสรางความรวมมอืกันอยางเขมแข็ง โดยเฉลี่ยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สงเสริมใหทีมงานไดดําเนินงานโดยเนน

วัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ใหการยกยองชมเชยในผลสําเร็จของงาน 

และสงเสริมใหมกีารรวมคดิ รวมวางแผน รวมปฏบัิติและรวมประเมนิผล ตามลําดับ สวนใหการสนับสนุนงบประมาณ

ในการดําเนินงานอยางเพยีงพอ มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 1.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการสรางความรวมมอืกันอยางเขมแข็ง โดยเฉลี่ยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ประชุมเพื่อติดตามงานทุกเดือนและ

รายงานผลการปฏบัิติงานทุกคร้ังเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือกจิกรรม มคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ จัดใหมีการประเมิน

ตนเองของทีมงานประจําทุกป และสนับสนุนใหผูรวมงานไดมีสวนรวมในการดําเนินงานติดตามและประเมินผลการ

ปฏบัิติงานของทีมงาน สวนประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานอยางสมํ่าเสมอ มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

2. ขอเสนอแนะสภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบวา 

  2.1 ดานการสรางความเขาใจในการทํางานเปนทีม 

 มผีูใหขอเสนอแนะ จํานวน 56 คน ขอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก มดัีงน้ี ควรกําหนดโครงสราง

การทํางานท่ีชัดเจน มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจรวมกัน และช้ีแจงบทบาทหนาท่ีการทํางานของแตละสายงาน

อยางชัดเจน ควรมกีารประชุมเพื่อช้ีแจงสรางความเขาใจในการทํางานรวมกัน และ ควรกําหนดหนาท่ีทุกคนในทีมตาม

ความสามารถของแตละคน เพื่อสามารถนําไปสูการปฏบัิติได เกดิความเขาใจท่ีตรงกัน ทําใหงานมีประสิทธิภาพบรรลุ

ตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว  

  2.2 ดานการสรางความไววางใจกัน 

 มผีูใหขอเสนอแนะ จํานวน 54 คน ขอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก มีดังน้ี ควรใหความไววางใจ

เพื่อนรวมงานในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อใหผูรวมงานไดแสดงความสามารถอยางเต็มท่ี ควรสรางบรรยากาศ

ท่ีดใีนท่ีทํางาน พบปะพูดคุยกันอยางเปนกันเอง แสดงความจริงใจตอกันเพื่อสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูรวมงาน และ

ควรมกีารประชุม พูดคุยปญหาในการทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกดิความไววางใจกันในการปฏบัิติงาน  
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 2.3 ดานการพูดจา พูดคุยอยางเปดเผย 

 มีผูใหขอเสนอแนะ จํานวน 55 คน ขอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก มีดังน้ีควรเปดโอกาสใหทุก

คนแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี มีเสรีภาพอยางตรงไปตรงมา ยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในทีม พูดคุย

ปราศจากอคติในการทํางาน และควรมีการพบปะพูดคุยกันอยางสมํ่าเสมอ เพื่อช้ีแจงปญหาและคําแนะนําในการ

ทํางานแกทีมงาน  

 2.4 ดานการหันหนาเขาปรึกษาหารือกัน 

 มผีูใหขอเสนอแนะ จํานวน 54 คน ขอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก มีดังน้ี ควรเปดใจคุยกัน โดย

ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงานอยางเต็มใจ ใหความเคารพเสียงสวนมาก หันหนาพูดคุยกันเกี่ยวกับการ

ทํางาน ชวยเหลอืซึ่งกันและกันเพื่อผลสําเร็จของงาน และจัดใหมกีารพบปะกันท้ังแบบเปนทางการและไมเปนทางการ

อยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหเกดิความสนิทสนมคุนเคยกัน กลาหันหนาเขาปรึกษาหารือกันเมื่อเกดิปญหา 

 2.5 ดานการสรางความรวมมอืกันอยางเขมแข็ง 

 มีผูใหขอเสนอแนะ จํานวน 55 คน ขอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก มีดังน้ี ควรใหความรวมมือ

กันในการทํางานโดยคํานึงถงึผลสําเร็จของงานเปนหลัก สรางขวัญและกําลังใจในการทํางานกับผูทํางานอยางตอเนื่อง 

เพื่อใหเกิดแรงบันดาลใจในการทํางาน และควรมีการสรางความรวมมือในการทํางานท้ังภายในและภายนอกองคกร 

เพื่อเปนการสรางความรวมมอืในการบริหารจัดการสถานศึกษาจากผูมสีวนไดสวนเสยี  

 2.6 ดานการติดตามเสริมการพัฒนาทีมงาน 

   มผีูใหขอเสนอแนะ จํานวน 53 คน ขอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก มดัีงน้ี ควรมกีารติดตามการ

ทํางานของทีมอยางสมํ่าเสมอ เปนระบบและสงเสริมการพัฒนาอยางเต็มรูปแบบ ใหการสงเสริม สนับสนุนการจัด

กจิกรรมท่ีสงเสริมการทํางานเปนทีม และจัดใหมกีารอบรม พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ใหการติดตามการทํางาน

อยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ เพื่อสามารถใหการชวยเหลอืหากมปีญหาและอุปสรรคในการปฏบัิติงานอันจะสงผลตอ

การทํางานของทีมงานและเปาหมายของงาน 
 

สรุปผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สามารถอภิปรายดังตอไปน้ี 

1. สภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� =3.89, S.D.=0.69) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนไดมีการทํางาน

เปนทีมโดยการสรางความไววางใจในการทํางาน สรางบรรยากาศความรวมมือในการทํางานกันอยางเขมแข็ง และ

ติดตอสื่อสารพูดจา พูดคุยกันอยางเปดเผย ซึ่งผลการวิจัยในภาพรวมน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ ลลิดา ศรีสัมพันธ 

(2553, หนา 94) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง ปจจัยทางดานการบริหารงานท่ีมีผลตอการสรางทีมงานใหมีประสิทธิภาพ 

กรณศึีกษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ จากการผลการศึกษา พบวา ระดับความเห็นของคณาจารยคณะ

บริหารธุรกจิตอปจจัยทางดานการสรางทีมงานใหมปีระสทิธิภาพ ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับสัมมนา สี

หมุย (2553, หนา 82-85) ไดทําการศึกษาประสทิธิภาพในการทํางานเปนทีมของบุคลากร องคการบริหารสวนตําบล

ในเขตอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พบวา ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมท้ัง 5 ดาน สรุปไดวามีระดับ

ประสทิธิภาพการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ ชาฤนี เหมือนโพธ์ิทอง (2554, หนา 112-113) 

ไดศึกษาวิจัย เร่ือง การบริหารแบบมีสวนรวมกับการทํางานเปนทีมของพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล 
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กลุมการศึกษาทองถิ่นท่ี 1 ผลการวจิัย พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาและการทํางานเปน

ของพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นท่ี 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับทรงวุฒิ ทาระสา (2549, หนา 62) ศึกษา เร่ือง การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใน โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวาสภาพการทํางานเปนทีมโดยรวม

และรายดาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลองกับวิชัย มีระหันนอก (2547, หนา 143) ไดศึกษาเร่ือง 

การศึกษาทัศนะคติของผูบริหารท่ีมีตอการสรางทีมงาน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด

นครศรีธรรมราช พบวา ผูบริหารมีทัศนะคติตอการสรางทีมงาน ในระดับมาก สอดคลองกับนริศร กรุงกาญจนา 

(2549, หนา 112-114) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารความขัดแยงของผูบริหารท่ีสงผลตอการทํางานเปนทีมของครูใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา การทํางานเปนทีมของครูโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับธนกร กรวัชรเจริญ (2555, หนา 58) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการ

ทํางานเปนทีมของพนักงานบริษัท ควอลต้ีิเฮาส จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา ระดับปจจัยองคประกอบของทีม

อยูในระดับมาก สอดคลองกับประจวบ แจโพธ์ิ (2555, หนา 52) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของครูตอบทบาท

ของผูบริหารในการพัฒนาการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน สํานักงานเขตบึงกุม สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา 

บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทํางานเปนทีมตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนโดยรวมและรายดานมี

บทบาทอยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับอุไรวรรณ เมฆฉาย (2557, หนา 56) แนวทางการพัฒนาการทํางานเปน

ทีมและครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

พบวา สภาพการทํางานเปนทีมของผูบริหารและครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยภาพรวมมีสภาพการ

ทํางานเปนทีมอยูในระดับมาก ซึ่งเปนไปตามหลักการของ วูดคอก (Woodcock อางอิงใน สมพงษ ฝูงชน, 2558, หนา 

16-20) เกี่ยวกับการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพวาตองมีการสื่อสารกันอยางเปดเผย มีการเผชิญหนากันอยาง

เปดเผย และมคีวามไววางใจซึ่งกันและกัน พูดกันอยางตรงไปตรงมา แกปญหาดวยการเผชิญหนาซึ่งกันและกัน ตามท่ี 

ทองทิพภา วริิยะพันธุ (2551, หนา 50-51) ไดกลาวไววา การสรางความไววางใจ สมาชิกตองไมดูถูกกันและกัน ยอก

รับความสามารถของเพื่อนสมาชิกและเห็นคุณคาของกันและกัน 

1.1 สภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการสรางความไววางใจกัน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� =3.97, S.D.=0.75) 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนไดใหบุคลากรไดใชความรูความสามารถของตนทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ พรอม

ท้ังกระตุนใหมคีวามรับผดิชอบ รวมถงึการมมีนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพื่อนรวมงาน ทําใหเกิดความไววางใจกัน จริงใจตอ

กัน ซึ่งผลการวิจัยในภาพรวมน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ ลลิตา ศรีสัมพันธ (2553, หนา 55) ศึกษาเร่ือง ปจจัย

ทางดานการบริหารงานท่ีมีผลตอการสรางทีมงานใหมีประสิทธิภาพ:กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราช

พฤกษ พบวา การสนับสนุนการและการไววางใจตอกัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับชาฤนี เหมือนโพธ์ิ

ทอง (2554, หนา 112-113) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง การบริหารแบบมีสวนรวมกับการทํางานเปนทีมของพนักงานครูใน

สถานศึกษา สังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นท่ี 1 ผลการวิจัย พบวา ดานการไววางใจกัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก สอดคลองกับนริศร กรุงกาญจนา (2549, หนา 112-114) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารความขัดแยงของผูบริหารท่ี

สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา การ

ทํางานเปนทีมของครูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณารายดานพบวา ดานการสนับสนุนและความไววางใจ มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งเปนไปตามหลักการของ เสนห จุยโต (2547, หนา 149-150) วาการท่ีสมาชิกในทีมได

เสนอความคิดเห็น จะกอผลดีตอการทํางาน คือ ทําใหเกิดความไววางใจตอกันมากขึ้น ดังท่ีทองทิพภา วิริยะพันธุ 
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(2551, หนา 50-51) กลาวไววา การสรางความไววางใจ สมาชิกตองไมดูถูกกันและกัน ยอมรับความสามารถของ

เพื่อนสมาชิกและเห็นคุณคาของกันและกัน หากมีปญหาหรืออุปสรรคก็พรอมจะชวยกันแกปญหาท่ีเกิดขึ้น ซึ่งเปนไป

ตามหลักการพัฒนาทีมงานของณัฏฐพันธ เขจรนันทน และคณะ (2546, หนา 91) กลาวไววา การสรางความไววางใจ

ระหวางกัน ความไวเนื้อเช่ือใจกัน นําไปสูการเปดเผยและปฏิบัติตอกันดวยความจริงใจ ชวยใหสมาชิกรวมมือกัน

แกปญหาและพัฒนางานท่ีเกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพ  ตามท่ี กันตยา เพิ่มผล (2541, หนา 100) ไดเสนอแนะวา 

สมาชิกทุกคนในองคการหรือทีมงาน ควรมกีารเรียนรูนิสัยผูบังคับบัญชา ใหความเคารพนับถือท้ังตอหนาและลับหลัง 

หลีกเลี่ยงการประจบสอพลอ มีความรับผิดชอบในงานทุกอยางท่ีไดรับมอบหมาย ใชความรู ความสามารถและ

ดําเนินการใหเกิดความสําเร็จ หากมีปญหาควรหาเวลาท่ีจะปรึกษาหารือในเวลาท่ีเหมาะสมและไมบนถึงความ

ยากลําบากในการดําเนินงานตอหนาผูบังคับบัญชา ตลอดจนใหการยกยองคุณความดีของผูบังคับบัญชาในโอกาสอัน

เหมาะสม 

1.2 สภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการสรางความรวมมือกันอยางเขมแข็ง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� =3.97, 

S.D.=0.75) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา โรงเรียนไดสงเสริมใหทีมงานไดดําเนินงานโดยเนนวัตถุประสงคและเปาหมายการ

ดําเนินงาน รวมถงึใหการยกยองชมเชยในผลสําเร็จของงาน เพื่อสงเสริมใหมกีารรวมคดิ รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวม

ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทํางานแบบมีสวนรวม ผลการวิจัยในภาพรวมน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาฤนี 

เหมือนโพธ์ิทอง (2554, หนา 112-113) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง การบริหารแบบมีสวนรวมกับการทํางานเปนทีมของ

พนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นท่ี 1 ผลการวิจัย พบวา การเปดเผยตอกันและการ

เผชิญหนาเพื่อแกปญหา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งเปนไปตามหลักการของณัฎฐพันธ เขจรนันทน และคณะ 

(2546, หนา 91) ไดสรุปไววา หลักการพัฒนาทีมงานดานการสรางความรวมมือกันอยางเขมแข็ง ซึ่งอาจทําไดโดย

อาศัยกจิกรรมการทํางานเปนทีม โดยใหสมาชิกแตละคนมีสวนรวมตามขอบเขตและบทบาทหนาท่ีท่ีเหมาะสมของแต

ละคน  

1.3 สภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการพูดจา พูดคุยกันอยางเปดเผย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� =3.92, 

S.D.=0.79) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนไดใหความสําคัญกับการติดตอสื่อสารของทีมงาน ใชการติดตอสื่อสารแบบ

เปนกันเองมากกวาแบบเปนทางการ พูดคุยสื่อสารกันดวยความกระชับ ไดใจความ เพื่อความเขาใจไปในทิศทาง

เดียวกัน อีกท้ังเนนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ ผลการวิจัยในภาพรวมน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ สัมมนา สีหมุย 

(2553, หนา 82-85) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพในการทํางานเปนทีมของบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลใน

เขตอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พบวา การสื่อสารกันแบบเปดเผย มีประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมอยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของทรงวุฒิ ทาระสา. (2549, หนา 62-63) ไดทําการศึกษาการทํางานเปนทีมของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา 

สภาพการทํางานเปนทีมดานการมีสวนรวมและการสื่อสารอยางเปดเผย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับ

นริศร กรุงกาญจนา (2549, หนา 112-114) ไดทําการศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารท่ีสงผลตอการ

ทํางานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา การทํางานเปนทีมของ

ครูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการเปดเผยและการเผชิญเพื่อแกปญหา มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก ยังสอดคลองกับ วิชัย มีระหันนอก ไดทําการศึกษาการศึกษาทัศนะคติของผูบริหารท่ีมีตอการสราง

ทีมงาน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช (2547, หนา 76-144) พบวา ดานการ
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เปดเผยตอกันและการเผชิญหนาเพื่อแกปญหา ผลเฉลี่ยอยูในระดับมาก เปนการเปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิด

เปนในท่ีประชุมไดอยางกวางขวางและหลากหลาย สอดคลองกับสัมมนา สหีมุย (2553, หนา 34-88) ไดทําการศึกษา

ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

พบวา บุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลถนนโพธ์ิ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พบวา บุคลากรมี

ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมดานการสื่อสารอยางเปดเผย อยูในระดับมาก มีความเต็มใจและชวยเหลือเพื่อน

รวมงาน เนื่องจากบุคลากรสวนใหญมกีารพึ่งพาอาศัยกัน ทีมงานมีความผูกพันและรับผิดชอบตองานในหนาท่ี มีการ

สงเสริมใหมกีารอภิปรายหาขอยุติในกรณท่ีีทีมงานมคีวามคดิเห็นแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ลลิตา ศรี

สัมพันธ (2553, หนา 55) ศึกษาเร่ือง ปจจัยทางดานการบริหารงานท่ีมีผลตอการสรางทีมงานใหมีประสิทธิภาพ:

กรณศึีกษา คณะบริหารธุรกจิ วทิยาลัยราชพฤกษ พบวา ดานความเปดเผยตอกันและการเผชิญหนาเพื่อแกปญหา มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งเปนไปตามหลักการของณัฎฐพันธ เขจรนันทน และคณะ (2546, หนา 91) ไดสรุปไววา 

หลักการพัฒนาทีมงานดานการสื่อสารระหวางกันอยางเปดเผย จะเปนแนวทางในการประสานความคิด ความรูสึก

และความรวมมอืระหวางสมาชิก ตามท่ีปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2541, หนา 150) ไดกลาวถงึประสทิธิภาพในการพูด

หรือการสื่อสารวา การท่ีจะสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาความตองการและจุดมุงหมายขององคการเปน

สําคัญจะเปนประโยชนอยางดีท่ีสุด เมื่อทีมงานมีบรรยากาศของความจริงใจและไววางใจ การติดตอสื่อสารระหวาง

หนวยงานตองดําเนินไปดวยความสะดวก รวดเร็ว 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากผลการวิจัยการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการหันหนาเขาปรึกษาหารือกัน 

ดังน้ันผูวจิัยขอเสนอแนะแนวทางในการนําผลวจิัยไปใช ดังน้ี 

1. ควรจัดใหมกีารสับเปลี่ยนหมุนเวยีนภาระงานเพื่อเปดโอกาสใหผูรวมงานไดมปีระสบการณในการทํางาน 

2. ควรจัดเอกสาร ตํารา ใหผูรวมงานไดศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูเร่ืองการพัฒนาทีมงาน 

3. ควรสนับสนุนใหทีมงานทํางานรวมกับทีมงานโดยปราศจากความหวาดระแวง 

4. ควรสรางบรรยากาศการทํางานดานความไววางใจและความจริงใจตอกัน ใชการติดตอสื่อสารในทีมงาน

แบบสองทางเพื่อตรวจสอบขอสงสัยในการทํางาน 

5. ควรใหการสนับสนุนดานงบประมาณในการดําเนินงานอยางพอเพยีง 

6. ควรประชาสัมพันธ และเผยแพรผลงานอยางสมํ่าเสมอ 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยอื่น ๆ ดวย 

 2. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะการทํางานเปนทีมของผูบริหาร โรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

 3. ควรมกีารศึกษาบทบาทของผูบริหารกับการพัฒนาการทํางานเปนทีม ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

 4. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
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สภาพและแนวทางการใชหลักธรรมาภบิาลในการบรหิารงานของผูบรหิาร

สถานศึกษา ตามทัศนคติของครูโรงเรยีนแมสายประสิทธิ์ศาสตร สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 

Good governance in the management of school administrators according to 

the attitude of teachers Maesaiprasitsart school in education service area 

office 36 

สุเมธ ีไชยวงศ5 1* และ เจิดหลา สุนทรวภิาต2 

Sumetee Chaiwong1* and Cherdla soontornvipart2 

บทคัดยอ 

สภาพและแนวทางการใชหลักธรรมาภบิาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนคติของครู

โรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา

สภาพปจจุบันการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสาย

ประสทิธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

เพื่อศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหาร ของ

ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36  กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปการศึกษา 2558 จํานวน 150 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปน

แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน ตอนท่ี 1 เปนแบบตรวจสอบรายการ ตอนท่ี 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

และตอนท่ี 3 เปนแบบคําถามปลายเปด วเิคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา

พบวา  สภาพและแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนคติของครู

โรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมทุกดานอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา ดานหลักนิติธรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดาน

หลักความโปรงใส ดานหลักความคุมคา ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักความมีสวนรวม 

มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด   สภาพปญหาโดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาในรายดาน พบวา ดานหลักนิติ

ธรรม มคีาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือดานหลักความโปรงใส ดานหลักความมีสวนรวม และดาน

หลักคุณธรรมกับดานหลักความรับผดิชอบ เทากันคอื และดานหลักความคุมคา มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 
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คําสาํคัญ: หลักธรรมาภิบาล 
 

Abstract  

 Conditions and guidelines for good governance principles in the management of school administrators. 

According to the attitude of teachers Maesaiprasitsart school. Secondary Educational Service Area Office Zone 

36 is intended. To study the current use of the good governance in the management of school administrators 

based on the attitudes of teachers Maesaiprasitsart school. Secondary Educational Service Area Office Area 36. 

 To study the problems and offer guidance on the use of good governance principles used in the 

administration. According to the attitude of school administrators, teachers, schools maternal health effects. 

Secondary Educational Service Area Office Area 36.  The population in this study was effective science teachers 

maesaiprasitsart school. Secondary Educational Service Area Office Area 36 2558 academic year, 150 people 

used a questionnaire to gather information. They are divided into three episodes, the first is a check-list when a 

second scale-up and the third is an open-ended question. Data were analyzed by using percentage, mean, 

standard deviation. The study found that.  Conditions and guidelines for good governance principles in the 

management of school administrators. According to the attitude of teachers maesaiprasitsart school. Secondary 

Educational Service Area Office Area 36 overall, all at a high level. Considering found that the rule of law. The 

average maximum at a high level, followed by the main pro-transparency. The main value the moral 

principles The main responsibility And the main part. The average lowest.  Conditions and guidelines for good 

governance principles in the management of school administrators. According to the attitude of teachers 

maesaiprasitsart school. Secondary Educational Service Area Office Area 36 overall, all at a high 

level. Considering found that the rule of law. The average maximum at a high level, followed by the main pro-

transparency. The main value The moral principles The main responsibility And the main part. The average 

lowes. 
 

Keywords: Good Governance 
 

บทนํา 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ถือเปนการปฏิรูปการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระจายอํานาจการบริหารเปนเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบดวยสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาและสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะท่ีเปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) แตในการปฏิรูปการศึกษาท่ีผานมายังพบปญหาท่ีตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาอีก

หลายดานไดแก ดานการพัฒนาผูเรียนท่ี การผลิตและพัฒนาครูท่ีมีความรูความสามารถ การเพิ่มโอกาสทาง

การศึกษา การผลิตและพัฒนาอัตรากําลัง การประกาศใชกําหมายเกี่ยวกับการศึกษาหลายฉบับ การเพิ่ม

ประสทิธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา (ธีระ รุญเจริญ, 2553) 

ในการ พัฒนาคุณภาพการบ ริหาร  รั ฐบาล ได ออกพระราช บัญญั ติระ เ บียบบ ริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี2) ป พ.ศ. 2553 โดยกําหนดแยกเขตพื้นท่ีการศึกษา ระหวางเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา โดยมเีปาหมายในการดําเนินงานคอืการเพิ่มอัตราการเรียนตออัตรา

การสําเร็จการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

หลักธรรมาภิบาลเปนหลักการท่ีสอดคลองและสอดรับกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกจิการบานเมอืงท่ีด ีพ.ศ.2546 ซึ่งถอืเปนกฎหมายแมบทท่ีเกี่ยวกับการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดีของประเทศ

ไทยและในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด5 มาตรา 78 (4)ท่ีบัญญัติไววา พัฒนาระบบงาน

ภาครัฐ โดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม (เกยีรติศักดิ์ ศรีสมพงษ, 2548) 

โรงเรียนในฐานะองคกรของรัฐ เปนหนวยงานทางการศึกษาท่ีเล็กท่ีสุด แตมีความสําคัญอยางย่ิง ในการ

ขับเคลื่อนการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) จึงจําเปน ตองมีแนวทาง หรือแนวปฏิบัติ ท่ีเนนใหเกิดการบริหารท่ีดีภายใน

สถานศึกษา และเกิดประสิทธิภาพท่ีดีในการบริหารสถานศึกษาและแนวทางท่ีดีน้ัน ก็คือ การใชหลักธรรมาภิบาลใน

การบริหารสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียน ซึ่งมีบทบาทท่ีสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใหบรรลุตาม

จุดมุงหมาย ดวยเหตุน้ี ผูบริหารโรงเรียนจึงตองเปนบุคคลท่ีมีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถ มีทักษะดานตาง  ๆ 

เปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง บริหารงานดวยความซื่อสัตย มีความเปนธรรม มีความโปรงใส เปนแบบอยางท่ีดี ซึ่งมี

ผลทําใหไดรับความนาเช่ือถอืจากครู นักเรียน ผูปกครองและคนในชุมชน (ธีระ รุญเจริญ, 2553) 

โรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนโรงเรียนท่ีจัด

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ มีภารกิจท่ีสําคัญในการสงเสริมสนับสนุน

ใหบุคลากรในสถานศึกษาจัดการศึกษาอยางมคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยผูบริหารตองยึดหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารจัดการ ซึ่งผูวิจัยเปนบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีครูในโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตระหนักวาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา มี

แนวทางการดําเนินงานท่ีเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงการบริหารในรูปแบบใหมเปนท่ียอมรับอยูแลวแตในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ยังประสบ

ปญหาตาง ๆ หลายดานท้ังดานคุณภาพผูเรียนรวมถึงปญหาการการบริหารจัดการอื่น ๆ ซึ่งสวนใหญสอดคลองกับ

ปญหาในการปฏรูิปการศึกษาระดับชาติ (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36, 2559, สื่อออนไลน) อาจ

เปนเพราะการนําหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาอาจจะยังไมเปนรูปธรรมใหเห็นชัดเจนเพราะ

ผูบริหารมภีาระหนาท่ี อํานาจการบริหารและตองรับผิดชอบการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น อีกท้ังตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ มีการประสานงานรวมกับบุคคล องคกร หรือหนวยงานภายนอก ผูบริหารย่ิงตองใชเทคนิค 

หลักการบริหารงานท่ีทําใหบุคลากรในสถานศึกษามีขวัญและกําลังใจและพรอมท่ีจะปฏิบัติภารกิจดวยความเต็มใจ

ตลอดจนเกดิประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ 

ผูวจิัยมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาถงึการใชหลักธรรมาภิบาลในการการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตาม

ทัศนะของครู โรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งเช่ือวา

ผูบริหารเปนผูมบีทบาทมากท่ีสุดตอความสําเร็จ เพราะผูบริหารถือวาเปนบุคคลท่ีสําคัญในการดําเนินงานตาง ๆของ

สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาตองใชความสามารถและทักษะในการบริหารเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล การบริหารจะประสบความสําเร็จไดขึ้นอยูกับการตัดสนิใจส่ังการ เพราะการตัดสนิใจยอมมีผลกระทบตอ

องคกรหนวยงานทําใหเกดิประสทิธิภาพ ธรรมาภิบาลของสถานศึกษาจะชวยได (เกษม วัฒนชัย) 
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วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติ

ของครูโรงเรียนแมสายประสทิธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหาร ของ

ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36  
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ ผูวจิัยไดสังเคราะหเปนกรอบแนวคดิ การวจิัย ดังภาพตอไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

วธิวีทิยาการวจัิย 

ขอบเขตดานประชากร 

ประชากร คอืครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ท่ี

สอนในปการศึกษา 2558 จํานวน 150 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ีเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ โดยแบงออกเปน 3 ตอนดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตาม

ทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสทิธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

 ตอนท่ี 3 ปญหาในการใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหาร ของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครู

โรงเรียนแมสายประสทิธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

การสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยเปนแบบสอบถาม ซึ่งผูวจิัยมขัีน้ตอนการสรางแบบสอบถาม ดังน้ี  

1. ศึกษาคนควาเอกสารตําราวิชาการ บทความ แนวคิด ทฤษฎีตางและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อใชเปน

แนวทาง การกําหนดกรอบแบบสอบถาม 

2. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตการศึกษาการวิจัยตามแนวการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. ตําแหนงปจจุบัน 

5. ประสบการณทํางาน 
 

การใชหลักธรรมาภบิาลในการบริหารสถานศึกษา  

1. ดานหลักนิติธรรม 

2. ดานหลักคุณธรรม 

3. ดานหลักความโปรงใส 

4. ดานหลักการมสีวนรวม 

5. ดานหลักความรับผดิชอบ 

6. ดานหลักความคุมคา 
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3. นําเคร่ืองมอืท่ีสรางเสร็จเรียบรอยเสนออาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง แกไข ปรับปรุง ให

ถูกตองและชัดเจนเหมาะสมท้ังเนื้อหาสาระการใชถอยคําสํานวนภาษาแลวนํามาจัดทําเปนแบบสอบถาม 

 4. นําเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน  

5. ทําการปรับปรุงแบบสอบถามใหมคีวามสมบูรณ เพื่อนําไปใชเก็บขอมูลตอไป 

 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวจิัยดําเนินการดังน้ี 

 5.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไปติดตอผูบริหารโรงเรียนแมสาย

ประสทิธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อขอความรวมมอื ครู ตอบแบบสอบถาม 

 5.2 ผูวจิัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอความรวมมอืครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

 5.3 การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามภายในเวลาท่ีกําหนด และไดรับ

แบบสอบถามคนื จํานวน 150 ฉบับ 

 5.4 นําแบบสอบถามท่ีไดคนืมาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ กอนนําไปวเิคราะหขอมูล 

การวเิคราะหขอมูล 

 ในการวเิคราะหขอมูลผูวจิัยไดวเิคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูปมขัีน้ตอนดังน้ี 

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคนืมาทุกฉบับ โดยไดรับคนืจํานวน 150 ฉบับ 

2. วเิคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) วิเคราะหขอมูลโดย

การแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 

3. วเิคราะหการบริหารงานโดยการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตรวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (µ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) นําเสนอใน

รูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย  

4. วเิคราะหขอเสนอแนะการบริหารงานโดยการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา ของผูบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนแมสายประสทิธ์ิศาสตร 
 

ผลการศึกษา 

พบวา สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 60.00 เพศชาย รอยละ 

40.00 ผูตอบแบบสอบถามมีอายุอยูตํ่ากวา 30 ป ปคิดเปนรอยละ 38.60 รองลงมาคือ ชวงอายุ 31–35 ป คิดเปน

รอยละ 24.60 อายุ 36-40 ป คิดเปนรอยละ 12.70 อายุ 41-45 ป คิดเปนรอยละ 8.70 และอายุ 46-50 ป คิดเปน

รอยละ 6.70 ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 70.00 

รองลงมาคือ ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 29.33 ปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 0.67 ผูสอบถามมีตําแหนง ครู คิดเปน

รอยละ 70.7 รองลงมา ตําแหนงพนักงานราชการ/อัตราจาง คดิเปนรอยละ 20.70 ตําแหนงอื่น ๆ คดิเปนรอยละ 8.60 

ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถามมปีระสบการณการในการทํางานต้ังแต 5 – 10 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 44.70 

รองลงมาคอื ตํ่ากวา 5 ป คดิเปนรอยละ 18.70 ต้ังแต 25 ป ขึ้นไปคดิเปนรอยละ 13.30 ต้ังแต 11–15 ป คดิเปนรอยละ 

8.70 ต้ังแต 21–25 ป คดิเปนรอยละ 8.00 ต้ังแต 16–20 ป คดิเปนรอยละ 6.60 ตามลําดับ 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 โดยรวมอยูในระดับ มาก (µ=3.91, σ=0.51) เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
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มากไปหานอย คือดานหลักนิติธรรม (µ=3.97, σ=0.75) รองลงมา คือ ดานหลักความโปรงใส (µ=3.95, σ=0.80) 

ดานหลักความคุมคา (µ=3.87, σ=0.65) ดานหลักคุณธรรม (µ =3.83, σ=0.75) ดานหลักความรับผิดชอบ 

(µ=3.83, σ=0.73) และดานหลักความมสีวนรวม (µ=3.04, σ=0.73) ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (µ=2.54, σ=1.10) เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอย คอื ดานหลักการนิติธรรม (µ=2.77, σ=1.15) รองลงมา คอื ดานหลักความโปรงใส (µ=2.62, σ=

1.23) ดานหลักการมีสวนรวม (µ=2.61, σ=1.18) เทากันคือ ดานหลักคุณธรรม และ ดานหลักความรับผิดชอบ 

(µ=2.54, σ=1.13) และดานหลักความคุมคา (µ=2.54, σ=1.10) ตามลําดับ 

ดานหลักนิติธรรม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการใชหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานหลักนิติธรรม อยูในระดับมาก (µ=3.97, σ=0.75) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ มีกรรมการเบิกจายเงินถูกตองตามระเบียบ (µ=4.13, σ=0.85) รองลงมา 

คือ ตรวจสอบการทําบัญชี ทะเบียนการเงิน และพัสดุใหถูกตอง (µ=4.11, σ=0.92 ) และ มีกฎระเบียบ ขอบังคับท่ี

บุคลากรทุกคนยอมรับ (µ=4.06, σ=0.92) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ดานหลักนิติธรรม อยูในระดับปานกลาง (µ=2.77, σ=1.15) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คอื ตรวจสอบการทําบัญชี ทะเบียนการเงิน และพัสดุใหเปนปจจุบัน (µ=2.87, 

σ=1.31) รองลงมา คือ กํากับใหบุคลากรประพฤติปฏิบัติตน (µ=2.82, σ=1.27 ) และมีแรงจูงใจใหบุคลากร

ปฏบัิติงานตามกฎระเบียบ (µ=2.87,σ=1.18) ตามลําดับ 

ดานหลักคุณธรรม พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการใชหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานหลักคุณธรรม อยูในระดับมาก (µ=3.83, σ=0.75 ) เมื่อพจิารณาเปนรายขอ

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ใหเกียรติกับบุคลากร ใชวาจาสุภาพ (µ=4.16, σ=0.83) รองลงมา คือ 

ประพฤติดีงามตามหลักศีลธรรม (µ=4.01, σ=0.95) และ มีความเสียสละและเห็นแกประโยชนสวนรวม (µ=3.96, 

σ=0.90) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ดานหลักคุณธรรม อยูในระดับปานกลาง (µ=2.54, σ=1.13) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ใหความยุติธรรมกับบุคลากรทุกคน (µ=2.73, σ=1.26) รองลงมา คือ ให

ความเสมอภาคกับบุคลากรทุกคน (µ = 2.70, σ=1.29) และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรดวยความ

ยุติธรรม (µ=2.63, σ=1.30 ) ตามลําดับ 
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ดานหลักความโปรงใส พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการใชหลัก ธรรมาภิ

บาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานหลักความโปรงใส อยูในระดับมาก (µ=3.95, σ=0.80) เมื่อพจิารณาเปน

รายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคอื มกีารจัดโครงสรางการบริหารงาน (µ=4.10, σ=0.78) รองลงมา คือ

มีการรวมกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจเปาหมาย (µ=4.07, σ=0.87) และสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมจัดทําแผน

ประจําป (µ = 4.06, σ=0.88) ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ดานหลักความโปรงใส อยูในระดับปานกลาง (µ=2.62, σ=1.23) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ มีการประชุมใหบุคลากรไดเสนอความคิดเห็นรวมกัน (µ=2.75, σ=1.38) 

องลงมา คือ ใหบุคลากรมีสวนรวมในการประสานงาน (µ=2.72, σ=1.25) และ ใหบุคลากรเสนอขอมูลเพื่อการ

ตัดสนิใจ (µ=2.71, σ=1.35) ตามลําดับ 

ดานหลักความมีสวนรวม พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการใชหลักธรร

มาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานหลักความมสีวนรวม อยูในระดับมาก (µ=4.04 , σ=0.73) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ วางแผนการใชจายเงินงบประมาณอยางชัดเจน (µ=

4.13, σ=0.74) รองลงมา คอื ผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเปดโอกาสให

ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนเขามามีสวนรวม (µ=4.11, σ=1.01) และ ผูบริหาร

สถานศึกษากําหนดใหครูทุกคนมีสวนรวมในการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร (µ=4.11, σ=0.76) 

ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ดานหลักความสวนรวม อยูในระดับปานกลาง (µ=2.61,σ=1.18) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คอื ผูบริหารสถานศึกษากําหนดใหขาราชการครูและผูท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมใน

การประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (µ=2.79, σ=1.36) รองลงมา คือผูบริหารสถานศึกษากําหนดใหครู

ทุกคนมีสวนรวมในการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร (µ=2.69, σ=1.29) และผูบริหารสถานศึกษารับ

ฟงความคดิเห็นของผูใตบังคับบัญชาในการปฏบัิติงาน (µ=2.66, σ=1.26) ตามลําดับ 

ดานหลักความรับผิดชอบ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการใชหลักธรร

มาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานหลักความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก (µ=3.83, σ=0.73 ) 

เมื่อพจิารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคอื มอบหมายงานใหบุคลากรปฏบัิติตามความสามารถ 

(µ=4.08, σ=0.75 ) รองลงมา คอืมอบหมายหนาท่ีใหบุคลากรไดปฏิบัติอยางชัดเจน (µ=4.01, σ=0.86) และประชุม

วางแผนการดําเนินงานประจําป (µ=3.96, σ=0.85) ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ดานหลักการความรับผิดชอบ อยูในระดับปานกลาง (µ=2.54, σ=1.13) เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือมีการนิเทศ การปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนระบบ (µ=2.69, σ=

1.20) รองลงมา คือ มอบหมายหนาท่ีใหบุคลากร ไดปฏิบัติอยางชัดเจน (µ =2.63 , σ=1.20) และมีการติดตามการ

ปฏบัิติงานของบุคลากรอยางเปนระบบ (µ = 2.57, σ=1.18) ตามลําดับ 

ดานหลักความคุมคา พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการใชหลักธรรมาภิ

บาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานหลักความคุมคา อยูในระดับมาก (µ=3.87, σ=0.65) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ จัดสรร บริเวณโรงเรียน ใหสามารถใชประโยชนได (µ=4.02, σ=

0.65) รองลงมา คอืควบคุม ดูแล อาคารสถานท่ีใหอยูในสภาพใชงานได (µ=4.02, σ=0.61) และสงเสริมใหบุคลากร

โดยยดึผูเรียนเปนสําคัญ (µ=3.96, σ=0.77) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ดานหลักความคุมคา อยูในระดับปานกลาง (µ=2.54, σ=1.10) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือจัดสรรงบประมาณท่ีมีอยูจํากัดใหคุมคา (µ=2.69, σ=1.27) รองลงมาคือ

จัดสรรบริเวณโรงเรียน ใหสามารถใชประโยชนได และรณรงคใหบุคลากรใชนํ้าอยางประหยัด (µ=2.61, σ=1.20) และ

ใชจายงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงคของงาน/โครงการ (µ=2.60, σ=1.19) ตามลําดับ 
 

สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันการใชหลักธรรมาภิบาล ปญหาและขอเสนอแนะ

แนวทางในการใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน ของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแม

สายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประชากรผูใหขอมูลประกอบดวย 

ครูผูสอนในโรงเรียนแมสายประสทิธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ท่ีปฏิบัติหนาท่ีใน

ปการศึกษา 2558 จํานวน 150 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการใชหลักธรรมาภิ

บาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามคนืมาท้ังหมด 150 ฉบับ 

รอยละ 100 นําขอมูลท่ีไดมาวเิคราะหโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการสรุปไดดังน้ี ดานหลักนิติธรรม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการใชหลัก

ธรรมา  ภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอยคอื มกีรรมการเบิกจายเงนิถูกตองตามระเบียบ รองลงมา คือ ตรวจสอบการทําบัญชี ทะเบียนการเงิน 

และพัสดุใหถูกตองและ มกีฎระเบียบ ขอบังคับท่ีบุคลากรทุกคนยอมรับ  

สภาพปญหา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียน

แมสายประสทิธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
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เปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยเปนแบบอยางท่ีดีแกบุคคลากร 

รองลงมา คือ ตรวจสอบการทําบัญชี ทะเบียนการเงิน และพัสดุใหถูกตอง และ ตรวจสอบการทําบัญชี ทะเบียน

การเงนิ และพัสดุใหเปนปจจุบัน โดยมีขอเสนอแนะดังน้ี ผูบริหารควรมีความรูในเร่ืองของกฎระเบียบขอบังคับในทาง

ราชการเพื่อแนะนําใหบุคลากรปฏบัิติตามและมคีวามเขาใจตรงกัน และปฏบัิติตามกฎระเบียบขอบังคับอยางเครงครัด 

สวนดานหลักคุณธรรม ผูตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการใชหลักธรรมาภิบาลใน

การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ มี

ใหเกยีรติกับบุคลากร ใชวาจาสุภาพ รองลงมา คือ ประพฤติดีงามตามหลักศิลธรรมและ มีความเสียสละและเห็นแก

ประโยชนสวนรวม   

สภาพปญหา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียน

แมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานหลักคุณธรรม อยูในระดับปาน

กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ใหความยุติธรรมกับบุคลากรทุกคน 

รองลงมา คือใหความเสมอภาคกับบุคลากรทุกคน และ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรดวยความยุติธรรม 

ตามลําดับ โดยมขีอเสนอแนะดังน้ี มคีวามยุติธรรมกับบุคลากร มคีวามเสมอภาคแกทุกฝายเพื่อสรางขวัญกําลังใจแก

บุคลากร และรับฟงความคดิเห็นของบุคลากร 

สวนดานหลักความโปรงใส ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการใชหลักธรรมาภิ

บาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอยคอื มกีารจัดโครงสรางการบริหารงาน รองลงมา คือ มีการรวมกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจเปาหมายและสงเสริม

ใหบุคลากรมสีวนรวมจัดทําแผนประจําป    

สภาพปญหา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียน

แมสายประสทิธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

เปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คอืมกีารประชุมใหบุคลากรไดเสนอความคิดเห็นรวมกัน รองลงมา 

คอืใหบุคลากรมสีวนรวมในการประสานงานและใหบุคลากรเสนอขอมูลเพื่อการตัดสนิใจ ตามลําดับโดยมขีอเสนอแนะ

ดังน้ี บุคลากรมีสวนรวมในในการกําหนดวางแผนรวมกันของบุคลากร การช้ีแจงการบริหารงานของทุกฝายตองมี

หลักฐานอางอิง และงาน/กจิกรรมทุกฝายสามารถตรวจสอบได  

สวนดานหลักความมสีวนรวม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการใชหลักธรรมาภิ

บาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอยคือ วางแผนการใชจายเงินงบประมาณอยางชัดเจน รองลงมา คือผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเปดโอกาสใหชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนเขามามีสวน

รวมและ ผูบริหารสถานศึกษากําหนดใหครูทุกคนมสีวนรวมในการจัดทํามาตรฐานการปฏบัิติงานของบุคลากรและวาง

แผนการใชจายเงนิงบประมาณอยางมรีะบบ  

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 อยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ
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ผูบริหารสถานศึกษากําหนดใหขาราชการครูและผูท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติ

ราชการ รองลงมา คือผูบริหารสถานศึกษากําหนดใหครูทุกคนมีสวนรวมในการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของ

บุคลากร และผูบริหารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน ตามลําดับ โดยมี

ขอเสนอแนะดังน้ี มีการกําหนดใหครูทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติงาน มีการกําหนดใหครูทุกคนมีสวน

รวมในการวางแผนการใชจายเงนิงบประมาณ และรับฟงความคดิเห็นของผูใตบังคับบัญชา  

สวนดานหลักความรับผิดชอบ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการใชหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอย คอืมอบหมายงานใหบุคลากรปฏิบัติตามความสามารถ รองลงมา คือ มอบหมายหนาท่ีใหบุคลากรได

ปฏบัิติอยางชัดเจน และประชุมวางแผนการดําเนินงานประจําป 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 อยูในระดับปานกลางเมื่อพจิารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ มีการ

นิเทศ การปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนระบบ รองลงมา คือ มอบหมายหนาท่ีใหบุคลากรไดปฏิบัติอยางชัดเจน 

และมกีารติดตามการปฏบัิติงานของบุคลากรอยางเปนระบบตามลําดับ โดยมขีอเสนอแนะดังน้ี มีการกําหนดใหครูทุก

คนตระหนักในรายวชิาท่ีตนเองรับผดิชอบอยางเครงครัดไมปลอยปะละเลย  

สวนดานหลักความคุมคา พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการใชหลักธรร

มาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอย คอื จัดสรร บริเวณโรงเรียนใหสามารถใชประโยชนได และ ควบคุม ดูแล อาคารสถานท่ีใหอยูในสภาพ

ใชงานได รองลงมา คอืจัดสภาพแวดลอมใหปลอดภัย และสงเสริมใหบุคลากรโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญและ รณรงคให

บุคลากรใชไฟฟาอยางประหยัด 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 อยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ 

จัดสรรงบประมาณท่ีมีอยูจํากัดใหคุมคา รองลงมา คือ จัดสรร บริเวณโรงเรียน ใหสามารถใชประโยชนได และ

รณรงคใหบุคลากรใชนํ้าอยางประหยัดและ ใชจายงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงคของงาน/โครงการ ตามลําดับ 

โดยมีขอเสนอแนะดังน้ี ใชจายเงินงบประมาณใหเกิดความคุมคาและตรงตามวัตถุประสงคของงาน/โครงการและใช

จายเงนิงบประมาณใหเกดิประโยชนแกผูเรียนมากท่ีสุด  

อภปิรายผล 

จากการศึกษาสภาพและแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ตาม

ทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสทิธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผูศึกษาไดนํา

ผลการศึกษามาอภิปรายผลไวดังน้ี 

สภาพและแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนคติของครู

โรงเรียนแมสายประสทิธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยรวมอยูในระดับ มาก ซึ่ง

ใกลเคยีงกับผลการศึกษาของ   



1612 

 

- Proceedings - 

 

สันถวันท พยาเลี้ยง (2552 หนา 69-93) การศึกษาการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารโรงเรียน

ตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา โดยศึกษา

จากกลุมตัวอยางท่ีเปนครูผูสอน จํานวน 285 คน ผลการวิจัยพบวา ระดับการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ หลักความโปรงใส หลักความคุมคา หลักความ

รับผดิชอบ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรมและหลักการมีสวนรวม ฐิติพงษ บุญประคม (2552 หนา 73-81) ศึกษาโดย

การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง จํานวน 242 คน 

ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมและราย

ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว มีการปฏิบัติท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับไดแก 

ดานหลักความคุมคา ดานหลักความรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักคุณธรรม หลักการมีสวนรวม และหลักนิติ

ธรรม ในการใชหลักนิติธรรม ผูบริหารไดมกีรรมการเบิกจายเงินถูกตองตามระเบียบ ตรวจสอบการทําบัญชี ทะเบียน

การเงิน และพัสดุใหถูกตองและ มกีฎระเบียบ ขอบังคับท่ีบุคลากรทุกคนยอมรับซึ่งใกลเคยีงกับผลการศึกษาของ ธนัน

ชัย รัตนไตรแกว (2549 หนา 84) กลาวหลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ กฎหมายและขอบังคับ

ตาง ๆ ใหเปนท่ียอมรับของบุคลากรและสังคม และสงเสริมใหบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ 

ขอบังคับเหลาน้ัน และแนวปฏิบัติของทางราชการ โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชตามอําเภอใจหรือ

อํานาจของตัวบุคคล สมเดช สีแสง (2544 หนา 607) กลาววา การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การกําหนด

แนวทาง หรือแผนการดําเนินงานน้ัน ๆ โดยใหเสยีคาใชจายใหนอยท่ีสุด และสามารถบรรลุถงึเปาหมายท่ีวางไวอยางมี

ประสทิธิภาพตลอดจนสอดคลองกับวัตถุประสงคของการดําเนินงานดังกลาว นอกจากน้ีงบประมาณยังเปนเคร่ืองมือ

ท่ีสําคัญในการควบคุมดูแลปฏบัิติงานใหเกดิประสทิธิภาพไดอีกดวย 

สวนการใชหลักคุณธรรม ผูบริหารใหเกียรติกับบุคลากร ใชวาจาสุภาพ ประพฤติดีงามตามหลักศีลธรรม

และ มคีวามเสยีสละและเห็นแกประโยชนสวนรวมซึ่งใกลเคียงกับผลการศึกษาของ สํานักนายกรัฐมนตรี (2542 หนา 

1) หลักคุณธรรม เปนการยึดม่ันในความถูกตองดีงามโดยรณรงคใหเจาหนาท่ีของรัฐยึดถือหลักหลักน้ีในการปฏิบัติ

หนาท่ีเพื่อใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความ

ซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ ธนันชัย รัตนไตรแกว (2549 

หนา 84) หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ใหเปนท่ียอมรับของ

บุคลากรและสังคม และสงเสริมใหบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับเหลาน้ัน และแนว

ปฏิบัติของทางราชการ โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล ธีระ 

รุญเจริญ (2553 หนา 23-24) กลาววาเปนท่ียอมรับโดยท่ัวกันวา การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชเปนแนวทางในการ

บริหารจัดการเปนสิ่งท่ีจําเปน และมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกรทุกองคกรทุกประเภท ทุกระดับ ไมวาจะ

เปนองคกรธุรกจิ องคกรการศึกษา หรือองคกรทางสังคมตาง ๆ เพราะธรรมาภบิาลถอืไดวาเปนการบริหารจัดการท่ีด ี

เปนการบริหารจัดการท่ีสรางประโยชนและความเปนธรรมตอทุกฝายท่ีเกี่ยวของ และนําไปสูความเจริญรุงเรืองท้ัง

มวล 
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สวนการใชหลักความโปรงใส ผูบริหารมีการจัดโครงสรางการบริหารงาน มีการรวมกําหนด วิสัยทัศน พันธ

กิจ เปาหมายและสงเสริมให บุคลากรมีสวนรวมจัดทําแผนประจําป  ซึ่ งใกล เคียงกับผลการศึกษาของ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546 หนา 51-63) กลาววา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเปนภารกิจท่ีสําคัญท่ีมุง

สงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา ท้ังน้ีเพื่อดําเนินการดานบริหารงาน

บุคคลใหเกดิความคลองตัวอิสระ ภายใตกฎระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภบิาล ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ไดรับการพัฒนามีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคง และ

กาวหนาในวชิาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ ธงชัย สันติวงศ (2542 หนา 3) 

ใหความหมายของคําวาการบริหารบุคคล หมายถึง ภารกิจของผูบริหารทุกคน ท่ีมุงปฏิบัติในกิจกรรมท้ังปวง ท่ี

เกี่ยวของกับบุคลากร เพื่อใหปจจัยดานบุคคลขององคกรเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลาจะ

สงผลสําเร็จตอเปาหมายขององคกร 

สวนหลักความมีสวนรวม ผูบริหารวางแผนการใชจายเงินงบประมาณอยางชัดเจน ผูบริหารสถานศึกษา

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเปดโอกาสใหชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรใน

โรงเรียนเขามามสีวนรวมและ ผูบริหารสถานศึกษากําหนดใหครูทุกคนมสีวนรวมในการจัดทํามาตรฐานการปฏบัิติงาน

ของบุคลากรและวางแผนการใชจ ายเงินงบประมาณอยางมีระบบ ซึ่ ง ใกล เคียงกับผลการศึกษาของ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546 หนา 33-38) ไดมกีารกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 วางานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา ท่ีมุงเนนใหมี

การกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหกับสถานศึกษาใหมากท่ีสุด ดวยเจตนารมณท่ีจะใหสถานศึกษา

ดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัวรวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการ

มสีวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการ

ขัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักนายกรัฐมนตรี (2542 หนา 1) หลักความมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสให

ประชาชนมสีวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการตัดสนิใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแสดงความคดิเห็น

หรือการไตสวนสาธารณะ การประชาพจิารณ การแสดงประชาคมมติิ ธนันชัย รัตนไตรแกว (2549 หนา 84) การเปด

โอกาสใหบุคลากรในหนวยงานและประชาชนมีสวนรวมรับรู เพื่อใหแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ แกปญหา รวมถึง

ดําเนินงานตาง ๆของหนวยงาน การประชาพจิารณ หรือการแสดงประชามติอื่น ๆ 

สวนหลักความรับผดิชอบ ผูบริหารมอบหมายงานใหบุคลากรปฏิบัติตามความสามารถ มอบหมายหนาท่ีให

บุคลากรไดปฏิบัติอยางชัดเจน และประชุมวางแผนการดําเนินงานประจําป ซึ่งใกลเคียงกับผลการศึกษาของ สํานัก

นายกรัฐมนตรี (2542 หนา 1) เปนการตระหนักในสทิธิหนาท่ี ความสํานึกในความรับผดิชอบตอสังคม การใสใจปญหา

สาธารณะของบานเมอืงและการกระตอืรือรนในการแกปญหาตลอดจนการเคารพในความคดิเห็นท่ีแตกตางและความ

กลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน ธนันชัย รัตนไตรแกว (2549 หนา 84) การตระหนักในสิทธิหนาท่ีของ

ตนเองการสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การกระตือรือรนในการทํางานหรือการแกปญหาการเคารพในความ

คดิเห็นท่ีแตกตางกัน ยอมรับผลจากการกระทําของตนเอง และคํานึงถงึประโยชนของสวนรวม 

สวนหลักความคุมคา ผูบริหารจัดสรร บริเวณโรงเรียนใหสามารถใชประโยชนได และ ควบคุม ดูแล อาคาร

สถานท่ีใหอยูในสภาพใชงานได จัดสภาพแวดลอมใหปลอดภัย และสงเสริมใหบุคลากรโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญและ 

รณรงคใหบุคลากรใชไฟฟาอยางประหยัด ซึ่งใกลเคียงกับผลการศึกษาของสํานักนายกรัฐมนตรี (2542 หนา 1) หลัก

ความคุมคา เปนการบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมจีํากัดเพื่อใหมปีระโยชนสูงสุดแกสวนรวมโดยรณรงคใหคนไทย

มีความประหยัด ใชของอยางคุมคาสรางสรรคสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ สามารถแขงขันในเวทีนานาชาติ และ
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พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณย่ิงขึ้น ธนันชัย รัตนไตรแกว (2549 หนา 84) การบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู

อยางจํากัดโดยรณรงคใหมบุีคลากรมคีวามประหยัด ใชของอยางคุมคา มกีารทํางานท่ีรวดเร็ว มคีุณภาพ 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาสภาพและแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ตาม

ทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 คร้ังน้ี ยังมี

ปญหาหลายประการท่ีไดกลาวมาแลวเพื่อให การศึกษาสภาพและแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ประสบผลสําเร็จมากขึ้น ผูศึกษามคีวามคดิเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังน้ี 

หลักนิติธรรมผูบริหารควรมีความรูในเร่ืองของกฎระเบียบขอบังคับในทางราชการเพื่อแนะนําใหบุคลากร

ปฏบัิติตามและมคีวามเขาใจตรงกัน และปฏบัิติตามกฎระเบียบขอบังคับอยางเครงครัด 

1. หลักคุณธรรมมคีวามยุติธรรมกับบุคลากร มคีวามเสมอภาคแกทุกฝายเพื่อสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร 

และรับฟงความคดิเห็นของบุคลากร 

2. หลักความโปรงใส ผูบริหารควรใหบุคลากรมสีวนรวมในในการกําหนดวางแผนรวมกันของบุคลากร การ

ช้ีแจงการบริหารงานของทุกฝายตองมหีลักฐานอางอิง และงาน/กจิกรรมทุกฝายสามารถตรวจสอบได 

3. หลักความมีสวนรวม ผูบริหารควรมีการกําหนดใหครูทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติงาน มี

การกําหนดใหครูทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนการใชจายเงินงบประมาณ และรับฟงความคิดเห็นของ

ผูใตบังคับบัญชา  

4. หลักความความรับผดิชอบ ผูบริหารควรมีการกําหนดใหครูทุกคนตระหนักในรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ

อยางเครงครัดไมปลอยปะละเลย  

5. หลักความคุมคา ผูบริหารควรใหบุคลากรใชจายเงินงบประมาณใหเกิดความคุมคาและตรงตาม

วัตถุประสงคของงาน/โครงการและใชจายเงนิงบประมาณใหเกดิประโยชนแกผูเรียนมากท่ีสุด  

ขอเสนอแนะในการศกึษาคร้ังตอไป 

ในการศึกษาคร้ังตอไปควรมีการศึกษาสภาพและแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนคติของครูในเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติได

จริงในสถานศึกษา 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพื่อเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมุงศึกษาสภาพและแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนคติของครูโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความอนุเคราะหจาก รอง

ศาสตราจารย ดร.เจิดหลา สุนทรวิภาต อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในพระคุณ 

จงึขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานเปนอยางสูง ขอขอบพระคุณ นายวัชรินทร วรรณอุต ผูอํานวยการโรงเรียน

แมสายประสิทธ์ิศาสตร นายมงคลชัย คนชม รองผูอํานวยการโรงเรียนแมสายประสทิธ์ิศาสตร ดร.สรวิชญ จิตรใจ ครู

เช่ียวชาญ โรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร และ นายจักรกฤช พุทธะ ครูชํานาญการ ท่ีไดใหความอนุเคราะหในการ

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย 
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 ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนแมสายประสทิธ์ิศาสตรทุกทาน ท่ีใหความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลวจิัย 

 ขอขอบคุณคณาจารยผูสอนทุกทานเพื่อน ๆ นิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนท่ี 3 มหาวิทยาลัย

พะเยา วทิยาเขตเชียงรายทุกคน ท่ีไดเสนอแนะ และเปนกําลังใจในการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 ทายน้ี ผูวิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา พี่ชาย พี่สาว ท่ีคอยใหกําลังใจและสนับสนุนการศึกษาคนควา

ดวยตนเองในคร้ังน้ี 
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สภาพและแนวทางการพัฒนาการจดักระบวนการเรยีนรู ของกลุมโรงเรยีน

มัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

จังหวัดเชยีงราย 

Conditions and Guideline for Learning Process Management Development of 

the Secondary School Group Three under the Secondary Education Service 

Area Office 36 Chiang Province 

ณัฐญา ศรรีนิยา6

1* และ น้ําฝน กันมา7

2 

Natthaya Sririnya1* and Namfon Gunma2 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา 

กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย 2) ศึกษาแนวทางการ

พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ประชากรท่ีใชในวิจัยคร้ังน้ี คือ ครู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย จาก 8 โรงเรียน จํานวน 328 คน เคร่ืองมือท่ี

ใชในการวจิัยเปนแบบสอบถาม สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูลไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดกระบวนการเรียนรูของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนราย

ดาน พบวา ดานความรูและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูของครู มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานนโยบาย

และแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของโรงเรียน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานการประสาน

รวมมอืพัฒนางานวชิาการของกลุมเครือขาย  

สวนแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย พบวาโรงเรียนควรมีการสงเสริมใหครูเขารับการ

อบรมเพื่อพัฒนาความรู จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

และสภาพบริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม รวมท้ังสงเสริมใหผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่นมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา สนับสนุนดาน งบประมาณ พัฒนาครูโดยจัดการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู 

สงเสริมใหครูมีสื่อในการจัด กระบวนการเรียนรูท่ีทันสมัยและหลากหลาย ตลอดจนจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศ

                                                 
1 นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2 School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
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ของหองเรียนท่ีเอื้อตอการเรียนรู และโรงเรียนควรมีการประเมินผล นิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรูอยาง

จริงจังและตอเนื่องทุกภาคเรียน 
 

คําสาํคัญ: การจัดกระบวนการเรียนรู 
 

Abstract  

 The purposes of this study were to 1) study the learning process management  condition of the 

secondary school group three under  the Secondary Education Service Area Office 36 Chiang Rai Province 2) 

study the guideline for learning process development of the secondary school group three under the Secondary 

Education Service Area Office 36 Chiang Rai Province. The population of this study consisted of 328 teachers 

from 8 schools in group three under  the Secondary Education Service Area Office 36 Chiang Rai Province. The 

instrument used for data collection was a set of questionnaire. The statistic used in data analysis were 

frequency,percentage, mean, and standard deviation. 

The study found that an overall of the learning process Management condition of the secondary school 

group three under the Secondary Education Service Area Office 36 Chiang Rai Province was in high level. When 

consisted to each aspect it could sort from high to low as following; knowledge and teaching skills aspect, policy 

and learning process management aspect and academic cooperative aspect respectively. 

Moreover, the guideline for learning process development of the secondary school group three under 

the Secondary Education Service Area Office 36 Chiang Rai Province  should develop the teachers’ knowledge 

by training and promote the parents and community to participate in learning process development, create good 

school atmosphere and evaluate it every semester. 
 

Keywords: Learning Process Development 
 

บทนํา 

การศึกษานับวาเปนรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุด ในการพัฒนาบุคคล สังคมและประเทศชาติใหเกิดความ

เจริญกาวหนาไดอยางมีคุณภาพ เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ

สังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา

ทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคล

เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดังน้ันในการจัดการศึกษา สถานศึกษาจึงมีบทบาทและมีความสําคัญสูงสุดตอการ

พัฒนาคุณภาพของผูเรียน โดยมีหนาท่ีจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดความรู และมีทักษะในการ

ปฏิบัติงานในดานตาง ๆ โดยในหลักการจัดการเรียนรู จะเนนใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการ

เรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพงึประสงคตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน  

การจัดกระบวนการเรียนรูจึงเนนท่ีผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

เปนเคร่ืองมอืท่ีจะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร ซึ่งตรงกับศาสตรทางการศึกษาท่ีไดช้ีใหเห็นถึงความสําคัญ

ของกระบวนการเรียนรู และสาระการเรียนรูวาเปนปจจัยท่ีสําคัญ และสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดี แตการท่ี

ผูเรียนเกดิกระบวนการเรียนรูท่ีดไีด ก็ตองอาศัยกระบวนการสอนของครู ครูจําเปนตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน



1618 

 

- Proceedings - 

 

ท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับรูสาระและการใชกระบวนการเรียนรูท่ีเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ

พ.ศ. 2542 หมวด 4 โดยเฉพาะมาตรา 24 ท่ีวาดวยการจัดกระบวนการเรียนรู รวมท้ังโรงเรียนเปนสถาบันการศึกษาท่ี

มีหนาท่ีหลักในการจัดการศึกษาท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะผลของการศึกษาจะเปนเชนใดขึ้นอยูกับการปฏิบัติงานของ

โรงเรียนท่ีจะตองจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดบรรลุจุดมุงหมายท่ีไดกําหนดไวในหลักสูตร  

โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด

เชียงราย ประกอบดวย กลุมโรงเรียน จํานวน 8 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนแมจันวิทยาคม โรงเรียนจันจวาวิทยาคม 

โรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร โรงเรียนวัดถ้ําปลาวิทยาคม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โรงเรียนบานแซววิทยาคม 

โรงเรียนสันติครีีวทิยาคม และโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก ซึ่งสภาพบริบทของโรงเรียนสวนใหญ เปนโรงเรียนท่ี

อยูติดชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน และสวนหน่ึงอยูบนเทือกเขาสูง นักเรียนสวนใหญของแตละโรงเรียนจึงเปน

นักเรียนชนเผา ไมมีสัญชาติไทย  มีความหลากหลายทางดานชาติพันธุ ดานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และความ

เปนอยู และท่ีสําคัญมคีวามหลากหลายทางดานภาษา อีกท้ังผูปกครองสวนใหญมฐีานะยากจน มอีาชีพรับจาง คาขาย

และเกษตรกรรม ทําใหไมเวลาดูแลเอาใจใสบุตรหลานของตน  จากสภาพดังกลาวจึงสงผลใหสภาพการจัด

กระบวนการเรียนรูเปนไปอยางลาชา ผูเรียนมีปญหาอานไมออกเขียนไมได หรืออานออก เขียนได แตลาชาในการ

เรียนรู จงึทําใหเกดิอุปสรรคตอการจัดกระบวนการเรียนรู และท่ีสําคัญทําใหเกิดปญหาดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ตํ่าตามมา จากสาเหตุดังกลาวจึงทําใหเปนอุปสรรคในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน อีกท้ังจาก

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ป

การศึกษา 2557 ในดานผลการทดสอบของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 ท่ีผานมา พบวา นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 มคีะแนนผลการทดสอบวัดความรูพื้นฐาน 8 กลุมสาระการเรียนรูโดยภาพรวม เทากับ 40.37 ซึ่งมี

คะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นท่ี ท่ีมีคะแนน 42.91 ตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยระดับสพฐ. ท่ีมีคะแนน 40.82 

และตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ท่ีมีคะแนน 40.70 สวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนผลการทดสอบ

วัดความรูพื้นฐาน 8 กลุมสาระการเรียนรูโดยภาพรวม เทากับ 35.30 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยระดับเขต

พื้นท่ี ท่ีมคีะแนน 38.03 ตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยระดับสพฐ. ท่ีมคีะแนน 37.84 และตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ท่ีมี

คะแนน 37.56 (กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

36, 2558, หนา 43,102)  

จากสภาพปญหาดังกลาว มีความสําคัญเปนอยางย่ิงท่ีผูบริหารสถานศึกษา ครูตลอดจนผูท่ีเกี่ยวของกับ

การจัดการศึกษาทุกฝาย ควรจะตองเอาใจใสการจัดกระบวนการเรียนรูอยางจริงจัง เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ

และมคีุณลักษณะอันพงึประสงค  ผูวจิัยในฐานะท่ีเปนครูของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 มีหนาท่ีโดยตรง

ในดานการจัดกระบวนการเรียนรู ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

36 จังหวัดเชียงราย  ท้ัง 8 โรงเรียน เพื่อทราบสภาพและแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู และนําผลท่ีได

ไปใชวางแผนในการปรับปรุง พัฒนา การจัดกระบวนการเรียนรู ท่ีจะเปนประโยชนแกผูเรียน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

จังหวัดเชียงรายใหมปีระสทิธิภาพตอไป 
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วัตถุประสงคการศึกษา 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา 

กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย (2) เพื่อศึกษาแนวทางการ

พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย 
 

กรอบแนวคิด  
 

      
 

 

 

ภาพ 7 แสดงกรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิ 
 

วธิกีารศึกษา 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย จาก 8 โรงเรียน จํานวน 328 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามสภาพและแนวทางการพัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

36 จังหวัดเชียงราย แบงออกเปน 3 ตอนดังน้ี  

ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ   

(Check List) 

ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3     

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณ

สภาพและแนวทางการพัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียน

มัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกดัสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

จังหวัดเชียงราย 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

2. หลักการบริหารงานวชิาการในสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

3. การจัดกระบวนการเรียนรู ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 

2551  

4. กระบวนการเรียนรู 

 
 

 

 

1. ดานความรูและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูของครู 

2. ดานนโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัด 

กระบวนการ เรียนรูของโรงเรียน 

3. ดานการประสานรวมมอืพัฒนางานวชิาการของกลุม 

เครือขาย 

4. ดานการสงเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู 

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5. ดานสื่อ สิ่งแวดลอมท่ีสงเสริมการจัดกระบวนการ 

เรียนรู 

6. ดานการประเมนิผล นิเทศและติดตามการจัด 

กระบวนการเรียนรู 
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คา   (Rating Scale) ม ี5 ระดับ ซึ่งประกอบดวย 6 ดานคอื 1. ดานความรูและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูของครู 

2. ดานนโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของโรงเรียน 3. ดานการประสานรวมมือพัฒนางาน

วชิาการของกลุมเครือขาย 4. ดานการสงเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา     

5. ดานสื่อ สิ่งแวดลอมท่ีสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู 6. ดานการประเมินผล นิเทศและติดตามการจัด

กระบวนการเรียนรู    

ตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียน

มัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย เปนแบบสอบถาม

ชนิดปลายเปด (Open Form)  

การวเิคราะหขอมูล 

ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาความถี่ (Frequencies) รอยละ 

(Percentage) 

ตอนที่ 2  สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอย ท่ี 3 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย โดยสอบถามสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู 6 ดาน 

วเิคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (μ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายขอมูล

ตามเกณฑของชวงคะแนน (วชิิต  อูอน, 2550) ม ี5 ระดับ ดังน้ี 

4.21 – 5.00   หมายถงึ  สภาพการจัดกระบวนการเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด 

3.41 – 4.20   หมายถงึ  สภาพการจัดกระบวนการเรียนรูอยูในระดับมาก 

2.61 – 3.40   หมายถงึ  สภาพการจัดกระบวนการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง 

1.81 – 2.60   หมายถงึ  สภาพการจัดกระบวนการเรียนรูอยูในระดับนอย 

1.00 – 1.80   หมายถงึ  สภาพการจัดกระบวนการเรียนรูอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ (Frequencies) 

ประกอบคําบรรยาย 
 

ผลการศึกษา 

 จากการทําวจิัยพบวา สภาพการจัดกระบวนการเรียนรูของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสภาพการจัด

กระบวนการเรียนรู ดานความรูและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูของครู มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดาน

นโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของโรงเรียน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานการ

ประสานรวมมอืพัฒนางานวชิาการของกลุมเครือขาย 

 สวนแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย พบวาโรงเรียนควรมีการสงเสริมใหครูเขารับการ

อบรมเพื่อพัฒนาความรู จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

และสภาพบริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม รวมท้ังสงเสริมใหผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่นมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา สนับสนุนดานงบประมาณ พัฒนาครูโดยจัดการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู สงเสริม

ใหครูมีสื่อในการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีทันสมัยและหลากหลาย ตลอดจนจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศของ
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หองเรียนท่ีเอื้อตอการเรียนรู และโรงเรียนควรมกีารประเมินผล นิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรูอยางจริงจัง

และตอเนื่องทุกภาคเรียน 
 

สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการวจัิย 

 1. สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ใน 6 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานท่ีมคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด คอื ดานความรูและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูของครู รองลงมา คือ ดานนโยบายและ

แนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของโรงเรียน และดานท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คอื ดานการประสานรวมมอื

พัฒนางานวชิาการของกลุมเครือขาย 

 1.1. สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ดานความรูและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูของครู โดยรวม

อยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ครูมีความรู ความสามารถดานการ

สอนในสาขาวชิา รองลงมาคอื มกีารวางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีการ

จัดเนื้อหาสาระ กจิกรรมท่ีสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน  

1.2 สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ดานนโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู

ของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ มีการวางแผน

ในการจัดครูสอนแตละกลุมสาระการเรียนรู รองลงมาคือ สงเสริมใหครูปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม 

และคุณลักษณะอันพงึประสงคไวในทุกรายวชิา และขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ สงเสริมใหชุมชนและสังคมมีสวนรวม

ในการกําหนดหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู รวมท้ังเปนเครือขายและแหลงเรียน  

1.3 สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ดานการประสานรวมมือพัฒนางานวิชาการของกลุมเครือขาย 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ มีการสนับสนุนและชวยเหลือดาน

วัสดุอุปกรณในการจัดกระบวนการเรียนรู รองลงมาคือ มีการประสานความรวมมือกับกลุมเครือขาย ผูปกครอง 

ชุมชน และทองถิ่นใหมสีวนรวมในการศึกษา และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีการสงเสริมใหกลุมเครือขายทําหนาท่ี

ในการประเมนิผลดานผูเรียนและโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ  

1.4 สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ดานการสงเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ มี

การสงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรูโดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด รองลงมาคือ มีการสงเสริมการ

จัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีดัชนีช้ีวัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู และขอท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคอื    มกีารนิเทศและติดตามการดําเนินงานดานการจัดกระบวนการเรียนรู  

 1.5 สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ดานการจัดสื่อ สิ่งแวดลอมท่ีสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอม 

แหลงเรียนรูภายในหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู รองลงมาคือ โรงเรียนสงเสริมใหครูจัดเตรียมและเลือกใชสื่อให

เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนดาน

การจัดกระบวนการเรียนรู  
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1.6 สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ดานการประเมินผล นิเทศและติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ โรงเรียนมีการวัดและประเมินผล

การเรียนรูตามสภาพจริง รองลงมาคือ มีการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ อยางหลากหลาย 

และขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคอื นําผลการประเมนิผูเรียนมาใชเพื่อสอนซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน   

 2. จากการศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ใน 6 ดาน ไดผลดังน้ี  

 2.1 ดานความรูและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูของครู ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความคิด

เห็นวา ควรมีการสงเสริมใหครูเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู ทักษะ เทคนิคการจัด

กระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย จํานวน 72 คน คดิเปนรอยละ 65.45 รองลงมาคือ ครูควรมีสื่อการเรียนการสอนท่ี

หลากหลาย ตรงตามเนื้อหาของบทเรียน เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ ต้ังใจเรียนมากขึ้น เชน สื่อดาน ICT 

และควรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 

13.64 และสุดทายคือ โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหครูผลิตสื่อการสอนใหม ๆ เชน สื่อดาน ICT และ

สนับสนุนทุนในการศึกษาตอท้ังในและตางประเทศจํานวน 9 คน คดิเปนรอยละ 8.18   

  2.2 ดานการดําเนินงานตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของโรงเรียน

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความคิดเห็นวา ควรมีการสงเสริมใหครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมใน

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551  สอดคลองกับสภาพ

บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม สภาพปญหา และสังคมโลกปจจุบัน เพื่อมุงเนนพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ จํานวน 

33 คน  คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมาคือ โรงเรียนควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดเขารวมอบรมเพื่อพัฒนา

ตนเอง พัฒนาทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู เชน อบรมออนไลน อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําสื่อ นวัตกรรม 

ภาษาอังกฤษ หรือการไปศึกษาดูงานจากโรงเรียนตนแบบทางการศึกษา จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 121.219.19 

และสุดทายคือ โรงเรียนควรกําหนดนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพบริบท 

สอดคลองกับความสามารถของผูเรียน จํานวน 18 คน คดิเปนรอยละ 18.18   

  2.3 ดานการประสานรวมมือพัฒนางานวิชาการของกลุมเครือขาย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให

ความคิดเห็นวาควรมีการสงเสริมใหผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษา สงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียน และสนับสนุนดานงบประมาณ รวมท้ังการนําภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงเรียนรูในชุมชนมาใชในการจัด

กระบวนการเรียนรู  จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 72.97 รองลงมาคือ ควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ

ดําเนินงาน และกจิกรรมของโรงเรียนใหผูปกครอง ชุมชน และสังคมไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอ จํานวน 6 คน คิดเปน

รอยละ 16.22 และสุดทายคือ จัดสรางศูนยการเรียนรูของชุมชน โดยอาศัยองคกรสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนรวม 

จํานวน 2 คน คดิเปนรอยละ 5.41  

  2.4 ดานการสงเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใหความคิดเห็นวา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรสงเสริม พัฒนาโดยจัดอบรมใหความรู

เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกครูในโรงเรียนตาง ๆ ในดานเทคนิคการสอน รูปแบบการจัดกระบวนการ

เรียนรูท่ีหลากหลาย เทคโนโลยีใหม ๆ การสรางสื่อและนวัตกรรม การทําผลงานทางดานวิชาการ เพื่อใหผูอบรม

สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 50.72 รองลงมาคือ จัดใหมีการกํากับ นิเทศ ติดตาม 

เสนอแนะโรงเรียนในกลุมเครือขายในการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องและเปนระบบจัดใหมีการกํากับ 

นิเทศ ติดตาม เสนอแนะโรงเรียนในกลุมเครือขายในการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องและเปนระบบจํานวน 
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9 คน คดิเปนรอยละ 13.04 และสุดทายคอื สงเสริมดานงบประมาณ เพื่อจัดหาสื่อการสอนท่ีทันสมัย และจัดทําแหลง

เรียนรูใหเพยีงพอตอความตองการและท่ัวถึง ทุกพื้นท่ี โดยเฉพาะในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร ตลอดจนจัดสรรบุคลากร

ใหเพยีงพอตอความตองการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูตอไป จํานวน 8 คน คดิเปนรอยละ 11.59   

  2.5 ดานการจัดสื่อ สิ่งแวดลอมท่ีสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให

ความ คดิเห็นวา ครูควรมสีื่อในการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีทันสมัย หลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา และเพียงพอตอ

ความตองการของผูเรียน จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 32.69 รองลงมาคือ โรงเรียนควรจัดสิ่งแวดลอมท้ังภายใน

และภายนอกหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู โดยเฉพาะการจัดบรรยากาศในช้ันเรียน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 

25.00 และสุดทายคือ ควรจัดใหมีการอบรมครูในการจัดทําสื่อการสอนท่ีทันสมัย และหลากหลาย การใชสื่อและ

อุปกรณตาง ๆ และสามารถนําสื่อไปใชรวมกัน จํานวน 21 คน คดิเปนรอยละ 20.19  

  2.6 ดานการประเมนิผล นิเทศและติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให

ความ คดิเห็นวา ควรมกีารประเมนิผล นิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรูอยางจริงจังและตอเนื่องทุกภาคเรียน 

เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ และใหเกิดการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของครู จํานวน 42 คน 

คดิเปนรอยละ 48.84 รองลงมาคือ แตงต้ังใหมีคณะกรรมการนิเทศ เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของ

ครูอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง เชน ผูบริหาร หัวหนางานวชิาการ หัวหนากลุมสาระ ครูในกลุมสาระนิเทศกันเอง หรือ

ตางกลุมสาระ ผูเช่ียวชาญจากเขตนิเทศติดตาม และใหคําแนะนํากับครูผูสอนในทุกโรงเรียน จํานวน 12 คน คิดเปน

รอยละ 13.95 และสุดทายคือ การวัดผล ประเมินผลควรมีเกณฑการประเมินท่ีหลากหลายเหมาะสมกับบริบทของ

โรงเรียนแตละแหง และควรนําผลประเมนิท่ีได นํามาปรับปรุง พัฒนางานตอไปจํานวน 10 คน คดิเปนรอยละ 11.63   

อภปิรายผลการวจัิย 

จากผลการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา

กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ใน 6 ดาน สามารถอภิปราย

ผลดังตอไปน้ี 

1. สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ใน 6 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ  

ดานความรูและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูของครู รองลงมาคือ ดานนโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรูของโรงเรียน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนมีการกําหนดหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน สภาพปญหา และความตองการของชุมชน สังคมและมีนโยบายท่ีสงเสริมให

ครูจัดการเรียนการสอนท่ีมุงพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศตามศักยภาพ โดยมุงเนนการพัฒนาครูใหมีความรู

ความสามารถดานการสอนในสาขาวิชา และสามารถนํามาจัดกระบวนการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญไดเปน

อยางด ีซึ่งสอดคลองกับสมบัติ ยศปญญา (2552, หนา 82-87) ท่ีไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 พบวา สภาพการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ดานคุณลักษณะของครู โดยครูมีความ

รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ี สอดคลองกับ มาลี ประเสริฐเมธ (2552, หนา 65-67) ท่ีไดศึกษาการบริหารจัดการ

การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนในอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบวา ดานการบริหารและการจัดการ

โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมกีารช้ีแจงนโยบายการจัดการศึกษา ตามแนวปฏรูิปการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1.1 สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ดานความรูและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูของครู ของกลุม

โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย โดยรวม
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อยูในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ครูมีความรูความสามารถดาน

การสอนในสาขาวิชา ผลการศึกษาดังกลาวเปนไปตามความคาดหวังของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 จังหวัดเชียงราย ท่ีตองการใหครูไดใชความรู ความสามารถดานการสอนในสาขาวิชา ในการจัดกระบวนการ

เรียนรู โดยสอดคลองกับความถนัดและความสนใจของผูเรียนไดอยางเหมาะสม เพื่อใหผูเรียนสามารถศึกษาคนควา

หาความรูไดดวยตนเอง รักการอาน และใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ สายันต พาดี (2551, หนา 186-

195) ท่ีไดศึกษาสภาพ ปญหาและประสทิธิผลการจัดกระบวนการเรียนรูของขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา สภาพการจัดกระบวนการเรียนรูของขาราชการครู ดานการจัดการเรียน

การสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ ไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและ

คุณลักษณะอันพงึประสงคไวในทุกวชิาอยูในระดับมาก โดยครูจัดกจิกรรมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม

ท่ีพงึประสงคใหนักเรียน 

1.2 สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ดานนโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู

ของโรงเรียน ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 

โรงเรียนไดมีการวางแผนในการจัดครูสอนแตละกลุมสาระการเรียนรู เพื่อใหครูไดจัดการเรียนการสอนท่ีมุงพัฒนา

ผูเรียนสูความเปนเลิศตามศักยภาพของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา 8) ไดกลาวไวคือ 

ในการจัดกระบวนการเรียนรู ไดกําหนดใหในแตละกลุมสาระการเรียนรู ท้ัง 8 กลุมสาระมีมาตรฐานการเรียนรูท่ีเนน

เปาหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหผูเรียนไดเรียนรู ดังน้ันจําเปนท่ีโรงเรียนตองมีการวางแผนเกี่ยวกับ

ครูผูสอนแตละกลุมสาระการเรียนรูไวอยางชัดเจน เพื่อจะไดสอนใหผูเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการเรียนรูท่ี

กําหนดไว  

1.3 สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ดานการประสานรวมมือพัฒนางานวิชาการของกลุมเครือขาย 

ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย 

โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มีการสนับสนุนและ

ชวยเหลอืดานวัสดุอุปกรณในการจัดกระบวนการเรียนรู ซึ่งถือวาเปนบทบาทหนาท่ีหน่ึงของกลุมเครือขายท่ีไดมีสวน

รวมในการศึกษา โดยคอยสนับสนุนและชวยเหลอืดานวัสดุอุปกรณในการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อใหการศึกษาเกิด

การพัฒนาท่ีดีย่ิงขึ้นไป  ซึ่งสอดคลองกับ ศรวิศิษย ภูมิทัศน, 2557,สื่อออนไลน ท่ีไดศึกษาสภาพการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบวา ดานการบริหารงาน

งบประมาณ อยูในระดับมาก 

1.4 สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ดานการสงเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด คือ มีการสงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรูโดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับ

กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา 28-29) ท่ีกลาวถงึหลักการบริหารงานวชิาการในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษาวาจะตองมุงสงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรู โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด ซึ่งในการ

จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังท่ี ทิศนา แขมมณ ี

(2556, หนา 124-147) กลาวถงึหลักการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง แบบเนนตัวผูเรียน โดยการ

จัดการเรียนการสอนตามเอกัตภาพคือ การจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับภูมิหลังของผูเรียน ลักษณะของ
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ผูเรียน และสนองความตองการของผูเรียนเปนรายบุคคล จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี และพัฒนาไปตาม

ความสามารถและศักยภาพของแตละบุคคล สอดคลองกับ สมพงษ พลเย่ียม (2551, หนา 95-106) ท่ีไดศึกษาแนว

ทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ : กรณีศึกษาโรงเรียนบานแสงดาวโนนธาตุ สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 พบวา โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาดานการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่อง 

1.5 สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ดานการจัดสื่อ สิ่งแวดลอมท่ีสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู 

ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย 

โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ โรงเรียนมีการจัด

สภาพแวดลอม แหลงเรียนรูภายในหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดความสุข กระตือรือรนในการเรียน

มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 2-3) ท่ีกลาวถึงการพัฒนากระบวนการเรียนรูวาควร

สงเสริมการจัดบรรยากาศ  สื่อ  สิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนเรียนรู เพราะจะเปนการ

สนับสนุนใหผูเรียนเกดิความสุขในการเรียน สงผลใหเกดิเจตคติตอรายวชิา ตลอดจนผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรูท่ีดี

ขึ้นดวย สอดคลองกับ สมพงษ พลเย่ียม    (2551, หนา 95-106) ท่ีไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการ

จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ : กรณีศึกษาโรงเรียนบานแสงดาวโนนธาตุ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

หนองบัวลําภู เขต 2 พบวา สภาพปจจุบันโรงเรียนมีการจัดเตรียมแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา

อยางเหมาะสม เชนเดียวกับ มาลี ประเสริฐเมธ (2552, หนา 65-67) ท่ีไดศึกษาการบริหารจัดการการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนในอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบวา ดานการสนับสนุนการจัดการเรียนรู ไดมีการจัดให

มแีหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา อยูในระดับมาก 

1.6 สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ดานการประเมินผล นิเทศและติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู

ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย 

โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ โรงเรียนมีการวัดและ

ประเมนิผลการเรียนรูตามสภาพจริง ซึ่งมีวิธีการตาง ๆ ท่ีหลากหลาย และสามารถนําผลการประเมินท่ีบกพรองของ

ผูเรียนมาวิเคราะหปญหาสาเหตุ ทําใหครูชวยคิดคนเทคนิคกระบวนการเรียนรู นํามาใชสอนซอมเสริมและพัฒนา

ผูเรียนใหมคีุณภาพท่ีดตีอไป ซึ่งสอดคลองกับ มาลี ประเสริฐเมธ (2552, หนา 65-67) ท่ีไดศึกษาการบริหารจัดการ

การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนในอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบวา โรงเรียนมีการวัดผลและ

ประเมนิผล อยูในระดับมาก โดยมกีารประชุม อบรมใหความรูแกครูผูสอนเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตามแนวการ

ปฏรูิปการเรียนรู 

2. แนวทางพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย พบวา 

 2.1 ดานความรูและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูของครู ควรมีการสงเสริมใหครูเขารับการอบรม

เพื่อพัฒนาความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู ทักษะ เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย รองลงมาคือ ครูควร

มีสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ตรงตามเนื้อหาของบทเรียน เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ ต้ังใจเรียน

มากขึ้น เชน สื่อดาน ICT และควรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ซึ่ง

สอดคลองกับ สมพงษ พลเย่ียม (2551, หนา 95-106) ท่ีไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ : กรณศึีกษาโรงเรียนบานแสงดาวโนนธาตุ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู   เขต 2 

พบวา ควรสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่อง และ
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สงเสริมใหครูเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ  วางแผนการวัดและประเมินผล และเคร่ืองมือวัดผลใหสอดคลองกัน และ

สุดทายคือ โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหครูผลิตสื่อการสอนใหมๆ เชน สื่อดาน ICT และสนับสนุนทุนใน

การศึกษาตอท้ังในและตางประเทศ ซึ่งสอดคลองกับวัฒนะ ทองปญญา (2556, หนา 88-90) ท่ีไดศึกษาคุณภาพการ

จัดการงานวิชาการของโรงเรียนลําปางกัลยาณี  อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา โรงเรียนควรจัดสรร

งบประมาณในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนใหเพยีงพอ 

2.2 ดานนโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของโรงเรียน ควรมีการสงเสริมให

ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พื้นฐาน 2551 สอดคลองกับสภาพบริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม สภาพปญหา และสังคมโลกปจจุบัน 

เพื่อมุงเนนพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ ซึ่งสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา 28-29) ท่ีกลาวถึง

หลักการบริหารงานวิชาการในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา วาตองยึดหลักใหสถานศึกษาจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน และสอดคลองกับสภาพปญหาและ

ความตองการของชุมชนและสังคมอยางแทจริง โดยมีครู ผูบริหาร ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวม และมุงจัด

การศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดใหมีดัชนีช้ีวัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู และ

สามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาไดทุกชวงช้ัน ท้ังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา รองลงมาคือ 

โรงเรียนควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู 

เชน อบรมออนไลน อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําสื่อ นวัตกรรม ภาษาอังกฤษ หรือการไปศึกษาดูงานจากโรงเรียน

ตนแบบทางการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ วัฒนะ ทองปญญา (2556, หนา 88-90) ไดศึกษาคุณภาพการจัดการงาน

วชิาการของโรงเรียนลําปางกัลยาณี อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวาโรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาครูแตละ

คนอยางเปนระบบ และสุดทายคอื โรงเรียนควรกําหนดนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม

กับสภาพบริบท สอดคลองกับความสามารถของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา 28-29) 

ท่ีกลาวถงึการจัดกระบวนการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วากระบวนการ

จัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ เต็มศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เนนใหความสําคัญท้ังความรู และคุณธรรม 

2.3 ดานการประสานรวมมือพัฒนางานวิชาการของกลุมเครือขาย ควรมีการสงเสริมใหผูปกครอง 

ชุมชน และทองถิ่นมสีวนรวมในการจัดการศึกษา สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน และสนับสนุนดานงบประมาณ รวมท้ัง

การนําภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงเรียนรูในชุมชนมาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ สมบัติ  ยศ

ปญญา (2552, หนา 82-87) ท่ีไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 พบวา ผูบริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ผูปกครองนักเรียนทุกคน มสีวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชนเดียวกับสายันต พาดี (2551, หนา 

186-195) ท่ีไดศึกษาสภาพ ปญหาและประสิทธิผลการจัดกระบวนการเรียนรูของขาราชการครูในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา มีการใหผูปกครองนักเรียนและชุมชน ไดมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นหรือรวมพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน รองลงมาคือ ควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงาน 

และกจิกรรมของโรงเรียนใหผูปกครอง ชุมชน และสังคมไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอ  และสุดทายคอื จัดสรางศูนยการ

เรียนรูของชุมชน โดยอาศัยองคกรสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนรวม ซึ่งสอดคลองกับ สายันต พาดี (2551, หนา 186-

195) ไดศึกษาสภาพ ปญหาและประสิทธิผลการจัดกระบวนการเรียนรูของขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา มีการสงเสริมใหครูใชภูมิปญญาในทองถิ่นเปนแหลงเรียนรูในการจัด
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

2.4 ดานการสงเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาควรสงเสริม พัฒนาโดยจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกครูในโรงเรียน

ตาง ๆ ในดานเทคนิคการสอน รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย เทคโนโลยีใหม ๆ การสรางสื่อและ

นวัตกรรม การทําผลงานทางดานวิชาการ เพื่อใหผูอบรมสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง รองลงมาคือ จัดใหมีการกํากับ 

นิเทศ ติดตาม เสนอแนะโรงเรียนในกลุมเครือขายในการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องและเปนระบบจัดใหมี

การกํากับ นิเทศ ติดตาม เสนอแนะโรงเรียนในกลุมเครือขายในการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องและเปน

ระบบ และสุดทายคอื สงเสริมดานงบประมาณ เพื่อจัดหาสื่อการสอนท่ีทันสมัย และจัดทําแหลงเรียนรูใหเพียงพอตอ

ความตองการและท่ัวถงึ  ทุกพื้นท่ี โดยเฉพาะในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร ตลอดจนจัดสรรบุคลากรใหเพียงพอตอความ

ตองการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูตอไป ซึ่งสอดคลองกับ นารี หอทอง (2553, หนา 120-123) ท่ีไดศึกษาสภาพ

การดําเนินการและปญหาดานการจัดกระบวนการเรียนรู ในโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพลับพลา

ชัย 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย เขต 2 พบวา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรสงเสริมและพัฒนา

บุคลากรครูดานการจัดกระบวนการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง และการนิเทศติดตาม การดําเนินงานดานการ

จัดกระบวนการเรียนรูควรปฏิบัติอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ตลอดจนโรงเรียนจะตองขอรับการสนับสนุนดานสื่อ 

วัสดุ อุปกรณตาง ๆ และงบประมาณ จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในอัตราและจํานวนท่ีเหมาะสม เพื่อนํามาจัดสรรและ

ใชเพื่อสงเสริมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ และหนวยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสรร

อัตรากําลังครู ควรจัดสรรอัตรากําลังครูใหแกโรงเรียนในสาขาเอกท่ีโรงเรียนตองการหรือขาดแคลน การบรรจุแตงตั้ง

ควรมคีวามรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพดานการจัดกระบวนการเรียนรูย่ิงขึ้น 

 2.5 ดานการจัดสื่อ สิ่งแวดลอมท่ีสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู ครูควรมสีื่อในการจัดกระบวนการ

เรียนรูท่ีทันสมัย หลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา และเพียงพอตอความตองการของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับ สมบัต ิ 

ยศปญญา (2552, หนา 82-87) ท่ีไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 พบวา ครูควรนําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชในการผลิตสื่อ สื่อมีความ

หลากหลาย มีความเพียงพอ มีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ครูและนักเรียนควรมีสวนรวมในการผลิตสื่อ 

รองลงมาคือ โรงเรียนควรจัดสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอกหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู โดยเฉพาะการจัด

บรรยากาศในช้ันเรียน ซึ่งสอดคลองกับ สายันต พาดี (2551, หนา 186-195) ไดศึกษาสภาพ ปญหาและประสิทธิผล

การจัดกระบวนการเรียนรูของขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา 

ควรสงเสริมการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียน เชนเดียวกับมาล ี

ประเสริฐเมธ (2552, หนา 65-67) ท่ีไดศึกษาการบริหารการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนใน

อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบวาโรงเรียนควรมีการสรางสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู และ

สุดทายคอื ควรจัดใหมกีารอบรมครูในการจัดทําสื่อการสอนท่ีทันสมัย และหลากหลาย การใชสื่อและอุปกรณตาง ๆ 

และสามารถนําสื่อไปใชรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับ สายันต พาดี (2551, หนา 186-195) ไดศึกษาสภาพ ปญหาและ

ประสทิธิผลการจัดกระบวนการเรียนรูของขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 

2 พบวา โรงเรียนสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาเขารับการอบรมอยางท่ัวถงึ  

 2.6 ดานการประเมินผล นิเทศและติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู ควรมีการประเมินผล นิเทศ 

ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรูอยางจริงจังและตอเนื่องทุกภาคเรียน เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ 

และใหเกดิการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของครู ซึ่งสอดคลองกับ มาลี ประเสริฐเมธ (2552, หนา 65-67) ท่ี
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ไดศึกษาการบริหารการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนในอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบวา 

โรงเรียนควรมกีารนิเทศภายในอยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง และโรงเรียนควรสงเสริมการประเมินผลพัฒนาการของ

นักเรียนในหลาย ๆ ดาน รองลงมาคือ แตงต้ังใหมีคณะกรรมการนิเทศ เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน

ของครูอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง เชน ผูบริหาร หัวหนางานวิชาการ หัวหนากลุมสาระ ครูในกลุมสาระนิเทศกันเอง 

หรือตางกลุมสาระ ผูเช่ียวชาญจากเขตนิเทศติดตาม และใหคําแนะนํากับครูผูสอนในทุกโรงเรียน และสุดทายคือ การ

วัดผล ประเมินผลควรมีเกณฑการประเมินท่ีหลากหลายเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนแตละแหง และควรนําผล

ประเมนิท่ีได นํามาปรับปรุง พัฒนางานตอไปซึ่งสอดคลองกับ สมบัติ  ยศปญญา (2552, หนา 82-87) ท่ีไดศึกษาแนว

ทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 

พบวา การประเมินผลการเรียนน้ันตองประเมินอยางหลากหลาย ทุกฝายมีสวนรวมและจะตองรายงานผลให

ผูปกครองและผูมสีวนไดเสยีทราบตอไป 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุม

ยอย ท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยสรุปประเด็นขอเสนอแนะใน

การนําผลวจิัยไปใชดังน้ี 

1. ดานความรูและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูของครู ผูบริหารควรสงเสริมใหครูจัดกระบวนการ

เรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระ และกจิกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน  

2. ดานนโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของโรงเรียน ผูบริหารควรสงเสริมให

ชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู รวมท้ังเปนเครือขายและแหลง

เรียนรู   

3. ดานการประสานรวมมือพัฒนางานวิชาการของกลุมเครือขาย ผูบริหารควรมีการสงเสริมใหกลุม

เครือขายทําหนาท่ีในการประเมนิผลดานผูเรียนและโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

 4. ดานการสงเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาควรมีการนิเทศและติดตามการดําเนินงานดานการจัดกระบวนการเรียนรูของโรงเรียนอยางตอเนื่อง

และเปนระบบ 

 5. ดานการจัดสื่อ สิ่งแวดลอมท่ีสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู ผูบริหารควรมีการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อสนับสนุนดานการจัดกระบวนการเรียนรู   

 6. ดานการประเมินผล นิเทศและติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู ผูบริหารควรสงเสริมใหครูนําผลการ

ประเมนิผูเรียนมาใช เพื่อสอนซอมเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมคีุณภาพท่ีดตีอไป 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษาในแตละแหง โดยพิจารณาจาก

ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนประกอบการทําวจิัย 

2. ศึกษาการมสีวนรวมของชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนรู 

3. ศึกษาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูสูความเปนเลิศ (Best practice) ของโรงเรียนท่ีมีการพัฒนาใน

กลุมตาง ๆ ท่ีประสบผลสําเร็จ 
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กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลงไดดวยความกรุณาของดร.นํ้าฝน กันมา ท่ีไดชวยเหลือให

คําแนะนํา ตลอดจนชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา คณะวทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา วทิยาเขตเชียงรายทุกทานท่ีใหความรูอันทรงคุณคาแก

ผูวิจัย ขอขอบพระคุณ นายรัชธีรินทร รักนา รองผูอํานวยการโรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร ดร.สรวิชญ จิตรใจ 

และนางสุดลักษณ ณ พิกุล ท่ีใหความกรุณาเปนผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังน้ีดวยความ

เต็มใจ พรอมดวยคุณครู ในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 จังหวัดเชียงรายทุกทาน ท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจนเพื่อน ๆ สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษาท่ีใหกําลังใจและใหความชวยเหลอืสนับสนุน จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีเสร็จสมบูรณไปได

ดวยดแีละขอขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพี่นองทุกคน ท่ีใหกําลังใจและความชวยเหลอืดวยดเีสมอมา 
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บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน และเพื่อศึกษาแนว

ทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนในฝนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด

เชียงราย กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนในฝน ซึ่งไดมาจากการกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการเปดตารางของ Krejcie และ Morgan จํานวน 264 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปน

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และวเิคราะหขอมูล โดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิัยพบวา 

1. สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด

เชียงราย ในภาพรวมการบริหารจัดการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ย มากท่ีสุด 

คือ ดานคุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต รองลงมา คือ ดานคุณภาพการบริหารจัดการและดานคุณภาพการ

สงเสริมสุขภาพอนามัย สวนดานท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คอื ดานคุณภาพของแหลงเรียนรูและดานคุณภาพนักเรียน 

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน ท่ีสําคัญดังน้ี ดานคุณภาพนักเรียน ควรสงเสริมให

นักเรียนมีทักษะท่ีหลากหลาย ดานคุณภาพครู พัฒนาและสงเสริมใหครูใชระบบสารสนเทศหรือ ICT ในการจัดการ

เรียนการสอน ดานคุณภาพของแหลงเรียนรู สงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรูในและนอกหองเรียนท่ีสงเสริมการเรียนรูของ

นักเรียน ดานคุณภาพกจิกรรมพัฒนาทักษะชีวติ สงเสริมพัฒนาทักษะการดํารงชีพมากกวาวิชาการ ดานคุณภาพการ

สงเสริมสุขภาพอนามัย สงเสริมสุขอนามัยของนักเรียน และดานคุณภาพการบริหารจัดการ ผูบริหารควรมีวิสัยทัศน 

และเปนผูนําทางวชิาการและบริหารจัดการท่ีดี 
 

คําสาํคัญ: สภาพและแนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการ  โรงเรียนในฝน 
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Abstract  

The purposes of this study were to study conditions and to study development guideline for Lab 

Schools administrations in The Secondary Educational Service Arae Office 36, Chiang Rai province. The samples 

of the study were 264 directors and teachers in The Lab Schools of Secondary Educational Service Area Office 

36 Chiang Rai province by specifying simple size from Krejcie & Morgan’s Table. Rating scale questionnaire 

were used as the research instrument. The data were analyzed through uses of percentage, mean, and 

Standard deviation. The study revealed that 

1. Conditions for Lab Schools administrations in The Secondary Educational Service Area Office 36 

were very good in overviews. When considering in each element, the highest mean was the quality of life skills 

development activities. The second was the quality of management, and the quality of health and sanitation. 

The least was the quality of learning resources and the quality of students. 

2. Development guideline for Lab Schools conditions and development guidelines for lab schools 

administrations in secondary educational sevice area office 36, Chiang rai province were the following. First, 

student quality, the students should’ be encouraged to practice many skills. Then, teacher quality, the teachers 

should be development and encouraged to use information and communication technology or ICT for teaching. In 

learning center quality, the inside and outside learning center should be supported for students learning. 

Moreover, the life skill quality, the life skills should be developed rather than the academic. In health quality, the 

good sanitation should be served to students. Lastly, the management quality, the administrators should have 

good vision have good management and leadership. 
 

Keywords: Conditions and Development Guidelines, administrations, Lab Schools 
 

บทนํา 

การศึกษาเปนกระบวนการท่ีสําคัญย่ิงในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีความสามารถท่ีจะปรับตัวไดอยาง

รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีมาถึง พรอมท้ังแกไขปญหา นําพาไปสูการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาได การ

จัดการศึกษาจึงตองเปนไปในแนวทางท่ีเหมาะสมกับสภาพความตองการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ

วัฒนธรรมของประเทศ อันจะสามารถสรางสรรค พัฒนาสังคม ใหแกประเทศชาติ ท้ังยังสรางความสมดุลและ

กลมกลืนของการพัฒนาระหวางดานตาง ๆ  ได  ดังจะเห็นไดจากกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ี

มีเจตนารมณอยางชัดเจนท่ีจะปฏิรูปการศึกษาและสงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษาสูงขึ้น โดยกําหนดใหการจัด

การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ

คุณธรรม มจีริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมคีวามสุข ตองยึดหลักวาผูเรียน

ทุกคนมคีวามสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง

สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และการจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญท้ังความรู 

คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู พรอมท้ังกําหนดการศึกษาภาคบังคับ 9 ป และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอย

กวา 12 ป อันเปนการยกระดับความรู ความสามารถและทักษะของคนไทยใหสูงขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 



1633 

 

- Proceedings - 

 

หนา 3-8 อางอิงใน นิวัตร นาคะเนตร, 2554, หนา 1) การดําเนินงานดังกลาวจะประสบผลสําเร็จไดน้ัน โรงเรียนตอง

มีการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ ผูบริหารโรงเรียนตองมีวิสัยทัศน มีจิตสํานึก มุงม่ัน กระตุน สงเสริมใหครูมี

เสรีภาพในการคิดปฏิบัติและจัดการเรียนรูใหไดผลตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา สวนครูตองปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศนใหมในการจัดการเรียนรู มีความคิดและจิตใจมุงม่ันท่ีจะพัฒนาศักยภาพของผูเรียน เขาใจหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรูแนวใหม ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงศักยภาพความแตกตางระหวางบุคคล 

เคารพสิทธิหนาท่ีของนักเรียน มีการวางแผนการจัดกิจกรรมและประสบการณการเรียนรูอยางเปนระบบ เนน

ประโยชนสูงสุดของนักเรียนเปนสําคัญ ชุมชนและผูปกครองตองใหความรวมมือกับโรงเรียนท้ังดานการจัดการศึกษา

และการดูแลบุตรหลานของตน นอกจากน้ันโรงเรียนท่ีมีคุณภาพดีตองมีอยูท่ัวประเทศไทยท้ังในระดับจังหวัด ระดับ

อําเภอและตําบล ท้ังท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา เด็กไทยทุกคนไดมีโอกาสเขาเรียนในโรงเรียน

ท่ีดมีคีุณภาพ  

จากแนวคดิดังกลาว คณะรัฐมนตรีจงึไดมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินโครงการพัฒนาโรงเรียน

ขึ้น ชื่อวาโครงการหน่ึงอําเภอหน่ึงโรงเรียนในฝน โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับมอบหมาย

จากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการดังกลาวไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

สอดคลองกับเจตนารมณของโครงการภายใตหลักการแนวคดิท่ีมีความเช่ือวา การศึกษาสามารถพัฒนาบุคคลใหเปน

บุคคลแหงคุณภาพ สงผลใหประชาชนหลุดพนวงจรความยากจน โครงการหน่ึงอําเภอหน่ึงโรงเรียนในฝนจึงเปน

กระบวนการการพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนในฝนของสังคม สรางโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดเขาเรียนในโรงเรียน

ใกลบานท่ีดีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน โดยมีจุดมุงหมายท่ีตองการใหเปนโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพได

มาตรฐานทางการศึกษาของชาติและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น เปนท่ียอมรับของนักเรียน ผูปกครอง

และชุมชนพรอมท้ังเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ใชการบริหารจัดการ

แนวใหมท่ีมุงพัฒนาโรงเรียนทุกดาน ท้ังดานวชิาการ กระบวนการเรียนรู สภาพแวดลอมของโรงเรียนและนําเครือขาย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูและการบริหารจัดการ โดยมุงหวังใหเด็กไทย

เปนคนดีมีคุณภาพมีอนาคตท่ีสดใส สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

2551, หนา 4) 

การดําเนินโครงการหน่ึงอําเภอหน่ึงโรงเรียนในฝนใหเกิดการขับเคลื่อนอยางรวดเร็ว และเปนไปในทิศทาง

เดยีวกัน กระทรวงศึกษาธิการไดจัดต้ังศูนยบริหารโครงการหน่ึงอําเภอหน่ึงโรงเรียนในฝน มีหนาท่ีในการนิเทศ กํากับ 

ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียนในฝนใหบรรลุวัตถุประสงค มีมาตรฐานและคุณภาพตามท่ีกําหนด ในสวน

โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ จํานวนท้ังสิ้น 921 โรงเรียน มาจากการคัดเลือกของผูปกครองและชุมชนของทุกอําเภอใน

ประเทศไทย โดยมีท้ังโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนดังกลาวตองยกระดับ

คุณภาพของตนเองอยางจริงจังตามเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนในฝนและตองรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ 

ภายในระยะเวลา 1-3 ป จากผลการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบวา จากสภาพการดําเนินงานท่ี

ผานมาในชวงป พ.ศ. 2547-2550 การใชเวลาในการพัฒนาเพื่อรับรองการเปนโรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน 

โรงเรียนใชเวลาแตกตางกันมาก คือ ต้ังแต 1-3 ป และบางโรงเรียนไมสามารถผานการรับรองไดท้ังน้ีเนื่องจาก

โรงเรียนยังขาดการขับเคลื่อนกลยุทธสูการปฏิบัติ (นิวัตร นาคะเวช, 2554, หนา 1) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ

กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ((สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, หนา 24) ท่ีพบวา

โรงเรียนตนแบบท่ีผานการประเมินในชวงแรกสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดใหญและขนาดกลางท่ีมีความพรอมสูงและ

ไดรับความรวมมอืจากทุกฝาย โรงเรียนในฝนจํานวนหน่ึงไปศึกษาดูงานจากโรงเรียนตนแบบกลุมน้ีเขาใจวาจําเปนตอง
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ดําเนินการตามโรงเรียนตนแบบเพื่อใหผานการประเมิน ซึ่งมีความแตกตางจากโรงเรียนของตนอยางมาก โรงเรียน

ดังกลาวจงึตองใชความพยายามอยางสูงพรอมท้ังทรัพยากรอยางมากเพื่อใหผานการประเมนิ นอกจากน้ันยังพบวาทีม

ท่ีปรึกษาท่ีประกอบดวยศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียนท่ีผานการประเมินและผูท่ีเกี่ยวของ รวมกันใหคําแนะนําแนว

ทางการดําเนินงานท่ีแตกตางกัน จึงทําใหโรงเรียนเกิดความสับสนและดําเนินกิจกรรมไมสอดคลองกับศักยภาพและ

ความพรอมของโรงเรียน ผลตอเนื่องอีกประการหน่ึงท่ีพบไดคือ บางโรงเรียนท่ีผานการประเมินไดรับรองโรงเรียนใน

ฝนแลวแตไมมีความย่ังยืนในคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียน ท้ังน้ีเนื่องมาจากผูบริหาร ครู และบุคลากรท่ี

เกี่ยวของขาดแนวทางในการบริหารจัดการและขาดความชัดเจนในการนํากลยุทธสูการปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับคูมือ

การประเมินเพื่อรับรองตนแบบโรงเรียนในฝน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 

2555, หนา 23 – 35) เสนอถึงจุดออนในการประเมิน ดังน้ี โรงเรียนใหความสําคัญตอกิจกรรมตอนรับมาก ทําใหเสีย

คาใชจายมากเกินความจําเปน โรงเรียนปดหองเรียนท่ีเรียนปกติหรือปดบางหองหรือถาเปดหองเรียนก็ไมสะอาด 

บรรยากาศไมนาเรียน สื่ออุปกรณ เชน โทรทัศนชํารุดไมพรอมใช ทุกสาระกิจกรรมไมศึกษาเอกสารคูมือการประเมิน

โรงเรียนในฝน จึงบอกไมไดวากิจกรรมท่ีนําเสนอสอดคลองกับการประเมินดานใด ขอใดและมักเสนอความสามารถ

ของนักเรียนเพยีงคนเดยีวหรือบางกลุมท่ีไดรางวัลจากการแขงขันเทาน้ัน ไมเสนอความสามารถหรือกจิกรรมท่ีสะทอน

คุณภาพนักเรียนสวนมาก ในดานคอมพิวเตอร การบริหารจัดการไมพรอมบริการ ครูไมพัฒนาดานการใช ICT เพื่อ

การจัดการเรียนการสอนและเพื่อการพัฒนาตนเอง ดานคณิตศาสตรจุดออนท่ีพบคือจํานวนนักเรียนสวนนอยท่ี

สามารถใชโปรแกรม GSP ท่ีโครงการสนับสนุน  ดานวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรไมอยูในสภาพพรอมใช

งาน สื่ออุปกรณบางอยางไมมีรองรอยการใช การออกแบบกิจกรรมการทดลองไมใชสื่อจากหองปฏิบัติการ

วทิยาศาสตรรวมถงึอุปกรณท่ีใชไมใชอุปกรณวทิยาศาสตร ดานภาษาอังกฤษและภาษาไทยนําเสนอความสามารถเด็ก

บางคน เนนเด็กท่ีไปแขงขันและไดรับรางวัลเทาน้ัน ครูใชสื่อ ICT หรือโปรแกรมชวยสอนไมเปน ดานการสงเสริม

คุณภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนไมไดเรียนรูกระบวนการทํางาน ไมสามารถพัฒนาผลงานสูการมีรายได 

กจิกรรมการเรียนรูไมตอเนื่องแตจัดในระยะสัน้เพื่อรับการประเมนิ 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน ผูวจิัยจงึสนใจท่ีจะศึกษาแนว

ทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด

เชียงราย เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝนเพื่อใชในการเปนขอมูลในการสงเสริมการดําเนินงาน

โรงเรียนในฝนใหมีประสิทธิภาพ และทราบถึงแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตามโรงเรียนในฝนและสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการดําเนินงาน

โรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายและผลท่ี

คาดหวังไดอยางมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลตามเกณฑมาตรฐานการประเมนิโรงเรียนในฝน 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

จังหวัดเชียงราย 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนในฝนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย 
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ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิ 

 

วธิกีารศึกษา 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง เร่ือง สภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนในฝนของ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการออกแบบ

การวจิัยตามขั้นตอนดังน้ี ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห

ขอมูลและสถติิท่ีใช 

 

แนวคดิการบรหิารจัดการ 

  1. ความหมายของการบริหารจัดการ 

  2. แนวคดิทางการจัดการรวมสมัย 

สภาพและแนวทางการพัฒนาการ

บรหิารจัดการโรงเรยีนในฝนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 36  จังหวัดเชยีงราย 

แนวคดิทฤษฎกีารพัฒนาองคการ 

  1. ความหมายของการพัฒนาองคการ 

  2. ขัน้ตอนการพัฒนาองคการ 

  3. เทคนิคท่ีใชในการพัฒนาองคการ 

  4. การสรางองคการแหงการเรียนรู 

 
ความเปนมาของโครงการโรงเรยีนในฝน 

1. ลักษณะของโครงการโรงเรียนในฝน 

2. วัตถุประสงค 

3. หลักการบริหาร 

4. ทิศทางความสําเร็จ 

5. วสัิยทัศน 

6. พันธกจิ 

7. การเรียนรูและการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 

8. กระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน 

9. งบประมาณและทรัพยากร 

10. คุณสมบัติของนักเรียน 

11. การขับเคลื่อนกลยุทธ์ิสูการปฏบัิติ 

12. แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน 

 

 
งานวจัิยที่เก่ียวของ 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 41 คน ครู จํานวน 807 คน ของ

โรงเรียนในฝนท่ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จํานวน 24 โรง รวมท้ังสิ้น 

848 คน จากน้ันทําการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการเปดตารางของ Krejcie และ Morgan ไดจํานวนกลุม

ตัวอยางท้ังสิ้น 264 คน แลวเลือกกลุมตัวอยางดวยการสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวนของผูบริหารสถานศึกษาและครู 

รวมท้ังสิ้น 264 คน 

เครื่องมือทีใ่ชในการวจัิย 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการโรงเรียนในฝนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย แบง

ออกเปน 3 ตอน ไดแก 

ตอนที ่1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนรายการประกอบดวย เพศ 

ตําแหนง อายุ ระดับการศึกษา 

ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามความคดิเห็นท่ีมตีอสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝนในแตละขอคําถาม

โดยใชเปนแบบมาตราสวนการประมาณคา (Rating scale) ตามแนวคดิของ  ลเิคริท (Likert) (ศิริชัย พงษวชัิย, 2551, 

หนา 167) มขีอใหเลอืกตอบ 5 ระดับ 

  5  หมายถงึ  สภาพการบริหารจัดการอยูระดับมากท่ีสุด 

  4  หมายถงึ  สภาพการบริหารจัดการอยูระดับมาก 

  3  หมายถงึ  สภาพการบริหารจัดการอยูระดับปานกลาง 

  2  หมายถงึ  สภาพการบริหารจัดการอยูระดับนอย 

  1  หมายถงึ  สภาพการบริหารจัดการอยูระดับนอยท่ีสุด 

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน

ตามแนวทางการประเมนิโรงเรียนในฝนท้ัง 6 ดาน 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวจิัยดําเนินการสรางแบบสอบถามความคดิเห็นมขัีน้ตอนในการสรางดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการประเมนิโครงการโรงเรียนในฝนเพื่อกําหนดกรอบของขอคําถาม 

2.   ศึกษาคนควาจากตําราเอกสารบทความและงานวจิัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของใหครอบคลุมเพื่อใชเปนแนวทาง

ในการสรางเคร่ืองมอื 

  3.  สรางเคร่ืองมอืตามขอบขายท่ีศึกษาในขอ 1 และขอ 2  

4.  นําเคร่ืองมอืท่ีสรางเสร็จใหอาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองพจิารณาแกไขและปรับปรุง 

5.  นําเคร่ืองมอืท่ีสรางขึ้นเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดย

ผูเช่ียวชาญท่ีมีความรูความสามารถดานการบริหารการศึกษาและมีประสบการณดานการประเมินโครงการ เพื่อ

พจิารณาความสอดคลองและความครอบคลุมของแบบสอบถามความคดิเห็นและพจิารณาตรวจสอบความสอดคลอง

ระหวางองคประกอบและปรับปรุงแกไข 

มเีกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
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ให +1   คะแนน  เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ันวัดไดตรงตามนิยาม 

ให 0  คะแนน  เมื่อไมแนใจวาขอคําถามน้ันวัดไดตรงตามนิยาม 

ให -1  คะแนน  เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ันวัดไมตรงตามนิยาม 

จากการหาคาความเท่ียงตรงจากผูเช่ียวชาญ ไดคาเทากับ 0.67 

6. นําเคร่ืองมอืท่ีสรางขึ้นไปทดลองใชกับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ท่ีอยูในโรงเรียนแม

จันวิทยาคม เพื่อหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ

นบาค (Cronbach is Alpha Coefficient) ไดหาคาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.98 

7. จัดพมิพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจิัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมขัีน้ตอนดังน้ี 

1. ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลกับ

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  

2. ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกับผูบริหารโรงเรียนและคณะครูกลุม

ตัวอยางในโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

3. ผูวิจัยจัดเตรียมแบบสอบและนําไปเก็บขอมูลท่ีโรงเรียนในฝนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งเก็บรวบรวมจากแหลงขอมูลท่ีเปนผูบริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนในฝน โดยผูวิจัยเปน

ผูดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองและสงทางไปรษณยี 

การวเิคราะหขอมูลและสถติิที่ใช 

การวเิคราะหขอมูลวเิคราะหดวยโปรแกรมสถติิสําเร็จรูปทางคอมพวิเตอรสถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล

แตละตอนมดัีงน้ี 

ตอนที ่1 ใชสถติิคารอยละ (Percentage) 

ตอนที ่2 ใชสถติิคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชเกณฑการวิเคราะหตามแบบวัด

ของลเิคริท (ศิริชัย พงษวชัิย, 2551, หนา 167) ดังน้ี 

4.50 - 5.00  หมายถงึ สภาพการบริหารจัดการอยูระดับมากท่ีสุด 

3.50 - 4.49  หมายถงึ สภาพการบริหารจัดการอยูระดับมาก 

2.50 - 3.49 หมายถงึ สภาพการบริหารจัดการอยูระดับปานกลาง 

1.50 - 2.49  หมายถงึ สภาพการบริหารจัดการอยูระดับนอย 

1.00 - 1.49  หมายถงึ สภาพการบริหารจัดการอยูระดับนอยท่ีสุด 

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะหขอมูลโดยการจัดหมวดหมูขอมูลและเรียงลําดับตาม

ความถี่ นําเสนอขอมูลท่ีมคีวามถี่มากท่ีสุด 
 

ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะหขอมูล สามารถสรุปไดดังน้ี 

 1. สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน พบวา ในภาพรวมการบริหารจัดการอยูในระดับมากเมื่อ

พจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมคีาเฉลี่ย มากท่ีสุด คอื ดานคุณภาพกจิกรรมการพัฒนาทักษะชีวติ รองลงมา คือ 
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ดานคุณภาพการบริหารจัดการและดานคุณภาพการสงเสริมสุขภาพอนามัย สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดาน

คุณภาพของแหลงเรียนรูและดานคุณภาพนักเรียน 

1.1 สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน ดานคุณภาพนักเรียน พบวา ในภาพรวมมีการบริหาร

จัดการ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ โรงเรียนมีการกําหนดแนว

ทางการบริหาร การสงเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหมีทักษะและความสามารถในการใชเคร่ืองมือเพื่อการแสวงหา

ความรู รองลงมาคือ โรงเรียนมีการสงเสริมและปลูกฝงใหนักเรียนมีคุณลักษณะของความเปนไทย ย้ิม ไหว ทักทาย 

สนทนาอยางมีสัมมาคารวะ และโรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียนมีบุคลิกลักษณะท่ีสะทอนใหเห็นถึงการไดรับการ

ปลูกฝงดานความรู คุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง อยางมีเหตุผล ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 

โรงเรียนมกีารสงเสริมการเรียนรูผานระบบ e-learning และสบืคนขอมูลจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย  

1.2 สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน ดานคุณภาพครู พบวา ในภาพรวมมีการบริหารจัดการ อยู

ในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด คอื โรงเรียนสงเสริมใหครูดูแลชวยเหลือ แนะนํา

นักเรียนตามหลักการและแนวทางวนัิยเชิงบวก (Positive Discipline) รองลงมาคอื โรงเรียนมกีารกําหนดทิศทางพัฒนา

คุณภาพครู โดยสงเสริมใหครูจัดกจิกรรมการเรียนการสอนมีลักษณะสงเสริมกระบวนการคิด–วิเคราะห สงเสริมการ

รักการอาน และโรงเรียนสงเสริมใหครูมคีวามกระตอืรือรนในการทํางาน ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 

โรงเรียนสงเสริมใหครูจัดกจิกรรมการเรียนการสอนมลัีกษณะใหนักเรียนไดคนควาและเรียนรูจากการใช  ICT  สืบคน

ขอมูลจากสื่อหรือแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย  

1.3 สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน ดานคุณภาพของแหลงเรียนรู พบวา ในภาพรวมมีการ

บริหารจัดการ อยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด คอื โรงเรียน มีหองปฏิบัติการ

ท่ีสนับสนุนการเรียนรูรวมถงึมรีองรอยการใชและใชอยางคุมคา รองลงมาคอื โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการแหลง

เรียนรูอยางคุมคาเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และโรงเรียนมีหองเรียนปกติ แหลงเรียนรูและหองปฏิบัติการ มีสื่อ

อุปกรณ เคร่ืองมอื เคร่ืองใชมคีวามเหมาะสม ตรงตามจุดประสงคของหองหรือแหลงเรียนรูน้ันๆ ตามลําดับ สวนขอท่ี

มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ โรงเรียนมีมาตรการในการดูแลซอมบํารุงหองเรียนและมีแนวทางเพิ่มความสามารถในการ

บริการของแหลงเรียนรู 

1.4 สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน ดานคุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต พบวา ใน

ภาพรวมมีการบริหารจัดการ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ โรงเรียน

สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รองลงมา คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมโดยมีการสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรม การมีสวนรวมและสนับสนุนการปลูกฝงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนไดฝก

การบริหารจัดการอยางเปนระบบทุกกิจกรรม ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ โรงเรียนสงเสริมและ

สนับสนุนใหนักเรียนพัฒนาผลงานและดําเนินงานสูการมีรายไดและเผยแพรผลงานหรือวิธีการดําเนินงานจาก

กจิกรรมน้ัน ๆ สูชุมชน  

1.5 สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน ดานคุณภาพการสงเสริมสุขอนามัย พบวา ในภาพรวมมี

การบริหารจัดการ อยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ นักเรียนมีผลงานดาน

ศิลปะนาฏศิลป ดนตรี กีฬา และหรือการรักษาสุขภาพอนามัยท่ีเปนท่ียอมรับจากชุมชนหรือจากหนวยงานท่ี

รับผดิชอบ รองลงมา คอื โรงเรียนมกีารจัดกจิกรรมเช่ือมโยงความรูดานการดูแลสุขภาพอนามัยสูบานและชุมชน และ

โรงเรียนมีการกําหนดคุณสมบัติและบทบาทหนาท่ีของผูดูแลและรับผิดชอบหองหรืองานพยาบาล ท่ีมีความรูความ

เขาใจในการพยาบาลเบ้ืองตนหรืองานอนามัยโรงเรียนเปนอยางดี ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 
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โรงเรียนมีการสงเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยท่ีเปนท่ียอมรับจากชุมชนหรือจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบดาน

สาธารณสุข  

1.6 สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน ดานคุณภาพการบริหารจัดการ พบวา ในภาพรวมมีการ

บริหารจัดการ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ โรงเรียนมีผลงานท่ี

ปรากฏอยางเปนรูปธรรม โดยมีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นและไดรับการสนับสนุนจากชุมชนมากขึ้น รองลงมา คือ 

โรงเรียนมีผูบริหารท่ีเปนผูนําทางวชิาการ และโรงเรียนมผีลงานเปนท่ียอมรับจากโรงเรียนอื่นโดยเปนแหลงศึกษาดูงาน

มผีลงานท่ีไดรับยกยองเชิดชูเกยีรติท้ังผลงานในภาพรวมของโรงเรียนและของบุคลากร ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุด คือ ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการผานระบบ ICT ในการสนับสนุนการบริหารจัดการอยาง

คุมคา  

 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน ในแตละดาน พบวา 

 2.1 ดานคุณภาพนักเรียน แนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก การสงเสริมใหนักเรียนมี

ทักษะท่ีหลากหลาย การกระตุนใหนักเรียนมีความอยากรูอยากเห็น ใหผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติ และการพัฒนา

และสงเสริมนักเรียนในดานทักษะการคดิวเิคราะหและจติสาธารณะ 

 2.2 ดานคุณภาพครู แนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก พัฒนาและสงเสริมใหครูใชระบบ

สารสนเทศหรือ ICT ในการจัดการเรียนการสอน สงเสริมใหครูสรางสื่อและนวัตกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติ

จริง และ สงเสริมใหครูไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาตามความถนัดของตนเอง 

 2.3 ดานคุณภาพของแหลงเรียนรู แนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก สงเสริมพัฒนา 

แหลงเรียนรูในและนอกหองเรียนท่ีสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน จัดแหลงเรียนรูใหเพียงพอตอความตองการของ

นักเรียนและหลากหลาย และสงเสริมการเรียนแบบโครงงานบูรณาการแหลงเรียนรู 

 2.4 ดานคุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต แนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก 

สงเสริมพัฒนาทักษะการดํารงชีพมากกวาวิชาการ ควรมีบุคคลภายนอกท่ีมีความสามารถมาใหความรูแกนักเรียน 

และ สงเสริมใหผูเรียนมโีอกาสเลอืกเรียนในสิ่งท่ีสนใจและเปนอาชีพได 

 2.5 ดานคุณภาพการสงเสริมสุขภาพอนามัย แนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก สงเสริม

สุขอนามัยของนักเรียน ใหความรูนักเรียนเร่ืองการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน และ สงเสริมการออกกําลังกาย กีฬา 

สุขอนามัย 

 2.6 ดานคุณภาพการบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก ผูบริหารควรมี

วิสัยทัศน และเปนผูนําทางวิชาการและบริหารจัดการท่ีดี ผูบริหารควรมีการจัดโครงสรางและระบบการประกัน

คุณภาพครบท้ัง 8 ประการอยางเครงครัด และ ผูบริหารควรจัดหาปจจัยภายนอกมาสนับสนุนโรงเรียน 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนในฝนของสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย พบวามีประเด็นท่ีนาสนใจท่ีจะนํามาอภิปรายผล 

ดังน้ี 

1. สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน พบวา ในภาพรวมมีการบริหารจัดการอยูในระดับมาก เมื่อ

พจิารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานคุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งสอดคลอง

กับ (รายงานการวิจัยประเมินผลการดําเดินงานโรง เ รียนในฝน  สํา นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา 6-7) กลาววา โรงเรียนในฝนจะตองผลิตเด็กใหเปนคนท่ีใฝรู เรียนเปน สามารถ

แสวงหาความรูไดดวยตนเอง รูจักคิดวิเคราะห มีทักษะในการดํารงชีวิต สรางงาน สรางอาชีพได พนวงจรความ

ยากจน เปนคนดี อยูอยางมีศักดิ์ศรีของความเปนไทยและกาวไกลสูสากล และวัตถุประสงคเชิงกลยุทธดานนักเรียน

ท่ีวา นักเรียนมทัีกษะในการดํารงชีวติ มคีุณธรรม ม่ันใจในตนเองและกลาแสดงออก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย (วิวัฒน 

สารเนตร, 2554, หนา 109) กลาวถึงแนวทางการพัฒนาโดยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความ

ตองการของชุมชน จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหนักเรียนใชภาษาอังกฤษสื่อสารไดและสงเสริมนักเรียนให

มคีวามสามารถในการสรางงาน สรางอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับ (รายงานผลการวิเคราะหงานวิจัยโครงการโรงเรียนใน

ฝน, 2552, หนา 17 ) ไดกลาวถึงตัวช้ีวัดความสําเร็จวานักเรียนมีทักษะชีวิต ม่ันใจในตนเองโดยมีความสามารถเชิง

บูรณาการในการนําหลักการ แนวคดิ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม เช่ือมประสานกับการดํารงชีวติ อยางม่ันใจในตนเอง 

มกีจิกรรมท่ีเกดิจากการรวมกลุม ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการอยางตอเนื่องครบวงจร สามารถอธิบายขั้นตอนการ

บริหารจัดการ ตนทุน กําไร การแกปญหา เชนสหกรณรานคา บริษัทจําลอง ธนาคารโรงเรียน มคีวามถนัดเฉพาะดาน 

เชน ดนตรี กฬีา นาฏศิลป จนเปนท่ียอมรับ ไดรับการประกาศเกียรติคุในระดับโรงเรียน ระดับทองถิ่น ระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย (ศราวุธ บัวผัน, 2555, หนา 164-165) กลาววา ครูสงเสริมนักเรียนได

ปฏิบัติตามเปาหมายของกิจกรรมท่ีกําหนดดวยการปฏิบัติจริง เรียนรูการบริหารกิจกรรมอยางเปนระบบ สอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรม การมีสวนรวมและสนับสนุนการปลูกฝงเศรษฐกิจพอเพียงในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมและกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนไดเรียนรูการทํางานจากมือ

อาชีพเฉพาะ กิจกรรมดนตรีไทย/สากล,กิจกรรมหัตถกรรมพื้นบาน การสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด

กิจกรรม ครูท่ีปรึกษานักเรียน มีความรู ความเขาใจในกิจกรรมท่ีกําหนด มีการสนับสนุนการจัดการเรียนรูของกลุม

สาระ การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในการพัฒนาผลงานดําเนินงานสูการมีรายได มีการสนับสนุนการใช

ระบบ ICT เพื่อใชในการเรียนรูในแตละกิจกรรม ซึ่งขัดแยงกับผลการวิจัย (นิวัตร  นาคะเวช, 2554, หนา 216) กลาว

วา ปจจัยท่ีสําคัญสูการเปนโรงเรียนในฝนท่ีย่ังยนื คุณภาพการบริหารจัดการเปนปจจัยหลัก โดยมีรูปแบบการบริหาร

จัดการโรงเรียนในฝน ซึ่งมีหลักการบริหารจัดการ 4 หลักการ คือ หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หลักการ

บริหารแบบมีสวนรวม การบริหารโรงเรียนเปนฐานและการกําหนดผลสําเร็จอยางสมดุล ท้ังน้ีเนื่องจากหลักการ

บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี เปนหลักการท่ีนํามาใชในการบริหารงานท่ีชวยสงเสริมองคการใหมีศักยภาพ 

มีประสิทธิภาพ ชวยทําใหบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวของ ศรัทธาและเช่ือม่ันในองคการน้ันๆ ซึ่งเปนความคาดหวังของ

โรงเรียนในผันท่ีตองการความรวมมือของบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวของ ในสวนของหลักการบริหารแบบมีสวนรวม เปน

หัวใจสําคัญของการบริหารจัดการโรงเรียนในฝน ตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการท่ีตองการใหภาคีเครือขายทุก

ภาคสวนไดมีสวนรวมในการบริการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 1-2) จากการศึกษาวิเคราะห

เอกสาร ยังพบวาโรงเรียนในฝนตองมีความเขมแข็งในการบริหารจัดการของตนเอง จึงควรนํารูปแบบการบริหาร

โรงเรียนเปนฐานมาใชในการบริหารจัดการ ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัย (วิวัฒน สารเนตร, 2554, หนา 109) กลาววา

องคประกอบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝนท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลโรงเรียนในฝน โดยประกอบดวย ดาน

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานแผนพัฒนาระบบภาคีเครือขายอุปถัมภและทรัพยากรทางการศึกษา 

ดานแผนพัฒนาระบบบริหารและการาจัดการ ดานแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรูและ

ดานแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งขัดแยงกับ (รสสุคนธ ถิ่นทวี, 2555, หนา 68-69) 

กลาววา สภาพการบริหารจัดการดานคุณภาพผูเรียนมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ซึ่งสถานศึกษาผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูง โดยสถานศึกษาสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายและ
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ตอเนื่อง สงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามความตองการ ความสนใจ ความถนัดและความสามารถของตน 

สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนมคีุณธรรมจริยธรรม คานิยมท่ีพงึประสงคและปฏบัิติตนเปนคน

ดีของสังคม สงเสริมใหผูเรียนแสดงออกดานความรู ความสามารถ ตามศักยภาพของแตละบุคคลและนักเรียนมี

ความสุข สนุกสนานในการรวมกจิกรรมการเรียนรู ซึ่งขัดแยงกับงานวจิัย (วัฒนา วรรณทอง, 2556, หนา 147)  กลาว

วา สภาพการดําเนินงานตามโครงการหน่ึงอําเภอหน่ึงโรงเรียนในฝนพบวาอยูในระดับปานกลางท้ังหมด ซึ่งดานท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ดานคุณภาพผูเรียน ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัย (เพียงประภา วรรณทอง, 2556, หนา 84) กลาววา

สภาพการดําเนินงานโรงเรียนในฝนดานครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด โดยผูบริหารมีความรู

ความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนท่ีดี และเปนผูท่ีเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนให

บุคลากรใหไดรับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน และสนับสนุนในการศึกษาตอ เพื่อพัฒนาตนเองใหเปนคนมีความรู

ความสามารถทางวิชาชีพและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน สวนครูจะตองมีการพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนรูท่ีไดจากการศึกษา ตัวอยาง ผลงานและวิธีการจัดการเรียนรูท่ีดี ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัย (นุจิฬา ฤทธ์ิ

กระจาย, 2558, หนา 78) กลาววาสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนในฝนท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือดานกระบวนการ

ดําเนินงาน โดยโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการดีโดยใชโรงเรียนเปนฐานและบริหารระบบแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ และ 

(อัมพร จันทรมณี, 2557, หนา 91) กลาววาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝนดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือระบบ

บริหารและการจัดการ โดยโรงเรียนมแีผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานท่ีเกิดจากการมีสวนรวม และโรงเรียนไดรับการ

นิเทศจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางท่ัวถงึและสมํ่าเสมอ  

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนในฝนตามแนวทางการประเมินโรงเรียนในฝน พบวามี

ประเด็นท่ีนาสนใจท่ีจะนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

ดานคุณภาพของแหลงเรียนรูมแีนวทางการพัฒนาโดยการสงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรูในและนอกหองเรียนท่ี

สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัย (สกล สัตยธรรม, 2555, หนา 71) แนวทางการพัฒนา แหลง

เรียนรูโดยการจัดโครงการหองสมุดมีชีวิต มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือท่ีนักเรียนสนใจ     จัด

กิจกรรมรักการอานและมอบรางวัลใหกับสุดยอดนักอาน การประกวดการอานอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง จัดใหมี

หองสมุดเคลื่อนท่ีและมุมความรูกลุมสาระการเรียนรูเพื่อกระจายแหลงเรียนรูใหครอบคลุมและสะดวกตอผูเรียนใน

การใชบริการและจัดทําโครงการศูนยบริการขอมูลและสารสนเทศในสถานท่ีตางๆ เพื่อใหนักเรียนสืบคนขอมูลพรอม

บริการปร้ินเอาทขอมูลท่ีตองการ สงเสริมการพัฒนาแหลงเรียนรูท่ีทันสมัยเพยีงพอตอความตองการและอํานวยความ

สะดวกในการใชบริการ มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เพื่อใหนักเรียนรวมกิจกรรมดวย

ความสมัครใจ และสอดคลองกับงานวิจัย (วิวัฒน สารเนตร, 2554, หนา 110) กลาวถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

แหลงเรียนรูโดยจัดต้ังแหลงเรียนรูในโรงเรียน เชน สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หองสมุด 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่อดิจิตอล เชน E-learning, E-library และ E-book 

จัดบริการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกชุมชนและพัฒนาเว็บไซตของโรงเรียนเพื่อเปนแหลงเรียนรู

และเผยแพรตอสาธารณชน มีการพัฒนาสิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูและสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคา ซึ่ง

สอดคลองกับ (รายงานผลการวิเคราะหงานวิจัยโครงการโรงเรียนในฝน, 2552, หนา 23-24 ) ไดกลาวถึงตัวช้ีวัด

ความสําเร็จดานแหลงเรียนรูโดยครูตองดูแลเคร่ืองมือ/อุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงานและมี

รองรอยการใช หองสมุดเปดใหบริการเต็มเวลาและนอกเวลาเรียน มีการพัฒนาสิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูและใช

ประโยชนอยางคุมคา ใชแหลงเรียนรูในโรงเรียนเปนแหลงขอมูล กระตุนใหคิดคําตอบ ฝกการคิดวิเคราะห คิด

แกปญหา เชน สวนพฤกษศาสตร อุทยานเรียนรูตามกลุมสาระ แหลงสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต หมากรุก หมาก
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ฮอส หมากลอม scrabble ตลอดจนเกมสการศึกษาตาง ๆ ใชแหลงเรียนรูนอกหองเรียนในการศึกษาหาความรูหรือฝก

ประสบการณชีวิต เชน ระบบนิเวศ เกษตรทฤษฎีใหม การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในวิถีชีวิต ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัย (พรจุฬา จันทรงาม, 2554, หนา 66) กลาววาแนวทางการพัฒนาดานคุณภาพแหลงเรียนรู โดยการ

จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและบุคลากรเพื่อใหสามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน

การบริหารจัดการท้ังระบบในโรงเรียน สอดคลองกับงานวจิัย (ศราวุธ  บัวผัน, 2556, หนา 167) กลาววาแนวทางการ

พัฒนาโดยสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมมคีวามเหมาะสมกับการเรียนการสอน มกีารจัดหองเรียนและหองปฏิบัติการ

เพยีงพอตอการเรียนการสอน มคีอมพวิเตอรเพยีงพอตอการใชในการสบืคนขอมูลสําหรับครูและนักเรียน มีมาตรการ

ในการดูแลอาคารสถานท่ี ซอมบํารุงท้ังหองเรียนและหองปฏิบัติการ มีหองสมุดท่ีพรอมใชบริการ มีความกวางขวาง 

บรรยากาศเชิญชวนนาใช และหองสมุดมีการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ เชน กิจกรรมรักการอาน กิจกรรมวัน

หองสมุด บริเวณสถานศึกษามีความรมร่ืน นาอยู มีระบบ ICT ท่ีมีประสิทธิภาพหองเรียนมีการตกแตงใหนาอยูนาใช 

และหองสมุดมีสื่อสิ่งพิมพท่ีหลากหลายและมีเคร่ืองนับจํานวนผูใชบริการหองสมุด สอดคลองกับงานวิจัย (นุจิฬา 

ฤทธ์ิกระจาย, 2558, หนา 80) กลาวถึงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในฝนดานแหลงเรียนรูในและนอกหองเรียนท่ี

หลากหลาย โดยจัดทําแผนพัฒนาแหลงเรียนรูใหสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสม สรางความเขาใจกับบุคคลทุกๆ 

ฝายในโรงเรียนและบุคลากรอื่นท่ีเกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน เครือขายผูปกครอง เพื่อสราง

ความตระหนักและเห็นความสําคัญ มีสวนรวมในการพัฒนาและใชแหลงการเรียนรู มีการประชาสัมพันธโครงการ

พัฒนาและใชแหลงเรียนรู เพื่อใหครูอาจารย นักเรียน ผูปกครอง คระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมท้ัง

ผูเกี่ยวของมคีวามเขาใจตรงกัน เกิดความรวมมือในการสนับสนุน ชวยเหลือ เพื่อใหแหลงการเรียนรูเกิดประโยชนตอ

ผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา จัดทําขอตกลงการใหความรวมมือในการใชแหลงเรียนรูรวมกันระหวาง

สถานศึกษากับบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สนับสนุนและระดมสรรพกําลังจากผูเกี่ยวของทุกฝายในการรวบรวม

และพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความหลากหลาย กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการนิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนา

และใชแหลงเรียนรู อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพและคุมคา ท้ังน้ีขัดแยงกับงานวิจัย (เพียงประภา วรรณทอง, 

2556, หนา 86) กลาววาแนวทางท่ีควรพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนในฝนประเด็นท่ีสําคัญ คือดานระบบบริหาร

และการจัดการ จะตองมีการสนับสนุนสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับปรุง

บรรยากาศและองคประกอบท่ีเอื้อตอการเรียนรู สนับสนุนสงเสริมใหมกีารใชทรัพยากรรวมกัน จะตองมีการระดมทุน

ดานระบบบริหารและการจัดการ โรงเรียนจะตองกําหนดนโยบายและวิสัยทัศนสอดคลองกับเจตนารมณและทิศทาง

โรงเรียนในฝน มีแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการท่ีเกิดจากการมีสวนรวมและการยอมรับของผูเกี่ยวของ มี

กระบวนการปฏบัิติงานท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา มกีารจัดวางโครงสราง ระบบการบริหารจัดการท่ีดี จะตอง

กระจายอํานาจการมสีวนรวมรับผดิชอบ ตลอดจนมกีาร กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานท่ีเนนการปรับปรุง

พัฒนา 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากผลการวจิัยน้ีมขีอเสนอแนะตอ การบริหารจัดการโรงเรียนในฝน ท่ีสําคัญดังน้ี 

1. โรงเรียนควรมีการสงเสริมการเรียนรูผานระบบ e-learning และสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูท่ี

หลากหลายและสงเสริมใหนักเรียนมทัีกษะท่ีหลากหลาย 
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2. โรงเรียนควรมกีารสงเสริมใหครูจัดกจิกรรมการเรียนการสอนมีลักษณะใหนักเรียนไดคนควาและเรียนรู

จากการใช  ICT สืบคนขอมูลจากสื่อหรือแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายและพัฒนาสงเสริมใหครูใชระบบสารสนเทศหรือ 

ICT ในการจัดการเรียนการสอน 

3. โรงเรียนควรมีมาตรการในการดูแลซอมบํารุงหองเรียนและมีแนวทางเพิ่มความสามารถในการบริการ

ของแหลงเรียนรู และสงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรูในและนอกหองเรียนท่ีสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 

4. โรงเรียนควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนพัฒนาผลงานและดําเนินงานสูการมีรายไดและ

เผยแพรผลงานหรือวิธีการดําเนินงานจากกิจกรรมน้ันๆ สูชุมชนและสงเสริมพัฒนาทักษะการดํารงชีพมากกวา

วชิาการ 

5. โรงเรียนควรมีการสงเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยท่ีเปนท่ียอมรับจากชุมชนหรือจากหนวยงานท่ี

รับผดิชอบดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขอนามัยของนักเรียน 

6. ผูบริหารควรมีความสามารถในการบริหารจัดการผานระบบ ICT ในการสนับสนุนการบริหารจัดการ

อยางคุมคา ควรมวีสัิยทัศน เปนผูนําทางวชิาการและบริหารจัดการท่ีดี 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาสภาพการบริหารจัดการโครงการเรียนโรงเรียนในฝนสูมาตรฐานสากล 

2. ควรศึกษาโครงการมสีวนรวมระหวางโรงเรียนและชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียนในฝน 

3. ควรศึกษาการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนในฝนเพื่อเขาสูการรับรองเปนโรงเรียนในฝนสู

มาตรฐานสากล 

4. สําหรับการเก็บขอมูลควรใชการสัมภาษณ เพราะจะไดทราบขอมูลในเชิงลึกและไดรายละเอียดในแนว

ทางการพัฒนาโรงเรียนในฝนท่ีชัดเจนย่ิงขึ้น 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาในการใหคําแนะนําปรับปรุงจาก  

ดร.โสภา อํานวยรัตน อาจารยท่ีปรึกษา ซึ่งกรุณาเอาใจใส ใหกําลังใจใหคําแนะนําปรึกษาและติดตามความกาวหนา

ของการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดย่ิีง ผูศึกษาคนควา

ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาส น้ี  

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) จังหวัด

เชียงราย นายฐกฤต นวลคํามา ผูอํานวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย และดร.ธิดาวัลย  อุนกอง 

อาจารยมหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีไดใหความกรุณาเปนผูเช่ียวชาญในการช้ีแนะ ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม

ในคร้ังน้ี จนทําใหการศึกษาสําเร็จไดดวยด ี 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูบริหารและครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยม ศึกษา เขต 36 จังหวัด

เชียงราย ท่ีใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามและใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาในคร้ังน้ี  

ขอกราบขอบพระคุณพอ คุณแม พี่นอง ท่ีเปนกําลังใจใหและขอขอบคุณตลอดจน เพื่อนๆ ท่ีคอยให

คําปรึกษาตลอดมา ขอขอบพระคุณบูรพคณาจารย ทุกๆ ทาน ท่ีคอยใหความชวยเหลือและความเอาใจใสดวยดี 

ตลอดมา ขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสน้ี 
 

 



1644 

 

- Proceedings - 

 

เอกสารอางองิ 

นิวัตร นาคะเวช. (2554). การพัฒนารูปแบบการบรหิารจัดการโรงเรยีนในฝน. ดุษฎนิีพนธ ศษ.ด., มหาวทิยาลัย

อีสเทิรนเอเชีย, ปทุมธานี. 

นุจฬิา ฤทธ์ิกระจาย. (2558). แนวทางการพัฒนาโรงเรยีนในฝน สังกัดสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

กําแพงเพชร เขต 2. วทิยานิพนธ ค.ม., มหาวทิยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร, กําแพงเพชร. 

เพยีงประภา วรรณทอง. (2556). สภาพ ปญหาและแนวทางการพัฒนาการดาํเนนิงานโรงเรยีนในฝน สงักัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 24. วทิยานิพนธ กศ.ม., มหาวทิยาลัยมหาสารคาม, 

มหาสารคาม. 

พรจุฬา ถิ่นทวี. (2554). แนวทางการพัฒนาโรงเรยีนชุมชนบานตลาดทุงเหยีงสูมาตรฐานโรงเรยีนในฝน. 

วทิยานิพนธ รศ.ม., มหาวทิยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 

รสสุคนธ ถิ่นทว.ี (2555). ประสทิธผิลโรงเรยีนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาชลบุร ี

เขต 2. วทิยานิพนธ กศ.ม., มหาววทิยาลัยบูรพา,ชลบุรี. 

วัฒนา วรรณทอง. (2556). สภาพปญหาและประสทิธผิลการดําเนนิงานโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรยีนในฝน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22. วทิยานิพนธ ค.ม.,มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สกลนคร, สกลนคร. 

ววัิฒน สารเนตร. (2554). ความสัมพันธระหวางการบรหิารจัดการกับประสทิธผิลโรงเรยีนในฝน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสกลนคร เขต 3. วทิยานิพนธ ค.ม., มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร, 

สกลนคร. 

ศราวุธ บัวผัน. (2555). การพฒันาแผนพัฒนาสถานศกึษาสูการโรงเรยีนในฝนของโรงเรยีนเรอืงวทิยพทิยาคม 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 41. วทิยานิพนธ ค.ม., มหาวทิยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร, กําแพงเพชร. 

ศิริวัฒน พรมจันทร. (2554). ผลการดําเนนิงานโรงเรยีนในฝนโรงเรียนดใีกลบาน สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาหนองคาย เขต 3. วทิยานิพนธ กศ.ม., มหาวทิยาลัยนครพนม, นครพนม. 

สกล สัตยธรรม. (2555). สภาพการบรหิารโดยใชโรงเรยีนเปนฐานของโรงเรยีนในฝน สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1. นิพนธ กศ.ม., มหาวทิยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน. (2555).  คูมือการประเมินเพื่อรองรับตนแบบโรงเรยีนในฝน

(โรงเรยีนดปีระจําอําเภอ). กรุงเทพฯ:  กระทรวงศึกษาธิการ. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). รายงานการวจัิยประเมินผลการดําเนนิงาน

โรงเรยีนในฝน. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ 

อัมพร จันทรมณี. (2557). การศกึษาการบรหิารจัดการโรงเรยีนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรยีนในฝนของ

โรงเรยีนในเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาชุมพร เขต 2. ภาคนิพนธ ค.ม., มหาวทิยาลัยราชภัฎ

สุราษฏรธานี, สุราษฏรธานี. 

อรทัย มูลคํา.(2552). รายงานผลการวเิคราะหงานวจัิยโครงการโรงเรยีนในฝน. กรุงเทพฯ:สํานักพัฒนานวัตกรรม

การจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 



1645 

 

- Proceedings - 

 

สภาพและแนวทางการพัฒนาระบบการนเิทศภายในสถานศึกษา ของโรงเรยีนท่ีจัด

การศกึษาขั้นพื้นฐานอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 

Studying of the Condition and Developed Guidelines for the Internal 

Supervision System under Schools in Mae Suay district, Chiangrai 

Educational Services Area Office 2 

เมธาสทิธิ์ จักรสุวรรณ9

1* และ น้ําฝน กันมา2 

Metasit Jaksuwan1* and Namfon Gunma2 

บทคัดยอ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับสภาพระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนท่ีจัด

การศึกษาขัน้พื้นฐาน อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 2 และเพื่อศึกษา

แนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอแมสรวย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ประชากรประกอบดวย ผูบริหารและครูผูสอนท่ีปฏบัิติหนาท่ี

ในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 286 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา และแบบปลายเปด นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชคาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

ผลการศึกษาสภาพระบบการนิเทศภายใน ซึ่งใชหลักการบริหารวงจรคุณภาพของ เดมมิ่ง (Demming Cycle) 

5 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการ การวางแผนกําหนดทางเลือก การสรางสื่อและ

เคร่ืองมอืการปฏบัิติการนิเทศภายใน การประเมนิผลและรายงานผลพบวา มรีะดับการปฏบัิติอยูในระดับมากทุกดาน 

แนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ท้ัง 5 ขัน้ตอน พบวา ควรใหมีการสอบถามสภาพการ

จัดการเรียนการสอนของครู ครูควรมีสวนรวมในการางแผนและการนิเทศการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชในการนิเทศควร

สอดคลองกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ควรมกีารสรุปผลการนิเทศภายในทุกคร้ังท่ีดําเนินการ 
 

คําสาํคัญ: ระบบการนิเทศภายใน 
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Abstract  

 The purposes of this study aimed to investigate the condition and developed guidelines for the internal 

supervision system under schools in Mae Suay district, Chiangrai Educational Services Area Office 2. The 

population used were 286 directors and teachers. The instrument drawn for this study was a questionnaire 

which consisted of rating scale and opened form. The data was systematically analyzed by using percentage, 

mean, and standard deviation.   

 The results of the internal supervision conditions analyzed by Demming Cycle as follows; current 

conditions, needed problems, choice planning, materials and instruments creating, internal supervision, evaluation 

and reporting were done the most.  

The developed guidelines for the internal supervision system in schools which based on Demming Cycle 

found teachers’ teaching and learning conditions should be queried. Next, teachers should participate in the 

process of planning and educational supervision. Besides, the supervision instruments should be in accord with 

teachers’ teaching and learning conditions. Finally, the internal supervision should be always concluded when the 

processes were finished. 
 

Keywords: Supervision System 
 

บทนํา 

 เพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพได

มาตรฐานเทาเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเปนฐานสงผลใหผูเรียนท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเกิดการเรียนรู

ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา การจัดการนิเทศการศึกษาแตเดิมถือวาเปนหนาท่ีโดยตรงของ

ศึกษานิเทศก ซึ่งเปนบุคคลภายนอก จงึพบปญหาวา การนิเทศการศึกษาโดยศึกษานิเทศกน้ัน ไมไดผลตามเปาหมายท่ี

วางไวเทาท่ีควร เนื่องจากอุปสรรคในการทํางาน ไดแก ระยะทาง เวลา ลักษณะภูมิประเทศท่ีต้ังของโรงเรียน รวมไป

ถึงขอจํากัดดานงบประมาณ จึงทําใหการนิเทศอยางสมํ่าเสมอไมไดตามเปาหมายท่ีวางไว ดังน้ันเพื่อเปนการเพิ่ม

ประสทิธิภาพของการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา จึงจําเปนตองมีการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนใหเปนระบบเพื่อ

เพิ่มคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใหดีย่ิงขึ้น (จักรกฤษ สมศิลา 2557. อางอิงใน สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 3. 2555 หนา 5) 

 จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาวขางตน จะเห็นวาการนิเทศการศึกษา มีความสําคัญตอคุณภาพ

ของการจัดการศึกษาเปนอยางย่ิงในฐานะท่ีผูวจิัยมสีวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา จึงตระหนักถึงความสําคัญของ

การนิเทศการศึกษา เพื่อใหการดําเนินการ จัด 

การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงสนใจท่ีจะศึกษาระดับสภาพ และแนวทางการพัฒนาระบบ

การนิเทศภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อันจะกอใหเกดิการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
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วัตถุประสงคการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาสภาพระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอแม

สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 

  2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 
 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

   ตัวแปรตน            ตัวแปรตาม 

      

  

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิ 
 

วธิกีารศึกษา  

 ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน

อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 14 โรงเรียน จําแนกเปน

ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 21 คน ครูผูสอนจํานวน 265 คน รวมท้ังสิ้น 286 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางขึ้นโดยใชแนวทางตามระบบการนิเทศภายใน

สถานศึกษา 5 ขัน้ตอน คอื การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ การวางแผนและกําหนดทางเลือก การ

สรางสื่อและเคร่ืองมือการปฏิบัติการนิเทศภายใน การประเมินผลและรายงานผลโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อําเภอแมสรวยสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 14 โรงเรียน โดย

แบบสอบถามแบงออกเปน  

3 ตอน คอื 

 ตอนที่ 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบแบบตรวจสอบรายการ (Chick List)  

 ตอนที่ 2 สภาพระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 5 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาความ

ตองการ การวางแผนกําหนดทางเลือก การสรางสื่อและเคร่ืองมือ การปฏิบัติการนิเทศภายใน การประเมินผลและ

รายงานผล เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน ประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ท่ีมีความเท่ียงตรง ซึ่งผาน

ผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ไดคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00 ทุกขอ 

 ตอนที่ 3 แนวทางในการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended) 
 

 

1.  การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและ

ความตองการ  

2.  การวางแผนและกําหนดทางเลอืก 

3.  การสรางสื่อและเคร่ืองมอื 

4.  การปฏบัิติการนิเทศภายใน 

5.  การประเมนิผลและรายงานผล 

 

1. สภาพระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 

โดยใชหลักการบริหารวงจรคุณภาพของ 

เดมมิ่ง (Demming Cycle) 

2. แนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน

สถานศึกษา 
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ผลการศึกษา 

 ผลการวเิคราะหผลการวเิคราะหขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนครูผูสอน คิดเปนรอยละ 90.21 ผูอํานวยการโรงเรียนและรองผูอํานวยการโรงเรียน คิดเปนรอยละ 6.30 มีอายุ

ระหวาง 41-50 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35.66 รองลงมาคือ 31–40 ป คิดเปนรอยละ 25.17 สวนใหญมี

ประสบการณในการทํางาน 16–20 ป มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 32.17 รองลงมาคือ 11–15 ป คิดเปนรอยละ 24.83 

และสวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 63.29รองลงมาคือปริญญาโทหรือเทียบเทาคิดเปน

รอยละ 33.21 

 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับสภาพระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 2 ท้ัง 5 ดาน สรุปไดดังน้ี 

  1. ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ซึ่งวเิคราะหโดยใชหลักการบริหารวงจรคุณภาพ

ของเดมมิ่ง (DemmingCycle) โดยเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก ขั้นตอนการปฏิบัติท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

กระบวนการตัดสินใจการนิเทศภายใน (Action) กิจกรรมท่ีปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก มีการนําผลการตรวจสอบ

ระบบการนิเทศภายในเพื่อนําไปใชกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา   

  2. ดานการวางแผนและกําหนดทางเลือก ซึ่งวิเคราะหโดยใชหลักการบริหารวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง 

(Demming Cycle) โดยเฉลี่ยการปฏบัิติอยูในระดับมาก ขัน้ตอนการปฏบัิติท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คือ การวางแผนการนิเทศ

ภายใน (Plan) กจิกรรมท่ีปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก มีการประชุมคณะครูเพื่อวิเคราะหปญหาและวางแผนเกี่ยวกับ

ระบบการนเิทศภายใน มกีารวางแผนการจัดเตรียมช้ันเรียน และมีการวางแผนรูปแบบการนิเทศภายในโดยใชรูปแบบ

วธีิการท่ีหลากหลาย 

  3. ดานการสรางสื่อและเคร่ืองมือการนิเทศภายใน ซึ่งวิเคราะหโดยใชหลักการบริหารวงจรคุณภาพของ

เดมมิ่ง (DemmingCycle) โดยเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก ขั้นตอนการปฏิบัติท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ กระบวนการ

ตัดสินใจการนิเทศภายใน (Action) กิจกรรมท่ีปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก มีการประเมินใชงบประมาณอยางคุมคา

เกดิประโยชนสูงสุด มกีารนําผลสรุปการใชงบประมาณ มีการสรุปผลการใชสื่ออุปกรณ และมีการนําผลการประเมิน

การใชสื่ออุปกรณ มาเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของสื่อ เคร่ืองมอืในการนิเทศคร้ังตอไป  

   4. ดานการปฏบัิติการนิเทศภายใน ซึ่งวเิคราะหโดยใชหลักการบริหารวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Demming 

Cycle) โดยเฉลี่ยการปฏบัิติอยูในระดับมาก คอื การวางแผนการนิเทศภายใน (Plan) กิจกรรมท่ีปฏิบัติอยูในระดับมาก 

ไดแก มกีารแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศภายใน และมกีารมอบหมายหนาท่ีใหกับบุคลากรตามความเหมาะสม 

 5. ดานการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศภายใน ซึ่งวิเคราะหโดยใชหลักการบริหารวงจรคุณภาพ

ของเดมมิ่ง (Demming Cycle) โดยเฉลี่ยการปฏบัิติอยูในระดับมาก คอื การวางแผนการนิเทศภายใน (Plan) กิจกรรมท่ี

ปฏบัิติอยูในระดับมาก ไดแก มกีารวเิคราะหขอมูลการดําเนินงานตามขอบขายงานนิเทศภายในของสถานศึกษา 

 6. ภาพรวมแลวครูผูสอนเห็นวาระดับสภาพระบบการนิเทศภายในของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อ

พิจารณากระบวนการแตละดาน พบวาการปฏิบัติสูงสุดในกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 เรียงตามลําดับของแตละดาน

ดังน้ี 
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 ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ไดแก กระบวนการตัดสินใจการนิเทศภายใน 

(Action) การวางแผนการนิเทศภายใน (Plan) การปฏิบัติการนิเทศภายใน (Do) และการตรวจสอบการนิเทศภายใน 

(Check) ตามลําดับ 

 ดานการวางแผนและกําหนดทางเลือก ไดแก ดานกระบวนการวางแผนการนิเทศภายใน (Plan) 

กระบวนการตัดสินใจการนิเทศภายใน (Action) การปฏิบัติการนิเทศภายใน (Do) และการตรวจสอบการนิเทศภายใน 

(Check) ตามลําดับ 

 ดานการสรางสื่อและเคร่ืองมอืการนิเทศภายใน ไดแก กระบวนการตัดสินใจการนิเทศภายใน (Action) การ

ปฏิบัติการนิเทศภายใน (Do) การวางแผนการนิเทศภายใน (Plan) และการตรวจสอบการนิเทศภายใน (Check) 

ตามลําดับ 

 ดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน ไดแก การวางแผนการนิเทศภายใน (Plan) การทบทวนกระบวนการ

ปฏิบัติงานและนํามาแกไขปรับปรุงใหดีขึ้นเพื่อนําไปสูกระบวนการตัดสินใจการนิเทศภายใน (Action) การตรวจสอบ

การนิเทศภายใน (Check) และการปฏบัิติการนิเทศภายใน (Do) ตามลําดับ 

 ดานการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศภายใน ไดแก การวางแผนการนิเทศภายใน (Plan) การ

ตรวจสอบการนิเทศภายใน (Check) กระบวนการตัดสินใจการนิเทศภายใน (Action) และการปฏิบัติการนิเทศภายใน 

(Do) ตามลําดับ  แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอแมสรวย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 พบวา 

 1. แนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการการ

นิเทศภายใน มีประเด็นสําคัญดังน้ี ควรใหมีการสอบถามสภาพการจัดการเรียนรูการสอนของครู สงเสริมใหครูได

วิเคราะหสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนของตนเองอยูเสมอ ควรมีการสอบถามความตองการของครูและผูท่ี

เกี่ยวของในดานการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน ควรมีการรวบรวมขอมูลและจัดทําสารสนเทศในดานความตองการ

ของครูในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  

 2. แนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน ดานการวางแผนและกําหนดทางเลือกการนิเทศภายใน มี

ประเด็นสําคัญดังน้ี ครูควรมสีวนรวมในการวางแผนและการนิเทศการศึกษา ควรมกีารนําขอมูลสภาพปญหาของการ

จัดการเรียนรูมาวเิคราะหเพื่อกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหา เปดโอกาสใหครูไดเลือกวิธีการนิเทศกันเอง ควรมี

การกําหนดแผนการนิเทศกันเอง ควรมกีารกําหนดแผนการนิเทศภายในไวในแผนปฏบัิติการประจําปของสถานศึกษา 

 3. แนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน ดานการสรางสื่อและเคร่ืองมือการนิเทศภายใน มีประเด็น

สําคัญ ดังน้ี เคร่ืองมอืท่ีใชในการนิเทศควรสอดคลองกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครู สื่อเคร่ืองมอืนิเทศควร

มีความหลากหลาย เปดโอกาสใหครูไดสรางและพัฒนาเคร่ืองมือการนิเทศดวยตนเองสื่อและเคร่ืองมือการนิเทศ

การศึกษา ควรมรีายละเอียดของรายการตรวจสอบท่ีเขาใจงายและสามารถนําปฏบัิติไดจริง 

 4. แนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน ดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน มีประเด็นสําคัญ ดังน้ี ครู

และบุคลากรทางการศึกษาควรมสีวนรวมในการดําเนินการนิเทศภายใน การดําเนินการนิเทศภายในควรมีการกําหนด

เปนปฏทิินไวอยางชัดเจน รูปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษาควรมีรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพ

บริบทของสถานศึกษา ควรเปดโอกาสใหผูปกครองชุมชนไดมสีวนรวมในการดําเนินการนิเทศภายใน 

 5. แนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน ดานการประเมนิและรายงานผล มปีระเด็นสําคัญ ดังน้ี ควรมี

สรุปผลการนิเทศภายในทุกคร้ังท่ีดําเนินการ แจงผลการสรุปและขอมูลจากการนิเทศใหกับบุคลากรและผูเกี่ยวของ
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ไดรับทราบ เปดโอกาสใหครูไดรวมดําเนินการในการสรุปผลการนิเทศภายใน ควรมีการจัดทํารายงานผลการนเทศ

ภายแจงใหกับหนวยงานตนสังกัดและผูเกี่ยวของไดรับทราบ 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาสภาพระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอแม

สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ซึ่งวิเคราะหโดยใชหลักการบริหารวงจร

คุณภาพของ  

เดมมิ่ง (Deming Cycle) ผูศึกษามปีระเด็นอภิปรายดังน้ี 

 1. ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ซึ่งวเิคราะหโดยใชหลักการบริหารวงจรคุณภาพ

ของเดมมิ่ง (Demming Cycle) โดยเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก พบวาขั้นตอนการปฏิบัติท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

กระบวนการตัดสินใจการนิเทศภายใน (Action) กิจกรรมท่ีปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก มีการนําผลการตรวจสอบ

ระบบการนิเทศภายในเพื่อนําไปใชกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สวนแนวทางการ

พัฒนาดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ คือ ควรใหมีดําเนินการสอบถามสภาพการจัดการ

เรียนรูการสอนของครู และสงเสริมใหครูไดวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ซึ่งสอดคลอง

กับจันทรเพ็ญ ศรีกันหา (2550, 124) ไดกลาวไววา ควรมีการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายใน

โรงเรียน ควรดําเนินการอยางจริงจังและเชิญวิทยากรท่ีมีประสบการณมาถายทอดความรูและเทคนิคตาง ๆ และยัง

สอดคลองกับศิริรัตน ชุมสาย ณ อยุธยา (2554) ไดกลาวไววา การดําเนินงานนิเทศภายในควรสอบถามความตองการ

การนิเทศจากครูผูสอน ควรเปดโอกาสใหครูผูสอนทุกคนมีสวนรวมในการศึกษาสภาพปญหาและความตองการการ

นเิทศ 

 2. ดานการวางแผนและกําหนดทางเลือก ซึ่งวิเคราะหโดยใชหลักการบริหารวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง 

(Demming Cycle) โดยเฉลี่ยการปฏบัิติอยูในระดับมาก ขัน้ตอนการปฏบัิติท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื การวางแผนการนิเทศ

ภายใน (Plan) กจิกรรมท่ีปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก มีการประชุมคณะครูเพื่อวิเคราะหปญหาและวางแผนเกี่ยวกับ

ระบบการนเิทศภายใน มกีารวางแผนการจัดเตรียมช้ันเรียน และมีการวางแผนรูปแบบการนิเทศภายในโดยใชรูปแบบ

วิธีการท่ีหลากหลาย สวนแนวทางการพัฒนาดานการวางแผนและกําหนดทางเลือก คือ ครูควรมีสวนรวมในการ

วางแผนและการนิเทศการศึกษา ควรมีการนําขอมูลสภาพปญหาของการจัดการเรียนรูมาวิเคราะหเพื่อกําหนด

ทางเลอืกในการแกไขปญหา ซึ่งสอดคลองกับ นาฏยา ธรรมกจิวัฒน (2552, หนา 99) ไดกลาวไววา การพัฒนาระบบ

การนิเทศภายในใหมปีระสทิธิภาพอยางแทจริง ควรจะพัฒนาท่ีบุคลากรท่ีเกี่ยวของเปนอันดับแรก โดยใหทุกคนไดรับ

ความรูจากการประชุมปฏิบัติการหรือการศึกษาจากเอกสารคูมือการนิเทศภายใน และเปดโอกาสใหทุกคนเขามามี

สวนในทุกขัน้ตอนดวยความเต็มใจ 

 3. ดานการสรางสื่อและเคร่ืองมือการนิเทศภายใน ซึ่งวิเคราะหโดยใชหลักการบริหารวงจรคุณภาพของ

เดมมิ่ง (Demming Cycle) โดยเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก ขั้นตอนการปฏิบัติท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ กระบวนการ

ตัดสินใจการนิเทศภายใน (Action) กิจกรรมท่ีปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก มีการประเมินใชงบประมาณอยางคุมคา

เกิดประโยชนสูงสุด มีการนําผลสรุปการใช สวนแนวทางการพัฒนาดานการสรางสื่อและเคร่ืองมือการนิเทศภายใน 
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คือ เคร่ืองมือท่ีใชในการนิเทศควรสอดคลองกับสภาพการจัดการเรียนการสอน และสื่อเคร่ืองมือนิเทศควรมีความ

หลากหลาย โดยเปดโอกาสใหครูไดสรางและพัฒนาเคร่ืองมือการนิเทศดวยตนเอง สอดคลองกับรุจิรา มวงพลับ 

(2553, หนา 70) ไดกลาวไววา ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนในเร่ืองวัสดุอุปกรณ ตลอดจนเคร่ืองใชตาง ๆ ท่ีจะ

ชวยใหการนิเทศภายในเปนไปอยางมปีระสทิธิผล และยังสอดคลองกับสมคดิ หารินไสล (2550, หนา 106) ไดกลาวไว

วา จากผลการวิจัย พบวา ระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร 

ดานการสรางสื่อและเคร่ืองมือ ควรมีการศึกษาหาความรู โดยการเขารวมอบรมสัมมนาเพื่อนําความรูมาสราง

เคร่ืองมอืสําหรับการดําเนินการนิเทศภายในใหมคีุณภาพอยูในระดับมาก ถงึมากท่ีสุด 

 4. ดานการปฏบัิติการนิเทศภายใน ซึ่งวเิคราะหโดยใชหลักการบริหารวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Demming 

Cycle) โดยเฉลี่ยการปฏบัิติอยูในระดับมาก คอื การวางแผนการนิเทศภายใน (Plan) กิจกรรมท่ีปฏิบัติอยูในระดับมาก 

ไดแก มีการแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศภายใน และมีการมอบหมายหนาท่ีใหกับบุคลากรตามความเหมาะสม สวน

แนวทางการพัฒนาดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรมีสวนรวมในการ

ดําเนินการนิเทศภายใน การดําเนินการนิเทศภายในควรมีการกําหนดเปนปฏิทินไวอยางชัดเจน รูปแบบของการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาควรมีรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับโสภณ 

พลสมบัติ (2551, หนา 89) ไดกลาวไววา ควรกําหนดรูปแบบวิธีการนิเทศติดตามใหชัดเจนสอดคลองกับลักษณะงาน

และตัวบุคคล และยังสอดคลองกับกัลยา เวียงนนท (2556, หนา 106) ไดกลาวไววา ชุมชนและสวนราชการอื่น ควร

ใหความสนใจในการดูแล ชวยเหลอืการปฏบัิติงานนิเทศภายในและใหความรวมมือกับโรงเรียน หากโรงเรียนมีการจัด

กกิรรมตาง ๆ เพื่อสรางความสัมพันธอันดรีะหวางกัน 

 5. ดานการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศภายใน ซึ่งวิเคราะหโดยใชหลักการบริหารวงจรคุณภาพ

ของ  เดมมิ่ง (DemmingCycle) โดยเฉลี่ยการปฏบัิติอยูในระดับมาก คือ การวางแผนการนิเทศภายใน (Plan) กิจกรรม

ท่ีปฏบัิติอยูในระดับมาก ไดแก มกีารวเิคราะหขอมูลการดําเนินงานตามขอบขายงานนิเทศภายในของสถานศึกษา สวน

แนวทางการพัฒนาดานการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศภายใน คือ ควรมีสรุปผลการนิเทศภายในทุกคร้ังท่ี

ดําเนนิการ แจงผลการสรุปและขอมูลจากการนิเทศใหกับบุคลากรและผูเกี่ยวของไดรับทราบ สอดคลองกับนิรุท เตจะ 

(2554, หนา 160) ไดกลาวไววา ผูบริหารโรงเรียนและผูเกี่ยวของกับการนิเทศภายในโรงเรียนควรติดตามประเมินผล

การนิเทศภายในโรงเรียนทุกระยะ เชน กอนการนิเทศ หลังการนิเทศและสรุปผลการดําเนินการเพื่อเปนแนวทางใน

การนิเทศภายในตอไป 

 6. ภาพรวมของสภาพระบบการนิเทศภายในของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอแมสรวย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 2 ผูบริหารและครูผูสอนเห็นวา ระบบการนิเทศภายใน มีการ

ปฏิบัติในระดับมาก คือ ดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการการ

นิเทศภายใน ดานการวางแผนและกําหนดทางเลือกการนิเทศภายใน ดานการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ

ภายใน และดานการสรางสื่อและเคร่ืองมอืการนิเทศภายใน 
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 ขอเสนอแนะ 

 1. ควรสงเสริมใหครูไดพัฒนาความรูและทักษะดานการนิเทศภายใน โดยมุงเนนใหสามารถสรางสื่อและ

เคร่ืองมอืนิเทศไดดวยตนเอง 

 2. ผูบริหารและครูควรมีการรวมกันวางแผนและกําหนดปฏิทินในการนิเทศภายในใหมีความตอเนื่อง และ

สามารถดําเนินการไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

 3. ควรมกีารประสานงานกันตนสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อใหรับทราบสภาพปญหาและเห็น

ความสําคัญของการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 4. ผูบริหารควรกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาอยางใกลชิด เพื่อจะไดรับทราบถึง

สภาพปญหา ความตองการ และแนวทางในการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 5. ควรมรูีปแบบท่ีหลากหลายในการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา เหมาะสมกับสภาพการเรียนการ

สอนและควรมกีารสรุปผลการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาท้ังระหวางและหลังการปฏบัิติทุกคร้ัง 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาแบบอิสระฉบับน้ี สําเร็จลุลวงดวยดีเพราะไดรับความกรุณาชวยเหลือ การใหคําแนะนํา 

คําปรึกษาจาก ดร.นํ้าฝน กันมา ในฐานะอาจารยท่ีปรึกษา ไดใหความเอาใจใส ตรวจสอบปรับปรุงแกไขขอบกพรอง

ตาง ๆ ติดตามความกาวหนาของการศึกษา ใหกําลังใจในการศึกษาจนสําเร็จดวยดี ทางผูศึกษาจึงขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ีดวย 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูบริหารและคณะครูโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอแมสรวย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ท่ีไดกรุณาเปนผูใหขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี นอกจากน้ีตอง

ขอกราบขอบพระคุณ นายชูชาติ ซาวคําเขตต ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานสันจําปา นางศิริรัตน เขื่อนขาย รอง

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานสันจําปา และนายวีรัตน สานุมิตร ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในฐานะผูเช่ียวชาญไดกรุณาตรวจแกไขและปรับปรุงแบบสอบถามใหดีขึ้น จนทําให

การศึกษาคนควาแบบอิสระคร้ังน้ีสมบูรณและมคีุณคา 

 ประโยชนคุณคาและความดีของการศึกษาคนควาแบบอิสระฉบับน้ี หากบังเกิดมีตอ วงการศึกษาประการ

ใด ๆ ผูศึกษาขอมอบคุณความดีเหลาน้ัน เปนเคร่ืองหมายแสดงถึงความรัก ความเคารพและตอบแทนพระคุณของ

บิดา มารดา ครูอาจารย ท่ีไดใหชีวิตและการอบรมส่ังสอนใหผูศึกษาไดมีโอกาสศึกษา และประสบผลสําเร็จในการ

ปฏบัิติงานในอาชีพมาจนถงึทุกวันน้ี 
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สภาพและแนวทางการสงเสรมิการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใน

การบรหิารของผูบรหิารในโรงเรยีนกลุมยอยท่ี 4  สังกัด สํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 36 

State and Guildeline on the Information System Promotion to Support the 

Decision in School Administrator’s Management(Group4) Secondary 

Educational Service Area Office 36 

พบิูลย แสงทอง10

1 และ โสภา อํานวยรัตน2 

Piboon Saengthong1 and Sopa Amnuayrat2 

บทคัดยอ 

 การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การตัดสินใจในการบริหารของผูบริหารในโรงเรียนกลุมยอยท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

36 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวยผูบริหาร จํานวน 27 คน และหัวหนากลุมงาน จํานวน 44 คน รวมจํานวน

ท้ังสิ้น 71 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล คอื คารอยละ (%) คาเฉลี่ย (µ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)  

 ผลการวิจัยพบวา สภาพการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารของ

ผูบริหารในโรงเรียนกลุมยอยท่ี 4 สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต36 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

(µ=3.86) เมื่อพิจารณา รายละเอียดในแตละดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานระบบสารสนเทศเพื่อการ

รายงานผลโรงเรียน รองลงมาคือดานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวชิาการโรงเรียน 
 

คําสาํคัญ: สภาพและแนวทางการสงเสริม  การตัดสนิใจ  การบริหาร 
 

Abstract  

 This research aims to study of state and guidelines to promote the use of decision support system for 

school administrator management in sub-group No. 4 school, Secondary Educational Service Area Office 36. The 

research population are total 71 peoples ; 27 school administrators and 44 head of group. The research tool is 

5-level rating scale. The statistical for data analysis are percentage (%), mean (µ) and standard deviation. (σ) 
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 From the results, the promote's state to use of decision support system for school administrators 

management in sub-group No. 4 school, Secondary Educational Service Area Office 36 is high level (µ = 3.87). 

When considering the each part of the result, the part of information system for school report has the highest 

mean score follow by the part of information system about students. Nevertheless, the part of information 

system of academic management in school have lowest mean score. 
 

Keywords: State and Guildeline on the Information System, Decision, Management 
 

บทนํา 

จากการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันทุกดาน โดยเฉพาะทางดานการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของ

ขอมูลขาวสารซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติในเร่ืองการนําเทคโนโลยีมาใชใน

การศึกษา ในหมวดท่ี 9 เร่ืองเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทใน

การปฏบัิติงานในโรงเรียนเพื่อใชทางดานการบริหารมากขึ้น โดยเฉพาะในศตวรรษท่ี 21 โดยมุงหวังใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หนา 22) ดังน้ัน

การนําสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อใชในโรงเรียน ท้ังการบริหารงานท้ังดานตาง ๆ ท้ังงานดานกิจการ

นักเรียน งานบุคลากร งานธุรการ การเงิน พัสดุ ครุภัณฑ อีกท้ังในดานการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานท่ี

ประสบผลสําเร็จไดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบริหารจําเปนตองเอาการบริหารเชิงระบบมาใชในการ

จัดระบบสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการกําหนดนโยบายการพัฒนาบริหารจัดการ มกีารปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการวางแผนระบบขอมูล สารสนเทศและเครือขายสนเทศใหมีประสิทธิภาพ และสามารถ

เชื่อมโยงติดตอสื่อสารถงึกันไดทุกระดับ ปรับปรุงกระบวนการบริหารและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(นิศารัตน เชาวปรีชา, 2556,หนา1)โดยบริหารขอมูลภายในโรงเรียนท่ีมีจํานวนมาก กระจัดกระจายอยูในสวนตาง ๆ 

ตามภาระงานในกลุมงานท่ีอยูในความรับผิดชอบของครู บุคลากรในโรงเรียนและผูท่ีเกี่ยวของ หากไมมีการจัดระบบ

ขอมูลสารสนเทศใหเปนระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ขอมูลท่ีมีจะไมสอดคลองกับความตองการของผูใช ซึ่งไม

เกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอีกท้ังยังไมมีความเปนระเบียบแลว จะเกิดความไมสะดวกหรือเกิด

ความยุงยากในการนําไปใช (สํานักทดสอบการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, พ.ศ. 2553, 

หนา 16) 

 การสงเสริมจัดระบบสารสนเทศท่ีดีของโรงเรียน นับวามีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงใน ทางดานการ

บริหาร  การดําเนินประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน การจัดการระบบภายในองคกร เพื่อใหบรรลุเปาหมายใน 

การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน เปนไปตามมาตรฐานท่ีตองการ และครอบคลุมภารกิจ ดานการบริหารจัดการได

อยางมีคุณภาพ โรงเรียนตองมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ีนําไปสูคุณภาพของผูเรียน รวมถึงระบบ

สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เปนระบบ ถูกตอง สมบูรณ เปนปจจุบันและสามารถเรียกใชขอมูลสารสนเทศได

ตลอดเวลา โดยผูบริหารโรงเรียนสามารถนําไปใชในการตัดสนิใจดําเนินการตาง ๆ ในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งการดําเนินการสงเสริมการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ สนับสนุนการตัดสินใจของ

ผูบริหาร สําหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหไดตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ผูท่ี

เกี่ยวของควรศึกษาแนวคิดและดําเนินการท้ังสองสวนควบคูกันไปในขณะเดียวกัน เพื่อใหมีความสอดคลองและเกิด

ประโยชนสูงสุดในการบริหาร  ซึ่งการบริหารการศึกษา เกี่ยวของกับการหาวิธีการใชทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 
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วัสดุ อุปกรณ อยางฉลาดใหเกิดสัมฤทธ์ิผลคุมคามากท่ีสุด เมื่อระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร และเครือขาย

สารสนเทศ สามารถชวยผูบริหารทํางานไดดีย่ิงขึ้น จึงเห็นกันโดยท่ัวไปวา เร่ืองน้ีเปนองคประกอบสําคัญท่ีจะชวยให

การทํางานดานตาง ๆ สําเร็จลุลวงได อยางมปีระสทิธิภาพมากขึ้นดวย (อธิปตย คลี่สุนทร, 2556 , สื่อออนไลน)  

โรงเรียนเปนหนวยงานหลักท่ีมคีวามตองการใหองคกรบรรลุเปาหมายอยางมปีระสทิธิภาพ เปนท่ียอมรับของ

สังคม สามารถดําเนินการ สรางระบบ กลไกหรือกระบวนการในการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน

ตามท่ีกําหนด เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษา สรางความม่ันคงและหลักประกันตอ

ผูปกครอง ชุมชนและสังคมวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดตามมาตรฐาน การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการ

ดําเนินกิจกรรมภายใน ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานทางการศึกษาท่ีสําคัญของหนวยงานท่ีตองนําขอมูลไปดําเนินการ

ประมวลผลเพื่อใชวางแผน บริหารงาน การปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในทุก ๆ 

ดาน หากแหลงขอมูลดังกลาวไมไดจัดเก็บใหเปนระบบ ยอมทําใหเกิดประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศถาขาด

ประสทิธิภาพ ยอมมผีลกระทบกับการบริหารงาน ทําใหไดขอมูลไมถูกตอง ไมทันกับเหตุการณและไมเพียงพอตอการ

ใชงาน จะสงผลใหการบริหาร การปฏิบัติงานของหนวยงานเหลาน้ีลดประสิทธิภาพไปดวย  ดังน้ัน การศึกษาแนวคิด

และหลักการทางการบริหารสถานศึกษาใหไดคุณภาพจงึมคีวามสําคัญตอผูบริหารและผูเกี่ยวของ ท่ีจะนําองคความรู

ไปใชในการวางระบบการบริหารโรงเรียนไดอยางเหมาะสม (สํานักทดสอบการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน, 2554, หนา 4) 

การบริหารงานในโรงเรียนจะบรรลุตามแผนหรือวัตถุประสงคท่ีวางไวไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตอง

อาศัยขอมูลตางๆ ของโรงเรียนเปนพื้นฐานในการตัดสินใจดําเนินงาน ขอมูลของโรงเรียนจึงเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ี

ชวยตรวจสอบสภาพการทํางานของผูบริหาร เปนเคร่ืองมือชวยปรับทิศทางและแนวทางในการตัดสินใจ และการ

วางแผนบริหารโรงเรียน ซึ่งในการบริหารงานดังกลาวจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองอาศัยขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง 

การศึกษาสภาพปจจุบัน ประสิทธิผล  ดังน้ันบทบาทของผูบริหารโรงเรียนยุคขอมูลสารสนเทศ จําเปนอยางยิ่งท่ีตอง

มองหาวิธีการเรียนรูดวยตนเองใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหพรอมตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมี

บทบาทภารกจิท่ีสําคัญของผูบริหารมติิใหม คอื การเรียนรูการวางแผน การปรับโครงสรางระบบงาน ภาวะผูนํา การ

ตรวจสอบติดตาม การนิเทศ และการประเมินผลอยางเปนระบบและตอเนื่อง ระบบสารสนเทศเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญ

และจําเปนสําหรับการพัฒนาองคกร ผูบริหารโรงเรียนจะตองตระหนักและพยายามจัดใหม การพัฒนา และนํามา

ประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ท้ังครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของใน

บริบทของโรงเรียน เพื่อใหมีความตระหนัก มีความรู ความเขาใจและทักษะการใชคอมพิวเตอร ผูบริหาร โรงเรียนจึง

เสมอืนเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง มติิของผูบริหารในยุค ICT ท่ีจะกลานําระบบสารสนเทศเขามาใชเปนเคร่ืองมือในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา (อภิชาติ พิกุลทอง, 2558 , สื่อออนไลน) ผูบริหารและผูปฏิบัติงานสวนใหญในโรงเรียนน้ัน 

จะมีความรู เกี่ยวกับระบบสารสนเทศดวยตนเอง ซึ่งสวนใหญมักจะไมเคยผานการอบรม แตเกิดจากการเรียนรูและ

ฝกฝนดวยตนเอง ฝายวิชาการเปนผูใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมากท่ีสุด สวนใหญไมมีการเช่ือมโยงระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรกับภายนอก รูปแบบการจําแนก การเก็บรวบรวม และการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศย่ิงมี

การใชระบบคอมพวิเตอรเปนสวนนอย ปญหาก็คอื การขาดแคลนบุคลากรท่ีมคีวามรู อุปกรณเคร่ืองมอืท่ีลาสมัย และ

ไมเพยีงพอ อีกท้ัง การบริหารในโรงเรียนแตละแหงมแีนวทางปฏิบัติแตกตางกันระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจึงไม

เปนมาตรฐานเดยีวกันเทาท่ีควร (วรรณภา แสงวัฒนะกุล, 2541, หนา 3)  

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา ผูวิจัยในฐานะบุคลากรโรงเรียนในกลุมยอยท่ี 4 สังกัด 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต36 ซึ่งประกอบดวยจํานวนท้ังสิ้น 11 โรงเรียน ประกอบดวยโรงเรียน 



1657 

 

- Proceedings - 

 

เชียงของวทิยาคม, บุญเรืองวทิยาคม, หวยซอวทิยาคม รัชมังคลาภิเษก, เทิงวิทยาคม, ปลองวิทยาคม, พญาเม็งราย, 

แมตํ๋าตาดควันวทิยาคม, ไมยาวิทยาคม, เวียงแกนวิทยาคม, ขุนตาลวิทยาคม, ยางฮอมวิทยาคม (สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36, 2558 , สื่อออนไลน) ซึ่งมีการใชระบบสารสนเทศเพื่อบริหารโรงเรียนท่ีแตกตางกัน 

การจัดระบบและการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนในกลุมยอยท่ี 4 สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต36 เพื่อใหทราบถงึระดับความแตกตางของสภาพปจจุบัน ประสิทธิผลการจัดระบบและการใชขอมูล

สารสนเทศในการบริหารโรงเรียนในดานตางๆท่ีจะเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาใหโรงเรียนสามารถจัดระบบ

ขอมูลสารสนเทศไดครบถวนถูกตอง ตรงกับความตองการและทันตอการใชงาน เพื่อเปนการศึกษาแนวทางการ

สงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อใชในการตัดสินใจของผูบริหาร ผูวิจัยจึงมีความสนใจ เร่ือง สภาพและแนว

ทางการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสนิใจในการบริหารของผูบริหารในโรงเรียนกลุมยอยท่ี 4 

สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เพราะเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการบริหารโรงเรียนท้ังภายใน

และภายนอก 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสนิใจในการบริหารของผูบริหาร

ในโรงเรียนกลุมยอยท่ี 4 สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  

2. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารของ

ผูบริหารในโรงเรียนกลุมยอยท่ี 4 สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิ 

 

 

แนวคดิ ทฤษฏ ีและหลักการการจัดระบบบรหิารและ

สารสนเทศภายในโรงเรียน 

ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคณุภาพการศกึษา 

  1. การบริหารระบบสารสนเทศ 

  2. ระบบสารสนเทศพื้นฐานโรงเรียน  

  3. ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับผูเรียน  

  4. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวชิาการโรงเรียน  

  5. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน 

  6.ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลโรงเรียน 

 

งานวจัิยที่เก่ียวของ 

สภาพและแนวทางการสงเสริม

การนําระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการตัดสนิใจในการ

บริหารของผูบริหารในโรงเรียน

กลุมยอยท่ี 4 สังกัด สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 36 
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วธิกีารศึกษา 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง สภาพและแนวทางการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใน

การบริหารของผูบริหารโรงเรียนในกลุมยอยท่ี 4 สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในคร้ังน้ีมี

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการ

บริหารของผูบริหารโรงเรียนในกลุมยอยท่ี 4 โดยมวีธีิดําเนินวจิัยดังน้ี 

1. ประชากร 

2. เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย 

3. การรวบรวมขอมูล 

4. การวเิคราะหขอมูล 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารจํานวน 27 คน และหัวหนากลุมงาน จํานวน 44 คน ใน

โรงเรียนกลุมยอยท่ี 4 สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จํานวน 11 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 71 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย  

แบบสอบถามเพื่อการวจิัยในคร้ังน้ี ผูวจิัยไดพัฒนาขึ้น ตามกรอบงานของสภาพและแนวทางการสงเสริมการ

นําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนในกลุมยอยท่ี 4 สังกัด สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เพื่อใชเก็บขอมูล ในการวจิัยม ี3 ตอน ดังน้ี   

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิ

การศึกษา ตําแหนงหนาท่ีรับผิดชอบ ประสบการณดานการใชระบบสารสนเทศโดยใชแบบสอบถามแบบตรวจสอบ

รายการ  

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามสภาพการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผูบริหารโรงเรียนในกลุมยอยท่ี 4 สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยใชแบบสอบถามแบบ

มาตรประมาณคา 5 ระดับ  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามแนวทางการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการ

บริหารของผูบริหารโรงเรียนในกลุมยอยท่ี 4 สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

ในการสรางเคร่ืองมอืเพื่อใชในการรวบรวมขอมูลในคร้ังน้ี คณะผูวจิัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือในตอนท่ี 2 

ตามกระบวนการดังน้ี  

1. ศึกษาหลักการ แนวคดิ ทฤษฎ ีและเอกสารงานวจิัยท่ีเกี่ยวของของสภาพและแนวทางการสงเสริมการนํา

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนในกลุมยอยท่ี 4 สังกัด สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  

2. รางขอความในแบบสอบถามในแตละดานใหครอบคลุม และสอดคลองกับศัพทเฉพาะ  

 3. สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

ตัดสินใจในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนในกลุมยอยท่ี 4 สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

 4. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อพจิารณาปรับปรุงแกไข   
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5. นําเคร่ืองมือท่ีสรางขึ้นเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน โดยผูเช่ียวชาญท่ีมีความรูความสามารถดาน

การบริหารการศึกษา เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ไดแก คาความสอดคลองระหวาง

ขอถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหาหรือดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of item Objective Congruence) พรอมท้ัง

ปรับปรุงขอคําถามท่ีคัดเลือกไวตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ซึ่งถาไดคาดัชนีความสอดคลองเกิน 0.5 ทุกขอ แสดง

วาเคร่ืองมอืเปนท่ียอมรับและสามารถนําไปใชได มเีกณฑการใหคะแนน   ดังน้ี  

ให +1   คะแนน  เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ันวัดไดตรงตามนิยาม  

ให  0   คะแนน  เมื่อไมแนใจวาขอคําถามน้ันวัดไดตรงตามนิยาม  

ให - 1   คะแนน  เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ันวัดไมตรงตามนิยาม  

รายนามผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ดังน้ี   

 5.1 นายณรงค เรืองวลัิย รองผูอํานวยการโรงเรียนชํานาญการ โรงเรียนหวยซอวทิยาคม รัชมังคลาภิเษก

 5.2 นางสาววรางคจนา เนตรธิยา ครูชํานาญการ โรงเรียนหวยซอวทิยาคมรัชมังคลาภิเษก       

 5.3 ดร. สันติ บูรณะชาติ อาจารยวทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา     

  จากการหาคาความสอดคลองระหวางขอถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหาหรือดัชนีความสอดคลอง 

(IOC : Index of item Objective Congruence) ไดคาอยูระหวาง 0.67-1.00  

6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามความเห็นของผูเช่ียวชาญ และเสนอใหอาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวย

ตนเองพจิารณา  

7. นําแบบทดสอบไปทดลองใช (Try-Out) กับผูบริหารและหัวหนากลุมงานในกลุมยอยท่ี 3 สังกัด สพม. 36 

จํานวน 30 คน และนํามาวเิคราะหขอมูลหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา (Coefficient – α) ซึ่งไดคาเทากับ 0.96 

 8. จัดพมิพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวจิัยดําเนินการตามขัน้ตอนตางๆดังตอไปน้ี  

 1. ผูวจิัยขอหนังสอืจากวทิยาลัยการศึกษามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลกับสถานศึกษาไปถึง

ผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมยอยท่ี 4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เพื่อขออนุญาตและขอความ

อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับประชากรโดยแจกแบบสอบถามดวยการสงหนังสือขอความ

อนุเคราะหใหเก็บขอมูล ไปตามโรงเรียนในกลุมยอยท่ี 4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยเก็บ

รวบรวมหลังจากท่ีแจกแบบสอบถามไปแลว 15 วัน   

3. ผูวจิัยนําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความสมบูรณ เพื่อนําไปวเิคราะหขอมูลและเขยีนผลการวเิคราะห 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

การวเิคราะหขอมูลวเิคราะหดวยโปรแกรมสถติิสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลแต

ละตอน 

ตอนท่ี 1 ใชสถติิคารอยละ(Percentage) 

ตอนท่ี 2 ใชสถิติคาเฉลี่ย (µ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) โดยใชเกณฑการวิเคราะหตามแบบวัดของลิ

เคริท (ศิริชัย  พงษวชัิย, 2551, หนา 43)ดังน้ี 
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 4.50 - 5.00  หมายถงึ มสีภาพการสงเสริมอยูในระดับมากท่ีสุด 

 3.50 - 4.49  หมายถงึ มสีภาพการสงเสริมอยูในระดับมาก 

 2.50 - 3.49  หมายถงึ มสีภาพการสงเสริมอยูในระดับปานกลาง 

 1.50 - 2.49  หมายถงึ มสีภาพการสงเสริมอยูในระดับนอย 

 1.00 - 1.49   หมายถงึ มสีภาพการสงเสริมอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะหขอมูลโดยการจัดหมวดหมูขอมูลและเรียงลําดับตาม

ความถี่ นําเสนอขอมูลท่ีมคีวามถี่มากท่ีสุด 
 

ผลการศึกษา 

 สภาพการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารของผูบริหารในโรงเรียน

กลุมยอยท่ี 4 สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา 

รายละเอียดในแตละดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานระบบสารสนเทศเพื่อการ

รายงานผลโรงเรียน รองลงมาคือดานระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับผูเรียน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดโดยมีคาเฉลี่ย

เทากันคอืดานการบริหารระบบสารสนเทศ และ ดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวชิาการโรงเรียน  

 ขอเสนอแนะคอื ใหจัดสรรงบประมาณ เพื่อเตรียมขอมูลสารสนเทศใหทันสมัย และใหการอบรมบุคลากรท่ี

รับผดิชอบอยางนอย 2 คน ใหมทัีกษะการจัดเก็บขอมูลและใชงานโปรแกรมท่ีหลากหลาย เพื่อลดความลาชาในเก็บ

รวบรวมขอมูล พรอมท้ังใหมกีารตรวจสอบขอมูลอยางนอยสัปดาหละคร้ังเพื่อเพิ่มเติมหรือแกไขขอมูลท่ียังไมครบถวน

สมบูรณ อีกท้ังการจัดหาโปรแกรมท่ีมปีระสทิธิภาพเพื่อจัดเก็บขอมูลท้ังภายในและท่ีเกี่ยวของ ในการนําเสนอขอมูลท่ี

เพยีงพอตอการพัฒนาโรงเรียนเพยีงพอตอการตัดสนิใจของผูบริหาร และคณะครู รวมท้ังใหแตละโรงเรียนมกีารผลติ

สื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อนําเสนอออนไลนท่ีสามารถเขาชมไดทุกท่ีทุกเวลา 
 

สรุปผลการศึกษา 

 จากผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อศึกษา สภาพและและแนวทางการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนในกลุมยอยท่ี 4สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 36 โดยสรุปไดวา 

 สภาพการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารของผูบริหารในโรงเรียน

กลุมยอยท่ี 4 สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา 

รายละเอียดในแตละดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก  ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานระบบสารสนเทศเพื่อการ

รายงานผลโรงเรียน รองลงมาคือดานระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับผูเรียน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวชิาการโรงเรียน 

 1. ดานการบริหารระบบสารสนเทศ  โดยรวมและรายขอทุกขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดใน

แตละขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ระบบการสงขอมูลทาง e-office ของโรงเรียน ไปยังสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาฯมคีวามสะดวก รองลงมาคอื โรงเรียนมกีระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลงานตางๆไวในโรงเรียนอยางชัดเจน 

และขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคอื โรงเรียนมกีารแตงต้ังมอบหมายผูรับผิดชอบท่ีมีความรูในการเก็บขอมูลท่ีชัดเจนรวมถึงมี

การเก็บรวบรวมขอมูลคนจากบุคลากรท่ีเกี่ยวของตรงตามกําหนด 

 2. ดานระบบสารสนเทศพื้นฐานโรงเรียน โดยรวมและรายขอทุกขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายละเอียดแตละขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บงานสารบรรณการ
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จัดเก็บเอกสารเขา-ออก ของโรงเรียนการแยกและจําแนกประเภท เชน หนังสือเขา-ออก และจัดระบบแฟมขอมูล

เอกสารอยางเปนระบบเปนปจจุบัน รองลงมาคือ โรงเรียนมีเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีชวยใชในการประมวลผลขอมูลมี

เพียงพอกับการใชงานและขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ โรงเรียนมีการกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล

สารสนเทศโรงเรียน 

 3. ดานระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับผูเรียน โดยรวมและรายขอทุกขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายละเอียดแตละขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีขอมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 

เชน ทะเบียนวัดผลและการประเมนิผลการเรียนของผูเรียน รองลงมาคือ โรงเรียนมีขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน เชน จํานวน

นักเรียน เพศ อายุ ภูมิลําเนา และการยายเขา-ออก และขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ โรงเรียนมีขอมูลทางคุณลักษณะท่ี

พึงประสงคของผูเรียนและมีแฟมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนในแตละชวงช้ัน และโรงเรียนมีขอมูลท่ีเปน

ผลสัมฤทธ์ิดานการเรียนของผูเรียน เชน ผลสัมฤทธ์ิทางทักษะ ความรูความสามารถแยกตามจํานวนช้ันเรียน   

 4. ดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน โดยรวมและรายขอทุกขออยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายละเอียดแตละขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพทาง 

การศึกษา เชน การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางดานการเรียน รองลงมาคือ โรงเรียนมีการประสานงาน

รวมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนและองคกรอื่น ๆ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ โรงเรียนมีโปรแกรมสําหรับ

การวัดผล ประเมนิผล และเทียบโอนผลการเรียนท่ีชัดเจน 

 5. ดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน โดยรวมและรายขอทุกขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายละเอียดในแตละขอพบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดคอื โรงเรียนมกีารรวบรวมขอมูลสารสนเทศตามระบบการบริหารท่ี

ชัดเจน เชน ตรวจสอบ ประมวลผลขอมูลและวิเคราะหขอมูล รองลงมาคือ โรงเรียนมีการกํากับ ติดตามและ

ประเมนิผลท่ีชัดเจน เชน การติดตามบุคลากรท่ีรับผดิชอบขอมูล และขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ โรงเรียนมีการนําขอมูล

ท่ีไดจากการเก็บรวบรวมมาวเิคราะหเพื่อใชประกอบการตัดสนิใจ  

 6 ดานระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลโรงเรียน  โดยรวมและรายขอทุกขออยูในระดับมาก เมื่อ

พจิารณารายละเอียดในแตละขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอมูลท่ีทางโรงเรียนใชในการรายงานผลเปนขอมูลท่ี

ปรับปรุงใหมเสมอ รองลงมาคอื โรงเรียนมผีลจากการปฏบัิติงานและดําเนินงานตามโครงการท่ีชัดเจนถูกตอง และขอ

ท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ โรงเรียนมีการกําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูลระบบสารสนเทศชัดเจน เชน การทําแผนพับ 

การประชาสัมพันธ บทความกราฟก ตารางและแผนภูมิ และ โรงเรียนมีบุคลากรรับผิดชอบในการรายงานผลขอมูล

สารสนเทศ 

 แนวทางการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสนิใจในการบริหารของผูบริหารในโรงเรียน

กลุมยอยท่ี 4 สังกัด สํานักงานเขต 36 ในแตละดาน สรุปไดดังน้ี  

 1. ดานการบริหารระบบสารสนเทศ พบวา บุคลากรแนะนําใหจัดสรรงบประมาณ เพื่อเตรียมขอมูล

สารสนเทศ ใหทันสมัย และใหการอบรมบุคลากรท่ีรับผิดชอบใหมีทักษะการจัดเก็บขอมูล และใชงานโปรแกรมท่ี

หลากหลาย 

 2. ดานระบบสารสนเทศพื้นฐานโรงเรียนพบวา บุคลากรแนะนําใหมีการเพิ่มจํานวนบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 

เพื่อลดความลาชาในเก็บรวบรวมขอมูล 

 3. ดานระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับผูเรียน พบวา บุคลากรแนะนําใหมีการตรวจสอบขอมูลอยางนอยสัปดาห

ละคร้ังเพื่อเพิ่มเติมหรือแกไข ท่ียังไมครบถวนสมบูรณ  
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 4. ดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน พบวา บุคลากรแนะนําใหจัดหาโปรแกรมท่ีมี

ประสทิธิภาพเพื่อจัดเก็บขอมูลท้ังภายในและท่ีเกี่ยวของ  

 5. ดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน พบวา บุคลากรแนะนําใหมีการนําเสนอขอมูลท่ีเพียงพอตอ

การพัฒนาโรงเรียนเปนประโยชน เพยีงพอตอการตัดสนิใจของผูบริหาร และคณะครู   

 6. ดานระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลโรงเรียน พบวา บุคลากรแนะนําใหแตละโรงเรียนมีการผลิตสื่อ

อิเล็กทรอนิกสเพื่อนําเสนอออนไลนท่ีสามารถเขาชมไดทุกท่ีทุกเวลาเปนประโยชนสําหรับการประชาสัมพันธ งายตอ

การเขาถึง และ สงเสริมใหบุคลากรท่ีรับผิดชอบมีความเอาใจใสสําหรับงานนําเสนอขอมูลโรงเรียน ผานสื่อท่ี

หลากหลาย ตลอดเวลา สมํ่าเสมอทันตอเหตุการณ 

 อภปิรายผล 

ผลการวิจัยคร้ังน้ี ทําใหทราบถึงสภาพและแนวทางการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

ตัดสินใจในการบริหารของผูบริหารในโรงเรียนกลุมยอยท่ี 4 สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

ซึ่งมปีระเด็นท่ีนาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

 1. จากผลการวจิัย พบวา ดานระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลโรงเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งอยูในระดับ

มาก ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดคอื ขอมูลท่ีทางโรงเรียนใชในการรายงานผลเปนขอมูลท่ีปรับปรุงใหมเสมอ จึงสอดคลองกับ

ผลวิจัยของ (เพลินพิศ หยาดผกา, 2548) ไดทําการวิจัยเร่ือง การจัดระบบสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน 

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 โดยมวัีตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาจัดระบบ สารสนเทศท่ีใชใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาและปญหาการจัดระบบสารสนเทศในการบริการโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 

เขตการศึกษา 6 สวนใหญมหีนวยงานและบุคลากรรับผดิชอบ การจัดระบบสารสนเทศโดยเฉพาะการจัดเก็บรวบรวม

ขอมูลและสารสนเทศตรงตามความตองการ ของโรงเรียนและเปนปจจุบัน มีการนําขอมูลและสารสนเทศมาใช

ประโยชน ในการวางแผนการ รายงานผลการกําหนดนโยบาย การประชาสัมพันธ และการควบคุมปญหาท่ีพบในการ

จัดระบบสารสนเทศของโรงเรียน ไดแก บุคลากรขาดความรูในการวิเคราะหและประมวลผล ขาดงบประมาณ ขาด

วัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน ขาดสถานท่ีปฏิบัติงาน ขาดเคร่ืองมือในการวิเคราะห การเก็บรวบรวมขอมูลไม

สามารถเก็บไดทุกคร้ังท่ีมกีารเปลี่ยนแปลงขาดการวิเคราะหขอมูล (นพพงษ บุญจิตราดุล, 2525, หนา 28) ไดกลาว

วา การรายงานผลงานโรงเรียน คือ การสรางความเขาใจอันดีระหวางกลุมบุคคลใดกลุมบุคคลหน่ึงกับประชาชน 

วิธีการรายงานตองมีแบบแผนและการกระทําท่ีตอเนื่องกัน ในอันท่ีจะสรางหรือยังใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกลุม

ประชาชน เพื่อใหโรงเรียนและใหสถาบันกลุมชนท่ีเกี่ยวของมคีวามขาใจและใหความสนับสนุนรวมมอืซึ่งกันและ กันอัน

จะกอใหเกดิประโยชนแกโรงเรียนหรือสถาบันน้ัน ใหดําเนินงานไดตามจุดมุงหมายโดยม ีประชาชนเปนแนวบรรทัดฐาน

สําคัญและการรายงานผลหรือการประชาสัมพันธผลงานโรงเรียน คือ กระบวนการสรางความเขาใจอันดีระหวาง

โรงเรียนและผูท่ีเกี่ยวของโดยมีลักษณะท่ีสําคัญ คือ เปนการเผยแพรขาวสารใหประชาชนไดรับรู, เปนการชักชวนให

ประชาชนสนับสนุนจุดมุงหมายและการดําเนินงานของโรงเรียน หรือหนวยงานและสถาบันและเปนเคร่ืองชวยใหความ

คดิเห็นของประชาชนกับสถาบันโรงเรียนหรือ สถาบันมสีวนสอดคลองในทิศทางเดยีวกัน ทํานองเดียวกัน (อํานวย เดช

ชัยศรี, 2544, หนา 34) ไดกลาววา การจัดระบบสารสนเทศจะตองการ ประกอบดวยกิจกรรมของกลุมบุคคลท่ี

รวมมอืกันดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวโดย ใชกระบวนการและทรัพยากรอยางเหมาะสมและเกิด

ประโยชนสูงสุดภายในองคการ 3 ระดับ ดังน้ี 1. การจัดการขอมูลสารสนเทศระดับสูง โดยผูบริหารระดับสูงเปนผู

กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงค รวมถึงวางแผนกลยุทธ และแผนระยะยาวของ องคการ 2. การ
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จัดการขอมูลสารสนเทศระดับกลาง ผูบริหารระดับกลางมีหนาท่ี วางแผนยุทธวิธีและประสานงานระหวางผูบริหาร

ระดับสูงและผูบริหารระดับตน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและสามารถปฏิบัติตามนโยบาย 3. การ

จัดการขอมูลสารสนเทศระดับตน ผูบริหารงานระดับตนหรือหัวหนา งานมหีนาท่ีควบคุม ดูแลการปฏบัิติงานประจําวัน 

ซึ่งขัน้ตอนการทํางานมรูีปแบบท่ีแนนอนและ ทํางานใกลชิดกับผูปฏบัิติงาน เพื่อใหการทํางานเปนไปตามแผนท่ีกําหนด

โดยผูบริหารระดับกลางการจัดการในระดับน้ีตองอาศัยขอมูลจากการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของอยางละเอียดนํามา

วเิคราะหเพื่อ สามารถแกไขปญหาท่ีเกดิขึ้นในการปฏบัิติงานและควบคุมใหสามารถดําเนินงานตามแผนระยะสั้นท่ีวาง

ไว   

 2. จากผลการวิจัยพบวา ดานระบบสารเทศท่ีเกี่ยวกับผูเรียน มีคาเฉลี่ยรองลงมาเปนอันดับสอง ซึ่งอยูใน

ระดับมากเชนเดียวกัน ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีขอมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของผูเรียน เชน 

ทะเบียนวัดผลและการประเมินผลผลการเรียนรูของผูเรียน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ประทีป เมธาคุณวุฒิ, 

2544, หนา 26) กลาวคือ สถานศึกษาจําเปนตองจัดเตรียมขอมูลและสารสนเทศเพื่อตอบคําถามจากการ ประเมิน

ภายนอกใหชัดเจน สถานศึกษาควรจัดทําสารสนเทศท่ีจําเปนและสอดคลองกับกิจกรรมการ พัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา การจัดการศึกษาตามกรอบแนวคิดหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ มาตรฐานการจัดการศึกษาท่ี

สอดคลองกับระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช  

 ดานการบริหารระบบสารสนเทศ  

 1. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเตรียมขอมูลสารสนเทศ ใหทันสมัย   

   2. อบรมบุคลากรท่ีรับผดิชอบใหมทัีกษะการจัดเก็บขอมูล และใชงานโปรแกรมท่ีหลากหลาย    

 ดานระบบสารสนเทศพื้นฐานโรงเรียน   

 1. ใหมกีารเพิ่มจํานวนบุคลากรท่ีรับผดิชอบ เพื่อลดความลาชาในเก็บรวบรวมขอมูล  

 2. แตงต้ังผูจัดเก็บขอมูลสารสนเทศโดยแบงหนาท่ีการทํางานอยางชัดเจน  

 ดานระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับผูเรียน  

 1. ใหมกีารตรวจสอบขอมูลอยางนอยสัปดาหละคร้ังเพื่อเพิ่มเติมหรือแกไข ขอมูลท่ียังไมครบถวนสมบูรณ 

 2. ใหมหีนวยตรวจสอบขอมูลเพื่อใหไดสารสนเทศท่ีถูกตอง ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได   

 ดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวชิาการโรงเรียน      

 1. จัดหาโปรแกรมท่ีมปีระสทิธิภาพเพื่อจัดเก็บขอมูลท้ังภายในและท่ีเกี่ยวของ  

 2. ควรจัดสรรหาผูเช่ียวชาญทางโปรแกรม เพื่อจัดเก็บขอมูลและนําขอมูลไปใชรวมกับโปรแกรมสําเร็จรูป

อื่นๆได  

 ดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน  

 1. ใหมีการนําเสนอขอมูลท่ีเพียงพอตอการพัฒนาโรงเรียนเปนประโยชน เพียงพอตอการตัดสินใจของ

ผูบริหาร และคณะครู  

   2. การจัดเก็บขอมูลควรอยูในรูปแบบกราฟแสดงผล หรือแผนภูมิ เพื่อใหงายตอการตัดสินใจของผูบริหาร

โรงเรียน 
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 ดานระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลโรงเรียน  

 1. ใหแตละโรงเรียนมีการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อนําเสนอออนไลนท่ีสามารถเขาชมไดทุกท่ีทุกเวลาเปน

ประโยชนสําหรับการประชาสัมพันธ งายตอการเขาถงึ  

 2. สงเสริมใหบุคลากรท่ีรับผิดชอบมีความเอาใจใสสําหรับงานนําเสนอขอมูลโรงเรียน ผานสื่อท่ีหลากหลาย 

ตลอดเวลา สมํ่าเสมอทันตอเหตุการณ  

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป  

 1. ควรมกีารศึกษาเร่ืองเทคนิคการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ เพื่อทราบขอมูลเชิงลกึ  

 2. ควรศึกษาเร่ืองวธีิการนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการพัฒนาการศึกษา เพื่อใหไดหลักการพิจารณาขอมูล

สารสนเทศ และตรวจสอบความนาเช่ือถอืของสารสนเทศ   

 3. ควรศึกษาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวของกับงานสารสนเทศภายในโรงเรียน

มากท่ีสุด 

 4. ควรมกีารทําวจิัยเร่ืองสภาพและแนวทางการสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสนิใจใน

การบริหารของผูบริหาร ในเขตพื้นท่ีอื่น ๆ  
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การคนควาแบบอิสระในฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาเปนอยางดีจาก ดร. ธิดาวัลย อุน

กอง รองคณบดฝีายวชิาการ วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา, นายณรงค เรืองวิลัย รองผูอํานวยการชํานาญ

การโรงเรียนหวยซอวทิยาคม รัชมังคลาภิเษก นางสาววรางคจนา เนตรธิยา ครูชํานาญการโรงเรียนหวยซอวิทยาคม 

รัชมังคลาภิเษก และดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารยวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งใหความกรุณาเปน

ผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจแกไขเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควาดวยตนเอง ไดใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ ปรับปรุง 

แกไขขอบกพรองตาง ๆ โดยมีอาจารย ดร.โสภา อํานวยรัตน เปนอาจารยท่ีปรึกษา ไดใหคําปรึกษาต้ังแตเร่ิม

การศึกษาคนควาจนเสร็จสมบูรณ ดวยดตีลอดมา จงึขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ท่ีน้ีดวย  

 ขอขอบคุณคณะผูบริหารโรงเรียน และหัวหนากลุมงาน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชียงราย ในปการศึกษา 2558 จํานวน 11 โรงเรียน ทุกทานท่ีไดกรุณาให

ขอมูลในการตอบแบบสอบถามของการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ขอขอบคุณ สมาชิกทุกคนในครอบครัว ตลอดจนบรรดา

เพื่อนนักศึกษา สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีมสีวนในการชวยเหลือใหกําลังใจ และสนับสนุน

การทํางานในทุก ๆ ดาน มาโดยตลอด ทําใหการทํางานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี คุณคา และประโยชนจากการศึกษา

คนควาดวยตนเองคร้ังน้ี ผูศึกษาขอมอบเปนสิ่งตอบแทนพระคุณทุกทานท่ีมสีวนสนับสนุน และใหกําลังใจตลอดมา 
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สภาพและปญหาการบรหิารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภบิาลของผูบรหิาร

สถานศึกษาในอําเภอเวียงปาเปา สังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เชยีงรายเขต 2  

Condition and Problems of Education Management of good governance for 

School administrators in Wiang Pa Pao District, Chiangrai Primary 

Educational Service Area Office 2 

กชกร อนุจรพันธ11

1*และ โสภา อํานวยรัตน2 

Kotchakron Anujarapun1* and Sopa Amnuayrut2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษาในอําเภอเวียงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และเพื่อศึกษา

ปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเวียงปาเปา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก ผูอํานวยการ และรอง

ผูอํานวยการ ในอําเภอเวียงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 38 

โรงเรียน รวมท้ังสิ้นจํานวน 45 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัย พบวา สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอเวียงปา

เปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมท้ัง 10 หลัก อยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อ

พจิารณารายดานเรียงลําดับจากขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงท่ีสุดถงึตํ่าสุด ดังน้ี หลักการมสีวนรวมและหลักการกระจายอํานาจ 

หลักความเสมอภาค หลักมุงเนนฉันทามติ หลักภาระรับผดิชอบ หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักการตอบสนอง 

หลักประสิทธิภาพ และหลักประสิทธิผล สวนปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษาในอําเภอเวยีงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ขอปญหาจากการ

บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมท้ัง 10 หลัก ซึ่งขอท่ีมคีา ความถี่สูงสุด คอืดานหลักประสทิธิภาพ 
 

คําสาํคัญ: สภาพและปญหา  การบริหารสถานศึกษา  หลักธรรมาภบิาล 
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Abstract  

This research aimed to study the condition of education management of good governance for school 

administrators in Wiang Pa Pao District, Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2. and To study the 

problems of education management of good governance for school administrators in Wiang Pa Pao District, 

Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2. The population in this study is the director and deputy 

director In Wiang Pa Pao District Primary Educational Service Area Office 2 a total of 45 people. The research 

instrument was a five leveled rating scale questionnaire. The data were statistically analyzed using percentage, 

mean and standard deviation. 

The study found that the administration according to good governance of the school administrators In 

Wiang Pa Pao Primary Educational Service Area Office 2. The overall the education were found to be at highest 

level. When considering each order from the average highest to the lowest was showed as follows, Participation 

and Decentralization, Equity,  Consensus Oriented, Accountability, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, 

Efficiency and Effectiveness. The problem of education under the good governance of school administrators in 

Wiang Pa Pao. Primary Educational Service Area Office 2 were found to be the administration of school 

administrators, including 10 in which they have the highest frequency is the Efficiency. 
 

Keywords: Condition and Problems, Education Management, Good governance 
 

บทนํา 

 นโยบายการจัดการศึกษาเปนขอกําหนดตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2550 ไดบัญญัติใหความสําคัญแกการศึกษาไวหลายมาตรา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน

มนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จติใจ สติปญญา ความรูคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู

รวมกับผูอื่นไดอยางมคีวามสุข ซึ่งเปนฐานท่ีมาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดกําหนดการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรา 7 ใน

กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ 

รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปน

สากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มี

ความริเร่ิมสรางสรรค และใฝเรียนใฝรู โดยคํานึงถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร

และวัฒนธรรมตามความเหมาะสมท่ีมุงหวังจะยกระดับการศึกษาของชาติใหไดมาตรฐานจัดไดท่ัวถงึและมคีุณภาพ ซึ่ง

กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ คือ ปฏิรูประบบการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู ระบบ

บริหารและ การจัดการศึกษา ปฏิรูปครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศึกษาโดยไดจัดทําเปนระบบรัฐบาลจะมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ คนไทยไดเรียนรูตลอด

ชีวิตอยางมีคุณภาพภายในป พ.ศ. 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรงสงเสริมการเรียนรูอยางเปนระบบ เพื่อ

กําหนดเปนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีจัดรูปแบบโครงสรางการบริหารงานเพื่อการกระจายอํานาจดานการ
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บริหารไปยังหนวยการศึกษาตาง ๆ โดยไดจัดทํากําหนดการแบงสวนราชการเปน 5 หนวยงานหลักดานการศึกษา 

พรอมท้ังเสนอกลไกท่ีจะกอใหเกิดการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมทางการศึกษาและการเรียนรู 

ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดทําขอบขายการปฏิรูปการศึกษาไว 5 ดาน คือ (1) การปฏิรูปการศึกษา 

มุงเนนใหมีการปฏิรูประบบการศึกษาท้ังระบบประกอบดวย การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกคนไดรับ

การศึกษาอยางตอเนื่อง การสงเสริมใหสถานศึกษาทุกรูปแบบสามารถเทียบโอนผลการเรียนได (2) การพัฒนาใหมี

การเรียนรูตามศักยภาพของผูเรียน การพัฒนาหลักสูตรและการสอน (3) การปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการ

การศึกษาประกอบดวยโครงสรางและอัตรากําลังของบุคลากร การสงเสริมใหชุมชนองคกรและภาคเอกชนมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา (4) การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบดวย 

การสงเสริมใหมีการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวใหม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การ

ยกระดับมาตรฐานและควบคุมการประกอบอาชีพครูท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพช้ันสูง (5) การปฏิรูปทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การสงเสริมใหมีการจัดแหลง

เรียนรูทุกรูปแบบ การสงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ถือวา

นโยบายการจัดการศึกษาเปนการดําเนินการตามกฎหมายกําหนดและประสานสอดคลองต้ังแตขาราชการระดับ

กระทรวงศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หนา 30-64) 

 นอกจากการปฏิรูปการศึกษาแลว จัดโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยใหมีความ

หลากหลาย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 

2553 ใหมีความหลากหลายในดานนโยบายและทางปฏิบัติใหมีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษา กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การ

บริหารบุคคลและงานบริหารท่ัวไปใหมีความคลองตัวมีอิสระและมีความเขมแข็งมีการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ

และไดมาตรฐานสามารถพัฒนาอยางตอเนื่องในโรงเรียนตาง ๆ รัฐบาลไดบัญญัติใหสถานศึกษาเปนนิติบุคลตาม

พระราชบัญญั ติการศึกษาขั้ นพื้นฐานตามมาตรา 34 (2)  เฉพาะ ท่ี เปน โรง เ รียนมีฐานะ เปนนิ ติ บุคคล 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หนา 33-37) การบัญญัติใหสถานศึกษาเปนนิติบุคลมีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อใหการ

บริหารเปนไปอยางคลองตัว รวดเร็วสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และประเทศชาติโดยผูบริหาร

โรงเรียนเปนผูท่ีมบีทบาทอํานาจหนาท่ีโดยตรงในการบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุจุดมุงหมาย อันเปนการบริหารงาน

ในรูปแบบใหมท่ีผูบริหารควรมีการรวบรวมจัดระบบและการใชขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบันชวยในการตัดสินใจ 

วางแผนกําหนดทิศทางและดําเนินงานตามลําดับความสําคัญของปญหาและนโยบายการบริหาร รวมท้ังกํากับติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ขอสําคัญอีกประการหน่ึงการท่ีผูบริหารมีอํานาจบริหารอยางอิสระและตอง

รับผิดชอบตอผลการตัดสินใจของตน ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองศึกษา ทําความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ขอบังคับท่ีเกี่ยวของใหชัดเจน เพื่อสรางความม่ันใจและปองกันขอผิดพลาด ซึ่งอาจเปนเหตุฟองรองขึ้นได มีการ

ตัดสนิใจมคีวามถูกตองและบริหารงานดวยความโปรงใส สุจริต สามารถตรวจสอบได 

 จากการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารการศึกษาเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาน้ัน 

ทําใหสถานศึกษาจึงตองตระหนักในการบริหารใหมใหมีความโปรงใส และมีความรับผิดชอบผูเกี่ยวของทุกฝายเกิด

ความเช่ือถอืในสถานศึกษา (ปญญา ฉายะจนิดาวงค, 2549, หนา 3) การพัฒนาและการอยูรวมกันอยางสันติสุขของ
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ทุกภาคสวนในสังคม สรางความเปนธรรมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกสวนมีความสมานฉันท ซึ่งทุก

สวนคอืจุดมุงหมายของธรรมาภิบาล (Good Governance) ท่ีมี 3 สวนเช่ือมโยงกัน คือ การมีสวนรวมของทุกภาคสวน

ในการจัดการสังคม (Participation) ความโปรงใสและกระบวนการตัดสินใจ (Transparency) และความรับผิดชอบ 

(Accountability) รูปแบบการบริหารแบบธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี เปน

แนวทางสําคัญในการจัดระเบียบสังคมภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมไปถึงฝายวิชาการ ฝาย

ปฏบัิติการ และฝายธุรกจิ ใหสามารถปฏบัิติและอยูรวมกันอยางสงบสุข มีความรักสามัคคี รวมกันเปนพลังกอใหเกิด

การพัฒนาอยางย่ังยืน และเปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศเพื่อบรรเทาปองกัน หรือแกไข

ภาวะวกิฤตภยันตรายท่ีจะมใีนอนาคต เพราะสังคมจะรูสกึถงึความยุติธรรม ความโปรงใส ความรับผดิชอบ และความ

มสีวนรวมอันเปนคุณลักษณะสําคัญของความเปนมนุษยและการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกาววัิฒนในปจจุบัน รัฐบาลไดปฏิรูประบบราชการ

โดยการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกจิการบานเมอืงและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2546 เปน

การเปลี่ยนแปลงเพื่อกําหนดหลักเกณฑใหมของสังคมซึ่งมีสาระสําคัญคือ ภารกิจหลักประการหน่ึงของสํานักงาน 

ก.พ.ร. คือ การสงเสริมใหระบบราชการไทยนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี มาใชในการบริหารราชการ

แผนดนิ เพื่อประโยชนสุขของประเทศชาติและประชาชน ตามเจตนารมณของมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

พ.ศ. 2546 สํานักงาน ก.พ.ร ป พ.ศ. 2552 ไดศึกษาและจัดทําเกณฑใหมโดยการบริหารแบบธรรมาภิบาลของสวน

ราชการ ซึ่งมีองคประกอบรวม 10 ประเด็น ไดแก ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) การ

ตอบสนอง (Responsiveness) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ความโปรงใส (Transparency) การมีสวนรวม 

(Participation) การกระจายอํานาจ (Decentralization) นิติธรรม (Rule of Law) ความเสมอภาค (Equity) และมุงเนน

ฉันทามติ (Consensus Oriented) ประกอบกับธรรมาภิบาลเปนเร่ืองใหมท่ีผูบริหารสถานศึกษานํามาใชในการ

บริหารงานสถานศึกษา ความพยายามในการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) สําหรับ

สังคมไทยโดยการเนนการมีสวนรวมในการตัดสินใจของภาครัฐมากขึ้น การประกันและคุมครองสิทธ์ิขั้นพื้นฐานของ

ประชาชน ภาครัฐมกีารบริหารการปกครองท่ีโปรงใสสามารถตรวจสอบไดมากขึ้น (สํานักนายกรัฐมนตรี 2551, หนา 

13) 

 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนวยงานทางการศึกษาระดับปฏิบัติการท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะมีหนาท่ีจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กทุกคนและเปนรากฐานใหการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น ผูบริหารโรงเรียนท่ีไดรับมอบ

อํานาจหนาท่ี จึงควรนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีเรียกกันวา “ธรรมาภิบาล” มา

บูรณาการในการบริหารจัดการโรงเรียน ซึ่งหลักการดังกลาวประกอบดวย หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ 

หลักการตอบสนอง  หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติ

ธรรม หลักความเสมอภาค หลักมุงเนนฉันทามติ ทําใหทุกฝายเกดิความเช่ือถือในโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนจึงควรใช

เทคนิคหลักบริหารงานท่ีทําใหบุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและกําลังใจและพรอมท่ีจะปฏิบัติภารกิจดวยความเต็มใจ 

ตลอดจนเกิดทักษะและประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ ดวยเหตุผลขางตนจะเห็นไดวาใน

การบริหารสถานศึกษาจําเปนตองนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.

2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หนา 39) 
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 จากรายงานประชุมเชิงปฏิบัติการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเวียงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาควรนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหาร

สถานศึกษาใหเต็มท่ีเพื่อสงผลโดยตรงตอประสทิธิภาพการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามภาระการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาเปนองคกรหน่ึงซึ่งเปนนิติบุคคลท่ีมีความสําคัญตอการจัดการศึกษา ผูบริหารมี

บทบาทสําคัญอยางย่ิงในการพัฒนาการศึกษา ภาวะผูนํามผีลตอการปฏบัิติงานของผูรวมงานใหปฏิบัติงานเปนไปดวย

ความเรียบรอยตามเปาหมายท่ีวางไวอยางมปีระสทิธิภาพนอกจากน้ันผูบริหารยังตองนําหลักธรรมาภิบาลเขามาใชใน

การบริหารสถานศึกษาอันจะสงผลใหสถานศึกษามีคุณภาพท่ีดีย่ิงขึ้น สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 มีภารกิจท่ีสําคัญคือ สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา โดยผูบริหารจําเปนตองยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2, 2558, หนา 3)  

 จากความเปนมาและปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง สภาพและปญหาการบริหาร

สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอเวียงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยจะนําผลจากการวจิัยไปใชเปนแนวทางพัฒนา ปรับปรุง การบริหารสถานศึกษา และ

ใชเปนตัวกําหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาท่ีจะสงผลดีตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารท่ีดีย่ิงขึ้น

ตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเวียง

ปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

 2. เพื่อศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเวียง

ปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิ 
                                     

วธิกีารศึกษา 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ ในอําเภอเวียงปาเปา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 38 โรงเรียนรวมท้ังสิ้น จํานวน 45 คน 

 เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามเกี่ยวสภาพและปญหาการบริหาร

สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอ เวียงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก 

 ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการประกอบดวย 

เพศ ตําแหนง อายุ ระดับการศึกษา 

 ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษาในอําเภอเวียงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนแบบมาตรา

สวนประมาณคา (Ratting scale) 5 ระดับ (ชูศรี วงครัตนะ, 2553, หนา 69) ดังน้ี 

สภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษา

ตาม  หลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษาในอําเภอเวียงปาเปา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 

        การบรหิารสถานศกึษา 

        1. ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 

        2. ขอบขายของการบริหารสถานศึกษา        

        3. กระบวนการบริหารสถานศึกษ 

        4. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 

หลักธรรมาภบิาล 

        1. ความหมายของธรรมาภิบาล 

        2. ความสําคัญของธรรมาภิบาล        

        3. องคประกอบของธรรมาภิบาล 

 

การนําหลักธรรมาภบิาล 

มาใชในการบรหิารสถานศกึษา 

 

งานวจัิยที่เก่ียวของ 
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  5  หมายถงึ  บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภบิาลมากท่ีสุด 

  4  หมายถงึ  บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภบิาลมาก 

  3  หมายถงึ  บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภบิาลปานกลาง 

  2  หมายถงึ  บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภบิาลนอย 

  1  หมายถงึ  บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลนอยท่ีสุด 

 ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานใน

อําเภอเวยีงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด 

 การสรางเครื่องมือ 

 ผูวจิัยดําเนินการสรางแบบสอบถามความคดิเห็นมขัีน้ตอนในการสรางดังน้ี 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ

บาลของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อกําหนดกรอบของขอคําถาม 

 2. ศึกษาคนควาตํารา เอกสาร บทความ และงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของใหครอบคลุมเพื่อใชเปนแนวทาง

ในการสรางเคร่ืองมอื 

 3. กําหนดเนื้อหาสาระ และโครงสรางของแบบสอบถาม เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม

ตอไป 

 4. สรางแบบสอบถามเปนรายขอ ใหครอบคลุมเนื้อหาและโครงสรางตามหลักธรรมาภิบาลท้ัง 10 ดาน 
ไดแก หลักประสทิธิผล หลักประสทิธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผดิชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวน

รวม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักมุงเนนฉันทามติ 

 5. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลว เสนออาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองเพื่อตรวจสอบ

และพจิารณาแกไขปรับปรุง 

 6. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษาแลว ไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 

ทาน ท่ีมีความรูความสามารถดานการบริหารการศึกษาและการวิจัย เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและ

พจิารณาความสอดคลองและความครอบคลุมของแบบสอบถามความคดิเห็น และใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข 

 โดยมเีกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

  ให +1 คะแนน  เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ันวัดไดตรงตามนิยาม 

  ให   0  คะแนน  เมื่อไมแนใจวาขอคําถามน้ันวัดไดตรงตามนิยาม 

  ให -1  คะแนน  เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ันวัดไมตรงตามนิยาม 

 7. นําผลการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญมาหาคา IOC พิจารณาขอคําถามท่ีมีคา IOC ≥ 0.67 ขึ้นไป เพื่อ

จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบรูณ และปรับปรุงแกไขขอคําถามตามความเห็นของผูเช่ียวชาญ 

 8. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระอีกคร้ังเพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ  

 9. นําแบบสอบถามไปหาคาความเช่ือม่ัน ซึ่งผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความถูกตองของ

เนื้อหาและไดรับการปรับปรุงแกไขแลว ไปทดสอบกับผูบริหารสถานศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี 

จํานวน 30 คน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 และ 4 จากน้ันนําแบบสอบถามมา

หาคาความเช่ือม่ันโดยวธีิหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) แบบสอบถามมคีาความเช่ือม่ัน 0.97 
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 10.  จัดพมิพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลกับประชากร 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวจิัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมขัีน้ตอนดังน้ี 

 1. ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลกับ

สถานศึกษาในอําเภอเวยีงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

 2. ผูวจิัยนําหนังสอืจากวทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยาเสนอถงึผูอํานวยการสถานศึกษาในอําเภอ

เวียงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บ

รวบรวมขอมูลกับผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเวยีงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

เขต 2  

 3. ผูวจิัยจัดเตรียมแบบสอบถามและนําไปเก็บขอมูลในสถานศึกษา อําเภอเวยีงปาเปา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งเก็บรวบรวมจากแหลงขอมูล ท่ีเปนผูบริหารสถานศึกษา โดยผูวิจัย

เปนผูดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง 

 การวเิคราะหขอมูล 

 การวเิคราะหขอมูลวเิคราะหดวยโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูลแตละตอน

มดัีงน้ี 

 ตอนที ่1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการประกอบดวย 

เพศ ตําแหนง อายุ ระดับการศึกษา ใชสถติิคาความถี่และคารอยละ (Percentage) 

 ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลัก    ธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเวียงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ใชสถิติ

คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) โดยใชเกณฑการวิเคราะหตามแบบวัดของ (ชูศรี วงครัตนะ, 2553, 

หนา 69) ดังน้ี 

  4.50 - 5.00   หมายถึง   สภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภบิาลมากท่ีสุด 

  3.50 - 4.49   หมายถงึ   สภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภบิาลมาก 

  2.50 - 3.49   หมายถงึ   สภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภบิาลปานกลาง 

  1.50 - 2.49   หมายถงึ    สภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลนอย 

  1.00 - 1.49   หมายถงึ     สภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภบิาลนอยท่ีสุด 

ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับปญหาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเวียง

ปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  เปนแบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะห

ขอมูลโดยการจัดหมวดหมูขอมูลและเรียงลําดับตามความถี่ นําเสนอขอมูลท่ีมคีวามถี่มากท่ีสุด 
 

ผลการศึกษา 

 1. สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอเวียงปาเปา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมท้ัง 10 หลัก อยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพจิารณาราย

ดาน โดยเรียงลําดับรายการท่ีมคีาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ หลักการมีสวนรวมและหลักการกระจายอํานาจ หลัก

ความเสมอภาค หลักมุงเนนฉันทามติ หลักภาระรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักประสิทธิภาพ และ

นอยท่ีสุด คอื หลักประสทิธิผล  
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 2. ปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเวียงปาเปา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบปญหาจากการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาในภาพรวมท้ัง 10 หลัก ดังน้ี 

  2.1 หลักประสทิธิผล 

  ปญหา คอื งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอการบริหารงานใหเกิดประสิทธิผลตองบริหาร

ในภาวะท่ีขาดแคลนท้ังงบประมาณและบุคลากรทําใหงานไมบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายเทาท่ีควร ประกอบกับ

ความไมตอเนื่องของกิจกรรมตามแผนงาน อันเนื่องมาจากนโยบายท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาของหนวยงานตน

สังกัดและรัฐบาล ทําใหสถานศึกษาตองปรับเปลี่ยนตลอดเวลา บุคลากรไมเพยีงพอทําใหการบริการไมไดผลเทาท่ีควร 

ขาดการติดตามประเมินผลของงานน้ัน ๆ ยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวโดยสถานศึกษาเมื่อนํามาสูหลักปฏิบัติในบางขอยัง

เปนไปไดยากไมสามารถตอบสนองยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว กรอบระยะเวลาท่ีหนวยงานตนสังกัดกําหนดใหโรงเรียนมา

ดําเนินการในระยะเวลาอันสั้นหรือบอยเกินไป ทําใหโรงเรียนดําเนินการไมทันตามกําหนดเพราะระเบียบปฏิบัติงานมี

ขั้นตอนมากมาย โดยเฉพาะเมื่อโรงเรียนประสบปญหาการดําเนินงานการตองใชระยะเวลานานกวาจะแกไขปญหา

ดังกลาวได ตลอดจนการปฏบัิติงานไมเต็มตามศักยภาพ การจัดกจิกรรมอื่น ๆ นอกจากการเรียนการสอนมากเกินไป

ขาดงบสนับสนุนดานการจัดการศึกษา จากปญหาท่ีกลาวมาน้ีจึงทําใหประสิทธิผลในการบริหารงานของผูบริหาร ไม

เสถยีรเทาท่ีควร และสัมฤทธ์ิผลนอยลง การปฏบัิติงานในสถานศึกษาไมไดตามวัตถุประสงคหรือตามแผนท่ีวางไว 

  2.2  หลักประสทิธิภาพ 

    ปญหา คือ การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะดาน บุคลากรมีความสามารถไม

เพยีงพอ ตองทํางานไมตรงกับสายงานหรือความถนัด ขาดแคลนบุคลากรในการสอนตรงวชิาเอก ขาดการติดตามการ

ดําเนินงาน ตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ตนทุนงบประมาณไมสอดคลองกับภารกิจ

ของสถานศึกษา ทําใหโรงเรียนตองหางบประมาณเองจงึมผีลกระทบตอการพัฒนา นอกจากน้ีบุคลากรยังขาดความรู

ความเขาใจในเร่ืองการปฏบัิติงาน การใชทรัพยากร การใหการสนับสนุนจากชุมชนยังไมเต็มท่ี ปญหาเหลาน้ีจึงสงผล

ใหตนทุนการปฏบัิติงานสูงขึ้น 

  2.3  หลักการตอบสนอง 

    ปญหา คอื ผูบริหารมงีานดานอื่น ๆ ท่ีไมเกี่ยวของกับการจัดการศึกษามากเกินไป เชน การออกไป

อบรม ออกประเมิน ทํากิจกรรมอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐ ทําใหการปฏิบัติภารกิจหนาท่ีหลักไมตอเนื่องและไมดี

เทาท่ีควร ผูปฎบัิติไมทราบถงึปญหาท่ีแทจริงและความตองการของชุมชน พื้นท่ีใหบริการกวางไกลขาดความสัมพันธ 

ตลอดจนผูปฎิบัติตามเปาหมายบางคร้ังไมสอดคลองกับความตองการชุมชน จึงทําใหการตอบสนองตามความ

ตองการยังไมบรรลุผลเทาท่ีควร 

  2.4  หลักภาระรับผดิชอบ 

    ปญหา คือ หนวยงานตนสังกัดมีนโยบายและกิจกรรมตาง ๆ ใหผูบริหารตอบสนองนโยบายมาก

เกนิไป ซึ่งสงผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจหลักของสถานศึกษา โดยเฉพาะตองออกไปหาแหลงงบประมาณเพื่อมา

พัฒนาการศึกษา อีกท้ังบุคลากรยังไมมีความตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเทาท่ีควรตองมีการกระตุน

อยางสมํ่าเสมอ ขาดการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีและผลงานของบุคลากร ความรับผิดชอบงานกับเขต

พื้นท่ีบริการไมสอดคลองกับปริมาณงาน ขาดการนําผลความคาดหวังมาปรับเพื่อใหสนองตอความคาดหวังของ

สาธารณะ 
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  2.5  หลักความโปรงใส 

    ปญหา คือ การบริหารจัดการขอมูลยังไมเปนระบบไมมีการเก็บขอมูลขาวสารท่ีเปนหมวดหมู

ถูกตอง ไมเปนไปตามกระบวนการบริหารและนโยบายการบริหาร เมื่อมีการเปดเผยขอมูลท้ังหมดก็ควรจะตองตอบ

โจทยไดเมื่อถูกตรวจสอบ ผูบริหารบางสวนยึดติดการบริหารแบบอัตตา เอาตัวเองเปนใหญ ผูบริหารยังขาดการให

ชุมชนเขามารับรูขาวสารท่ีสําคัญบางอยางของสถานศึกษา เชน การใชจายแหลงทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาบางคร้ังไม

สอดคลองกับแผนการปฏิบัติการ ประกอบกับประชาชนบางสวนไมรูไมเขาใจบทบาทของตัวเองอาจทําใหการบริหาร

ไมเปนไปตามกระบวนการบริหาร การตรวจสอบจากชุมชนยังไมชัดเจน ชุมชนไมมีเวลาพอท่ีจะเขามาตรวจสอบ ขาด

ความสนใจดูแลของชุมชนเนื่องดวยระบบขั้นตอนของงาน ปริมาณภาระงานท่ีไดรับมอบหมายและงานประจํา

ระยะเวลาไมเอื้อตอระบบการตรวจสอบ 

2.6  หลักการมสีวนรวม 

    ปญหา คอื ผูบริหารบางสวนยังใชการบริหารแบบศูนยรวมคดิเองทําเอง ขาดการมสีวนรวมของทุก

สวน ชุมชนขาดโอกาสเขามามสีวนรวมในการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นตาง ๆ สาเหตุหลักคือไมมีเวลาตองทํางาน

หาเลี้ยงชีพเนื่องจากความยากจน ขาดความรูความเขาใจ ซึ่งทําใหไมกลาแสดงความคิดเห็นดังกลาว สถานศึกษามี

ภาระงานมากเกนิไป บุคลากรขาดความรูความเขาใจในบางคร้ังจึงเกิดปญหา บุคลากรขาดการทํางานรวมกันเปนทีม 

ขาดการใหความสําคัญและการมีสวนรวมของผูท่ีเกี่ยวของภาระงานหนาท่ีและเศรษฐกิจของผูท่ีเกี่ยวของทําใหขาด

การมีสวนรวม บุคลากรไมสามารถรับรูและเขาใจบทบาทของตัวเอง บุคลากรไมรูจักบทบาทหนาท่ีของตัวเองทําให

การบริหารยุงยากกวาเดมิ การแสดงทัศนคติท่ีตางกันทําใหเกดิปญหาการรับรูรับทราบตางกันสงผลตอการมีสวนรวม

ในกระบวนการทํางานเปนทีม บุคลากรในสถานศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียไมแสดงความคิดเห็นหรือความคิด

สรางสรรคเทาท่ีควร และยังใหความสําคัญตอการวางแผนการบริหารงานของผูบริหารมากกวา  

2.7  หลักการกระจายอํานาจ 

    ปญหา คอื ทองถิ่นสวนใหญขาดความพรอม ขาดงบประมาณท่ีจะมาดูแลดานการศึกษา บุคลากร

ของทองถิ่นยังขาดความรูความเขาใจในการจัดการศึกษา สถานศึกษาไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือ

วางแผนดานทรัพยากรท่ีทองถิ่นจัดการอยู สถานศึกษาไมไดรับโอกาสในการเขารวมตัดสินใจวางแผนดานทรัพยากร 

ประกอบกับการถายโอนอํานาจให สวนราชการ หนวยงานการปกครองอื่นมีปญหาในการรับรู ขอมูลขาวสารจาก

หนวยงานอื่น ทําใหการบริหารไมคอยพัฒนา นอกจากน้ีการกระจายอํานาจ การถายโอนอํานาจมายังบุคลากรท่ีรับ

การถายโอนยังมีความเขาใจตอการบริหารไมเพียงพอเทาท่ีควร ตองใชระยะเวลาในการศึกษางานเพื่อนําไปบริหาร 

และผูบริหารบางสวนยึดอํานาจไวติดกับตัวไมกระจายงาน ไมกระจายความรับผิดชอบ สวนบุคลากรท่ีไดรับการ

กระจายอํานาจการตัดสนิใจการบริหารงานยังไมมคีวามเขาใจพื้นฐานขอมูลมากเทาท่ีควรขาดความรูความเขาใจและ

ความรับผดิชอบรวมกัน ตลอดจนหนวยงานตนสังกัดไมกระจายอํานาจอยางแทจริงมีการกระจายอํานาจไปบางเร่ือง

เทาน้ันทําใหการบริหารงานไมเต็มท่ีเชนบางคร้ังตองหารือกับหนวยงานตนสังกัดเพราะไมไดมอบอํานาจอยางแทจริง 

การมอบอํานาจหนาท่ีใหปฏิบัติงานแตขาดการตัดสินใจท่ีแทจริงกับขอมูล การใหคําปรึกษาและปรับเปลี่ยนหัวหนา

งานขาดความชัดเจน  

2.8  หลักนิติธรรม 

    ปญหา คือ บุคลากรขาดความรูความเขาใจในระเบียบแบบแผนขอบังคับตางทําใหการใชอํานาจ

ตาง ๆ ตกอยูท่ีผูบริหารไมวาจะเปนการตัดสนิใจหรือส่ังการใด ๆ บุคลากรในสถานศึกษาไมมีความรูเร่ืองในกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ดังน้ันควรมีการอบรมหรือเผยแพรขอมูลตาง ๆ ดานกฎหมายใหบุคลากรไดทราบและถือ



1676 

 

- Proceedings - 

 

ปฏิบัติอยางตอเนื่อง นอกจากน้ีแลวกฎหมายบางขอไมเอื้อตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษา

บางคร้ังใชอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับมากเกินไป ทําใหการบริหารงานติดขัดไมคลองตัวและบางสวนก็

หละหลวม   

2.9  หลักความเสมอภาค 

    ปญหา คอื ปจจัยความไมเทาเทียมกัน ความยากจน ความขาดแคลน ความพรอมดานตาง ๆ ของ

ผูมสีวนไดสวนเสยี ทําใหเปนปญหาอุปสรรคตอการบริหารงานของผูบริหาร และผูบริหารบางสวนขาดความเสมอภาค 

ขาดหลักยุติธรรม สรางความแตกแยกในองคกร   

  2.10 หลักมุงเนนฉันทามติ 

     ปญหา คอื ผูบริหารบางสวนใชตัวเองเปนผูตัดสนิไมรอความคดิเห็นจากผูอื่น สถานศึกษา สวน

ใหญถงึแมจะมคีณะกรรมการสถานศึกษาแตอํานาจการตัดสนิใจตาง ๆ ยังคงอยูท่ีผูบริหารและคณะครู สาเหตุหลัก

มาจากชุมชนขาดความรูความเขาใจไมม่ันใจจะเสนอแนะ ความคดิตางกันมาจากขอมูลไมชัดเจน นโยบายไมชัดเจน ผู

ท่ีไมเห็นดวยกับขอตกลงหรือฉันทามติท่ีเปนเสยีงสวนนอยจะไมคอยใหความรวมมอืเทาท่ีควร โดยเฉพาะบุคลากรครูท่ี

มคีวามอาวุโสบางคนเอาเร่ืองสวนตัวมาเปนประเด็นทําใหมอีคติ นอกจากน้ีผูบริหาร หัวหนาหนวยงานยังใชอํานาจ

สอดแทรกการตัดสนิใจงานท่ีเกีย่วของ 
 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาคนควาดวยตนเอง เร่ือง สภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเวียงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งผล

การศึกษาคร้ังน้ี พบวา สภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเวียงปา

เปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมท้ัง 10 หลัก อยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่ง

สอดคลองกับผลการศึกษาของ จงกลนี ขันธิกุล และสุภาวินี ศรีออน (2551, หนา 48) ไดศึกษาการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชหลักธรรมาภิบาลตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาลําปาง เขต 2 พบวา การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชหลักธรรมาภิบาลตามทัศนะของผูบริหาร

สถานศึกษา โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด และ พระจรุณ ธีรปญโญ (เวฬุวาป) (2554, หนา 49) ไดศึกษา

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

พบวา ประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

นอกจากน้ีมผีลการศึกษาท่ีนาสนใจในการนํามาอภิปรายผล คอื ดานหลักการมีสวนรวมและหลักการกระจายอํานาจ 

ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงท่ีสุด และดานหลักประสิทธิผล ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับตํ่าท่ีสุด สวนปญหาการบริหาร

สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเวียงปาเปา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สวนขอปญหาจากการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมท้ัง 10 หลัก ซึ่งขอ

ท่ีมคีา ความถี่สูงสุด คอืดานหลักประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานของ สุจติรา มจีํารัส (2550, หนา 57) ไดทําการวิจัย

เร่ือง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ผลการวจิัยพบวา  

 1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาพบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก  
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 2. แนวทางพัฒนาการบริหารการงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาพบวา หลักนิติธรรม 

ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและชุมชน ระดมความคิดเห็นและรวมกันวางกรอบแนวปฏิบัติ ขอบังคับ 

ขอตกลงตาง ๆ ใหเปนท่ียอมรับของทุกฝายควรจัดทําคูมือของสถานศึกษา คูมือปฏิบัติงานราชการของโรงเรียน ให

คณะครูไดศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏบัิติราชการ 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1. ดานหลักประสิทธิผล ผูบริหารควรมีผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ

แผนปฏบัิติราชการท่ีไดรับงบประมาณดําเนินการมีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานเปนขั้นตอนรวมถึงมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องมกีารกํากับติดตามประเมนิผลการปฏบัิติงานสมํ่าเสมอ 

 2. ดานประสิทธิภาพ ผูบริหารควรมีการบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีมีการออกแบบ

กระบวนการปฏิบัติงานโดยการใชเทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารมีผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายของแผนปฏิบัติราชการท่ีไดรับงบประมาณดําเนินการมีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเปนระบบระเบียบเปนไป

ตามเกณฑท่ีกําหนดไว 

 3. ดานหลักการตอบสนอง ผูบริหารควรมีการบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีมีการ

ออกแบบกระบวนการปฏบัิติงานโดยการใชเทคนิคและเคร่ืองมอืการบริหารมกีารบริหารงานไดสําเร็จตามระยะเวลาท่ี

กําหนดสามารถสรางความเช่ือม่ัน ความไววางใจรวมถึงความคาดหวังความตองการของประชาชนท่ีมีความ

หลากหลายและแตกตาง  

 4. ดานหลักภาระรับผิดชอบ ผูบริหารควรจัดใหมีปฏิทินปฏิบัติงานดานตาง ๆ และควบคุมใหมีการ

ดําเนินการตามกําหนดจัดใหสถานศึกษามีนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคและแผนงานท่ีชัดเจนมีระบบให

บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบตอหนาท่ีและศักยภาพของตนเองมีการกํากับ ติดตามและประเมินผล การ

ปฏบัิติงาน อยางเทาเทียมกัน 

 5. ดานหลักความโปรงใส ผูบริหารควรจัดใหมีการปรับปรุงขอมูลขาวสารสนเทศใหมีความถูกตองเปน

ปจจุบัน ตรงกับความเปนจริงพรอมเปดเผยขอมูลแกบุคคลท่ัวไปจัดใหมีการรายงานผล การรับ-การจายเงินใน

สถานศึกษาเสนอแกผูเกี่ยวของและสาธารณชนมีการสื่อสารหรือแจงขอมูลท่ีเปนประโยชนในการทํางานอยาง

สมํ่าเสมอและถูกตองมกีารเปดเผยขอมูลของหนวยงานอยางเปดเผย และเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางเสรีตามความ

เหมาะสม 

 6. ดานหลักการมีสวนรวม ผูบริหารควรเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจและรวมแสดง

ความคิดเห็นของตนเปดโอกาสใหบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการปฏิบัติงานอยางอิสระเต็มความรู

ความสามารถรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เปดโอกาสให

บุคลากรมสีวนรวมในการ เผยแพรขอมูลขาวสารของสถานศึกษาใหบุคคลท่ีเกี่ยวของและสาธารณชนไดรับทราบ 

 7. ดานหลักการกระจายอํานาจ ผูบริหารควรมีการกําหนดภาระหนาท่ีหรือขั้นตอนการดําเนินงานของ

หนวยงานมอบหมายงานแกบุคลากรในหนวยงานไดเหมาะสมกับปริมาณ และคุณภาพของงานท่ีตองปฏิบัติมีการมอบ

อํานาจและความรับผดิชอบในการตัดสนิใจและการดําเนินการใหแกบุคลากรในหนวยงาน 

 8. ดานหลักนิติธรรม ผูบริหารควรมีมีการกําหนดขอบเขต อํานาจ และหนาท่ีในการปฏิบัติงานอยาง

ชัดเจนการบริหารงานดวยความเปนธรรมเสมอภาค และไมเลอืกปฏบัิติมกีารคํานึงถงึสทิธิเสรีภาพของผูรวมงาน 
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 9. ดานหลักความเสมอภาค ผูบริหารควรเปดโอกาสใหบุคลากรหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของแสดงความ

คิดเห็น รวมแกไขปญหาปฏิบัติตอบุคลากรในหนวยงานดวยความ เสมอภาค ไมแบงชวงช้ัน เพศ หรือฐานะทาง

เศรษฐกจิและสังคม 

 10. ดานมุงเนนฉันทามติ ผูบริหารควรมกีารใชกระบวนการการตัดสนิใจเพื่อสรุปขอคดิเห็นมกีารบริหารงาน

ดวยความประนีประนอมระหวางบุคลากรในหนวยงานเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานสามารถแสดงความคิดเห็น

และหาขอตกลงรวมกันดวยความยินยอมพรอมใจ 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาจากกลุมประชากรหรือกลุมตัวอยางอื่นท่ีเกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษา เชน 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน เพื่อศึกษาขอมูลวามคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช

ในการบริหารมคีวามเหมอืนหรือแตกตางจากการศึกษาในคร้ังน้ี 

 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลระหวางองคภาครัฐและองคกรเอกชนใน

การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหาร 

 3. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารสถานศึกษา 

 4. ควรศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดอื่น เชน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการองคการบริหารสวนจังหวัด สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

 5. ควรศึกษาความคดิเห็นของผูรับบริการของโรงเรียน ซึ่งไดแก นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา เพื่อ

จะไดนําความคิดเห็นดังกลาว มาพิจารณารวมกับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อเปนประโยชนในการ

พัฒนา และชวยใหการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมา ภิบาลมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณวิทยาลัยการศึกษา และมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนกราบขอบพระคุณความกรุณาจาก ดร.

โสภา อํานวยรัตน อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ท่ีไดกรุณาใหความชวยเหลือ ดานการใหคําปรึกษา 

และขอแนะนําอันเปนประโยชนอยางย่ิงตองานสารนิพนธ รวมท้ังการตรวจสอบ แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอา

ใจใสอยางดยีิ่ง จงึกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง 

 ขอขอบพระคุณ นายชัยรินทร ชัยวิสิทธ์ิ  ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานทุงมาน นายประยูร  

สุจริง ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานปาแงะ และนางปรานอม จรเกตุ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนบานปาจั่น ผูทรงคุณวุฒิท่ีกรุณาตรวจสอบความสมบูรณ และความเท่ียงตรงของเคร่ืองมอืในการวจิัย 

 ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนในอําเภอเวียงปาเปา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 ท่ีกรุณาใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล เพื่อการวจิัยคร้ังน้ี 

 สุดทายน้ีผูวจิัยขอขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษามหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารสถานศึกษา ท่ีมีสวนรวมเปน

กําลังใจใหความชวยเหลอืตลอดมาจนประสบความสําเร็จในการศึกษาระดับมหาบัณฑติ คุณคาท่ีเกดิจากการวจิัยคร้ัง

น้ี ขอมอบเปนเคร่ืองตอบแทนพระคุณ บิดา มารดา ครู อาจารย และผูมพีระคุณทุกทานท่ีไดถายทอดความรู ใหความ

ชวยเหลอื ใหคําแนะนําท่ีทรงคุณคา และไดมอบกําลังใจตลอดระยะเวลาในการทําวจิัยจนประสบความสําเร็จดวยดี 
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สมรรถนะของผูบรหิารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชพีของคุรุสภากลุมหวยชมภู

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 1 

Competency of Educational Administration on strandard occupation in The 

teachers Council of Thailand the Huaychompu group the Office of Chiangrai 

Primary Educational Services Area 1 

จารุณี ภูรโีรจน12

1 และ เจิดหลา สุนทรวิภาต2 

Jarunee phureerot1 and Cherdla Soontornvipart2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุ

สภากลุมหวยชมภู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนา

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวชิาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ครูโรงเรียนในกลุมหวยชมภูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ท่ีปฎิบัติการงานสอน ปการศึกษา 2558 จํานวนท้ังหมด 70 คนเคร่ืองมือท่ีใช

ในการศึกษาคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ(Check list) และมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 

ระดับสถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูลไดแกคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวา 1. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภู  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยเรียง

ตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือดานคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริหาร

การประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชนดานการบริหารงานบุคคล และดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการบริหาร

ดานวชิาการ 2. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวชิาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ไดแก  ผูบริหารควรกําหนดนโยบายวางแผนการ

บริหารงานโรงเรียนอยางชัดเจนใหบุคลากร มีสวนรวมในการวางแผน  ผูบริหารควรบริหารจัดการงบประมาณใน

โรงเรียนใหถูกตองเปนระบบและตรวจสอบได ผูบริหารควรมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของ

บุคลากรเพื่อบุคลากรสามารถปฏบัิติงานท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางมปีระสทิธิภาพ ฯลฯ 
 

คําสาํคัญ: สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา  มาตรฐานวชิาชีพของคุรุสภา 
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Abstract  

 The purposes of this research were ; 1) to study the competency of educational administration on 

strandard occupation in the teachers council of Thailand the Huay Chompu group the office of Chiangrai primary 

Educational Services Area 1, 2) to study the suggestion to develop the competency of educational administration 

on strandard occupation in the teachers council of thailand. The population of this study included Thailand the 

Huay Chompu group the office of Chiangrai primary Educational Services Area 1. There were 70 teachers. The 

instruments used for collecting data were a rating-scale questionnaire. The research was further analyzed using 

the mean  and standard deviation. 

 The results of the study were: 1) the competency of educational administration on strandard  occupation 

in the teachers council of Thailand the Huay Chompu group the office of Chiangrai primary Educational Services 

Area 1. The overall transformational leadership and individual aspects were found at a very good level, sorted 

from highest to lowest mean: virtues and ethics, community relations administration, personal administration and 

academic administration. 2) guidelines to develop the competency of educational administration on strandard 

occupation in the teachers council of Thailand the Huay Chompu group the office of Chiangrai primary 

Educational Services Area 1 were: the school administrators should define administration plan, policy and 

procedures to maintain the quality of educational management, the school administrators should allocate school 

budget appropriately, systematically and traceably, the school administrators should put the right job on the right 

man in order to get the best outcome, etc. 
 

Keywords: Competency of school administrator, strandard occupation in The teachers Council of Thailand 
 

บทนํา 

ภายใตรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคของการบริหารจัดการศึกษาไทยในปจจุบันทามกลาง

กระแสแหงความเปนโลกาภิวัตน (Globalization) ซึ่งอยูภายใตเงื่อนไขการปรับเปลี่ยนแขงขันเพื่อสรางขอไดเปรียบ และ

ความมุงม่ันของสังคมท่ีดําเนินไปอยางรวดเร็ว และมีความหลากหลายน้ันตางก็สงผลกระทบตอวงวิชาชีพ โดยเฉพาะ

ดานการศึกษา ซึ่งเปนผลสบืเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนบริบทและโครงสรางการบริหารของการบริหารจัดการศึกษา

ภายใตสาระแหงบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา ท่ีเรียกวา "พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545”เปนการจัดโครงสรางการบริหารการศึกษา โดยยึดหลักของการมีเอกภาพเชิง

นโยบายหลากหลายในการปฏิบัติ โดยเนนระบบการกระจายอํานาจ และการยึดหลักการมีสวนรวมของทองถิ่นเปน

สําคัญ สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 น้ัน

ไดเสนอแนวคดิและวธีิการจัดการศึกษาท่ีทาทายหลายดาน จงึเปนเสมอืนกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ดังจะเห็นไดวาใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติน้ีใหความสําคัญสําคัญกับการปฏิรูปในดานตาง ๆ คือ ปฏิรูปการศึกษาใหสอดรับ

ซึ่งกันและกันท้ังระบบปฏรูิปแนวการจัดการศึกษาโดยใหยึดผูเรียนเปนสําคัญ ปฏรูิปหลักสูตรและเนื้อหาสาระ  วิธีการ

จัดกระบวนการเรียนรูท้ังในและนอกระบบโรงเรียน ปฏิรูประบบการบริหาร การบริหารและการจัดการศึกษาท้ัง

หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และเอกชนโดยเนนเร่ือง การกระจายอํานาจและการมีสวนรวม ปฏิรูป

ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษามุงเนนใหมีการยกระดับสถานภาพของวิชาชีพครู การพัฒนาและปรับปรุง
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คุณภาพครู ปฏรูิประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรมาใหเพื่อการศึกษา ปฏิรูประบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาเนนเร่ืองของการประกันคุณภาพภายในและใหมีการรับรองและประเมินผลมาตรฐานจาก

องคกรภายนอก และปฏรูิปสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  มุงใหมีการผลิตใชสื่อและเทคโนโลยีในรูปแบบท่ีหลากหลาย

คุณภาพ (สํานักงานการปฏิรูปการศึกษา) บุคคลท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงท่ีจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงปฏิรูป

การศึกษาใหเกิดคุณภาพท้ังในดานผลผลิต กระบวนการจัดการและปจจัยตาง ๆ รวมถึงการนําสมรรถนะมาใชใน

การศึกษาก็คอื ผูบริหารสถานศึกษา 

 สมรรถนะของผูบริหารเปนสิ่งจําเปนมากในยุคปจจุบันผูบริหารตองมีแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

ผูบริหารจึงถือเปนตัวขับเคลื่อนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาท่ีจะดําเนินการควบคุมงานทุกอยางภายใน

สถานศึกษาใหเปนไปอยางราบร่ืนและสอดคลองกัน สมรรถนะในการทําหนาท่ีผูบริหารสถานศึกษาในฐานะเปนผูนํา 

จงึเปนเคร่ืองช้ีวัดสําคัญประการหน่ึงวา เขาจะสามารถดําเนินงานตาง ๆ ของสถานศึกษาไดประสบความสําเร็จมาก

นอยเพียงใดผูบริหารท่ีชาญฉลาดจะตองเปนผูท่ีสามารถกําหนดพฤติกรรมของตนเองใหสอดคลองกับสภาวะของ

สถานศึกษาท่ีเผชิญอยู ประสานความรวมมือรวมใจของบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ

เพื่อใหบรรลุตามภาระหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการ

จัดการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหาร

สถานศึกษา และผูบริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ อาศัยอํานาจตามความในขอ 4 

และขอ 9 แหง ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 ประกอบกับมติ

คณะกรรมการคุรุสภาในการการประชุมคร้ังท่ี 10/2548 วันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 คณะกรรมการคุรุสภา จึงกําหนด

สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ตามหมวด 2 วาดวยสาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ดังตอไปน้ี1)หลักและ

กระบวนการบริหารการศึกษา2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา3)การบริหารดานวิชาการ 4) การบริหารดาน

ธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานท่ี 5) การบริหารงานบุคคล 6) การบริหารกิจการนักเรียน 7) การประกัน

คุณภาพการศึกษา 8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธ

ชุมชน 10) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 

 จากท่ีกลาวมาผูบริหารสถานศึกษาจะมสีมรรถนะในการบริหารจัดการโรงเรียนมากนอยเพยีงใดน้ัน จงึตอง

อาศัยผูใตบังคับบัญชา คอื ครูในโรงเรียนเพื่อเปนสิ่งท่ีสะทอนใหเห็นถงึผูบริหารในสถานศึกษาของตน สําหรับผูบริหาร

วามีสมรรถนะตามาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ท้ัง 10 ดานท่ีไดกลาวมาขางตน ผูบริหารสถานศึกษาจะไดเกิดการ

พัฒนาและจากการไดรับขอเสนอแนะจากผูใตบังคับบัญชาจงึจะเห็นภาพสะทอนปญหาท่ีแทจริง   

 จากสภาพบริบทโรงเรียนในกลุมหวยชมพู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

เปนกลุมโรงเรียนบนพื้นท่ีสูง และทุรกันดาร ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญเปนผูบริหารสถานศึกษาท่ีไดรับการบรรจุ

แตงต้ังใหม และมีการโยกยายผูบริหารสถานศึกษาและครูบอย ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะของผูบริหาร

สถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 1 วาอยูในระดับใด มีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะอยางไร เพื่อนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางกําหนดวิธีการ

พัฒนาศักยภาพของผูบริหารสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานวชิาชีพของคุรุสภา หรือในสิ่งท่ีมกีารพัฒนาอยูแลว

ใหพัฒนายิ่งขึ้นไปเพื่อทําใหสถานศึกษามปีระสทิธิภาพและเกดิประสทิธิผลมากย่ิงขึ้น 
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วัตถุประสงคการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวชิาชีพของคุรุ 

สภา กลุมหวยชมภูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนา

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวชิาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1    
 

กรอบแนวคิด 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิในงานวจัิย 
 

วธิกีารศึกษา 

การศึกษาวจิัยเร่ือง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภูสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ท่ีจะ

ศึกษาเกี่ยวกับประชากรเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาการเก็บรวบรวบขอมูลการ

วเิคราะหขอมูลและสถติิท่ีใชในการวจิัย 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ไดแกครูโรงเรียนในกลุมหวยชมภูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ท่ีปฎบัิติการงานสอน ปการศึกษา 2558 จํานวน 7 โรงเรียน จํานวนท้ังหมด 70 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาสมรรถนะของผูบริหาร

สถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 1 จํานวน   1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิ

การศึกษา และประสบการณทํางาน มลัีกษณะเปนแบบเลอืกตอบ (Check List) 

ความคดิเห็นของครูในกลุมหวย

ชมภูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  

เขต 1  ท่ีมตีอสมรรถนะของ

ผูบริหารสถานศึกษาตาม

มาตรฐานวชิาชีพของคุรุสภา 

สมรรถนะของผูบริหารตามมาตรฐานวชิาชีพของครุรุสภา   

1. หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 

2.นโยบายและการวางแผนการศึกษา 

3. การบริหารดานวชิาการ 

4. การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคาร

สถานท่ี 

 5. การบริหารงานบุคคล 

6. การบริหารกจิการนักเรียน 

7. การประกันคุณภาพการศึกษา 

8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน 

10. คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 
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  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา

กลุมหวยชมภู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในแตละขอคําถามโดยใชเปนแบบ

มาตราสวนการประเมนิคา (Rating scale) มีขอให เลือกตอบ 5 ระดับใน 10 สมรรถนะ   
ตอนท่ี 3 เปนแบบคําถามปลายเปดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐาน

วชิาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

ผูวจิัยดําเนินการสรางแบบสอบถามมขัีน้ตอนในการสรางดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวของกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามกรอบคุรุสภา 

2. ศึกษาคนควาจากตําราเอกสารบทความและงานวจิัยตางๆท่ีเกี่ยวของใหครอบคลุมการประเมินเพื่อใช

เปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือชนิดตางๆสําหรับใชในการประเมินสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามกรอบ

คุรุสภา 

3. สรางเครื่องมือตามขอบขายที่ศึกษาในขอ 1 และขอ 2 คําถามทุกประเด็นครอบคลุมนิยามศัพทตั้ง

ประเด็นคําถามแลวมาสรางเปนแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคา (Rating  Scales) 5 ระดับตามแบบของลิเคิรท 

(Likert) คอื   

 ระดับ 5 หมายถงึ สมรรถนะผูบริหาร อยูในระดับมากท่ีสุด   

 ระดับ 4 หมายถงึ สมรรถนะผูบริหาร อยูในระดับมาก  

 ระดับ 3 หมายถงึ สมรรถนะผูบริหาร อยูในระดับ ปานกลาง  

 ระดับ 2 หมายถงึ สมรรถนะผูบริหาร อยูในระดับ นอย  

 ระดับ 1 หมายถงึ สมรรถนะผูบริหาร อยูในระดับนอยท่ีสุด 

4. นําเคร่ืองมอืท่ีสรางเสร็จใหอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธพจิารณาแกไขและปรับปรุง 

5. นําเคร่ืองมอืท่ีสรางขึ้นเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจิัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมขัีน้ตอนดังน้ี 

1. ผูวจิัยติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อขอหนังสือถึงผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 

ทาน 

2. ผูวจิัยติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลกับโรงเรียนใน

กลุมหวยชมภูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

3. ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกับ คณะครูจากกลุมประชากรใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จํานวน 7 โรงเรียน 

4. ผูวจิัยจัดเตรียมแบบสอบถาม 

5. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลท่ีโรงเรียนในกลุมหวยชมภูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ซึ่งเก็บรวบรวมจากแหลงขอมูลท่ีเปนครูจํานวน 70 คน โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บ

ขอมูลดวยตนเอง 
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การวเิคราะหขอมูล 

จากการศึกษา ผูวจิัยนําแบบสอบถามท่ีไดจากการเก็บขอมูล  มาวเิคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปและ

ดําเนินการตามลําดับขัน้ตอน  ดังน้ี 

1. ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปผูตอบแบบสอบถาม  วเิคราะหดวยคารอยละ 

2 .ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวชิาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภู   

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 1 วเิคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย (µ)  และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  (σ )โดยใชเกณฑการวเิคราะหตามแนวความคดิของ Best scale (บุญชม  ศรีสะอาด, 2547, หนา 43) ดังน้ี 

4.51-5.00 แสดงวาอยูในระดับมากท่ีสุด 

3.51-4.50 แสดงวาอยูในระดับมาก 

2.51-3.50 แสดงวาอยูในระดับปานกลาง 

1.51-2.50 แสดงวาอยูในระดับนอย 

1.00-1.49 แสดงวาอยูในระดับนอยท่ีสุด 

3. ตอนท่ี 3 เปนแบบคําถามปลายเปดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐาน 

วิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ใชการวิเคราะห

ขอมูลโดยการจัดหมวดหมูขอมูลและเรียงลําดับตามความถี่นําเสนอขอมูลท่ีมคีวามถี่มากท่ีสุด 
 

ผลการศึกษา 

 1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ยไมเกิน 40 ป มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมปีระสบการณในการทํางานไมเกนิ 10 ป 

 2. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภูสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุ

สภา 10 ดานภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน 10 ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอย คือ ดานคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริหารการประชาสัมพันธ

และความสัมพันธชุมชน ดานการบริหารงานบุคคล ดานหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ดานนโยบายและการ

วางแผนการศึกษา ดานบริหารกจิการนักเรียน ดานการบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานท่ี ดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการบริหารดานวชิาการ  

3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภู

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ไดแก ผูบริหารควรกําหนดนโยบายวางแผนการ

บริหารงานโรงเรียนอยางชัดเจนใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผน ผูบริหารควรบริหารจัดการงบประมาณใน

โรงเรียนใหถูกตองเปนระบบและตรวจสอบได ผูบริหารควรมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของ

บุคลากรเพื่อบุคลากรสามารถปฏบัิติงานท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางมปีระสทิธิภาพ ฯลฯ 
 

สรุปผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภูสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สามารถอภิปรายผลได  ดังน้ี 
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 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภู  สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุ

สภา 10 ดานภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน 10 ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอย คือ ดานคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริหารการประชาสัมพันธและ

ความสัมพันธชุมชน ดานการบริหารงานบุคคล ดานหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ดานนโยบายและการ

วางแผนการศึกษา ดานบริหารกิจการนักเรียน ดานการบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานท่ี ดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  และดานการบริหารดานวิชาการ ท้ังน้ี  เนื่องจาก

ผูบริหารสถานศึกษากลุมหวยชมภูเปนบุคลากรหลักท่ีสําคัญของสถานศึกษา มีความเปนผูนําทางวิชาชีพมีสมรรถนะ 

ความรูความสามารถ  มีคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนมีจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดี มีประสบการณในการทํางาน

ประสบการณในการบริหาร  มอุีดมการณ มวีสัิยทัศน รวมถงึใชท้ังศาสตรและศิลปในการบริหารงานสวนใหญเปนผูท่ี

ได รับการพัฒนา และผานการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตง ต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาจาก

กระทรวงศึกษาธิการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด

มาแลว จงึทําใหผูบริหารสถานศึกษากลุมหวยชมภูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 เปน

ผูท่ีมีสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ

ผลงานวจิัยของ พเยาว สุดรัก (2553) ซึ่งทําการวิจัยเร่ือง ศึกษาสมรรถนะหลักของผูบริหารของสถานศึกษาท่ีสงผล

ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 1 ผลการวิจัยพบวา 

สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวจิัยของ จารุ

วรรณ จนีประสม (2555) ซึ่งทําการวจิัยเร่ือง การพัฒนาสมรรถนะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะความเปนมืออาชีพ

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก และสอดคลองกับงานวจิัยของ  ชาตรี โพธิกุล (2553) ซึ่งทําการวิจัยเร่ือง สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา  ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะของ

ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ตามมาตรฐานวชิาชีพคุรุสภา โดยรวมมีคาเฉลี่ย 

(µ) เทากับ 3.77 และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรีพร โพธ์ิภักดี (2558) ซึ่งทําการวิจัยเร่ือง สมรรถนะการ

บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ผลการวิจัย

พบวาครูท่ีมทัีศนะตอสมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับด ี

 ระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภูสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ดานคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร อยูในระดับมาก โดยมี

ระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาสูงสุดน้ัน  ท้ังน้ีเนื่องจาก ผูบริหารสถานศึกษากลุมหวยชมภูสวนใหญเปนผูท่ี

ประพฤติปฏิบัติตนแสดงพฤติกรรมเปนตัวอยางท่ีนาเคารพ ศรัทธา ทําใหผูใตบังคับบัญชา และผูอื่นรับรูและปฏิบัติ

ตาม เกิดความเช่ือความชอบ และช่ืนชม สรางความสามัคคีในหมูคณะ รวมถึงสงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมี

คุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสม เห็นความสําคัญของการทํางานในองคกรเปนหมูคณะมากกวาการทํางานรายคน 

ไมเพยีงแตสอนคนอื่นดวยคําพูดแต ประพฤติปฏบัิติใหเปนแบบอยางท่ีดขีองผูมคีุณธรรมแกคนท่ัวไป โดยการประพฤติ

ปฏิบัติตนตามครรลองครองธรรม เปนบุคคลชางคิดชางทํา และทําตามท่ีคิดในสิ่งท่ีถูกตองทํางานดวยความทุมเท 

เสยีสละและมุงม่ัน เพื่อความสําเร็จของงาน พัฒนาตนเพื่อการปฏบัิติหนาท่ีการงานในวชิาชีพ มกีารติดตามตรวจสอบ

ผลการปฏบัิติงานของตนอยูเสมอ สรางความผูกพันและสัมพันธภาพใหเกดิขึ้นในองคกร ทําใหการทํางานเปนไปอยาง
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มีประสิทธิภาพประสบความสําเร็จตามเปาหมาย วัตถุประสงค แผนงาน นโยบาย และวิสัยทัศนการพัฒนา

สถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลงานวจิัย  ธชวรรณ สุทธาธาร (2556) ซึ่งทําการวิจัยเร่ือง สมรรถนะของผูบริหารกับ

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ผลการวิจัย

พบวาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 โดยภาพรวม

และรายดานอยูในระดับมากโดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยดังน้ีดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหาร

สถานศึกษาดานหลักและกระบวนการบริหารการศึกษาดานการประกันคุณภาพการศึกษาดานการบริหารกิจการ

นักเรียนดานนโยบายและการวางแผนการศึกษาดานการบริหารงานธุรการการงานพัสดุและอาคารสถานท่ีดานการ

บริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชนดานการบริหารงานบุคคลดานการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศและดานการบริหารดานวชิาการ   

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวย

ชมภูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 1 

1. ดานหลักและกระบวนการบรหิารการศกึษา สถานศึกษาควรใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาเขามา

มีสวนรวมในการวางแผนการศึกษารวมกัน รวมไปถึงสรางความเขาใจในการบริหารการศึกษารวมกัน สําหรับ

บุคลากรในสถานศึกษาเองก็ควรศึกษาหาความรูดวยตนเองเพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักและกระบวนการ

บริหารการศึกษา สอดคลองกับ บทความของ ศานติศุกร ตุลา (2557) เร่ืองการบริหารงานในสถานศึกษา กลาววา 

การบริหารสถานศึกษาผูบริหารควรใหความเปนกันเองแกผูรวมงาน ทุกคนดวยความเสมอภาค ดานการบริหารงาน 

การบริหารงานในดานตางๆ ของโรงเรียน ชัดเจนและโปรงใส ตรวจสอบได โดยเฉพาะอยางย่ิงตองฝกการสราง

จติสํานึกในเร่ืองของความรักและภักด ีความหวงแหน และความเปนเจาของรวมกัน 

2. ดานนโยบายและการวางแผนการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา

เขามามสีวนรวมในการวางการศึกษารวมกัน รวมถงึใหความสําคัญกับการวางแผนการศึกษา สอดคลองกับบทความ

ของครูไพเราะ คณะพูล (2555) กลาววา ปจจัยท่ีจะสงผลใหนักบริหารประสบความสําเร็จหรือความลมเหลวในการ

ทํางานนโยบายและการวางแผนการศึกษา หากจะนําไปสูการปฏิบัติใหไดตามวัตถุประสงคท่ีวางไว ทุกกาวเดินของ

การกําหนดนโยบายการนํานโยบายไปสูการปฏบัิติทุกคนในองคกรตองมสีวนรวม 

3. ดานการบรหิารดานวชิาการ ผูบริหารหรือบุคลากรผูท่ีรับผดิชอบเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตอง

พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการดําเนินงานท่ีดีมีประสิทธิภาพอํานวยความสะดวกตอครูในการทํางานสนับสนุนอุปกรณ

เคร่ืองมือและจัดทําคูมือแนวทางการปฏิบัติงานประสิทธิภาพไดในท่ีสุดควรจัดอบรมครูใหมีความรูความเขาใจใน

หลักสูตร วิเคราะหหลักสูตรอยางถูกตองโดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถมาอบรมใหกับครูในสถานศึกษา 

และควรมีการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถตรงกับภาระงานท่ีรับผิดชอบเพื่อสงผลตอคุณภาพของผูเรียนและ

คุณภาพของการศึกษา สอดคลองกับ ชัญญา พงษชัย ธนีนาฎ ณ สุนทร และภัทรพล มหาขันธ (2554) ได

ทําการศึกษาเร่ือง ปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบวา แนวทางแกไขปญหาดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชควรจัด

อบรมครูใหมีความรูความเขาใจในหลักสูตร การวิเคราะหหลักสูตรอยางถูกตองโดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู

ความสามารถมาอบรม และนิเทศติดตามการนําหลักสูตรไปใชใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร และแนวทาง

แกไขปญหาดานการจัดการเรียนการสอนคือ ควรมีการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถตรงกับภาระงานท่ี

รับผดิชอบ  
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4. ดานการบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดสรรใหมี

บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถทําหนาท่ีโดยตรงดานการจัดทําบัญชีพัสดุ และงานธุรการมีการพัฒนาบุคลากรท่ี

รับผดิชอบการเงนิ พัสดุอยางสมํ่าเสมอโดยการเขารับการอบรมอยางตอเนื่อง การระบบบัญชีควรใหเปนปจจุบันเพื่อ

ความถูกตองและสามารถตรวจสอบได วรกาญจน สุขสดเขียว (2556) ไดทําการศึกษาเร่ือง การบริหารงบประมาณ

สถานศึกษาขัน้พื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พบวา แนวทางการบริหาร

งบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล สถานศึกษาควรมีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถทําหนาท่ี

โดยตรงดานการจัดทําบัญชีการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน การบริหารการเงินและควบคุม

งบประมาณ  

5. ดานการบริหารงานบุคคล ผูบริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงานใหตรงกับความรูสามารถของ

บุคลากร และจัดกิจกรรมใหครูมีสวนรวมใหมากขึ้นและการนิเทศงานตองสมํ่าเสมอและตอเนื่อง เสริมสรางขวัญ

กําลังใจใหกับบุคลากรในโรงเรียนใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจรักองคกรจนเกิดความตระหนักในการพัฒนาตนเอง

เพื่อใหสงผลดีตอโรงเรียนในภาพรวมพัฒนาบุคลากรครูหรือเจาหนาท่ีใหมีความรูความเขาใจและทักษะในการ

ปฏิบัติงานท่ีตนเองรับผิดชอบใหมีความสามารถใกลเคียงกันจนสามารถปฏิบัติหนาท่ีแทนกันไดสอดคลองกับ ธิติยา 

ปทุมราษฎร (2556) ไดทําการศึกษาเร่ือง สภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบวา แนวทางในการแกไขปญหาการบริหารงาน

บุคคลผูบริหารควรตองมอบหมายงานใหตรงความสามารถและจัดกิจกรรมใหครูมีสวนรวมมากขึ้นผูบริหารตองกลา

ตัดสนิใจ การกระทําของครูท่ีทําผดิตองยึดระเบียบใหจริงจัง และการนิเทศตองสมํ่าเสมอ 

6. ดานการบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนตองนําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชแกปญหาน้ีเร่ิม

จากการสํารวจปญหาของนักเรียนการจําแนกนักเรียนกลุมเสี่ยงการกําหนดยุทธศาสตรแกไขปญหาพฤติกรรม

นักเรียนโดยโรงเรียนตองมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการทําหนาท่ีบริหารงานกิจการนักเรียนสอคลองกับ 

อณัญญา เรืองวานิช (2557) ไดทําการศึกษาเร่ือง แนวทางการบริหารงานกจิการนักเรียนของโรงเรียนนทบุรีวิทยาคม

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พบวาแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนนท

บุรีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ดานงานพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนให

บุคลากรในโรงเรียนมคีวามรูความเขาใจและทักษะในการปฏบัิติงานเกี่ยวกับการบริหารกจิการนักเรียน  

7. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาปรับทัศนคติของบุคลากรในองคกรใหเขาใจ

และเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงอบรมบุคลากรในองคกรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่องจัดระบบการจัดเก็บเอกสารใหเปนระบบใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ

การศึกษา มกีารนิเทศการนิเทศติดตามประเมนิผลคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

สอดคลองกับ    สุมติตา ชัยศิลปะ (2555) ไดทําการศึกษาเร่ือง สภาพปญหาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา แนวทางแกไขปญหา และขอเสนอแนะการ

ปรับปรุงการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3 ควรจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับริหารสถานศึกษา และครู

ผูรับผดิชอบการประกันคุณภาพการศึกษา อยางตอเนื่อง  

8. ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  หนวยงานทางการศึกษาโดยเฉพาะครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษาตองรวมมอืกันศึกษา วางแผน นํากรอบนโยบายในระดับกระทรวงนํามากําหนดวิสัยทัศน  
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วางวัตถุประสงค  นโยบายและมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน  ท้ังใน

สวนการบริการการจัดการเรียนรู การพัฒนาองคความรูรวมกัน การจัดระบบการเรียนรูผานเครือขายท่ีเขมแข็ง 

สอดคลองกับ  นพรัตน วงเวียนคู (2555) ไดทําการศึกษาเร่ืองสภาพปจจุบัน ปญหาและแนวทางพัฒนาการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบวา 

แนวทางพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 1 ประกอบดวยปจจัยหลัก 3 ประการ คือ ประการท่ี 1 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ

ความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี ประการท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ประการท่ี 3 การพัฒนาเคร่ืองมอื สื่อ อุปกรณใหมคีวามทันสมัยและมปีระสทิธิภาพ 

9. ดานการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน ื ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการกําหนด

ยุทธศาสตร มีการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานตอชุมชนอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ สุรัตน กอนนาค

(2554) ไดทําการศึกษาเร่ือง แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาทพบวาดานการมีสวนรวมกําหนดแผน นโยบาย

และยุทธศาสตรมแีนวทางสงเสริมการมสีวนรวมท่ีสําคัญ  

10. ดานคุณธรรมและจรยิธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรยึดหลักธรรมาภิ

บาลในการบริหาร มีการเสริมแรงบุคลากรโดยการบํารุงขวัญและสรางกําลังใจใหผูปฏิบัติงานใหเกิดความรูสึก

ภาคภูมใิจรักองคกรและปฏบัิติงานอยางเต็มศักยภาพ มเีมตตา ใหความรัก ความปรารถนาดแีกทุกคนดวยความเสมอ

ภาคไมลําเอียงรับฟงความคดิเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาเสมอ สอดคลองกับ บทความของ วรรษิกา บุญโชติรัตน 

(2554) กลาววา  ผูบริหารท่ีมีคุณธรรมและรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผูบริหารควรมีการบํารุงขวัญและกําลังใจ ให

ผูปฏบัิติงาน ผูบริหารท่ีดตีองเขาใจเพื่อนรวมงาน  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากการศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภูสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผูวจิัยมขีอเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใชดังน้ี 

1. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภู  สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในดานการบริหารดานวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในลําดับสุดทายนั้น  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ควรนําผลการวิจัยไปเปนขอมูล และเปนแนวทางในการจัด

โครงการพเิศษเพื่อใหการอบรมเพื่อพัฒนาความรูและรูปแบบการบริหารวชิาการในกลุมหวยชมภู 

2. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และผูบริหารสถานศึกษากลุมหวยชมพู ควร

จัดโครงการพิเศษเพื่อใหการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง และนําไป

ปฏบัิติไดจริงในสถานศึกษาตามศักยภาพของแตละบุคคล 

3. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรพจิารณาในการ

จัดสรรตําแหนงบุคลากรใหเหมาะสมกับสภาพ และความตองการของสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1.  ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเสริมสรางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐาน

วชิาชีพของคุรุสภากลุมหวยชมภูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1 
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2. ควรมกีารศึกษารูปแบบท่ีเสริมสรางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา

กลุมหวยชมภูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความอนุเคราะหอยางดีย่ิงจาก รองศาสตราจารย 

ดร.เจดิหลา  สุนทรวภิาต ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน เสนอแนะและตรวจแกไขขอบกพรอง ดวยความเอาใจใสทุก

ขัน้ตอนตลอดมาต้ังแตตนจนเสร็จสมบูรณ ผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 
ขอขอบพระคุณ นางสุวัฒนา ภูรีโรจน ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานปางริมกรณ นางสาวสุ

วารีย ภูรีโรจน ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนรองเบอวิทยา นายสมเกียรติ แสงทองลวน ศึกษานิเทศกชํานาญการ

พิเศษ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ท่ีไดความกรุณาเปนผูเช่ียวชาญพิจารณาความ

ถูกตองท่ีไดใหคําแนะนําตรวจสอบตรวจทานและแกไขเคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยจนทําใหการวจิัยในคร้ังน้ีสมบูรณและมี

คุณคา 

 ขอบพระคุณ ผูบริหารและครูโรงเรียนกลุมหวยชมภู ตําบลหวยชมภู อําเภอเมอืงเชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ท่ีไดใหความอนุเคราะห ในการเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาคนควาดวย

ตนเองเปนอยางด ี 

 คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับน้ีผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณ บิดา 

มารดา  และคณาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูจนศิษยประสบความสําเร็จในวันน้ี ขอบพระคุณ

บุคคลในครอบครัวท่ีใหกําลังใจมาโดยตลอด ขอบคุณเพื่อนรวมรุนการบริหารการศึกษารุนท่ี 4/2557 ทุกคนท่ีคอยให

คําปรึกษาและชวยเหลือตลอดจนสําเร็จการศึกษา รวมท้ังผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานท่ีใหการสงเสริม สนับสนุน 

ชวยเหลอื และใหกําลังใจดวยดี 
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สุขภาพองคการของโรงเรยีนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย

Organization Health of Secondary School in Maesai District Chiangrai 

Province 

อัญชิษฐา ตนภู13

1* และ สันต ิบูรณะชาติ14

2 

Aunchittha Tonpoo1*and Santi Buranachart2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัด

เชียงราย และเพื่อเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จําแนกตาม

ประสบการณการทํางานและวุฒิการศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2558 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 92 

คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คารอยละ คาแจกแจงความถี่ (f) คาเฉลี่ย (x̄ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสถิติทดสอบเอฟ (F-

test) และคาสถติิทดสอบที (t-test Independent) 

ผลการวจิัย พบวา 

 1. สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมทุกมติิอยูในระดับด ี 

 2. การเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จําแนกตาม

ประสบการณการทํางานและวุฒกิารศึกษา พบวา 

 2.1 สุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จําแนกตามประสบการณ

การทํางาน โดยรวมไมแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ี .05  

 2.2 สุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จําแนกตามวุฒิการศึกษา

โดยรวมไมแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ี .05 
 

คําสาํคัญ: สุขภาพองคการ 
 

Abstract  

 The objective of this research were to study organization health of secondary school in Maesai district 

Chiangrai province and the comparison organization health of secondary school in Maesai district Chiangrai 

province compare classified by work experience and education level. The sample were 92 people of the 
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secondary school in Maesai district Chiangrai province under the secondary education service area office 36. The 

instrument used in this study was a questionnaire. The data were analyzed by percentage, frequency, mean, 

standard deviation, F-test and t-test independent. 

The research results were as follows: 

 1. Organization health of secondary school in Maesai district Chiangrai province in was in good level. 

 2. The comparison organization health of secondary school in Maesai district Chiangrai province 

compare classified by work experience and education level of the results were as follows: 

 2.1 Organization health of secondary school in Maesai district Chiangrai province compare classified 

by work experience was not significantly difference at .05 level. 

 2.2 Organization health of secondary school in Maesai district Chiangrai province compare classified 

by education level was not significantly difference at .05 level. 
 

Keywords: Organization Health 
 

บทนํา 

สุขภาพองคการ (Organizational Health) หมายถงึ สภาวะแหงความสมบูรณขององคการท่ีจะดํารงอยูได ใน

สังคมอยางเปนสุขเปรียบองคการเหมือนสิ่งมีชีวิตท่ีมีการเกิด การเจริญเติบโต การเสื่อมและการตายในท่ีสุดเปน

เหมอืนกับชีวติของมนุษย ซึ่งสามารถดํารงชีวติอยูไดตองอาศัยปจจัยตาง ๆ มาหลอเลี้ยง เชน ยา อาหาร เคร่ืองนุงหม 

อากาศ และนํ้าเปนตน ซึ่งปจจัยดังกลาวเปนตัวปอนท่ีเขาไปในรางกาย เชน ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบ

ยอยอาหาร และระบบขับถายและเมื่ออวัยวะน้ันทํางานอยางมปีระสทิธิภาพ ก็จะทําใหระบบตาง ๆ สามารถทํางานได

สอดคลองประสานสัมพันธกันไดดกีอใหเกดิผลท่ีด ีน่ันคอื ความสมบูรณท้ังรายกายและจติใจท่ีปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 

ซึ่งอุปมาใหองคการเปนเสมอืนรางกายของมนุษย (อัจฉรา พวงศุภววัิฒน, 2550, หนา 16) 

องคการการศึกษามีความสําคัญอยางย่ิงตอการจัดการศึกษา ดังน้ันคุณภาพของผูเรียนจะดีหรือไมน้ัน

ยอมขึ้นอยูกับศักยภาพขององคการการศึกษาแหงน้ัน ในการบริหารจัดการองคการท่ีด ีซึ่งองคการท่ีจะมสุีขภาพท่ีดไีด

น้ันตองเปนองคการท่ีมคีวามสมบูรณพรอมในทุก ๆ ดานอยางตอเนื่องไมมีองคการใดท่ีจะเจริญเติบโตกาวหนาตอไป

เร่ือย ๆ ในอนาคตโดยยืนอยูบนความสําเร็จเมื่อคร้ังอดีต หรือปจจุบันโดยละเลยการปรับปรุงพัฒนาองคการอยาง

ตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางย่ิงองคการท่ีทําหนาท่ีจัดการศึกษา ความหยุดน่ิงท่ีจะพัฒนาองคการทางการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการมิเพียงแตทําลายสมรรถนะขององคการแตยังกัดกรอนความ

ม่ันคงของสังคมในอนาคต (ชัชวาล ทิตศิวัช, 2552, หนา 78-93) และเพื่อใหการพัฒนาสถานศึกษาเปนไปอยางมี

ประสทิธิภาพ พรรณ ีสุวัตถี (พรรณ ีสุวัตถี, 2537 อางอิงใน สุกัลยา หมานหมนี, 2554, หนา 2) จึงไดเสนอแนวคิดใน

การวเิคราะหระบบโรงเรียนตามทฤษฎทีางสังคมวทิยาและทฤษฎอีงคการอุปมาใหสถานศึกษาเปนเหมือนรางกายของ

มนุษย หากพจิารณาสภาวะการปฏบัิติงานในสถานศึกษากับการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกายมนุษย ซึ่งมีอวัยวะ

ตาง ๆ ทําหนาท่ีของตนเองตามเทคนิคเชิงระบบ (System Approach) กลาวคือ เมื่อมีปจจัย หรือตัวปอน (Input) เชน

อาหาร นํ้า อากาศ พลังงานตาง ๆ เขาไปในรางกายจะทําใหเกิดกระบวนการ (Process) เผาผลาญพลังงานตาง ๆ จน

ทําใหไดผลผลติ (Output) ท่ีสามารถดํารงชีวิตอยูได หากอวัยวะตาง ๆ สามารถทํางานไดอยางสอดคลองสัมพันธกัน 

ยอมทําใหรางกายมีสุขภาพสมบูรณ (Healthy) สุขภาพดี แตถาอวัยวะตาง ๆ ในรางกายหยุดชะงักก็จะทําใหรางกาย
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เจ็บปวยตกอยูในสภาวะท่ีไมสมบูรณได เชนเดยีวกับโรงเรียนซึ่งองคการทางสังคมในระบบเปดท่ีจะตองมีองคประกอบ 

และระบบภายในท่ีทําหนาท่ีตาง ๆ คลายกับรางกายของมนุษย ถาองคการมีสุขภาพดีก็ยอมจะสงผลใหองคการมี

ประสิทธิภาพ แตถาหากองคการสุขภาพไมแข็งแรงก็ยอมสงผลถึงประสิทธิภาพของโรงเรียนและความเช่ือม่ันท่ีตอ

โรงเรียนอีกดวย 

โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เปนโรงเรียนท่ีมอีาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน 

น่ันคือ ประเทศพมา และครูท่ีมาบรรจุเปนขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย สวน

ใหญน้ันไมไดมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอแมสาย จากการรายงานผลการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 พบวา โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มีอัตราการขาดแคลนกําลังครู 

และมคีรูเขยีนยายกลับภูมลํิาเนามากทําทุก ๆ ป สงผลตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีไมตอเนื่อง ซึ่งสงผลทําใหผล

สัมฤทธ์ิลดลง ผลจากการศึกษาผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) โรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในกลุมยอยท่ี 3 ยอนหลัง 2 ป คือ ปการศึกษา 

2556 และ ปการศึกษา 2557 พบวา โรงเรียนแมสายประสทิธ์ิศาสตร (ขนาดใหญพเิศษ) และโรงเรียนถ้ําปลาวทิยาคม 

(ขนาดกลาง) ซึ่งเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย มีผลสัมฤทธ์ิทางการสอบวัดระดับความรูระดับชาติ หรือ

ผลการสอบโอเน็ตลดลง ในขณะท่ีโรงเรียนในกลุมยอยท่ี 3 โรงเรียนอื่นมผีลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ท่ีเพิ่มขึ้น สาเหตุหน่ึงอาจจะเกิดมาจากองคการมีสุขภาพไมดีหรือไมสมบูรณ (กลุม

นิเทศติดตามและประเมนิผลการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, 2557) ท้ังน้ี ยังไมเปนท่ีแน

ชัดวาโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสายท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลดลงน้ันจะมีสาเหตุท่ีแทจริงมาจากสุขภาพ

องคการท่ีไมสมบูรณหรือไม เนื่องจากยังไมมรีายงานผลการศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ

แมสาย จังหวัดเชียงราย ท่ีสามารถอางอิงไดวาปญหาดังกลาวน้ัน เกดิขึ้นจากสุขภาพองคการท่ีไมสมบูรณ 

ดังน้ัน ผูวจิัยจงึมุงท่ีจะศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย วามี

องคประกอบท่ีไมสมบูรณในดานใดบางท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาองคการโดยใชแนวคิดของ ฮอยและซาโบ (Hoy 

and Sabo, 1997 อางอิงใน สุคนธทิพย ตานา, 2558, หนา 26) ซึ่งมีความเหมาะสมในการวัดความสมบูรณของ

สุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เพื่อจะไดนําผลของการศึกษาในคร้ังน้ี 

เสนอผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ใชเปนแนวทางในการกําหนด

นโยบายสรางองคการแหงความสมบูรณและมีสุขภาพดี อันจะสงผลใหการบริหารงานเกิดประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลมากย่ิงขึ้น 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

2. เพื่อเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายจําแนกตาม

ประสบการณการทํางานและวุฒิการศึกษา 
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กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

 กรอบแนวคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิในการวจัิย 
 

 สมมุติฐาน 

 1. ครูท่ีมีประสบการณการในการทํางานแตกตางกันมีความเห็นเกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายแตกตางกัน 

 2. ครูท่ีมวุีฒิการศึกษาแตกตางกันมคีวามเห็นเกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแม

สาย จังหวัดเชียงรายแตกตางกัน 
 

วธิกีารศึกษา 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัด

เชียงราย และเพื่อเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จําแนกตาม

ประสบการณการทํางานและวุฒิการศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย  ปการศึกษา 2558 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 

92 คน จากจํานวนโรงเรียนท้ังสิ้น 2 แหงเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ

แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย 

ประสบการณการทํางานและวุฒิการศึกษา แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List) ตอนท่ี 2 เปน

แบบสอบถามสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เปนแบบสอบถามแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับสถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแกคารอยละ คาแจกแจงความถี่ (f) 

คาเฉลี่ย (x̄ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสถติิทดสอบเอฟ (F-test) และคาสถติิทดสอบที (t-test 

independent) 
 

 

   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

เกี่ยวกับ 

   1. ประสบการณในการทํางาน 

      1.1 ตํ่ากวา 5 ป 

      1.2 5–10 ป 

      1.3 ต้ังแต 10 ปขึ้นไป 

   2. วุฒิการศึกษา 

      2.1 ระดับปริญญาตรี 

      2.2 สูงกวาระดับปริญญาตรี 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

   สุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย ตามแนวคดิของ ฮอยและซาโบ (Hoy and Sabo, 

1997 อางอิงใน สุคนธทิพย ตานา, 2558, หนา 26) 6 ดานดังน้ี 

   1. มติิดานเกยีรติศักดิ์ศรีของโรงเรียน 

   2. มติิดานความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน 

   3. มติิดานอํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน 

   4. มติิดานการสนับสนุนทรัพยากร 

   5. มติิดานการอยูรวมกันของครู 

   6. มติิดานการมุงเนนวชิาการ 
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ผลการศึกษา 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวนท้ังสิ้น 92 คน พบวา ประสบการณในการทํางานของผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณการทํางาน 5–10 ป  มีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 34.8 และประสบการณ

การทํางานต้ังแต 10 ป ขึ้นไป มจีํานวน 32 คน คดิเปนรอยละ 34.8 โดยประสบการณการทํางานตํ่ากวา 5 ป มจีํานวน 

28 คน คดิเปนรอยละ 30.4 

2. สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายโดยภาพรวมทุกมิติอยูในระดับดี

เมื่อพิจารณารายดาน เรียงลําดับจากมากไปนอยดังน้ีขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มิติดานการมุงเนนวิชาการ 

รองลงมา คือ มิติดานเกียรติศักดิ์ศรีของโรงเรียนและมิติดานมิติดานการสนับสนุนทรัพยากรตามลําดับ สวนดานท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื มติิดานอํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน 

เมื่อพจิารณาเปนรายดาน ปรากฏผลเรียงตามลําดับ ดังน้ี 

 2.1 สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มิติดานเกียรติศักดิ์ศรีของ

โรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณารายขอ เรียงลําดับจากมากไปนอย ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ครู

ไมไดรับแรงกดดันจากชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ใหการ

ชวยเหลือสนับสนุนการจัดการศึกษาเปนอยางดี รองลงมา คือ โรงเรียนมีการเผยแพรช่ือเสียงของโรงเรียนใหชุมชน

รับทราบอยางตอเนื่อง และขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื โรงเรียนมกีารบริหารจัดการดานงบประมาณอยางโปรงใส เปนท่ี

ยอมรับไดโดยท่ัวไป 

 2.2 สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มิติดานความเปนผูนําของ

ผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับด ีเมื่อพจิารณาเปนรายขอเรียงลําดับจากมากไปนอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ ผูบริหารโรงเรียนประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี รองลงมา คือ ผูบริหารโรงเรียนช้ีแจงใหคณะครูทราบถึง

ความคาดหวังท่ีโรงเรียนตองการไดรับจากครู และขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ ผูบริหารโรงเรียนมีการกําหนด

ระยะเวลาในการปฏบัิติงานอยางชัดเจน 

 2.3 สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มิติดานความเปนผูนําของ

ผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณารายขอเรียงลําดับจากมากไปนอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ ผูบริหารโรงเรียนไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาและบุคลากรในการจัดบริหารงานวิชาการรองลงมา 

คอื ผูบริหารโรงเรียนเปนผูท่ีมคีวามรูความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนและผูบริหารระดับสูงใหความสนใจ

ในความคดิเห็นของผูบริหารโรงเรียนของทานผูบริหารโรงเรียนไดรับการยอมรับจากบุคลากรและชุมชน ในการพัฒนา

การศึกษาผูบริหารโรงเรียนไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาและบุคลากรในการจัดบริหารงานท่ัวไป และผูบริหาร

โรงเรียนไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาและบุคลากรในการจัดการเกี่ยวกับระบบการบริหารงานดานการเงินและ

พัสดุ มคีาเฉลี่ยเทากัน สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คอื ผูบริหารโรงเรียนทํางานรวมกับครูและบุคลากรไดเปนอยางด ี

 2.4 สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายมิติดานการสนับสนุน

ทรัพยากรโดยภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณารายขอเรียงลําดับจากมากไปนอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ครูมีความสามารถในการใชสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลายรองลงมา คือ ผูบริหารโรงเรียนสนับสนุนครูใหมีการ

ผลิตสื่อ และการใชนวัตกรรม ในการประกอบการเรียนการสอนและขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ โรงเรียนจัดใหบริการ

คนควาความรูจากสื่อท่ีหลากหลาย รวมท้ังใหบริการ Internet ความเร็วสูง 
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 2.5 สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มิติดานการอยูรวมกันของครู

โดยภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณารายขอเรียงลําดับจากมากไปนอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูมีการ

ยอมรับความสามารถและความสําเร็จของเพื่อนครูเปนอยางดี รองลงมา คือ ครูมีการชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและ

กันกันเพื่อความสําเร็จกาวหนาในวชิาชีพและครูมีการยกยองชมเชยครูท่ีเปนแบบอยางท่ีดีอยูเสมอและขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด คอื ครูในโรงเรียนมคีวามรักใครปรองดองกัน 

 2.6 สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มิติดานการมุงเนนวิชาการ 

โดยภาพรวมอยูในระดับด ีเมื่อพจิารณาเปนรายขอ เรียงลําดับจากมากไปนอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูให

คําแนะนํา และแนะแนวในการเรียนของนักเรียนเพื่อใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน รองลงมาคือ ครู

จัดการเรียนการสอนดวยความต้ังใจ และสงเสริมความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู และครูมีความเช่ือวา

นักเรียนของตนมคีวามสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จในการเรียนตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผูบริหาร

โรงเรียนใหความสําคัญในการพัฒนางานวชิาการสูมาตรฐานการศึกษา 

3. การเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จําแนกตาม

ประสบการณการทํางานและวุฒิการศึกษาสามารถสรุปได ดังน้ี 

 3.1 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัด

เชียงรายจําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน พบวา การเปรียบเทียบสุขภาพองคการของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน

ไมแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงวา ประสบการณในการทํางานแตกตางกันไมทําใหความคิดเห็น

ในการประเมนิสุขภาพองคการแตกตางกัน 

3.2 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัด

เชียงรายจําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา การเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายจําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงวา วุฒิการศึกษาแตกตางกันไมทําใหความคิดเห็นตอการประเมินสุขภาพองคการ

แตกตางกัน 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย สามารถ

อภิปรายผลได ดังน้ี 

1. สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมทุกมิติอยูในระดับด ี

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มิติดานการมุงเนนวิชาการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก ครูโรงเรียน

มัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ทุมเทกาย ใจ เวลาในการสอนและ

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลังความสามารถ ผูบริหารโรงเรียนสามารถจัดการองคการไดอยาง

ราบร่ืน มกีารสนับสนุนในเร่ืองของ ท้ังสวัสดกิาร และวัสดุอุปกรณ ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนจงึทําใหการจัดการ

เรียนการสอนเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ มกีารจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูทําใหนักเรียน มีแรงจูงใจในการ

เรียน จัดใหมอุีปกรณในการเรียน การสอนมเีพียงพอ อีกท้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายยัง

ไดรับการยอมรับจากชุมชนท่ีมีสวนรวมในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเปนอยางดี มีคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พื้นฐานคอยสนับสนุนและใหคําปรึกษาในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ทําใหโรงเรียนและชุมชนมี
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ความสัมพันธอันดตีอกันสอดคลองกับแนวคดิของฮอยและเฟลดแมน (Hoy and Feldman, 1987 อางอิงใน จริาภา เช้ือ

เอ่ียม, 2553, หนา 31-32) ท่ีไดกลาววา โรงเรียนท่ีมีสุขภาพองคการสมบูรณ เปนโรงเรียนท่ีมีระดับคะแนนสูงในทุก

มติิสุขภาพองคการ กลาวคือ โรงเรียนสามารถรักษาความสัมพันธท่ีดีตอชุมชน โดยไมมีการตอตานหรือการผลักดัน

จากกลุมผูปกครองท่ีไมมีเหตุผล มีคณะกรรมการศึกษาท่ีเขมแข็งสามารถตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งนโยบายท่ีดี ผูบริหาร

โรงเรียนเปนผูท่ีมีพฤติกรรมสนับสนุนเขาใจและเปนมิตรกับผูรวมงาน มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวสูง 

รวมท้ังมคีวามสามารถในการใชอิทธิพลตอผูบังคับบัญชาหนวยเหนือ เพื่อขอความชวยเหลือในสิ่งท่ีโรงเรียนตองการ 

ไดแกการของบประมาณเพิ่มเติม การขออัตรากําลังเพิ่ม การขอวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนเพิ่มเติม นอกจากน้ี

ผูบริหารยังสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกครูและนักเรียน ไดแกอุปกรณ

การเรียนการสอน อาคารสถานท่ี ยานพาหนะ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเอาใจใสตอการเรียนการสอนมีการ

มุงเนนทางวชิาการอยูในระดับสูง โดยมเีปาหมายท่ีจะรักษาระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไวแตละป มีการ

จัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ และกระตุนใหนักเรียนขยันหม่ันเพียรและสนใจการเรียน ทายท่ีสุดผลการเรียน

จะอยูในระดับท่ีนาพอใจสอดคลองกับงานวจิัยของ สุคนธทิพย ตานา (2558, หนา 79-85) ท่ีไดศึกษาสุขภาพองคการ

โรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงรายและเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะสุขภาพองคการ

โรงเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก โดยเฉพาะมิติดานการมุงเนนวิชาการ มิติดานอํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียนและมิติดานความเปน

ผูนําของผูบริหารโรงเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพร ฟกแกว (2550, หนา 56-57) ไดศึกษาสุขภาพ

องคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับสุขภาพ

องคการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 และเพื่อเปรียบเทียบสุขภาพองคการของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตามสถานท่ีต้ังในเขตอําเภอตางกัน พบวาสุขภาพ

องคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา สุขภาพองคการท่ีอยูในระดับมากเรียงอันดับจากมากไปนอย ไดแกดานการอยูรวมกันของครู ดานความ

เปนผูนําของผูบริหารโรงเรียนดานเกียรติศักดิ์ของโรงเรียน ดานการมุงเนนวิชาการและดานการสนับสนุนทรัพยากร 

สวนดานอํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 

เมื่อพจิารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1.1 สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มิติดานเกียรติศักดิ์ศรีของ

โรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับดี ครูไมไดรับแรงกดดันจากชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และ

คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ใหการชวยเหลือสนับสนุนการจัดการศึกษาเปนอยางดี โรงเรียนมีการเผยแพร

ชื่อเสียงของโรงเรียนใหชุมชนรับทราบอยางตอเนื่อง ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก ครูและบุคลากรสามารถปรับตัวใหเขากับ

สิ่งแวดลอมไดและไมไดรับแรงกดดันจากชุมชนและผูปกครอง ผูบริหารโรงเรียนไมมีขอบกพรอง บริหารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โรงเรียนสามารถปรับตัวใหอยูรอดสามารถเผชิญปญหาและความยุงยากในสังคมได สอดคลองกับ

แนวคิดของ วราพร จันทรเดช (2548 อางอิงใน ศิริพงศ พงษดี, 2553, หนา 21) ท่ีไดกลาวไววา เกียรติศักดิ์ศรีของ

โรงเรียน หรือความเขมแข็งขององคการ คอื ความสามารถขององคการในการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมภายนอกเพื่อ

ความอยูรอด และจะสามารถควบคุมความม่ันคงในการปฏบัิติงานและปกปองจากแรงกดดันของชุมชนและสามารถท่ี

จะควบคุมความม่ันคงในการปฏิบัติงานผูปกครองได ดังน้ันความสามารถขององคการในการปรับตัวเปนปจจัยหนึ่งท่ี

จะบอกวาองคการน้ันมปีระสทิธิภาพในการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมก็ดี การลดความเสี่ยง และความพยายามสราง

เกราะกําบังผลกระทบจากภายนอกก็ดี เปนการแสดงถึงเกียรติศักดิ์ศรีของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับ ฮอยและซาโบ 
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(Hoy and Sabo, 1997, p. 65 อางอิงใน ศิริพงศ พงษด,ี 2553, หนา 21) กลาววาเกยีรติศักดิ์ศรี คอืความสามารถของ

องคการท่ีจะดําเนินกับสิ่งแวดลอมโดยรอบในวิถีทางท่ีจะไดรับความชวยเหลือค้ําจุนจากภายนอก เชน ชุมชนใน

ทองถิ่นของตนเองเพื่อรักษาไวซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีหรือความเขมแข็งของโรงเรียน ในปจจุบันโรงเรียนเปนสถานศึกษาท่ี

ผูบริหาร ครู และนักเรียนอยูรวมกันไดพัฒนาตนเอง การบริหารและการจัดการเรียนการสอนจึงตองรวมมือกันต้ังแต

ครูผูสอน ผูปกครอง ผู นําชุมชน ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการบริหารจัดการในรูปแบบของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ดังน้ันผูบริหารองคการ จะตองมีประสิทธิภาพในการเผชิญปญหายุงยากจากภายนอก 

เชน ครูไดรับการปกปองจากผูปกครองและชุมชนท่ีไมมเีหตุผลโรงเรียนตองไมออนไวตอแรงกดดันจากภายนอก ความ

เขมแข็งของของคณะกรรมการสถานศึกษาตองพิจารณาขอเรียกรองของชุมชนอยางรอบคอบ เพื่อไมกอใหเกิด

อิทธิพลเหนือของคณะกรรมการสถานศึกษาเปนตน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุคนธทิพย ตานา (2558, หนา 

79-85) ไดทําการศึกษาสุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา

สุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณา

เปนรายดาน เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดังน้ี โรงเรียนมีอิสระในการจัดการศึกษาท่ี

ตอบสนองตอความตองการของชุมชนอยูในระดับมากรองลงมาคือโรงเรียนมีการบริหารจัดการงบประมาณไดอยาง

เปนอิสระภายใตกฎหมายกําหนดอยูในระดับมากและโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูและบริการขอมูลขาวสารแกชุมชนทาง

วชิาการอยูในระดับมากตามลําดับสวนชุมชนไมมอิีทธิพลเหนอืคณะกรรมการสถานศึกษา มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 1.2 สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มิติดานความเปนผูนําของ

ผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับด ีผูบริหารโรงเรียนประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี ผูบริหารโรงเรียนช้ีแจงให

คณะครูทราบถงึความคาดหวังท่ีโรงเรียนตองการไดรับจากครู ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก ผูบริหารโรงเรียนมคีวามเปนมิตร

เปนท่ีพึ่ง เปดเผยและสนับสนุนผูใตบังคับบัญชา พฤติกรรมท่ีผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญกับงาน และผลสัมฤทธ์ิ

ของงาน มีทัศนคติ และความคาดหวังท่ีดีตอผูรวมงานกําหนดมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติท่ีชัดเจน สอดคลองกับ

แนวคดิของ ประเสริฐ พิมลสกุล (2548, หนา 21-23 อางอิงใน สุคนธทิพย ตานา, 2558,หนา 28) กลาวไววา ความ

เปนผูนําของผูบริหารโรงเรียนหมายถงึพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนมคีวามเปนมิตรเปนท่ีพึ่ง เปดเผยและสนับสนุน

ผูใตบังคับบัญชา พฤติกรรมท่ีผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญกับงานและผลสัมฤทธ์ิของงาน มีทัศนคติ และความ

คาดหวังท่ีมตีอผูรวมงานกําหนดมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติท่ีชัดเจน ซึ่งเปนพฤติกรรมท่ีผูนําแสดงถึงความสัมพันธ

ระหวางผูนําและผูใตบังคับบัญชา ซึ่งจะเปนไปในลักษณะการเสริมสรางบรรยากาศแหงความเปนมิตรทํางานรวมกัน

ดวยความไววางใจ และใหความเคารพกันอยางสนิทสนม และความเปนกันเองซึ่งเปนแบบผูนําท่ีเนนคนงานหรือ

ผูรวมงานเปนหลัก ผูนําหรือผูบริหารท่ีมพีฤติกรรมความเปนผูนําซึ่งใหความสําคัญกับงาน หรือผูบริหารงานเปนหลัก

สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปวริศร โปกุล (2550, หนา 63-64) ไดทําการศึกษาสุขภาพองคการโรงเรียนในฝน

ระดับตําบล อําเภอพนัสนิคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 มีจุดมุงหมายเพื่อท่ีจะศึกษาและ

เปรียบเทียบสุขภาพองคการโรงเรียนในฝนระดับตําบล อําเภอพนัสนิคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 

2 จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางาน ผลการวิจัย พบวา ดานความเปนผูนําของผูบริหาร

โรงเรียน โดยรวมอยูในระดับแข็งแรงมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ โดยมี

คาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปนอย คอื ผูบริหารโรงเรียนมีความเปนมิตรและเขาพบไดงาย ผูบริหารโรงเรียนช้ีแจงให

คณะครูทราบถึงความคาดหวังท่ีโรงเรียนตองการไดรับจากครู และผูบริหารโรงเรียนปรึกษาหารือกับครูเกี่ยวกับ

ปญหาในช้ันเรียน 
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 1.3 สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มิติดานความเปนผูนําของ

ผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับด ีผูบริหารโรงเรียนไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาและบุคลากรในการ

จัดบริหารงานวิชาการผูบริหารโรงเรียนเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียน และผูบริหาร

ระดับสูงใหความสนใจในความคดิเห็นของผูบริหารโรงเรียนของทาน ผูบริหารโรงเรียนไดรับการยอมรับจากบุคลากร 

และชุมชน ในการพัฒนาการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาและบุคลากรในการจัด

บริหารงานท่ัวไป การจัดการเกี่ยวกับระบบการบริหารงานดานการเงนิและพัสดุ ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก ในการปกครอง

ผูใตบังคับบัญชาผูบริหารโรงเรียนเปนท่ีนาเช่ือถือของผูบริหารระดับเหนือขึ้นไปและสามารถใชอํานาจในการบังคับ

บัญชาหนวยงานได สอดคลองกับแนวคดิของ ฮอย และมิลเกส (Hoy and Miskel, 2001, p. 199 อางอิงใน เจริญ ควร

หา, 2552, หนา 22) ไดใหความหมายวา อิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน เปนความสามารถของผูบริหารตอ

ผูบังคับบัญชา ผูบริหารเปนท่ีนาเช่ือถือของผูบังคับบัญชา สามารถรวมทํางานกับผูบริหารท่ีเหนือกวาไดอยางมีอิสระ 

สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศิริพงศ พงษดี (2553, หนา 51-52) การศึกษาการสรางสุขภาพองคการของโรงเรียน

เบญจมานุสรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา ดานอํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน 

โดยรวมและเปนรายขออยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย คือ ผูบริหารโรงเรียนไดรับการตอบสนอง

ความตองการจากผูบังคับบัญชา ผูบริหารโรงเรียนสามารถรวมงานไดดีกับผูบังคับบัญชา และโครงการกิจกรรมใหม 

ๆ ผูบริหารโรงเรียนไดรับความเห็นชอบและการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา 

 1.4 สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มิติดานการสนับสนุน

ทรัพยากร โดยภาพรวมอยูในระดับดี ครูมีความสามารถในการใชสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ผูบริหาร

โรงเรียนสนับสนุนครูใหมีการผลิตสื่อ และการใชนวัตกรรม ในการประกอบการเรียนการ ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก 

ผูบริหารโรงเรียนมุงสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารดานบุคลากร การเงินอาคารสถานท่ี เพื่อชวยเหลือใหการ

บริหารโรงเรียนเกดิประสทิธิภาพสูงสุดและเพยีงพอ แตยังขาดการสนับสนุนการพัฒนาใหโรงเรียนมแีหลงสบืคนขอมูล

ท่ีหลากหลายโดยเฉพาะอยางย่ิงแหลงการเรียนรูออนไลนผานทาง Internet ความเร็วสูง จึงทําใหผลการประเมินใน

ดานน้ีมคีาเฉลี่ยอยูในระดับตํ่า สอดคลองกับผลงานวจิัยของ ศิริพงศ พงษด ี(2553, หนา 51-52) การศึกษาการสราง

สุขภาพองคการของโรงเรียนเบญจมานุสรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา ดานการ

สนับสนุนทรัพยากร โดยรวมและเปนรายขออยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย คือ ผูบริหาร

สนับสนุนวัสดุและอุปกรณพิเศษมีเพิ่มเติมใหเสมอเมื่อครูตองการใช ครูไดรับอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับการเรียนและ

การสอน และครูไดรับบริการวัสดุอุปกรณการสอนอยางเพียงพอกับความตองการ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 

โรงเรียนจัดใหบริการคนควาความรูจากสื่อท่ีหลากหลาย รวมท้ังใหบริการ Internet ความเร็วสูง ซึ่งสอดคลองกับ

งานวจิัยของ สุคนธทิพย ตานา (2558, หนา 79-85)  ท่ีไดศึกษาสุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียง

แกน จังหวัดเชียงรายและเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะสุขภาพองคการโรงเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอเวียง

แกน จังหวัดเชียงราย ผลการวจิัยพบวามติิดานการสนับสนุนทรัพยากร พบวา สุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษา

ในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย เมื่อพิจารณารายขอ เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดังน้ี 

ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมใหครู บุคลากรเขารวมอบรมพัฒนาอยางตอเนื่องอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหาร

โรงเรียนสนับสนุนครูใหมีการผลิตสื่อ และการใชนวัตกรรม ในการประกอบการเรียนการสอนอยูในระดับมาก และ

ผูบริหารโรงเรียนมีความสามารถในการจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ ในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมากผูบริหาร

โรงเรียนมีความสามารถในการจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ ในการจัดการเรียนการสอนและโรงเรียนจัดใหบริการคนควา

ความรูจากสื่อท่ีหลากหลาย รวมท้ังใหบริการ Internet ความเร็วสูงมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 
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 1.5 สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มิติดานการอยูรวมกันของครู 

โดยภาพรวมอยูในระดับด ีครูมกีารยอมรับความสามารถและความสําเร็จของเพื่อนครูเปนอยางดี ครูมีการชวยเหลือ

สนับสนุนซึ่งกันและกันกันเพื่อความสําเร็จกาวหนาในวิชาชีพ และครูมีการยกยองชมเชยครูท่ีเปนแบบอยางท่ีดีอยู

เสมอ ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก   ครูในโรงเรียนมีความรูสึก และแสดงออกถึงการยอมรับ เช่ือฟง เคารพ ศรัทธาตอ

ผูบริหาร ตลอดจนการมีสัมพันธภาพท่ีดีตอผูปฏิบัติงานในโรงเรียนดวนกัน โดยอาศัยความสามัคคีกลมเกลียวกัน

รวมถงึความศรัทธาตออาชีพ เพื่อใหแรงจูงในความพงึพอใจในการปฏบัิติงานและไดรับการยอมรับทําใหครูอยูรวมกัน

อยางสงบสุข สอดคลองกับแนวคิด ของ ฮอยและซาโบ (Hoy and Sabo, 1997, p. 64 อางอิงใน ศิริพงศ พงษดี, 

2553, หนา 25-26) กลาววา เปนความเนนเฟนของบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีตอกัน หรือความรูสึกท่ีดีตองานสอนตอ

นักเรียน ตอเพื่อนรวมงาน สถานศึกษาใดท่ีมีบุคลากรท่ีมีความผูกพันรักใครกลมเกลียวกันใหความชวยเหลือ

ปฏบัิติงานดวยความกระตอืรือรนเต็มความสามารถ สถานศึกษาน้ันจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนการสราง

ขวัญในการปฏบัิติหนาท่ีดวย ซึ่งหมายถงึการท่ีผูใตบังคับบัญชาเช่ือม่ันในตัวผูบริหารองคการ มคีวามม่ันคงในงานท่ีทํา 

มคีวามกระตอืรือรน มคีวามเปนอิสระระหวางเพื่อรวมงาน มคีวามรูสกึท่ีดตีอผูอื่น และมคีวามรูสกึวามคีวามสําเร็จใน

การทํางาน ครูท่ีมศัีกยภาพสูงจะตองตระหนักและรูวาตนเองมศัีกดิ์ศรี มคีุณคา มคีนยกยองนับถอื มคีวามคิดและเจต

คติท่ีดี มีอิสระเสรีและสามารถควบคุมตนเองได และจะตองเขาใจและรูวาจะตองปฏิบัติตอคนอื่นอยางไร น้ันคือ 

จะตองปฏบัิติใหดท่ีีสุด ในภาระหนาท่ีของตนเอง ซึ่งจะสงผลใหตนเองเปนบุคคลสําคัญหรือมีความหมายตอบุคคลอื่น 

การเขาใจและรูจักตนเองน้ันทําใหสามารถวเิคราะหตนเองไดวาตนเองตองการอะไร มีความสนใจและมีชีวิตอยูในโลก

ใหมคีวามสุขไดอยางไร สอดคลองกับผลงานวจิัยของ ศิริพงศ พงษดี (2553, หนา 51-52) ไดศึกษาการสรางสุขภาพ

องคการของโรงเรียนเบญจมานุสรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา ดานการอยูรวมกันของ

ครู โดยรวมและเปนรายขออยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย คือ ครูมีความเอื้อเฟอเฟอแผซึ่งกัน

และกัน ครูในโรงเรียนไมหางเหนิและเย็นชาตอกัน ครูในโรงเรียนมคีวามรักใครปองดองกัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสมาชิก

ในองคการสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีความสุขและมีประสิทธิผลดวยและการท่ีจะดําเนินการไดท้ังสองประเด็นนี้ก็

ขึ้นกับการบริหารน้ันเอง เพราะหนาท่ีความรับผิดชอบของการบริหาร คือ ความรับผิดชอบตอองคการสมาชิกใน

องคการมสีวนรวมใน การทํางาน มบีรรยากาศในการทํางานท่ีดี คนทํางานมีขวัญกําลังใจ ผูบริหารเปดกวางตอ การ

บริหารแบบมีสวนรวม คนทํางานทํางานอยางมีความสุข สามารถทํางานไดอยางเต็มสมรรถนะ สมาชิกมี

ความกาวหนาในหนาท่ีการงานและมผีลผลติขององคการสูง 

 1.6 สุขภาพองคของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มิติดานการมุงเนนวิชาการ 

โดยภาพรวมอยูในระดับดี ครูใหคําแนะนําและแนะแนวในการเรียนของนักเรียนเพื่อใหนักเรียนประสบความสําเร็จใน

การเรียน ครูจัดการเรียนการสอนดวยความต้ังใจและสงเสริมความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู และครูมีความ

เช่ือวานักเรียนของตนมีความสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จในการเรียน ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก โรงเรียนให

ความสําคัญกับงานวชิาการ เพราะงานวชิาการถอืเปนหัวใจหลักของการจัดการศึกษา ผูบริหารใสใจในการสนับสนุน

สงเสริมใหครูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีการนิเทศภายในเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอการจัดการศึกษา สอดคลองกับ อํานวย ศรีอนันต (2550, หนา 45) ไดกลาวไววา การมุงเนนวิชาการเปน

ภารกจิหลักของโรงเรียนท่ีผูบริหารโรงเรียนและครูตองรวมกันกําหนดเปาหมาย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และรวมกัน

ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดแีละมปีระสทิธิภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดและเกดิประโยชนสูงสุด

ตอผูเรียนโดยใชเทคนิควธีิการตาง ๆ ซึ่งผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูนําทางวิชาการตองมีความรูความสามารถ ความ

เขาใจงานท้ังดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชดานการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ดานวัสดุประกอบหลักสูตร
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และสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดผลประเมินผล ดานงานหองสมุดดานการนิเทศภายใน และดานการประชุม

อบรมทางวชิาการ สวนครูผูสอนตองใชความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนามุงศักยภาพของผูเรียนให

สูงสุด สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สมพรฟกแกว (2550, หนา 56-57) ไดวิจัยเร่ืองสุขภาพองคการของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกวเขต 1 พบวา สุขภาพองคการมิติการมุงเนนวิชาการอยูในระดับมาก ท้ังน้ี

อาจเปนเพราะ จากสภาพการณปจจุบันผูปกครองและตัวของนักเรียนเองไดใหความสําคัญกับคุณภาพดานวิชาการ

ของโรงเรียนดังน้ันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับโรงเรียนขางเคยีงโรงเรียนจําเปนท่ีจะตองมนีโยบายในการบริหาร

จัดการโรงเรียนสูความเปนเลศิทางวชิาการโดยกําหนดวสัิยทัศน พันธกจิ เปาประสงคพรอมท้ังประกาศใหบุคลากรครู

ไดถอืปฏบัิติอยางเครงครัดในสวนของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางโรงเรียนก็มีการสงเสริมการอบรมพัฒนา

ครูอยางตอเนื่อง โดยเนนใหบุคลากรครูไดใชกระบวนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางมากขึ้น มีการทําวิจัยในช้ัน

เรียนมีการสนับสนุนโครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กระตุนใหนักเรียนมีการแขงขันทางวิชาการ รวมถึง

สนับสนุนใหนักเรียนไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น แตในท้ังน้ีท้ังน้ันก็ขึ้นอยูกับบริบทของโรงเรียน และพื้นฐานของผูเรียน

ดวยวาจะมศัีกยภาพมากนอยเพยีงใด 

2. ผลการเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จําแนก

ตามประสบการณการทํางานและวุฒิการศึกษาสามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 

 2.1 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัด

เชียงราย จําแนกตามประสบการณการทํางานโดยภาพรวมและรายดาน พบวา การเปรียบเทียบสุขภาพองคการของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายจําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน

ไมแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงวา ประสบการณในการทํางานแตกตางกันไมทําใหความคิดเห็น

ในการประเมินสุขภาพองคการแตกตางกันซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว คือ ครูท่ีมีประสบการณการในการ

ทํางานแตกตางกันมีความเห็นเกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย

แตกตางกัน ท่ีท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก ประสบการณการทํางานท่ีแตกตางกันไมสามารถวัดระดับสุขภาพขององคการได 

การประเมนิสุขภาพขององคการเกี่ยวของกับความรูสกึนึกคดิของครู และบุคลากรในองคการเปนหลัก โดยรับรูไดจาก

การสังเกต และสภาพแวดลอมในองคการ เพื่อนรวมงาน ชุมชน และการบริหารงานของผูบริหารท่ีจะสามารถจัดการ

บริหารองคการ ถึงแมวาครู และบุคลากรในองคการจะมีประสบการณในการทํางานแตกตางกันมาก หรือนอย

เพยีงใดก็ไมสงผลตอการประเมนิสุขภาพขององคการ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิริพงศ พงษดี (2553, หนา 51-

52) การศึกษาการสรางสุขภาพองคการของโรงเรียนเบญจมานุสรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 

ท่ีผลการเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนเบญจมานุสรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 

จําแนกตามประสบการณในการทํางานและวุฒิการศึกษาโดยรวมและเปนรายขอไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของ ปวริศร โปกุล (2550, หนา 63-64) ทําการศึกษาสุขภาพองคการโรงเรียนในฝนระดับตําบล อําเภอ

พนัสนิคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 มีจุดมุงหมายเพื่อท่ีจะศึกษาและเปรียบเทียบสุขภาพ

องคการโรงเรียนในฝนระดับตําบล อําเภอพนัสนิคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามวุฒิ

การศึกษาและประสบการณในการทํางาน พบวา ผลการเปรียบเทียบสุขภาพองคการโรงเรียนในฝนระดับตําบล 

อําเภอพนัสนิคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณในการ

ทํางาน โดยรวมและรายดานตางกันอยางไมมนัียสําคัญทางสถติิ  
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 2.2 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัด

เชียงรายจําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา การเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวา วุฒิการศึกษาแตกตางกันไมทําใหความคิดเห็นตอการประเมินสุขภาพ

องคการแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว คือ ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีความเห็นเกี่ยวกับ

สุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก วุฒิ

การศึกษาท่ีแตกตางกันไมสามารถวัดระดับสุขภาพขององคการได ปจจัยหลักท่ีสงผลการประเมนิสุขภาพขององคการ

เกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิดของครู และบุคลากรในองคการท่ีรับรูไดจากการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 

ผลสําเร็จของงาน และสิ่งแวดลอมท้ังภายใน ละภายนอกองคการ ถึงแมวาครูและบุคลากรในองคการจะมีวุฒิ

การศึกษาท่ีแตกตางกันก็ไมทําใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพองคการแตกตางกัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศิริ

พงศ พงษดี(2553, หนา 51-52) การศึกษาการสรางสุขภาพองคการของโรงเรียนเบญจมานุสรณ สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 ท่ีผลการเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนเบญจมานุสรณ สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 จําแนกตามประสบการณในการทํางานและวุฒิการศึกษา โดยรวมและเปนรายขอไม

แตกตางกัน และสอดคลองกับผลงานวิจัยของปวริศร โปกุล (2550, หนา 63-64) ทําการศึกษาสุขภาพองคการ

โรงเรียนในฝนระดับตําบล อําเภอพนัสนิคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 มีจุดมุงหมายเพื่อท่ีจะ

ศึกษาและเปรียบเทียบสุขภาพองคการโรงเรียนในฝนระดับตําบล อําเภอพนัสนิคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ชลบุรี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางาน พบวา ผลการเปรียบเทียบสุขภาพองคการ

โรงเรียนในฝนระดับตําบล อําเภอพนัสนิคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา

และประสบการณในการทํางาน โดยรวมและรายดานตางกันอยางไมมนัียสําคัญทางสถติิ  

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 ผลจากการวิจัยในคร้ังน้ี พบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

โดยภาพรวมจะอยูในระดับด ีซึ่งแตละมติิอยูในระดับดทุีกขอแตก็ยังพบวามีบางมิติ และบางขอท่ีเปนปญหาท่ีผูบริหาร

จะตองใหความสนใจ เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศ ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงสุขภาพองคการภายในโรงเรียน ดังน้ี 

 1. จากการวิจัย พบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายมิติดาน

ความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียนในเร่ืองของผูบริหารโรงเรียนมกีารกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ันผูบริหารควรมีการวางแผนการทํางานท่ีมีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

โดยสงเสริมใหมีการวางแผนรวมกันระหวางผูบริหาร คณะครู และบุคลากรภายในโรงเรียนอยางพรอมเพรียงกัน

เพื่อใหทราบถึงแนวทางและวิธีการในการทํางาน ตลอดถึงกําหนดการ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยอาจทํา

เปนโครงการ หรือปฏทิินการปฏบัิติงานขององคการ 

 2. จากการวิจัย พบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายมิติดาน

การสนับสนุนทรัพยากรในเร่ืองของโรงเรียนจัดใหบริการคนควาความรูจากสื่อท่ีหลากหลาย รวมท้ังใหบริการ 

Internet ความเร็วสูง มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ันผูบริหารจะตองสงเสริม และสนับสนุน และจัดใหมี Internet ความเร็วสูง

เพื่อเปนประโยชนในการสืบคนขอมูล และการทํางานของบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสืบคนขอมูลไดอยาง

หลากหลาย และรวดเร็วย่ิงขึ้น 
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 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1.ควรทําการศึกษาวจิัยรูปแบบของความสัมพันธระหวางสุขภาพองคการของโรงเรียนกับความพึงพอใจของ

ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

2.ควรทําการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 สุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย สามารถสําเร็จลุลวงดวยดี ดวย

การสนับสนุนจากบุคคลหลายฝาย ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ดร.สันติ บูรณะชาติ ซึ่งเปนอาจารยท่ีปรึกษา ไดให

คําแนะนําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางย่ิง จนการศึกษาคนควา

ดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

 ขอขอบพระคุณ นางอสมาภรณ อักษร รองผูอํานวยการโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก นายวรวัติ  

กติิวงศ  รองผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวทิยาคม และ ดร.กฤชฐา พลตรี ผูอํานวยการโรงเรียนบานสันตนเปา ท่ีได

กรุณาเปนผูเช่ียวชาญพจิารณาความถูกตอง ใหคําแนะนําแกไขตรวจสอบเคร่ืองมอื และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของ

แบบสอบถาม ท่ีใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาคร้ังน้ีสมบูรณและมคีุณคา 

 ผูศึกษาขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร บุคลากรและผูท่ีเกี่ยวของทุกทาน ในโรงเรียนแมจันวทิยาคม อําเภอแม

จัน จังหวัดเชียงราย โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 36 ท่ีไดใหความอนุเคราะหอํานวยความสะดวก และใหความรวมมือเปนอยางดีย่ิงในการเก็บขอมูล

และตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี 
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การบรหิารงานกจิการนักเรยีนของโรงเรยีนขยายโอกาสในกลุมเครอืขายพัฒนา

การศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชยีงราย 

Student Affairs Administration  of Educational Opportunity Expansion Schools 

in Education Development Network Group, Thirdthai, Maefahluang District, 

Chiang Rai Province 

นภัทร จันทมิา15

1* และ น้ําฝน กันมา16

2 

Naphat Jantima1* and Namfon Gunma2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียน

โรงเรียนขยายโอกาสในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย ประชากร ไดแก 

ผูบริหาร และคณะครูจํานวน 164 คน เคร่ืองมือท่ีใชไดแก แบบสอบถาม นํามาวิเคราะหขอมูล คารอยละ คาเฉลี่ย

ประชากร คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานประชากร  

 ผลการศึกษา พบวา การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส ในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีการปฎิบัติงานอยูในระดับมาก (µ=3.83) และ

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีการปฎิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุดไดแก การวางแผนงานกิจการนักเรียน (µ=

4.52) อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาไดแก การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (µ=4.05) อยูใน

ระดับมาก การบริหารงานกจิการนักเรียน (µ=4.03) อยูในระดับมาก การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

(µ=3.89) อยูในระดับมาก การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (µ=3.28) อยูในระดับปานกลาง และการ

ประเมนิผลการดําเนินงานกจิการนักเรียน (µ=3.23) อยูในระดับปานกลาง  

 แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน ควรรวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการ เกี่ยวกับงานกิจการ

นักเรียนท่ีเปนปจจุบันเพื่อการวางแผนงาน มีการประสานงานอยางตอเนื่องระหวางโรงเรียนกับเครือขายผูปกครอง 

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ใหครูผูรับผิดชอบ

ดําเนินการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อจัดกลุมนักเรียน สรางบรรยากาศของ ประชาธิปไตยในโรงเรียนอยาง

เดนชัด มกีารจัดทํารายงานการวเิคราะหผลการประเมนิผลงานกจิการนักเรียน เพื่อใหมผีลการดําเนินงานท่ีตรวจสอบ

ได และนําผลการวเิคราะหไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานกจิการนักเรียนในทุกกจิกรรม 
 

คําสาํคัญ: บริหารงานกจิการนักเรียน 
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Abstract  

This research aims to study  and  propose  guidelines for Student Affairs Administration of Educational 

Opportunity Expansion Schools in Education Development Network Group, Thirdthai, Maefahluang District, 

Chiang Rai Province. The population in this survey study was 164 administrators and teachers. The study tools 

were the questionnaires. The statistics used were percentage, mean and standard deviation. 

The results showed that Student Affairs Administration  of Educational Opportunity Expansion Schools in 

Education Development Network Group, Thirdthai, Maefahluang District, Chiang Rai Province. The overall present 

states of administration by student Affairs at a high level (µ=3.83). When considering in each side, planning 

student affairs at a highest level (µ=4.52). Followed by encouraging students to develop the discipline of ethics 

at a high level (µ=4.05). Management of student affairs at a high level (µ=4.03). Promotion of democracy in 

schools at a high level (µ=3.89). Student Care System at a moderate level (µ=3.28). Assessment of student 

affairs at a moderate level (µ=3.23). 

Guidelines for Student Affairs Administration. Regulation should gather and the practice of the 

government about student affairs. The current for planning. Coordination continues between school and parent 

networks. And the relevant authorities. The activities promotes the development  conduct and discipline. The 

teachers responsible for student individually study. To group students. Create an atmosphere of democracy in 

school markedly. Has prepared a report analyzing the results of the evaluation of student affairs. To make a 

performance check. And the results were used to improve the development, implementation of business 

students in all activities. 
 

Keywords: Student Affairs Administration 
 

บทนํา 

 ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนท่ีมกีารไหลบาทางวัฒนธรรมเขาสูสังคมไทย หรือยุคสมัย

ของขอมูลขาวสารท่ีไรพรมแดนน้ัน เปนปจจัยเงื่อนไขท่ีสําคัญอยางหน่ึงท่ีนําสังคมไทยไปสูพัฒนาการของการประดิษฐ

คิดคน และนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชเปนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารระหวางกันท่ัวโลก ท้ังน้ีเพื่ออํานวยความ

สะดวกและตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว โดยเทคโนโลยีเหลาน้ีไดสรางคานิยมใหกับ 

ผูบริโภคอยางกวางขวางและแพรหลายมากย่ิงขึ้น ซึ่งนับวันย่ิงมบีทบาทและมคีวามสําคัญตอการดําเนินวถิชีีวติของคน

ท่ัวโลก วัฒนธรรมตะวันตกท่ีหล่ังไหลเขามาจนยากจะตานทานโดยเฉพาะอยางย่ิง เยาวชน เปนกลุมท่ีถูกวัฒนธรรม

ดังกลาวครอบงําไดงายกอใหเกิดท้ังปญหาสุขภาพกายสุขภาพจิต ปญหาดานคานิยมบริโภคนิยม นําไปสูพฤติกรรม

ของเด็กในวัยตาง ๆ ในทางท่ีไมเหมาะสมเหมาะสม (กระทรวงวัฒนธรรม, 2557) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 กําหนด

วาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ

คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 7 ใน

กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรี
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ความเปนมนุษย มคีวามภาคภูมใิจในการเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพรูจักพึ่งตนเอง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค

ใฝรูและเรียนรูดวยตัวเองอยางตอเนื่อง การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา

ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูเหมาะสมตามระดับ

การศึกษาในเร่ืองตอไปน้ี ความรูเกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธของตนเองและสังคม ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคม

โลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร ความเปนมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยเปนประมุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 3-8) 

 การบริหารงานกิจการนักเรียน จึงเปนหน่ึงในหลาย ๆ งานของการบริหารโรงเรียนซึ่งมีความสําคัญ ในการ

จัดการบทบาทหนาท่ีจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รูจักผูเรียนเปนรายบุคคล มี

ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนท่ีครบถวนและเปนปจจุบัน เพื่อชวยใหครูเขาใจ เขาถึงและพัฒนานักเรียนโดยผาน

กระบวนการวางแผนและการบริหารจัดการเพื่อสรางคุณลักษณะพึงประสงคของผูเรียนใหสอดคลองกับสภาวะ

เศรษฐกจิสังคมการเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี ท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ท้ังน้ีเพื่อใหผูเรียน

ใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจ ในความเปนชาติไทยเกิดการเรียนรูระบอบประชาธิปไตยผาน

กระบวนการและกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย มีจิต

สาธารณะ  ใชชีวติอยางพอเพยีง ปรับตัวมเีหตุผล  และมภูีมคิุมกัน   สามารถเลือกดําเนินชีวิต อยางผูมีภูมิรูและมีภูมิ

ธรรม 

 โรงเรียนขยายโอกาสในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย ประกอบไปดวยโรงเรียนบานพญาไพร 

โรงเรียนบานแมหมอ โรงเรียนสามัคคพัีฒนา โรงเรียนบานเทอดไทย โรงเรียนบานจะตี โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร พบ

ปญหาเด็กออกกลางคันตอเนื่องในทุกป ตามสถิติการจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อการจัดทําสถิติขอมูล

สารสนเทศโปรแกรม Data Management Center (DMC) พบวาสวนใหญนักเรียนท่ีออกกลางคันจะอยูในชวงการเรียน

ในระดับมัธยมซึ่งเขาสูการเปนวัยรุน สาเหตุสําคัญคือการติดสารเสพติด และการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรจน

ต้ังครรภ จากขอมูลการเย่ียมบานนักเรียน นักเรียนสวนใหญอาศัยอยูกับผูอื่นท่ีมิใชบิดามารดาของตนเองจึงทําให

ความอบอุนจากครอบครัวท่ีไดรับอาจไมเพียงพอ และสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันและการเรียน งาน

กิจการนักเรียนจะเปนงานท่ีสามารถชวยเหลือนักเรียนเหลาน้ีใหเกิดการพัฒนาในดานตาง ๆ ไดอยางครบถวน ท้ัง

ทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาท้ังน้ีขึ้นอยูกับการสงเสริมงานกิจการนักเรียนท่ีดีและมีประสิทธิภาพ

ภายในโรงเรียนแตละโรงเรียนดวย  

 จากความเปนมาและปญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงไดศึกษาการปฏิบัติงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนขยาย

โอกาสในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย วามีสภาพในการปฏิบัติอยางไร เพื่อจะนําผลการศึกษาท่ีไดไป

ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน ใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพปจจุบันของนักเรียน และ

โรงเรียนตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

การวจิัยน้ีมวัีตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสในกลุม

เครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย (2)เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
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บริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง  

จังหวัดเชียงราย 
 

กรอบแนวคิด 

        ตัวแปรอสิระ                      ตัวแปรตาม 

      
 

 

 

ภาพ 7 แสดงกรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 
 

วธิกีารศึกษา 

กลุมประชากรท่ีใชศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไดแกผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา

เทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย จํานวน 9 คน และคณะครูโรงเรียนขยายโอกาสในกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย จํานวน 155 คน รวมกลุมประชากรท่ีใชศึกษาวิจัย

คร้ังน้ี คือ 164 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามท่ีมี 3 ตอน ตอนท่ี 1 มี

ลักษณะเปนแบบสอบถามสถานภาพของขาราชการครูเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบดวยคําถาม

เกี่ยวกับ เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  ประสบการณ การวิเคราะหขอมูลท่ัวไป ใชสถิติ คือ คารอยละ (%) ตอนท่ี 2 มี

ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบของ Likert (บุญชม ศรีสะอาด 2543, หนา 

163) การวิเคราะหขอมูลใชสถิติคือ คาเฉลี่ย (µ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และตอนท่ี 3 มีลักษณะเปน

แบบสอบถามปลายเปดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียน นํามาจัดเรียง นํามาจัดเรียงลําดับตาม

คาความถี่ (ƒ) วเิคราะหขอมูลและสรุปเนื้อหา 
 

ผลการศึกษา 

1. สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอด

ไทย อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมกีารปฎบัิติงานอยูในระดับมาก (µ=3.83) และเมื่อพจิารณาเปน

รายขอพบวา ขอท่ีมีการปฎิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุดไดแก การวางแผนงานกิจการนักเรียน (µ=4.52) อยูในระดับ

มากท่ีสุด รองลงมาไดแก การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (µ=4.05) อยูในระดับมาก การ

บริหารงานกจิการนักเรียน (µ=4.03) อยูในระดับมาก การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (µ=3.89) อยู

ในระดับมาก การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (µ=3.28) อยูในระดับปานกลาง และการประเมินผลการ

ดําเนินงานกจิการนักเรียน (µ=3.23) อยูในระดับปานกลาง 

ดานการวางแผนงานกจิการนักเรียนพบวา ในภาพรวมมกีารปฎบัิติงานอยูในระดับมากท่ีสุด (µ=4.52) และ

เมื่อพจิารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยสามอันดับ พบวา ขอท่ีมีการปฎิบัติงานอยูในระดับมาก

ท่ีสุดไดแก แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนงานกิจการนักเรียน (µ=4.95) อยูในระดับมากสุด รองลงมาไดแก จัดทํา

การบริหารงานกจิการนักเรียน 6 ดาน คอื 

1. การวางแผนงานกจิการนักเรียน 

2. การบริหารงานกจิการนักเรียน 

3. การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมวีนัิย คุณธรรม จริยธรรม 

4. การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน 

5. การดําเนนิการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

6. การประเมนิผลการดําเนินงานกจิการนักเรียน 
 

-สภาพการบริหารงานกจิการนักเรียน

ของโรงเรียนขยายโอกาสในกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาเทอดไทย 

-แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน

กจิการนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส

ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอด

ไทย 
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ฐานขอมูลเกี่ยวกับงานกจิการนักเรียน (µ=4.91) อยูในระดับมากสุด และลําดับท่ีนอยท่ีสุดคือ ระดมความคิดเห็นจาก

ผูมสีวนเกี่ยวของมากําหนด แผนงานกจิการนักเรียน (µ=3.48) อยูในระดับปานกลาง  

ดานการบริหารงานกิจการนักเรียนพบวา ในภาพรวมมีการปฎิบัติงานอยูในระดับมาก (µ=4.03) และเมื่อ

พจิารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยสามอันดับ พบวา ขอท่ีมกีารปฎบัิติงานอยูในระดับมากท่ีสุด

ไดแก การประสานงานกับครูประจําช้ัน (µ=4.20) อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ประสานงานกับผูปกครองนักเรียน 

(µ=4.11) อยูในระดับมาก ลําดับท่ีนอยท่ีสุดคือ กําหนดนโยบายงานกิจการนักเรียน (µ=3.96) อยูในระดับมาก และ

จัดแบงสายงาน และจัดทําแผนภูมสิายงานกจิการนักเรียน ไวใหครู นักเรียน ผูปกครองทราบอยางเปดเผย (µ=3.96) 

อยูในระดับมาก  

ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม พบวา ในภาพรวมมีการปฎิบัติงานอยูใน

ระดับมาก (µ=4.05) และเมื่อพจิารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยสามอันดับ พบวา ขอท่ีมีการ

ปฎบัิติงานอยูในระดับมากท่ีสุดไดแก จัดกจิกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวนัิย เชน การเขาแถว การ

แตงกาย การแสดงความเคารพ ความสะอาด (µ=4.20) อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก สงเสริมใหครูสอดแทรกวินัย

คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนกาสอน (µ=4.18) อยูในระดับมาก และลําดับท่ีนอยท่ีสุดคือ บันทึกเกียรติ

ประวัตินักเรียนท่ีทําด ี(µ=3.92) อยูในระดับมาก  

ดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน พบวา ในภาพรวมมีการปฎิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 

(µ=3.28) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยสามอันดับ พบวา ขอท่ีมีการปฎิบัติงาน

อยูในระดับมากท่ีสุดไดแก กําหนดวิธีการปองกันและแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน มีการคัดกรอง

นักเรียน (µ=3.91) อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก จัดทําฐานขอมูลหรือระเบียนพฤติกรรมของนักเรียนรายบุคคล

อยางเปนระบบ (µ=3.84) อยูในระดับมาก และลําดับท่ีนอยท่ีสุดคือ รวมมือกับเจาหนาท่ีหนวยงานอื่นเกี่ยวกับปญหา

ยาเสพติด (µ=2.54) อยูในระดับปานกลาง 

ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน พบวา ในภาพรวมมีการปฎิบัติงานอยูในระดับมาก 

(µ=3.89) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยสามอันดับ พบวา ขอท่ีมีการปฎิบัติงาน

อยูในระดับมากท่ีสุดไดแก มีการรับฟงความคิดเห็นจากคณะกรรมการนักเรียน  สรางบรรยากาศความเปน

ประชาธิปไตยในโรงเรียน (µ=4.08) อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก กําหนดนโยบายสงเสริมประชาธิปไตยแกนักเรียน 

อยางชัดเจน (µ=4.06) อยูในระดับมาก และลําดับท่ีนอยท่ีสุดคือ มีการประชาสัมพันธโครงการสงเสริมประชาธิปไตย

ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน (µ=3.38) อยูในระดับปานกลาง 

ดานการประเมนิผลการดําเนินงานกจิการนักเรียน พบวา ในภาพรวมมกีารปฎบัิติงานอยูในระดับปานกลาง 

(µ=3.23) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยสามอันดับ พบวา ขอท่ีมีการปฎิบัติงาน

อยูในระดับมากท่ีสุดไดแก มกีารประเมนิผลงานกจิการนักเรียนในรูปของคณะกรรมการงานกิจการนักเรียน (µ=4.04) 

อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ประเมินผลงานกิจการนักเรียนทุกภาคเรียน (µ=3.80) อยูในระดับมาก และลําดับท่ี

นอยท่ีสุด คอื มกีารวเิคราะหผลการประเมนิงานกจิการนักเรียน (µ=2.70) อยูในระดับปานกลาง 

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย 

ดานการวางแผนงานกจิการนักเรียน พบวา ท่ีมคีาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คอื ควรรวบรวมระเบียบและ

แนวปฏบัิตทิางราชการ เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนท่ีเปนปจจุบันเพื่อการวางแผนงานกิจการนักเรียน (f=24) คิดเปน

รอยละ 27.91  รองลงมา คือ  ปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ มีการเผยแพรให
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ผูเกี่ยวของทราบ (f=21) คดิเปนรอยละ 24.42 และสุดทาย ประชาสัมพันธเพื่อเปดโอกาสใหแตละฝายเขามามสีวนรวม

ในการจัดทําแผนงานกจิการนักเรียน ท้ังครู นักเรียน ผูปกครอง รวมไปถงึชุมชน (f=19) คดิเปนรอยละ 22.09 

ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน พบวา ท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีการประสานงาน

อยางตอเนื่องระหวางโรงเรียนกับเครือขายผูปกครอง โรงเรียนกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับเยาวชน และ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ (f=36) คิดเปนรอยละ 41.86 รองลงมา คือ  มีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบใหชัดเจนและ

ครบทุกงาน (f=27) คิดเปนรอยละ 31.40และสุดทาย มีการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและนํา

ผลประเมนิไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกจิกรรมนักเรียนอยางตอเนื่อง (f=14) คดิเปนรอยละ 16.28 

ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมวีนัิย คุณธรรม จริยธรรม พบวา ท่ีมคีาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ มี

การจัดกจิกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวนัิยไดแก การตรงตอเวลา ความสะอาด การแตงกาย การ

เขาแถว การแสดงความเคารพ การปฏบัิติตามระเบียบขอบังคับและแนวทางปฏบัิติของโรงเรียน (f=26) คดิเปนรอยละ 

32.10 รองลงมา คือ  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชน (f=23) คิดเปนรอยละ 28.40

และสุดทายคือ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมไดแก กิจกรรมท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะ

อันพงึประสงค 8ประการตาม หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2551 คือ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซื่อสัตย

สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความปนไทย มีจิตสาธารณะ (f=14) คิดเปนรอยละ 

17.28 

ดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน พบวา ท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ใหครู

ผูรับผิดชอบดําเนินการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อใหทราบปญหาของนักเรียนแตละคนใหครบทุกคน และ

วิเคราะหขอมูลเพื่อจัดกลุมนักเรียน (f=27) คิดเปนรอยละ 33.75 รองลงมา คือ  ใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม

กําหนดแนวทาง วิธีการปองกันและแกไขมีการแกปญหารวมกันกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ (f=21) คิดเปนรอยละ 26.25 

และสุดทายคือดําเนินการคัดกรองนักเรียนตามแนวปฏิบัติ เพื่อมีขอมูลในการจําแนกนักเรียนเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมี

ปญหาท่ีเปนกลุมเสี่ยงและกลุมมปีญหา (f=15) คดิเปนรอยละ 18.75 

ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน พบวา ท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ สราง

บรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอยางเดนชัด เชนมีการจัดกิจกรรมใหหาเสียงเลือกต้ังประธานหอง ประธาน

โรงเรียนรวมไปถึงคณะกรรมการนักเรียน (f=34) คิดเปนรอยละ 47.89 รองลงมา คือมีการเผยแพรหลักการ

ประชาธิปไตยในโรงเรียน (f=22) คิดเปนรอยละ 30.99 และสุดทายคือ ใหนักเรียนไดนําเสนอแนวคิด และมีสวนรวม

ในกจิกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนรวมท้ังกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเสรี ท้ังน้ีตองไมละเมิดสิทธิผูอื่น (f=15) คิด

เปนรอยละ 21.13 

ดานการประเมนิผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน พบวา ท่ีมีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรมีการ

จัดทํารายงานการวเิคราะหผลการประเมนิผลงานกจิการนักเรียน เพื่อใหมผีลการดําเนินงานท่ีตรวจสอบได และนําผล

การวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานกิจการนักเรียนในทุกกิจกรรม (f=28) คิดเปนรอยละ 43.08 

รองลงมา คือ ควรมีการเผยแพรผลการดําเนินงานแกสาธารณชนเพื่อใหผูเกี่ยวของรับทราบ ในรูปแบบของการ

ประชาสัมพันธของโรงเรียน เชนทางเว็บไซต หรือ รายงานผลการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report : SAR) (f=19) 

คิดเปนรอยละ 29.23 และสุดทายคือ ควรมีการประเมินผลทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการในโรงเรียน ประเมินผลในระดับ

หนวยงานยอยภายในโรงเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการ (f=11) คดิเปนรอยละ 16.92 
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สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง เร่ืองการบริหารงานกจิการนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสในกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 

1. สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอด

ไทย อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีการปฎิบัติงานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา ขอท่ีมีการปฎิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุดไดแก การวางแผนงานกิจการนักเรียน  การปฎิบัติงานอยูในระดับ

มากไดแก การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  การบริหารงานกิจการนักเรียน และ การ

ดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การปฎิบัติงานอยูในระดับปานกลางไดแก การดําเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน  และการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน  ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแตละดาน

สามารถอภิปรายได ดังน้ี 

 ดานการวางแผนงานกิจการนักเรียน การปฎิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีเพราะโรงเรียนไดมีการ

แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนงานกจิการนักเรียน ท่ีชัดเจน มกีารระดมความคดิเห็นจากผูมสีวนเกี่ยวของมากําหนด 

แผนงานกจิการนักเรียน วเิคราะหแผนและจัดทําโครงการงานกจิการนักเรียนไว อยางชัดเจน จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับ

งานกิจการนักเรียน จัดทํา กฎ ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน จัดทําคูมือนักเรียน เพื่อช้ีแจงเร่ือง

ระเบียบและแนวปฏิบัติ ตาง ๆ ใหนักเรียนและผูปกครองทราบ เผยแพรกฎ ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับงานกิจการ

นักเรียน ใหครู นักเรียน ผูปกครองไดรับทราบ สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ กฤษณ จันทะวงค (2553) ไดศึกษา

แนวทางปฎบัิติในการแกปญหาการบริหารงานกจิการนักเรียน โรงเรียนวชิรวทิย ฝายมัธยม จังหวัดเชียงใหม ดานการ

วางแผนการดําเนินงาน พบวามีการปฎิบัติจริงอยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งมีการดําเนินงานในดานการกําหนดนโยบาย

หรือแนวทางการดําเนินงาน สํารวจความตองการ รวบรวมขอมูลพื้นฐาน วางแผนจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนรวมกันทุก

ภาคสวน มกีารแตงต้ังคณะทํางาน การมสีวนตัดสนิใจการกําหนดแนวทางและแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ

ผูบริหาร การจัดทําแผนกจิกรรมโดยมกีารวเิคราะหขอมูล นําขอมูลสารสนเทศมาประกอบการจัดทําแผนท่ีเนนการมี

สวนรวมของนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน มกีารช้ีแจงหนาท่ีปฎบัิติใหคณะครูท่ีรับผดิชอบ นําผลการประเมินในป

ท่ีผานมาใชเปนขอมูลในการวางแผนการปฎบัิติงาน 

 ดานการบริหารงานกจิการนักเรียน การปฎบัิติงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเพราะโรงเรียนไดมกีําหนดนโยบาย

งานกจิการนักเรียน จัดขอบขายรายละเอียดการปฏบัิติงานกจิการนักเรียน จัดแบงสายงานและจัดทําแผนภูมิสายงาน

กิจการนักเรียน ไวใหครู นักเรียน ผูปกครองทราบอยางเปดเผย แตงต้ังคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบงานกิจการ

นักเรียน อยางชัดเจน มีการดําเนินงานตามแผนงานกิจการนักเรียน มีการประสานงานกับครูประจําช้ัน ประสานงาน

กับครูแนะแนว ประสานงานกับผูปกครองนักเรียน ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับเยาวชน มีการ

ติดตามประเมนิผลการทําแผนงานกจิการนักเรียน สอดคลองกับผลงานการวจิัยของ เชาวฤทธ์ิ ตาใจ (2554) ไดศึกษา

การบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนบานเทอดไทย (แผนกมัธยม) อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย พบวา การ

บริหารงานกจิการนักเรียนดานการบริหารงานกิจการนักเรียน อยูในระดับมาก ในทุกดาน ซึ่งมีการดําเนินงานในดาน

การกําหนดนโยบายจัดขอบขายรายละเอียดการปฏบัิติงานกจิการนักเรียน จัดแบงสายงานและจัดทําแผนภูมิสายงาน

กิจการนักเรียนไวใหครู นักเรียน ผูปกครองทราบอยางเปดเผย โรงเรียนมีการแตงต้ังคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบ

งานกจิการนักเรียน อยางชัดเจน และมีการดําเนินงานตามแผนงานกิจการนักเรียน ท้ังยังไดมีการประสานงานกับครู

ประจําช้ัน ครูแนะแนว ผูปกครองนักเรียน และหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ เขามามสีวนรวมดานการบริหารงานกจิการ
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นักเรียนการติดตามประเมนิผลการทําแผนงานกจิการนักเรียน 

ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม การปฎิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเพราะ

โรงเรียนไดจัดกจิกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย เชน การเขาแถว การแตงกาย การแสดงความ

เคารพ ความสะอาด จัดอบรม ช้ีแจงนักเรียนใหเขาใจในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ การปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัย จัด

กิจกรรมหรือโครงการสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม เชน คายคุณธรรม มารยาทไทย เปนตน สงเสริมใหครู

สอดแทรกวินัยคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนกาสอน เชิญวิทยากรมาบรรยาย อบรมใหความรูดานวินัย 

คุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียนตามวาระโอกาสท่ีเหมาะสม จัดกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมความรับผิดชอบตอ

ตนเอง และสังคม เชน กจิกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมกีฬากิจกรรมนันทนาการ เปนตน มีการยกยองใหกําลังใจ

หรือมอบวุฒิบัตรแกนักเรียน ท่ีประพฤติดี บันทึกเกียรติประวัตินักเรียนท่ีทําดี เผยแพรเกียรติประวัตินักเรียนท่ี

ประพฤติดใีหสังคม รับทราบอยางสม่ําเสมอ สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ พนมรส ตุนสีใส (2550) ไดศึกษาการ

บริหารงานกจิการนักเรียนและแนวการพัฒนาการบริหารงานกจิการนักเรียนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวทิยาคม อําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย พบวา การบริหารงานกิจการนักเรียนดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัยคุณธรรม 

จริยธรรม ตามความคดิเห็นของผูบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีการดําเนินงานในดานจัดกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย เชน การเขาแถว การแตงกาย การแสดงความเคารพ ความสะอาด จัดอบรม 

ชีแจงนักเรียนใหเขาใจในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ การปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัย จัดกิจกรรมหรือโครงการสงเสริม

วินัย คุณธรรม จริยธรรม เชน คายคุณธรรม มารยาทไทย เปนตน สงเสริมใหครูสอดแทรกวินัยคุณธรรม จริยธรรม 

ในการจัดการเรียนกาสอน เชิญวทิยากรมาบรรยาย อบรมใหความรูดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียนตาม

วาระโอกาสท่ีเหมาะสม จัดกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม จัดกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชน จัดกจิกรรมบําเพ็ญประโยชน จัดกิจกรรมดนตรี จัดกิจกรรมกีฬา จัดกิจกรรม

นันทนาการ จัดกิจกรรมหรือโครงการหารายไดระหวางเรียน สงเสริมใหมีการแสดงออกท่ีดี โดยการจัดเวทีแสดง 

แลกเปลี่ยน เรียนรู มีการยกยองใหกําลังใจหรือมอบวุฒิบัตรแกนักเรียน ท่ีประพฤติดี บันทึกเกียรติประวัตินักเรียนท่ี

ทําด ีเผยแพรเกยีรติประวัตินักเรียนท่ีประพฤติดใีหสังคม รับทราบอยางสม่ําเสมอ 

ดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การปฎิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีเพราะโรงเรียน

ได จัดทําฐานขอมูลหรือระเบียนพฤติกรรมของนักเรียนรายบุคคลอยางเปนระบบ กําหนดวิธีการปองกันและแกไข

พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม ของนักเรียน มีการคัดกรองนักเรียน รวมมือกับระดับช้ันเพื่อแกไขพฤติกรรมนักเรียน 

ประสานความรวมมือกับผูปกครองแกไขพฤติกรรม ท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน ติดตามประเมินผลการปองกันและ

แกไขพฤติกรรม ท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน จัดทําแผนงานหรือโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด รวมมือกับ

เจาหนาท่ีหนวยงานอื่น  เกี่ยวกับปญหายาเสพติด การสงตอนักเรียนท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ติดตาม

ประเมนิผลและนําผลการประเมนิมาปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน สอดคลองกับผลงาน

การวจิัยของ กัญจนา บัวไสว (2558) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบวาการปฎิบัติงานดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน อยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีการดําเนินงานในดานการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การรูจักนักเรียนเปน

รายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การดําเนินงานปองกันการแกไขปญหานักเรียน การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน การสงตอนักเรียน การประสานความรวมมอืกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การปฎบัิติงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเพราะโรงเรียนได

กําหนดนโยบายสงเสริมประชาธิปไตยแกนักเรียน อยางชัดเจน จัดอบรมใหความรูความเขาใจในหลักการ
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ประชาธิปไตยจัดกจิกรรมเสริมสรางประชาธิปไตยตามความตองการ ของนักเรียนเปนประจําอยางตอเนื่อง มีการรับ

ฟงความคดิเห็นจากคณะกรรมการนักเรียน  สรางบรรยากาศความเปนประชาธิปไตยในโรงเรียน มกีารประชาสัมพันธ

โครงการสงเสริมประชาธิปไตยท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ ณรงศักดิ์ ขันคํา 

(2556) ไดศึกษาระบบการบริหารกจิการนักเรียนในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา อําเภอแมอาย จังหวัด

เชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม เขต 3 พบวาการปฎิบัติงานดานการดําเนินการ

สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน อยูในระดับมาก ซึ่งมกีารดําเนินงานในดานจัดทําแผนการดําเนินงานของโรงเรียนใน

การจัดกจิกรรมประชาธิปไตย จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานกิจกรรมประชาธิปไตย จัดบุคลากรรับผิดชอบ

ทางการดําเนนิงานกจิกรรมประชาธิปไตยไวชัดเจน จัดสรรงบประมาณในการจัดกจิกรรมท่ีเกี่ยวของกับประชาธิปไตย 

บุคลากรท่ีรับผดิชอบการจัดกจิกรรมประชาธิปไตยมคีวามรูความสามารถเหมาะสมกับงานท่ีทํา มีการประชาสัมพันธ

โครงการสงเสริมประชาธิปไตยท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

ประชาธิปไตยอยางตอเนื่อง 

ดานการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน การปฎิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีเพราะ

โรงเรียนมีการประเมินผลงานกิจการนักเรียนในรูปของคณะกรรมการงานกิจการนักเรียน ประเมินผลงานกิจการ

นักเรียนทุกภาคเรียน มีการวิเคราะหผลการประเมินงานกิจการนักเรียน เสนอผลการวิเคราะหการประเมินใหครูใน

โรงเรียนทราบ นําผลการประเมนิไปใชปรับปรุงงานกจิการนักเรียน คร้ังตอไป สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ กัญจ

นา บัวไสว (2558) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบวาการปฎบัิติงานดานการประเมนิผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน อยูใน

ระดับปานกลาง ซึ่งมกีารดําเนินงานในดานมีการประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมีหลักฐานใหตรวจสอบได มีการ

ประเมนิผลในระดับหนวยงานยอยภายในโรงเรียน มีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ มีการวิเคราะหผลการ

ประเมนิผลงานกจิการนักเรียน นําผลการวเิคราะหไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานกจิการนักเรียน 

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย 

ดานการวางแผนงานกิจการนักเรียน ควรใหมีการนํานโยบายจากหนวยงานตนสังกัด มาจัดทําแผนงาน

กจิการนักเรียนอยางชัดเจน เพื่อใหสอดคลองกับการทํางานของกระทรวง มีการรวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติทาง

ราชการ เกี่ยวกับงานกจิการนักเรียนท่ีเปนปจจุบันเพื่อการวางแผนงานกิจการนักเรียน ตองปรับปรุงระเบียบและแนว

ปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ มีการเผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบ มีการจัดทําแผนงานกิจการนักเรียนเปนลาย

ลักษณอักษรมผีูรับผดิชอบในการปฏบัิติตามแผน  ใหมกีารประชาสัมพันธเพื่อเปดโอกาสใหแตละฝายเขามามสีวนรวม

ในการจัดทําแผนงานกิจการนักเรียน ท้ังครู นักเรียน ผูปกครอง รวมไปถึงชุมชน สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ 

สุทธิชัย อัมโรสถ (2550) ศึกษาสภาพการดําเนินงานสงเสริมงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม ขอเสนอแนะ ครูควรสรางความตระหนักถงึความสําคัญในการรวมกจิกรรมใหกับนักเรียน ใหนักเรียน

มีสวนรวมในการวางแผนในการจัดกิจกรรมนักเรียน สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ เชาวฤทธ์ิ ตาใจ (2554) ได

ศึกษาการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนบานเทอดไทย (แผนกมัธยม) อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ได

เสนอแนวทางดานการวางแผนงานกจิการนักเรียน ดังน้ี ควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการวาง

แผนการบริหารงาน ปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ ควรสรุปผลการดําเนินงาน และ

นํามาปรับปรุงแกไขในการพัฒนาใหตอเนื่อง 
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ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน ตองมีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบใหชัดเจนและครบทุกงาน  มี

การประสานงานอยางตอเนื่องระหวางโรงเรียนกับเครือขายผูปกครอง โรงเรียนกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ

เยาวชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตองมีรายงานผลการดําเนินงาน อยางตอเนื่อง และควรมีการนิเทศกํากับติดตาม

และประเมนิผลการดําเนินงานและนําผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียนอยางตอเนื่อง สอดคลอง

กับผลงานการวิจัยของ พนมรส ตุนสีใส (2550) ไดศึกษาการบริหารงานกิจการนักเรียนและแนวการพัฒนาการ

บริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เสนอแนวการพัฒนาการ

บริหารงานกจิการนักเรียน ดังน้ี ควรสรุปผลการดําเนินงาน และนํามาปรับปรุงแกไขในการพัฒนาใหตอเนื่อง 

ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความ

ประพฤติและระเบียบวนัิยไดแก การตรงตอเวลา ความสะอาด การแตงกาย การเขาแถว การแสดงความเคารพ การ

ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน ใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม 

จริยธรรมไดแก กิจกรรมท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ.๒๕๕๑ คือ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการ

ทํางาน รักความปนไทย มีจติสาธารณะ  ใหมกีารจัดกจิกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก การ

บําเพ็ญตนใหเปนประโยชน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพัฒนาสาธารณสถาน ฯลฯ ใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชนท้ังน้ีการจัดกจิกรรมดังกลาวควรจัดเปนประจําและตอเนื่อง ควรจัดทํารายงาน

ปรากฏผลตอพฤติกรรมนักเรียนอยางเดนชัด เพื่อการเผยแพรผลงานใหเปนท่ีปรากฏ และการยกยองใหกําลังใจแก

นักเรียนผูประพฤติดี มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกยองใหกําลังใจเปนลายลักษณอักษร เผยแพรเกียรติประวัติของ

นักเรียนท่ีประพฤติดใีหปรากฏ มกีารบันทึกเกียรติประวัติของนักเรียนไวเปนหลักฐาน และเปนปจจุบัน สอดคลองกับ

ผลงานการวิจัยของ อดิศร เทพเจริญ (2550) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนโดยเนนคุณธรรมนํา

ความรูโรงเรียนประถมศึกษา กลุมโรงเรียนปง 1 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยา เขต 2 โดยมีการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี กิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนเกิดความขยัน กิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนเกิดความประหยัด 

กิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนมีความซื่อสัตย กิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนเกิดความมีวินัย กิจกรรมท่ีสงเสริมให

นักเรียนเกดิความสุภาพ กจิกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนรักความสะอาด กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ในโอกาสวันสําคัญ 

และสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ ปณิธิกฤษต์ิ เลิศล้ํา (2555) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารกิจการ

นักเรียนกับคุณลักษณะอันพงึประสงคของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

10 จังหวัดเพชรบุรี ไดแนะแนวทางใหนักเรียนไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหมคีุณลักษณะอันพงึประสงคและการสงเสริม

ใหครูรวมมอืในการพัฒนาคุณลักษณะอันพงึประสงคของนักเรียนในทุกดาน 

ดานการการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ควรมีการดําเนินงานการจัดระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนรวมกับเครือขายท่ีเกี่ยวของอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ใหครูผูรับผิดชอบดําเนินการศึกษานักเรียนเปน

รายบุคคล เพื่อใหทราบปญหาของนักเรียนแตละคนใหครบทุกคน และวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดกลุมนักเรียน ตองมีการ

ดําเนินการคัดกรองนักเรียนตามแนวปฏิบัติ เพื่อมีขอมูลในการจําแนกนักเรียนเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีปญหาท่ีเปนกลุม

เสี่ยงและกลุมมปีญหา ใหทุกภาคสวนเขามามสีวนรวมกําหนดแนวทาง วธีิการปองกันและแกไขมกีารแกปญหารวมกัน

กับบุคคลท่ีเกี่ยวของ จัดแนวปฏิบัติในการสงตอนักเรียนท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ใหชัดเจน และมีการ

ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ อณัญญา เรืองวานิช (2557) 

ไดศึกษาปญหาและนําเสนอแนวทางการบริหารงานกจิการนักเรียนของโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เสนอแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนดานการการดําเนินงานระบบดูแล
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ชวยเหลอืนักเรียน ดังน้ี สนับสนุนใหครูท่ีปรึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวของดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนรวมถึงการ

รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรอง การสงเสริม พัฒนา การปองกัน การแกไขและการสงตอภายในสูภายนอก 

ปรับปรุงระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยใหครู ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน

อยางใกลชิด ฉับไว ทันตอเหตุการณ และสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ สุทัศน เอ่ียมแสง (2554) ศึกษาการ

ปฏบัิติงานของกลุมบริหารงานกจิการนักเรียน โรงเรียนแมตื่นวทิยาคม อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม มีขอเสนอแนะ

คือควรมีการบันทึกขอมูลนักเรียน ควรดําเนินงานอยางจริงจังและเปนระบบ และสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ 

เสถียร ทามัง (2551) ไดทําการศึกษาการดําเนินงานระบบการดูแลนักเรียนชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัด

ศรีปงเมอืง มขีอเสนอแนะวา ควรมผีลสรุปการคัดกรองท่ีเปนระบบและมกีารดูแลอยางตอเนื่อง 

ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สรางการเรียนรูระบอบประชาธิปไตยผาน

กระบวนการและกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน มีการเผยแพรหลักการประชาธิปไตยในโรงเรียน สรางบรรยากาศของ

ประชาธิปไตยในโรงเรียนอยางเดนชัด เชนมีการจัดกิจกรรมใหหาเสียงเลือกต้ังประธานหอง ประธานโรงเรียน รวมไป

ถงึคณะกรรมการนักเรียน ใหนักเรียนไดนําเสนอแนวคดิ และมสีวนรวมในกจิกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนรวมท้ังกจิกรรม

การเรียนการสอนไดอยางเสรี ท้ังน้ีตองไมละเมดิสทิธิผูอื่น สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ ณรงศักดิ์ ขันคํา (2556) 

ไดศึกษาระบบการบริหารกจิการนักเรียนในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวยีงมะลกิา อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม เขต 3 โดยนักเรียนไดเรียนรูกจิกรรมประชาธิปไตยโดยการ

จัดต้ังคณะกรรมการนักเรียน ซึ่งถือวาเปนการจําลองการปกครองระบบประชาธิปไตยมาอยูในโรงเรียนกอใหเกิดมี

คณะทํางานท่ีเปนตัวแทนของนักเรียนรวมแสดงความคิดเห็น รวมทํางานในบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบของ

ตนเองในฐานะผูนําและผูตามในสังคมประชาธิปไตย และสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ พัทยาภรณ เปรมภิวงค 

(2553) ศึกษาการปฏบัิติงานกจิการนักเรียนโรงเรียนแมสะเรียง“บริพัตรศึกษา” จังหวัดแมฮองสอน มีขอเสนอแนะวา

ควรจัดทํานโยบายท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม แตงต้ัง มอบหมายงาน กําหนดบทบาทหนาท่ีตามความเหมาะสม จัดกิจกรรม

อยางตอเนื่อง จริงจังและนาสนใจมากขึ้นโดยอาจจะเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูแกนักเรียนและสนับสนุนให

นักเรียนไดแสดงออกในทางท่ีด ี

ดานการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน ตองมีการประเมินผลทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการใน

โรงเรียน ประเมนิผลในระดับหนวยงานยอยภายในโรงเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการ ตองมีการจัดทํารายงานการ

วเิคราะหผลการประเมนิผลงานกจิการนักเรียน เพื่อใหมผีลการดําเนินงานท่ีตรวจสอบได และนําผลการวเิคราะหไปใช

ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานกิจการนักเรียนในทุกกิจกรรม ควรมีการเผยแพรผลการดําเนินงานแก

สาธารณชนเพื่อใหผูเกี่ยวของรับทราบ ในรูปแบบของการประชาสัมพันธของโรงเรียน เชนทางเว็บไซต หรือ รายงาน

ผลการปฏิบัติงาน(Self  Assessment  Report  :  SAR) และควรมีการประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมีการเก็บ

หลักฐานในทุกโครงการ ใหสามารถตรวจสอบภายหลังได สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ กัญจนา บัวไสว (2558) 

ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 30 มกีารดําเนินงานในดานมกีารประเมนิผลงานกจิการนักเรียนโดยมหีลักฐานใหตรวจสอบได มีการ

ประเมนิผลในระดับหนวยงานยอยภายในโรงเรียน มีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ มีการวิเคราะหผลการ

ประเมนิผลงานกจิการนักเรียน นําผลการวเิคราะหไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานกจิการนักเรียน 
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 ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. ดานการวางแผนงานกจิการนักเรียน ในภาพรวมมีการปฎิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจรณาใน

รายดาน พบวา การระดมความคดิเห็นจากผูมสีวนเกี่ยวของมากําหนดแผนงานกจิการนักเรียน มสีภาพการปฎบัิติงาน

อยูในระดับปานกลาง ดังน้ันควรใหมีการประชาสัมพันธเพื่อเปดโอกาสใหแตละฝายเขามามีสวนรวมในการจัดทํา

แผนงานกจิการนักเรียน ท้ังครู นักเรียน ผูปกครอง รวมไปถงึชุมชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

2. ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน มีการปฎิบัติงานอยูในระดับมาก ในทุกดาน แสดงวาการบริหารงาน

กิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพ และควรพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนใหดียิ่งขึ้นไป โดยเฉพาะดานกําหนด

นโยบายงานกิจการนักเรียน และการจัดแบงสายงานและจัดทําแผนภูมิสายงานกิจการนักเรียน ไวใหครู นักเรียน 

ผูปกครองทราบอยางเปดเผย ซึ่งการปฎิบัติงานอยูในระดับท่ีนอยกวาดานอื่น และควรมีการประสานงานอยาง

ตอเนื่องระหวางโรงเรียนกับเครือขายผูปกครอง โรงเรียนกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับเยาวชน และหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เขามามสีวนรวมในการบริหารงานกจิการนักเรียน 

3. ดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมวีนัิย คุณธรรม จริยธรรม มีการปฎิบัติงานอยูในระดับมาก ในทุกดาน 

ท้ังน้ีครูควรมีการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม อยางตอเนื่อง เปนประจํา และปฎิบัติใหดี

ยิ่งขึ้นไปท้ังการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดาน

คุณธรรม จริยธรรม การจัดกจิกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผดิชอบตอสังคม การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน เพื่อสรางคุณลักษณะพงึประสงคของผูเรียนใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การ

เปลี่ยนแปลงทางการเมอืง สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี ท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

4. ดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ในภาพรวมมีการปฎิบัติงานอยูในระดับปานกลาง และ

เมื่อ พจิรณาในรายดาน พบวา รวมมอืกับเจาหนาท่ีหนวยงานอื่นเกี่ยวกับปญหายาเสพติด มสีภาพการปฎิบัติงานนอย

กวาดานอื่น ท้ังน้ีปญหายาเสพติดในโรงเรียนถือวาเปนปญหาเรงดวนท่ีควรแกไข และโรงเรียนควรใหทุกภาคสวนเขา

มามีสวนรวมกําหนดแนวทาง วิธีการปองกันและแกไขมีการโรงเรียนตองประสานงานเพื่อการแกปญหาเกี่ยวกับ

ปญหายาเสพติด รวมกันกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ โดยการรณรงคสรางความตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ท่ีจะสงผลตอ

อนาคตของลูกหลาน ชุมชน และประเทศชาติ 

5. ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในภาพรวมมีการปฎิบัติงานอยูในระดับมาก และ

เมื่อพิจรณาในรายดาน พบวา มีการประชาสัมพันธโครงการสงเสริมประชาธิปไตยท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียนมี

สภาพการปฎิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีครูควรมีการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูระบอบประชาธิปไตยผาน

กระบวนการและกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน รวมถึงการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน รับฟงความคิดเห็น

ของนักเรียน และใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเสนอแนวคิดการจัดกิจกรรมตางๆ มีการรณรงคประชาสัมพันธ

โครงการสงเสริมประชาธิปไตยท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เชนการเดนิขบวน หรือใหความรูเร่ืองประชาธิปไตย ให

มากยิ่งขึ้น 

6. ดานการประเมนิผลการดําเนินงานกจิการนักเรียน ในภาพรวมมกีารปฎบัิติงานอยูในระดับปานกลาง และ

เมื่อพจิรณาในรายดาน พบวาการวเิคราะหผลการประเมนิงานกจิการนักเรียน มสีภาพการปฎิบัติงานนอยกวาดานอื่น 

ซึ่งการประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน ถือวาเปนงานสําคัญมากงานหน่ึงจึงควรมีการปฎิบัติงานใหเกิด

ประสิทธิภาพ ควรการประเมินผลทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการในโรงเรียน ตองมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการ

ประเมนิผลงานกจิการนักเรียน เพื่อใหมผีลการดําเนินงานท่ีตรวจสอบได และนําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุง
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พัฒนาการดําเนินงานกจิการนักเรียนในทุกกจิกรรมตอไป 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรมกีารวจิัยโดยใชกระบวนการวจิัยและพัฒนาเพื่อหารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนท่ีเหมาะสม

กับบริบทของแตละสถานศึกษาเพื่อใหเกดิประสทิธิภาพสูงสุดแกผูเรียนและสถานศึกษาตอไป 

2. ควรมีการศึกษาการบริหารงานกิจการนักเรียนในดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมของแตละชนเผา เชนกจิกรรมสงเสริมอาชีพตามบริบทของชุมชนท่ีมลัีกษณะเปนพื้นท่ีสูง 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การคนควาแบบอิสระฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาเปนอยางยิ่งจาก ดร.นํ้าฝน กันมา 

อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดใหคําปรึกษาแนะนําตรวจสอบปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ต้ังแตเร่ิมการศึกษาคนควาจน

เสร็จสมบูรณ จงึขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียนขยายโอกาสในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง  

จังหวัดเชียงราย ท่ีไดกรุณาอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมท้ังครูทุกทานท่ีใหความรวมมือในการ

ตอบแบบสอบถามการคนควาแบบอิสระคร้ังน้ี ตลอดจนบรรดาเพื่อน ๆ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ท่ีมี

สวนชวยสนับสนุนการทํางานดวยดตีลอดมา 

นอกจากน้ียังไดรับการสนับสนุนชวยเหลือ จากสมาชิกทุกคนในครอบครัว ผูคอยเปนกําลังใจและสนับสนุน

การทํางานในทุก ๆ ดานมาโดยตลอด ทําใหการทํางานสําเร็จลุลวงไปดวยดีคุณคาและประโยชนจากการคนควาแบบ

อิสระคร้ังน้ี ผูศึกษาขอมอบแกบิดา มารดา และครูอาจารยทุกทาน 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ เพื่อศึกษาปญหาและ

เสนอแนะของครูท่ีมตีอปจจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย ครู โรงเรียน

มัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จํานวน 451 คน 

จากน้ันผูวิจัย  ทําการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่ และมอร

แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 212 คน ใชใชแบบสอบถามแบบเลือกตอบ แบบมาตราสวน

ประมาณคา และแบบปลายเปดในการเก็บในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชไดแก คารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย 

และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาดังน้ี 

จากผลการศึกษา พบวาความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอปจจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม อยูใน

ระดับ มาก โดยเรียงลําดับดังน้ี สูงสุดไดแก ดานชุมชน อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานครู อยูในระดับมาก

รองลงมาไดแก ดานผูเรียน อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานผูปกครอง อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดาน

สิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานผูบริหาร อยูในระดับมาก มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด ตามลําดับ 

ปญหาและขอเสนอแนะ พบวาดานผูบริหาร ความเปนกันเองมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับบุคลากรในโรงเรียน 

ขอเสนอแนะพบวา ผูบริหารควรสรางศรัทธาเปนท่ียอมรับใหกับบุคลากรทุกฝาย ดานครู พบวา ครูรุนใหมขาดความ

เช่ียวชาญในการสอนท้ังทางวิชาการและคุณลักษณะความเปนครู ขอเสนอแนะพบวา ครูควรจัดใหมีการอบรม 

แลกเปลี่ยน และสรางเครือขายความรู ดานผูปกครอง พบวา ผูปกครองขาดความเขาใจในการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา ขอเสนอแนะ พบวา สถานศึกษาควรมกีารจัดอบรมเพื่อสรางความเขาใจใหกับผูปกครองในการมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษา ดานผูเรียน พบวา ผูเรียนควรพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารใหมากขึ้น ครู ควรนํา
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กระบวนการวจิัยในช้ันเรียนมาใชในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพื่อใหการแกปญหาเปนระบบ ดาน

สิ่งแวดลอม พบวา ควรพัฒนาแหลงคนควาหองสมุด หนังสือ สื่อ และแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการเรียนท่ีทันสมัย และ

เพียงพอ ขอเสนอแนะพบวา ควรสงบุคลากรเขารับการประชุมสัมมนา ดานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา  ดานชุมชน 

พบวา ขาดการเปดโอกาสใหผูความรู ความสามารถในทองถิ่นมารวมในการให ขอเสนอแนะความคิดเห็นในการทํา

แผนการจัดการเรียนรู ควรจัดหลักสูตร หรือการเรียนการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ ใหสอดคลองกับปญหาและความ

ตองการของชุมชนใหผูเรียนไดเรียนเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับชุมชนของตน 
 

คําสาํคัญ: การจัดการศึกษา  มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 

Abstract  

 This study aims to study the level of factors to improve the quality of education and to study the 

problem and suggestion from teacher about Factor of Education Quality in Secondary School Second Subgroup 

under the Secondary Educational Service Area Office 36 Chiang Rai province. The population in this study are 

451 teachers in Secondary School Second Subgroup under the Secondary Educational Service Area Office 36 

Chiang Rai, then the researcher determine sample size by opening Tables of Samples by Krejcie & Morgan 

(1970) get 212 teachers for sample. The questionnaire were multiple choice questions with rating scale and 

open-ended questions to collect the data. Statistics used frequency, percentage, average, and standard 

deviation. Results of the study as follows: 
 The study found that the opinions of teachers on the quality of school education, secondary subgroup 2 

Office Area Secondary Area 36 Chiang Rai in the overall level of the highest average is factor of The 

Community, followed by factor of The Teacher at a high level, factor of The Students at a high level, factor of 

The Parents at a high level, factor of The Environment at a high level and factor of The Manager at a high 

level but had the lowest average 
 The study result showed of the problems and suggestions from teachers. In factor of The Manager 

found that the manager and teacher have a good relationship but suggestions found faith leaders should be 

acceptable to all of teachers. In factor of The Teacher the new teachers lack the expertise to teach the technical 

features. Suggestions found teachers should provide training, exchange and networking knowledge. In factor of 

The Parents found that parents miss understanding of participation in education suggested that schools should be 

held to raise awareness for parents to be involved in the education. In factor of The Students found that the 

students should develop the ability to communicate, the teacher should be used in the research process, 

classroom solutions to solve learning problem. In factor of Environmental resources that should develop media 

library books and resources about studying modern and adequate. suggestions found should send staff to attend 

the meeting of Environmental in School sometimes. In factor of The Community found that the lack of opportunity 

for knowledge local talent to suggestions in the lesson plans. The Parents should have participate in the course 

or teaching activities. In accordance with the needs of the community and the students should have learned 

everything about their community. 
 



1722 

 

- Proceedings - 

 

Keywords: Education Management, Education Quality 
 

บทนํา 

คุณภาพการศึกษาในปจจุบัน ผูเรียนจะตองมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พื้นฐานไดกําหนดไว เพื่อใชการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ โดยผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ

ในการจัดการศึกษาจะตองรวมมือกันกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษา เพื่อใหวิสัยทัศนและพันธกิจของ

สถานศึกษาบรรลุผล อาจเลอืกจากยุทธศาสตรใดยุทธศาสตรหน่ึงในแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษา มาพัฒนาและ

กําหนดเปนเปาหมายเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูเรียนในท่ีสุด (อานนท ถิ่นภูเขียว, 2557, 

หนา 131)  แตท่ีผานมาคุณภาพการศึกษายังไมเปนท่ีพอใจของสังคม เด็กวัยเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวชิาหลัก

ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ไดแก ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศาสตร ยังมี

คาเฉลี่ยตํ่ากวารอยละ 50 ความไมสัมพันธกันระหวางคาตอบแทนครูท่ีสูงขึ้นกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

น่ันแสดงใหเห็นวาการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาท่ีผานมา ยังใหนํ้าหนักกับการพัฒนาคุณภาพนอยเกินไป สวนการ

พัฒนาครูก็ยังขาดการดูแลเอาใจใสอยางจริงจัง และดานสถานศึกษาพบวามีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ียังไมไดเกณฑ

มาตรฐานตามเกณฑการประเมินของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซงสวนใหญ  จะ

เปนสถานศึกษาขนาดเล็ก จากสภาพดังกลาวสงผลกระทบตอคุณภาพการศึกษา (แผนพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ีสบิเอ็ด พ.ศ.2555-2559, หนา 6) 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา นอกจากจะมีการจัดระบบท่ีดีแลว ยังตองใหความสําคัญกับคุณภาพ

ผูเรียน เพราะคุณภาพผูเรียนน้ันสงผลตอคุณภาพการศึกษา และเพื่อบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในการจัดการศึกษา 

ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาท่ีเหมาะสม ท้ังดานความรู ความสามารถ ทักษะ มคีุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมสุีขภาพ

กายและสุขภาพจติท่ีด ีจากคุณลักษณะดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานจงึไดกําหนดมาตรฐาน

คุณภาพผูเรียนไว 8 มาตรฐาน 32 ตัวบงช้ี เพื่อใหโรงเรียนไดใชเปนเคร่ืองมือในการควบคุมคุณภาพตามขั้นตอน การ

ดําเนินงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กอใหเกิดประโยชนในการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกาวหนาตอไป สถานศึกษาตองดําเนินการพัฒนาการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพ โดย

การพัฒนาใหสถานศึกษาดีและมีคุณภาพตองมีการพัฒนาความเขมแข็งของผูบริหาร บุคลากร การบริหารจัดการ 

ตลอดจนการมสีวนรวมของผูปกครองและชุมชน (ประวติา มเีปยมสมบูรณ, 2554, หนา 2-3) คุณภาพการศึกษาเปน

หัวใจของความสําเร็จของนโยบายการศึกษา หัวใจของคุณภาพการศึกษาอยูท่ีโรงเรียน การแกไขคุณภาพการศึกษา

ไดรับความสนใจและดําเนินการมาอยางตอเนื่อง โดยใชคําวาปฏิรูปการศึกษา ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน พัฒนาครู 

พัฒนาการมีสวนรวม กระจายอํานาจสูชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายใหตระหนักใน

ความสําคัญของการจัดการศึกษา ซึ่งท่ีผานมายังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร ดังจะเห็นไดจากผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนยังมคีาเฉลี่ยตํ่ากวารอยละ 50 รวมถงึในสถานศึกษาไดปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม และใชความ

หลากหลายดานกิจกรรมการเรียนการสอน แตนักเรียนยังมีปญหาพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค การพัฒนาคุณภาพ

นักเรียนจะไมเกิดขึ้น ถาไมสามารถเปลี่ยนแปลงใหโรงเรียนเปนท่ีสรางการศึกษาท่ีมีคุณภาพได เมื่อโรงเรียนไมมี

คุณภาพนักเรียนก็จะไมมีคุณภาพ และเมื่อนักเรียนไมมีคุณภาพ การศึกษาก็จะไมมีคุณภาพตามไปดวย (ฐิติพันธ  

สอนพูด, 2552, หนา 1) 

จากท่ีกลาวมาขางตนการพัฒนาสูคุณภาพการศึกษา เหตุปจจัยตางๆ นําไปสูความ เคลื่อนไหวในการปฏิรูป

การศึกษาของประเทศไทย ซึ่งขับเคลื่อนไปสูการมีสวนรวม และการกระจายอํานาจใหทองถิ่นและสถานศึกษามี
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บทบาท ในการจัดการศึกษา ท้ังน้ีเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสอดคลองกับความตองการท่ีแทจริง

ของผูเรียนและทองถิ่น อยางไรก็ตาม การกระจายอํานาจโดยไมมกีารควบคุมอาจกอใหเกดิความเสียหาย และนําไปสู

การถดถอยของคุณภาพการศึกษาโดยรวมได ดังน้ันเพื่อเปนหลักประกันวาเยาวชนของชาติจะไดรับการพัฒนาอยางมี

คุณภาพเทาเทียมกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูขึ้น เพื่อเปนเกณฑกลางท่ีใชในการ

เทียบเคียง ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง มาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑคุณภาพ

สําคัญท่ีบงช้ีถึงระดับ ความรูความสามารถท่ีตองการใหเกิดแกผูเรียน  เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะบอกถึงสิ่งท่ี

คาดหวัง หรือจุดหมายไวอยางชัดเจน วาอะไรคือสิ่งท่ีตองการใหผูเรียนทุกคนรูและปฏิบัติไดในระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (รุงนภา นุตราวงศ, 2552, หนา 1-2) คุณภาพการการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําเปนตองมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบ

การจัดการ และการบริหารงานใหครอบคลุมเพื่อใหเกิดการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหคุณภาพผูเรียนอยูใน

ระดับท่ีสูงขึ้น อีกท้ังมีการวางแผนพัฒนา จุดเดนในดานผูเรียนใหคงอยูอยางย่ังยืน มีสุขนิสัย สุขภาพกายและ

สุขภาพจติท่ีด ีมสุีนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกฬีา มทัีกษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติท่ีดีเปนไปตามหลักสูตรแกนกลาง ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูบริหารมีความชัดเจนในการบริหารจัดการและพัฒนา เพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

จั งหวัด เ ชียงราย ใหมีคุณภาพการศึกษาท่ี เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการเ รียนรูของ

กระทรวงศึกษาธิการ และสรางความเช่ือม่ันใหกับสังคม  

ดังน้ันผูวจิัยจงึมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอย

ท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงรายใน 6 ดานไดแก ดานผูบริหาร ดานครู 

ดานผูปกครอง ดานผูเรียน ดานสิ่งแวดลอม และดานชุมชน ท้ังน้ีเพื่อนําผลท่ีไดจากการวิจัยดังกลาวมาปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

จั งหวัด เ ชียงราย ใหมีคุณภาพการศึกษาท่ี เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการเ รียนรูของ

กระทรวงศึกษาธิการ เปนไปตามความตองการของชุมชน สังคม และโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่นตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 

การวจิัยน้ีมวัีตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาปจจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอย

ท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย (2) เพื่อศึกษาปญหาและเสนอแนะของ

ครูท่ีมีตอปจจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย 
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กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

                  ตัวแปรตน                             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิกีารศึกษา 

 การศึกษา เร่ืองปจจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย มีเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามแบบ

เลอืกตอบ  แบบสอบถามแบบปลายเปด สถติิท่ีใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  ไดแก ครู โรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 จังหวัดเชยีงราย จํานวน 451 คน จากนั้นผูวจัิยทําการกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางโดยการเปดตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) 

ไดกลุมตัวอยางจํานวน 212 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปจจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  36 จังหวัดเชียงราย (Questionnaires) 

จํานวน 1 ฉบับ โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 ตอน คอื 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

โดยสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ีในการปฏบัิติงาน และประสบการณ ในการปฏบัิติงาน 

ขนาดของโรงเรียนท่ีปฏบัิติงาน 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ เกี่ยวปจจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอย

ท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย โดยมปีจจัยท้ังหมด 6 ดาน ไดแก ปจจัย

ดานผูบริหาร ปจจัยดานครู ปจจัยดานผูปกครอง ปจจัยดานผูเรียน ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ปจจัยดานชุมชน เปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale) 5 ระดับ  

ตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวปญหาและเสนอแนะของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย 

 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย 

ดานผูบริหาร 

ดานครู 

ดานผูปกครอง 

ดานผูเรียน 

ดานสิ่งแวดลอม 

ดานชุมชน 



1725 

 

- Proceedings - 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  ขอหนังสอืจากวทิยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาถึงผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม

ขอมูล 

2. ผูวจิัยนําแบบสอบถามไปแจกใหครูโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย อันเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาในคร้ังน้ีจํานวน 212 ชุดไดรับกลับคืนมา 212 

ชุด คดิเปน รอยละ 100 โดยใชเวลาเก็บรวบรวมขอมูลท้ังสิ้น 30 วัน 

 การวเิคราะหขอมูล 

การศึกษาคนควาคร้ังน้ี ผูวจิัยไดทําการวเิคราะหขอมูล ดังน้ี 

1.  นําแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณความถูกตอง กอนท่ีจะนําไปใชในการวิเคราะหและ

ประมวลผลขอมูล โดยกําหนดเกณฑการใหคานํ้าหนัก (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 102) 

2.  การวเิคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป มขัีน้ตอนดําเนินการ ดังน้ี 

2.1  หาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ในการวเิคราะหขอมูล เกี่ยวกับสถานภาพ

ผูตอบแบบสอบถามในตอนท่ี 1 

2.2 หาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในตอนท่ี 2 

สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และนําเสนอในรูปแบบ 

ตารางประกอบการบรรยายความเรียง 
 

ผลการศึกษา 

 ปจจัยการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย สรุปผลการศึกษา ดังน้ี จากผลการศึกษา พบวา ปจจัยการพัฒนาการจัด

การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด

เชียงราย ตามปจจัย 6 ดาน ในภาพรวม อยูในระดับ มาก โดยเรียงลําดับดังน้ี คาเฉลี่ยสูงสุดคอื ดานชุมชน รองลงมา

ไดแก ดานครู อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานผูเรียน อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานผูปกครอง อยูใน

ระดับมาก รองลงมาไดแก ดานสิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานผูบริหาร อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 ปญหาและขอเสนอแนะของครูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย พบวา ดานผูบริหารยังขาดในเร่ืองของการ

วางตน การสรางศรัทธาใหเปนท่ียอมรับระหวางผูบริหารและครู อีกท้ัง องคกรมีความขัดแยงระหวางบุคลากรใน

องคกร และความขัดแยงระหวางผูบริหารและบุคลากรในองคกร เกดิการแตกแยกแบงฝายในองคกร และบุคลากรใน

องคกรมีวัยท่ีตางกันระหวางบุคลากรอาวุโสและบุคลากรรุนใหม ขอเสนอแนะพบวา ผูบริหารควรสรางศรัทธาเปนท่ี

ยอมรับใหกับบุคลากรทุกฝาย ตื่นตัวอยูเสมอ พรอมอยูเสมอท่ีจะรับสถานการณทุกชนิด ผูบริหารควรสรางแรงการจูง

ใจคน สามารถชักจูงใหผูอื่นรวม มอืกับตน  

 ดานครู พบวา ครูยังขาดทักษะทางดานไอซีที  ครูรุนใหมขาดความเช่ียวชาญในการสอนท้ังทางวิชาการและ

คุณลักษณะความเปนครู ขอเสนอแนะพบวา ครูควรจัดใหมีการอบรม แลกเปลี่ยน และสรางเครือขายความรู อีกท้ัง

ครูควรใหมกีารพัฒนาตนเองในเร่ืองไอซทีี  
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 ดานผูปกครอง พบวา ผูปกครองขาดความเขาใจในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ไมใหความสําคัญใน

การใหความรวมมือจัดการศึกษา อีกท้ังผูปกครองนักเรียนไมสามารถรวมประชุมท่ีโรงเรียน ขอเสนอแนะ พบวา 

สถานศึกษาควรมกีารจัดอบรมเพื่อสรางความเขาใจใหกับผูปกครองในดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจในการมีสวน

รวมในการจัดการเรียนรู 

 ดานผูเรียน พบวา ผูเรียนขาดทักษะการคิด การเช่ือมโยง ขาดการบูรณาการรายวิชาตาง ๆ ในการแกไข

ปญหาตาง ๆ ขอเสนอแนะสถานศึกษา ครู ควรนํากระบวนการวิจัยในช้ันเรียนมาใชในการแกปญหาและพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียน เพื่อใหการแกปญหาเปนระบบ ซึ่งจะทําใหการแกปญหาในช้ันเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น อีกท้ังควร

ใหนักเรียนมผีลงานอยางนอยคนละ 1 ช้ิน ท่ีไดจากการนําความรูในท่ีไดศึกษานําไปประยุกตใช 

 ดานสิ่งแวดลอม พบวา เห็นวาครูและผูบริหารขาดการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอมใน

สถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษาขาดการมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินการดานสิ่งแวดลอม บุคลกรในสถา

ศึกษาขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ขอเสนอแนะพบวา ควรสงบุคลากรเขารับ

การประชุมสัมมนา ดานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ควรมีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายดานการจัดการ

สิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษากําหนดไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร ควรมีการประเมินนโยบายสิ่งแวดลอมใน

สถานศึกษาเปนประจําทุกป 

 ดานชุมชน พบวา ขาดการเปดโอกาสใหผูความรู ความสามารถในทองถิ่นมารวมในการให ขอเสนอแนะ

ความคิดเห็นในการทําแผน หลักสูตร หรือการเรียนการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ ไมคอยสอดคลองกับปญหาและ

ความตองการของชุมชน ขอเสนอแนะ ควรเปดโอกาสใหผูความรู ความสามารถในทองถิ่นมารวมในการให 

ขอเสนอแนะความคดิเห็นในการทําแผน ควรจัดหลักสูตร  

สรุปผลและอธปิรายผล 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย พบวามปีระเด็นท่ีนํามาอภิปรายผลดังน้ี 

 1. ปจจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ใน 6 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดานครู ปจจัยดาน

ผูปกครอง ปจจัยดานผูเรียน ปจจัยดานสิ่งแวดลอม และปจจัยดานชุมชน เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา ปจจัยการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

36 จังหวัดเชียงราย อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา การใชหลักสูตรกําหนดใหครูผูสอนมีการศึกษาหลักสูตร

จุดประสงครายวชิา แยกสวนท่ีเปนดานพุทธพสัิย จติพิสัยและทักษะพิสัย มีการจัดกิจกรรมการเรียนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ จึงทําใหเกิดผลการเรียนแกนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรเนนทักษะ

กระบวนการคิดใหเปน ทําเปนและแกปญหาเปน มกีารใชสื่ออุปกรณนวัตกรรมการสอนท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

หลักสูตร ครูผูสอนมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล แบงกลุมนักเรียนตามความสามารถ จัดแผนการเรียนการ

สอนใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียน การจัดสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนไดจัดใหกลุมวิชาตางๆไดจัดทําทะเบียน

อุปกรณและจัดใหมีหองสื่ออุปกรณการสอน 1 หอง มีครูผูดูแลประจําหองเพื่ออํานวยความสะดวกในการนําไป

ประกอบการสอน และจัดใหนักเรียนมีโอกาสเรียนรูจากคอมพิวเตอรในรายภาษา CAI มีหองมัลติมีเดีย ซึ่งมีความ

เพยีงพอและสะดวกในการใชของครูผูสอน การวัดและประเมินผลใชวิธีการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย

การวัดและประเมินผล โดยมีระบบการประเมินผลการเรียน ประเมินผลระหวางเรียน ประเมินผลหลังเรียน และการ
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วัดและประเมนิผลตามสภาพจริง กําหนดเกณฑการประเมิน การฝกปฏิบัติจริงการทําโครงการ การจัดทําพอรทโพลิ

โอของนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของปรียาพร วงคอนุตโรจน (2543, หนา 16) ไดกลาววางานวิชาการเปนงาน

หลักของโรงเรียน ไมวาจะเปนโรงเรียนประเภทใดมาตรฐานหรือคุณภาพการศึกษาจะไดรับการพิจารณา จากผลงาน

ดานวชิาการเปนสําคัญ ผูบริหารจงึตองใหความสนใจงานดานวิชาการเปนพิเศษ และถือเปนงานหลักท่ีหน่ึงเหนือกวา

งานอื่นใด โดยการวางแผนใหเกดิประสทิธิภาพในการปฏบัิติงาน ตลอดจนติดตามประเมนิผล เพื่อการทําการปรับปรุง

ใหตรงตามวัตถุประสงคของโรงเรียน บทบาทของผูบริหารจึงมีความสําคัญในการผลักดันใหโรงเรียนไปสูประตูแหง

ความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของสมุทร  ชํานาญ (2546) วา การบริหารวชิาการท่ีสําคัญในอันดับแรกคือการ

อนุมัติเลื่อนช้ัน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและแนวทางแกไขปญหาการเรียนการสอน 

 1.1  ดานผูบริหาร 

 จากผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะวาผูบริหาร มีการสราง

แรงจูงใจ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรางวิสัยทัศนรวมใหกับคณะครูในโรงเรียน และมีศักยภาพในการบริหาร

การศึกษา  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อํารุง จันทรวานิส (2547, หนา 4-15) ท่ีไดศึกษาแนวทางการบริหารและ

การพัฒนาสถานศึกษาสูโรงเรียนคุณภาพ วา ความเปนโรงเรียนคุณภาพควรอาศัยแนวคิดการใชองคประกอบเชิง

ระบบ (Systems Approach) เขามาเปนกรอบการพิจารณา ซึ่งจะเกี่ยวของกับองคประกอบตางๆ ของโรงเรียนท้ังใน

สวนท่ีเปน 1) บริบท (Context) ไดแก สภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนท่ีดี มีสังคม บรรยากาศ และสิ่งแวดลอมท่ี

เอื้ออํานวยตอการจัดการศึกษาท่ีมคีุณภาพ 2) ปจจัยนําเขา (Input) ซึ่งประกอบดวยจํานวนทรัพยากรบุคคลและความ

เปนมอือาชีพทรัพยากร วัตถุเทคโนโลยีทันสมัยและงบประมาณท่ีมุงเนนผลงาน ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได

มาตรฐาน และแหลงการเรียนรูในโรงเรียนหลากหลาย 3) กระบวนการ (Process) ซึ่งมกีระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญท่ีสุด การจัดบรรยากาศการเรียนรูท่ีเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน การบริหารจัดการท่ีดีเนนการมีสวน

รวม และการประกันคุณภาพเปนสวนหน่ึงของการบริหาร และ 4) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) คือ

ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน  มีการพัฒนาการทุกดานเปนคนดี คนเกง มีความสุข เรียนตอและประกอบอาชีพได 

โรงเรียนเปนท่ีช่ืนชมของชุมชนและเปนแบบอยางใหความชวยเหลือแกชุมชนและโรงเรียนอื่น ผลการศึกษาพบวา ใน

ภาพรวม อยูในระดับมาก 

 1.2  ดานครู 

  จากผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะวาผูสอนมีความรู 

ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู มีวุฒิภาวะความเปนผูใหญท่ีเหมาะสมกับความเปนครู เปนบุคคลแหงการ

เปลี่ยนแปลง อีกท้ังมีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพิชิต ฤทธ์ิจรูญ และ

คณะ (2555, หนา บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษา การวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา ได

ขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ประเด็น คือ 1) จัดระบบและกลไกในการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพสามารถ จัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีสงผลถงึคุณภาพ ผูเรียนไดอยางมปีระสทิธิภาพ 2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพท่ี

เอื้อตอการปฏบัิติ งานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) จัดระบบการสงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ให เอื้อตอการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา และ4) จัดระบบการเสริมสรางขวัญกําลังใจ และ

ความกาวหนาในวชิาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวม อยูในระดับมาก ซึ่งมีสวน

สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สหพัฒน   ไตรรัตนวนิช (2553, หนา 82-



1728 

 

- Proceedings - 

 

85) ไดทําการศึกษา เร่ือง สภาพการจัดการความรูของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จากผลการศึกษาพบวา 

ดานการการสรางและแสวงหาความรูอยูในระดับมากเชนกัน 

 1.3  ดานผูปกครอง 

  จากผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะวา ผูปกครองมีความพึง

พอใจในกระบวนการสอนของครูผูสอน สถานศึกษาใหความสําคัญกับผูปกครองในการมีสวนรวมในดานตาง ๆ ของ

โรงเรียน และผูปกครองเห็นความสําคัญของการพัฒนาการจัดการศึกษา  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสันติ ยอเปย 

(2552 หนา บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาถึง การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนศีลรวีอําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวม อยูในระดับมาก โดยเฉพาะในเร่ืองของการนําองคการ การควบคุม 

การจัดองคการ การวางแผน ปญหาของการมีสวนรวมของผูปกครอง คือ สวนใหญทางโรงเรียนโดยคณะครูจะทา 

การ ปรึกษาหารือ กับผูปกครองนักเรียนจัดใหมปีระธาน กรรมการผูปกครองครูนักเรียน ดําเนินการแกไขรวมกัน เมื่อ

มีเร่ืองใดท่ีเปนประโยชนตอผูปกครองและนักเรียน ทางโรงเรียนควรท่ีจะแจงใหทราบโดยตรงควรมีการคัดเลือก

ตัวแทน ภาคีท่ีมีเวลามีความรูความสามารถควรจัดให ผูบริหาร หรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพบปะกับ

ผูปกครอง 

 1.4  ดานผูเรียน 

  จากผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเพราะวาผูเรียนมีความสามารถในการ

แกปญหา ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองท้ังทางกาย วาจา ใจ ศรัทธา ยึดม่ันแลปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 

มีทักษะความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยี การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง ท้ังน้ีเนื่องจากกระบวนการจัดการเรียน

การสอนของครูผูสอนและประสบการณจัดการเรียนการสอนเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกชนันท ศรีสุข 

และคณะ (2554 หนา บทคัดยอ) การศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตามความคิดเห็น

ของครูอนุบาลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี โดยพบวา ครูท่ีจบการศึกษาตางกันจะมี

ความแตกตางในการจัดการเรียนการสอน อีกท้ังครูท่ีมีประสบการณสอนในระดับตางกันก็จะมีการจัดการเรียนการ

สอนท่ีแตกตางกัน  ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวม อยูในระดับมาก 

 1.5  ดานสิ่งแวดลอม 

  จากผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเพราะวา โรงเรียนมัธยมศึกษากลุม

ยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมใน

โรงเรียนเพื่อการเรียนรูของนักเรียน มีหองวิทยาศาสตรพรอมปฏิบัติการทันสมัยเพียงพอตอการเรียนการสอน มีหอง

คอมพิวเตอรพรอมปฏิบัติการเพียงพอตอการเรียนการสอน มีหองจริยธรรมเพียงพอตอการเรียนการสอน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2543, หนา 19) ไดกลาวถึงภารกิจของผูบริหาร

โรงเรียนท่ีจะตองรับผดิชอบงานท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ดังน้ี 1. สงเสริมใหครูมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศ

ภายในโรงเรียนและหลักสูตร สิ่งแวดลอมศึกษา 2. รวมประชุมวางแผนกับคณะครูในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอน สิ่งแวดลอมศึกษา 3. สนับสนุนดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ ตลอดจนขวัญและกําลังใจ 4. เผยแพร

ความรูทางวชิาการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษาแกครู 5. กระตุนใหครูเกดิการตื่นตัวอยูเสมอในดานสิ่งแวดลอมศึกษา 6. 

ติดตามประเมินผล การดําเนินการสิ่งแวดลอมศึกษาภายในโรงเรียน 7. การจัดโอกาสใหแกครูและนํานักเรียนได

พบปะกับผูปกครอง ผูนําชุมชนหรือกลุมผูสนใจตางๆในทองถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และรวมกันสนับสนุนนักเรียน

ในการชวยพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน ท้ังน้ีผูเรียน อยูในสภาพแวดลอมท่ีดี สภาพแวดลอมในโรงเรียนเอื้ออํานวยให
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เกดิการเรียนรู โดยเฉพาะการขัดเกลาจติใจใหเปนคนดี คนเกง เพราะต้ังอยูในวัดมีการซึมซับเอาคุณธรรม จริยธรรม

อยางตอเนื่อง ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวม อยูในระดับมาก 

 1.6  ดานชุมชน 

  จากผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะ โรงเรียนมัธยมศึกษากลุม

ยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ไดมีองคกรท่ีเกิดจากความรวมมือ

ระหวางโรงเรียนและชุมชน ผูปกครองและชุมชนมีเจตคติท่ีดีในการมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรัตน  กอนนาค (2554 หนา บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษา แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

ชัยนาท โดยพบวา สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ดานการมสีวนรวมกําหนดแผน นโยบายและยุทธศาสตร มีสวนรวมนอยสุดในการทบทวนแผนพัฒนา

การศึกษาและแผนปฏบัิติงานประจําปของสถานศึกษา ดานการ  มีสวนรวมเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา มีสวนรวม

นอยสุดในการเปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา มีสวน

รวมนอยสุดในการใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง สนับสนุนและสงเสริมภารกิจของสถานศึกษา ดานการมีสวนรวม

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน มีสวนรวมนอยสุดในการเผยแพรผลงานของสถานศึกษาตอชุมชนและสาธารณชน

และดานการมสีวนรวมในการติดตามและประเมินผล มีสวนรวมนอยสุดในการวางแผนการนิเทศของสถานศึกษา อีก

ท้ังยังมี แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท  ประกอบดวย ดานการมีสวนรวมกําหนดแผน นโยบายและ

ยุทธศาสตร 1) ควรคัดเลอืกผูทรงคุณวุฒิในชุมชนเปนคณะกรรมการ 2) จัดอบรมใหความรูในบทบาทหนาท่ีของคณะ

กรมการ 3) จัดใหมีกิจกรรมตามบทบาทหนาท่ีและภารกิจอยางตอเนื่อง  ดานการมีสวนรวมเกี่ยวกับหลักสูตร

สถานศึกษา 1) ควรคัดเลอืกผูทรงคุณวุฒิในชุมชนเปนคณะกรรมการ 2) ประชาสัมพันธสรางความรู ความเขาใจใหกับ

คณะกรรมการ 3) เปดโอกาสใหชุมชนไดมสีวนรวมแสดงความคดิเห็น  ดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 

1) ควรประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจใหชุมชนไดเห็นความสําคัญ ท้ังน้ี เปดโอกาสใหบุคคลท่ีมีความพรอมใน

ชุมชนเขามามสีวนรวมกําหนดแนวทางและวธีิการมสีวนรวมของชุมชน 3) ยกยองบุคคลในชุมชนท่ีมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา  ดานการมสีวนรวมเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 1) สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  2) 

สรางเครือขายประชาสัมพันธในชุมชน 3) ควรรวมกิจกรรมกับชุมชนอยางตอเนื่อง  4) แตงต้ังผูรับผิดชอบในการ

ประสานงาน  ดานการมสีวนรวมในการติดตามประเมนิผล 1) ควรเลอืกผูทรงคุณวุฒิในชุมชนเปนคณะกรรมการนิเทศ 

2) อบรมใหความรูเร่ืองการติดตามและประเมินผลกับผูมีสวนเกี่ยวของ  3) ทําความเขาใจและรวมกันวางแผนการ

นิเทศกับชุมชน 4) มีเคร่ืองมือในการนิเทศติดตามผล 5) สถานศึกษามีเว็บไซตเพื่อใหชุมชนสามารถติดตามและ

ตรวจสอบการจัดกจิกรรมของสถานศึกษาไดตลอดเวลา 

 ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

การศึกษาวจิัยปจจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ดังน้ี 

1.  ดานผูบริหาร ผูบริหารควรมคีวามเปนกันเองมมีนุษยสัมพันธท่ีดกีับบุคลากรในโรงเรียนใหมากขึ้น เปดรับ

ฟงความคดิเห็นดานตาง ๆ และมอบหมายงาน หนาท่ี ความรับผิดชอบใหแกผูรวมงานตามความรูและความสามารถ 
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ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนใหมากขึ้น มีการกําหนดแนวทางหรือเปาประสงคของ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ใหชัดเจน และตอเนื่องสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

2.  ดานครู ครูผูสอนควรใหความสําคัญกับการมุงพัฒนาผลสัมฤทธ์ิผูเรียนใหมากขึ้น ใชการสนทนาอยาง

สรางสรรคเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และสนใจท่ีจะแสวงหาความรู ผูสอนควรปฏิบัติงานอยางไตรตรองใหมากขึ้น 

และใสใจการพัฒนาทักษะชีวติ และสุขภาพกาย และสุขภาพจิตผูเรียน ปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจใน

ความเปนไทยใหกับผูเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ใหดย่ิีงขึ้น 

3.  ดานผูปกครอง ผูปกครองควรมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ใหมากย่ิงขึ้น 

สถานศึกษาควรมีการจัดสื่อประชาสัมพันธใหกับผูปกครองทราบโดยชองทางท่ีหลากหลาย และผูปกครองควรให

ความรวมมอืกับสถานศึกษาอยางตอเนื่องในทุกดาน 

4.  ดานผูเรียน ผูเรียนควรไดรับการฝกฝนความสามารถในการสื่อสารใหมากขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษท่ียังเปนปญหาในสถานศึกษาทุกแหง สถานศึกษาควรปลูกฝงใหผูเรียนเคารพเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย ใหผูเรียนไดมสีวนรวมในการจัดกจิกรรมวันสําคัญตาง ๆ และปลูกฝงผูเรียนเปนพลเมอืงดีของชาติให

มากยิ่งขึ้น หรือการจัดกจิกรรมใหกับผูเรียนใหสอดคลองกับสถานการณ เหตุการณท่ีเกิดขึ้น โดยเช่ือมโยงใหเกิดการ

พัฒนาทักษะตาง ๆ ใหเปนผูท่ีมคีวามพรอมตอสถานการณการเปลี่ยนแปลง 

5.  ดานสิ่งแวดลอม สถานศึกษาควรมีหองสมุดมีหนังสือ สื่อ และแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการเรียนท่ีทันสมัย 

และเพียงพอ ใชเทคโนโลยีเขามาชวยเหลือดานการสืบคน ในสถานศึกษาควรจัดใหมีหองปฏิบัติการทางภาษาท่ี

ทันสมัยเพียงพอตอการเรียนการสอน มีการตรวจสอบอาคารเรียน อาคารประกอบ มีความแข็งแรง ม่ันคง และ

เพียงพอตอนักเรียนอยางตอเนื่อง เนื่องจากโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงรายบางสวนต้ังอยูใกลแนวรอยเลื่อนแมจัน ควรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีให

ความรูจนถงึขัน้ปฏบัิติจริงเกี่ยวกับแผนดนิไหวใหนักเรียนดวย 

 6.  ดานชุมชน สถานศึกษาควรใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมากขึ้น จัดใหครู 

ผูปกครอง หนวยงานตาง ๆ มีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนความรูทักษะกันมากขึ้น และควรมีการจัดกิจกรรมท่ีมี

ความรวมมอืกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1.  ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซยีน  

2.  ควรศึกษาผลกระทบของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมปีระสทิธิภาพและย่ังยนื 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเอง เร่ือง ปจจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคไดดวยความ
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อนุเคราะหจาก ดร.สุนทร  คลายอํ่า อาจารยท่ีปรึกษา ซึ่งใหความเมตตา ชวยเหลือ ใหความรู คําแนะนํา ตลอดจน

แกไขขอบกพรองตาง ๆ ในการศึกษา จนทําใหการศึกษาคร้ังน้ี มคีวามถูกตองสมบูรณย่ิงขึ้น 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ตลอดจนคณะครู ท่ีไดใหความรวมมือตอบแบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณสําหรับการวจิัยในคร้ังน้ี 

หากการศึกษาในคร้ังน้ีมสีิ่งใดขาดตกบกพรองหรือมีความผิดพลาดประการใดผูศึกษาตองขออภัยเปนอยาง

สูงในขอบกพรองและความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาการวิจัยน้ี จะเปนประโยชนตอผูสนใจและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการบริหารการศึกษาตอไป 
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